


Değerli Günce okurları,

COVID-19 küresel salgın sürecinde son varyantların hafif seyretmesiyle tüm dünya iki yılın ar-
dından rahat bir nefes aldı. Özlediğimiz günlere yeniden dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Temennim, bu türden salgınların ve afet durumlarının yeniden yaşanmamasıdır. Salgın dö-
neminde olduğu gibi sonrasında da yoğun bir çalışma süreci içerisinde olan TÜBA, görev alanına 
giren konularda en iyisini yapmanın gayreti içindedir. Ocak 2022’de yayımladığımız Günce 68. 
sayısının ardından geçen zaman içerisinde bilim diplomasi konusu bu çerçevede yoğunlaştığımız 
alanların başında yer alıyor. Avrupa Akademiler Birliği’nin (ALLEA) Genel Kurul Toplantısına, 
Avusturya Bilimler Akademisi’nin 175. yıl dönümü etkinliklerine, Kazakistan Cumhuriyeti Ulu-
sal Bilimler Akademisi’nin kuruluşunun 75. yıl kutlamalarına katıldık. Türkiye’nin Belçika Bü-
yükelçiliğinin daveti üzerine “Günümüz Uygarlığında Anadolu İzleri” konulu Akademik Panel 
ve Sergi’ye Türkiye’nin Bilimler Akademisi olarak katılım sağladık. Ayrıca Özbekistan ve Azer-
baycan Bilim Akademileriyle iş birliği protokollerimizi de bu süre zarfında imzaladık. TÜBA’nın 
da üyesi olduğu Uluslararası Türk Akademisi, Türk devletleri arasında diplomatik ilişkilerin ku-
rulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan “Türk Entegrasyonu-30” adlı eserin tanıtım 

töreninde yer aldık. TÜBA’nın da katılımcıları arasında yer aldığı bu yıl Bakü’de düzenlenen Türkiye’nin ayakları yere basmayan Uzay 
ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) TÜBA standını açtık, eserlerimizi sergiledik, program ve projelerimizi anlattık. Coşkulu 
bir atmosferde, bilim meraklılarıyla güzel bir sinerji yakaladık. TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu; TÜBA ve 
Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) ortaklığındaki “Ticari Organizasyonlar ve Hayırsever Kurumlar Bağlamında 
Sürdürülebilirliği Anlamak” başlıklı bilimsel sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirdik. AASSA Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Nuri Yur-
dusev’e Sempozyumdaki iş birlikleri için ayrıca teşekkür ederiz.

Ödül programlarımıza ilişkin çalışmalarımız titiz bir biçimde yürütmeye devam ediyoruz. Uluslararası TÜBA Akademi Ödüllerine 
aday gösterme sürecimizi 29 Nisan’a kadar uzattık, bu yoğun ilgi nedeniyle gerçekten oldukça gururluyuz. Diğer yandan pandemi 
koşulları sebebiyle ertelediğimiz TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri Törenini gerçekleştirerek Prof. Dr. Aykut 
Özdarendeli’ye Özel Ödülünü, Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker’e ise Birincilik Ödülünü takdim ettik. İkincilik Ödülüne layık görü-
len fakat sağlık sorunları nedeniyle Törende yer alamayan Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ise video yöntemiyle bizlere katıldı.

Geçen zaman zarfında maalesef dünya yeni bir savaş ile yüzleşmek durumunda kaldı. Savaş dönemlerinin, bilim insanları ve bilim 
akademilerin sorumluluklarını hatırlaması ve sonuçlara ilişkin bilgileri aktarması gereken zamanlar olduğuna inanıyoruz ve bu doğ-
rultuda Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin açıklamamızı dünya bilim akademileri ve bilim akademileri çatı kuruluşlarıyla da paylaştık. 
Açıklamamız pek çok akademi tarafından desteklendi, aynı düşünceleri paylaştığımıza dair e-posta ve mektuplar aldık. Ardından 
Ukrayna’nın işgalini farklı boyutlarıyla ele alan “Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı” alanında yetkin TÜBA 
üyeleri ve uluslararası ilişkiler uzmanı bilim insanlarını bir araya getirdik ve nihayetinde Çalıştay raporunu da hazırlayarak kamuoyuyla 
paylaştık. Bu rapora ağ sayfamız üzerinden ulaşılabilir. 

Kısa süre önce kurduğumuz TÜBA-Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubunun ilk toplantısını yaptığımızı da belirt-
mek isterim. Değerli grup üyelerimizle önemli çalışmalara imza atacağımızdan eminim. 

Akademi olarak TÜBA tarafından yayımlanan eserlere ayrıca önem veriyoruz. Bu kapsamda; araştırmacılar, tarihçiler, edebiyatçılar, 
dilbilimciler, ilgilileri tarafından yakından takip edilen Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projemizden beş eseri daha okuruyla buluştur-
duk. Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık sorumluluğuyla dünyadaki güncel 
gelişmeleri takip ederek bu kez “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” adlı eseri de akademi camiasına kazandırdık. Biyokütle 
Enerjisi Raporumuzu da Haziran ayı içinde kamuoyuyla paylaşacağımız bilgini de vermek isterim. Yine aynı ay içinde TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan editörlüğünde alanında çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan “Enerji: 
Kavramlar ve Uygulamalar” adlı eserimiz de karşınızda olacak. TÜBA Şeref Üyemiz Prof. Dr. Sadık Kakaç ve Nilay Sezer Uzol’un ha-
zırladığı “İleri Enerji Sistemleri ve Çevre” adlı yayınımız da an itibarıyla tasarım aşamasında, olabildiğince kısa süre içerisinde sizlerin 
ilgisine sunacağız. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzaladık.

Ayrıca TÜBA Enerji Çalışma Grubunun organize ettiği, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğindeki “Enerjide Yapay Zeka-
nın Rolü Çalıştayı ve Paneli”ni Gaziantep’te gerçekleştirdik. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'yle yürüttüğümüz (FSMVÜ) 
“Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi”nin III. Çalıştayını ve “Millî Mücadele’de Karadeniz” Sempozyumunu ise Hitit Üniversite-
si’nde dü zenlemek üzere çalışmalarımız sürüyor. 

Tüm bunların yanı sıra isimlerini yazmakla bitiremeyeceğimiz, bilimsel başarıları nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda takdir edilen, 
önemli yayınlara imza atan, bilim kurul ve kuruluşlarında yöneticilik görevi üstlenen TÜBA ve Genç Akademi Üyelerimizi can-ı gö-
nülden tebrik ediyorum. Şubat ayında ebediyete irtihal eden TÜBA Üyemiz nöro-fizyolog Prof. Dr. Üner Tan’a ise Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı diliyorum. Günce’nin bu sayısının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler 
diliyorum.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı

başkandan...başkandan...
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Enerji alanında çalışan bilim insanları ve uzmanları tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan 
kitap, enerji konusuna bütüncül bir yaklaşım getiriyor. Temel termodinamik kavramları 
ele alarak başlayan eser, enerjinin üretiminden tüketimine kadar bütün süreçleri 
inceliyor, enerji ve yenilikçilik boyutları da dahil pek çok konuyu ele alıyor. Kitap genel 
itibarıyla; termodinamik kavramlar ve yöntemler, enerji tarihi, fosil yakıtlar, yenilenebilir 
enerji kaynakları, nükleer enerji ve günlük hayattaki yeri, alternatif yakıtlar, hidrojen 
enerjisi, atıklardan enerji üretimi, enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji depolama, enerji 
materyalleri ve enerjetik malzemeler, akıllı şebekeler, enerji politikaları ve stratejiler, enerji 
sistemlerinin ekonomisi, enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konularının yanı sıra enerji ve 
yenilikçiliği de kapsayan zengin bir içeriğe sahip.

"Enerji Kavramlar ve Uygulamalar" için: www.tuba.gov.tr

ENERJİ: KAVRAMLAR ve UYGULAMALAR
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TÜBA & AASSA “TICARI ORGANIZASYONLAR 
ve HAYIRSEVER KURUMLAR BAĞLAMINDA 

SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI ANLAMAK” SEMPOZYUMU
TÜBA ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği ortaklığında “Ticari Organizasyonlar ve 

Hayırsever Kurumlar Bağlamında Sürdürülebilirliği Anlamak” sempozyumu gerçekleştirildi.

TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Gru-
bu; TÜBA ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları 
Birliği (The Association of Academies and Societies of 
Sciences in Asia-AASSA) ortaklığında 21-22 Mayıs 2022 
tarihinde “Ticari Organizasyonlar ve Hayırsever Kurum-
lar Bağlamında Sürdürülebilirliği Anlamak” başlıklı sem-
pozyum İstanbul’da gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA 
Asli Üyesi ve AASSA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yur-
dusev ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut yaptı. 
15 ülkeden 40’ı aşkın farklı uzmanın katıldığı sempoz-
yumda toplam altı oturum düzenlendi.

Hazırlanan video ile katılımcılara seslenen Bakan Varank 
TÜBA’nın programlarını yakından takip ettiğini söyledi. 
Bakan Varank, “TÜBA’nın Türkiye ve dünya gündemi 
üzerine çalışmalar yürüttüğüne vurgu yaparak; bilimsel 
toplantıları ve yayınladıkları tematik kitapları biz karar 
vericilere yol gösterici oluyor” dedi.

“Hayırsever kuruluşlar uluslararası sürdürülebilir 
kalkınma gündemini destekleme konusunda 
giderek daha önemli bir rol oynuyor.”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sempozyu-
mun bilim insanlarını kritik küresel zorlukları tartışma-
ya ve iş birliği içinde bu zorluklara yönelik yeni eylem-
leri yönlendirmeye ilişkin veri sunduğunu hatırlatarak 
sürdürülebilirlik uygulamalarının önemine vurgu yaptı. 
Sempozyumun, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
uygulanmasında mevcut hayırsever kurum modellerini 
tartışmak için bir fırsat da sunduğunu kaydetti. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Varank: “Hepimizin bildiği gibi sürdü-
rülebilir kalkınma hedefleri, yoksulluğu sona erdirmek, 
dünya barışı ve refahı için yapılmış evrensel bir çağrı. 
Altyapı, gıda güvenliği, iklim değişikliği, sağlık ve eğitim 
için bir dizi sürdürülebilir kalkınma için ciddi bir küresel 
yatırıma ihtiyacımız var ancak mevcut yatırımlar bu iddi-
alı hedeflere ulaşmak için yeterli değil. Tüm hükümetler 
ve özel sektör, bu hedeflere ulaşmak için çalışıyor. Hayır-
sever kuruluşlar ise uluslararası sürdürülebilir kalkınma 
gündemini destekleme konusunda giderek daha önemli 
bir rol oynuyor.” dedi. Doğrusal ekonomiden döngüsel 
ekonomiye geçiş için sistematik değişiklikler gerektiğini 

ifade eden Bakan Varank, bakanlıkların sürdürülebilirlik 
politikaları uygulamaları ve programlarıyla entegre ol-
ması gerektiğinin altını çizdi ve “Atık yönetimi, kaynak 
verimliliği gibi pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bir-
leşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi 
European Green Deal da küresel değer zincirleri üzerinde 
muazzam bir etkiye sahip olacak ve Türkiye’deki kurum 
ve kuruluşların sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Gre-
en Deal ile uyumluluğunu artırmak için ekonomimizin 
hazırlanmış sektörel yol haritaları temelden değiştirilmiş 
olacak. İşletmeleri operasyonlarını iyileştirmek ve sürdü-
rülebilirlik odaklı yeni yatırımları desteklemek için hare-
kete geçiriyoruz. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler kal-
kınma programı ile ortaklaşa hazırladığımız yol haritaları 
ile sektörlerimizde yatırım fırsatları ve uygun koşulları 
sağlayacağız.” dedi.

“Toplumsal barış olmadan ekonomik gelişme 
sağlıklı sonuç vermez.”
TÜBA Çalışma Gruplarının hazırladığı bilimsel toplantı-
ları ve tematik kitapları çok önemli gördüğünü ve rehber 
niteliğinde olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, mevcut sempozyumun 
da yol haritalarını şekillendireceğini ifade etti. “Dün-
ya değişiyor. Pandemi yatışırken Rusya-Ukrayna savaşı 
başladı. Diğer yandan pandemi nedeniyle hammadde 
maliyetlerini her geçen gün yükseltiyor. Küresel olarak, 
temel gıda fiyatları da yükseliyor. Bu belirsizlik tüm dün-
ya ülkelerini ekonomik ve sosyolojik olarak zorluyor, bu 
açıdan küresel bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Sürdü-

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank



6 TÜBA GÜNCE   MAYIS 2022

rülebilirlik, sürdürülemez tüketimi ve üretimi azaltıyor 
dolayısıyla konu hakkındaki yerleşmiş olan bilincin de-
ğişmesine ihtiyacımız var. Bu doğrultuda TÜBA’nın “Sür-
dürülebilirliği Anlamak” serisinin bu ikinci sempozyumu 
önemli. Çünkü bu zor zamanlarda toplumlara ancak ha-
yırsever kurumlar yardımcı olabilir. Toplumsal barış ol-
madan ekonomik herhangi bir gelişme sağlıklı bir sonuç 
vermeyecektir” dedi. Dünyanın ülkeler arası iş birliğinin 
artırılmasına ihtiyacı olduğunu kaydeden Kacır, bilim 
diplomasisinin bu noktada çok belirleyici olduğunu, Tür-
kiye’nin ulusal bilim akademisi olarak TÜBA’nın AASSA 
iş birliğiyle düzenlediği bu ortak sempozyumun da, bilim 
diplomasisinin seçkin bir örneği olduğunu söyledi.

“Daha yaşanabilir bir dünya ve gelecek, bilim 
insanlarının iş birliklerine bağlı.”
TÜBA Çalışma Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi 
veren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, özellikle 
TÜBA'nın Türkiye’nin stratejik alanları üzerine yapılan 
çalışmaların ilgili kişi ve kurumlar için bir başvuru kay-
nağı olduğunu vurguladı. Türkiye ve dünyadaki önde ge-
len bilim insanlarının çalışma gruplarının multidisipliner 
çalışmalarına katkı sağladığını söyledi.

Sempozyum programında ekonomi, ticaret, eğitim, çevre, 
finans gibi pek çok konuda yapılacak sunumlarla sürdü-
rülebilirlik kavramının çok boyutlu olarak ele alındığını 
ifade eden Şeker: “Çevresel ya da ekonomik hemen her 

küresel krizde yeni bir sistem arayışı ön plana çıkıyor. 
Yaşadığımız gezegendeki doğal yaşamın korunması ve 
sürdürülmesi için ekolojik dengenin korunması özel bir 
öneme sahip. Çevresel tahribat ve kirliliğin önlenmesi-
nin yanı sıra sömürü ve haksız kazançlarla mücadelenin 
önemine ilişkin bilincin de oluşturulması gerekiyor. Daha 
fazla kazanma ve daha fazla tüketme arzusuna dayalı ola-
rak kaynakların sorumsuzca kullanılması, dünyayı büyük 
bir hızla sürdürülemez bir gelişme noktasına itiyor. Kont-
rolsüz üretim anlayışının hızlı büyüme arzusu ve aşırı kâr 
hırsı ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan çevre sorunları, 
son dönemde daha da belirgin hale geldi. Bu sorunların 
çözümü için sürdürülebilir kalkınma kavramı başta ol-
mak üzere sorumlu üretim ve tüketim mekanizmalarına 
yönelik çalışmalar yapılıyor. TÜBA da 'sürdürülebilirlik' 
kavramına verdiği önem kapsamında 'Sürdürülebilirli-
ği Anlamak' serisinin ikinci sempozyumunu AASSA ile 
birlikte düzenledi. Daha yaşanabilir bir dünya ve gelecek, 
bilim insanlarının iş birliklerine bağlı. Bilim diplomasisi 
çerçevesinde bu tür akademik çalışmaların bu iş birlik-
lerini geliştirdiğini düşünüyorum. Ortak Sempozyumu’n 
dünyanın her yerinden gelen katılımcılarla uzun soluklu 
dostluklar kurulacak bir platform olacağına yürekten ina-
nıyorum.” dedi.

AASSA Başkanı Prof. Yurdusev konuşmasına sempozyu-
mun sürdürülebilirlik konusunu özellikle hayır kurum-

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker
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ları ve vakıf oluşumları bağlamında ele almasına vurgu 
yaparak başladı. Sürdürülebilirliğin farklı boyutlarda ve 
düzeylerde çalışılmış olmasına karşın, hayırsever kurum-
ların, özellikle vakıf oluşumlarının rolünün daha fazla in-
celenmesi gerektiğini ve sempozyumun bu noktada çok 
değerli olduğunu söyledi.

“Son gelişmeler kalkınma hakkında daha fazla 
çalışmamız ve tartışmamız gerektiğini gösterdi.”
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmanın son 40 
yılda bilimin ve toplumların önemli tartışma konuları 
arasında yer aldığını ifade eden Yurdusev, konunun pek 
çok açıdan incelenmiş olmasına rağmen Birleşmiş Mil-
letler tarafından ilan edilen 17 sürdürülebilir kalkınma 
hedefine hala ulaşılamadığını belirtti ve şu şekilde devam 
etti “COVID-19 pandemisi ve Rus-Ukrayna savaşıyla bir-
likte, son gelişmeler hepimizin yaşadığı ve tanık olduğu 
gibi; üretim ve tedarik zincirleri başta olmak üzere insan 
yaşamı hemen hemen her alanda kesintiye uğradı. Bu 
durum bize sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma 
hakkında daha fazla çalışmamız ve tartışmamız gerekti-
ğini gösterdi. Sürdürülebilirlik doğaya ve insana bağlıdır. 
Belki daha da önemlisi, insan toplumunun doğal çevre ile 
etkileşimine dayanır. COVID-19 pandemisi bize yeniden 
ve bir kez daha gösterdi ki; salgınların bir nedeni de do-
ğal yaşam alanlarının insan tarafından işgal edilmesiydi. 
Sadece insan dışı popülasyonların doğal yaşam alanıyla 
değil, aynı zamanda toplumumuzun insani yaşam ala-
nıyla olan ilişkilerimiz, hepimiz için giderek daha fazla 
tehdit oluşturuyor ve sonuç olarak insani ve doğal sürdü-
rülebilirliği tehlikeye atıyor.” dedi. TÜBA’yı kapsamlı bir 
sempozyum düzenlediği ve ev sahipliği yaptığı için tebrik 
ederek, AASSA’nın desteğinin daima devam edeceğini 
dile getirdi. Katılımcılara ise değerli katkıları için teşek-
kür etti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Bulut ise; TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Finans Çalışma Grubu Yürütücüsü olarak iş birlikleri için 
AASSA’ya teşekkür etti. Çalışma Grubunun faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Prof. Bulut, sıfır atıktan döngüsel 
ekonomiye, sorumlu üretim mekanizmasından ihtiyaç 

merkezli tüketime kadar birçok başlıkta multidisipliner 
bilimsel faaliyetler yürütüldüğünü söyledi. Dünya ekono-
misinin girdiği çıkmazdan çıkışı için çözüm yollarından 
biri olarak ortaya atılan sürdürülebilirlik kavramının Bir-
leşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile 
de uygulanabilir politikalar niteliği kazandığını kaydetti.

Programda toplam altı oturum düzenlendi.
Programın ilk oturumunun moderatörlüğünü Prof. Yur-
dusev yaptı; Bahrain Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa 
Raza Rabbani, New Orleans Üniversitesi’nden Prof. M. 
Kabir Hassan “Fintech Based Integrated Poverty Allevi-
ation Model Combinig Zakat, Awqaf and Islamic Micro 
Finance” başlıklı konuşmalarını yaptılar. Endonezya Sos-
yal İşler Bakanlığı’ndan Pepen Nazaruddin ile Trisakti 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhammad Zilal Hamza ve 
Öğretim Görevlisi Eleonora Sofilda “The Role of the Ho-
peful Family Program on Improving the Financial Inc-
lusion and Community Welfare”, Uluslararası Barış Ko-
leji’nden Dr. Dawood Terblanche “The First Accredited 
And Registered Private Islamic Tertiary Institution İn 
South Africa: Searching For An İdeal Waqf (Endowment) 
Model For Self-Sustainability” ve Sri Lanka Ulusal Bilim-
ler Akademisinden Prof. Priyan Dias çevirim içi katılım-
la “Can Sustainability Co-Exist with Resilience?” başlığı 
üzerine konuştu.

TÜBA Asli Üyesi ve AASSA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev



8 TÜBA GÜNCE   MAYIS 2022

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mesut Karakaş’ın yürüttüğü ikinci oturumda; Morroco 
EMAA'nın İşletme Okulu’ndan Dr. Abdessamad Raghibi 
ve Dr. Öğr. Üyesi Anas Alaoui Mdaghri “An Essay on an 
Islamic Public Finance Assistance Framework: What can 
Islamic Economic Morality Add to Fiscal Policies”, Endo-
nezya Kalkınma ve Araştırma Merkezi’nden Lisa Listiana 
ve Lu’liyatul Mutmainah ile Maqasid Enstitüsü’nden Nur 
Fajri Romadhon “Redefining Sustainability of Waqf Ins-
titution: Lesson from Green Waqf Project”, Sakarya Üni-
versitesi’nden Dr. Mohammad Rahim Shahzad hakkında 
konuştular. Oturuma çevrim içi katılan Romanya Toplum 
Vakıfları Federasyonu’ndan Andreea Alexandrov “From 
Doing Good to Making a Change with Collective Impact: 
Sustainability Lessons from Emergency Interventions”ı 
anlattı.

Üçüncü oturumun başkanlığını TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Bulut yaparken oturumda üç konuşma ger-
çekleşti. İslami Azad Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi 
Seyed Reza Eftekhari “The Destabilizing Effects of Mono-
poly in the Age of Knowledge Mobilization”, Lisansüstü 
ve Mesleki Çalışmalar Okulu’ndan Kusnan “The Palem-
bang Heritage Food: A Project Model of Adding Value to 
Micro-Businesses through Empowering and Integrating 
during the COVID-19 Pandemic” üzerine konuştu. Otu-
rumun çevrim içi katılımcısı Markfield Yüksek Öğrenim 
Enstitüsü’nden Dr. Mohammad Abdullah “Charity with 
Responsibility: Waqf and Shariah Paradigm of Sustaina-
bility” başlığı altında sunum yaptı.

Prof. Dr. Halit Yanıkkaya’nın moderatörü olduğu dör-
düncü oturum; Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden 
Parvin H. Mammadova ve Rustam B. Rustamov “Scien-
ce and Education Sustainability: Overview of Achieve-
ments and Challenges” üzerine konuşurken Donja Gorica 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veselin Vukotić “Resear-
ch-Entrepreneurial University: The Foundation of Sustai-
nable Development”ı çevrim içi anlattı.

Programın ikinci günü New Orleans Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. M. Kabir Hassan “Responsible and Ethical Fi-
nance for Future” konuşmasıyla başladı. Başkanlığını 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın yaptığı 
beşinci oturumda; Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Doç. Dr. 
Cem Korkut “Understanding Cash Waqf Model for an 
Ethical and Humanitarian Business World”, Gebze Tek-
nik Üniversitesi’nden (GTÜ) Prof. Dr. Halit Yanıkkaya 
ve Beykoz Üniversitesi’nden Arş. Gör. Güler Sağlam 
“The Role of Voluntary Organizations in Building Trust”, 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden (AYBÜ) 
Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu “Is E-Philanthropy Good 
Supplementary for Philanthrophy in Turkey?” başlıkla-
rı altında sunum yaptılar. Rural Initiative for Commu-
nity Empowerment’dan Jackson Olema, Mbarara Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Perez M. B. Mujuni 
ve Johannesburg Üniversitesi’nden Dr. Dennis Zami 
Atibuni çevrim içi katılarak “Risk and Success Factors 
of Sustainable Growth and Development of Small and 
Medium Enterprises (SMEs) in Uganda” başlığı altında 
konuştular.

Programın son oturumunun moderatörlüğünü ise Doç. 
Dr. Cem Korkut üstlendi. Doç.Dr. Haydar Yalçın ve Dr. 
Mürsel Doğrul “The Conceptual Structure of Research on 
Sustainability and Philanthropy Research”, Sakarya Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Metin Işık, Doç. Dr. Simge Ünlü, 
Lütfiye Yaşar ve Erdal Bilici “Corporate Sustainability in 
the Automotive Industry: The Case of Audi, Ford, Hyun-
dai, Skoda and Toyota” hakkında konuştu. Mimar Sinan 
Üniversitesi’nden (MSÜ) Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak 
“Zeynep Hanim Waqf In The Context of Sustainability 
And Professional Management”ı, Uşak Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Fulya Akyıldız “University-Industry Collabo-
ration for Sustainable Development: The Case of Uşak 
University”i, Bursa Teknik Üniversitesi’nden (BTÜ) Arş. 
Gör. Behiç Efe Tekin ise “Logistical Functions of Awqaf in 
Anatolia From The Perspective of Wayfarers, Merchants 
and Social Entrepreneurs” çevrim içi anlattı.
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ALLEA GENEL KURULU YAPILDI
ALLEA Genel Kurul Toplantısı Belçika Kraliyet Bilim, Edebiyat ve Güzel Sanatlar 

Akademisi ve Belçika Kraliyet Flaman Bilim ve Sanat Akademisi’nin ev sahipliğiyle 
Brüksel’de gerçekleştirildi.

TÜBA’nın da üyesi olduğu Avrupa Akademileri Birli-
ği’nin (All European Academies-ALLEA) iki yıldır çevri-
miçi düzenlenen Genel Kurul Toplantısı bu yıl 11-12 Ma-
yıs’ta Belçika Kraliyet Bilim, Edebiyat ve Güzel Sanatlar 
Akademisi (The Royal Academy of Sciences, Letters and 
Arts of Belgium-ARB) ve Belçika Kraliyet Flaman Bilim 
ve Sanat Akademisi’nin (the Royal Flemish Academy of 
Belgium for Science and the Arts-KVAB) ev sahipliğiyle 
Brüksel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurul’a TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ve TÜBA Asli Üyesi ve AASSA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev yüz yüze TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem 
Tatoğlu ise çevrimiçi katıldı.

Genel Kurul Allea Başkanı Prof. Dr. Antonio Loprie-
no’nun açılış konuşması ile başladı. Sonrasında Allea’nın 
faaliyet raporu hakkında bilgi verildi ve Allea’nın mali 

raporu görüşüldü. 2022-2024 dönemi Allea Yönetim Ku-
rulu seçim sonuçlarının açıklanması ile ilk oturumlar son 
buldu.

Yapılan oylamada İtalya Lincei Ulusal Akademisi’nden 
Prof. Dr. Neri Salvadori, Hollanda Kraliyet Sanat ve Bi-
lim Akademisi Prof. Dr. Maaten Prak, Polonya Bilimler 
Akademisi’nden Prof. Dr. Pawel Rowinski, Katalan Ça-
lışmaları Enstitüsü ve Barselona Kraliyet Bilim ve Sanat 
Akademisi’nden Prof. Dr. Pere Puigdomenech, İsveç Kra-
liyet Bilimler Akademisi’nden Prof. Dr. Ylva Engström, 
Almanya Max Planck Araştırma Grubu’ndan Dr. Lara 
Keuck, Letonya’dan Letonya Bilimler Akademisi’nden 
Prof. Dr. Eriks Jekabsons ve Norveç Bilim ve Edebi-
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yat Akademisi’nden Prof. Dr. Camillia Serck-Hanssen                           
ALLEA 2022-2024 Yönetim Kurulu üyesi seçildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, yaptığı açıklamada AL-
LEA’nın pandemi sürecinde kurumsal işleyişine devam 
ederken küresel salgının en zor zamanlarında düzenledi-
ği tematik oturumlarla başarılı çalışmalara imza attığını 
söyledi ve “COVID-19 pandemisinin yol açtığı yıkım dı-
şında bugünlerde bu kez de üzücü bir savaş ile karşı kar-
şıyayız. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesinin 
ardından dünya bilim akademileri her zamankinden daha 
fazla ortak paydada toplanarak birlik ve beraberlik mesaj-
ları yayınladı. TÜBA da yaptığı açıklamada barış ve uzlaş-
manın bir an önce gerçekleşmesi, ateşkesin uygulanma-
sı ve müteakip anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti. 
TÜBA tarafından hibrit formatta “Ukrayna’nın Rus İşgali 
ve Uluslararası İlişkiler” başlıklı bir çalıştay da düzenlen-
di. Çalıştay analizlerinin ardından oluşturulan bir nihai 
rapor Türkiye kamuoyuna sunuldu. Bilimin ve bilim in-
sanlarının değerinin pandemi döneminde ve uluslararası 
krizde daha da belirginleştiğine inanıyorum. Yaşanabilir 
bir gelecek için ülke politikalarının belirlenmesinde bilim 
insanlarının bakış açıları ve önerileri daha büyük rol oy-
namalıdır.” dedi.

Prof. Dr. Şeker, ALLEA yeni yönetim kurulu üyelerine ba-
şarılar dileyerek, üye akademilerle yakın çalışmaya davet 
etti. TÜBA’nın pandemiler ve dünya çapındaki krizlerle 
bağlantılı olan bilimsel her konuda iş birliği yapmaktan 

memnuniyet duyacağını da söyledi. Türkiye Bilimler 
Akademisi’nin yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir 
yaşam için atılacak adımlara her türlü desteği ve katkıyı 
vereceğini vurguladı. Barışçıl bir dünya için pandemile-
rin ve uluslararası krizlerin bir an önce sona erdirilmesini 
temenni etti.

Öğleden sonraki oturumda Avrupa Ulusal Genç Akademi-
leri Yıllık Toplantısı (ENYA-Annual Meeting of European 
National Young Academies) Brüksel’de bulunan ENYA 
temsilcilerinin sunumu ile Genel Kurul devam etti. Oturu-
mun ardından ENYA temsilcisi Prof. Jozefien De Leersny-
der ve Prof. Sarah Verhulst ile görüşme gerçekleştiren Prof. 
Şeker TÜBA Genç Akademi hakkında bilgi verdi.

Genel Kurul Toplantısının ikinci günü düzenlenen “Bili-
min Dönüşümü” Sempozyumunun açılışı ise ARB Dai-
mi Sekreteri Prof. Dr. Didier Viviers ve ALLEA Başkanı 
Prof. Dr. Antonio Loprieno tarafından yapıldı. Thomas 
Dermin ve Maria Gabriel “Gelecek İçin Bilimi Dönüştür-
mek”, Prof. Dr. Marion Koopmans ise “Seyir Halindeyken 
Gemiyi İnşa Etmek: Ortaya Çıkan Bir Kriz Sırasında Bi-
limsel Tavsiyenin Zorlukları” başlıkları altında konuştu. 
Sempozyumda düzenlenen üç oturumun yanı sıra değer-
lendirme paneli de yapıldı. Kapanış konuşması ise KVAB 
Daimi Sekreteri Prof. Dr. Karel Velle tarafından gerçek-
leştirildi.

TÜBA-NEWSLETTER'IN 10. SAYISI YAYIMLANDI

TÜBA-Newsletter; Akademi’nin gerçekleştirdiği ulusal ve 
uluslararası organizasyonları, projeleri, yayınları, plan-
lanan çalışmaları ve TÜBA Üyeleri’nin yurt içi ve yurt 
dışında elde ettiği başarıları içeriyor. Dünyadaki bilimsel 
gelişmeler hakkında haber ve makalelerin de yer aldığı 
Newsletter'ın 10. sayısına ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.



11MAYIS 2022   TÜBA GÜNCE

TÜBA’DAN DÖNGÜSEL EKONOMIYE 
MULTIDISIPLINER BAKIŞ

TÜBA “bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve 
danışmanlık sorumluluğuyla “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” adlı eseri yayımladı.

TÜBA “bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin sap-
tanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık sorumlu-
luğuyla dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek yayın-
larına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak hazırladığı 
“Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” adlı eseri 
de akademi camiasına kazandırdı.

Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Doç. Dr. Cem Korkut edi-
törlüğünde ortaya konulan eser dünyanın son dönemde 
yaşadığı ekonomik ve ekolojik krizlere aradığı çözüm 
önerilerine odaklanıyor. “Döngüsel Ekonomi ve Sürdü-
rülebilir Hayat” kitabı, döngüsel ekonomiyi kavramsal 
açıdan tartışıyor ve gerekliliğini sorguluyor. Sonrasında 
alanda uzman yazarların kaleme aldığı bölümlerle bu 
kavramın uygulamalarına odaklanıyor. Sürdürülebilirlik 
başlığı altında Döngüsel Ekonominin işgücü piyasalarına 
etkilerinden açık ve uzaktan öğrenmeye; çevresel boyu-
tundan yerel yönetimlere kadar birçok başlıkta 50’ye ya-
kın bilim insanının pek çok konuyu mercek altına aldığı 

eser, kapsamı ve detaylı analizleriyle alanında bir ilk olma 
özelliğini taşıyor.

Konu hakkında konuşan Akademi Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker öncelikle COVID-19 küresel salgınının 
dünyanın ne kadar kırılgan bir ekonomik yapıya sahip ol-
duğunu herkese gösterdiğini vurguladı; tedarik zincirin-
de yaşanan sorunlar ve arz sıkıntılarının tüm toplumları 
ciddi bir refah düşüşü ile karşı karşıya getirdiğini söyledi. 
“Aslında uzun süredir dünya birçok sorunun karşısında 
mücadele etmeye çalışıyor. Bu sorunların çözümüne iliş-
kin bütüncül ve köklü adımlar atma konusunda ise dün-
ya henüz istenen noktada bulunmuyor. İklim değişikliği 
krizi; şu anda halihazırda yaşadığımız kuraklık; özellikle 
düşük gelirli ülkelerin yaşadığı açlık; yüksek sıcaklık or-
talamalarının neticesi olan orman yangınları; iç savaşlar 
sebebiyle yerlerinden edilmiş mülteciler; çevre, hava ve 
su kirliliğinin dünyadaki ekosistem döngüsünü ayakta tu-
tan tüm canlıların yaşamı için oluşturduğu tehdit; finans 
güçlerinin aşırı kâr ve kazanma hırsı ile kontrolden çıkan 
üretim ve tüketim dengesizliğinin oluşturduğu ekonomik 
çarpıklıklar; ülkelerin egemenlik haklarını ihlal eden de-
zenformatik haberler ve sosyal medya; internetin birey 
mahremiyetini tahrip eden, tüketimi ve bağımlılıkları 
arttıran, temel ahlaki normları yozlaştırıcı aile ve toplum 
üzerindeki yıkıcı ve yıpratıcı sonuçları; bilişim teknoloji-
lerindeki gelişmelerin yol açtığı yapay zeka/ istihdam ko-
nularındaki belirsizlikler gibi birçok multidisipliner prob-
lem tüm ülkelerin gündeminde yer alıyor. Bu gündemin 
en önemli başlıklarından birisi de üzerinde yaşadığımız 
dünyanın bize daha ne kadar ev sahipliği yapabileceğidir. 
Böylece sürdürülebilirlik kavramının önemi artmış bulu-
nuyor. Diğer çalışma gruplarımız gibi TÜBA Sürdürüle-
bilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu da dünyadaki 
güncel gelişmeler ve Türkiye’nin önceliklerine ve stratejik 
gündemine yönelik konularda bilimsel toplantılar düzen-
lemekte ve raporlamalar yapmaktadır. “Döngüsel Eko-
nomi ve Sürdürülebilir Hayat” kitabı da Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu tarafından yapılan 
bu kapsamdaki yayınlardan biridir. Kitapta sermaye pi-
yasaları, değer zincirleri, işgücü piyasası, kripto paralar, 
işletmelerin yönetimi gibi iktisadi konuların yanında eği-
tim ve çevre başlıklarındaki pratiklere   ilişkin konulara 
yer veriliyor. Kitabın dünyanın yaşadığı küresel nitelikteki 
ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne tespit ve öne-
rilerle katkı sunacağına eminiz.” dedi ve esere katkı veren 
tüm bilim insanlarına teşekkürlerini iletti.
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Gazi Yaşargil:

Yüzyılın Beyin Cerrahı
Prof. Dr. Yasin Bulduklu

Dünya bilim camiası için duayen bir isim, asırlık çınar, 
tıp dünyasının ve beyin cerrahisi alanının pek çok konuda 
öncüsü olmuş Gazi Yaşargil Hocayla röportaj denildiğinde 
inanılmaz bir heyecan yaşadığımı itiraf etmem lazım. 
Gazi Hocayı yakından izleyen, hayatını araştırmış bir 
akademisyen olarak Hocayı ilk gördüğümde bu kadar 
içten bir karşılama da beklemiyordum. Röportaja birlikte 
gittiğimiz kameraman Fatih (Fatih Akın Özdemir) ile 
birlikte biraz gecikmiş olmanın mahçubiyeti içinde Hocayla 
selamlaştıktan sonra hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Biz 
hazırlık yaparken Gazi Hoca da eşi Dianne Hanımı davet etti. 
İlk dakikadan itibaren Hocanın açık ve samimi olması bizi 
şaşırttı. Çok dikkatli bir biçimde her ayrıntıyı hatırlamaya 
çalışması takdire şayandı. Ailesinden ilkokula, liseye ve 
İsviçre’ye uzanan macerasını yeniden yaşıyor gibi anlattı. 
Öyle akıcı ve coşkulu anlatıyordu ki onun sözünü kesecek 
her hareketimizi gizlemeye ya da hissettirmemeye çalıştık. 
Bir ara kameralardan birinin bataryasını değiştirmemiz 
gerektiğinde bile bunu söylemek için epeyce bekledik. 2 saate 
yakın Hocayı aralıksız dinlemişiz ki Asistanı Ali Bey, kısa 
bir ara vermemizi istedi. Gazi Hoca da sıkılmamış olacak ki 
neden durduğumuzu sordu. Kısa bir kahve molasından önce 
Gazi Hoca yemek sipariş etmeyi teklif etse de biz devamını 
dinlemekteki arzumuzdan teşekkür edip 10 dakika ara 
ile geçiştirdik. Hoca, yaklaşık 3,5 saat süre konuştu. Sonra 
biraz yorulduğunu düşündüğümüzden ikinci bir randevu 
planlamak isteyip istemediğini sorduk. “Yarın devam 
edelim” dedi. Biz ise bir hafta sonra daha uygun olacağını 
söyledik ve ertesi hafta aynı saate sözleştik. Bir hafta 
sonrası için biletlerimizi almıştık ki Asistanının Hocanın 
küçük bir rahatsızlık geçirdiğini söylemesi ile yıkıldık. 
3 hafta sonra aynı gün (21 Nisan 2022) ve saatte ikinci 
görüşmemizi yapabildik. Hocanın hatıralarında nerede 
kaldığımız hatırlayıp aynı yerden ve aynı üslupla devam 
etmesi bizi çok şaşırttı. Yine su gibi akan bir ikinci kısım 
oldu. Hoca karşısında bir öğrencisi varmış ve operasyon 
öncesi vaka tartışıyormuş gibi detaylıca beyni ve onun 
işlevlerini aktarıyor, mucize bir organın çalışma prensiplerini 
öğretmeye çalışıyordu. Bir hayata, bir tıbba, bir tarih ve 
zamanın koşullarına değiniyor; kendi hayatındaki her 
durağa bizimle birlikte uğruyor, yaşanılan olayları yeniden 
canlandırılıyor ya da karşılaşılan her eski dosta hakkı teslim 
ediliyordu. Aşağıda detaylarını okuyacağınız uzun röportaj 
sırasında her anıyı ezbere aktaracak kadar özümsedik 
ve bilime, Türk tarihine, II. Dünya Savaşına, tıbbın 
yolculuğuna, beyin operasyonlarının gelişim sürecine ve 
beyin göçüne dair her şeyi konuştuk. Röportajın son kısmına 
katılan Prof. Dr. Uğur Türe’nin Gazi Hocaya saygısına, Gazi 
Hocanın öğrencisinin maharetine olan güvenine şahit olduk. 
Hepsi bir tarafa Hocanın müthiş hafızasına, sabrına, çalışma 

Fatih Akın Özdemir

azmine ve bu topraklara olan aşkına hayran kaldık. En son 
“keşkeleriniz var mı?” dediğimde verdiği “Evet, keşke daha 
çok çalışsaydım” cevabıyla tebessüm ettik. Biz yaptığımız işi 
hem çok sevdik hem de büyük keyif aldık. Beyinlerin efendisi, 
yüz yılın beyin cerrahı ile birlikte yaptığımız, bilinmeyenleri 
gün yüzüne çıkaran, doğru bilinen yanlışları ortaya koyan 
bu röportajı Günce okurlarına sunmanın gururunu, Gazi 
Hoca gibi bir değeri tanımanın onurunu yaşıyorum. Keyifli 
okumalar diliyor, Prof. Dr. Gazi Yaşargil’e, Prof. Dr. Dianne 
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Yaşargil’e, Prof. Dr. Uğur Türe’ye ve Asistan Ali Adıgüzel’e 
gönülden şükranlarımı sunuyorum. 

    “Benim içimde çocukluğumdan beri sonsuz bir merak 
var ve halen devam ediyor.”
Ben, Türkiye’ye döneli (2013) hemen hemen 10 sene 
oldu ama benimle ciddi bir konuşma ya da röportaj 
yapan olmadı. İlk röportajı Akademi’nin yayın organına 
vermekten ve sizinle bunları konuşmaktan son derece 
mutluyum. Sorulara baktım ve bu denli güzel bir hazırlık 
yapılmasından memnun oldum. Hakkımda bir takım 
yanlış haberler çıkıyor. Her şeye yanıt vermeye hazırım. 
Böyle bir röportajı ilk defa veriyorum. Siz kapsamlı bir iş 
yapacaksınız. 

Şeyh Sait İsyanı çıkmadan 3 ay evvel ailemize (babam Lice 
kaymakamı) katırlar verip bir de dost şeyhlerden birinin 
oğluna emanet edip Murat dağlarına göndermişler. Annem, 
babam ve çocukları Şubat ayından Mayıs ayına kadar 
birlikte terk edilmiş evlerde ve mağaralarda yaşamışlar. 

Annemin ailesi Sinop, Anneannem Karadeniz Ereğli’sinden 
tüccar  ailelidir. Karadenizde gemileri varmış ve Orta Asya’ya 
giden karavanları, zengin ailenin çocukları Enderun’da 
(saray okullarında) yetişmişlerdir ve yüksek devlet 
memuriyetinde bulunmuşlardır. Babamın ailesi Ankara 
Beypazarı’nda Kayhan aşiretinden. 1450 senesinde Fatih 
Sultan Mehmet bir delegasyon gönderir ve “Siz aşiret olarak 
Trakyaya geçin, Karadağ önünde araziye yerleşin. Niyetim 
İstanbul'u batıdan almak. Karadağlılar arkamdan gelip 
vurmasınlar” der. Aşiret, bu istek doğrultusunda Karadağ’a 
Çanakkale yolundan çiftçi ve asker olarak Trakya’ya 
yerleşiyorlar. Son olarak İştip bugünkü Makedonya’da 
Bulgar hududunda büyük bir çiftlik sahibi oluyorlar. Subay 
olan büyükbabam Saraybosna'da büyükannemi görüyor; 
sarışın bir hanım, mavi gözlü,  evleniyorlar ve 8 çocukları 
oluyor. Biri kız biri oğlan olan çocukları daha küçükken 
veremden ölüyor. Babamın dört abisi Manastır’da subay 
okulunda okuyorlar. Ailede subay olmak bir gelenek 
gibi ama babam nedense subay olmak istemez. Lisede 
son sınıftayken hocaları sormuş “Ne olacaksınız?” diye? 
Herkes Devlet-i Hümayun’da memur olmak istiyorum 
deyince babam da öyle demiş. Ama hayatı boyunca 
kendine hayıflanırdı, çünkü biyolog olmak istiyormuş 
ya da felsefe okumak. Babam liseyi Üsküp'te okumuş. 
İstanbul'da da Siyasal Bilgiler’de okumuş. Ardından iki 
yıl yedek subay olarak askerlik yapmış ve 1914’te harp 
başlayınca dört yıl doğu cephesinde telgraf subayı olarak 
görev yapmış. Harp sonunda İstanbul'daki abilerinden 
birini ziyarette annemi görünce 1920'de evlenmişler. 
1921'de ablam Selma doğar. 1922’de ikinci çocukları İhsan 
doğar. 1923'e kadar babam görevsiz, Osmanlı Devleti 
bir iş veremiyor. Babam tarih ve felsefede, kendi kendini 
yetiştirmiş. Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulunca 
babam Bulgar hududundaki Sırpsındığı nahiyesine tayin 
olmuş. Ailesiyle oraya taşınır. Birkaç hafta sonra köylüler 
babama “Bizim arazimizi buradaki ağalar aldılar” demişler. 
Babam da ağaları çağırmış “Köylüler şikayet ediyor, arazi 

ekip biçiliyor ama onlara bir pay verilmiyormuş, haklarını 
istiyorlar.” deyince o beylerden bir tanesi “Memur bey siz 
çok gençsiniz bu işlere karışmayın, bunlar çok karışık işler.” 
diye cevap vermiş. Babam ise karşılığında “Ben görevimi 
yapıyorum yasalar ne diyorsa onu yapacağız, mahkemeye 
vermeye mecburum.”diyor. Üç gün sonra babamın Lice’ye 
kaymakam olarak atandığı haberi geliyor. Lice’ye gitmek 
o dönemde neredeyse 2 ay. Büyükannem de onlarla. 
Büyükannem, genç yaşta evlenmiş. Kayınpederi Emlak 
Nazırı Emin Efendi. Onun oğlu Necmettin bey avukat 
İstanbul 1. Noteri. 43 yaşında kalp hastalığından vefat 
ediyor. Annem tıp okumayı aklına koymuş ama Türkiye’de 
kadınların tıp okuması 1921’den sonra. Annem Almanya’ya 
gitmeye karar vermişse de babası ölünce gidemiyor ve o 
dönemde babamla tanışıp evleniyor ve altı çocukları oluyor. 

Varlıklı ve köklü bir ailenin kızı olan annem, koca konakta 
tek kız. Annemin babası öldüğünde büyükannem henüz 33 
yaşında. 2.5 ayda Ankara üzerinden Adana'ya Adana'dan 
Halep’e gidiyorlar. Halep hala Türklerin elinde o dönemde. 
Babamın orada bulunan memuriyetteki arkadaşının 
yardımıyla katırlar buluyorlar ve Lice’ye geçiyorlar. 1924’te 
Lice’ye yerleşmişler biricik oğulları İhsan, 1.5-2 yaşında 
dizanteriden vefat ediyor. Annem hayatı boyunca İhsan’ı 
kaybettiğine üzülürdü. Saçlarını sakladığı ipek mendilleri 
merasimle açar, öper koklar, gizli gizli ağlardı. Annem altı 
çocuk dünyaya getirmiş. İki kız, dört oğlan; kardeşlerim 
Erdem ve Günay’ı teşvik ettim İsviçre’ye geldiler. Her 
ikisi de çok zekiydi. Erdem Basel’de cerrahi profesörüydü. 
Günay Zürih Üniversitesinde fizyoloji profesörüydü. 
Selma ablamız 40 sene Ankara Gazi Lisesi’nde İngilizce 
öğretmeniydi. Tomris Ankara’da Makine Kimya 
mühendisliği yaptı.

Ben Lice’de doğdum. 13 Şubat 1925’te Piran kasabasında bir 
çatışma çıkar. Şeyh Sait isyana hazırlanır ama silahlar erken 
patlamış. Büyükannem Kürtlerin bir kısmının isyana dahil 
olmadığını, karşı olduklarını söylerdi. Bizim aileye katırlar 
verip şeyhlerden birinin oğluna emanet edip Lice’den 
uzaklaşsınlar diye göndermişler ve Şubat ayından Mayıs 
ayına kadar 3 ay  Murat dağlarında terkedilmiş evlerde 
ve mağaralarda kalmışlar. Annem 38 kiloya düşmüş. 
Mayıs ayında Lice’ye dönmüşler. Lice’deki Selim Bey’in 
konağını verilmiş, annemin doğum ağrıları başlamış ama 
doğamıyorum. Ebeler başımı kontrol etmişler ve “Bıngılı 
mavi, bu çocuk ölmüş” demişler. Büyükannem “hayır 
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bıngılda nabız var’’ boynuma göbek bağı dolandığını 
söylemiş bu yüzden doğamıyor demiş. Ebelere dönerek 
“Hanımlar bu çocuk yaşıyor.” demiş. Göbek bağını parmağı 
ile çıkarıp kesmiş ve benim doğmamı sağlamış. Bir nevi 
doktordu büyükannem. 

Böylelikle 6 Temmuz 1925 tarihinde Lice’de dünyaya 
gelmişim. Annem yaşamamın bir mucize olduğunu 
söylerdi. Babam Türk Tarih ve Dil kurumunun üyesiydi. 
Benim ismimi Gazi Ata, erkek kardeşlerimi Erdem Cebe ve 
Günay Mete olarak koymak istemiş. Mahallede ve okulda 
arkadaşlarım bana; senin Gaziliğin nereden çıktı diye 
sormaya başlayınca, benim adım Ataç’dır dedim. Nüfus 
kağıdında Mahmut Gazi yazıldı, Ama arkadaşlarım bana 
Ataç derlerdi.

Ankara’daki evimizin kapı komşusu asabiye profesörü 
Şükrü Yusuf Sarıbaş’tı. Alman bir profesörün (August 
Bier) yazdığı kitap olan “Bir Hekimin Tababet Hakkında 
Düşünceleri’ni Türkçeye çevirmişti. Babamla Türkçe 
terimleri nasıl kullanacakları üzerine konuşurlardı. 
Numune Hastanesinde şef olan Şükrü Yusuf Sarıbaş 
profesör oldu, oturduğu mahallede kimin ne sorunu olsa 
hiç para almadan koştururdu. Evimizin bir bahçesi vardı 
ve bahçeye ben bakardım. Toprağı değiştirir, gübre atar, her 
gün su verirdim. Babam ve Şükrü Beyin hobisi aşılamaydı. 
Onlara ben de yardım ederdim, arada felsefeye de girerler, 
Eflatun’u anlatırlardı. Her çeşit ağacımız vardı bahçede. 
Babam ve arkadaşları akşamları bahçede otururdu, 
Marmara şeklinde kendi yaptığımız çimentodan bir havuz 
vardı. Onun etrafında oturur konuşurlardı, çaylar börekler 
ikram edilirdi. Çocukluğumuz çok zengin ve çeşitlilikle 
geçti. 

İlkokulda çalışkandım. Ortaokuldaki 70 kişilik sınıftan 
hoşlanmadım. Atatürk Lisesi’nde klasik şubesindeydim. 
Tarih hocamız İhsan Bey bizi topladı ve “Şimdiye kadar 
lisede iki sınıf vardı, fen ve edebiyat. Yeni bir sınıf açılıyor, 
Latince ve Yunanca. Avrupa’ya gitmek isteyen bu sınıfa 
girsin dedi. Benim aklımda Avrupa’ya gitmek vardı ve 
hemen Latince sınıfına girdim. Bu sınıfta dokuz kişiydik. 
Yunanca hocası bulunamadı bu yüzden ne yazık ki 
Yunancayı öğrenemedik. Çünkü batı tıbbı, felsefesi ve 
edebiyatında bütün terimlerin kökü Yunanca ve Latincedir. 
Üç yıl Latince okudum, Latince kitap okuyamasam da 
gramatiğini kaptım. 1943’te Viyana’ya gittiğimde orada “Siz 

Latince okumuşsunuz hiç böyle Türk öğrenci görmedik. 
Ama üç sene yeterli değil, altı yıl eğitim göreceksiniz. 
Latince sınavına gireceksiniz.” dediler. Latince öğrenmek 
1970’li yıllara kadar Avrupa Üniversitelerinde gerekiyordu. 

Can Yücel ile aynı sınıftaydık, Can, hiçbir zaman şiir 
yazdığını söylemedi. Sınıfta enteresan bir arkadaşımız 
vardı. Bir gün “Biz Viyana’ya gidelim oraya meşhur pianist 
Alfred Denis Cortot geliyor, onu dinleriz. Ben onun talebesi 
olacağım” dedi. Bunun için para biriktirelim, öğle yemeği 
parasından artıralım deyince kabul ettik. Biz Can’la bir grup 
olduk. Diğer üç kişi başka bir grup oldu. Üç yıl sürdürdük 
bunu. Can babasından Ankara eski stadının altında büyük 
kütüphane olduğunu öğrenmişti. Biz oraya gidip zar zor 
görevliyi bularak kapıyı açtırdık. Sıralanmamış paketlerce 
kitap bulduk, toz içindeydiler. Can’la onları çıkarıp dizmeye 
başladık. 2.5 ay sürdü bu kitap yerleştirme… Her ay bize 
10-15 lira verdiler, biriktirdik onu da ve ben paramı Can’a 
verdim. 120 liramız toplanmış oldu. Sene 1943, kafama 
koymuştum ve gidecektim. Bir gün Ankara Taşhan’da bizi 
teşvik eden arkadaşı gördüm. Ne yapıyorsun, “Almanya 
Yunanistan’a girecek nereye gidiyorsun? Biz gitmiyoruz, 
sen parayı bana ver.” dedi. ayrıldım. Can’ın babası bizi eve 
çağırdı “Can bana Viyana’ya gitmek istediğinizi anlattı. 
Ben de sizin yerinizde olsam aynısını yapmak isterdim. 
Sizin babanız Divanı Muhasebatta memur ama ben Eğitim 
Bakanıyım, oğlumu Nazi Almanya’sına gönderemem. İzin 
verirsem ertesi gün istifa etmeye mecbur olurum” dedi. 
“Anlıyorum hakkınız var, Can gelmeyecek” dedim. “Siz 
de gitmeyeceksiniz.” dedi bana. “Sizin Türkçeniz iyi ama 
lisanın daha olgunlaşması lazım. Böyle giderseniz lise 
Türkçesiyle kalırsınız.” dedi. Dediği doğru çıktı, benim 
Türkçem lise Türkçesidir. Üniversite Türkçesi değil.  

Yurt dışına çıkmamış olsaydım başarılı olur muydum 
bilemiyorum. Lisedeyken çok başarılıydım. Milli Eğitim 
Bakanı Hasan Ali Yücel Ağustos 1943 yılında Ankara’da 
makam odasında kısa bir törenle Türkiye liselerinde 3 yıl 
iftihar lisesine seçilmiş, Süleyman Demirel, Erdal İnönü, 
ismini hatırlamadığım bir bayana ve bana İsmet İnönü’nün 
biyografisini ödül olarak sunmuş ve başarılar dilemişlerdi.

Avrupa’ya gideceğim diye Latince sınıfın girdim. 
Ankara’daki Roma İmparatoru Agustus yazısı çok 
mühimdir. Onun mermer duvar üzerine yazılı hayatı, 
en önemli tarihi dökümandır. En azından 2000 senelik 
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bir yazıdır, üç ay boyunca gittim geldim, oradaki yazıyı 
çıkarıp hocama verdim. Coğrafya hocamı severdim, esaslı 
bir hocaydı. İngiltere’yi merak ediyordum. Nasıl oluyor da 
İngiltere dünyaya hakim? Coğrafya küçük ama dünyanın 
en çeşitli ırkı orada. Bunun üzerine bir yazı toparladım ve 
hocaya verdim. Bana ders ver İngiltere hakkında dedi.
“Franz von Papen Almanya’ya dönüyor. Oraya bir uçak 
götürüyorlar. Gazi’yi de alırlar mı diye soracağız.”

Bir akşam yemeğinde babama Viyana’ya gideceğimi 
söyledim. Trenle gideceğim deyince; “Allah akıl versin, 
okumadın mı gazeteleri? Josip Broz Tito’nun adamları 
Yugoslavya’da sürekli trenleri patlatıyorlar. Gidemezsin.” 
dedi. Biraz sustu ve sonra ben birileriyle görüşeyim dedi. 
Mülkiyeden sınıf arkadaşı Menemencioğlu’na (Dönemin 
Dışişleri Bakanı Hüseyin Nuğman Kemal Menemencioğlu) 
söylemiş. O da babama “Ben de düşüneyim.” demiş. 
Birkaç gün sonra “Franz von Papen Almanya’ya dönüyor. 
Oraya bir uçakla gidiyorlar. Gaziyi de alırlar mı diye 
soracağız?” dedi. Kabul edildim ve İstanbul’a gittim. İki 
kanatlı basit bir uçak geldi. Franz Von Papen gelmedi. 
İstanbul etrafında bir tur attık ve 30 dakika sonra inmeye 
başladık. Havaalanında askerler gördük. Uçaktan indik ve 
ufacık bir otele gittik. Hayatımda hiç otelde kalmamıştım. 
Kapının önünde iki Türk gördüm. “Burası neresi?” 
diye sordum. “Burgaz” dediler. Ertesi günü kalktık ve 
uçağa yeniden bindik. Trakya, Bulgaristan, Sırbistan ve 
Macaristan üzerinden 200 metrede uçtuk. Akşam üstü 
5’te Viyana’ya indik. Pilot benimle birlikte otobüsle şehre 
indi. Çantamla sokak ortasında kaldım. Elçiliği sora sora 
buldum. Pazar günü ısrarla kapıyı çalınca kapıyı açan 
kapıcı kızdı. “Menemencioğlu’ndan sefir beye mektubum 
var.” dedim. Beni bekleme odasına aldı ve gelen sekretere 
de konuyu anlattım “Sefir Beyin davetiyesi  var bırakıp 
gelemez sizi şoför ve otomobille otele gönderecek.” dedi. 
Kocaman bir bina önünde iki tane kırmızı elbiseli bekçi, 
Grand Hotel’e girdik, süite çıktık. Aşağıya indim herkes çok 
şıktı, ben de günlük kılıkdaydım, yemeden yukarı çıktım, 
annemin yaptığı kurabiyelerimi yiyip yattım. Ertesi gün 
Otelin kapıcısı kupon almam gerektiğini söyledi. Ufacık 
camekanlı bir odada pasaportumu gösterdim, bir liste 
verdiler doldurmam için. Orada liseden beni tanıyan bir 
arkadaşımla karşılaştım; “Sana yardımcı olurum” dedi 
ve evrakları doldurdu. Sonra otele gittim. Üç gün sonra 
geldiğinde “Burada kalamazsın burası çok pahalı, sen bizim 
pansiyona gel.” dedi. Üç günde 120 Markım otele gitmişti, 
80 Markım kalmıştı. 
Viyana’da üniversite kaydımı yaptırdım ama bana önce üç 
yıl Latince eğitim alacaksın dediler. Bodrum katındaki Türk 
restoranında, Dresden’den gelen Ahmet Koç mühendislik 
eğitimi olan; “Viyana’da Almanca öğrenemezsin, lehçesi 
çok zordur. Seni bir aileye göndereceğim (Naumburg an 
der Saale) orada 3-4 ay kal, senin için çok iyi olur.” dedi. 
Şehrin ortasında muhteşem bir katedral ve içerisinde 
zamanın ileri asilzadelerinin heykelleri vardı. Viyana’da 
tıp tahsil edeceğimi söyleyince Jena’ya gitmelisin dediler. 
Türingen’in ormanları içerisindeki büyük alman filozofları 
ve matematikçileri Jena Üniversitesi’nde yetişmişler. 
Sekreterle görüştüm “Latinceyi unutalım, biz sizi kabul 

ederiz ama altı ay hastane hizmeti yapacaksınız.” dediler, 
bunu tüm öğrenciler yapıyormuş. Doktorların çoğu 
cephedeymiş. Hastanede erkek dahiliye kısmında başladım 
çalışmaya. Bana içinde mavi bir su olan kova verdiler ve 
ilk olarak koridoru temizlemeye başla dediler. Balkondaki 
hasta yataklarını silkelememi istediler, mutfağa götürdüler 
beni ve oradaki hastalarla düzeni öğrettiler. Mesleğime hasta 
bakıcılıkla başladım. Çok gayretliydim, bir işe başladım mı 
bırakmam mümkün değildir. Bu baş hemşirenin dikkatini 
çekmiş ve Baş cerraha söylemiş. Ertesi gün cerrah beni 
çağırdı. Yanındakiler cepheye gitmiş ve ona yardım etmemi 
istedi. Hava saldırılarından sonra 10-15 yaralı getiriliyordu.        
Üç ay sonra tıp tahsilime başladım. 

Jena’da kendime ev bulmak için gezerken bir bahçede 
çalışan hanım gördüm, eşi Zeiss firmasında mühendis, 
“Beni alır mısınız kiracı olarak?”diye sordum eşiyle 
görüştü, kabul ettiler, ve artık kendime bir yer bulmuştum, 
yemek, çamaşır vb. sıkıntım kalmadı. Bana kendi evlatları 
gibi baktılar. Bir gün bize Hamburg Konsolosluğundan 
Türkiye’nin Almanya’ya harp ilan edeceği haberi geldi. 
Ya Kuzey Almanya’dan vapurla ülkeye dönecektim ya da 
güneye gidip İsviçre’ye tahsile devam edecektim. İsviçre 
hududuna 50km bir askeri kışlada 150 Türk öğrencisi bir ay 
bekledik. Kışladan çıkabiliyorduk ama öğleden sonra 5’te 
dönmek zorundaydık. Bir tıp doktoru arkadaşa rastladım.  
Birlikte etrafta gezerken, bir evden birisi çıktı ve geldi; “Siz 
Türkçe konuşuyorsunuz, ben Türkiyeli Ermeniyim.” dedi. 
Anne babası İstanbul’dan Fransa üzerinden Almanya’ya 
gelmiş, kucaklaştık. Nisan “1945’te İsviçre Basel’e geçtim.

Devamı TÜBA Günce’nin 70. Sayısında…
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PROF. DR. AZIZ SANCAR 
EĞITIM KAMPÜSÜ AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapımı tamamlanan, TÜBA Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adının 
verildiği Eğitim Kampüsü açılışı yapıldı.

Ankara'da Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz 
Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış töreni; Milli Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Nobel Ödüllü bilim 
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 
ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlendi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker kampüste Aziz 
Sancar’ın izinde onu örnek alan başarılı öğrencilerin 
yetiştirileceğine inancının tam olduğunu dile getirdi ve 
“Akademi’mizin Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın katı-
lımını gençlerimizin bilime ilişkin motivasyonları açısın-
dan çok önemli buluyorum. Kendilerini burada görmek 
mutluluk verici. Bu zorlu pandemi döneminde hepimiz 
görüyoruz ki en büyük yatırım bilime yapılan yatırımdır. 
Bizim en büyük sermayemiz gençlerimiz. Ülkemizin ve 
dünyanın geleceği onlar elinde şekillenecek. Hepsine bü-

tün kalbimle güveniyorum ve başarılı çalışmalara imza 
atacaklarına inanıyorum.” dedi.

DNA onarımı mekanizmaları konusundaki çığır açıcı 
çalışmaları ile 2015'te Nobel Ödülü kazanan TÜBA Şeref 
Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verildiği kampüs;11 
bin metrekare alanda kurulu ve bilimsel çalışmalara ön-
cülük etmek üzere donatılmış eğitim kampüsü iki bina-
dan oluşuyor. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında 
aynı zamanda üniversitelerle iş birlikleri yapılması plan-
landığından yeni bilimsel çalışmalar ve icatlar için uy-
gun laboratuvar ortamları ve teknolojik eğitim altyapısı 
bulunuyor. Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste 
lise düzeyindeki tüm öğrenciler, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde bulunabilecek. 2021-2022 eğitim öğretim 
yılının ikinci dönemine 497 öğrenciyle başlayacak olan 
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi’nde (BİLSEM) 14 derslik, 
biyokimya, mekatronik, havacılık, dron, animasyon, filo-
loji, arkeoloji, yaratıcılık ve yazarlık atölyeleri yer alıyor. 
Anaokulu, 4 derslik ve yemek salonundan oluşurken Fen 
Lisesinde ise 12 derslik, ayrıca fizik, kimya, biyoloji la-
boratuvarları, bilim teknoloji sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin 
kitap kapasiteli kütüphane, çok amaçlı salon, tam dona-
nımlı revir yer alıyor. Kampüste ayrıca, 30 odalı 90 öğren-
ci kapasiteli jimnastik salonu, seminer ve sinema salonu, 
2 adet kütüphaneli etüt odası, lobi dinlenme salonu, 120 
kişi kapasiteli yemekhane ve tam donanımlı kız öğrenci 
pansiyonu bulunuyor.
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COVID-19 KÜRESEL SALGINLA MÜCADELE 
ÖZEL ÖDÜLLERI SAHIPLERINI BULDU

TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri, TÜBA üyeleri ve üniversite 
rektörleri de katıldığı törenle sahiplerine tevdi edildi.

TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödül-
leri Töreni YÖK Konferans Salonu’nda yapıldı.

Törende; Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Ödüle hak kazan-
dığı “Hücre Kültüründe Hazırlanan İki Farklı Yitilikte 
İnaktif COVID 19 Aşısı ERUCOV-VAC’ın, Sağlıklı Gö-
nüllülere İntramusküler Yoldan İki Kez Uygulanmasının 
Güvenliliğinin ve İmmunojenisitesinin İncelendiği Faz 
Çalışmaları” adlı projesi hakkında, Doç. Dr. Urartu Özgür 
Şafak Şeker “SARS-COV-2 Tanısına Yönelik RNA Anah-
tar Sistemlerinin Geliştirilmesi” adlı çalışması hakkında, 
sağlık sorunları nedeniyle Törene katılamayan Prof. Dr. 
Tanıl Kocagöz ise video yöntemiyle “Gargara ve Ağız 
Çalkalama Suyunda Polimeraz Zincirleme Tepkimesi ve 
Antijen Belirleme ile SARS-CoV2 Saptanması ve MyMa-
giCon ile Yoğunlaştırmanın Bu Testleri Duyarlılıklarına 
Etkisi” adlı çalışmasına ilişkin sunumlarını yaptılar.

Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye 
Tedavi ve Korunma Alanında almaya hak kazandığı Özel 
Ödül ve Beratı TÜBA Asli Üyesi ve Yükseköğretim Kalite 
Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Doç. Dr. 
Urartu Özgür Şafak Şeker’e ise Tanı Alanında Birincilik 
Ödülü TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından 
takdim edildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ve 
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın se-
lamlama konuşmalarının ardından TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker sözlerine TÜBA COVID-19 Küresel 
Salgınla Mücadele Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan bi-

lim insanlarını kutlayarak başladı ve yoğun emeklerinin 
ve yorgun günlerin neticesi olan başarılı ve faydalı çalış-
malarının artarak devamını diledi.

Akademi Konseyinin tüm dünyanın içinden geçtiği kritik 
dönemi göz önünde bulundurarak, TÜBA’nın “Bilimin 
öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak 
ve bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek” göre-
vi kapsamında TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Müca-
dele Özel Ödülü vermeyi kararlaştırdığını ifade eden Prof. 
Şeker, üç değerli bilim insanına ödüllerini tevcih etmenin 
onur verici olduğunu dile getirdi ve konuşmasını şu şekil-
de sürdürdü “TÜBA olarak ülkemizin ulusal bilimler aka-
demisi olmanın sorumluluğuyla salgının ilk günlerinden 
beri bilim temelli danışmanlık misyonumuz kapsamında 
raporlamalar yaptık, kitaplar bastık ve bilimsel etkinlikler 
düzenledik. Nisan 2020’de yayımlamış olduğumuz CO-
VID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu, dünyada 
salgının ilk dönemlerinde yapılan ilk kapsamlı raporlama-
lardan birisiydi. TÜBA Çalışma Grubu Üyeleri ve ülkemiz-
de ilgili alanlarda çalışan bilim insanlarınca hazırlanan bu 
rapor daha sonra çeşitli tarihlerde 6 kez güncellendi ve İn-
gilizceye de tercüme edilerek tüm dünyaya sunuldu. Ulusal 
veya uluslararası alanda ortaya çıkan/çıkabilecek hukuki 
sorunların tespiti ile sorunların çözümüne yönelik önerile-
rin yer aldığı, konu hakkında gerçekleştirilmiş kapsamlı ilk 
çalışma olma özelliğini taşıyan “TÜBA COVID-19 Küresel 
Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu” ise Tem-
muz 2020 tarihinde yayımlandı. kamuoyunun istifadesine 
sunuldu. Rapor İngilizceye de tercüme edildi. Salgın süreci 
kadar salgın sonrası dönem hakkında belirsizlikler mev-
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cutken TÜBA yine çok önemli bir çalışmayı daha yayımla-
dı. 48 bölümden oluşan “Küresel Salgının Anatomisi: İnsan 
ve Toplumun Geleceği” başlıklı kitap TÜBA üyeleri dahil 
çok sayıda bilim insanının çalışmalarıyla hazırlandı. Kita-
bın kapsamının genişliği ve yer verilen detaylar, öngörüler, 
analizler dolayısıyla bir ilk olma özelliği taşıyor. Kitapta; 
sağlıktan eğitime, bilişim teknolojilerinden siyaset bilimi-
ne, ekonomiden uluslararası ilişkilere, ticaretten felsefeye, 
yapay zekâ çalışmalarından sosyolojik tahlillere, çevre ve 
tarımdan uzay ve kutup çalışmalarına kadar geniş yelpaze-
de salgın sonrası dönem için öngörüler yer alıyor. Bu kitap 
çeşitli güncellemelerle “Reflections on the Pandemic in the 
Future of the World” başlığı ile İngilizce olarak da dünya-
nın istifadesine sunuldu.” dedi.

Bilim diplomasisi çerçevesinde dünyada bilim akademi-
leri çatı kuruluşlarında kurulan salgınla ilgili tematik ça-
lışma gruplarına Türkiye adında temsilciler önerildiğini 
söyleyen Şeker, özellikle G-20 ülkelerinin bilim akade-
milerinden oluşan Science-20 (S-20) grubunun 2020 ve 
2021 toplantılarında salgının ve oluşturduğu kırılganlığın 
üzerinde durarak G-20 liderlerine sunulacak bildirilere 
TÜBA da katkı verdi dedi.

Program, Törenin ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.

Tören sonrasında programa katılan ödül sahiple-
ri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Doç. Dr. Urartu 
Özgür Şafak Şeker’le kısa bir söyleşi yaptık. 

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli “Böyle bir pandeminin 
olması da çok sürpriz değildi”

Yaklaşık 100 yıl önce İspanyol gribi adı verilen 30-40 mil-
yon insanın öldüğü bir pandemi yaşandı. Biraz daha ya-
kın geçmişe baktığımız zaman 2003'te sarsı, daha sonra 
2009'da domuz gribini 2012'de gene bir koronavirüs olan 
mers’i gördük. Ve özellikle 2014 yılında ebola salgının 
olması aslında bu pandeminin habercileriydi. Tabii pan-
deminin hangi tarihte başlayacağını öngörmek mümkün 
değil ama dünya için böyle bir pandeminin olması da çok 
sürpriz değildi.

Aşı çalışmalarına 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk 
COVID-19 vakası görüldüğünde başladıklarını ifade 
eden Prof. Özdarendeli “Biz çalışmalara Mart ayının so-
nunda virüsün izolasyonu ile başladık ve ardından izo-

lasyondan sonra Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı 
TÜSEB tarafından da gerekli çalışmalar devam etti. Biz 
ülkemizin ilk aşı araştırma ve geliştirme merkeziyiz, ben 
merkezin direktörüyüm. Biyogüvenlik seviye 3 laboratu-
varında çalışıyoruz. Yaklaşık sekiz tane doktora öğrencim 
ve iki uzmanla birlikte 10-12 kişilik çekirdek bir ekip ola-
rak başladık. Klinik öncesi çalışmalarda bu sayı katlana-
rak arttı, çok çalışan ve emeği olan insanlar oldu tabii ki. 
Çalışmalar resmi olarak 18-20 ay kadar sürdü. Ve acil kul-
lanım onayıyla seri üretime geçildi.

“COVID-19 pandemisi bundan sonrası için yeni 
salgınlara karşı her zaman hazırlıklı olmamız 
gerektiğini bize söylüyor, sadece ülkemizin değil 
dünyanın hazırlanması gerekiyor.” 
Yeni pandemileri beklemeliyiz ki şu an da zaten koronavi-
rüs salgını devam ediyor, çeşitli varyantlar sebebiyle halen 
vakalar var ve ölümler söz konusu. Tabii aşıların ortaya 
çıkması, insanların pandemiyle yaşamaya alışması ve son 
varyant olan omicronun diğer varyantlara göre biraz daha 
hafif seyretmesi, tünelde ışığı görmeye başladık anlamına 
geliyor ama yine de dikkatli olmalıyız.

COVID-19 pandemisi bundan sonrası için yeni 
salgınlara karşı her zaman hazırlıklı olmamız 
gerektiğini bize söylüyor, sadece ülkemizin değil 
dünyanın hazırlanması gerekiyor.
Ülkemizde COVID-19’la ilgili inanılmaz çalışmalar ya-
pıldı. Aşı konusunda 20-25 grup bu konuda çalıştı, bu 
çok önemli. Projeler yapıldı, birlikte çalışma kültürü ge-
liştirildi sadece üniversite değil üniversite-kamu-sanayi iş 
birliği açısından önemli deneyimler yaşandı. En önemlisi 
bu projelerle yeni yüksek lisans ve doktora öğrencileri aşı 
bilimiyle uğraşmaya başladılar. Ben ülkemizin en büyük 
kazancının bu yetişmiş insan gücü, genç insan gücü nok-
tasında aşı birimi konusunda insanların yetişmesi olarak 
görüyorum. Bu nedenle bu pandemi bittikten sonra yeni 
sallama yapan demirlere hazırlıklı olacağız projeler yapa-
cağız ve alttan gelen iyi bir jenerasyon var. 

Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker "Projemiz 
kapsamında hızlı ve güvenilir, karmaşık cihazlara 
ihtiyaç duymadan, ucuz bir koronavirüs tespitini 
yapabileceğimiz bir sistem geliştirmek üzere çalıştık."
“Hücresiz sentetik biyoloji adı verilen bir yöntem kullan-
dık. Virüsün içerisinde var olan nükleik asit olan virüsün 
esasında, genlerini kodlayan RNA molekülü üzerinden 
onun saptanmasına yönelik bir yöntem bu. Hâlihazırda 
kullanılan PCR yönteminden farklı bir yöntem çünkü 
PCR yöntemi bir cihaza ve sonuçlarını değerlendirmek 
için uzmanlığa ihtiyaç duyuyor. Biz bunun yerine var-
yok şeklinde son kullanıcının çok rahat edeceği bir test 
yapmaya çalıştık. Bunun için de kullandığımız yöntem 
esasında doğanın içerisinde var olan bir yöntemi taklit 
etmek. Basit bir RNA zinciri tasarladık, bu bizim tanıyıcı 
RNA zincirimiz. Tanıyıcı RNA zinciri normal zamanlarda 
içerisinde farklı kodlar taşıyan bir zincir, peki bu kod ne? 
Yeşil floresan bir protein içeriyor en sonunda onun ko-
dunu içeriyor esasında. Bu MRNA molekülü. Bu MRNA 
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molekülü eğer bir şekilde ortamda o MRNA molekü-
lünün düzgün bir şekilde katlanmasını düzgün bir şek-
le girmesini sağlayan bir etmen yoksa bahsettiğim yeşil 
floresan proteinli kodu okunamıyor okunamadığı için de 
oradan bir üretim yapılamıyor ve yeşil bir sinyal görmü-
yoruz Ne zaman ki virüsün RNA’sı etrafta var ise ya da 
RNA’sından parçalar etrafta var ise bu durumda bahset-
tiğim, bizim tasarladığımız tanıyıcı RNA açılıyor ve ar-
tık daha düzgün bir şekilde katlanıyor ve katlandığı bu 
şekilde de biraz önce bahsettiğim yeşil floresan proteinin 
gen kısmı okunabiliyor. Bu şu anlama geliyor; stop ribo-
zom adını verdiğimiz makineler var, bunlar RNA kodla-
rını proteine çevirebiliyorlar aynı şekilde ribozom ortaya 
koyduğumuz zaman ve etrafta da bizim virüsün RNA 
parçacığıyla açılmış sensör kısmımız var ise yeşil flore-
san protein üretiliyor ve biz virüsün varlığını yeşil renk 
gördüğümüzde “Evet burada virüs var, bu hastada virüs 
var” diyebiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi bunun için 
özel bir cihaza, kompleks işlemlere hiç ihtiyaç yok. Sadece 
gözle görülebilir bir var yok testi.

Bu cihaz şu anda deneysel olarak, hastalar üzerinde kulla-
nıldı. Evde kullanılabilecek şekilde yeniden tasarlıyoruz. 
Yaklaşık sekiz farklı solunum yolu patojenini tanıyabile-
cek hale getirdik. Böylelikle farklı koronavirüsler, insan 
koranavirüsü diye adlandırılan soğuk algınlığı etmeni, 
boğaz şişliğine neden olan Beta streptokoklar, RSV adı 
verilen diğer virüs, buna benzer bakteri ve virüsleri tanı-
yabilen bir sistem haline getirdik. Yakın zamanda kulla-
nıma gireceğini düşünüyoruz, şu anda klinik çalışmaları 
devam ediyor.”

“Ürünümüz Türkiye’den çıkmış ilk sentetik biyo-
loji tabanlı çalışmadır.”
“Bu çalışmaya Nisan 2020'de başladık. Bizim esas parçası 
olduğumuz TÜBİTAK COVID-19 Platformu Projesi bağ-
lamında laboratuvarımızdaki kişilerin hasta olup olma-
dığını öğrenmemiz için test geliştirmemiz gerekiyordu. 
Bu motivasyonla, grubumuzdaki lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerimizin doğrudan katılımıyla başladık. 
Tüm zorluklara rağmen çalışmamızı dört ay gibi kısa bir 
sürede tamamladık. Bu Türkiye’den çıkmış ilk sentetik bi-
yoloji tabanlı bir üründür. Dünyada çok fazla örneği de 
yok, bu bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı. Çünkü 
laboratuvarımızda, bençlerimizde yaptığımız bir işi bizi 
fonlayan kamuya yani toplumumuza armağan etme şan-
sımız oldu, bu bakımdan da heyecan verici bir süreçti.”

“Yıkıcı biyoteknoloji teknolojilerinin de artık 
tüm dünyada çok daha hızlı bir şekilde kullanıma 
geçeceğini düşünüyorum.”
“Her şeyden önce COVID 19 ile beraber artık teknolojik 
üretim ile ilgili ancak biyoteknolojik üretim derken klasik 
biyoteknolojiden bahsetmiyorum yeni nesil biyoteknolo-
jik araştırma ve geliştirme safhasına geçtiğimizi düşünü-
yorum. Bütün dünya şunu gördü ki hız çok önemli. Zaten 
biliniyordu ama hızın daha da önemli olduğu bir süreçten 
geçtik. MRNA aşılarının bu kadar hızlı çıkmasının en bü-
yük nedenlerinden bir tanesi ileri teknoloji ürünü olmala-
rı. Çünkü klasik ve teknolojik yöntemlerle üretemeyeceği-
niz kadar hızlı bir şekilde o aşamaları tamamlandı. Bu alt 
yapımızdan bağımsız bir durum bu arada. Yani Almanya 
gibi ülkelerde ya da Amerika'da klasik biyoteknoloji yön-
temi ile çok daha uzun sürecek bir çalışmayı MRNA ile 
çok hızlı yapabildik. Bu da gösteriyor ki artık yeni teknolo-
jileri kıyıda köşede kalmış ya kıyıda köşede kalmış demek 
belki doğru değil ama çok büyük bilimsel başarı olarak 
ortaya konmuş ama sonrası getirilememiş, çünkü MRNA 
teknolojisi böyle bir şeydi. Bizimkisi de öyleydi. Esasında 
bunlar büyük işler yapabilen teknolojiler ancak fırsat veril-
mesi gerekiyor. Pandemi buna sebep oldu. Bundan sonrası 
ben açıkçası, bizim yıkıcı teknolojiler olarak adlandırılan 
elektronikt ve yazılımda gördüğümüz teknolojileri yıkıcı 
biyoteknoloji teknolojilerinin de artık tüm dünyada çok 
daha hızlı bir şekilde kullanma geçeceğini düşünüyorum.”

Dünyanın pandemiye hem hazırlıklı hem de hazırlıksız 
yakalandığını söyleyen Dr. Şeker “Hem evet hem hayır. 
Evet hazırlıksız yakalandı çünkü böyle büyük çaplı bir 
pandemi olacağını insanlar düşünmüyorlardı. Ama bunu 
uyarısı vardı; Nature Medicine dergisinde 2018 senesinde 
yayınlanmış ve maalesef aşı karşıtlarının başka işler için 
kullandığı bir makale var. Bu makalede araştırmacılar 
yarasalardan topladıkları koronavirüsleri araştırmışlar. 
Çalışmanın sonunda Vuhan’daki üroloji enstitülerinde 
doğadaki koronavirüsler insan hücrelerine çok hızlı bağ-
lanabilir ve insanları için bir risktir deniyor. Yani pek çok 
kez ortaya konmuş. Bu sonuçlar bir iki yıl içinde çıkmı-
yorlar ortaya. 2003 senesindeki sars pandemisinden sonra 
ekologlar hayvanları topluyor ve virüsleri onlardan izole 
ediyorlar. Çalışmalar devam ediyor; farklı virüs türlerin-
den sürekli kütüphaneler yapıldı, bu şekilde bir kontrol 
mekanizması oluşturuldu. 

Evet hazırlıklıydık dersek eğer; son 10 yılda biyoteknolojik 
analiz ve alet ekipmanları ve teknikleri çok hızlı bir şekil-
de gelişti. Şu anda herhangi bir virüsün genomunu bir kaç 
saatlik bir okumayla öğrenebiliyoruz. Virüsün genomu 
Aralık sonunda sekanslandı, daha sonra herkesin ulaşabi-
leceği bir yere kondu. Bilim insanları olanların ya da ol-
mayanların da ulaşabildiği Amerikan Sağlık Enstitüsünün 
web siteleri gibi alanlar var. Bu biyoteknolojideki hazırlı-
ğımızdan. Pek çok moleküler biyoloji tekniğine çok hâki-
miz. Alternatif diğer yöntemleri de biliyorduk ama MRNA 
aşısı kadar hızlı ilerlemek onlarda çok mümkün olmuyor. 
Bunlar hazırlıklı olduğumuz konulardı. Ancak değerlen-
dirme ve bilgi toplama konusunda hazırlıksızdık.” dedi.
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Osmanlı ilmiyesine ait kıyafetlerin konu edildiği bu araştırmayla üç alana katkı yapılması 
hedeflendi. Öncelikle Osmanlı ilmiyesine yönelik kıyafet normunun ortaya çıkarılması ve 
dolayısıyla da teorik bir zeminin kurulması amaçlanıyor. 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 yükseköğrenim çalışmalarında ilmiye 
kıyafetlerinin bir alt disiplin olarak teşekkül etmesine zemin hazırlamak oldu.

"Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class" için: www.tuba.gov.tr

CLOTHING NORM AND ATTIRES OF THE 
OTTOMAN İLMİYE CLASS
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Yeni Bilimler Tasnifi Çerçevesinden 
Bakıldığında Osmanlı İlmiye Sınıfının 

Kıyafet Normu ve Giysileri Kitabı
Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Makale

Araştırmanın Temelleri
Hem genel olarak Osmanlı tarihi hem de onun alt alanla-
rı pek çok sebepten ötürü ilgi çekicidir. Bir devlet olarak 
Osmanlı düzeninin 600 yılı aşkın bir süre yaşamış olması 
bahsi edilen ilginin en önemli sebeplerinden biri olarak 
öne sürülebilir. Çünkü her aklın bu başarının nedenleri, 
organizasyon biçimleri, yapılanması, sonuçları, karşı kar-
şıya kaldığı problemlerle çözümleri ve daha pek çok şeyin 
arka planında yatan mekanizmayı öğrenmek ve anlamak 
istemesi son derece tabiidir. Dolayısıyla bu gibi sebepler-
den ötürü Osmanlı tarihi, ilgililerinin odağında yer alan 
bir araştırma alanı durumundadır.

Osmanlı Devleti’nin varlığıyla tecrübelerini anlama ve 
dolayısıyla onun geçmişine yönelik ilk araştırmaların 
İstanbul’daki yabancı devletlerin temsilcisi olan elçiler, 
seyyahlar ve vakanüvisler ile Osmanlı tarih yazarları ta-
rafından yapılmaya başlandığı ifade edilebilir. Sonrasında 
Osmanlı tarihi bir bilimsel uğraş olarak üniversitelerde 
yerini almış ve zamanla bir disiplin olarak teşekkül etmiş-
tir. Bugün alt alanlarının yanı sıra, bir terminolojisi, me-
totları, kaynakları, araçları, çerçeveleri ile meseleleri olan 
bir tarih alanı haline geldiğinden hakkında araştırmalar 
yapılmakta ve eğitimi verilmektedir. 

Osmanlı tarihine duyulan ilginin ilk dönemlerinden iti-
baren ana çalışma konusu siyasi ve askeri tarih ile teşkilat 
yapısı olmuş, sonraları Osmanlı arşiv belgelerinin yaygın 
biçimde kullanılmaya başlanmasıyla da hem yeni alanlar 
hem de alt disiplinler ortaya çıkmıştır. Osmanlı ekonomi 
tarihi, diplomasi tarihi ve ilmiye tarihi bu yeni alanlara, 
Osmanlı para tarihi ve medrese tarihi ise alt disiplinlerine 
örnek olarak verilebilir.

Osmanlı düzeninin en önemli üç kurucu unsurundan 
biri olarak kabul edilen ve ilmiyenin ocağı olan medre-
se kurumu ise her bakımdan müstakil bir araştırma alanı 
olarak gelişim göstermiştir. Başlangıçta tarih kitaplarının 
içinde ele alınmış olsa da İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın 
meşhur eseri ‘Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı’ bir 
dönüm noktası olmuş, sonrasında başka çalışmalarla alan 
görünür hale gelmiştir. Özellikle medrese teşkilatı, orga-
nizasyonu ile ders programlarına yönelik pek çok çalışma 
yapılmış, ‘Osmanlı Eğitim Tarihi’ bir alan olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Eğitim tarihi, Türk tarihinin ilk başlarından başlayarak 
Selçukluları da içine alacak şekilde genişletilmiş, Osman-
lılar dönemi ile en olgun halini bulmuştur. Bu bağlamda 
Osmanlı eğitim tarihi söz konusu olduğunda araştırmala-
rın genel aksını büyük oranda organizasyon ve dolayısıyla 
ulema biyografilerinin meydana getirdiği ifade edilebilir. 
Hem medrese hem de buralarda yapılan eğitimle alakalı 
ilişkiler özgün kaynaklar olan ulema biyografilerinden te-
min edildiği için gelişmenin bu kanal üzerinden ilerleme-
sine şaşırmamak gerekir. Çünkü ulema biyografileri her 
bakımdan nitelikli ve resmi kaynaklarda yer verilmeyen 
satır arası zengin malumat kaynakları olarak kabul edil-
melidir. 
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Osmanlı eğitim tarihinin alt disiplini olarak gelişen baş-
ka bir alan ise kuşkusuz ilmiye zihniyetidir. Bu türlü 
çalışmalarda Osmanlı düzeninin en önemli unsurların-
dan ulemayı yetiştiren kurumlarda okutulan kitapla-
rın zihniyet bakımından önemli olduğu, medreselerde 
okutulan kitapların zihniyet inşa edici unsurlar içerdiği 
söylenebilir. Fakat genel olarak Osmanlı eğitim tarihinin 
anlaşılmasında başka unsurlara da bakmak, odaklanmak 
gerekmektedir. Başta alakasız bir konuymuş gibi görün-
se de mesela antropoloji ve sosyolojinin sembollerin dili 
olan kıyafetlerin izahında ne denli önemli işlevlere sahip 
olabileceği öne sürülebilir. Sonuç olarak düzenin görünür 
olmasında kıyafet ve kıyafete ilişkin unsurlar olarak renk, 
biçim ve işlevin pekala derin ve son derece anlaşılır bir 
içerik ürettiği üzerinde durulmalıdır. Bu bakımdan Os-
manlı ilmiye sınıfının zengin bir içerikle dolu olan kıyafet 
düzeni araştırma alanı olmayı fazlasıyla hak etmektedir. 

Araştırmanın Teorik Çerçevesi
Aslında araştırmanın ilk amacının yeni bir dil kurmakla 
yakından alakası söz konusudur. Çünkü yeni dilden ka-
sıtla ifade edilmek istenilen şey daha önce mesele edil-
memiş hususların incelenmesi, elde edilen sonuçların da 
bütünle irtibatlandırılarak yeni bir bakış sunulmasıdır. 
Böylece, belki de, çok katmanlı yeni bir dil geliştirmeye 
katkı sunulmuş olunabilecektir. Zira ihtiyaç duyulanın 
tam da bu olduğu, en azından Osmanlı tarihinin ya da 
ona ait teferruat kabilinden konuların istisna olmaktan 
çıkarılmasının amaçlanması gerektiği ifade edilebilir. 

Araştırmanın diğer en önemli amaçlarından bir başkasını 
ise Osmanlı yükseköğrenimi ve onu oluşturan tüm un-
surların kıyafet geleneğine ve normuna sahip olduğunun 
belgelenmesi meydana getirmektedir. 1950’lerden sonra 

Avrupa ve Amerika’da yükseköğrenim tari-
hinin hızla gelişmesi beraberinde simge-
sel anlamlar içeren giyim gibi alt alanların 

oluşturulmasına yol açmıştır. 
Dolayısıyla yükseköğre-

nim tarihinin farklı açı-
lardan işlenmesi söz ko-
nusu olmuş ve alt alanlar 
meydana getirilmiştir. 
Eğer Osmanlı eğitim ta-
rihi de benzer bir şekil-
de gelişim gösterecekse 
benzer alt alanların 
tesisi tartışılmaya açıl-
malıdır. 

Bu yaklaşımın kuş-
kusuz Osmanlı araş-
tırmalarının çeşit-
lendirilmesi veya 
detaylandırılması 
ile de yakından bir 
alakası bulunmak-
tadır. Keza bu 

yaklaşımın Osmanlı tecrübesinin çağdaşlarıyla kıyaslan-
masına imkan sağlayacağı ifade edilebilir. Böylelikle Os-
manlı araştırmalarının genel belirleyici ölçütlerinin inşası 
da mümkün olabilecektir. Dolayısıyla insana yönelik an-
lama çabasına katkı verilmesinin yanı sıra alana yönelik 
bir söz söyleme çabasından bahsedilebilir.

Çalışmanın hipotezini Osmanlı ilmiye sınıfının formel 
bir kıyafet normuna sahip olduğu ve bu normun çok ön-
ceden oluşturulmuş kural ve geleneklerle tesis edildiği, bu 
yüzden de köklü bir geçmişe sahip olduğu iddiası oluş-
turmaktadır. Bahsi edilen bu geleneğin tarihi köklerinin 
Batı’daki üniversiteler tarafından geliştirilen kıyafet dü-
zeninden hem çok daha eski hem de çok daha ayrıntılı 
olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu geçmişin araştırılarak 
anlaşılması Osmanlı tarihinin ana ilgi alanlarından biri 
olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Araştırma üç ana kaynaktan faydalanılarak şekillendi-
rilmiştir. İlk kaynak pek çok araştırmacının tahmin ede-
ceği üzere arşiv belgeleridir. Arşiv belgeleri idari, hukuk 
ve mali içerikleri dolayısıyla son derece önemli kanıtlar 
olduğundan çalışmaya katkı sağlamıştır. Ancak belgeler-
deki malumatın çoğu defa doğrudan ilmiye kıyafetlerine 
odaklanmaması nitelikli içeriklerin oluşturulmasında bir 
engel teşkil etmektedir. Ne var ki iddiaları gerekçelendir-
me konusunda arşiv belgelerinin emsalsiz kanıtlar olması 
ilmiye kıyafetlerine yönelik sınıflandırmada kolaylık sağ-
lamaktadır.

Bir diğer kaynak ise kuşkusuz yazmalar ve dönemin-
de basılmış matbu eserlerdir. Hem yerli hem de yabancı 
yazma ve kitapların içerdiği görseller arşiv belgelerinde 
anılan kıyafet ya da diğer hususların görsel anlamda so-
mutlaştırılmasının yolunu açmaktadır. Şeyhülislamların 
giydiği ferve ya da suhtelerin cübbesi bilgilerin görselleş-
miş olması bakımından yazmalardaki görselleri mühim 
kaynaklar geline getirmektedir. Keza yazma ve kitap kay-
naklarının satır aralarında gizlediği malumatın da çoğu 
defa sivil kaynaklı değerlendirmelere imkan sağladığı asla 
yadsınamaz. İkincil kaynaklar olarak daha sonra kaleme 
alınmış çalışmalar ise var olan malzemenin işlenmesi ve 
sınıflandırılması yoluyla yeni bir bakış oluşturulmasına 
katkı sağlamaktadır.

Araştırmayı test edilebilir kılan en önemli unsurların ba-
şında çalışmaların izlediği yol olarak yöntem ya da metot 
gelmektedir. Metot ile araştırmanın ne şekilde ele alındı-
ğı, sonuca ne şekilde varıldığının karşılaştırılmasına im-
kan sağlanmış olunur. Bu bakımdan çalışmada farklı an-
lama yollarının kullanıldığı ifade edilmelidir. Meselelerin 
anlaşılması sırasında kimi defa tüme varım yöntemi kul-
lanılarak en ufak ayrıntının bütünle olan ilgisi kurulurken 
kimi defa da bütünden yola çıkılarak tartışmada yer alan 
ufak bir unsura erişilmeye özen gösterilmiştir. Kuşkusuz 
bunlar yapılırken bazen kronolojik bir düzen bazen de 
konular hiyerarşisine yer verilmiştir. Ancak her yöntemde 
hususun tarihi kökleri ele alınmış, dil ve tarihi gerekçeleri 
tespit edilmiş, sonrasında da Osmanlı ilmiye sınıfındaki 
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karşılıklarına yer verilmiştir. Yer verilme sırasında arşiv 
belgelerinin yanı sıra görsellerden de faydalanılarak ör-
neklerle mesele işlenmiş, biyografilerde yer verilen anek-
dotlarla da genel çerçeve tamamlanmıştır. Sonuç olarak 
çerçevenin tamamlanmasının ardından da bir yargıya va-
rılarak bilimsel tartışmaya katkıda bulunulmuştur.

Yayının Niteliği
Yukarıda dile getirilen hususların somut bir hale getirildi-
ği çalışmanın şekillenmesi ile yayına hazırlanması uzunca 
bir sürece karşılık gelmektedir. Özellikle doğrudan ko-
nuyla ilişkili çalışmaların azlığı hem terminolojinin hem 
de yaklaşım biçimlerinin yeterli kıvamda bulunmaması 
genel çerçevenin oluşturulmamasında zorluklara yol aç-
mıştır. Bu yüzden işe nitelikli bir literatür taraması ile 
başlanmıştır. Literatür taramasını arşiv taraması izlemiş, 
daha sonra konuyla alakalı dolaylı çalışmalar değerlen-
dirilmeye alınmıştır. Bu bakımdan söz konusu yöntemin 
çalışmanın kimliğini ortaya koyduğu söylenebilir. Dola-
yısı ile konuya tek bir noktadan yaklaşılması benimsen-
memiş, farklı ve çok katmanlı bir bakış ile değerlendiril-
mesinin daha nitelikli sonuçların elde edilmesine imkan 
sağlayacağı düşünülmüştür. 

Literatür taramasında genel olarak tali çalışmalarla karşı-
laşılmıştır. Ancak bu taramada nitelikleri ve özgünlükleri 
bakımından İstanbul Üniversitesi’nde yapılmış bitirme 
tezlerine özellikle dikkat çekilmelidir. Bahsi edilen bu bi-
tirme tezlerinin konuya dair ilk dolaylı çalışmalar olması 
son derece önemlidir. Hiç kuşkusuz benzer çalışmaları 
içeren başka araştırmalar da yapılmış olsa tali yaklaşımlar 
konuyu tam anlamıyla ele alınmaktan uzaktadır. Bu yüz-
den meseleye dolaylı bir biçimde temas eden çalışmaların 
ayrı ayrı ele alınmaları bir zorunluk haline gelmektedir.

Konuya ilişkin doğrudan çalışmaların olmayışı dikkatle-
rin tali denebilecek alanlara yönelmesine neden olmakta-
dır. Öyle ki bir gezi kitabı, bir hatırat yahut Osmanlı ta-
rih çalışması konuya dair çok önemli ve nitelikli kanıtlar 
barındırabilmektedir. Bir Osmanlı tarihçisinin ruznamesi 
veya Osmanlı tarihi, bir dönemi kaleme alırken teferru-
at kabilinden ayrıntıları içermesi dikkatlerin böylesi bir 
noktaya yoğunlaşmasını gerekli kılabilmektedir. Zaten 
yapılan araştırmalarda bu türden ayrıntılara yer verildiği 
görülecektir. Ne var ki meselelerin tekstil tarihinin kaza-
nımlarından faydalanarak, ancak, tekstil tarihinin dışın-
da daha nitelikli bir biçimde ele alınabilmesi bu türden 
örneklerin çoğaltılmasını gerekli kılmaktadır.

Çalışmanın önemli kaynaklarından birini Türk ve Av-
rupa yazmalarındaki görseller oluşturmaktadır. Minya-
türlerin yanı sıra diğer görsellerin hem dönemi betimle-
meleri hem de ayrıntılara yer vermeleri nedeniyle görsel 
şölen sundukları ifade edilebilir. Türk kütüphanelerin-
deki konuyla alakalı önemli minyatürler çalışmaya dahil 
edilmiştir. Bununla beraber Batı kaynaklı el yazması ve 
matbu eserlerin daha geniş kapsamlı bir biçimde 
taranması yeni görsellerin ortaya çıkarılmasına 
imkan tanıyacaktır. Çünkü böylelikle hem kıya-

fetlerin biçem ve kesimleri hem de renk ve dikimlerine 
dair daha nitelikli bilgilerin üretileceği öne sürülebilir. 
Keza bu safhada Türkiye’dekilerin yanı sıra yabancı müze 
koleksiyonlarının da ayrıca ve dikkatle taranması ulema-
ya ait kıyafetlerin bulunmasına imkan tanıyabilir. 

Çalışmanın dikkat çeken unsurlarından bir diğeri yeni bir 
yaklaşım, dil ve elbette sınıflama teklifi getirmesidir. Bu 
cümleden kasıt meselelerin hangi sıra ve içerikle tartışı-
lacağı ve ele alınacağına yöneliktir. Mesela bu çalışmada 
genel görüntü kronolojik ele alınmış, Osmanlı ilmiye sı-
nıfının kıyafet geleneği ilk dönemlere kadar götürülerek 
temellendirilmiştir. Diğer bir sınıflama önerisi ise hem 
kıyafetler hem de ilmiye mensupları üzerinden yapılmış-
tır. Kıyafetler konusunda temel kategoriler başlık, üst gi-
yim, iç giyim ve ayakkabılar şeklinde sıralanırken ilmiye 
mensupları sınıflandırmasında öğrenci anlamına gelen 
suhteden sınıfın en üst mevkii olan şeyhülislamlığa doğ-
ru ilerleyen bir silsileye de yer verilmiştir. Belki bundan 
sonrasında çok katmanlı yeni bir sınıflama önerisi geliş-
tirilebilir. 

Çalışmanın Türkiye Bilimler Akademisi [TÜBA] tara-
fından yapılan 2021 tarihli “Osmanlı İlmiye Sınıfının 
Kıyafet Normu ve Giysileri: Öğrenci, Kadı, Müderris, 
Nakibüleşraf, Kadıasker, Şeyhülislam: Genel Olarak Kla-
sik Dönem” başlıklı Türkçe yayınıyla alana yönelik farklı 
sorular sorularak yeni bir tartışmanın başlatılması ümit 
edilmektedir. Bu durum ise çoğu kez tekrar edildiği üzere 
Osmanlı ilmiye tarihine yönelik araştırmaların farklılaş-
masına yol açacağı düşünülmektedir. Ne var ki Osmanlı 
arşivinden temin edilmiş belgelerden yararlanılmış olma-
sı Türkçe çalışmalara bir yön vermek bakımından ay-
rıca değerli görülmektedir. Konuya ilişkin özgün 
terimlerin kullanıldığı yerlerin tespit edilmesi 
bakımından da Türkçe yayın yeni bir yaklaşım 
sunulmasının zeminini oluşturmaktadır. Türkçe 
yayımın genişletilmiş İngilizce özete sahip olma-
sı, isim, kavram ve nesneleri içeren bir dizine yer 
verilmesi metnin etkin bir biçimde kullanılması-
na kolaylık sağlayabilir.

Çalışmanın önemli kaynaklarından birini 
Türk ve Avrupa yazmalarındaki görseller 
oluşturmaktadır. Minyatürlerin yanı sıra diğer 
görsellerin hem dönemi betimlemeleri hem 
de ayrıntılara yer vermeleri nedeniyle görsel 
şölen sundukları ifade edilebilir.
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Çalışmanın Türkiye Bilimler Akademisi [TÜBA] tarafın-
dan yapılan Türkçe yayınını ise “Clothing Norm and Atti-
res of the Ottoman İlmiye Class: Student, Qadi, Mufti, Mü-
derris, Naqip al-Ashraf, Qadiasker, Sheikh al-Islam: Classic 
Period in General Terms” başlıklı 2022 yılındaki İngilizce 
çevirisi takip etmektedir. İngilizce yayımın birkaç açıdan 
önemi haiz olduğu ifade edilebilir. Böylelikle Osmanlı il-
miye teşkilatının kıyafetlerine yönelik yaklaşımlar dünya 
yükseköğrenim tarihi çerçevesi içinde yapılacak tartışma-
lara dahil edilebilir. Bu yeniliğin ise muhtemel mukaye-
selere zemin hazırlayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla 
yükseköğrenim tarihinde Osmanlıların meydana getirdi-
ği alana dair İngilizce literatürün oluşmasına katkı sağla-
yacağı ve bilim dünyasında yeni tartışmalara yol açacağı 
ümit edilmektedir. Sonuç olarak yabancı dilde yapılacak 
bilimsel araştırmalara bir yandan yeni tartışma alanları 
dahil edilirken disipline ilişkin terminolojinin gelişmesi 
de sağlanmış olacaktır. İngilizce yayının varlığı diğer dil-
lerdeki çalışmalara kaynaklık etmesinin yanı sıra diğer 
geleneklerle mukayese edilmesinin yolunu da açacaktır. 
Böylesi bir durum ise kuşkusuz Osmanlı yükseköğreni-
minin geniş bir zeminde tartışılarak anlaşılmasına zemin 
hazırlayacaktır.

Sonuç Yerine
Osmanlı ilmiye teşkilatı ile geleneğinin de içinde bulun-
duğu Türk eğitim tarihi alanında yeni alt disiplinlerin 

ortaya çıkmasının çoklu etkileri olacaktır. Çünkü yeni alt 
disiplinlerin ortaya çıkması bir yandan yeni tür bir bilgi 
sınıflamasına ilişkin tartışmaları doğuracağı gibi mesele-
lerin çok taraflı ele alınmasını da zorunlu kılacaktır. Her 
iki halde de farklı bir bakış açısı ve işbirliğinin tesisi gibi 
bir mecburiyet ortaya çıkacaktır. Bu yüzden bilhassa di-
siplinler arası yaklaşımın yeniden ele alınması üzerinde 
durulması beklenebilir. Çünkü bilimlerin terminolojileri 
yanında kendilerine özgü metot ve tekniklerinin farklı 
disiplinler tarafından kullanılması ve bu yapılırken çok 
katmanlı bir yaklaşımın zorunlu olması yeni değerlendir-
meleri gündeme taşıyacaktır.

Alt disiplinler şeklindeki yapılanmalara özellikle uygula-
malı bilimlerde daha sık rastlanmaktadır. Benzeri olmasa 
da sosyal bilimlerde de benzer biçimde alt disiplinlerin te-
sis edilmesi üzerinde düşünülmelidir. Kıyafet ve onun yan 
alanları eğitim tarihinin bir alt dalı olarak şekillenmeli ve 
alana dair yeni bir yaklaşım geliştirilmelidir. Psikoloji, 
sosyoloji, kimya, coğrafya, antropoloji başta olmak üzere 
diğer bilim dallarının da içinde olacağı bir yapılanmaya 
yer verilmelidir.

Sonuç olarak Osmanlı ilmiye sınıfının kıyafet normu ve 
giysileri ile yapılmak istenen Türk eğitim tarihinde yeni 
bir yapılanma önermenin yanı sıra özellikle yükseköğ-
renim tarihi çalışmalarının teşkilat ve ders programları 
dışında başka konuların da ele alınmasını gündeme ge-
tirmektir. Dolayısıyla Türk ve Osmanlı yükseköğrenim 
tarihi çalışmaları içeriği ve tarihi tecrübesi bakımından 

organizasyon ve müfredat dışındaki bağımsız alt disip-
linlerde araştırılmayı fazlası ile hak etmektedir. Kıyafet 
alt disiplini bunlardan sadece biridir. Bahsi edilen bu di-
sipline ayrıca eğitim tarihi alt disiplinleri olarak eğitim 
mimarisi tarihi, pedagoji tarihi, eğitim ekonomisi tarihi, 
ölçme ve değerlendirme tarihi gibi benzeri alanları da da-
hil etmek ve yeni yaklaşımların üretilmesini desteklemek 
gerekmektedir.
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BAŞKAN ŞEKER, ÖAW’NIN 175. YIL 
DÖNÜMÜ ETKINLIKLERINDE

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Asli 
Üyesi ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği 
(The Association of Academies and Societies of Sciences 
in Asia-AASSA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev 
Avusturya Bilimler Akademisi’nin (Austrian Academy of 
Sciences-ÖAW) 175. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

ÖAW’ın 175. Yıl Seremonisi Akademi Başkanı  Prof. Dr. 
Anton Zeilinger’in açılış konuşması ve faaliyetler hak-
kındaki bilgi sunuşu ile başladı. Sonrasında Avusturya 
Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanı Martin Polaschek ve 
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in 
konuşmaları ile seremoni devam etti.  Avusturya Akade-
misi üyesi Prof. Dr. Andreas Kappeler’in “Rusya’nın Uk-
rayna’ya Karşı Savaşı: Tarihsel Arka Plan” konulu konfe-
ransının ardından çalınan Avrupa marşı ile Seremoni son 
buldu.

Törenin sonunda Akademi Başkanı Prof. Zeilinger’i biz-
zat tebrik eden   Başkan Prof. Şeker, Akademi’nin tüm 
üyelerinin, çalışanlarının yıl dönümlerini kutladı. TÜBA 
ve ÖAW’nin bilimsel iş birliği temelinde yakın ilişkilere 
sahip olduğunu ifade eden Prof. Şeker, Prof. Anton Ze-
ilinger’le bir ikili görüşme gerçekleştirdi. TÜBA Şeref 
Üyesi Prof. Dr. Andeas Tietze’nin başyapıtı olan “Tarihi 
ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nin her iki akade-
miyi pek çok kez yan yana getirdiğini söyledi. Sözlüğün 
gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskısının TÜBA 

tarafından Aralık 2021’de 8 cilt olarak yayımlandığını 
hatırlatarak, iş birliklerinden ötürü Avusturya Bilimler 
Akademisi yönetimine ve Tietze’nin ailesine teşekkür etti.

Küresel bir salgın sırasında dünya çapında bilimsel konfe-
rans düzenlemenin zorluklarının herkes tarafından açık-
ça görüldüğünü belirten Prof. Şeker, COVID-19 küresel 
salgınının yıkıcı olduğunu ve üzerine bir de bu süreçte 
savaşın başlamasının tüm dünyayı felç ettiğini söyledi. 
Barış içinde yaşamak istiyorsak pandemiler ve dünya ça-
pındaki krizlerin mümkün olduğunca çabuk çözülmesi 
gerektiğini vurguladı. TÜBA’nın pandemiler ve küresel 
krizlerle ilgili bilimsel temelli her konuda iş birliği yap-
maya hazır olduğunun altını çizdi.

MACARISTAN HEYETINDEN 
TÜBA’YA ZIYARET

Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi ve Eötvös Lorand 
Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Miklós  Maróth ve Maca-
ristan Büyükelçisi Viktor Matis, TÜBA Başkanı Muzaffer 
Şeker’i ziyaret etti.

Görüşmede Prof. Maróth tarafından Macaristan Araş-
tırma Ağının Tanıtımı gerçekleştirilirken ikili iş birliği 
çalışmaları üzerinde duruldu. Prof. Şeker, Prof. Maroth’a 
TÜBA yayınlarından hediye etti.
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TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

TÜBİTAK olarak birlikte 
geliştirme ve birlikte başarma 

yaklaşımını esas alıyoruz.
"TÜBİTAK Araştırma Merkez ve Enstitüleri elde ettiği bilgi birikimi ve teknolojileri özel sektöre aktararak sanayiye 
destek olmaya ve dışa bağımlılığı azaltmaya devam ediyor."

Asiye Komut Şanlı

   TÜBİTAK, Ar-Ge çalışmasına verdiği destek 
ve gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda 
dünyadaki benzerleriyle karşılaştırıldığında 
nasıl bir noktada duruyor?  
Ar-Ge ve yenilik ekosistemindeki kilit aktörleri 
çıktı ve etki odaklı süreçlerin çeşitli aşamalarında 
destekleyen ve teşvik eden TÜBİTAK ülkemizde 
bilim ve teknoloji tabanlı çözümlerin artırılmasına 
hizmet etmektedir. Genç insan kaynağından lider 
araştırmacılara kadar uzanan bir kapsamda Ar-Ge 
ve yenilik ekosistemimizi ihtiyaçlar doğrultusunda 
“birlikte geliştirme ve birlikte başarma” yaklaşımı 
ile harekete geçirmektedir. Ekosistemimize yönelik 
Ar-Ge ve yenilik odaklı imkânların ötesinde 
ülkemizin öncelikleri doğrultusunda Ar-Ge yapan 
Merkez ve Enstitüleri ile dünyadaki benzerleri 
açısından farklılaşan bir konuma sahiptir. 

Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizde kilit role 
sahip bir kurum olarak, küresel bazda yaşanan 
dönüşüm ve tetikleyici unsurları yakından takip 
edip öncü adımlar atıyoruz. Küresel risklerin 
getirileri ve teknolojinin hızla gelişmesiyle Ar-
Ge ve yenilik süreçlerinde de hızlı bir dönüşüm 
gözlemlemekteyiz. Desteklerimizi ve Ar-Ge 
faaliyetlerimizi planlarken bu dönüşümle 
birlikte ortaya çıkan ihtiyaçları, küresel ve ulusal 
odaklanmaları ve ekonomik ve toplumsal faydayı 
göz önünde bulunduruyoruz. Stratejik önceliğimizi 
Ar-Ge ve yenilik süreçlerimizi hedef odaklı, çıktı 
ve etki unsurlarını gözetecek şekilde yürütülmesi 
olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Ülkemizin, küresel ölçekte yaşanan değişim ve 
dönüşümler kaynaklı risklere hazırlıklı olabilmesi 
ve bu ortamları fırsata dönüştürebilmesine yönelik 
ihtiyaç duyduğu teknolojilerin geliştirilmesine özel 
önem veriyoruz. COVID-19 başta olmak üzere 
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salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve doğal afetlerle 
mücadele, yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm kaynaklı 
konulara öncelik veriyoruz. Bu konulardan her birinin 
çok disiplinli ve çok paydaşlı çözüm gerektiren zorluklar 
içermesi sebebiyle, TÜBİTAK olarak, “birlikte geliştirme” 
ve “birlikte başarma” yaklaşımını esas alan, sonuç odaklı 
çözüm bulma süreçlerinin teşvik edilmesine odaklandık.
TÜBİTAK olarak önceliği yerli ve milli teknoloji 
üretmek olan ülkemizin sahip olduğu genç insan kaynağı 
potansiyelinin yeni dünyada ihtiyaç duyulan yetkinliklere 
göre yetiştirilmesi, Ar-Ge kültürlerinin oluşması, 
araştırma yapmaya teşvik edilmesi ve mevcut yeteneklerin 
sürekli geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz. Temel 
stratejimizi ulusal hedeflere odaklanmış nitelikli beşerî 
sermaye üzerine kurguladık. Başarılı öğrencilerimizi 
ortaokul ve lise çağında tespit ve teşvik etmek, ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetiştirilmesine 
katkı sağlamak amacıyla bilim olimpiyatları ve proje 
yarışmaları, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenimleri 
sırasında ve doktora sonrası aşamalarda burs, araştırma 
desteği, staj imkânı, mentorluk, bilimsel etkinliklere 
katılma desteği gibi desteklerle her daim öğrencilerimizin 
yanında yer almaktayız.

Ar-Ge ve yenilik yönetim birikimiyle de ekosistemi 
yönlendirici bir noktada bulunuyoruz. Ar-Ge ve yenilik 
süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından 
yürüttüğümüz faaliyetler ve diğer kurum/kuruluşlara 
sağladığımız teknik destekle ekosistemde önemli bir yere 
sahibiz. COVID-19 küresel salgını döneminde COVID-19 
Türkiye Platformu ile elde ettiğimiz deneyimle ilgili tüm 
paydaşların hızla bir araya geldiği ve altyapılar dâhil 
araştırmaya ayrılan tüm kaynakların ortak kullanıldığı 
birlikte geliştirme ve birlikte başarma modelini, ülkemizin 
diğer acil ihtiyaçları için de uyguladık. Deprem başta 
olmak doğal afetlerle mücadele ve Marmara Bölgesinde 
yaşayan 26 milyon insanımızı ilgilendiren müsilaj sorunu 
yer alıyor. 

Deprem araştırmalarına yönelik Türkiye Deprem 
Platformunu oluşturduk. Bu platformda AFAD, Türk 
Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 
Başkanlığı, TÜBİTAK MAM ve 4 ayrı üniversiteden 
araştırmacılar yer alıyor. Platform aracılığıyla Ege 
Denizinde fayların depremselliğini araştırmak üzere 
deniz araştırma seferlerinin ilkini Mayıs-Haziran 
ayları arasında gerçekleştirdik. İzmir-Kuşadası Körfezi 
rotasında ikinci seferi ise Nisan 2022’de başladı. Bu proje, 
Ege Denizi’nde hem ulusal hem de uluslararası sularda 
tamamen ulusal destekle, ülkemiz araştırmacıları ve 
kurumları tarafından ortak olarak yapılmakta olan ilk 
milli deniz araştırma projesi olma niteliğini taşıyor. Yine 
deprem alanında 41 farklı kurumdan 394 araştırmacının 
yer aldığı 80 araştırma projesini özel çağrıyla destekledik. 
Paydaşlar arası eşgüdüm içeren deprem araştırmaları 
projelerimizde çok yönlü yer bilim araştırmaları ile 
senaryo, öngörü ve analiz çalışmaları yürütülüyor, 
sosyoekonomik etkileri de ele alınıyor.

Mevcut durumda küresel bazda dijital ve yeşil 
dönüşümün eş zamanlı olarak tüm sistemleri etkilediği 
bir dönemin içine girmiş bulunuyoruz. TÜBİTAK olarak 
da bu dönüşümlerin temel itici gücü olan Ar-Ge ve yenilik 
ekosistemimizi daha da güçlendirmenin gayreti içindeyiz.
Günümüzde ülkelerin ekonomik kalkınma planlarının 
temel unsuru olan yeşil dönüşüm için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ile 2030 
yılına kadar karbon salınımını %50 oranda azaltmayı ve 
2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim-nötr kıtası olmayı 
hedefliyor. ABD’de Yeni Yeşil Mutabakat planı ile 2030 
yılına kadar sera gazı salımlarını net sıfıra indirmeyi ve 
ülkedeki elektrik talebinin tamamını temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynakları ile karşılamayı hedefliyor. Çin ise Yeşil 
Enerji Devrimi ile 2060 yılında karbon nötr bir ülke 
olma taahhüdünü verdi. Güney Kore 2050 Karbon Nötr 
Stratejisi ile 2030’a kadar ulusal çapta karbon salımlarının 
%24,4 azalma sağlanması ve yenilenebilir enerjilerin 2050 
yılına kadar hâkim güç kaynakları haline getirilmesini 
hedefliyor. Japonya, Net-Sıfır Yol Haritası: İnovasyon 
ve Yatırıma Odaklanma Stratejisi ile 2030 yılına kadar 
salımlarını %46 oranında azaltılmayı ve 2050 yılına kadar 
sıfır karbon hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. İngiltere 
Net Sıfır Stratejisi: Daha Yeşil Şekilde Yeniden İnşa Et 
Stratejisi ile 2035 yılına kadar tüm elektriğin güvenli 
bir şekilde temiz enerji kaynaklarından sağlanması 
hedeflenmektedir.

Ülkemiz 2053 Net Sıfır Salım Hedefini 27 Eylül 2021 
tarihinde açıklamıştır. Paris İklim Anlaşmasına taraf 
olunması ve yeşil kalkınma devrimi olarak tanımlanan 
net sıfır salım hedefinin açıklanması ile Türkiye yeşil 
dönüşüm ve büyüme yolunda önemli bir adım atmıştır.

Bilim ve teknoloji tabanlı yaklaşımları öne süren 
TÜBİTAK olarak TBMM tarafından onaylanan Paris İklim 
Anlaşması’ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmek 
için belirlenen “2053 yılı için sıfır salım” hedefine yönelik 
kapsamlı çalışmalara odaklandık. Kurumumuz öncelikli 
Ar-Ge ve yenilik konularında iklim değişikliği ve çevre 
sorunlarına karşı mücadeleyi desteklemek amacıyla en 
erken adım atan kurumlardan biri olmuştur. 

2021 yılının henüz başında iklim değişikliği ve çevre 
sorunlarına karşı mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 
Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamında Öncelikli 
Ar-Ge ve Yenilik Konuları Rehber Dokümanında İklim 
Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel 
Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil 
ve Sürdürülebilir Tarım ile Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım 
alanlarındaki konulara öncelik veriliyor. İlgili konulardaki 
projeler öncelikli olarak destekleniyor, birlikte geliştirme 
ve birlikte başarma modelleri etkinleştiriliyor. 

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil mutabakat 
alanlarında kamu, üniversite ve sanayinin birlikte hareket 
etmesi inancıyla büyük ölçekli ve birlikte başarma 
modeline dayalı platform ve ağ desteklerimizi etkin bir 
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şekilde kullanıyoruz. Yüksek Teknoloji Platformlarına ve 
Sanayi Yenilik Ağlarına yönelik kapsamlı desteklerimizi 
de 2053 sıfır salım hedefi doğrultusunda Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ile birebir örtüşen Avrupa 
Yeşil Mutabakatına uyum alanlarına yönlendirmiş 
bulunuyoruz. Bu kapsamda TÜBİTAK-1004 Yüksek 
Teknoloji Platformları çağrısını açtık, TÜBİTAK-
SAYEM çağrısını da yakın zamanda açacağız. Bahse konu 
platform destekleri kapsamında mevcut durumda da yeşil 
teknolojilere odaklanan platform projeleri bulunmaktadır. 
Temiz üretim imkanlarının sağlanması için ileri 
malzeme teknolojilerinin geliştirildiği İleri Malzemeler 
Yüksek Teknoloji Platformu ile yeni nesil güneş enerjisi 
teknolojileri de dahil olmak üzere yüksek verimliliğe ve 
maliyet etkinliğine sahip güneş hücresi teknolojilerinin 
geliştirildiği Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu 
verilebilir.

TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Destek Programı (Bireysel 
Genç Girişim-BiGG) kapsamında 2021 yılında Avrupa 
Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge 
ve Yenilik Konuları Rehber Dokümanı baz alınarak sadece 
yeşil büyüme odaklı bir çağrıya çıktık. İlk çağrımızda 
yeşil büyüme odaklı 45 girişimci desteklenmiş olup ikinci 
çağrımız açılmıştır.

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 
Çağrılarında, 2021 yılı itibarıyla Yeşil Mutabakat 
çerçevesindeki projelere ek destek veriyoruz. Yeşil Mutabakat 
çerçevesindeki projeler için temel destek oranı olan %25, ek 
destek olan %15 artırılarak %40’a çıkarılmıştır. Halihazırda 
teknoloji transferi gerçekleştirilen teknolojilerin arasında 

yenilikçi rüzgâr türbini kanatları, enerji depolamalı konsantre 
güneş paneli ve yüksek performanslı süperkapasitörler 
yer almıştır. Temiz ve verimli enerjiye katkı sağlayan 
teknolojilerin transferi oldukça değerlidir.
Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktora derecesine 
sahip nitelikli insan kaynağının birlikte yetiştirilmesi 
ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik 
edilmesi amacıyla başlattığımız TÜBİTAK-2244 Sanayi 
Doktora Programı kapsamında da doğrudan yeşil 
büyüme odaklı 16 farklı üniversite ile 18 farklı sanayi 
firmasının yaptığı iş birliğiyle 19 projeyi destekliyoruz. 
Bu projelerin arasında su verimliliğinin artırılması, 
çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tarım, yerli 
biyoteknolojik gübre, biyobazlı tutkallar, tekstilde 
kompozit malzemeler, çevreye duyarlı malzemeler, temiz 
üretim uygulamaları, cam üretiminde enerji verimliliği, 
atık sularının geri kazanımı, akıllı şebekelerde enerji 
yönetimi de yer almaktadır.

Önümüzdeki döneme yönelik planlamalarımızın 
arasında yine iklim değişikliği öncelik taşıyor. Bu sürece 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 
düzenlenen İklim Şurası kapsamında oluşturulan ve 
Başkanlığını yaptığım Bilim ve Teknoloji Komisyonunda, 
ülkemizin 2053 net sıfır salım hedefi ve yeşil kalkınma 
politikası doğrultusunda çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik 
temelli çözümler üretmek için yürüttüğümüz çalışmalar 
yön veriyor. İklim değişikliğine uyum ve mücadeleye 
yönelik olarak net sıfır hedefi doğrultusunda geleceğin 
teknolojilerinin öngörülerek, bu teknolojilerde ülkemizin 
Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmesine imkân 
verilmesini ve bu sayede ülkemizin iklim değişikliği 
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krizini orta/uzun vadede fırsata çevirmesini hedefledik. 
Disiplinler-üstü bütüncül bir yaklaşımla, üniversite, özel 
sektör, STK ve kamudan uzmanların katılımı ile 40’dan 
fazla çevrimiçi toplantı yaparak teknoloji odaklanması 
kapsamında hedeflerden oluşan 34 ana başlık ve 262 alt 
başlık belirledik. 

Önümüzdeki 20-30 yıllık dönemde uygulanabilecek bu 
teknolojilere şimdiden odaklanmamızın, ülkemizi Ar-Ge 
ve yenilikte ön sıralara taşıyacağına inanıyoruz. Destek 
programlarımız aracılığıyla, belirlenen teknolojilere 
odaklanan konularda önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde 
çağrılar açmayı ve bu konuları öncelikli olarak destek 
sağlamayı planlıyoruz.

Yine bu alandaki çalışmalarımıza katkı verecek şekilde, 
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda olan Avrupa Yeşil 
Mutabakatı Eylem Planı kapsamında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz “Yeşil Büyüme 
Teknoloji Yol Haritası (TYH)” çalışmaları da bizim 
için ayrı bir önem taşıyor. İlk olarak ekonomimiz için 
kritik olan, sektörlere temel girdiler sağlayan ve karbon 
emisyonu açısından ön plana çıkan, üretim zincirlerinin 
ilk aşamalarındaki Demir-Çelik, Alüminyum, Çimento, 
Kimyasallar, Plastik ve Gübre sektörlerine odaklandık. 
Yeşil büyümeye yönelik Teknoloji Yol Haritası çalışmaları 
neticesinde öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularını 
zenginleştireceğiz. Ülkemizdeki özel sektör kuruluşlarının 
yeşil büyümeye uyum sağlamalarına imkân tanıyacak 
teknolojik ihtiyaçlarına yerli çözümler üretecek projeleri 
de özellikle öncelikli olarak destekleyeceğiz. 

Desteklenen projeler aracılığıyla Türkiye ekonomisi ve 
sanayisinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir bir büyümenin 
tesis edilmesi ve ülkemizin ihracatında rekabetçiliğinin 
korunması ve güçlendirilmesine ve böylelikle ülkemizin 
yeşil kalkınmada lider olma vizyonuna bilim ve teknoloji 
odağında Kurumumuz olarak katkılarımızı sunacağız. 
Ülkemizin 2053 sıfır salım hedefine ulaşması için 
düşük karbona odaklanan teknolojilerin geliştirilmesi 
projelerine daha fazla destek aktarmayı, bu alanlarda 
kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini sağlamayı, merkez 
ve enstitülerimizle yeşil dönüşümü sağlayacak Ar-Ge 
projelerini yürütmeyi sürdüreceğiz.

TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerimizde de yetkinlikler 
hedef, sonuç odaklı ve işbirliği içerisinde geliştirilerek 
ülkemizin kritik ihtiyaçlarına en etkin ve kısa sürede 
cevap verecek projeler yürütüyoruz. Son dönemde, bu 
araştırmaların etkinliği artırmak amacıyla, TÜBİTAK 
araştırma merkez ve enstitülerimizin iş modellerini 
açık yeniliği merkeze alacak şekilde dönüştürüyoruz. 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezimizi de yeniden 
yapılandırdık. Bu yapılandırmada İklim Değişikliği ve 
Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığını kurduk. 

Dijital teknolojiler ise hali hazırda Ar-Ge ve yenilik 
desteklerimizde oldukça önemli bir yere sahiptir. Hem 

akademik araştırma hem de sanayi odaklı Ar-Ge ve yenilik 
projelerinde öncelik verdiğimiz 154 konunun %42’si 
bilgi ve iletişim teknolojileri alanında oluşturulmuştur. 
Büyük Veri ve Veri Analitiği, Nesnelerin İnterneti, Bilgi 
Güvenliği, Bulut Bilişim, Yazılım Teknolojileri (Dijital 
içerik ve uygulamalar), Modelleme, Simülasyon ve 
Oyun Teknolojileri, Robotik ve Mekatronik Sistemler, 
Gömülü, Mikro/Nano/Opto-Elektronik ve Yarı İletken 
Teknolojileri, Yapay Zekâ, Genişbant Teknolojileri bu 
alanlara örnek teşkil etmektedir. 

Bu kapsamda 2002-2022 Mart döneminde dijitalleşme 
alanında TÜBİTAK tarafından 8 binden fazla Ar-Ge ve 
yenilik projesine 10 milyar TL’den fazla destek sağladık. 
Bunların destek bütçesi açısından %56’sı sanayiye yönelik 
Ar-Ge ve yenilik projeleri; %44’ü ise akademik tabanlı 
araştırma projeleri için gerçekleştirilmiştir.

Dijital teknolojiler konusundaki odaklamamızı 
derinleştirmek adına 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız ile işbirliği içinde T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunda Yapay 
Zekâ, Büyük Veri ve Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik 
teknoloji yol haritaları hazırlandı. TÜBİTAK olarak biz 
de bu çalışmalara teknik destek sağlayan kurum olduk. 
Teknoloji yol haritalarında ülkemizin yetkinlikleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik hedefler, kritik 
ürünler ve öncelikli sektörel uygulamalar; teknolojik 
hazırlık seviyeleri, Ar-Ge işbirliği modelleri, yenilikçi 
özellikleri ve teknik metrikleri, altyapı ve insan kaynağı 
ihtiyacı, mevzuat ve desteklerin yeterliliği gibi detaylarıyla 
birlikte yer almaktadır. 

Bununla birlikte TÜBİTAK Araştırma Merkez ve 
Enstitülerimiz bünyesinde dijital teknolojilere yönelik 
lazer teknolojilerinden optik sistemlere, yarı iletken 
teknolojilerden siber güvenliğe kadar bilişimin tüm 
alanlarında derin Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. 
TÜBİTAK Araştırma Merkez ve Enstitülerimi elde ettiği 
bilgi birikimi ve teknolojileri özel sektöre aktararak 
sanayiye destek olmaya ve dışa bağımlılığı azaltmaya 
devam etmektedir.

Önümüzdeki döneme ilişkin en yüksek etkiye sahip 
olduğu değerlendirilen küresel riskler arasında yer alan 
salgınlar, iklim değişikliği, siber güvenlik, düzensiz göç 
gibi toplumsal yaşamı etkileyen güçlükler ile mücadelede 
sosyal ve beşerî bilimlerin rolü büyüktür. 

Sosyal ve beşerî bilimler alanı, tek bir araştırma disiplininin 
çözüm getiremeyeceği kadar karmaşık ve alışageldik 
yaklaşımların dışında dönüştürücü yenilikler gerektiren 
bu güçlüklerin, toplumsal etkilerinin irdelenmesini 
mümkün kılmaktadır. Ayrıca, yeni gelişmekte olan ve çığır 
açıcı nitelik taşıyan teknolojiler, sosyal ve beşerî bilimlerin 
rol aldığı çok disiplinli çalışmaların varlığı ölçüsünde 
toplumsal faydaya dönüşebilmektedir. Bu teknolojiler 
ile elde edilmek istenen faydanın tam anlamıyla hayata 
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geçirilebilmesi için yenilikçi 
iş modelleri, hukuki ve etik 
boyutları, ekolojik etkileri 
dahil olmak üzere pek çok 
boyutunun değerlendirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
TÜBİTAK’ın yeni stratejisini 
tanımlayan, birlikte geliştirme 
ve birlikte başarma yaklaşımı 
çerçevesinde sosyal ve beşerî 
bilimlerin katkısı; çıktı ve etki 
odaklı süreç yönetiminin bir 
gereği hâline gelmiştir. Bunun 
en güzel örneklerinden birisi, 
yüksek teknoloji alanlarındaki 
platform ve ağ desteklerimizde; 
geliştirilen teknolojilerin 
yaratacağı toplumsal etkilerin eş 
zamanlı irdeleneceği toplumsal 
etki projelerinin platformlar bünyesinde yürütülmesinin 
zorunlu tutulmasıdır. Platformlarda; Teknoloji Kazanım 
Yol Haritasındaki teknoloji temelli stratejik hedefler ile 
araştırma programına göre gerçekleştirilecek faaliyetlerin 
yaratacağı toplumsal etkinin sosyal, ekolojik, kültürel, 
ekonomik vb. alt boyutları da dahil olacak şekilde ayrıntılı 
analizinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

TÜBİTAK tarafından bu alanda sağlanan yenilikler 
kapsamında Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler 
Araştırma Projeleri Destekleme Programını oluşturmuş 
bulunuyoruz. Program ile sosyal ve beşerî bilim alanında 
geçmiş dönem verilerinin toplanması, derlenmesi 
ve anlamlandırılmasına yönelik her türlü girişimin 
desteklenmesini, kamu politikalarının geliştirilmesi 
süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulmasını 
ve teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya 
konulmasına yönelik sosyal ve beşerî bilim araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlıyoruz.

Son dönemde ağırlıklı olarak hangi Ar-Ge 
çalışmaları destekleniyor? Neden?
Ülkemizde yerli olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulan 
teknolojilere, dünyada yükselen geleceğin teknolojilerine; 
hazırlık/olgunluk seviyeleri de dikkate alınarak, 
TÜBİTAK Destek Programlarında öncelik verilmektedir. 
Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK’ın destek 
programlarında öncelik verilecek Ar-Ge ve Yenilik 
konularının iki odağı olacaktır: Yeşil Büyüme/İklim 
Değişikliği ile Mücadele ve Uyum ve Dijitalleşme. Bu iki 
odağın dışında ülkemiz ihtiyaçları ve küresel eğilimler 
doğrultusunda ön plana çıkan teknolojilerdeki projelere 
de öncelik verilmektedir. Geleceğin ileri teknolojik 
uygulamalarının yerli olarak geliştirilmesi; özellikle 
sağlık, savunma, uzay, enerji, ulaştırma, akıllı üretim, 
elektronik, tüketici elektroniği, finans, haberleşme ve 
mobilite sektörlerinde yenilikçi ve yerli uygulamaların 
kullanılmasına yönelik katma değeri yüksek proje 
konuları gündemde olacaktır.

2022 yılı ve ötesinde de COVID-19 başta olmak üzere 
salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve doğal afetlerle 
mücadele, yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm tüm dünyanın 
gündeminde olacak. Bu konulardan her biri çok disiplinli 
ve çok paydaşlı teknolojik çözümler gerektiren zorluklar 
barındırıyor. TÜBİTAK’ın son yıllarda başlattığı “birlikte 
geliştirme” ve “birlikte başarma” yaklaşımını esas alan, 
sonuç odaklı çözüm bulma süreçlerini tüm gücümüzle 
teşvik ediyoruz. 

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 
Yüksek Teknoloji Platformları çağrımızın altında 8 
araştırma programında toplam 100 proje yürütülmekte 
ve bunların gerçekleştirilmesi için 19 üniversite, 23 
özel sektör, 2 kamu araştırma merkezi ve 4 araştırma 
altyapısı araştırma programı yürütücü kuruluş olarak 
yer almaktadır. Bu platformlarda üniversite/araştırma 
altyapılarının özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle 
teknoloji hazırlık seviyesi 3-6 arasındaki fazda uzun vadeli 
stratejik iş birlikleri yapılıyor. Yerli ilaç, yerli aşı, tıbbi 
cihaz, güneş enerjisi teknolojileri, nanoteknoloji, ileri 
malzeme teknolojileri, kişiselleştirilmiş tıp ve eklemeli 
imalat gibi ithalatı azaltıcı yüksek teknoloji alanlarında 
desteklenen araştırma programlarının süreleri 48 ay olup, 
araştırma programlarına dayalı çalışmaların 2025 yılında 
tamamlanmasını hedeflemekteyiz. 

Yüksek teknoloji alanında ticarileşme ve işbirliği 
geliştirme odaklı Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması 
(SAYEM) Çağrısında da 4 platform için destek kararı 
aldık. 4 platformda 18’i KOBİ, 23’ü büyük ölçekli 
kuruluş olmak üzere, 41 sermaye şirketi, 19 üniversite, 
2 araştırma merkezi ve 1 kamu araştırma enstitüsü yer 
alıyor. Bu platformlar altında akıllı ev ürünleri, akıllı 
şehirler, eklemeli imalat, sağlık ürünleri gibi alanlarda 
ürünleştirme projeleri yürütülmeye başlanmıştır. Toplam 
87 proje yürütülecektir. Desteklenen 4 konsorsiyum 
için destek kapsamına alınan toplam bütçe yaklaşık 
162 milyon TL’dir. Geliştirilecek olan yüksek teknolojik 
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ürünlerin ihraç edilmesi yolu ile teknoloji ihracatına katkı 
sağlayacağız.

Sipariş Ar-Ge Destek Programımızla teknolojiye ihtiyaç 
duyan firmalar ile teknolojiyi geliştiren KOBİ’leri 
buluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi firma ve TÜBİTAK projeye 
eş finansman sağlıyor. Bu kapsamda 2020 yılı ve 2021 
yılı çağrılarında şu ana kadar 180 projeyi destekledik. 
Ayrıca TÜBİTAK’tan girişimcilik desteği alan KOBİ’lerin 
teknolojilerine odaklanan projelere özel destek çağrıları 
açtık. 

Şirketlerin ihtiyaç duydukları teknolojileri lisanslama 
veya devir yolu ile üniversite, araştırma merkezleri 
ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketlerinden temin 
edebilmelerini sağlıyoruz. Patent Tabanlı Teknoloji 
Transferi Destekleme Programı ile 31 farklı teknoloji 
sağlayıcı ve 39 farklı müşteri kuruluşun işbirliğini içeren 
43 projede 51 patentin sanayiye aktarılmasını destekledik.
TÜBİTAK olarak 2022 yılında Türkiye Yapay Zekâ 
Ekosistemini harekete geçirmek ve bu amaçla katalizör 
olması için 1711 Destek Programını başlattık. Bu 
programda sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zekâ 
çözümlerinin teknoloji sağlayıcısı şirketlerimiz tarafından 
geliştirilmesi, üniversite/kamu araştırma merkezlerinde 
yerleşmiş olan yapay zekâ alanındaki bilgi birikiminin 
şirketlerimize aktarılması ve yapay zekâ alanında 
rekabet öncesi iş birliği yaklaşımının oluşturulması da 
hedefleniyor. Ayrıca yapay zekâ girişimcilik ekosisteminin 
desteklenmesi, yapay zekâ ekosistem aktörlerinin aktif 
bir iş birliği modeline yönlendirilmesi, yapay zekâ 
alanındaki deneyimin ve bilgi birikiminin ihtiyaç sahibi 
şirketlerimizin taleplerine yönelik çözümler geliştiren 
teknoloji sağlayıcı firmalara Yapay Zekâ Enstitüsü 
aracılığıyla sürekli olarak aktarılmasının sağlanması 
ve yapay zekâ alanında araştırmacı insan kaynağının 
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İlk çağrımızdaki 
öncelikli alanlar akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda 
ve hayvancılık, finans teknolojileri ile iklim değişikliğinin 
etkileri olmuştur. 

1711 Destek Programı kapsamında açılan Yapay Zekâ 
Çağrısı ile yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan 
şirketlerimizin, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ 
statüsünde şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite 
araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma 
merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü 
ile konsorsiyum oluşturarak bu ihtiyaçların çözmeleri 
sağlanacak. Söz konusu sektöre direk etkisi olan bir kamu 
kuruluşu da düzenleyici, denetleyici, teşvik edici olması 
açısından iştirakçi olarak yer alabilmektedir.

Ar-Ge destek programlarınızın üniversite ve 
teknokent bağlamında kapsamından bahseder misiniz?
TEYDEB tarafından yürütülen Girişimcilik Destek 
Programı (BiGG) ile teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerinin, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma 
potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmeleri 

için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin 
desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin 
özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, 
yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri 
geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını 
amaçlıyoruz. Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari 
ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik 
aşamalardan oluşmaktadır. İlk aşama, girişimcilerin iş 
fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı 
kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir 
iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri 
için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları 
aşamadır. Bu aşamada girişimcilere mentorluk, iş 
birliği ağları oluşturma, eğitim vb. destekleri sağlayan 
Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş planına dönüşmesi 
sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması 
çalışmalarını yürütmektedir. 

Toplam 63 Uygulayıcı Kuruluş aracılığı ile yürütülen 
1. Aşama sürecinde, iş fikri başvuruları Uygulayıcı 
Kuruluşlar tarafından toplanmakta, değerlendirilmekte 
ve 2. Aşama başvurusu yapacak girişimci adayları 
belirlenmektedir. İş fikri başvurularının yapılacağı 
Uygulayıcı Kuruluşlar arasında 53 üniversite, Teknoloji 
Transfer Ofisi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi yer 
almaktadır. BİGG kapsamında şimdiye kadar toplam 
1.948 girişimci desteklenmiştir.

Teknoloji tabanlı erken aşama girişimler dünyadaki 
başarılı örneklerde de görüldüğü gibi çoğunlukla 
üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoparklardan 
çıkmakta ve bu girişimler yine bu kuruluşlarda teknoloji 
tabanlı girişimlere yatırım amacıyla oluşturulmuş 
fonlar tarafından desteklenmektedir. Türkiye’deki 
teknoloji tabanlı erken aşama girişimler de çoğunlukla 
üniversiteler ve teknoparklardan çıkmakla birlikte, bu 
girişimcileri erken aşamada fonlayacak girişim sermayesi 
fonlarının eksikliği görülmektedir. Bu kapsamda 
ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak teknoloji 
tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların 
teşvik edilmesi ve girişim sermayesi ekosisteminin 
geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1514 
kodlu “Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme 
Programı” oluşturulmuştur. 
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Programın sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi 
amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 
arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Tech-
InvesTR Programında bugüne kadar üçü yurtdışında 
biri Türkiye’de olmak üzere dört fon kurulmuş ve 
yatırımlarına başlamıştır. Bu fonlara da 5 TTO 
ve teknopark katılmış ve TÜBİTAK tarafından 
desteklenmiştir. Söz konusu TTO ve teknoparklardan 
en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer alması ve 
bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki 
muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe 
edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme 
aktarması hedeflenmektedir. 

Ar-Ge ve Yenilik üssü olarak isimlendirilen 
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde ne tür çalışmalar 
yürütülüyor?
TÜBİTAK merkez ve enstitülerimizi tek bir kurumsal 
yapı olarak görerek araştırma alanlarının arasındaki 
sinerjileri artırıyoruz. Ar-Ge ve yenilik üssümüz bilim 
ve teknoloji tabanlı yetkinliklerini farklı ihtiyaçlara 
yönelik de değerlendirme imkânı elde etmektedir. 
Üst düzeyde kapasiteye sahip araştırma altyapılarını 
bünyesinde barındıran TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinin, 
aynı zamanda yaşayan bir kampüs ortamına çevrilmesi 
için çalışmalar yoğun olarak devam etmektedir. 
Böylelikle, buranın sadece yerli araştırmacılarımız için 
değil, dünya çapındaki yetenekli araştırmacılar için de 
bir cazibe merkezi haline dönüşmesi amaçlanmaktadır. 
Toplu olarak bakıldığında TÜBİTAK merkez ve 
enstitülerimizde yaklaşık 5,200 araştırma personeli 
bulunmaktadır. Yeni yapısı ile TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi (MAM) de enerji teknolojileri, 
yaşam bilimleri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, 
malzeme teknolojileri ve kutup araştırmalarına 
odaklanarak araştırma ekipleri arasındaki etkileşimi 
artırmıştır. 

Temel bilimlerden başladığımızda TÜBİTAK Temel 
Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) tüm bilimsel 
faaliyetleri bilimin ufukları kapsamında sürdürme, 
ülkemizde yapılan temel bilim araştırmalarının 
düzeyinin hızla yükselmesine önemli katkılar sağlama, 
dünyanın önde gelen üniversitelerinden lider bilim 
insanlarının katkılarıyla etkinlikler düzenleme 
ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin işbirlikleri 
oluşturma ve yarınların lider bilim insanlarını 
yetiştirme amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 
Kuantum bilimi, hesaplamalı bilim, uygulamalı 
matematik, matematiksel fizik, parçacık fiziği ve evren 
bilimi konularına odaklanmıştır.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi (BİLGEM), bilişim, bilgi güvenliği 
ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği 
çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve 
milli çözümler üreten ulusal Ar-Ge merkezidir. 
BİLGEM’in temel faaliyetlerini Araştırma-Geliştirme, 

Test ve Değerlendirme, Prototip Üretimi ve Eğitim 
oluşturmaktadır. Merkezimiz ileri elektronik, bilişim 
teknolojileri, kriptoloji, siber güvenlik, yazılım 
teknolojileri, bilgi güvenliği, elektronik harp ve 
telekomünikasyon alanlarında bugüne kadar yüzlerce 
başarılı projeye imza atan enstitülere sahiptir. Kritik, 
katma değeri yüksek, yerli ve milli teknolojileri ilgili 
taraflarla Ar-Ge işbirlikleri çerçevesinde geliştirerek 
savunma, uzay, havacılık, bilgi güvenliği, yapay zekâ, 
büyük veri, bulut bilişim, dijital dönüşüm, haberleşme, 
nesnelerin interneti, multimedya işleme ve iletimi, 
yazılım teknolojileri, biyoteknoloji ve ulaştırma gibi 
pek çok alanda yeni nesil, özgün ve katma değeri 
çıktılar geliştirilmektedir.

TÜBİTAK BİLGEM olarak özellikle beşinci nesil (5G) 
haberleşme sistemlerinin standardizasyonunun devam 
ettiği ve altıncı nesil (6G) haberleşme sistemlerinin 
kavramsal model olarak ortaya atıldığı ve kısıtlı sayıda 
öncül prototip çalışmalarının bulunduğu bir dönem 
içerisinde öncü çalışmalar yürütüyoruz. TeraHertz 
bant haberleşme, makine ve derin öğrenme temelli 
yaklaşımlarla iyileştirilmiş kablosuz haberleşme 
uygulamalarına, drone-konuşlu baz istasyonu 
temelli haberleşme uygulamalarına ve yeniden-
yapılandırılabilir akıllı yüzeyler (RIS) uygulamalarına 
ağırlık verilmektedir. Radyolink Sistemlerinin 
geliştirmesi de sağlanmaktadır. 

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuvarı kapsamında 
açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler üretmek 
için Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Prototip 
veri merkezi oluşturularak, Bulut Bilişim ve Büyük 
Veri ortamları kurulmuştur. Bulut üzerinde altyapı, 
güvenlik, mahremiyet, test ve kalite çalışmaları 
yürütülmektedir. Tamamen yerli ve milli çözümler 
için açık kaynak kodlu bulut yazılımları ve büyük veri 
analitik yazılımları geliştirilmektedir. 20.000 çekirdeğe 
ulaşabilecek kapasiteye sahip B3LAB prototip veri 
merkezimizde pilot olarak üniversiteler ve özel 
sektöre Ar-Ge çalışmaları kapsamında hizmetler 
sunulmaktadır. 

Türkiye’deki blokzincir çalışmalarını kolaylaştırmak 
ve  katkı vermek amacı ile Blokzincir Araştırma Ağı 
(BAĞ) platformu da kurulmuştur. Proje kapsamında 
kurulan platformun hizmet sunucuları ve blokzincir 
test ağlarının ilk düğümleri, BİLGEM tarafından 
sağlanmıştır. BAĞ platformu ile blokzincirin çeşitli 
alanlarında çalışan araştırmacıların güçlerini 
birleştirerek ve araştırmacı kaynağımızın birlikte 
çeşitli pilot projeler geliştirmesini  sağlayarak ulusal 
bilgi birikimi hızla artıracaktır. Ulusal Dijital 
Kimlik Yönetim Altyapısı projesi de BAĞ sistemi 
kaynakları kullanılarak geliştirilmektedir. Projenin 
tamamlanması, hayatımızın her noktasında köklü 
değişiklikler yapmaya aday olarak ortaya çıkan 
Blokzincir ve Dijital Kimlik alanlarında söz sahibi 
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ülkeler arasında yer almamıza ve rekabet gücümüzün 
artmasına olanak sağlayacaktır.
Kritik bileşenlerin üretimi özellikle küresel salgın gibi 
olağanüstü koşulların ortaya çıktığı zamanlarda da 
görüldüğü gibi önemli ihtiyaçlardır. Yonga talebine 
olan artışın küresel salgın sonrası da devam etmektedir. 
Bu alanda yeni üretim tesislerinin kurulması da bir 
ihtiyaç olmaya devam edecektir. Üretim tesislerinin 
konumlandırılması açısından ABD – Uzakdoğu 
– Avrupa eksenli rekabet içerisinde Ülkemiz için 
önemli fırsatlar oluşmaktadır. Şu anda yonga üretimi 
ülkemizde sadece TÜBİTAK BİLGEM’de yer alan 
Yarıiletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarında 
yapılmaktadır. Buradaki yetkinliği gerek yurt içi 
gerek yurtdışı iş birlikleri ve ortaklıklar sayesinde 
ticari bir üretim tesisine dönüştürmek için yol 
haritası çalışmalarımız devam ediyor. Silikon tabanlı 
teknolojilerin yanı sıra elektrikli otomobillerde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarında güç devreleri için 
kullanılan silikon karbür (SiC) entegre devre üretimi 
de özellikle çevresel duyarlılığın arttığı bu dönemde 
ülkemizin sıfır salım hedeflerine ulaşabilmesi için 
değerlendirmekte olduğumuz teknolojilerden birisidir. 

Aviyonik sistemler konusunda Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan 
Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 
2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden 
çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini 
alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan 
modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır. 
Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük 
görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra 
kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör 
füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların 
sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den 
sonra 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı 
ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacaktır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
başlatılan Milli Muharip Uçak Projesi, beraberinde 
birçok test tesisinin de yerlileşmesini sağlayacaktır. 

Yine Gebze Yerleşkemizde bulunan TÜBİTAK Raylı 
Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) kapsamında 
mobilitenin dönüşümünde öncü olma vizyonuyla daha 
emniyetli, hızlı ve verimli raylı ulaşım teknolojileri 
alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yenilikçi 
teknolojileri geliştiremeye yönelik Ar-Ge çalışmaları 
yürütmektedir. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 
ise ülkemizde yapılan ölçümlerin uluslararası ölçüm 
sistemine entegrasyonu faaliyetlerine sağlık alanında 
yapılan ölçümlerin izlenebilirliğinin sağlanması ve 
doğruluğunun artması amacıyla yaptığı çalışmalarla 
devam ediyor. Uluslararası alanda yetkinliğini 
artırmak için çalışmalarını yürüten enstitümüz, 
ülkemiz laboratuvarları ve endüstrisi için çözüm 
üreten bir merkez olma amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini 
sürdürüyor. TÜBİTAK TÜSSİDE’de yönetim bilimleri 
alanında araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri 
gerçekleştiriliyor. Yakın gelecekte bu kapsamda öne 
çıkmasını planladığımız çalışmalarımız sanayinin 
dijital dönüşümü, gıda arz ve güvenliği, yeşil dönüşüm 
gibi sürdürülebilirlik amaçlı çalışmaların ülke 
ölçeğinde ivmelendirilmesi, veri analitiğine dayanan 
karar destek sistemlerinin tasarımı ve ulusal ölçekte 
önemli kurumların kurumsal dönüşüm projelerinin 
yürütülmesidir. Gebze Yerleşkemizin dışında 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, 
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 
Merkezi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ve TÜBİTAK 
Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğümüz 
bulunmaktadır.

Devamı TÜBA Günce'nin 70. sayısında...
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BAŞKAN ŞEKER KAZAKISTAN ULUSAL 
BILIMLER AKADEMISI’NIN 75. YIL 

DÖNÜMÜ ETKINLIKLERINDE

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kazakistan Cum-
huriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin (National Academy 
of Science Republic of Kazakhstan - NAS RK) 75. yıl dönü-
mü etkinliklerine katıldı.

TÜBA Delegasyonu, Kazakistan Bilimler Akademisi'nin 
kuruluşunun yıl dönümü kutlamaları öncesinde Kazakis-
tan’ın ilk teknik üniversitesi Satbayev Üniversitesi'ndeki 
bilimsel fuar ile Endüstriyel Mikrobiyoloji Araştırma Mer-
kezi gezisine katıldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Baş-
kanı Murat Zh. Zhurinov’un sonrasında konuşan Prof. 
Şeker, bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti 
ve “Bana bu fırsatı verdikleri için NAS RK Başkanı Murat 
Zhurinov'a teşekkür ederim. Türkiye ve Kazakistan ortak 
bir kültür ve dil ile kadim bir tarihi paylaşıyor. Bu ortak 
medeniyet mirası iş birliğimizi geliştirmemizi sağlıyor. 
Özellikle bilim alanındaki işbirliğimizi çok önemsiyorum. 
Türk Dünyası Bilim Akademileri Birliği’nin kurulması bu 
konuda attığımız en önemli adımlardan biridir.” dedi. TÜ-
BA’nın Uluslararası Hukuk, Diplomasi Yaz Okulu’na pan-

demi dolayısıyla iki yıl ara verildiğini hatırlatan Şeker, Yaz 
Okulunu gerçekleştirmek üzere çalışmaların sürdürüldüğü 
bilgisini verdi. Son olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Ka-
sım Cömert Tokayev açılış konuşmasını yaptı. Murat Zh. 
Zhurinov Prof. Şeker'e altın madalya takdim etti.

TÜBA Başkan Danışmanı Doç. Dr. Cem Korkut’un da 
bulunduğu Almatı’da düzenlenen etkinliklerde 500’ü aş-
kın katılımcı yer aldı. Rusya Bilimler Akademisi Başkan 
Yardımcısı Yuriy Balega, Özbekistan Bilimler Akademisi 
Başkanı Bekhzod Yuldashev, Kırgızistan Ulusal Bilimler 
Akademisi Başkanı Murat Dzhumatayev, bilim insanı K. 
Zakariya ve Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kas-
sym-Zhomart Tokayev da konuşmalarını gerçekleştirdiler. 
Programdaki NAS RK belgesel gösteriminin ardından ise 
Uluslararası Bilim Akademileri Birliği Bilimsel Sekreteri 
P.A. Vityaz sunum yaparken, Tacikistan Cumhuriyeti Bi-
limler Akademisi Başkan Yardımcısı A. Saidov ve Beyaz 
Rusya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı A.V. Kilchev-
sky’in ardından NAS RK Başkanı Zhurinov kapanış konuş-
masını yaptı.

Toplantıya katılan Akademi Başkanlarının  NAS RK Başkanı Prof. Dr. Murat Zhurinov'u makamında ziyaretleri
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TÜBA TEKNOFEST’LE AZERBAYCAN’DA!
Ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST TÜBA'nın da katılımıyla Bakü'de 

gerçekleştirildi.

TÜBA’nın da katılımcıla-
rı arasında yer aldığı Türki-
ye’nin ayakları yere basmayan 
Uzay ve Teknoloji Festivali  
(TEKNOFEST), 26-29 Mayıs 

tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirildi. Festival, 
Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital 
Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriye-
ti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle programlan-
dı. Resmi kapanış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Tür-
kiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sel-
çuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma 
Bakanı Reşad Nebiyev, Nobel Ödüllü TÜBA Üyesi Prof. 
Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 2021 yılında 
TÜBA’nın da paydaşları arasında yer aldığı Festival’e olan 
yoğun ilgiyi hatırlattı ve TEKNOFEST'in Azerbaycan’da 

da büyük bir etkileşime sebep oldugunu söyledi. TEKNO-
FEST’in Azerbaycan’da ilk kez düzenlenmesinin iki ülke 
arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifak göstergesi 
olduğunu vurgulayan Şeker “Azerbaycan kardeş ülkemiz. 
Azerbaycan’da bulunmak, iki devlet tek millet olarak bizi 
cok mutlu etti. Bu coşkuyu bu kez birlikte yaşadık. Festi-
valde açtığımız stantta; Azerbaycan’dan ve bölge ülkeler-
den gelen bilim meraklılarına, öğrencilere, işi bilim yap-
mak olanlara, ilgili olan herkese program ve projelerimizi 
anlattık, yayınlarımızı tanıttık. Akademi olarak ülkemi-
zin öncelikli konuları hakkında çözüm önerileri sundu-
ğumuz, yol haritaları çizdiğimiz bilimsel raporları, Türk 
İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında 
okurun ilgisine sunulan çoğu şimdiye kadar hiç Türkçe 
yayımlanmamış eserleri, biyografik kitaplarımızı, sözlük-
lerimizi ve pek çok eserimizi standımızda sergiledik. Ve 
müthiş bir ilgiyle karşılaştık, her yaştan ziyaretcilerimizle 
birebir ilgilendik, bu durum geleceğe ve milletimiz genç-
liğine dair umudumuzu katladı." dedi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı 
TEKNOFEST’e online 20 bine yakın kayıt yapılırken ya-
rışmalara 1000 takım ve 5 bin yarışmacı başvurdu. Festi-
valin ilk günü teknoloji yarışmaları, girişimcilik zirveleri, 
gösteriler, teknoloji ürünlerinin sunulduğu standlar, ak-
tiviteler, deneyim alanları ve oyunlarla ziyaretçi akınına 
uğradı. Festivalde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Türk Yıl-
dızları ve Solo Türk gösterileri ve Azerbaycan Hava Kuv-
vetleri’nin gösteri uçuşları yapıldı. Ayrıca TEKNOFEST 
kapsamında, dört gün boyunca 10 farklı kategoride tek-
noloji yarışmaları düzenlendi.

Bakü Crystal Hall ve çevresindeki sahil bulvarında ger-
çekleştirilen TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında 

Smart Karabağ Hackathon ve Rocket League Esports 
EuroCup'ın yanı sıra çok sayıda teknoloji yarışması dü-
zenleniyor. Ayrıca, Azerbaycan Take Off Girişim Zirvesi 
de yeni müşteri, yatırımcı veya paydaş kazanmak isteyen 
herkese kapılarını açtı. Paydaşlar ve katılımcı firmaların 
ürün ve projelerinin yanı sıra genç teknoloji tutkunları 
tarafından geliştirilen prototip ve STEM projelerinin de 
ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu festivalde, insansız hava 
araçları ve helikopterlerin de açık havada sergilendiği 
bir statik alan da yer aldı. Festival ana sahnedeki sanat-
çı performansları, dikey hava tüneli, su gösterileri, uçuş 
simülatörleri, robot gösterileri ve daha birçok etkinlikle 
ziyaretçilerini ağırladı.

TÜBA & ÖZBEKISTAN BILIMLER AKADEMISI 
ARASINDA IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ

TÜBA ve Özbekistan Bilimler Akademisi arasında aka-
demik iş birliği anlaşması ve uygulama protokolü İstan-
bul’da imzalandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Özbekistan 
Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Bekhzod Yuldas-
hev’in attıkları karşılıklı imzalarla sempozyum, konfe-
rans, çalıştay ve ikili bilimsel toplantıların yanı sıra bilim 

insanı değişimi, bilgi ve yayın alışverişi vb. başlıklardaki 
iş birliği konusunda anlaşmaya varıldı. İmza töreninde 
TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal ile Özbekistan Bilimler Akademisi Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Sirojievich Z. Mirzaev de yer aldı.

Başkan Şeker bilim ve teknolojinin kalkınmadakini öne-
mini vurguladı ve anlaşma ve uygulama protokolünün 
Özbekistan ve Türkiye arasında bilimsel bilgi alışverişini 
teşvik edeceğinden, her iki ülke arasında akademik ile-
tişimi güçlendireceğinden emin olduğunu söyledi. Prof. 
Dr. Şeker: “Anlaşmaya göre; gerçekleştireceğimiz deği-
şimde yer alacak bilim insanlarını belirlerken, hem araş-
tırmalarının önemini hem de ziyaretlerinin Özbekistan 
ve Türkiye'deki araştırma merkezlerinin geliştirilmesi 
üzerindeki olası etkilerini özellikle dikkate alacağız. Bilim 
insanlarını anlaşmanın ruhuna uygun olarak bilimsel iş 
birliğini teşvik etme ve geliştirme kapasitelerini gözeterek 
özenle seçeceğiz. Ayrıca tarafların bilim ve teknoloji poli-
tikasına ilişkin gelişmeler üzerine düzenlenen toplantılar, 
sempozyumlar, konferanslar ve çalıştaylar hakkında bir-
birlerini bilgilendirmesi ve karşılıklı yarar sağlayabilecek 
yayın ve bilimsel bilgi alışverişi konusunda da mutabık 
olduk.” dedi.
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IKLIM ŞÛRASI TOPLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şûrası 
21-25 Şubat tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 
düzenlenen İklim Şûrası 21-25 Şubat tarihleri arasında 
Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonunu, gelişen ve değişen 
koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak “yeşil dönüşüm” 
anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacıy-
la düzenlenen Şûra’nın açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapıldı. 
Bakan Kurum “İnsanlık olarak son dönemeçteyiz. Gidi-
şatı değiştirebileceğimiz son on yılımız var ve bu fırsatı 
değerlendirebilecek son nesil de biziz. Peki, ağaçlarımızın, 
denizlerimizin, akarsularımızın yok oluşunu kim durdu-
racaktır? Bu büyük kriz hangi yeni felaketleri getirecektir? 
Dünyanın geleceğini kim kurtaracaktır? Hepsinin cevabı 
çok açık ve nettir. Kim kirlettiyse o. Yani hepimiz, yani 
tüm insanlık.” dedi.

Şehirlerin, sıcak hava dalgaları, meteorolojik afetler, ku-
raklık, su stresi gibi sayısı ve çeşidi her geçen gün artan 
olumsuzluklarla savaştığını, deniz seviyesinin yükselmesi, 
yangınlar, kuraklık ve diğer faktörler nedeniyle iklim göç-
leri başladığını anlatan Kurum, 2050’ye kadar 216 milyon-
dan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştirmesi-
nin öngörüldüğünü ifade etti.

Şura; 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma po-
litikası ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda tüm 
paydaşların aktif katılımıyla kısa, orta ve uzun vadeli stra-
tejik hedeflerin belirlenmesi, iklim konusunda geliştirile-
cek mevzuata katkı sağlanması, sera gazı emisyonlarının 
azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamında temel 

politikalar ile öncelikli eylemleri içeren bir yol haritasının 
oluşturulması amacıyla düzenlendi. Beş gün süren Şûra’da 
yedi çalışma grubunda kamu kurumları, yerel yönetimler, 
üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sek-
tör ve STK temsilcilerinden 600’ün üzerinde katılımcıyla 
toplantılar gerçekleştirildi.

Şura öncesinde çevrim içi toplantılarla çalışan Komisyon-
lar, belirlenen konu başlıklarında mevcut durum, sorun 
alanları ve çözüme ilişkin politikalar, hedef ve eylem tavsi-
yelerinin yer aldığı komisyon taslak raporlarını oluşturdu. 
Yuvarlak Masa Toplantılarında ise komisyonlar tarafından 
ortaya konulan tavsiye kararlar görüşüldü ve İklim Şura-
sı Sonuç Bildirgesi oluşturuldu. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın başkanlığını yap-
tığı Bilim ve Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı’na TÜBA 
Başkanı Prof. Muzaffer Şeker’in yanı sıra, TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBA Üyeleri, üniver-
site rektörleri ve kamu yöneticileri de katıldı. Prof. Şeker 
bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması 
amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yap-
manın Akademi’nin asli görevleri arasında olduğunu ifade 
etti ve “Küresel iklim değişikliği ve sebep olacağı tahmin 
edilen etkileri dünyanın geleceği için büyük bir tehdit. 
Fosil yakıtların kullanımının sınırlandırılarak yenilene-
bilir enerji kaynaklarına dönüşüm teşvik edilmeli. Temiz 
ve korunmuş çevre, biyoçeşitliliğin korunması, sera gazı 
emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğinin yavaşla-
tılması, etkilere karşı adaptasyon çalışmaları geleceğimiz 
için üzerinde önemle durulması gereken konular. Buradan 
hareketle Akademi olarak bilimsel çalışmaları toplumla ve 
ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak üzere konferans ve 
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çalıştay düzenlemek, değerlen-
dirmeler yapmak ve önerilerde 
bulunmak için TÜBA Çevre, 
Biyoçeşitlilik ve İklim Değişik-
liği Çalışma Grubu’nu oluştur-
duk. Bu kapsamda çalışmaları-
mız hızla devam ediyor.” dedi. 

Bakan Kurum Şura’nın son 
günü yaptığı konuşmada, ik-
lim değişikliğiyle mücadeleye 
ve yeşil kalkınma hamlesine 
dair çok önemli kararlar alarak 
yepyeni projeksiyonlar oluştur-
duklarını, sonuç bildirgesini 
de bu projeksiyonlara uygun 
şekilde hazırladıklarını ifade 
etti. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından ilan 
edilecek sonuç bildirgesine ilişkin Bakan Kurum, şunları 
kaydetti: “Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, 
enerji verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azal-
tılması için bir yol haritası olacak. Alternatif yakıtları ve 
akıllı ulaşım sistemleriyle ülkemizde temiz ulaşım ağını 
yaygınlaştırmak için bizlere bir plan sunacak. Sanayide 
sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, alterna-
tif emisyon azaltım yöntemlerinin uygulanması için bir 
kılavuz olacak. Suyun verimli kullanılması, iklim dostu 

akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici 
bir belge olacak. İklim değişikliği kaynaklı afetlere kar-
şı tehlike, risk yönetimi, sigorta ve finans sistemlerinin 
güçlendirilmesi; doğal alanların korunması, bozulmuş 
ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik çözümler için bir 
başvuru kaynağı olacak. Düşük karbonlu üretime ulaş-
mak için karbon tutma teknolojilerinin, enerji verimliliği 
sağlayan yüksek performanslı inovatif malzeme tasarım-
larının geliştirilmesi için akademimize, iş dünyamıza bir 
yöntem sunacak.”

TÜBA-ÇEVRE, BIYOÇEŞITLILIK ve IKLIM DEĞIŞIKLIĞI 
ÇALIŞMA GRUBU ILK TOPLANTISINI YAPTI

TÜBA-Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma 
Grubu ilk toplantısını TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in katılımıyla çevrim içi olarak yaptı.

Çalışma Grubu Yürütücüsü ve TÜBA Konsey Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Emin Aydın ile Çalışma Grubu Üyeleri; 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk, TÜBA Asli Üye-

si Prof. Dr. İsmail Koyuncu, TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. 
Kazım Şahin ve Prof. Dr. Doğan Yaşar’ın yer aldığı toplan-
tıda; iklim değişikliğinin öne çıkan başlıkları değerlendi-
rildi. Çalışma Grubu’nun yol haritası ve etkinlik takvimi 
üzerine görüşler bir araya getirildi. Belirgin aralıklarla 
gerçekleştirilecek bilimsel etkinlik ve raporlamaların 
içerik ve yöntemleri üzerine geliştirilen fikirlerin devam 
eden süreçte paylaşılması kararı alındı.

Toplantıda konuşan Prof. Şeker, tarımda vahşi sulama, 
hayvancılıkta yem, suyun toplanması, transferi ve taşın-
ması ile kalitesinin artırılması üzerinde durdu ve özellikle 
sanayi kaynaklı kirliliğin önüne geçilmesinin zorunlulu-
ğu ile enerji çeşitliliğinin önemine dikkat çekti. Ülkelerin 
kendi içinde harmanlanmış politikalarını uygularken bi-
lim insanlarının raporlamalarını güncelleyerek çalışmala-
rına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Dünyada zaten 
süregelen üretim ve tüketim dengesindeki bozulmanın 
pandeminin de etkisiyle çok daha arttığını, bu nedenle 
daha stratejik ve uzun vadeli planları zorunlu hale getir-
diğinin altını çizdi.
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TÜBA Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı’nın genişletilmiş 4. baskısı yayımlanan Organik 
Kimya ve Reaksiyon Mekanizmaları adlı eseri; reaksiyon mekanizmalarını ve çok 
farklı reaksiyonlarda gözlenen ortak noktaları anlamaya yönelik şekilde hazırlandı. 
Kitabın birinci bölümünde mezomerik ve indüktif etki gibi kavramlar detaylı bir 
şekilde açıklandı. Sübstitüsyon, eliminasyon ve katılma reaksiyonları gibi temel 
reaksiyonların yanı sıra ilk aşamada kompleks görünen karbonil grubu kimyasının 
iki farklı mekanizma üzerinden yürüdüğü anlatılmaya çalışıldı. Aromatik bileşikler 
bölümünde, modern aromatiklik teorisi ve aromatiklik kriterlerinin yanı sıra klasik 
aromatik reaksiyonlara yer verildi. Mekanistik açıdan önemli olan reaktif ara ürünler 
kimyası (karbokatyon, karbanyon, radikal, karbenler ve singlet oksijen) detaylı bir 
şekilde tartışıldı. Kitabın son bölümleri Woodward-Hoffmann kuralları ve modern 

C–C kenetlenme reaksiyonlarına ayrıldı.

Organik Kimya ve Reaksiyon Mekanizmaları için: www.tuba.gov.tr

TÜBA-ORGANİK KİMYA
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KANDILLI BILIM TEKNOLOJI ve ARAŞTIRMA 
BINASININ AÇILIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kan-
dilli Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış programına katıldı. Törende 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci 
İnci de yer aldı.

"Derin teknoloji üssü" adı verilen binanın ülkenin araştırma, ge-
liştirme, yenilik ekosistemine çok önemli katkılar sağlayacağına 
inandığını dile getiren Erdoğan, bu teknoloji üssünü milli tek-
noloji hamlesi vizyonunun bir parçası olarak gördüğünü söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi öz-
gün araştırma faaliyetleri konusunda da gerçek kapasitesini kul-
lanmaya adım adım yaklaştığını vurgulayarak, açılışı yapılacak, 
tamamı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışan ku-
luçka merkezlerine ayrılan merkezin üretilen bilgiyi teknolojiye 
dönüştürerek ülkeye güç katacağını kaydetti.

Derin teknoloji üssünde yer alan altyapıların bir kısmının Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kurulduğunu belirten 
Erdoğan, şöyle devam etti: "Mesela bunlardan biri biyoyakıttan 
gıda takviyesine, hayan yeminden gübreye kadar pek çok alan-
da uygulama imkanı olan, ülkemizin fosil yakıtlara bağımlılığını 
azaltacak çalışmalardır. Ülkemizin iklim değişikliği ve çevrenin 
korunmasıyla sıfır atık hedefine de destek verecek doğal kaynak-
ların etkin kullanımına yönelik çalışmalar bu birimde yürütüle-
cektir. Desteklenen bir diğer çalışma da sağlık sektörüne yönelik 
ilaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ'lere yönelik araştırma 
geliştirme destek laboratuvarları projesidir. Bu çalışmaların ger-
çekleştirileceği yaşam bilimleri merkezimiz, sahip olduğumuz 
altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla ülkemizin yüz akı teknoloji 
markalarından biri olacaktır. Hem ülkemizde hem dünyada sağ-
lık sektörünün hızla gelişmeye devam etmesi, bu tür çalışmaları 
daha da önemli hale getirmektedir."

"Derin teknoloji üssü çok farklı çalışmaya ev sahipliği yapacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde sağlık sektörünün 
en az savunma sanayisi kadar kritik öneme sahip olduğunun hep 
birlikte görüldüğüne dikkati çekerek, sağlık sektörünün ihtiyaç-
larını yerli ve milli imkanlarla karşılayarak hem cari açığı azalt-
mak hem de bu tür ürünlerin ihracatını geliştirmek istediklerini 
söyledi.

Bu merkezden hizmet alacak KOBİ'lerin, 
akademisyenlerin ve araştırmacıların deste-
ğiyle kısa sürede büyük ölçekli firmalarla re-
kabet edebilecek seviyeye çıkacağına inandığını 
vurgulayan Erdoğan, derin teknoloji üssünün ayrıca 
kömürden doğal gaz üretimi, deprem acil müdahale sistemi ve 
deprem güvenliği, genetik araştırmalar, nano malzeme, robotik 
araştırmalar gibi pek çok farklı çalışmaya da ev sahipliği yapaca-
ğını kaydetti.

Erdoğan, sağlık ürünleri ve teknolojilerini ülkede geliştirmeye 
yönelik yol haritasını kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriyle kamu-
oyuyla paylaştıklarını dile getirerek, "Yol haritamızda yer alan 9 
stratejik hedefi, 5 stratejik amacı, 31 politika ve eylemi, 5 kritik 
projeyi titizlikle takip ediyoruz. Hizmete açtığımız bu teknolo-
ji üssü gibi yatırımlar, yol haritamızın hayata geçmesinde bize 
önemli destek sağlıyor. İnşallah bu gayretlerimizin karşılığını al-
dıkça ülkemizin adım adım hedeflerine nasıl ulaştığına hep bir-
likte şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise merkezi bütçeden 
sağlanan finansmanla inşa edilen Boğaziçi Üniversitesi Bilim, 
Teknoloji ve Araştırma Binası'nı açtıklarını belirterek, "Bura-
sı Boğaziçi'nin mevcut ve yeni yapılacak araştırma projelerinde 
yer sorununu çözmek üzere bir teknoloji üssü olarak tasarlandı." 
dedi.

Bakan Varank, bugüne kadar attıkları adımlara bir yenisini ekle-
diklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ar-Ge ekosistemimi-
zin parlayan yıldızı Boğaziçi Üniversitesi'ne çok önemli bir eser ka-
zandırıyoruz. Merkezi bütçeden sağlanan finansmanla inşa edilen 
ve değeri güncel rakamlarla 100 milyon lirayı aşan Bilim, Teknoloji 
ve Araştırma Binasını açıyoruz. Burası Boğaziçi'nin mevcut ve yeni 
yapılacak araştırma projelerinde yer sorununu çözmek üzere bir 
teknoloji üssü olarak tasarlandı. Elbette burası yalnızca binalardan 
ibaret değil. Merkezin iki bloğu derin teknoloji laboratuvarlarına 
ev sahipliği yapıyor. Bu laboratuvarlar da kamu kurumlarımızın 
destekleriyle oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz 
de burada faaliyetlerini yürüten Yaşam Bilimleri Merkezi'nde iki 
önemli altyapının oluşturulmasına destek olduk." Varank, bu des-
teklere ilişkin detayları paylaşarak, sağladıkları 110 milyon liralık 
destekle Kilyos kampüsünde Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif 
biyorafinerisinin kurulmasına öncülük ettiklerini anımsattı.
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TÜBA GEBİP Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal: 

“Karşımıza çıkan engeller bize 
daha yükseğe sıçramayı öğretir.”

“Türkiye tarihinde ülkemizde geliştirilip Sağlık Bakanlığımızdan onay alarak klinik çalışması başlayan ilk yeni ilaç 
adayı bu. İstanbul ve Ankara’da iki merkezde akciğer kanseri hastalarına yönelik klinik araştırma devam ediyor.”

Asiye Komut Şanlı

2011 yılı TÜBA - GEBİP Ödülü sahibi,  RS Research Ku-
rucu Ortağı & Bilimsel Araştırmalar Direktörü, Boğaziçi 
Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana 
Sanyal’dan dört bir yanı bilim olan bir yaşamın kendisini 
nasıl motive ettiğini dinledik. 

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölü-
mü’ne geldiğimden beri bu etkin maddeleri tümöre he-
defleme üzerinde çalışıyorum.
Kanser dünyada her yıl 10 milyon kişinin hayatını kaybet-
mesinden sorumlu. Çevremizdeki herkesin maalesef ken-
disiyle ya da bir yakınıyla kanser öyküsü var. Bu konuda 
bir an önce yeni ve teknolojiye dayalı çözümlere ihtiyacı-
mız var.  Tedavi için adını en çok duyduğumuz kemotera-
pide ise kullanılan etkin maddeler hızlı üreyen hücrelere 
zarar vermeyi hedefliyor. Ancak tümör ile birlikte vücu-
dumuzda hızlı üreyen sağlıklı hücreler de bulunuyor. Sağ-
lıklı hücreler üzerindeki olumsuz etkiler hastaların yaşam 
kalitesinin düşmesine ve tedaviye ara verilmesine sebep 
olabiliyor. Ben, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya 
Bölümü’ne geldiğimden beri bu etkin maddeleri tümö-
re hedefleme üzerinde çalışıyorum. Tümör yüzeyindeki 
reseptörleri tanıyan hedefleme modülü sayesinde hücre 
içine alınan nano-ilaç, etkin maddeyi burada tüm etkisini 
sadece tümöre gösterecek şekilde serbest bırakıyor. Böy-
lece etkin maddenin tümör üzerindeki etkileri artarken, 
vücudun geri kalanındaki sağlıklı hücreler üzerindeki yan 
etkileri azalıyor. 

Şimdi kendi üretim tesisimizden kliniğe ilaç ulaştı-
rıyoruz.
Doktora eğitimimi Boston Üniversitesi’nde tamamla-
dıktan sonra Amgen’in Thousand Oaks, Kaliforniya’daki 
merkezinde araştırmada ilaç kimyageri olarak çalıştım. 
2004 yılında Türkiye’ye döndüğümde ilaç geliştirmenin 
ülkemizde yapılabileceğini kanıtlama kararlılığıyla Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nin akademik kadrosuna katıldım 
ve burada kendi araştırma laboratuvarımı kurdum. 18 
yıldır öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda, 
araştırmalarımın en büyük kaldıraçlarından birisi olan, 
bilgi ve teknolojinin üretilmesinde tüm paydaşları bir 
araya getirerek ekosistemin önemli mihenk taşlarından 
birisi olan Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Tek-
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nolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (LifeSci) 
müdürüyüm.

Akademik laboratuvarda başlayan araştırmaların klinik 
öncesi aşamalarını tamamlamak ve insana ulaşması-
nı sağlamak için 2015 yılında ortağım Sena Nomak ile 
RS Research’ü kurduk. Dünyada büyük ilaç şirketleri 
start-upların geliştirdiği ve belli bir aşamaya getirdiği 
ilaç adaylarını alarak Ar-Ge risklerini yönetiyor. Biz de 
bu start-uplardan biriyiz. Faaliyetlerimizi akademi-sa-
nayi işbirlikleri ile, start-up modelinin ekosistemi bü-
tünleştirici etkisinden faydalanarak ilerletiyoruz. Araş-
tırmaların sonuçlarının insan hayatına etki edebilmesi 
için klinik aşamaya gelmesi, buraya gelebilmek için ise 
üretilebilmesi gerekli. Teknopark İstanbul’da İstanbul 
Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) işbirliğiyle kur-
duğumuz tesisimizin GMP sertifikasını Sağlık Bakan-
lığımızdan 2021 yılında alarak üretim altyapımızı ta-
mamladık. Şimdi kendi üretim tesisimizden kliniğe ilaç 
ulaştırıyoruz ancak öncesinde ilaç endüstrimizin önemli 
oyuncularından Onko Koçsel İlaçları ile de üretim ko-
nusunda çok önemli bir işbirliğimiz oldu. Aralık ayında 
ise 12 milyon dolar değerinde Seri-A yatırım turumu-
zu duyurduk. Bu tura GEN İlaç liderlik etti ve İstanbul 
Portföy ile Eczacıbaşı Holding de yatırımcılarımız ara-
sına katıldı. Bu finansman ile ileriki aşamalarda ilk ilaç 
adayımızın ve portföyümüzdeki diğer adaylarımızın et-
kisini ortaya koyan araştırmaları gerçekleştirerek, büyük 
ilaç şirketleri ile uluslararası iş birlikleri içinde tedavile-
rimizi hastalara ulaştırmayı hedefliyoruz.

İlaç geliştirmenin maliyetlerinin ne kadar yüksek ol-
duğunun anlatıldığı toplantılardan başımızı kaldırıp, 
start-up modeli ile akademi-sanayi işbirliğinin örnek 
bir başarısının neleri değiştirdiğine hep birlikte şahit 
oluyoruz.
Finansal kaynak, doğru yetenekleri bir araya getirmek, ge-
rekli donanımlara erişebilmek gibi daha uzun uzun sayabi-
leceğim birçok zorluk, her sektörde olduğu gibi bizim ala-
nımızda da var. Bize özel olan, bütün bu zorlukları birlikte 
aşabileceğimiz bir ekosistemin henüz olgunlaşmamasıydı. 

Ancak bunu son yıllarda, özellikle pandemide bozulan ez-
berimizin kaldıraç etkisiyle aşıyoruz.  Start-up modelini iç-
selleştirmenin yarattığı farkı artık daha da açık görebiliyo-
ruz. Şirketimiz RS Research bugüne kadarki çalışmalarını 
toplam 15 milyon dolar yatırım ve 2 milyon dolar kamu 
desteği ile fonladı. Geçmişte tamamladığımız projelerimi-
ze aldığımız ulusal ve uluslararası desteklerin yanısıra, şu 
anda da HAMLE Programı başvurumuzun değerlendir-
mesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde devam 
ediyor. İlaç geliştirmenin maliyetlerinin ne kadar yüksek 
olduğunun anlatıldığı toplantılardan başımızı kaldırıp, 
start-up modeli ile akademi-sanayi işbirliğinin örnek bir 
başarısının neleri değiştirdiğine hep birlikte şahit oluyoruz. 
Kamunun desteği, finansal bir destek olmanın çok ötesine 
geçiyor. Bu açıdan aldığımız desteklerin ekosistemimize ne 
kadar olumlu yansıdığını ve önümüzdeki engelleri aşarken 
bize güç verdiğini görmek mutluluk verici.

Yeni bir ilacın bu coğrafyada geliştirilebileceğini 
herkese göstermek, yolun başlangıcındaki araştırmacı-
lara “ben de yapabilirim” dedirtmek ise çalışmalarıma 
devam etmekteki en büyük motivasyonum.
Bugün ilaç adaylarımızdan ilkini kliniğe ulaştırmak bizi 
gururlandırıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, Türkiye ta-
rihinde ülkemizde geliştirilip Sağlık Bakanlığımızdan 
onay alarak klinik çalışması başlayan ilk yeni ilaç ada-
yı bu. İstanbul ve Ankara’da iki merkezde akciğer kan-
seri hastalarına yönelik klinik araştırma devam ediyor. 
Bunun bizim için ne kadar heyecan verici olduğunu 
kelimelerle anlatmam mümkün değil. İlacımızın niha-
yet insanlara ulaştığını görmek, ihtiyaç duyan hastalar 
için tedaviye erken erişim olanağı sunabilmek son de-
rece tatmin edici. Yeni bir ilacın bu coğrafyada gelişti-
rilebileceğini herkese göstermek, yolun başlangıcındaki 
araştırmacılara “ben de yapabilirim” dedirtmek ise ça-
lışmalarıma devam etmekteki en büyük motivasyonum. 
Geldiğimiz noktada başarımızı teknolojimize ve araş-
tırma ile geliştirme arasındaki köprüyü kuran, ilaç ge-
liştirme ekosistemi inşa eden iş modelimize borçluyuz. 
Klinik araştırması devam eden ilaç adayımız dışında 
portföyümüzde kliniğe doğru hızla ilerleyen ve farklı 
kanser türlerini hedefleyen 4 adayımız daha var. Doğ-
ru adımları doğru zamanda atarak bu adaylarımızın da 
klinik araştırmalarına başlayacağız. Araştırmalara katı-
larak bilime katkıda bulunan gönüllülere saygılarımızı 
sunuyorum. Sağlık alanındaki tüm çalışmaları düzenle-
yen regülasyonlara dair titizlikle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

Çevremde olup biteni iyi okuyup, gerektiğinde yeni 
olasılıkları değerlendirmeseydim, seçtiğim yolda inat 
edip ufkumu kısıtlasaydım bugünlere gelemezdim.
Dile getirmeyi çok sevdiğim, bugün üretim tesisimizin du-
varını süsleyen bir motivasyonum var: “Karşımıza çıkan 
engeller bize daha yükseğe sıçramayı öğretir”. Harekete 
geçmenin önündeki en büyük engel tabularımız olabili-
yor. Önümüze çıkan engelleri aşmak için kaynaklarımızı 
dikkatli kullanmamız gerekiyor. Zaman çok kıymetli. Esas 
amacımıza hizmet etmeyen projelere kaynak ayırma lük-
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Bundan 20 yıl önce olsaydı “Türkiye’de bu ve benzer 
çalışmaların sıklıkla çalışılamamasının ya da ancak bir 
noktaya kadar çalışılabiliyor olmasının sizce nedenle-
ri neler?” sorunuzun cevabı bundan ibaret olabilirdi. 
Ancak ben bugün karamsar bir ortamda olduğumuzu 
düşünmüyorum. LifeSci gibi önemli altyapılarımız bu 
alanda çalışan araştırmacılara destek olabilecek dona-
nım ve uzmanlıkla bugün hayatımızda. Start-up modeli 
ile ekosistemimizi dönüştüren iş birliği olanaklarını ar-
tık sadece Amerika ve Avrupa haberlerinde görmüyo-
ruz; bizzat ülkemizde şahit olabiliyoruz. Toplumumuz 
üzerinde büyük olumsuz etkileri olan pandemi süreci 
aslında bize çok şey öğretti. Şimdi bu öğrendiklerimiz-
le, biyoteknolojinin önemini kavrayarak alanımızı sa-
hiplenen, somut adımlar atan kamu ile özel sektörün 
yaklaşımını birleştirip gücümüzü katma değeri yüksek 
projeler yaratmak için kullanma zamanı. Biz vizyonu-
muz ve adaptasyon yeteneğimiz sayesinde birkaç adım 
önde olabiliriz ama öncü olmanın ve ekosistemi dö-
nüştürmenin sorumluluğunu da aynı ağırlıkla hissedi-
yoruz. Coğrafyamızdan çıkacak başarı hikayeleri, tüm 
araştırmacıları yüreklendirmenin yanı sıra ihtiyaçları 
olan kaynaklara daha hızlı ulaşma olanağı verecek.

sümüz yok. O sırada yaptığımız çalışmanın bir iş listesini 
tamamlamak için mi yapıyoruz yoksa gerçekten bir son-
raki adımda ne yapacağımızın kararını vermek için kritik 
bir soruyu mu cevaplayacak diye bakmak gerekiyor. Ben 
bunun hayatın her alanında benimsenmesi gereken bir 
prensip olduğunu düşünüyorum. Laboratuvarda örneğin, 
ilaç adaylarımıza bir sonraki adıma geçip geçmemeleri ka-
rarına katkı verecek zor soruları soruyoruz. Ekibimin vakti, 
bu sınavı geçemeyen adaylar üzerinde boşa harcanmaya-
cak kadar değerli. Eğer başarıya ulaşmayacağını öngöre-
bildiğimiz şeyleri datayla destekleyerek geride bırakmayı 
öğrenirsek, kaynaklarımızı daha doğru kullanabiliriz. Bu 
süreçte birçok danışmanın da önemli katkıları oldu; bize 
çok erken aşamalardan bu yana inanan ve destekleyen, ya-
kın zamanda kaybettiğimiz Prof. Dr. Fethi Şahin Hocamızı 
da bu vesileyle anmak isteriz. 

Çevremde olup biteni iyi okuyup, gerektiğinde yeni ola-
sılıkları değerlendirmeseydim, seçtiğim yolda inat edip 
ufkumu kısıtlasaydım bugünlere gelemezdim. Adaptas-
yon çok önemli. Hayat durmadan yeni şeyler öğretiyor 
ve farklı yollar gösteriyor. Bize düşen de bu yenilikleri 
kendi süzgecimizden geçirip attığımız adımları değer-
lendirmek. Bir konuya yoğun bir şekilde emek ve vakit 
verdiğimiz gerekçesiyle onu sürdürmekte ısrarcı olur-
sak, bizi bir yere götürmeyeceğini bildiğimiz yolda ka-
lıp esas önemli konulara odaklanmayı geciktiririz. Bu 
açıdan bakarsak, başarı nereye vardığımızdan çok daha 
fazlası. Seçtiğimiz yol, adaptasyon yeteneğimiz ve bu 
yolda ilerlerken çevremize sunduğumuz fayda da başa-
rının önemli unsurları haline geliyor.

Coğrafyamızdan çıkacak başarı hikayeleri, tüm 
araştırmacıları yüreklendirmenin yanı sıra ihtiyaçları 
olan kaynaklara daha hızlı ulaşma olanağı verecek.
Biyoteknoloji sabır ve kaynak isteyen bir alan. Yıllarca 
araştırmalarınıza devam etmek, emek verdiğiniz belki 
yüzlerce çalışmanızı insanlara ulaştıracak mükemmel-
liğe sahip olmadığını düşünerek geride bırakmak ve 
bunlar için finansal kaynak yaratmak zorundasınız. 
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UKRAYNA’DAKI GELIŞMELERE 
ILIŞKIN TÜBA'NIN AÇIKLAMASI

Savaş, özellikle dahil olan tarafların ve yakın komşularının toplumsal yapıları 
üzerinde derin değişiklikleri ortaya çıkarmasının ötesinde küresel sonuçları 
olan ve evrendeki tüm canlıları olumsuz etkileyen çatışma koşulları çerçevesinde 
tanımlanmaktadır. Etnik kökenine veya coğrafyasına bakılmaksızın savaşlar, 
tüm canlılar üzerinde uzun süreli yıkıcı etkilere neden olmaktadır. Başta 
mücadelenin tarafları olmak üzere savaşlar, tüm dünyadaki iktisadi, siyasal 
ve bilimsel yaşamı olumsuz etkilemektedir. Olumsuz sonuçları yıllar içinde 
derinleşen savaşlar, sorunları çözmek yerine gelecek nesiller arasında kin ve 
nefret tohumlarının ekilmesine neden olmaktadır. 

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler çerçevesinde bugünün dünyasında 
diplomatik yollar ve iletişim olanakları sorunların çözümünde esas başvuru 
yöntemi olmalıdır. Bu noktada akademilere ve bilim insanlarına önemli 
sorumluluklar düşmektedir. Uluslararası Bilim Konseyi (ISC) ve Tüm Avrupa 
Akademileri'nin (ALLEA) konuya ilişkin açıklamalarında vurgulandığı üzere; 
savaş dönemleri, bilim insanları ve bilim akademilerinin sorumluluklarını 
hatırlaması ve sonuçlara ilişkin bilgileri aktarması gereken zamanlardır.

Türkiye Bilimler Akademisi Akademi Konseyi olarak taraflara ivedilikle barış 
çağırısında bulunuyor; tüm devletleri daha fazla yıkıcı boyutlara ulaşmadan 
savaşı durdurmaya yönelik sorumluluk almaya davet ediyoruz.
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BILIM INSANLARI “RUSYA’NIN 
UKRAYNA’YI IŞGALI”NI MASAYA YATIRDI

Ukrayna’nın işgalini farklı boyutlarıyla ele almak üzere alanında yetkin TÜBA üyeleri ve 
uluslararası ilişkiler uzmanı bilim insanlarının bir araya geldiği “Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve 

Uluslararası İlişkiler Çalıştayı” Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜBA “Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve Uluslararası İliş-
kiler Çalıştayı”nı Ankara’da gerçekleştirdi. Ukrayna’nın 
işgalini farklı boyutlarıyla ele almak üzere alanında yetkin 
TÜBA üyeleri ve uluslararası ilişkiler uzmanı bilim insan-
ları bir araya geldi.

Çalıştay’da; Ukrayna-Rusya Savaşı Öncesi Yaşanan Ge-
lişmeler”, “Savaşın Boyutu” ve “Olası Gelecek Etkileri” 
olmak üzere üç oturum şeklinde yapıldı. Her oturumun 
alt başlığında ise savaşın “Türkiye” özelindeki, “bölgesel” 
bağlamdaki ve “küresel” boyuttaki etkileri bilimsel bakış 
açısı ile teorik ve pratik açılardan detaylandırıldı.

Yüz yüze ve aynı zamanda çevrimiçi erişimin de gerçek-
leştiği Program’da; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. A. Nuri Yurdusev 
(Asya Akademiler Birliği Başkanı) ve Prof. Dr. Ziya Öniş, 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden (ASBÜ) Prof. 
Dr. Muhittin Ataman, Prof. Dr. Birol Akgün ve Dr. Giray 
Sadık, ODTÜ’den Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün, Bilkent 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Başkent Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. İsmail Aydıngün, İstanbul Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Özgün Erler Bayır, Koç Üniver-
sitesi’nden TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Şener 
Aktürk, Selçuk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Özlük, 
Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi M. Hüseyin 
Mercan, AYBÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Merve Yeşiltaş, Sel-
çuk Üniversitesi’nden Dr. Metin Çelik ve TÜBA Başkan 
Danışmanı Dr. Mürsel Doğrul yer aldı.

Programda konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker savaşı bitirmenin başlatmak kadar kolay olmadı-
ğını ifade ederek bu sürecin tahlilini yapmanın da bilim 

insanlarına düştüğünün altını çizdi ve “İnsanların haya-
tı göçlerle ya da kaldıkları bölgeye sıkıştıkları için alt üst 
oluyor, yaşam standartları kalmıyor. Bunun kolay olma-
yacağını biliyoruz ama umarım bu süreç el birliğiyle bir 
an önce bir uzlaşıya bağlanır. Konunun TÜBA tarafından 
değerli bilim insanlarının katılımıyla sağlıklı bir zeminde 
farklı görüşler eşliğinde bir analizinin yapılması özellikle 
bölgenin güç dengeleri açısından ortaya çıkan nazik tab-
lonun geçmiş kodları ve geliyorum diyen işgal sürecinin 
önlenebilirliği ve önlenememesinin nedenleri gibi birçok 
başlığı içeren tartışmaların yapılarak oluşan süreçten ders 
çıkarılması ve bu dersin çözüm sürecine de katkı sunması 
çok değerli. TÜBA üstlendiği misyonun da gereği olarak 
Çalıştay’da elde edilen sonuçları raporlayarak kamuoyu-
nun faydasına sunacak.” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konusunda dünya akademi-
lerinin her zamankinden çok daha fazla ortak paydada 
buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyleyen 
Başkan Şeker. TÜBA’nın objektif ve yansız bir şekilde ba-
rış ve uzlaşının bir an önce gelmesi, ateşkes ve sonrasın-
daki anlaşmaların gerçekleşmesi gerektiğini içeren bildi-
risini yayınladığını da hatırlattı. TÜBA’nın International 
Science Council, ALLEA gibi çatı kuruluşların konu hak-
kında ortaya koyduğu diğer bildirileri de desteklediğini 
söyledi.

Konuşmanın ardından TÜBA Üyesi ve Asya Akademi-
ler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, savaş 
öncesi gelişmelerin ele alındığı oturumu başlattı; TÜBA 
Genç Akademi Üyesi ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç Dr. Şener Aktürk, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ziya Öniş düşüncelerini ifade ettiler. "Savaşın 
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Boyutu” oturumuyla devam eden Çalıştay savaşın “Olası 
Gelecek Etkileri” oturumuyla sona erdi.

Sonuç Raporu Yayımlandı
Çalıştay sonrası yapılan çözümlemelerin ardından sonuç 
raporu kamuoyunun istifadesine sunuldu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker Rapor’da genel-
leyici ifadelerden kaçınan bir yaklaşımla savaşın boyutla-
rının bilim insanlarınca ele alındığına dikkat çekti.  Prof. 
Dr. Şeker çalıştaya katılarak katkı sunan bilim insanları-
nın değerlendirmelerinden hareketle hazırlanan raporun 
sonuçları hakkında bilgi verdi: “Çalıştayın somut çıktısı 
olarak raporda Türkiye’de ihtisaslaşmış ekonomik ve si-
yasi komisyonlar kurulması öneriliyor. Savaşın tüm bo-
yutlarının periyodik aralıklarla gerçekleştirilecek bilimsel 
etkinliklerle ele alınması tavsiye ediliyor. Savaş öncesinde 
NATO’nun Ukrayna’yı üye olarak kabul edememesinin 
bir numaralı nedeni Uk¬rayna içinde devam eden çatış-
maların barındırdığı riskler olarak açıklanmıştı. Her ne 
kadar Batı ittifakı Rusya’nın işgaline karşı sert bir tepki 

vermiş ve halen Ukrayna’ya yardım etmekte ise de Ba-
tı’nın Rusya’ya karşı genel ve özel olarak da Gürcistan ve 
Suriye gibi alan¬lardaki “oldu-bitti”lerine yeterli tepki 
göstermemiş olmasının işgalin gerçekleşmesinde dolaylı 
bir mesuliyeti olduğu söylenebilir. Türkiye, dış politika-
sının taraflar arasında denge kurmaya çalışarak sağlıklı 
bir zemine oturduğu görül¬mektedir. Türkiye bu savaşta 
en uygun aktör olarak aracı rolünü tek başına üstlenmiş 
görünüyor. Türkiye’nin bu savaşta dengeleme mi yok-
sa aktif tarafsızlık politikası mı izleyeceğini, çatışmanın 
süresi ve yoğunluğu gösterecektir. Kısa dönemde Türki-
ye’nin faydasına görünen pozisyonunun uzun dönemde 
oligarklara ev sahipliği yapan ülke imajına dönüşmeme-
sine dikkat edilmelidir. Türkiye’nin bu savaşta garantör 
ülke olması önemlidir ancak garantör olmanın maliyet-
leri de göz önünde bulundurulmalıdır” dedi. Prof. Şeker 
son olarak katkı veren bilim insanlarına ve katılımcılara 
teşekkür etti.

Rapora ulaşmak için: www.tuba.gov.tr

"TÜRK ENTEGRASYONU–30" TANITILDI

TÜBA’nın da üyesi olduğu Uluslararası Türk Akademisi 
(International Turkic Academy), Türk devletleri arasında 
diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayı-
sıyla yayımlanan “Türk Entegrasyonu-30” adlı eserin tanı-
tım törenini gerçekleştirdi. Toplantıya Akademi’yi temsilen 
TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar katıldı.

Programın Açılış Oturumunun moderatörlüğünü Ulusla-
rarası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali 
üstlendi. Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı 
Dr. Fuzuli Mecidli’nin moderatörlüğünü yaptığı Genel 
Oturumda ise Prof. Acar’ın yanı sıra, Kırgızistan Bilimler 
Akademisi Başkanı Prof. Dr Murat Сumatayev, Azerbay-
can Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
İsa Habibbaylı, Milletvekili Qənirə Paşayeva ve Manas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan yer aldı.

Toplantıda ayrıca “Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık 
ve Devlet İnşa Süreci: Tarihten Dersler” ve “Ortak Vizyon 
ve Entegrasyon Sürecinde Türk Dünyası Düşünce Kuru-
luşları” başlıklı iki oturum düzenlendi.
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Türkiye jeostratejik konumu gereği bölgesinde yaşanan savaşların insani, siyasal, 
ekonomik ve sosyal tüm boyutlarını hissetmektedir. Aynı zamanda tüm bu 
süreçlerde Türkiye ritmik bir diplomasi ile tüm çatışma bölgelerinde barışın tesisi 
için sonuna kadar mücadele etmektedir. Özellikle Ukrayna’da yaşanan savaş, 
her iki tarafla belli açılardan önemi haiz ilişkilerini tesis etmiş Türkiye için en önemli 
dış politika başlığı haline gelmiştir. Bu gelişmeler bilim insanlarını dönem Türk dış 
politikasında özenle takip edilmesi gereken dış politika yöntem ve enstrümanları 
üzerine mülahaza etmeye zorlamıştır. TÜBA tarafından 28 Mart 2022 tarihinde 
düzenlenen "Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler" Çalıştayıyla, bilim 
insanları geleceğin şartlara bağlı olduğunu vurgulayarak ve genelleyici ifadelerden 
kaçınarak bu savaşın boyutlarını ele aldılar. Çalıştay sonrası yapılan çözümlemelerin 
ardından bu Sonuç Raporu kamuoyunun istifadesine sunulmuştur. Savaş öncesi 
sürecin kırılma noktalarını ele alarak başlayan rapor, savaşın boyutunu ve niteliğini 
açıkladıktan sonra savaşın sistem, bölge ve ülke düzeyindeki etkileri ile devam 

ediyor. Sonuç başlığında ise 12 madde halinde raporun bulgularına yer verilmektedir.

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

RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ VE ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU
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TÜBA’NIN GÜNDEMI: 
ENERJIDE YAPAY ZEKA

TÜBA Enerji Çalışma Grubu organizasyonu ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 
ev sahipliğinde düzenlenen “Enerjide Yapay Zekânın Rolü Çalıştayı ve Paneli” 3-4 Haziran 

2022’de Gaziantep HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program TÜBA 
YouTube kanalı üzerinden de yayımlandı.

Enerji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve 
teknolojik konularda çalışmalar yaparak, bilgi üretmeyi, 
bilimi ve teknolojiyi geliştirmeyi, politika oluşturmaya 
yardımcı olmayı, yol haritaları çıkarıp, sorunlara çözüm-
ler önermeyi hedefleyen TÜBA Enerji Çalışma Grubu, 
Çalıştayla “enerji ve yapay zekâ” konularını masaya yatı-
rıyor. Etkinlikte yapay zekânın enerji uygulamaları hak-
kında bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerin yanı 
sıra kamu ve özel sektörden üst düzey uzmanlar da yer 
alıyor. Çalıştayda enerji uygulamaları özelinde Türki-
ye’nin yapay zekâ politikalarının belirlenmesi sürecinde 
yapılması gerekenler ve konuya ilişkin öneriler değerlen-
diriliyor. İlgili uzmanların teknolojik ve bilimsel perspek-
tifte ortaya koyacağı çözümler, izlenecek yol haritaları, 
fikir ve tavsiyeler doğrultusunda çalıştay raporu hazırla-
narak kamuoyunun faydasına sunulacak.

Çalıştay programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, HKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Türkay Dereli ve TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütü-
cüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in konuşmalarıyla başladı.

“Milli teknoloji hamlesi anlayışıyla kritik teknolojile-
rin üretiminde yapay zekâyı bir köşe taşı olarak görü-
yor ve stratejilerimizi buna göre oluşturuyoruz.”
21. yüzyıl yapay zekâ odaklı sistemleri insan yaşamını, 
meslek ve kurumları yeniden inşa ettiği bir dönem oldu-
ğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, tüm dünyanın dijitalleşmeyle birlikte, sanayiden 
eğitime, sağlıktan enerjiye birçok sektörde değişime ve 
dönüşüme şahit olduğunu ifade ederek; “Bu hızla giderse 
önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekâ harcamalarının iki 
kat artarak 100 milyar doları aşması öngörülüyor ve böy-
lece yapay zekânın küresel ekonomide kapladığı payın 16 
trilyon dolarla %14’e çıkacağı tahmin ediliyor. Biz de bu 
noktada milli teknoloji hamlesi anlayışıyla kritik teknolo-
jilerin üretiminde yapay zekâyı bir köşe taşı olarak görü-
yor ve stratejilerimizi buna göre oluşturuyoruz. Veriden 
katma değer üretmeye dayalı bir anlayış doğrultusunda 
özel sektörden akademiye kadar bütün paydaşlarımızı 
içine alacak şekilde ulusal yapay zekâ stratejimizi orta-
ya koyduk. Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, veri 
ve analiz alt yapılarının oluşturulması, Ar-Ge inovasyon 
kültürünün yaygınlaştırılması stratejide odaklandığımız 
alanların başında geliyor. Burada belirlediğimiz politika-
larla yapay zekâ teknolojilerinin milli hasılamıza katkısını 
%5’e çıkararak ülkemizi teknoloji üreten bir konuma ge-
tireceğiz.” dedi.

Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin enerji ihtiyacını her 
geçen artırdığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank; “bu doğrultuda sondaj ve sismik araştır-
ma gemileriyle Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz 
arama faaliyetleri sürdürülüyor. Türkiye’nin enerji ala-
nında dışarıya olan bağımlılığını azaltmak için hidroe-
nerjiden jeotermale güneşten rüzgâra kadar yenilenebilir 
enerjiye de yatırımlar devam ediyor. Yatırımlar ve özel 
sektöre verilen destekler neticesinde yenilenebilir enerji-
nin payı %38’den %54’lere çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ayrıca şun-
ları kaydetti; “Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek kadar 
mevcut kaynaklardan alınan faydayı artırmak da oldukça 
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önemli. Bu da ancak Ar-Ge yatırımları ve teknolojik ge-
lişmelerle mümkün. Yapay zekâ çalışmaları da bu nokta-
da enerji verimliliği alanında yeni ufuklar açıyor. Yapay 
zekâ uygulamaları hemen her alanda giderek yaygınlaşsa 
da bunun sosyal ve ekonomik etkilerini tahmin etmek 
için biraz zaman gerekiyor. Dolayısıyla biz ilk aşamada 
deneyen, keşfeden, öğrenen ve kendisini sürekli güncelle-
yen bir ekosistemin oluşturulması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Bu sebeple yapay zekânın getirdiği fırsatların tartışıl-
dığı, ilgili tüm paydaşların katkı sağladığı bu tür bilimsel 
çalıştay ve panellerin politika yapıcılar için çok kıymetli.”

TÜBA’nın taşıdığı sorumlulukla görevlerini çeşitli prog-
ram ve projeler yanında, oluşturduğu çeşitli çalışma 
grupları marifetiyle yürüttüğüne ilişkin sözleriyle ko-
nuşmasına başlayan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, TÜBA Enerji Çalışma Grubu’nun da bunlardan 
biri olduğunu söyledi ve “Misyonu, enerji alanında Tür-
kiye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konular-
da çalışmalar yaparak bilgi üretmek, bilimi ve teknolojiyi 
geliştirmek, strateji ve politika üretmek ve yol haritaları 
çıkarıp sorunlara çözümler bulmak. Bu çerçevede çalış-
ma grubunun vizyonu ise enerji konusunda ülkemizin 
enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine ve 
stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağ-
layacak etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluşturmak. 
Türkiye’nin öncelikleri çalışma grubunun önceliklerini 
de belirliyor. Bu konu başlıklarında çalıştay, sempozyum 
ve toplantıların nihayetinde raporlar hazırlayarak kamu-
oyuyla, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz.” dedi.

“Yükselen teknolojilerin başat konularından olan yapay 
zekanın tüm alanlarda sağlıklı ve stratejik bir şekilde kul-
lanımının önemi günden güne daha da belirgin bir hal 
alıyor.”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuşmasına şu 
şekilde devam etti: “Bu vizyon ile TÜBA Enerji Çalışma 
Grubu’muzun ana gündeminden biri yükselen teknolo-
jiler olurken bu konudaki ülkemizin enerji kullanımını 
ve geleceğini ilgilendiren başlıklarda çok disiplinli ve te-
matik bilimsel bir etkinlik düzenlemenin önemi de arttı. 
Yapay zeka, insanlarda zeka ile ilgili zihinsel fonksiyon-
ları bilgisayar modelleri yardımıyla inceleyip bunları for-
mel hale getirdikten sonra yapay sistemlere uygulamayı 
amaçlayan bir araştırma alanı. Ülkemizin ulusal bilimler 
akademisi olarak bilimsel yapay zekâ ve enerji başlıkları-
nın aynı anda irdeleyen bilimsel çalışmaların bibliomet-
rik analizlerini inceleme fırsatı bulduğumuzu ifade etmek 
isterim. Bu kapsamda enerji ve yapay zekâ eksenindeki 
bilimsel araştırmaların sayısının giderek artacağı söyle-
nebilir. “Optimizasyon”, “yapay sinir ağları”, “sınıflan-
dırma”, “tüketim”, “parçacık sürü optimizasyonu” konu 
başlıklarının alanda en sık çalışılan başlıklar olduğu göz-
lemleniyor. Öte yandan, yapay zekâ ve enerji konu başlı-
ğındaki bilimsel yayınlarda başta Çin olmak üzere Asya 
ülkeleri öne çıkarken, onu ABD ve Avrupa ülkeleri takip 
ediyor. Yükselen teknolojilerin başat konularından olan 
yapay zekanın tüm alanlarda sağlıklı ve stratejik bir şekil-

de kullanımının önemi günden güne daha da belirgin bir 
hal alıyor. Böylece enerji, bilişim ve strateji başlıklarının 
eş zamanlı düşünülmesi gerekiyor. Bu noktada titiz bir 
şekilde yol haritalarının çıkarılması gerekiyor.”

Tüm bu bilgiler ışığında iki gün boyunca da yüz yüze ka-
tılıma eş zamanlı sunulacak çevrim içi katılımla “Kamu 
Kurumlarında Yapay Zekâ Üzerine Yapılan Çalışmalar”, 
“Yapay Zekânın Temelleri”, “Kamu ve Özel Sektör Uygu-
lamaları”, “Akademik ve Ticari Uygulamalar”, “Enerjide 
Yapay Zekâ: Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklarında otu-
rumlar gerçekleştirileceğinin altını çizen Prof. Dr. Şeker, 
“TÜBA olarak bizler tüm çalışma gruplarımızda yükselen 
teknolojiyi odağa alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Bu doğrultuda bilim insanlarıyla enerji politikalarında ve 
teknolojilerinde ileriye yönelik reçeteleri, stratejik planla-
rı ve yol haritaları hazırlamayı hedefliyoruz.” dedi.

“Kampüsümüzün elektrik ihtiyacının %70’ini yerli gü-
neş panellerimiz ile karşılıyoruz.”
Üniversite olarak, sürdürülebilirlik ekseninde yenile-
nebilir enerji alanında Ar-Ge çalışmaları yaparak ilgili 
teknolojileri üretme ve etkin kullanma süreçlerindeki 
sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayan 
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; “Bu vizyon ve 
misyonlarımız doğrultusunda TÜBA’nın Enerjide Ya-
pay Zekânın Rolü Çalıştayı ve Paneline ev sahipliği 
yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Enerji, yenile-
nebilir enerji ve yapay zekâ alanında yapılan bilimsel 
çalışmalara büyük önem veriyor ve destekliyoruz. Eko-
sistem içinde güçlü işbirliği fırsatlarımız var. Özellikle 
alternatif enerji üretimi ve enerji depolama teknolojileri 
üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Kalyon Güneş 
Teknolojileri ile de ortaklaşa sürdürdüğümüz projele-
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rimiz bulunuyor. Güneş hücrelerinin, yol aydınlatma 
elemanlarında ve elektrikli araç şarj istasyonlarında et-
kin kullanımına odaklanılan bir proje sürdürülüyor. Bir 
diğer proje ise rüzgâr türbinleri ile hareketli fotovoltaik 
güneş panellerinin bir arada kullanıldığı hibrit enerji is-
tasyonları oluşturulmasını hedeflemekte. Kampüsümü-
zün elektrik ihtiyacının %70’ini kurulu gücü 2.3 MW 
olan yerli güneş panellerimiz ile karşılıyoruz. Dünya 
üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji kullanımı, atık 
dönüştürme, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alan-
larında değerlendiren Green Metrics tarafından yapılan 
‘En Çevreci Üniversiteler’ sıralamasında, Türkiye’deki 
Vakıf Üniversiteleri arasında üçüncü sırada yer aldı-
ğımızı belirtmek isterim. Bu dereceleri almamızı sağ-
layan, sektör ile işbirliği yaparak Ar-Ge projelerde yer 
alan tüm akademisyen ve araştırmacılarımızı tebrik edi-
yorum. Aynı zamanda TÜBA GEBİP üyesi olan Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola başta olmak 
üzere, bu çalıştayın düzenlenmesinde ve gerçekleştiril-
mesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yü-
rütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise “TÜBA Enerji 
Çalışma Grubu olarak, enerjideki yeni gelişmelere ve bu 
gelişmelerin teknolojik uyarlamalarına, bilimsel, teknik 
altyapısına ve insan kaynağına kadar tüm boyutlarını in-
celemek, ülkemize yönelik stratejik planlar hazırlamak, 
bunları tartışmak ve bilimsel, teknolojik yol haritaları çı-
karmak üzere çalışıyoruz.” dedi.

Prof. Dinçer şu şekilde konuştu: “Bu çerçevede içinde 
bulunduğumuz süreçten bakınca giderek önem kazanan 
yapay zekâ “makine öğretisi, derin öğreti, veri maden-
ciliği ve hatta nesnelerin internetini” kapsıyor. Peki bu 
kadar geniş ölçekte metot yığınlarını içeren yapay zeka 
konusunu enerji ile nasıl ve ne şekilde ilişkilendirebiliriz? 
Acaba biz enerji başlığı altında yapay zekâyı nasıl kul-
lanabiliriz? Yapay zekâ aslında hemen hemen enerjinin 
her boyutunda önemli olan bir konu. Dolayısıyla bizler 
de Çalışma Grubu olarak konunun öne çıkan uzmanları, 
kurumsal temsilcileri ve araştırıcılarıyla enerji ve yapay 
zeka başlığını tartışmak ve değerlendirmek üzere Çalıştay 
ve Panelimizi programladık. Yapay zekâyla ilgili ihtiyaç-
lar, yaşanan sıkıntılar, ileriye yönelik çözümler, uygulama 
aşamaları çok büyük önem arz ediyor. Biz Çalışma Grubu 
olarak programın sonunda ülkemiz için bir nevi reçete de 
diyebileceğimiz rapor hazırlamayı düşünüyoruz.”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in 
de katılarak bir konuşma yaptığı açılışın ardından prog-
ramda dört oturum düzenlenirken, ilk oturumun baş-
kanlığını TÜBA Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu üstlen-
di. Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu “Ulusal 
Yapay Zekâ Stratejisi İçerisinde Enerji Çalışmaları”, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Planlama ve Denetim 
Daire Başkanı Bilal Düzgün “Enerji Verimliliğinde Dijital 
Dönüşüm”, Nükleer Düzenleme Kurumu Teknik Başkan 
Yardımcısı Dr. Oğuz Can “Kamuda Enerji Alanında Ya-
pay Zekâ Çalışmaları” EPDK, Dijital Çalışma Grup Baş-
kanı Dr. Okan Yardımcı ise “Enerji Piyasasında Dijital 
Dönüşüm ve Yapay Zekânın Rolü” hakkında konuştu.

TÜBA Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in moderatörlüğü-
nü yaptığı “Yapay Zekânın Temelleri” oturumunda Mar-
mara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ercan Öztemel “Yapay 
Zekâyı Zeki Yapan Nedir? Ne Kadar Zeki Olacak?” so-
rularını cevaplarken, İngiltere Bristol Üniversitesinden 
Doç. Dr. Mehmet Emin Aydın “Otomatik Sistemlerden 
Otonom Sistemlere Yolculuk” başlığını detaylandırdı. 
İngiltere Birmingham City Üniversitesinden Prof. Dr. 
Hüseyin Şeker “Yapay Zekâ Enerji Üreten mi, Tüketen 
midir?” sorusuna yanıt aradı. Los Angeles California 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydoğan Özcan “Derin Öğ-
renme: Mobil Mikroskoplar ve Uygulamalar” ve AYBÜ & 
EDİDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kâmil Çağa-



51MAYIS 2022   TÜBA GÜNCE

tay Bayındır “Yapay Zekâ ve Enerji Dönüşümü” ile ilgili 
bilgi verdi.

Çalıştayın ikinci günü gerçekleştirilen üçüncü oturumun 
başkanlığını ise Prof. Dr. Kâmil Çağatay Bayındır yapar-
ken, EPDK Dijital Dönüşüm Grubu Başkanlığından Dr. 
Zühre Aydın Yenioğlu “Makine Öğrenimi Modelleri ile 
Yenilenebilir Enerji Alanında Öngörü ve Tahmin”, TE-
İAŞ, AR-GE Müdürü Merden Yeşil “İletim Şebekesinde 
Yapay Zekâ Uygulamaları”, EPİAŞ, Piyasa Operasyonları 
Direktörü Tamer Emre “Enerji Piyasaları Açısından Ya-
pay Zekâ”, AKSA Enerji Ticareti Müdürü Dr. Alper İn-
kaya “Ticari Stratejilerde Yapay Zekâ Uygulamaları” ve 
Presify Analitik Yazılım A.Ş.’den Rabia Şeyma Güneş ise 
“Dijitalleşme Çağında Yapay Zekâ ile Enerji Yönetimi”ni 
anlattı.

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Adnan 
Midilli Çalıştayın son oturumuna başkanlık etti. Erci-
yes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Derviş Karaboğa “Enerji 

Verimliliği Çalışmalarında Yapay Zekâ” hakkında ko-
nuşurken AYBÜ’den Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu “Enerji 
Alanında Yapay Zekâ Çalışmalarının Özeti”ni yaptı. Ka-
tılımcılar TÜBİTAK BİLGEM, Dijital İkiz Program Yö-
neticisi Ruşen Halepmollası “Enerjide Büyük Veri ve Ya-
pay Zekâ Uygulamaları”, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
(YTÜ) Doç. Dr. Ertan Toy “Metaverse Çalışmalarının 
Enerji Sektöründeki Yansımaları”nı ve CTO & Kalyon 
PV Technologies CEO’su Dr. Peter Fath ise “What will be 
the Next Step for Solar Energy Technologies?”i dinledi.

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bahri Şa-
hin’in yönettiği panelde ise; Kalyon Enerji İcra Kurulu 
Üyesi Dr. Murtaza Ata, Prof. Dr. Kâmil Çağatay Bayın-
dır, Prof. Dr. Derviş Karaboğa, HKÜ’den Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Sakin ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı Ramazan Usta yer aldı.
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İSLAM'DA BİLİM ve TEKNİK

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren çalışmaları sonucu hazırladığı, ilk olarak “Wissenchaft 
und Technik im Islam” adıyla Almanca yayımlanan ve TÜBA tarafından Türkçeye tercüme 
edilen ‘İslam’da Bilim ve Teknik’in 3. baskısı gerçekleştirildi. 

İslâm bilginlerinin çalışmalarını ve bilim dünyasına katkılarını çeşitli örneklerle ‘İslam´da Bilim ve 
Teknik´e Giriş’, ‘Astronomi’, ‘Coğrafya, Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik’, ‘Tıp, Kimya, Mineraller 
ve Fosil Oluşumlar’, ‘Fizik ve Teknik, Mimari, Savaş Tekniği, Antik Objeler, Orientleştirici Stilde 
Avrupa Camı ve Seramiği’ başlıkları altında beş ciltte toplayan eser, aynı zamanda da dünya 
bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü inceliyor. Batı dünyasını merkeze alan bilim tarihine 
eleştirel bir çözümlemeyle yaklaşan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eseri, İslâm ve Orta Çağ bilim 
tarihine farklı bir bakış açısını da yansıtıyor.

İslam'da Bilim ve Teknik için: https://satis.tuba.gov.tr
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BAŞKAN ŞEKER’DEN TIETZE AILESINE ZIYARET

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Avusturya ziyareti 
sırasında Viyana’da bulunan Tietze ailesi ile görüştü.

Akademi tarafından gözden geçirilmiş ve genişletil-
miş ikinci baskısı yayımlanan "Prof. Dr. Andreas Tietze'nin 
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati"ne katkıları 
dolayısıyla başta Prof. Tietze’nin kızı Filiz Tietze olmak 
üzere tüm aile üyelerine teşekkürlerini iletti. Sekiz ciltten 

oluşan eserin fazlasıyla ilgi gördüğü bilgisini de veren Prof. 
Şeker, Türkçe için eşi olmayan bir eseri yayımlamanın Aka-
demi adına onur verici olduğunu söyledi. 

Görüşmede TÜBA Asli Üyesi ve Asya Bilim Akademileri 
ve Toplulukları Birliği (The Association of Academies and 
Societies of Sciences in Asia-AASSA) Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Nuri Yurdusev de yer aldı. 

BAŞKAN ŞEKER, RADYOFARMASÖTIK ÜRETIM 
TESISI'NI ZIYARET ETTI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile birlikte 
Gaziantep Üniversitesi "Proton Hızlandırıcı Radyofarma-
sötik Üretim Tesisi"ni ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi’nde kanser hastalarının teşhis ve 
tedavisinde kullanılan nükleer ilaç üretimini yapmak için, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile kente kazan-
dırılan Proton Hızlandırıcı Radyofarmasötik Üretim Te-
sisi ziyaretine Gaziantep Üniversitesi Rektörü   Prof. Dr. 
Arif Özaydın da katıldı. Gaziantep Üniversitesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa, tesisin durumuna ve dona-
nımına ilişkin heyete bilgi verdi.

Akademi kalkınmada lokomotif olmalı  
Böyle hayati bir tesisin akademiye kazandırılmasından 
duyduğu memnuniyeti paylaşan Başkan Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker “Ülkemizde akademiye yönelik yatırımlar son za-
manlarda önemli ölçüde arttı. Kurumlar arası işbirlikleri-
nin bu artışa katkısı yadsınamaz. Özellikle sanayi ve tekno-
loji alanında belirleyici aktör olmaya başlayan ülkemizde 
akademinin önemli katkılarının olduğunu görüyoruz. Bu 
katkıların önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesin-
de böyle tesislerin önemli işlevleri olacaktır. Akademinin 
kalkınmada lokomotif görevini üstlenmesi gerektiğine 
inanıyorum. Bilimsel katkı ve uygulama boyutu bir araya 
geldiğinde ortaya çıkan sinerji, stratejik hedeflere erişmeyi 
hızlandıracaktır. Ben, bu tesisin Gaziantep’e kazandırılma-
sında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bölgeye ve ülkemize katma değer sağlayacağız  
Ziyarette tesis hakkında bilgi veren Doç. Dr. Umut Elbo-
ğa: “Bölgeye ve ülkemize katma değer sağlaması vizyo-
nuyla devletimizin stratejik hedefleri doğrultusunda milli 
nükleer ilaç üretimine aday olacak tesis kullanıma hazır 
haldedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ile Cazibe 
Merkezleri Destekleme Programı kapsamında yaklaşık 
100-120 milyona yakın bir maliyetle kurulan bu kompakt 
tesis çok yakında hizmete sunulacak.” dedi.
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YEDITEPE ÜNIVERSITESI’NDEN
RABI MEDRESE'YE ZIYARET

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bö-
lümü tarafından organize edilen gezide akademisyen ve 
öğrenciler yer aldı.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2022 Mimar Si-
nan Etkinlikleri çerçevesinde planladığı uluslararası sem-
pozyum öncesi Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya ve Prof. 
Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’dan Rabi Medrese’nin tarihi 
ve restorasyon süreçleri hakkında bilgi aldılar. Katılımcı-
lar Medrese’de incelemelerde bulundular.

TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M
UZAFFER ŞEKER'E ZİYARETLER

1 8  M a y ı s  2 0 2 2

TÜBA Asli Üyesi ve Uşak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın TÜBA Başkanı Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker’i ziyareti

1 8  M a y ı s  2 0 2 2

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Saffet Köse, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin 

Bulduklu ve Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mustafa Yayla’nın Başkan Şekeri ziyareti

1 2  N i s a n  2 0 2 2

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer 
Azamhocayev’in TÜBA Başkanı  

Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ziyareti
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TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü Sahibi

Prof. Dr. Erik Jeppesen
"Beklenen sıcaklık artışının ardından artan buharlaşma nedeniyle, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin 
genel olarak çok daha kuru hale geleceği tahmin ediliyor."

Dr. Mürsel Doğrul

TÜBİTAK 2232 Uluslararası Üstün Başarılı Araştırma-
cılar Bursu kapsamında desteklenen bir proje yürütmek 
için neden Türkiye'yi seçtiniz?
Her şeyden önce çok cazip bir finansman oldu. On-
larca yıldır dünyanın dört bir yanındaki tatlı sularla 
(Kuzey Kutbu'ndan-tropiklere) - ve küresel ısınmanın 
ışığında, tuzlu sistemlerle çalışmayı da ilginç ve zorla-
yıcı buldum - ve bu tür çalışmaların koşulları burada 
çok uygun. Ayrıca, 20 yılı aşkın süredir ODTÜ'de Türk 
Limnologlar (özellikle Prof Meryem Beklioğlu ve gru-
bu ve Doç. Dr. Kohan Özkan) ile sayısız değişim ziya-
retinde bulunduk ve Türkiye'de aile ilişkilerim de oldu.

Dünyadaki ortalama sıcaklık artarken küresel ısınma-
nın göller üzerindeki etkileri ve özellikle tuzlanmanın 
göl ekosistemleri ve canlılar üzerindeki etkileri hakkın-
da nasıl sonuçlara varıyorsunuz? Çalışmanızın sonuçla-
rı ne zaman açıklanacak? Tahminleriniz neler?
Dünyanın dört bir yanındaki kurak ve yarı kurak böl-
gelerden mevcut verileri kullanıyoruz. Ayrıca, tuzlu-
luk ve su kütlesi büyüklüğündeki (1980'lerden beri) 
geçmişteki değişiklikleri tanımlamak için uzaktan al-
gılamayı (uydu verileri) kullanıyoruz. Göl tortulları 
biyolojik ve kimyasal bir kütüphane içerdiklerinden 
1000 yıl içindeki değişimler hakkında bilgi vermekte-
dir. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde ve Kazakistan'da zıt 
tuzluluklara sahip gölleri de örnekliyoruz; mini göl-
lerde kontrollü deneyler yapıyoruz ve tahmine dayalı 
modeller oluşturuyoruz. Her gün yeni sonuçlar geliyor 
ve aynı zamanda politikacılar, basın ve TV'de ve son 
gelişmeler Günce 65'te sunulmuştur.

Paris İklim Anlaşması'nda önlem alınmazsa, küresel 
ısınmanın 2050 yılına kadar 1,5 dereceyi aşması bekle-
niyor ve 2100'de 2 dereceye yükselmesi gezegenin sonu 
olarak adlandırılıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin politi-
kasını ve çalışmalarını su ekosistemleri açısından değer-
lendirebilir misiniz?
Özellikle beklenen sıcaklık artışının ardından artan 
buharlaşma nedeniyle, iklim değişikliği nedeniyle Tür-
kiye'nin genel olarak çok daha kuru hale geleceği tah-
min ediliyor. Ayrıca kuraklığın olduğu yılların sıklığı 
ve kuraklıkların süresi de önemli ölçüde artacaktır. 
Bu, zaten çok fazla su kullanımıyla sürdürülemez bir 
şekilde işleyen tarıma meydan okuyacaktır. Şu anda su 

Fatih Akın Özdemir
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ekosistemleri için temel sorun aslında iklim ısınması 
değil, tarımda suyun aşırı kullanımı. Türkiye'nin su 
politikasını önemli ölçüde güçlendirmesi gerekiyor 
çünkü günümüzde su kullanımı yoğun tarımın olduğu 
kilit alanlarda sürdürülemez durumda. Örneğin Kon-
ya Kapalı Havzası'nda (KKH) sulama için kullanılan 
suyun %43'ü yer altı kaynaklarından elde ediliyor ve 
bölgedeki 88.394 su kuyusunun %41 kadarı ruhsatsız! 
Aşırı kullanım nedeniyle, 1995-2015 yılları arasında 
yeraltı suyu seviyesi yılda ortalama en az bir metre, 
KKH'deki bazı kuyularda ise 2 metreden fazla azalmış-
tır. Tarım yöntemleri değiştirilmelidir. Suyun sınırlı 
olduğu alanlarda daha az su isteyen mahsullere geçiş 
yapılması gerekiyor. Mısır ve şeker pancarı üretimi, 
suya susayan mahsuller, son 20 yılda KKH'de ve ayrı-
ca Burdur havzasında önemli ölçüde artmıştır. Aslın-
da sulu tarım KKH'de ikiye katlandı, bu da yukarıdaki 
KKH için örneklendiği gibi yeraltı suyu seviyelerinde 
büyük düşüşe neden oldu. Gelişmiş su tasarrufu sağ-
layan sulama sistemlerinin kullanımı da dahil olmak 
üzere daha sürdürülebilir bir tarıma ihtiyaç vardır. 
Fıskiye veya sulama kanalları yoluyla sulama yoluyla 

su kaybı çok yüksektir ve KKH gibi hassas alanlarda 
kontrol edilmesi ve belki de tamamen bantlanması ge-
rekir. Alternatif sulama sistemleri ve yöntemleri konu-
sunda uzman değilim, ancak çeşitli türlerdeki gelişmiş 
su tasarruflu damla kültürü yöntemleri ileriye dönük 
bir yoldur. Akıllı tarım teknolojilerinin çok daha fazla 
desteklenmesi gerekiyor.

Türkiye'nin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına iliş-
kin politikaları hakkında görüş ve önerileriniz nelerdir? 
Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?
Yine – Türkiye'deki siyasi kararları takip etmiyorum, 
ancak hem tarımda artan su kullanımı hem de iklim 
nedeniyle beklenen artan ısınma ve net su kaybı ışığın-
da Türkiye'de çok daha güçlü bir su politikasına ihtiyaç 
olduğu açık.

Doğal kaynakların adil ve verimli kullanımı hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Sürdürülebilir bir şekilde yapılırsa, doğal kaynaklar 
kullanılabilir - bu, ekosistemlerin bir parçası oldu-
ğumuz için doğaldır. Ancak, biz insanların şu anda 
yaptıkları hiç de sürdürülebilir değil. Kaynakları eşi 
görülmemiş bir hızla aşırı tüketerek değerli ekosistem-
lerin, habitatların ve biyolojik çeşitliliğin kaybına yol 
açıyoruz ve ayrıca sel, yangın, sıcak hava dalgaları ve 
kirlilik yaratarak kendimiz için zorlaştırıyoruz. Bizler, 
kaynaklar için çok yüksek talepler oluşturan sayıca da 
çok fazla insanız.

BioScience dergisinde yayınlanan ve farklı ülkelerden 13 
binden fazla bilim insanının yer aldığı araştırma grubu-
nun bildirisinde, iklim için küresel bir acil durum çağ-
rısı yapılıyor. Fosil yakıtların tamamen ortadan kaldı-
rılması bilim insanlarının önerileri arasında yer alıyor. 
İklim krizini çözmek için kısa vadede atılması gereken 
ilk 3 adım hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet bu çağrıya imza atan 13.000 kişiden biriydim. Fo-
sil yakıtların kullanımına son vermeliyiz. COP26 bu 
yönde bir adım attı ama yeterince iyi yönetemedi. İleri-
ye dönük bir yol, her türlü fosil yakıt kullanımına yük-
sek vergiler koymaktır ve kişi başına en yüksek miktarı 
kullanan ülkeler öncülük etmelidir. Yüksek vergilerle 
alternatif enerji kaynakları çok daha cazip hale gelecek 
ve uzun vadede know-how gelişimi ile harekete geçen-
ler için faydalı olacaktır. Fosil yakıtlar yerine rüzgar, 
güneş ve dalga enerjisi kullanılmalıdır. Karbon depo-
lama da ileriye dönük bir yoldur, ancak fosil yakıtları 
sınırlamamak ve harekete geçmemek için bir mazeret 
olmamalıdır. Maalesef burada sihirli bir kurşun yok.
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İklim Değişikliğinin 
Sağlık Etkilerinin Yükü

Makale

Özet
İklim değişikliği ve sağlık ilişkisi, kanıt havuzu geliştiri-
lerek teorik olmaktan kurtarılmaya ihtiyaç duyan, gerçek 
bir ilişkidir. İklim değişikliğinde en kırılgan sektör sağlık 
sektörü olacaktır. Sağlık sektörünün hassasiyetini arttı-
ran, sağlığın geliştirilmesi ve temel sağlık hizmetleri bo-
yutlarıdır. Bu boyutlara, ülke bütçelerinden ayrılan paylar 
diğer sağlık sektörü yatırım paylarından daha azdır. Eşit-
lik ilkesinin yanına hakkaniyeti de eklediğimizde, sağlık 
sektörünün iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik yükü-
nü karşılayacak hale getirilmesi zorunludur. Bu nedenle 
sağlık sektörü en zayıf noktası kadar güçlüdür ve en kötü 
senaryoya hazırlıksız yakalanmaya mahkûm gözükmek-
tedir.

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle sadece ölenler ve 
hasta olanların sayıları üzerine kurgulanan hastalık yükü 
formülü, bütünsel ekonomik tabloyu görmeyi engeller. 
İklim değişikliği için, hastalık yükü (bireysel/toplumsal 
hastalık maliyeti), sağlık personelinin bireysel yükü, sağ-
lık hizmetlerinin yükü, diğer sektörlerin sağlık sektörü 
üzerine baskı maliyeti, azaltım ve uyum maliyetlerinin 
eklendiği “sağlık yükü” hesabı yapılmalıdır. İklim deği-
şikliği, sağlık yükü hesaplarına çarpan etki olarak yansı-
tılmalıdır. İklim değişikliği sağlık yükü hesaplarında, ileri 
analizlerde, uyum öncelikli ele alınmalıdır. 

Yeni dönemin liderleri; halk sağlığı bakış açısına sahip ve 
halkın farkındalığını arttıran, halkın kendi sağlığından 
sorumlu olduğunu, bilinçli sağlık geliştirme çabalarını 
arttırmada önderlik yapan liderler olacaktır. Liderler her 
bir gelecek hayaline bütçeden para ayırmalıdır.

Anahtar Sözcükler
Sağlık yükü, uyum, kırılgan, lider, halk sağlığı

Giriş
İklim değişikliğinin sağlık etkileri, iklim değişikliğinin 
temel göstergeleri (tehlike, maruziyet, etkilenebilirlik, 
uyum ve riskler) ile sağlık göstergeleri (sağlığın bireysel, 
toplumsal, sosyal, hizmet, ekonomi ve politika belirleyi-
cileri) dengede olduğu zaman görünmez olur. Bu hassas 
denge ne zaman bozulursa, o an kriz ortaya çıkar. Dün-
ya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 2018’de Katowice’de 
düzenlenen 24’üncü İklim Değişikliği Sözleşmesinin Ta-
raflar Konferansı (COP) için hazırlanan ve “COP 24 Özel 
Rapor: Sağlık ve İklim Değişikliği” başlığını taşıyan rapo-

runda (DSÖ, 2018); küresel başarısızlıklar sıralanırken, 
“sağlık kaynaklarının yalnızca %3’ü önleme faaliyetlerin-
de kullanılmaktadır ve çok uluslu iklim finansmanının 
yalnızca %0,5’i özel olarak sağlık projelerine ayrılmıştır” 
cümlesi dikkat çekmektedir. Raporun öneriler bölümün-
de dördüncü madde; bugüne kadar iklim değişikliğinin 
sağlık etkilerini azaltmaya yönelik yatırımların önüne ko-
nan engellerin kaldırılmasına vurgu yapmaktadır. Denge-
de temel unsurlardan birisi olan sağlığın ekonomik belir-
leyicileri düşük düzeydeyse, kriz kapıda demektir.

1890 yılında, Svante Arrhenius (1896), fosil yakıt tüketi-
minin küresel etkilerinin olacağını belirtmiş, ancak kimse 
inanmamıştır. Eğer bu yaklaşım dikkate alınmış olsaydı; 
1979 yılında gerçekleşen Birinci Dünya İklim Konferan-
sı’nda, iklimin sağlık etkileri gündemin ilk maddesi olabi-
lirdi. Hava kirliliğinden kaynaklanan yıllık 7 milyon ölüm 
ve artan hastalık yükü önlenebilirdi (DSÖ, 2020a). Bu ve 
benzeri olaylardan çıkarılacak derslerle, sağlığın iklim 
değişikliği etkilerinden korunması sağlanabilir. Ancak; 
2050 yılına kadar gündemde kalacak bir politika dökü-
manı olarak kabul edilen “Yeşil Anlaşma (Green Deal)”-
da (European Commission, 2019), “Yol Haritası-Anahtar 
Faaliyetler” belgesinde iklim değişikliğinin sağlık sektörü 
üzerindeki etkileri anahtar faaliyetlerde yer almamıştır. 

İklim değişikliğinden en çok etkilenecek, en fazla zarar 
görecek ve toplumun geleceğini etkileyecek kırılganlık 
düzeyine sahip olan sektör sağlık sektörüdür. Sağlık sek-
törünün hassasiyeti; önleme, koruma, erken tanı koyma 
ve sağlığı geliştirme hizmetlerinin iklim değişikliğinin et-
kileri karşısında savunmasız kalmasıdır. En kötü senaryo-
ya hazırlıksız kalmamak için, savunma bütçesine ve insan 
kaynaklarına yatırım yapılmasına ihtiyaç vardır.

Geçmiş ve Gelecek Arasında Sıkışan Sağlık
Dr. Charles-Edvard A. Winslow’a göre toplumun sağlığını 
ele alan disiplin, 

“Halk sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonun-
da çevre ve sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık 
bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkla-
rın erken tanı ve tedavisini sağlayarak, sağlık yapıları ku-
rarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdü-
recek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek, 
hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden 
ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan 
bir bilim ve sanattır”. (Fişek, 1983)

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
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1990’lı yıllarda, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC) ve DSÖ değerlendirmelerinde “iklim değişikliği 
ve sağlık ilişkisi” gelişmesi muhtemel, üzerinde durulması 
gereken bir alan olarak tanımlanmıştır. IPCC’nin 1990-92 
değerlendirmeleri incelendiğinde (WMO, UNEP, 1992); 
“İnsan Sağlığı” başlığı altında ilk cümlenin “insanın ik-
lim koşullarına uyum kapasitesi çok yüksektir” cümlesi 
olduğu görülmektedir. O zaman, halk sağlığı disiplini ve 
insanın kapasitesi birleştiğinde toplumun sağlığını iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumak kolaylaşa-
caktır. Ancak durum; etkilenecek toplumu, bu toplumun 
hassasiyetlerini iyi tanıyamayan, tehlikeleri farklı yo-
rumlayan, şimdiki ve gelecekteki uyum çalışmalarına ait 
varsayımları zayıf olan, riski yönetemeyen, uzun erimli 
projeksiyonlar yapamayan toplumlar için, o kadar iç açıcı 
değildir.

Dünya, veba salgınlarından İspanyol gribine, SARS ve 
MERS’den COVID-19 pandemisine kadar çok sayıda 
riskli durumlarda mücadele gücünü test etmiştir ve et-
meye devam etmektedir. COVID-19 pandemisi “her po-
litikada sağlık”, “tek sağlık”, “sağlık için birlikte çalışma 
kültürü”nü yeniden gündeme taşımıştır. Bir başka eski 
konu daha gündeme gelmiştir: sağlığın sosyal belirleyicisi 
olan ekonominin yaşadığı kayıp, toplumun sağlık düzeyi-
ni daha da dibe çekmektedir. Son yirmi yılda, dünya ça-
pında 7348 afet, bu afetlerde yaklaşık 1,23 milyon ölüm, 
toplamda 4 milyardan fazla insanın etkilenmesi ve dünya 
çapında 2,97 trilyon dolar kayıp gerçekleşmiştir (CRED, 
UNDRR, 2020). Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi, 
afet riski yönetiminde, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 
doğasında bulunan riski yönetmenin önemini vurgula-
maktadır (Özdemir, Özkan & Mert, 2020). Sosyal riskler 
arasında yer verilen sağlık, geçmiş ve gelecek arasında 
sıkışmış ve yönetilemeyen diğer risklerin altında büyük 
hasar görmektedir.

İklim değişikliği senaryolarında “Temsili Konsantrasyon 
Rotaları (RCPs)” kullanılmaktadır. RCPs, sera gazları-
nın toplam emisyon ve konsantrasyonu, arazi kullanımı 
ve arazi örtüsü, kimyasal olarak aktif gazlar ve aerosoller 
için oluşturulan veri setleridir; uzun bir periyot sonunda 
ulaşılacak konsantrasyon seviyesi ve bu seviyeye gelinceye 
kadar konsantrasyonların izleyeceği rotayı vermektedir 
(Akçakaya, Atay & Demir, 2013). RCP 8.5 en kötümser 
senaryo olarak kabul edilmektedir; emisyonların en yük-
sek, iklim değişikliği azaltım çalışmalarının düşük seviye-
de olduğu senaryodur (Özdemir, Özkan & Mert, 2020). 
RCP 2.6 en iyimser senaryodur; emisyonlar düşük, daha 
çok sürdürülebilir kaynak kullanımının benimsendiği se-
naryodur. RCP 4.5 ve RCP 6 ise arada kalan senaryolar-
dır. IPCC 6. Değerlendirme raporu çalışmalarında Ortak 
Sosyo-Ekonomik Rotalar (SSPs) de yer almaktadır (Evci 
Kiraz, 2019) (SSP1: sürdürülebilir odaklı büyüme ve eşit-
lik dünyası, SSP2: trendlerin tarihsel örüntülerini büyük 
ölçüde takip ettiği yolun ortasında bir dünya, SSP3: par-
çalanmış ve yeniden dirilen milliyetçilik dünyası, SSP4 
: sürekli artan eşitsizliğin olduğu bir dünya, SSP5 :eko-
nomik çıktı ve enerji kullanımında hızlı ve kısıtlamasız 
büyümenin olduğu bir dünya). SSPs 21. yüzyıla yönelik 
senaryolar olarak kabul edilmekte ve diğer modellere göre 
farkı, sosyo-ekonomik değişimlerin olabilirliğini model-
lemesidir. IPCC’nin her iki modelleme sisteminin birlikte 
kullanımı ile dünyanın gelişmesine en uygun rotaları sun-
maya çalıştığı görülmektedir. Halk sağlığı disiplini, insan 
uyum kapasitesinin gücünü de arkasına alarak, RCP, SSP 
ve geliştirilen yeni senaryolarla paralel, uyumlu, onlara da 
yol gösterici olarak ve hatta sağlığın merkeze oturtulduğu 
versiyonlarla geleceğe yön verebilir.

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri
İklim değişikliğinin tehlikeleri altı başlık altında toplan-
mıştır:

1- Sıradışı hava olayları
2- Su kaynaklarında değişim
3- Deniz seviyesinin yükselmesi
4- Sıcak/soğuk hava dalgaları
5- Hava kalitesinde değişim
6- Ultraviyole radyasyon artışı

Altı tehlikeden beklenen sağlık sonuçları ise şunlardır:
1- Sıcak ve soğukla ilişkili hastalıklar 
2- Ultraviyole radyasyonun yan etkileri 
3- Hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları 
4- Gıda ve su ile ilişkili hastalıklar 
5- Değişen bulaşıcı hastalık etkenleri 
6- Vektörlerle ilişkili hastalıklar 
7- Ruhsal sorunlar 
8- Yeniden ortaya çıkan ve yeni hastalıklar

Altı tehlike hiçbir zaman tek tek ortaya çıkmamakta, 
birlikte, birbirini güçlendirerek, birbirini besleyerek, 
birbirini değiştirerek vb. şekilde insanı veya toplumu et-
kilemektedir. Benzer şekilde; sekiz sağlık sonucu da tek 
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bir tehlikenin tek bir sonucu olarak ortaya çıkmayabilir. 
Artan, güçlenen ve değişen etkilerin artan, güçlenen ve 
değişen ekonomik sonuçları olması kaçınılmazdır. Bu tür 
olaylar, gelişmekte olan ülkelerde, en yoksullar ve en az 
dirençli olanlar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve sağ-
lık alanındaki eşitsizliklerinin artmasına neden olacaktır. 

Toplumun yapısı yukarıda sayılan sorunların sıklığını, 
yayılımını ve sürecini etkilemektedir. Aynı şekilde; bu 
sekiz sorun nedeniyle toplumun sağlığı değişebilmekte-
dir. İklim değişikliği, aşağıda yedi başlık altında verilen, 
toplumda var olan hassas grupları ve bunlara ait alanları 
tehdit etmektedir.

1- Yaş ve cinsiyet
2- İncinebilir gruplar
3- Toplu yaşam alanları
4- Yoğun nüfus hareketleri
5- Enerjiye/teknolojiye erişimi kısıtlı olanlar
6- Şehir yoksulları
7- Yalnız yaşayanlar

Sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik ha-
linde olmaktır (DSÖ, 2020b). Tam bir iyilik hali sağlıklı 
yaşam ortamlarında gerçekleşebilir. Yaşam ortamlarını 
oluşturan canlı ve cansız tüm paydaşların dengesi, yaşa-
mın kaliteli sürdürülmesini sağlar. Sağlığın sosyal belir-
leyicilerinin (hayata sağlıklı başlama, hayatın devam et-
tirilmesi için gereken asgari ihtiyaçların -su, hava, gıda, 
barınma, ulaşım, istihdam vb.- karşılanması, eğitim, 
ekonomi, iş güvenliği, sağlık hizmetlerine erişim, sosyal 
dışlanma ve sosyal destek) en üst düzeye çıkarılması ge-
reklidir (Evci Kiraz, 2019). Her bireyin ihtiyaçları farklı 
olmakla birlikte, toplumun sağlığının geliştirilmesi için 
herkese eşit ve hakkaniyetli hizmet sunumu temel pren-
siptir. Sağlık hizmeti sunumunda acil, hemen, öncelikli, 
daha erken hizmet sunumundan yararlanması gereken 
gruplar bulunmaktadır. Hakkaniyet, herkese eşit, ama bu 
gruplara gerektiği kadar ve gerektiği şekilde hizmet su-
numu demektir. İklim değişikliğinin sağlık etkileri açı-
sından, bu gruplar için “kırılgan gruplar” tanımlaması 
kullanılmaktadır.

Halk sağlığı bakış açısı ile sağlık sektörü, diğer sektörle-
rin sonuçlarından etkilenen ve/veya bu etkilerin toplum 
üzerinde yarattığı baskı ile kırılganlaşan bir sektör olarak 
tanımlanabilir. Ekonomik açıdan sağlık sektörü, maliyeti 
yüksek, gelir getirme açısından tartışmalı bir sektördür. 
COVID-19 pandemisi sağlığın riskler dünyasındaki ro-
lünü ön plana çıkarmıştır. Küresel Risk Raporu 2021’de 
(WEF, 2021) geleceği yönlendirecek risklerden birincisi 
iklim değişikliği ile mücadelede başarısızlık iken, enfek-
siyon hastalıklarının ilk sırayı zorladığı görülmektedir. 
Sağlık, iklim çalışmalarında, sosyal sektörler altında veya 
yatay kesen konular gibi ele alınarak, iklim değişikliğin-
den dolaylı etkilenecek gibi gösterilmektedir. Bir örnek 
olarak; 2018’de sıcaklıklar nedeniyle 133,6 milyar saat iş 
gücü kaybedilmiştir ve bu kaybın 2000 yılına göre 45 mil-
yar daha fazla olduğu belirlenmiştir (DSÖ, 2021a). Buna 
karşın; 2030’a kadar, iklim değişikliğinin sağlığa doğru-

dan zarar maliyetlerinin, 2-4 milyar dolar olarak tahmin 
edilmektedir (DSÖ, 2018). Sağlığa doğrudan zarar ma-
liyetinin düzeyine bakıldığında; sağlık iklim değişikliği 
çalışmalarında tek başına ele alınması gereken bir konu 
başlığı olmayı hak etmektedir.

2018 yılında 831 aşırı iklim olayı meydana gelmiş ve kü-
resel seviyede 166 milyar dolar tutarında ekonomik kayıp 
oluşmuştur (DSÖ, 2021a). Kayıpların çoğu yüksek gelirli 
ülkelerde sigorta kapsamında olmasına rağmen, düşük ge-
lirli ülkelerdeki olaylardan kaynaklanan ölçülebilir kayıp-
ların çoğu sigorta kapsamına girmemiştir. Sağlığa yapıla-
cak yatırımlar ile daha sağlıklı ve daha üretken bir işgücü, 
bu işgücü ile artan üretim sağlanabilir. Artan üretim sa-
yesinde, iklim değişikliği için yapılacak müdahalelerin ilk 
yatırım maliyetleri rahatlıkla karşılanabilecektir (DSÖ). 
Zincirleme etki sonucu yeni doğacak bir çocuğun sağlığı, 
geleceği, tüm yaşamı garanti altına alınmış olacaktır.

İklim Değişikliğinin Sağlık Yükü
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 2008 yılında, üye ülkelerin olası 
sıcaklık dalgalarına cevap verme ve sağlık etkilerini ön-
leme, karşılayabilme güçlerini arttırmak ve standardize 
etmek için sıcaklık-sağlık eylem planlaması kılavuzu ya-
yınlamıştır. Kılavuzun yayınlanmasından bu yana on üç 
yıldır hem ortalama sıcaklıklarda hem de aşırı sıcaklık 
olaylarındaki sürekli artış, Bölge genelinde uygulamanın 
önemini ve aciliyeti vurgulamaktadır. Bilim çevrelerin-
ce sıcaklık-sağlık etkilerini ölçmeye yönelik indeks, öl-
çek gibi araçlarla veri toplama, izleme ve değerlendirme 
metodolojileri çalışılmaktadır (Song vd, 2020; Estoque, 
2020). İklim değişikliğinin sağlık etkilerine yönelik bi-
limsel çalışmalar sadece nicel verilerin toplanması ile 
gerçekleştirilmemektedir. Nitel veriler, beklenmeyen ve 
bilinmeyen bir değişimin toplumda nasıl cevap buldu-
ğunu ortaya koymak için çok daha sık kullanılmaktadır. 
Bunlara “sosyal kanıtlar” denebilir. Hastalık nedenleri, 
tanı yöntemleri, tedaviler vb. konularda bilimsel veriler 
Pub-Med, Google akademik gibi platformlarda, Cohran 
kütüphanesi gibi kanıt havuzlarında yerini almaktadır. 
Sosyal kanıtlar (karar vericilerin aldığı kararlar, mevzuat 
değişiklikleri, rehberler, yerel ve ulusal uygulamalar, ulus-
lararası uygulamalara yanıtlar, site-mahalle-şehir düze-
yinde alınan kararlar, halkın yanıtları, katılımı, toplumun 
verdiği tepkiler, bireylerin olayı karşılama yöntemleri vb.) 
için de “sosyal kanıt havuzu” geliştirilmelidir. Geçerli, gü-
venilir ve her durumda kullanılabilir metodolojilerin ge-
liştirilmesi için en son bilimsel kanıtlarla desteklenmeye 
devam etmesi gerekmektedir. Bilimsel çevrelerin proaktif 
olabilmesi ve kanıt havuzunu güncel tutabilmesi için bi-
limsel çalışmalara yeterli, bazen yeterliden daha fazla ve 
sürdürülebilir maddi destek sağlanması beklenir. Bilimsel 
yatırımlar, iklim değişikliğinin sağlık yükünün en önemli 
alt başlığıdır.

DSÖ tarafından, 2008 kılavuzu doğrultusunda, ülkele-
rin planlanan ve mevcut sıcaklık-sağlık eylem planları 
(HHAP’lar) gözden geçirilmiştir (DSÖ, 2021b). HHAP’la-
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rın değişen iklim ve değişen nüfus risk faktörlerine odaklı 
hazırlanması ve güncellenmesi beklenmektedir. Her ulu-
sal, bölgesel veya yerel düzeyde oluşturulan HHAP’lar 
hakkında bilgi almak amacıyla yapılan anket sonuçlarına 
göre; ankete katılan toplam 35 ülkeden 16’sında ulusal 
bir HHAP’ın varlığı tespit edilmiştir. 10 ülke ulusal bir 
HHAP’a sahip olmadıklarını belirtmiştir. Altı ülkenin 
bölgesel HHAP’ları olduğu anlaşılmıştır. 10 ülkede de ye-
rel HHAP’lar mevcuttur. Ulusal bir HHAP olduğunu bil-
diren 16 ülke arasında, ankete katılanların sadece %37’si 
HHAP’larının gerekli mali kaynaklar ve insan kaynakları 
ile desteklendiğini düşünürken, %56’sı bu kaynakların 
yetersiz olduğunu belirtmiştir. Ulusal HHAP’ların %90’ı 
öncü kurumun kendi bütçesinden kaynak tahsisi yoluy-
la finanse edilmiş; sadece %10’u HHAP’ın işletilmesi için 
ana kuruluşlardan veya dış bütçelerden kaynak almıştır.

Halk sağlığına yatırım yapmak, yerel yönetimlerin su, 
kanalizasyon, çöp gibi görünmeyen, albenisi olmayan 
yatırımlarına benzemektedir. Yapılması gereklidir, rutin 
bir hizmettir, reklamı yapılmaz, ancak insan ve toplumun 
sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlayan temel hizmet-
lerdir. Sağlığın çevresel ve sosyal belirleyicilerini ele alan, 
dayanıklılık oluşturan ve sağlıklı davranışları teşvik eden 
müdahalelerin özellikle maliyet etkin olduğu gösterilmiş-
tir. HHAP’lar, maliyetlerine kıyasla yüksek ekonomik fay-
dalar sağlayan politikalardan birisidir. Avrupa’daki sıcak 
hava dalgası uyarı sistemlerinin maliyet fayda oranlarının 
Londra, Birleşik Krallık için yapılan yatırım miktarının 11 
katı, Prag, Çekya için 308 katı ve Madrid, İspanya için 913 
katı olduğu tahmin edildiği görülmektedir (DSÖ, 2021b). 
Aşırı sıcaklardan kaynaklanan insan sağlığı maliyetleri, 
Avrupa’da iklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik 
etkilerin büyük bir bölümünü oluşturduğu da bilinmek-
tedir (DSÖ, 2021b).

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle sadece ölenler ve 
hasta olanların sayıları üzerine kurgulanan hastalık yükü 
formülü, bütünsel ekonomik tabloyu görmeyi engeller. 
Hastalık yükü; erkenden kaybedilmiş yaşam yıllarını, 
kalitesiz ve bağımlı yaşanan yılları ifade etmektedir. Has-
talık yükünü ölçmek için Yeti Yitimsiz Yaşam Umudu 
(Disability Free Life Expectancy; DFLY), Sağlıklı Yaşam 
Umudu (Healthy Life Expectancy; HALE), Yeti Yitimine 
Ayarlanmış Yaşam Yılı (Disability Adjusted Life Years; 
DALY), Sağlıklı Yaşam Yılı (Healthy Life Year, HeALY), 
Yeti Yitimine Ayarlanmış Yaşam Umudu (Disability Ad-
justed Life Expectancy; DALE) ve Kaliteye Ayarlanmış 
Yaşam Yılı (Quality Adjusted Life Years; QALY) ölçütleri 
kullanılmaktadır.

Paris anlaşması hedeflerine ulaşırsa, 2050 yılına kadar her 
yıl yalnızca hava kirliliğiyle bağlantılı bir milyon hayatın 
kurtarılabileceği bilinmektedir. COP24 özel raporunda yedi 
öneriden birisi “Karbon fiyatlandırması ve fosil yakıt teşvik 
reformu da dâhil olmak üzere ekonomik ve mali politika-
ların tasarlanmasında azaltım ve uyum tedbirlerine sağlık 
önerilerinin de eklenmesi”dir. Bu amaçla; iklim temelli sağlık 
sınıflamasına geçilmelidir. Öncelikle; sağlık kuruluşlarının 

morbidite ve mortalite bilgilerini düzenli şekilde kayıt altına 
almak, raporlama yapmak, yorumlamak, analiz etmek, mu-
kayese etmek için kullandığı uluslararası bir standardizasyon 
sistemi olan Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) ik-
lim değişikliğine uyumlaştırılmalıdır. Böylece; iklimle ilişkili 
gerçek hastalık yükü ortaya çıkabilir.

İklim değişikliği için, hastalık yükü (bireysel/toplumsal 
hastalık maliyeti), sağlık personelinin bireysel yükü, sağ-
lık hizmetlerinin yükü, diğer sektörlerin sağlık sektörü 
üzerine baskı maliyeti, azaltım ve uyum maliyetlerinin 
eklendiği “sağlık yükü” hesabı yapılmalıdır. COVID-19 
pandemisinden çıkarılması gereken önemli derslerden 
birisi de; bundan sonra karşılaşılması muhtemel halk sağ-
lında acil durumların birey ve toplumlarda oluşturduğu 
hasarın boyutunun iklim değişikliği sağlık yükü hesapla-
rına çarpan etki olarak yansıtılmasının gerekliliğidir.

Bir Şey Yapmadan Beklemek Seçenek Değildir
İsveç Re Enstitüsü tarafından, Nisan 2021’de yayınlanan, 
“İklim değişikliğinin ekonomisi: eylemsizlik bir seçenek 
değil” raporunda yer verdiği Stern derlemesi bilgi notu-
na göre; su, gıda, sıcaklık yanı sıra, yetersiz beslenmeden 
kaynaklanan sağlık etkileri, ısı stresi ve vektör kaynaklı 
hastalıkların da içinde olduğu çok sayıda etkilenme ele 
alınmıştır (Guo, Kubli & Saner, 2021). Entegre değerlen-
dirme yöntemi kullanılarak toplam etkiyi ölçmeye çalışan 
çalışma; piyasa dışı zararlar da dahil olmak üzere, küresel 
ısınmanın dünya genelinde kişi başına düşen GSYH’da, 
tahmini ortalama %5,3 ila %13,8’i arasında kayba yol aça-
cağı sonucuna varmıştır. Derlemeye göre; “iklim değişik-
liğinin dünyadaki insanlar için yaşamın temel unsurlarını 
tehdit ettiği” ve atmosferdeki sera gazı seviyeleri 450 ile 550 
ppm CO2 eşdeğeri arasında dengelenebilirse, iklim deği-
şikliğinin en kötü etkilerinin riskinin önemli ölçüde azaltı-
labileceği belirtilmiştir. Bu seviyenin korunması için yıllık 
maliyetin ise, küresel GSYH’nın yaklaşık %1’i kadar olacağı 
vurgulanmıştır (UK Government Web Archive, 2010).

Re Enstitüsü tarafından yapılan analizlerde, iklim deği-
şikliğinin etkilerine yönelik bilinmezlikler, daha doğrusu 
belirsizlikler ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 
küresel ısınmada hiçbir değişim yaşanmaz ise, küresel 
GSYH’de %11-14 kayıp yaşanmayacaktır. En kötü senar-
yoya göre (yüzyılın ortasına kadar, sıcaklıklar 3,2 °C ar-
tarsa ve toplum iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 
hiçbir şey yapmazsa) küresel ekonomi, küresel ısınmanın 
olmadığı bir dünyaya göre, %18 küçüleceği görülmüştür.

Afetler Epidemiyoloji Araştırma Merkezi(CRED) Acil Du-
rumlar Veritabanı (EM-DAT) verilerine göre (2000-2019); 
ülkelerin gelir düzeylerine göre afet etkilenimleri farklı-
lıklar göstermektedir9 (Özdemir, Özkan & Mert, 2020). 
Yüksek gelirli ülkelerde, afetlerde etkilenen ve ölen insan 
sayısı düşükken, önemli ölçüde daha büyük ekonomik 
kayıplar ortaya çıkmaktadır. Düşük gelirli ülkeler ise, afet 
olayları başına sınırlı ekonomik kayıplar yaşamakta ve nis-
peten yüksek sayıda ölümler gerçekleşmektedir. Halk sağ-
lığı bakış açısı ile değerlendirildiğinde; afetlerde, normalde 
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beklenen ölüm ve hastalık sayısından bir ölüm veya bir 
etkilenim fazla olması sağlık sisteminin yükünü arttırma-
ya yetmektedir. Aynı zamanda ölüm ve hastalık geleceğin 
muhasebesi açısından geri döndürülemeyecek kayıptır. 
2008’den beri her yıl ortalama 21,5 milyon kişi sel ve ku-
raklık gibi afetlerden dolayı göç etmek zorunda kalmakta-
dır. Politik ve ekonomik faktörler olmadan yalnızca iklim 
değişimine bağlı olarak bile milyonlarca insanın her sene 
Avrupa’dan sığınma talep edeceğini belirtilmektedir. Yapı-
lan bir araştırma, 20 derecenin üzerinde bir sıcaklığa sahip 
olan ülke yurttaşlarının daha az sıcaklığa sahip ülkelerin 
yurttaşlarına göre daha fazla sığınma talep ettiğini göster-
miştir (EKOIQ, 2019).2016 yılında gerçekleşen en büyük 
10 göç hareketliliği iklim sebebiyle olmuştur. Bu göçlerden 
en çok etkilenen ülkeler Filipinler, Çin ve Hindistan oldu. 
Türkiye’de iklim ve afet sebebiyle, son 10 yılda 275313 kişi 
göç etmiştir (UNDP Türkiye, 2019). Ekstrem olaylar, her 
yıl Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’nın (GSMH) %3’ü 
oranında doğrudan ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 
Bunun giderek daha da artması beklenmektedir. Türkiye, 
en çok su stresi yaşayacak ülkelerden birisidir. Bu hem 
ülkemizde yaşanabilirliği hem kuraklıkla ilişkili olarak 
gıda sistemlerini, hem de tarım arazileri ile birlikte doğal 
kaynakların kullanılabilirliğini önemli ölçüde riske soka-
caktır (Acar, 2020). Türkiye’de tüm bölgelerde ürünlerin 
verimlerinde azalış olacağı tahmin edilmiştir (Dellal vd., 
2011). Verimdeki azalmalar nedeniyle, üretim miktarının 
buğdayda %8,18, arpada %2,24, mısırda %9,11, pamukta 
%4,53 ve ayçiçeğinde %12,89 oranında azalacağı belirlen-
miştir. Bu azalmalarla birlikte toplam refahın %0,7 oranın-
da azalacağı tahmin edilmiştir (CSB, 2013).

İklim değişikliğinin sağlık etkileri açısından dünya artık 
gelişmiş, gelişmekte olan, gelişmemiş ülke ayrımlarından 
vazgeçmek zorundadır. Ülkeler iklim değişikliğine direnç 
düzeylerine göre sınıflandırılmalıdır. Yukarıdaki ana-
lizler ekonominin zayıf nokta olduğunu göstermektedir. 
Ancak, sağlık daha da zayıf bir sektördür. Tüm sektörler 
etkilendiğinde, sonuç hastalıklar veya ölümlerdir. Hasta-
lıklar ve ölümlerle uğraşacak olan sağlık sektörüdür. Bu 
bakış açısıyla iklim değişikliğinin sağlık etkilerine yönelik 
senaryolarda, sağlığın iklim değişikliğinden korunması 
ve toplumun sağlığının güçlendirilmesi için yapılması ge-
reken halk sağlığı yatırımlarının boyutu daha fazla olma-
lıdır. Küresel ısınma artarsa, toplum iklim değişikliğiyle 
mücadele etmek için hiçbir şey yapmazsa, halk sağlığı ya-
tırımları yapılmamış ve/veya ülke bütçesinden pay ayrıl-
mamışsa; sonuç artan erken ölüm oranları ve kaybedilmiş 
kaliteli yaşam yıllarıdır.

Aslında çözümü en yakında aramakta fayda vardır. Ör-
neğin; güneşin ultraviyole radyasyon etkisi konusunda 
halkın farkındalığının arttırılması ve eğitimi deri kanser-
lerini önler. Avustralya’da, 18 yaşından itibaren düzenli 15 
veya daha yüksek faktörlü güneş kremi kullanımının deri 
kanserini %70’ten daha fazla oranda azalttığı kanıtından 
hareketle farkındalık ve eğitim programları yürütülmüş-
tür (DSÖ, 2021c). Her yıl bu çalışmalara, kişi başına 0,08 
dolar harcanmıştır. Aynı dönem için deri kanseri tedavi 

maliyetleri ise 5,70 dolar civarındadır. İnsan gücü, zaman 
ve ileri bakış açısı sağlık harcamalarını azaltabilmektedir. 
İleri bakış açısı için, uyum gözlüğünü takmanın zamanı 
gelmiştir. Zarar ve uyum maliyetlerini karşılaştırmak, 
gelecek senaryolarını karşılaştırma sonuçlarına göre ha-
zırlamak gereklidir. DSÖ sağlık ve uyum maliyetlerinin 
tahmini için bir araç yayınlamıştır (DSÖ ABO, 2013). 
2013 yılında yayınlanan araç, karar vericilerin planlarına 
rehberlik etmesi için hazırlanmıştır. Bunun gibi araçlar 
standart ekonomik verilerle iklim değişikliği ve sağlık 
ilişkisinin ülkesel/bölgesel karşılaştırmalarını kolaylaştır-
maktadır. 

DSÖ aracının başlıca nicel çıktıları şunlardır:

Sağlık hasarı maliyetleri:
• İklim değişikliğine bağlı sağlık etkilerinin toplam ulu-
sal yıllık maliyeti 
• GSYH’nin yüzdesi olarak iklim değişikliğinden kay-
naklanan sağlık etkilerinin toplam yıllık ulusal maliyeti 
(hasar maliyeti ÷ toplam GSYH) 
• İklim değişikliğine bağlı sağlık etkilerinin kişi başına 
yıllık maliyeti, örneğin:

- Toplum üzerindeki tüm sağlık riskleriyle ilişkili 
toplam hasar maliyetlerinin bir oranı olarak iklime 
atfedilen sağlık etkileriyle ilişkili toplam maliyetler
- İklim değişikliğine bağlı sağlık etkilerinin değişen 
önemini tahmin etmek için zaman içinde gelişim

• İklim değişikliğine bağlı yaralanmalar, hastalıklar ve 
bunun sonucunda DALY’e ilişkin yıllık öngörülen ek 
vakalar

Sağlık uyumu maliyetleri:
• İklim değişikliğinden kaynaklanan sağlık etkilerini 
(kısmen) azaltmak için yıllık maliyetler

- Hastalık gruplandırması yoluyla
- Finansman kurumu ve icracı bakanlık tarafından 

• Yıllık bütçenin yüzdesi olarak yıllık sağlık uyumu ma-
liyetleri 
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• Yukarıdakilerin zaman içinde değişimi

Verimlilik oranları:
• Uyum önlemlerine bir birim para harcanarak engelle-
nen sağlık zarar maliyetleri 
• Kazanılan sağlık birimi başına harcanan maliyet

İklim değişikliğini küresel boyutta izleyen bağımsız ulus-
lararası bir iş birliği ağı Lancet Geri Sayımı, 2020 rapo-
runda, halk sağlığının ekonomik ve mali boyutlarının 
azaltım ve uyum çabalarının merkezinde yer alması ge-
rektiğini vurgulamıştır (Watts vd., 2020). Raporda, beş 
bölümde 43 göstergeye yer verilmiştir.

1-İklim değişikliğinin etkileri, maruziyetler ve kırılgan-
lıklar

1.1: sağlık ve sıcaklık
1.1.1: aşırı sıcağa karşı savunmasızlık
1.1.2: savunmasız nüfusların sıcak hava dalgalarına 
maruz kalması
1.1.3: sıcaklık artışına bağlı ölüm oranı
1.1.4: işgücü kapasitesindeki değişiklik

1.2: sağlık ve aşırı hava olayları
1.2.1: orman yangınları
1.2.2: sel ve kuraklık
1.2.3: aşırı hava olaylarının ölüme neden olması

1.3: iklime duyarlı bulaşıcı hastalıklar
1.3.1: bulaşıcı hastalık yayılmasını kolaylaştıran iklim
1.3.2: sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı kırılganlık

1.4: gıda güvenliği ve yetersiz beslenme
1.4.1: karada gıda güvenliği ve yetersiz beslenme
1.4.2: denizde gıda güvenliği ve yetersiz beslenme

1.5: göç, yerinden edilme ve yükselen deniz seviyeleri

2-Sağlık için uyum, planlama ve dirençlilik 
2.1: uyum planlaması ve değerlendirmesi

2.1.1: sağlık için ulusal uyum planları
2.1.2: iklim değişikliği etkilerinin, kırılganlığın ve sağ-
lık için uyumun ulusal değerlendirmeleri
2.1.3: şehir düzeyinde iklim değişikliği risk değerlen-
dirmeleri

2.2: sağlık için iklim bilgi hizmetleri
2.3: uyumun sağlanması ve uygulama

2.3.1: tespit, hazırlık ve sağlıkta acil durumlara cevap 
verme 
2.3.2: iklimlendirme: yararları ve zararları
2.3.3: kentsel yeşil alan

2.4: sağlık için uyum ve sağlıkla ilgi eylemler için har-
cama

3-Azaltım eylemleri ve sağlık yan faydaları 
3.1: enerji sistemi ve sağlık

3.1.1: enerji sisteminin karbon yoğunluğu
3.1.2: kömürden çıkış
3.1.3: sıfır karbon emisyonlu elektrik

3.2: Temiz ev enerjisi
3.3: Sektöre göre ortam hava kirliliğinden erken ölüm

3.4: Sürdürülebilir ve sağlıklı ulaşım
3.5: gıda, tarım ve sağlık

3.5.1: tarımsal üretimden kaynaklanan emisyonlar 
ve tüketim
3.5.2: diyet ve sağlık yan faydaları

3.6: sağlık hizmetleri sektöründe azaltım

4-Ekonomi ve finans
4.1: iklim değişikliğinin sağlık ve ekonomik maliyetleri 
ve azaltımın faydaları

4.1.1: iklime bağlı aşırı olaylar nedeniyle ortaya çıkan 
ekonomik kayıplar
4.1.2: Isıya bağlı ölümlerin maliyetleri
4.1.3: İşgücü kapasitesinde ısıya bağlı azalmadan 
kaynaklanan gelir kaybı
4.1.4: Hava kirliliğinin sağlık etkilerinin maliyetleri

4.2: Sıfır karbon ekonomilerine geçiş ekonomisi
4.2.1: Yeni kömür kapasitesine yatırım
4.2.2: sıfır karbonlu enerji ve enerji verimliliğine ya-
tırımlar
4.2.3: Düşük karbonlu ve yüksek karbonlu endüstri-
lerde istihdam
4.2.4: Fosil yakıtlardan elde edilen fonlar
4.2.5: fosil yakıt sübvansiyonlarının ve karbon fiyat-
larının net değeri

5-Kamusal ve politik katılım 
5.1: sağlık ve iklim değişikliğinin medyada yer alması 
5.2: sağlık ve iklim değişikliğine bireysel katılım 
5.3: sağlık ve iklim değişikliğinin bilimsel dergilerde ele 
alınması uyum planlarını
5.4: sağlık ve iklim değişikliğine devlet katılımı 
5.5: sağlık ve iklim değişikliğine kurumsal sektör katılımı 

Sonuç
İklim değişikliği ve sağlık ilişkisi üzerine yapılan tüm açık-
lamalar teorik temele dayanmaktadır. Henüz kanıt havu-
zunun gücü zayıftır. Araştırma yöntemleri kullanarak, 
sahada, birinci-ikinci-üçüncü basamak sağlık kuruluşla-
rında, sektör ve disiplinlere ayırarak-birleştirerek, kısa ve 
uzun erimli çalışmalarla ve projeksiyonlarla zenginleştire-
rek veri üretmeye ihtiyaç vardır. Verileri kanıt düzeylerine 
göre analiz etmek ve raporlamak karar vericiler, politika 
yapıcılar için yol gösterici olacaktır. Bilimsel üretimin yanı 
sıra, bireylerin ve toplumun farkındalığını arttırıcı, bilgi 
düzeyini yükseltici çabalara yoğunlaşılmalıdır. Özellikle 
sosyal iletişim ağlarıyla desteklenmiş, akran eğitimi gibi 
yöntemler kullanılarak eğitici eğitimleri yapmak, ortaya 
çıkan kanıtları ve eğitim materyallerini yaygınlaştırmaya 
yardımcı olacaktır. Politik kararlılık ile, sürdürülebilir “İk-
lim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkilerini İzleme, Önle-
me, Kontrol ve Erken Uyarı Sistemleri Geliştirme” progra-
mına en kısa sürede başlanmalıdır. Teorik olarak bilinenler 
ile kanıtların birleşimi, sürecin artık çok hızlı ilerlediğini 
ve erken uyarı sistemlerinin dünya için değil, bölgesel ve 
özellikle yerel düzeyde (şehir, mahalle, site, hane düzeyin-
de) geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
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Yeni dönemin liderleri halk sağlığı bakış açısına sahip ol-
madan ve iklim değişikliğinin sağlığa etkilerine yönelik 
uyum planlarını hazırlamadan hareket etme şansına sahip 
değildir. 21. yüzyılda, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma için 
yerel liderlik şu anlama gelmektedir: sürdürülebilir sosyal 
ve ekonomik kalkınmada sağlığın önemine dair bir viz-
yona sahip olmak ve kavramın taşıdığı önemi tam olarak 
anlamak; sağlık eşitsizliklerini ele almak ve sürdürülebilir 
kalkınmayı teşvik etmek için gündem yaratmak ve aktif 
olarak uygulamak; yeni ortaklıklar ve ittifaklar kurma ta-
ahhüdüne ve inancına sahip olmak; resmi ve gayri resmi 
yerel aktörlerin sağlık ve sürdürülebilirlik konusunda he-
sap verebilirliğini desteklemek; yerel çalışmaları ulusal po-
litikalarla uyumlaştırmak; değişiklikleri öngörmek ve buna 
uygun planlama yapmak; ve en önemlisi tüm vatandaşlar 
için koruyucu, kolaylaştırıcı, birleştirici, savunucu ve en 
yüksek sağlık hakkının savunucusu olarak hareket etmek 
(Ministry of Health, Kuwait, Tsouros, 2017).

Bütçesi olmayan planlar hayali planlardır. Uyum planla-
rının bütçeden pay alabilmesi için hazırlanan faaliyetler 
listesinde sağlık faaliyetleri de yer almalıdır. Tek başına 
sağlıktan sorumlu kurum ve kuruluşların bütçesinden ay-
rılan paylarla iklim değişikliğinin sağlık etkileri ile müca-
dele imkansızdır. Her sektörün kendine ait iklim değişik-
liği planlamalarında sağlık bölümü, sağlığın korunmasına 
yönelik faaliyetleri ve bu faaliyetlere ait bütçe kalemleri yer 
almalıdır.
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BAŞKAN ŞEKER, DIŞIŞLERI BAKANLIĞI 
RESEPSIYONUNA KATILDI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin dost 
ve kardeş ülkelerle diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümü 
kutlamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen resep-

siyonda; Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kır-
gızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan 
ve Ukrayna ile kurulan diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 
yıldönümü dolayısıyla Akademi Başkanı Şeker de yer aldı.

KOSOVALI ÖĞRENCILER RABI MEDRESE’DE

Kosovalı yükseköğretim öğrencileri İstanbul gezileri kap-
samında TÜBA Rabi Medrese'yi ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıf kültürünün ta-
nıtılması amacıyla Kosova İslam Birliği ortaklığında Koso-
va’dan gelen öğrenci grubu İstanbul’daki programları kap-
samında TÜBA Rabi Medreseyi ziyaret etti. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü uzmanlarının koordine ettiği programda öğ-
rencilere Süleymaniye ve Rabi Medrese tarihi hakkında 
detaylar aktarıldı. Öğrencilere ayrıca, Akademi uzmanları 
tarafından TÜBA program ve projeleri konusunda da bilgi 
verildi.
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BIYOKÜTLE ENERJISINDE TÜBA REHBERLIĞI

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nca ardından hazırlanan 
TÜBA Biyokütle Enerjisi Raporu Türkiye’de yürütülen çok 
yönlü bilimsel çalışmalar için rehber niteliği taşıyor.

TÜBA-Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli kapsamın-
da, biyokütle enerji sektörünün gelişimine ve kalkınması 
katkı sağlayabilecek politika yapıcılar, kamu, üniversite ve 
sanayi gibi paydaşlar bir araya getirildi. Paydaşlar arasında 
biyokütle enerjisi ile ilgili yeni nesil bilgilerin paylaşımı, iş 
birliklerin geliştirilmesi, sektörel sorunların çözüm imkan-
larının araştırılması gibi önemli amaçlara katkı sağlaması 

bakımından oldukça ilgi gördü. Çalıştayda sunulan çeşitli 
bildirilerden de faydalanarak sonuç değerlendirme raporu 
hazırlandı; yetkililere ve politika yapıcılara sunuldu. Ra-
por iki temel bölümden oluşuyor, ilk bölümde biyokütle 
ve biyokütleden elde edilen yakıtlar ve enerji türleri, ikinci 
bölümde ise Dünya’da ve ülkemizde biyokütle enerjisinin 
mevcut durumu, potansiyeli ve çeşitli mevzuat ve yönet-
melikler hakkında detaylı bilgi veriliyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Enerji Çalışma 
Grubu’nun Türkiye’nin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve 

teknolojik gelişimine ve stratejik önceliklerinin belirlen-
mesine katkı sağladığını, etkin ve yetkin bir kurumsal 
yapı oluşturduğunu kaydetti ve çalışmaların bu doğrultu-
da yürütüldüğünü ifade etti. Şimdiye kadar konuyla ilgili 
rapor ve bilimsel makaleler olsa da Raporun kapsamı ve 
konuyu ele alış biçimi açısından Türkiye için bir ilk olma 
özelliği taşıyor dedi.

Prof. Şeker şu şekilde devam etti; “Türkiye’nin biyokütle 
enerji politikalarının oluşturulması ulusal ve uluslararası 
anlamda ülkemizin biyokütle enerjisi geleceğini olumlu 
yönde etkileyecek. Gerekli kanuni düzenlemeler, altya-
pı yatırımlarını ve teknoloji geliştirmeleri ile biyokütle 
enerjisi yakın gelecekte Türkiye’nin iç enerji pazarında 
daha etkin bir yere sahip olacak. Özellikle, biyokütleden 
elde edilen metanol, hidrojen, sentetik doğal gaz gibi al-
ternatif temiz yakıtların pazar payının artması biyokütle 
kaynaklarının katma değeri yanında sektörel istihdamı 
da artıracak. Ayrıca, biyokütle kaynaklarının enerjiye dö-
nüştürülmesi için gazlaştırma sistemleri gibi gerekli temiz 
biyokütle teknolojilerinin pazar payı da artacak. Biyokütle 
enerjisinin temiz bir enerji kaynağı olması, karbon sıfır 
ayak izine sahip olması, bol bulunması, ozon tabakasına 
zararlı ve asit yağmurlarına neden olan çeşitli gazlara ne-
den olmaması ve sürdürülebilir olması en önemli avantaj-
ları arasında yer alıyor. Biyokütle enerjisinin kullanımın 
artması ile diğer yenilenebilir kaynaklarda olduğu gibi 
ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltılarak genellikle 
teoride “atık” olarak görülen bu kaynakların milli eko-
nomiye kazandırılması oldukça değerli olacaktır. Bu se-
beplerden dolayı biyokütle enerjisine daha fazla dikkat 
çekmek ve ülkemizdeki tanınırlığını arttırmak için bu 
Raporu hazırlamaya kararı aldık.” dedi.

Raporun editörlüğünü üstlenen TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya, TÜBA Enerji Çalışma Grubu 
üyeleri Prof. Dr. Adnan Midilli ve Prof. Dr. İbrahim Din-
çer’in yanı sıra katkı sunan tüm bilim insanlarına ayrıca 
teşekkür ettiğini söyledi.
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“GÜNÜMÜZ UYGARLIĞINDA ANADOLU 
IZLERI” AKADEMIK PANELI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi 
ve  Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (The 
Association of Academies and Societies of Sciences in 
Asia-AASSA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 
Türkiye’nin Belçika Büyükelçiliğinin daveti üzerine “Gü-
nümüz Uygarlığında Anadolu İzleri” konulu Akademik 
Panel ve Sergi’ye katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Dr. Hasan Ulusoy yaparken 
moderatörlüğü Prof. Dr. Demet Binan üstlendi. Prof. Dr. 
Mehmet Özdoğan “Contribution Of Prehistoric Anatoli-
an Cultures in The Formation Of European Civilization”, 
Prof. Dr. Fahri Işık “Olimpian Gods And Goddesses Of 
Anatolian Origin”, Prof. Dr. Mustafa Şahin “The Role of 
Anatolia in The Institutionalization of Christianity ve Dr. 
Koert Debeuf “Harran, Bridging Universal Knowledge 
For Renaissance” başlıkları altında konuştular.

Panelin ardından hazırlanan ve 16 Mayıs’a kadar ziyaret 
edilebilecek olan sergiye, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, 
Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan, Doç. Dr. Aytaç Çoş-
kun, Prof. Dr. Havva Işık, Prof. Dr. Nicholas Cahill, Doç. 
Dr. Güler Ateş, Esra Bideci Türk, Dr. Peter Talloen, Prof. 
Dr. Mustafa Şahin ve Prof. Dr. Engin Akyürek eserleriyle 
katıldı. Program düzenlenen resepsiyonla sona erdi.

TÜBA ve MEB ARASINDA PROTOKOL

TÜBA ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker imzalanan pro-
tokolle Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Mü-
dürlüğü ile Türk Tarih Kurumu iş birliğinde Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan 
öğretmen ve yöneticilerde tarih bilincinin oluşturulması-
nın amaçlandığını ifade etti.

Protokol; TÜBA, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, 
Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi ve Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliği 
ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
arasında gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim faaliyetleri 
uygulamaları, etkinlikleri ve bu etkinlikleri kapsıyor.

TÜBA, protokol doğrultusunda yürütülecek hizmet içi 
eğitimlerin programını hazırlayacak aynı zamanda eği-
tim içeriklerini çalışacak olan bilim insanlarını da belir-

leyecek. Tüm içerik çalışmaları Öğretmen Yetiştirme ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçek-
leştirilecek; eğitimlerde kullanılacak olan materyaller ha-
zırlanacak. Yüz yüze veya uzaktan eğitim, dijital eğitim, 
içerikleri, dokümanlar ve eğitim materyalleri katılımcı-
larla ve Genel Müdürlükle paylaşılacak.
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YLSY-2022 YURT DIŞI BURSIYERLERI VIZYON ve 
FARKINDALIK EĞITIMLERI PROGRAMI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 
“Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve 

Yerleştirme (YLSY) Yurt Dışı Bursiyerleri Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri Programı”na katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen “Yurt Dışına Li-
sansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları 
Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Yurt Dışı Bursiyerleri Viz-
yon ve Farkındalık Eğitimleri Programı”na katıldı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Millî Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer ile pek çok kurum başkanı ve aka-
demisyenin söz aldığı programda Bakan Özer bursiyerlere 
seslenerek "Siz değerli gençlerimizi özellikle kutluyorum. 
Sizler Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizin 
geleceğinin inşasında ihtiyaç duyduğu insan kaynağını 
yetiştirmek için 1929'da yürürlüğe giren 1416 sayılı Ka-
nun'un 2022 yılındaki süreci devam ettiren hikâyenin bi-
rer kahramanlarısınız." hitabıyla sözlerine başlayan Millî 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhuriyetin kurucuları-
nın ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesinin 
niteliğini artırmaya ne kadar önem verdiklerini bu kanu-
nun tarihinden anlaşıldığını ifade etti. 

Yurt dışına öğrenci gönderilmesine ilişkin Kanun'un Cum-
huriyetin kuruluşundan 6 yıl sonra 1929'da yürürlüğe gir-
diğini dile getiren Özer, şunları kaydetti: "Sosyal bilimler ve 
beşeri bilimlerden fen bilimleri ve sağlık bilimlerine kadar 
ülkemizin tüm yükseköğretim kurumlarıyla kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yıldızlar, bu program 
sayesinde yetişiyor. Arf Teoremi'nin kurucusu Cahit Arf, 
maarif davamızın mütefekkiri Nurettin Topçu, Necip Fazıl 
Kısakürek, Adnan Kahveci bu program sayesinde ülkemi-
ze değer kattı. Bugün teşrifleriyle bizi onurlandıran Sayın 

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey de bizim 
bursiyerlerimizden... Bu bursiyer programının ne kadar 
önemli olduğunu görebiliyorsunuz. İnşallah, sizler de git-
tiğiniz yerlerde çok başarılı bir şekilde eğitimlerinizi alarak 
Türkiye'yi temsil edecek ve 21. yüzyılda bölgesinde ve dün-
yada iddia sahibi bir ülke inşasının en önemli insan kayna-
ğını oluşturacaksınız.” dedi. 

Prof. Şeker ise yaptığı konuşmada nitelikli insan gücünün 
Türkiye’ye katkısı üzerinde durdu ve ayrıca Türkiye’nin 
ulusal bilim akademisi olan TÜBA’nın görev ve sorumlu-
luklarının yanı sıra gerçekleştirdiği Ödül programları, yü-
rütülen bilimsel programlar ve projeler hakkında da bilgi 
verdi. 

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Af-
yoncu “Batı'nın Türkiye Algısı ve Ermeni Meselesi” ko-
nulu konferans verdi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Birol Akgün ise Vakfın dünyanın 49 ülkesindeki 427 
eğitim kurumuyla her geçen gün daha da büyüyerek de-
vam eden eğitim faaliyetlerini anlattı.

Programda, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz 
Sancar'ın YLSY yurt dışı bursiyerlerine yönelik "Dünya-
nın neresinde olursanız olun, ne kadar başarılı olursanız 
olun Türk olduğunuzu unutmayın. Türkiye'ye hizmet 
yapma göreviniz olduğunu unutmayın, Türkiye'ye borcu-
nuz var, bunu unutmayın." ifadelerinin yer aldığı video da 
yayınlandı. Program 24 Mart tarihinde sona erdi.         
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Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID -19) ve 
Yol Açtığı Pandeminin Çöp Atma Alışkanlıklarına 

Etkileri Üzerine Değerlendirme
Dr. Ensari Cicerali / Nişantaşı Üniversitesi

Zeynep Erdoğan / Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız / Boğaziçi Üniversitesi

Ceyda Kalıpçıoğlu / Boğaziçi Üniversitesi 
Merve Uzun / Boğaziçi Üniversitesi 

Cennet Değirmen / Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Zuhal Baltaş / Baltaş Grubu

Makale

Özet
2019 yılı sonunda ortaya çıkan Yeni Koronavirüs hastalığı 
(COVID-19) ve bu hastalığın yol açtığı pandemi birçok 
alanda olduğu gibi tüketim ve atık davranışlarında da de-
ğişimler yaratmış, buna bağlı olarak da tüm dünyada atık 
yönetimi sistemlerinin aksamasına ve çevre kirliliğinin 
artmasına neden olmuştur. Bu dönemde mevcut ürünle-
rin tüketiminde artışlar görülmesinin yanı sıra, daha önce 
gündelik hayatta bulunmayan maskeler gibi bazı hijyenik 
ürünlerin kullanımı ortaya çıkmış, buna bağlı olarak da 
yeni atık türlerinin yaygınlaşması kaçınılmaz hale gel-
miştir. Hem eski atık alışkanlıklarının değişimi hem de 
bu yeni atık türlerinin büyük miktarlarda oluşması dünya 
genelinde zaten kusursuz olmaktan çok uzak olan atık yö-
netimi sistemlerinin aksamasına yol açmıştır. Bu olumsuz 
sonuçların ortadan kaldırılması amacıyla atık yönetimi 
sistemlerinin, bunlara bağlı davranış ve alışkanlıkların 
analizinin yapılması ve hem çevre bilimleri hem de davra-
nış bilimleri açısından çözüm önerilerinin geliştirilmesi, 
doğru ve etkin müdahalelerin gerçekleştirilmesi gerek-
mektedir. Kalıcı olması muhtemel bu durumun etkin yö-
netimi, çevre bilimleri ve davranış bilimleri uzmanlarının 
birlikte çalışarak entegre yeni yönetim ilkeleri ortaya koy-
maları ile mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Atık yönetimi, pandemi, kararlar, davranış kontrolü,  

çöp, tüketim

Giriş
2019 sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Yeni 
Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ve bu hastalığın yol 
açtığı pandemi, dünyada ve Türkiye’de yaşam biçimlerini, 
normları, alışkanlıkları önemli ölçüde etkilemiş ve deği-
şime sebep olmuştur. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
alanda dikkate değer değişikliklere yol açan pandemi, 
benzer biçimde tüketim, çöp atma normları ve alışkan-
lıklarında da dönüşüme neden olmaktadır. Bu dönüşü-
mün etkilerini değerlendirebilmek amacıyla Çöpüne Sa-
hip Çık Vakfı tarafından Akademi Çevre’nin desteğiyle, 
tüm Türkiye’den 1067 kişinin katılımıyla online yöntemle 
gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de toplumun çöp ve 
geri dönüşüm konusundaki algısı ve alışkanlıklarının 

pandemi sürecinden nasıl etkilendiğini ortaya koymayı 
ve sonuçlarının değerlendirilmesiyle çözüm önerilerine 
katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Araştırmanın sonuçları 
vakıf tarafından 2019 yılında gerçekleştirilmiş olan Tür-
kiye Atık Algı ve Farkındalık araştırması (Çöpüne Sahip 
Çık Vakfı, 2019) ile karşılaştırılarak davranış biçimleri 
üzerinde pandeminin etkisi de ortaya konulmuştur. Her 
iki araştırma da Türkiye NUTS1 dağılımında, örnekle-
mi Türkiye’nin cinsiyet, yaş grupları ve sosyo-ekonomik 
durum verilerini temel alan demografik yapısına uygun 
biçimde tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaların 
sonuçları atık ve geri dönüşüm konularındaki toplumsal 
algı ve normlar hakkında Türkiye’de yapılan ilk değerlen-
dirme için zemin hazırlamıştır.

Atık Yönetim Sistemi Açısından Değerlendirme
İnsanları SARS-CoV-2 virüsünden korumada çoğunlu-
ğu plastik malzemeden oluşan eldiven, maske, gözlük, el 
dezenfektan şişeleri, plastik paketler gibi kişisel koruma 
ürünleri önemli rol oynar (gloves, aprons, and bottles of 
sanitizers.) (Benson, Bassey, & Palanisami, 2021; Espejo 
vd., 2020) Ayrıca bu süreçte, gıda ürünlerinde gerekli hij-
yeni sağlamak için açığa çıkan evsel atık miktarında da ar-
tış görülmüştür (Espejo vd., 2020) COVID-19 pandemisi 
birçok sektörü etkilediği gibi atık sektörünü de etkilemiş-
tir. Bu süreç katı atık yönetiminde çalışan işçilerin sağlık 
açısından güvenliğinin risk altında olması, endüstriyel 
atıkların azalması ve tıbbi atıkların artması gibi farklı sek-
törlerden kaynaklanan atık miktarının değişiklik göster-
mesi, bazı ülkelerin artış gösteren atıkların yönetimi için 
yeterli kapasiteye sahip olmaması, normalde geri dönüşe-
bilecek malzemelerin geri dönüştürülmemesi, artış gös-
teren belediye atıklarının belediyeler üzerinde ekonomik 
ve fiziksel olarak yük oluşturması konusunda olumsuz et-
kiler doğurmuştur (Sinha vd., 2020). Bazı ülkeler, virüse 
maruz kalan kişi sayısını azaltmak ve çalışanları korumak 
için geri dönüşüm uygulamalarını azaltmıştır. Örneğin, 
pandemi döneminde normal döneme göre günde dört kat 
daha fazla tıbbi atık üreten Çin’in Wuhan kentindeki has-
tanelerde virüsün bulaşma riskini azaltmak için camdan 
yapılan tıbbi malzemelerin geri dönüşüm uygulamaları 
durdurulmuştur (Espejo vd., 2020).



Türkiye’de bu süreçte koruyucu maske kullanımı zorunlu 
hale getirilmiştir. Dolayısıyla, kişisel koruma ürünlerinin 
ve test kitlerinin de dahil olduğu sağlık hizmeti ürünle-
rinin tüketiminin artması sebebiyle virüsü içeren vücut 
sıvılarının da bulunabileceği sağlık hizmeti atıklarında 
artış gözlemlenmiştir (Das vd., 2021). Sonuç olarak, virüs 
taşıma riski olan atıkların düzenli bir şekilde yönetimi ih-
tiyacı kaçınılmazdır.

Pandemi nedeniyle tek kullanımlık kişisel koruma ürün-
lerinin ve plastik tüketiminin artması olumsuz çevre-
sel etkilere neden olmaktadır. Kişisel koruma ürünleri 
atıklarının düzenli yönetilmemesi, atmosferik birikimi 
ve yüzey akışı ile karasal (Benson vd., 2021) ve sucul or-
tamlara zarar vermektedir (Cheval vd., 2020). Salgın sü-
resince dünya çapında tüketilen tek kullanımlık maske 
miktarı günde yaklaşık 3,4 milyar adet, üretilen plastik 
miktarı günde 1,6 milyon ton olarak tahmin edilmekte-
dir. WWF’nin raporuna göre salgın nedeniyle aylık 10 
milyonun üzerinde maske doğaya bırakılabilmekte ve bu 
da yaklaşık olarak 30-40.000 kg maskenin ekolojik sağlığa 
ve çevreye zarar vermesi anlamına gelmektedir (Silva vd., 
2020). Uygun bir şekilde yönetilmeyen plastik içerikli bu 
atıklar sucul ya da karasal ortamda, yüzeyinde insanlar ve 
balıklar, deniz kaplumbağaları, kuşlar, balinalar gibi deniz 
canlıları için sağlık riski oluşturabilecek çeşitli zehirli kir-
leticiler ve patojenler biriktirebilir ve bu canlıların yaşa-
mını tehlikeye sokabilir (Benson vd., 2021). Ayrıca, plas-
tik malzeme içeren kullanım ömrünü tamamlamış kişisel 
koruma ürünleri karasal ve sucul ekosisteme ulaştığında 
bu ortamda bulunan hayvanlar bu atıkları yiyebilir ve tü-
kettikleri mikro plastikler besin zinciri yoluyla insanların 
vücuduna ulaşıp insan sağlığını tehlikeye atabilir (Espejo 
vd., 2020).

Pandemi sürecinden önce Türkiye’deki sağlık kuruluşları-
nın faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıkların oluşumundan 
bertaraf edilişine kadar gerçekleşen süreci Tıbbi Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği (R.G. No. 29959, 25.01.2017) dü-
zenlemektedir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017). 
Pandemi sürecinde ise sağlık hizmeti veren kuruluşların 
dışında da oluşan bu atıkların yönetilmesi konusunda 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.04.2020 
tarihinde “Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel 
Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde COVID-19 
Tedbirleri” konulu genelge yayınlanmıştır. Bu genelge ki-
şisel hijyen malzeme atıklarının uygun bir şekilde toplan-
ması, taşınması, geçici olarak depolanması ve atık işleme 
tesisine iletilmesi süreçlerinde dikkat edilmesi gereken 
hususları içermektedir. Bu hususların içerisinde kişisel 
hijyen malzemelerinin ayrı toplanması, en az 72 saat sü-
reyle depolanması, uygun bir şekilde bertaraf edilmesi yer 
almaktadır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020). Bu 
genelgedeki gerekliliklerin uygulanması ile ilgili herhangi 
bir denetleme faaliyeti ve farkındalık artırmaya yönelik 
bir çalışma yoktur.

Farklı ülkeler sağlık hizmeti ve kişisel koruma ürünleri 
atıklarını düzgün bir şekilde yönetmek için etkili güvenlik 

ve hijyen önlemlerini içeren 
stratejiler geliştirmektedir-
ler. Atıkların dezenfekte 
edilmesi, atığın uygun şe-
kilde kaynağında ayrılma-
sı ve arıtılması, daha sağ-
lıklı bir atık yönetimine 
erişmekte destek olabilir. 
Sağlık hizmeti atıklarının 
düzgün bir şekilde yönetil-
mesi, atıkların geri dönüş-
türülmesine ya da atıkların 
geri kazanımına yardımcı 
olarak ülkenin ekonomisine 
de katkı sağlayabilir (Das vd., 
2021).

Davranış Bilimi Açısından Değer-
lendirme
Pandemi sürecinde ortaya çıkan yeni atık tür-
leri atık yönetimi hiyerarşisi normlarına uygun ola-
rak bertaraf edilmezse bir sağlık krizini önlemeye çalışır-
ken bir başkasının yolu açılmış olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın maske ve eldiven atıkla-
rının yönetimi amacıyla yayınladığı genelge bilgi niteliği 
olarak tatminkâr olsa da insan alışkanlıkları düşünül-
düğünde, önceki alışkanlıkların değiştirilmesi açısından 
uygulama şansı düşüktür. Sağlık riskinin öldürücü bir 
tehdit oluşturduğu pandemi döneminde tüketici davranı-
şının daha hijyen odaklı olması, risk algısının yükselmesi, 
kişinin kendisi ve çevresi için daha duyarlı davranması 
beklenebilir. Ne var ki görünenin ardındaki dürüst olma-
yan gerçek akla uygun tutumun ortaya çıkmasına imkân 
vermemektedir.

Diğer yandan uygulanan politikalar ve üretim sektörü, 
kişisel değerlere ve sorumluluğa bağlı olması beklenen 
bu davranışları olumsuz yönde etkileyecek kararlar alın-
masına yol açmıştır. Virüsün çeşitli yüzeylerde ne kadar 
etkin kalabildiği araştırıldığında plastiğin diğer materyal-
lere göre daha avantajlı olmadığının görülmesine rağmen 
(Kalina & Tilley, 2020), hijyenik algısı, kullanım kolaylı-
ğı sebebiyle her ürün plastikle kaplanmaya başlanmıştır 
(Van vd., 2020). İnsanların bireysel sorumluluk almak, 
toplum ve çevre için daha faydalı olana yönelmek yeri-
ne kolay ve ego merkezli bir yaklaşımla tek kullanımlık 
plastik malzemeleri ve ambalajlı ürünleri tercih ettikleri 
görülmektedir.

21. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran bu sağlık krizi 
nedeniyle atık konusunda çift yönlü negatif bir etki oluş-
muştur. Bir yandan insan davranışının değer merkezli 
oluşundaki sorunlar gözlemlenirken kişilik ve karar me-
kanizmalarının kısa dönemli, kanıttan bağımsız kararları 
sorunun büyümesine yol açmaktadır. Bildiğimiz bir şey 
varsa o da strese sebep olan önemli olayların tüketim alış-
kanlıklarını değiştirebileceğidir (Mathur, Moschis, & Lee, 
2003). Hayatlarımıza bir kitap ayracı gibi giren ve pek çok 
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alanda alışkanlık değişikliğine sebep olan bu pandeminin 
insanların tüketim davranışlarını etkileyeceğini düşün-
mek yanıltıcı olmaz.

Kriz veya doğal afetlerde olduğu gibi pandemide de yöne-
tilmesi ve bertaraf edilmesi gereken muazzam miktarda 
atık üretilecek, iklim değişikliği nedeniyle bu etki daha da 
artacaktır (Amato vd., 2020). Bu nedenle afetlere verdiği-
miz psikolojik, sosyolojik ve kültürel tepkilerin atık mik-
tarına ve içeriğine etkisini anlayacak çalışmalara gerek 
bulunmaktadır.

The Guardian Gazetesi’nde yayınlanan makalesinde Peter 
C. Baker (2020) pandeminin dünya düzeninin, insan alış-
kanlıklarının değiştirilmesi için bir fırsat olduğunu be-
lirtmiştir. Pandemi öncesinde de, ortaya çıkan plastik atı-
ğıyla zaten başa çıkamayan dünya, şimdi daha da büyük 
bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu dönemde eski 
alışkanlıklarımızı dönüştürerek yeni ve sürdürülebilir 
alışkanlıklar geliştirmeyi başaracak olursak sonrasında da 
uygulamamız için bir fırsat yakalayacağımız söylenebilir.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından gerçekleştirilmiş olan 
bu geniş kapsamlı araştırmanın soru dizisinin bir bölümü 
egoist ve biyosferik değerlere dayanan tutumlar (ego-eko 
merkezlilik), bir kısmı kurallara uyum-tedbirli olma ve 
risk algısıyla ilgili kişilik özelliklerine odaklı olarak ha-
zırlanarak uygulanmıştır. Çevresel davranışla ilgili birçok 
araştırmada değerlerin davranışları doğrudan ve dolaylı 
olarak etkilediğini ortaya koymuştur (DeGroot & Steg, 
2007). Belirli değerlere dikkati yönlendirmek, bu değer-
lerin göze çarpmalarını ve öne çıkmalarını sağlamak, ki-
şinin sahip olduğu değerleri arasında önceliklendirmeyi 
değiştirebilir ve daha öne çıkan değerin bireysel davranışa 
etkisi daha fazla olabilir. Bu bağlamda bireysel olarak sa-
hip olunması gereken bir değer olarak ekolojik (biyosfe-
rik) değerlerin öne çıkarılması kritik derecede önemlidir.

“Genel olarak toplum için en iyisinin ne olduğuyla ilgi-
lenmem” ve “Kendimin ve ailemin çıkarları söz konusu 
olduğunda kurallara aldırmam” soruları bencillik (ego 
merkezi) ve biyosferik eğilimleri (eko merkezi) ölçümle-
miştir. Soruların düz ya da tersten sorulması katılımcıla-
rın dikkatini vererek dürüst bir şekilde cevap verebilme-
lerinin önünü açmak için bir teknik olarak kullanılmıştır. 
Yani bir başlık o başlıkla ilgili negatif içerikli bir soruyla 
da ölçülmüş olabilir. Burada belirtilen sorularla ilgili ola-
rak bencillik tarafında olduğunu söylemekten kaçınma-
yan %20’lik bir kitle bulunmuştur. Bireylerin kendini 
raporladığı anket çalışmalarında bazen gerçek düşüncele-
rinin aksi yönde işaretleme yaptığı bir gerçektir. Ancak bu 
oranın tahmin edilmesi zordur. Yukarıda belirtilen %20
’lik kitlenin verdiği cevaplar belirli bir duyguda olması-
na rağmen sosyal olarak bunu gizleyenler de göz önüne 
alındığında bencillik konusu tutum değişikliğinin sağlan-
ması açısından üzerinde durulması gereken bir konu ni-
teliğindedir. De Groot ve Steg tarafından yapılan diğer bir 
çalışmada (2008) egoistik değerler, çevresel değerler ve 
çevreye yönelik olumlu eğilimlerle olumsuz yönde ilişkili 

çıkmıştır. Biyosferik değerler beklendiği gibi çevreci eği-
limlerle olumlu ve anlamlı ilişkiye sahip olarak görülmüş-
tür. Egoistik yönelimlerin çevreye yönelik olumlu eğilim-
lerle ters orantılı çıkması günümüzde bireysel menfaati 
öne çıkaran yaşam pratiklerinin değerlendirilmesi açı-
sından düşündürücüdür. Bireysel kazanç amacı genelde 
karşımıza çevrenin zarar görmesi sonucuyla çıkmaktadır 
ki, bu tür zarar verme davranışlarının kökeninde kazanç 
amaçlarını kuvvetlendiren egoistik değerlerin gün be gün 
güçlenmesi yatıyor olabilir. 

Sıfır atık ve çevre açısından motive edici 1. sistem1 me-
sajları tasarlanabilir. Nobel ödüllü davranış bilimci Daniel 
Kahneman insanın karar alma mekanizmalarını tanımla-
dığı Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabında iki düşünme biçi-
minden bahsetmektedir. Daniel Kahneman bu biçimleri 
sezgisel, genelde hızlı ve duygusal olan birinci sistem, 
daha kontrollü ve mantıksal olan ikinci sistem düşün-
me olarak belirtmektedir. Özellikle çevre ile ilgili birçok 
olumsuz davranış birinci sistem düşünme sonrası verilen 
kararlarla ortaya çıkmaktadır. Birinci sisteme hitap eden 
düzenleyici mesajların tasarlanması ve bu mesajlarla bu-
lunabilirliğin (hatırlamanın) artırılması hedeflenebilir. 
Alçakgönüllülüğü değerli kılacak ve teşvik edecek me-
sajlar veya tetikleyiciler bencilliğin ve ego merkezliliğin 
tersini hedeflemektedir. Buradaki mesaj veya tasarımlarla 
çapalama yapılarak uygun olmayan ancak alışkanlık hali-
ne gelmiş davranışının değiştirilmesi yönünde müdahale-
de bulunulabilir. Ego merkezli bireylerin çevresel duyar-
lılığının artırılması açısından sahip olduğumuz çevrenin 
güzel olmasının bireye sağlayabileceği menfaatler, çevre-
nin değeri ve kişiye yönelik özellikle sağlık açısından fay-
daları sıralanabilir. Çevreyi kirletmemenin aynı zamanda 
bireyler yönünden de önemli bir kazanç sağlayacağı an-
latılabilir.

“Toplumsal kuralların her koşulda uygulanması gerek-
tiğine inanırım” ve “Olası sonuçları düşünerek hareket 
ederim” sorularına verilen cevaplar bireysel olarak çevre 
ile ilgili tanımlayıcı normların daha görünür hale getiril-
mesinin önemini ortaya koymaktadır. Daha makro sevi-
yede kural koyuculara yönelik olarak da çevresel kuralları 
genişletme gerekliliği çalışmaları ve var olan kuralların 
takibinin teşviki önemlidir. Kural olmadığında ya da bu 
kurallar hatırlanmadığında bireylerin büyük çoğunluğu 
kişisel olarak kolay ancak atık yönetimi prensipleri açı-
sından uygun olmayan davranışa yönelebilir. Yeni sosyal 
normların oluşmasında tanımlayıcı içerik ve tasarımlar 
kadar zorunluluk ve yaptırımlar da gerekir. Bu nedenle 
caydırıcıların güçlendirilmesi zorunludur.

Sosyal normlar toplum içerisinde hangi davranışların de-
ğer gördüğünü hangilerinin ise çoğunluk tarafından eleş-
tirildiğini ya da kabul görmediğini anlatır. Kurallara uyan 
kişi genelde sosyal olarak kabul görür ve bu bir ödüllen-
dirilme durumudur. Sosyal normları ihlal etmek ise ge-
nelde birtakım yaptırımlarla eşleştirilir. Bu yaptırımların 

1	 	Beyin	kararlarını	ya	1.sistem	(hisseden	beynin)	veya	2.	sistem	(düşünen	beynin)	
üzerinden	verir.
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en önemlileri sosyal ayıplanma ya da sosyal kabul görme-
medir. Deutsch ve Gerard (1955) bu duruma normatif 
sosyal etki demişlerdir. Bu bağlamda çevresel olarak za-
rarlı davranışların ayıplanması ve bu tür davranışı sergi-
leyenlerin sosyal norma uymadıklarını net olarak bilmesi 
elzemdir. Ancak çöpü yere atmak gibi hızlıca bir şeyden 
kurtulmak davranışı sosyal olarak kabul edilen ve kimse 
tarafından ayıplanmayan bir davranışa dönüşüyorsa bu 
tür çevreye zararlı ancak kişiye rahatlık sağlayan davra-
nışların artması kuvvetle muhtemeldir. Bu bakımdan 
çevreci davranışların görünür şekilde toplumsal kural ol-
duğunun öne çıkarılması gerekmektedir. Sosyal normlar 
o toplumda yaşayan insanların daha çok gözüne çarparsa 
-ki bu birtakım müdahalelerle oldukça mümkündür- ay-
rıca sosyal normu uygulayan insanlar sayıca fazlaysa (ör-
neğin yol kenarına atılmış plastik pet sayısının fazlalığı 
sosyal normu “Yol kenarlarına çöp atılmaz ve yollar temiz 
olmalıdır” dan çıkarıp “Yollara içilmiş ve boş pet şişeler 
atılabilir” şeklinde tam tersi bir norma dönüştürebilir ve 
bu durum birçokları tarafından normal karşılanabilir) ve 
kişinin referans aldığı grup üyelerinin davranışları sosyal 
normu doğruluyorsa bu norm bireysel davranış üzerinde 
önemli etkiye sahiptir. Örneğin kişinin kendisini bir üye 
olarak kabul ettiği sosyal bir grup ya da hayranı olduğu 
bir sanatçı gibi referans kişiler ve gruplar burada çevreci 
davranışların sosyal norma dönüşmesinde olumlu yönde 
yararlanılabilecek kaynaklardır. Diğer yandan çevreci ol-
mayan davranışların sosyal kabul görmeme ile daha çok 
ilişkilendirilmesi de bireysel davranış üzerinde normatif 
sosyal etkinin olumlu şekilde artmasını sağlayacaktır. Bu 
bağlamda olası yaptırımların iyi planlanması, uygulan-
ması ve duyurulması gerekmektedir. 

Doğru davranışı benimsemeye ve uygulamaya karşı bir-
çok bahane bulunduğu bilinmektedir. Geri dönüşüm 
kutularının bulunmaması / azlığı / uzaklığı, belediyele-
rin yeterince iyi çalışmaması, başka insanların sorumsuz 
davranması gibi bahaneleri ortadan kaldırmaya çalışmak 
yerine kök neden (sorumluluktan kaçınma, egosantrik 
düşünme, diğerkâmlıktan uzak olma) üzerine odaklan-
mak sorunun çözümünde etkili olacaktır. Bu nedenle 
fiziksel/sistemsel sorunların çözülmesi veya eksiklerin te-
lafisi kadar davranış değişimini ortaya çıkartacak alışkan-
lıkların norma dönüşmesini sağlayarak yeni değerlerin 
oluşturulması ve tutundurulmasının amaçlanması önem 
taşımaktadır. 

Çevresel risk hesaplarının yapılması sıradan insanlardan/
tek tek bireylerden beklenmesi gereken bir konu değildir. 
Zira risk algısı ve risk hesabı zihnin farklı sistemlerinin 
çözümlemeleridir. Çevresel risklerin büyüklüğü ve yan-
lış davranışların buna nasıl hizmet ettiği çarpıcı şekilde 
vurgulanmalıdır. Çevre konusu sınırlardan muaftır, Af-
rika’nın çöl kumları Avrupa’da sarı kara dönüşebilir. Ye-
nilen hamburger biter ancak konulduğu plastik torbanın 
yaşamı yüzyıllarca sürecektir. Toplum çevre özelinde risk 
algısını kendi ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir. 
Sıradan davranış sonuçlarının somutlaşması ve kişisel 
yaşamına dokunacak biçimde tanımlanması gerekir. Bu 

yüzden toplumun algısında yer edecek biçimde 1. sistem 
uyarılmalıdır.

Bireysel risk hesaplamaları olası tehditlerin daha net gö-
rülebildiği, ona göre önlemlerin alınmasının daha kolay-
laşabildiği durumlardır. Bireyin hayatında yaşadığı sağlık 
riskleri için doktora gitmesi, gerekli tetkikleri yapıp bir-
takım programlar ve gerektiğinde ilaçlarla sağlık davra-
nışlarını değiştirmesi bu tür bir durumdur. Diğer yandan 
çevresel risklerin ise kendine has özellikleri vardır. Bireyin 
çevresel olarak yaşadığı risklerin öncelikle farkına varma-
sı önemli bir konudur. Yani bu olası bir sağlık sorununda 
yaşanan bedensel rahatsızlıkların verdiği sinyaller kadar 
net bir durum değildir. Çevresel riskin tanımlanması ve 
bunun ortaya konulması ve bireylerin de bu durumu cid-
diye alması gerekmektedir. Ancak bu o kadar kolay değil-
dir. Örneğin çevresel risklerin nedenlerini ve sonuçlarını 
kısa bir sürede ortaya çıkarmak neredeyse imkansızdır. 
Bir çevre felaketinin görünür ve görünmez birçok nedeni 
ve sonucu olabilir. Burada bir belirsizlik söz konusudur. 
Diğer yandan çevresel risklerin ortaya çıkışı toplu şekil-
de çevreye zararlı davranışların ortaya konulması şekliyle 
olur. Yani riskin bertaraf edilmesi de yine toplu şekilde 
olumlu çevresel davranışların sergilenmesi yoluyla ola-
caktır. Bu bakımdan çevresel davranışa yönelik müdaha-
lelerin geniş kitleleri etkilemesi ve hedeflemesi beklenir. 
Çevreye zararlı bir davranış ortaya konulurken insanlar 
genelde kendi rahatlıklarını ve kazançlarını düşünmek-
tedir. Diğer yandan bazı tutumların ortaya koyduğu dü-
şünce hataları da ister istemez kişileri vurdumduymazlığa 
itebilir. Bu düşünme hatalarından en yaygın olanlarından 
biri gerçekçi olmayan iyimserliktir. Yani bir kişinin genel 
olarak diğerlerinin davranışını düşünmeden maskesini 
yere atması olumsuz bir şey olmayacağı düşüncesiyle de 
bağlantılı olabilir. Gerçekçi olmayan iyimserlik ilgili ko-
nularda özel tedbirler alınmadıkça tehlikeli sonuçların 
ortaya çıkmasının nedeni olabilir (Weinstein, Sandman, 
& Roberts, 1990). 

Dolayısıyla sorgulama ve hesaplama sistematiğini kazan-
dırmak kadar değerli ve basit seçenekler devreye soku-
labilir. Örneğin “zarar” kavramını kişilerin hayatlarına 
yakınlaştıracak örneklerin ve hikâyelerin ortaya konma-
sı mümkündür. Bir davranışın çevreye zararlı olduğunu 
söylemekle yetinmeyip bununla ilgili mesajı nasıl ve ne 
derecede zarar verdiğini hissettirmek kişinin bu konuda 
harekete geçmesine etki edecektir. 

“Zor görünen bir işe başlamaktan çekinmem” ifadesine 
katılımcıların %73’ü katılmıştır. Bu kabulle katılımcılar 
zor görünse de davranış değişikliğine açık olduklarını 
belirtmişlerdir. Alışkanlıkları ve otomatik davranışları 
değiştirmek sistematik müdahaleler gerektirdiği, zorlayıcı 
olduğu halde buradaki isteklilik önemlidir. Ufak davra-
nış örnekleriyle başlamak ve bu davranış örneklerini bir 
zincire çevirmek kişilerin yeni bir işe başlamasını teşvik 
edecektir. Davranış modellemeleri doğru davranış biçim-
lerini geliştirmek ve yerleştirmek için yararlı olacaktır. 
Yeni alışkanlık oluşmasında modelleme etkin bir yoldur. 
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Burada ödül ve ceza uygulamalarının hayata geçirilmesi, 
bu yapılırken de amacın “Zaten üzerine düşeni yaptığı 
için sürekli ödül beklentisi içinde olan şımarık çocuklar” 
yaratmak yerine ödülle dürtülen ve büyük oranda alış-
kanlığı sonrasında da koruyan bir kitle oluşturmak olma-
sı gerekmektedir.

İnsanlar kendileriyle ilgili sorulduğunda daha olumlu 
tarafta cevap verirken benzer sorular diğerlerini referans 
gösterecek şekilde sorulduğunda (Mahallemde daha fazla 
çöp çıkıyor) daha gerçekçi cevap vermektedir. Bu tür so-
rular davranış bilimleri uzmanlarına soruyu cevaplayan 
kişinin kendisiyle ilgili çıkarımlar yapmasına da izin verir. 
Genelde başkaları diye sorulan kişinin kendisi olarak da 
görülebilir. Yine de bu durum kesinlik arz etmediğinden 
verilen cevaplar olduğu gibi incelenmiştir. Sorumluluğu 
diğerlerine atma durumu kaçma kaçınma yaklaşımını, 
verilen cevaplar ise problemin gerçekliğini ifade etmek-
tedir. Çevresel risklerin ortadan kaldırılması kolektif dav-
ranış gerektirdiğinden bireylerin sorumluluktan kaçmak 
yerine taşın altına ellerini sokmaları teşvik edilmelidir. 
Burada ben-sen algısının getirdiği kendini temize çıkar-
ma motivasyonu “Başkaları gibi olma, başkaları yanlış 
yapsa da sen yapma” mesajıyla ele alınıp, kendi çöpünü 
sahiplenme ve doğru davranış için sorumluluk alma me-
sajlarıyla kuvvetlendirilebilir.

Sonuç
Üretilen tıbbi ve evsel atık miktarının pandemi sürecinde 
artması sebebiyle atık toplama ve bertarafı gibi temel be-
lediye hizmetleri ağır yük altındadır ve bu tehdidi ortadan 
kaldırmak için mevcut atık toplama ve yönetim süreçle-
rinin insan davranışları ve alışkanlıklarındaki değişimi 
de dikkate alarak yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır. 
Pandemi sürecinde ve sonrasında biyomedikal ve diğer 
atıkların uygun tanımlanması, izleyeceği yol, toplama, 
ayırma, depolama, arıtma, bertaraf aşamalarının yanı sıra 

atık üreticilerinin, yani bireylerin farkındalığının artırıl-
ması ve eğitimi ile birlikte etkili atık yönetimi stratejileri 
geliştirilmelidir (Benson vd., 2021). Düzenli atık yöneti-
mi, mevcut pandemi sürecinde ve gelecekteki olası pan-
demi durumunda virüsün hayvanlardan insanlara kadar 
yayılmasını engellemek adına da gereklidir (Espejo vd., 
2020). Bu süreçte artış gösteren atıkların yanlış yönetimi 
virüsün daha fazla yayılmasına neden olacağından atık 
işleme kapasitesinin artırılması gerekmektedir (Das vd., 
2021). Ayrıca, bazı kılavuzlara göre açığa çıkan peçete, 
ambalaj atığı gibi atıklar yaklaşık 100 oC sıcaklığa sahip 
yakma tesislerinde güvenli ve virüsün tamamı yok edile-
cek bir şekilde arıtılabilir (Sarkodie & Owusu, 2021).

Türkiye’deki mevcut atık yönetimi sistemi, pandemi se-
bebiyle artan kişisel hijyen malzemelerinin atıklarının 
uygun olarak yönetilmesi bakımından yeterli olmayabilir. 
Bu atıkların uygun bir şekilde yönetilmesi ve tüketicilerin 
ürettikleri atıkların çevresel ve sağlık riskinin farkında 
olması için gerekli eğitici faaliyetlerin hayata geçirilme-
si, uyarıların yapılması, atıkların kaynağında doğru bir 
şekilde ayrılması, toplama sırasında gerekli hijyen ve gü-
venlik önlemlerinin alınması ve en önemlisi de bu sürecin 
etkin olarak yönetiminin denetimi sağlanmalıdır. Yapılan 
denetlemelere göre eksiklikler belirlenmeli ve uygulama-
lar geliştirilmelidir. Pandemi sürecinde açığa çıkan atık 
miktarının artması, tüm dünyanın karşılaştığı küresel bir 
sorundur. Bu zorlu süreç göz önünde bulundurulduğun-
da, insan sağlığı çevreye olan ilgimizin haklı olarak önüne 
geçmiştir. Fakat çevre sağlığı dikkate alınmazsa karşılaşı-
lacak problemler insan sağlığını tehdit edecek düzeye ula-
şabilir. Gelişen dünya ve teknoloji ile birlikte kişisel koru-
ma amaçlı ürünlerin insan sağlığını tehlikeye atmayacak 
şekilde sürdürülebilir malzemelerden yapılması, bu ürün-
lerden kaynaklanan atıkların döngüsel ekonomiye dâhil 
olması için yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirilmelidir. 
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Çevre Yönetimi politikaları ve sistemleri geliştirilirken 
insan davranışlarının işleyiş kuralları ciddiyetle ve sis-
tematik biçimde ele alınmalıdır. Genel olarak üzerinde 
çalışılabilecek konuların ego merkezden eko merkeze 
yönelme, diğerkâmlığı pekiştirme, riskin doğru algılan-
masının ve tedbirliliğin artırılması, sosyal ortamlarda ku-
rallardan uzaklaşma davranışlarına dikkat çekilmeli, var 
olan kuralların bireyler için daha bilinir hale getirilmesi 
ve çevreyle ilgili toplumsal kuralların sıkılaştırılması ola-
rak görünmektedir.

Davranış değişikliği çalışmalarına yaygın bir biçimde ön 
ayak olmak ve farklı stratejiler geliştirmek gerekmekte-
dir. Ancak konunun ciddiyeti tek yönlü bir çalışmayı de-
ğil bütünsel bir yaklaşımı gerektirmektedir. COVID-19 
salgınından kaynaklanan plastik kirliliğinin sebeplerine 
baktığımızda; tek kullanımlık plastik kullanımının art-
ması, kişisel hijyen ürünlerinin kullanımının artması 
(maskeler, eldivenler, ıslak mendiller ve benzerleri), tıbbi 
atıkların artması ve toplu yakma ve toprağa gömme gibi 
kusurlu ya da mükemmel olmayan atık yönetimi yöntem-
leri karşımıza çıkmaktadır. Öneriler ise plastiğin yeniden 
tasarlanarak “yakıt temelli” yerine “biyolojik temelli” üre-
time geçilmesi, yeniden kullanılabilir plastiğe yönelinme-
si, tıbbi atık ve plastik atık yönetiminin optimize edilmesi 
olarak sunulmaktadır (Silva vd., 2020).

Teşekkür
Çalışmaya temel olan araştırmanın gerçekleştirilmesi, sonuçları-
nın derlenmesi ve çalışmanın hazırlanma sürecinin koordinasyo-
nu ve metnin oluşturulmasında verdiği yazım desteği için Çöpüne 
Sahip Çık Vakfı’na teşekkür ederiz.
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TÜBITAK SOSYAL BILIMLER 
ANSIKLOPEDISI TANITILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 
ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nin tanıtım 

toplantısına katıldı.

Baş editörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yürüttüğü, 
koordinatörlüğünü TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ayşegül 
Komşuoğlu yaptığı eser, toplam dört ciltten oluşuyor.

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi 20 konu alanı ve 1156 
madde içeriyor. Eser; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ile TÜBA Üyeleri Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Prof. 
Dr. Fatih Andı, Prof. Dr. Nazım Ekren, Prof. Dr.  Ahmet 
Cevat Acar, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev, Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Halit Keskin, 

Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Prof. 
Dr. İzzet Özgenç, Mehmet Bulut, Prof. Dr.   Mustafa 
Çiçekler, Prof. Dr.  Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr.  Muzaffer 
Şeker, Prof. Dr. Ömer Çaha, Prof. Dr. Serao Yazıcı, Prof. 
Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr.   
Bayram Zafer Erdoğan, Prof. Dr.   Gülfettin Çelik, Prof. 
Dr.   Naci Gündoğan’ın da dahil olduğu sosyal ve beşeri 
bilimler alanında yetkin 700’e yakın bilim insanının 
katkısıyla hazırlandı.
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ÇAKA BEY’DEN GÜNÜMÜZE 
IZMIR SEMPOZYUMU

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin (İKÇÜ) 
düzenlediği "Çaka Bey’den Günümüze İzmir Sempozyumu"na katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İzmir Katip Çe-
lebi Üniversitesi’nin (İKÇÜ) düzenlediği "Çaka Bey’den 
Günümüze İzmir Sempozyumu"na katıldı.

İKÇÜ Çiğli Merkez Yerleşkesinde 24 Mart günü başlayan 
Sempozyum’un açılışı; İKÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tu-
ran Gökçe, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol 
Çetin, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülse-
vin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İzmir Valisi 
Yavuz Selim Köşger ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ tarafından gerçekleşti-
rildi. 28 Mart tarihinde sona eren programda Türkiye’nin 
farklı üniversitelerinden ve kurumlarından 200’e yakın 
bilim insanı toplam 30 oturumda yer aldı

Sempozyum’daki “Şehir Kültür Medeniyet: İzmir” adlı 
panelin başkanlığını da yapan TÜBA Başkanı Prof. Şe-
ker açılış konuşmasında bir İzmirli olarak Sempozyuma 
katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek baş-
ladı. Prof. Şeker şunları kaydetti: “Tarihi Neolitik çağa 
dayandırılan bu kadim yerleşim yeri, farklı medeniyet-
lere ev sahipliği yapmıştır ve zengin bir kültürel mirasa 
sahiptir. Üç gün boyunca dünü, bugünüyle kentin sosyo 
kültürel dokusu her boyutuyla ele alınacaktır. İzmir’in, 
görkemli geçmişinde her medeniyetin en önemli ticari, 
siyasi yerleşim yerlerinden biri olduğunu biliyoruz. Türk 
Beylikleri döneminden hemen sonra, ki bu noktada ilk 
kez Türk egemenliğinin şehirde kurulmasını sağlayan 
Çaka Bey’den; devamında Aydınoğlu Mehmet Bey’den ve 
Umur Bey’den söz etmek gerekir. İlk Türk izlerinden son-
ra İzmir, Osmanlı ile birlikte önemli bir liman şehri haline 
dönüşüyor. Her dönemde önemli bir merkez olan İzmir, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve bağımsızlık 
savaşının kazanılmasında aldığı sorumluluk, gösterdiği 
kahramanlıkla da Türk Tarihi açısından çok özel bir yere 
konumlandırılmayı hak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasıyla hızla değişen İzmir, özellikle 1950’li yıllar-
la birlikte büyük göçler almaya başlıyor. 1960’larda ve 
1980’lerde zirveye ulaştığı görülen bu göç dalgası İzmir’in 
fiziksel ve sosyal yapısında değişim sonucunu ortaya çı-
karıyor. Yüksek rakamlarda nüfus hareketliliğine rağmen 
İzmir, farklı demografik değişkenleri kendi içinde dönüş-
türmesiyle sosyolojik olarak incelenmeyi gerektiren bir 
şehirdir. Değişik coğrafi bölgelerden gelenlerin İzmirlilik 
paydasında oldukça hızla birleşmeleri kanaatimce üzerin-
de özellikle durulması gereken hususların başında geli-
yor. Olağan koşullarda bu nispette göç alan merkezlerde 
kentin sakinlerinin bir yabancılaşma, kent kültüründe 
bir kırılma beklenen sonuç olsa da gelen her bir birey, 
bu kompozisyonun içinde şehre uyum sağlamakta; kente 

aidiyeti hızlıca oluşmaktadır. Ancak bu noktada İzmir’in 
göç profilinin şehre sosyo ekonomik katkı açısından ay-
rıca incelenmesinin gerekliliğinin altını çizmek isterim. 
Zira göçler kentin iktisadi yaşamına ve sosyal hayatına 
katkı yaptıklarında şehrin gelişmesi imkânlı hale gelebil-
mektedir. Sempozyum’da ortaya çıkan sonuçların yarının 
planlanmasında katkı sağlayıcı olmasını umuyorum. Tüm 
yerel sorunları ile birlikte farklılıkları bir zenginlik olarak 
hoş gören anlayışıyla “gök kubbenin altındaki en güzel 
şehrin” kurtuluşunun 100.yılını kutluyorum.” dedi. Prof. 
Şeker konuşmasının ardından “İzmir’in Demografik Ya-
pısındaki Değişim”e ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.

İKÇÜ hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan 
Rektör Vekili Prof. Dr. Turan Gökçe ise İzmir’in yıllar 
boynunca yaşanan sosyal, kültürel, mimari vb. değişim-
lerinden bahsetti ve sözlerine şu şekilde devam etti “705 
yıl boyunca İzmir, bünyesinde barındırdığı farklılıkları 
zenginlik sayan, onları bir arada tutan hoşgörü ortamı-
nı ideal ölçülerde yaşatan gerçek anlamda bir şehir oldu. 
Yaşadığımız güzel İzmir’i bizlere kazandıranların öncüsü 
olan Çaka Bey’i; Türk hâkimiyetini daimi hale getiren Ay-
dınoğlu Mehmet Bey’i; Gazi unvanını Aşağı İzmir’in fethi 
ile elde eden, iki İzmir’i Türk hâkimiyetinde birleştirme 
yolunda şehadet mertebesine eren Umur Bey’i; Osmanlı 
ile mücadelesi bir yana, 58 yıl sonra Liman Kalesi’ni ele 
geçirerek ikiliğe son veren Emir Timur’u ve İzmir’i Yunan 
işgalinden sonra, esaretten kurtuluşun ve kuruluşun sem-
bolü, müstesna bir şehir konumunda değerlendiren Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz saygı, rahmet ve min-
netle anıyorum.” dedi.
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MILLI MÜCADELE’NIN YEREL TARIHLERI 
PROJESI’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDIYOR

TÜBA ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi               
(FSMVÜ) ortaklığında yürütülen “Milli Mücadele’nin 
Yerel Tarihleri Projesi”nin Bilim Kurulu Toplantısı İstan-
bul’da bulunan TÜBA Rabi Medrese’de yapıldı.

Toplantı’ya TÜBA Başkan Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Başkan 
Danışmanı Dr. Mürsel Doğrul’un yanı sıra Proje Bilim Ku-
rulu’ndan Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Süleyman Beyoğ-
lu, Prof. Dr. Haluk Selvi,  Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Doç. Dr. 
Nurten Çetin,  Doç. Dr. Mustafa Göleç, Dr. Öğr. Üyesi İlhami 
Danış ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu katıldı.

Bilim Kurulu’nun Proje’ye dair mevcut durum ve faali-
yetler hakkındaki sunumu ile başlayan Toplantıda; Millî 
Mücadele’nin 100. yılı faaliyetleri çerçevesinde “Türkiye 
Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” başlıklı 11 ciltlik bi-
limsel çalışma dahilinde yürütülen yayın faaliyetleri ve 
yayın takvimleri değerlendirildi. Ayrıca 2022 Bahar-Güz 
dönemi bilimsel etkinlikleri planlandı.

Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi’nden  
II. Çalıştay
TÜBA ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin 
(FSMVÜ) “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi”nin 
“Millî Mücadelenin Tarih Yazımı: Sorunlar ve Öneriler” 
başlıklı II. Çalıştayı gerçekleştirildi.

Açılışını TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Fa-
tih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un yaptığı Program’da; 
Prof. Dr. Azmi Özcan “Milli Mücadele Tarih Yazımında 
Yerellik ve Evrensellik” hakkında Doç. Dr. Mustafa Göleç 
ise “Kronolojik Monografilerin Taslak Planları Hakkında 
Değerlendirme” üzerine konuştular.

Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Prof. Dr. Mesut Çapa, Prof. 
Dr. Hamdi Doğan, Prof. Dr. Nejla Günay, Prof. Dr. Nuri 
Köstüklü, Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Prof. Dr. Ali Satan, 
Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, Prof. Dr. 
Mustafa Turan, Doç. Dr. Oktay Bozan, Doç. Dr. Abdur-
rahman Bozkurt, Doç. Dr. Ercan Çelebi, Doç. Dr. Nurten 
Çetin, Doç. Dr. V. Türkan Doğruöz, Doç. Dr. Hüseyin Ka-
lemli, Doç. Dr. Nasrullah Uzman, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz 
Arslan, Dr. Suat Özdağ, Doç. Dr. Mustafa Göleç, Dr. Öğr. 
Üyesi Zeynep Kavser Şerefoğlu Danış, Dr. Öğr. Üyesi İl-
hami Danış ve Proje Uzmanı Büşra Bulut Çalıştayın katı-
lımcıları arasında yer aldı.

“Kronolojik Monografi Yazarlarının Değerlendirme, Soru 
ve Önerileri”ne ilişkin müzakerenin ardından ise Prof. 
Dr. Cezmi Eraslan Çalıştayın genel bir değerlendirmesini 
yaptı.

TÜBA ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ortaklığında yürütülen “Milli Mücadele’nin 
Yerel Tarihleri Projesi”nin Bilim Kurulu Toplantısı TÜBA Rabi Medrese’de yapıldı.
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BAŞKAN ŞEKER’DEN AZERBAYCAN 
MILLI ILIMLER AKADEMISI’NE ZIYARET

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Azerbaycan Milli İlimler  
Akademisi’ni ziyaret etti.

Akademi Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Azerbaycan 
Milli İlimler Akademisi’ni 
(Azerbaijan National Aca-
demy of Sciences - ANAS) 
ziyaret etti. 

TEKNOFEST kapsamında 
Azerbaycan’da bulunan Prof. 
Şeker, ikili iş birliği kapsa-
mında ANAS Başkanı Prof. 
Dr. Arif Hashimov ile gerçekleştirilecek ortak program 
ve projeler üzerinde duruldu. TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ANAS’a yaptığı ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Azerbaycan’daki bilim merkezini 
daha önce ziyaret etmeyi planladığını ancak pandemi ne-
deniyle ziyareti gerçekleştiremediğini söyledi. TÜBA’nın 
kuruluşunun Encümen-i Dâniş’e dayandığını ifade eden 
Şeker, Akademi’nin temellerinin 18. yüzyılın sonu - 19. 
yüzyılın başlarında atıldığı, çeşitli nedenlerle faaliyetleri-
ne ara verdiği ve 1993 yılında resmen kurulduğu bilgisini 
verdi.

Günümüzde devletlerin bağımsızlığının ve özgürlüğü-
nün sağlanmasında bilimsel ve teknolojik ilerlemenin, 
gelişmenin, yenilikçi fikirlerin özel bir öneme sahip ol-
duğunu ifade eden Başkan Şeker “Türkiye yerli imkânlar, 
araştırmalar ve yerli mühendisler sayesinde teknik alanda 
tarihi başarılara imza atıyor. TÜBA, teknolojik araştırma-
ların yanı sıra insan sağlığının korunması, biyoteknoloji 

ve ülkenin savunma ka-
biliyetlerinin artırılması 
için önemli araştırma-
lar yürütüyor. Bu sü-
reç tamamen Türk özel 
sektörü, yükseköğretim 
kurumları ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlı-
ğının ortak katılımıyla 
yürütülüyor.” dedi ve  
TEKNOFEST Azerbay-

can’da sergilenen 45’e yakın bilimsel eserin ANAS’a bağış-
lanacağını kaydetti.

ANAS Başkanı Prof. Hashimov TÜBA Başkanı Şeker’i 
görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Dost ve 
kardeş Türkiye Cumhuriyeti›nin son yıllarda yeni tekno-
lojiler ve askeri sanayide büyük ilerlemeler kaydetti. Dün-
yanın birçok ülkesinde bulunan Türkiye üretimi insansız 
hava araçları ve diğer alanlardaki deneyimlerini yakından 
takip ediyoruz ve örnek alıyoruz. Türkiye’nin başarısın-
dan kardeş ülke olarak gurur duyuyoruz.” dedi ve ANAS 
ile TÜBA arasında teknoloji alanında gerçekleştirilecek iş 
birliğinin önemini vurguladı.

Görüşmede; ANAS Başkan Yardımcıları İsa Habibbay-
li ve İrada Huseynova, Bilim Politikaları Daire Başkanı 
Prof. Dr. Rustam Rustamov ile Avrupa Birliği İlişkileri 
Daire Başkanı Doç.  Dr. Esmira Alirzayeva da yer aldı.
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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
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DÖNGÜSEL EKONOMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYAT
Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde “döngüsel ekonomi” uygulamaları, dünyanın 
üstesinden gelmeye çalıştığı kontrolsüz üretim ve sorumsuz tüketim sorununa 
çözümler sunmaktadır. Ekonomiden çevreye, eğitimden yerel yönetim politikalarına, 
finanstan ticarete kadar birçok alanda döngüsel ekonomi çerçevesinde yaklaşımlar 
geliştirilmektedir. “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” kitabı, döngüsel 
ekonomiyi kavramsal açıdan tartışıyor ve gerekliliğini sorguluyor. Sonrasında alanda 
uzman yazarların kaleme aldığı bölümlerle bu kavramın uygulamalarına odaklanıyor. 
Bu kitabın özgün yanı, sadece döngüsel ekonominin tanımına odaklanmamasıdır. 
Sermaye piyasaları, değer zincirleri işgücü piyasası, kripto paralar, işletmelerin 
yönetimi gibi iktisadi konuların yanında eğitim ve çevre başlıklarındaki pratiklere de 
kitapta yer veriliyor.

"Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat" için: https://www.tuba.gov.tr
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TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M
UZAFFER ŞEKER'DEN ZİYARETLER

2 4  M a r t  2 0 2 2

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in 
Bakırçay Üniversitesi Rektörü  

 Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı ziyareti

2 5  M a r t  2 0 2 2

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

2 3  N i s a n  2 0 2 2

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in  
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. M. Naci İnci'yi ziyareti

1 5  Ş u b a t  2 0 2 2

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

1 1  Ş u b a t  2 0 2 2

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in  
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i ziyareti

 2 8  M a r t  2 0 2 2

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’i 

ziyareti
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Sürdürülebilir Eğitim Ekolojisi Olarak
Açık ve Uzaktan Öğrenme

Dr. Nazire Burçin Hamutoğlu / Eskişehir Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Aras Bozkurt / Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan / Anadolu Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 
(SKA) 4. olan eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak ama-
cına Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUÖ) uygulamalarının 
eğitimde eşitlik, adalet, hakkaniyet ve demokrasi gibi te-
mel değerler bağlamında nasıl desteklediği tartışılmıştır. 
Eğitimde açıklık felsefesinin ekosistem düşüncesini nasıl 
beslediği ele alınmış ve devamında özellikle sürdürülebi-
lirliği ve kalkınmayı sağlamak için küresel boyutta yürü-
tülen projeler bağlamında ortak paydalar açıklanmıştır. 
AUÖ uygulamalarına yön veren açıklık felsefesinin özel-
likle yeni binyıl ile beraber uygulamaya konulan küresel 
kalkınma projeleriyle ortak paydaya sahip olduğu görül-
mektedir. Bu çalışma bağlamında ele alınan küresel pro-
jelerin özellikle eğitimde açıklık, erişilebilirlik ve eşitlik 
kavramlarına vurgu yaptığı görülmektedir. Genel anlam-
da eğitim sistemlerine yönelik yapılan değerlendirme ge-
leneksel eğitim sistemlerinin bu değerleri sağlayabilmek 
için dönüşüm sürecine girmesi gerektiğini; bunu yapmak 
için ise özellikle ulusal boyutta stratejik planlama yapıl-
ması gerektiğini göstermektedir. AUÖ bağlamında bahsi 
geçen kavramların zaten alanın temel referans noktaları 
olduğu, bununla beraber eğitimde açıklığı yaygınlaştır-
mak ve eğitimde açıklıktan ilham alan bir öğrenme eko-
sistemi ve bu ekosistem içerisinde yaşam boyu öğrenmeyi 
destekleyecek bir öğrenme kültürü oluşturulması gerek-
tiği düşünülmektedir. Bu çalışma, AUÖ’nin kavramsal 
derinliğini sürdürülebilir eğitim politikaları ve kalite gü-
vencesi ile ilişkilendirerek; öğrenme ekolojisini öğrenme 
ortamlarının dinamikleri doğrultusunda ilgili pedagojik 
yaklaşımlar ve yaşam boyu öğrenme temelinde incelen-
mesi ile AUÖ’de sürdürülebilir bir ekoloji oluşturmanın 
gerekliliğine ilişkin kapsam sunması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Açık ve uzaktan öğrenme, uzaktan eğitim, ekosistem dü-

şüncesi, öğrenme ekolojisi, eğitimde sürdürülebilirlik

Giriş
İnsanlık tarihi geçmişten günümüze hayatta kalmak için 
farklı toplumların dinamiklerini gözeterek sürekli müca-
dele eden; mücadele boyunca belirli bir kültüre ait olan 
ve/veya sonunda ait olmayı reddederek farklı çözüm ara-
yışları ile sahnelenen süreçlere tanıklık etmektedir. Bu 
süreç her ne kadar, bir cümle içerisinde yer verilebilecek 

kadar sığ görünse de; aslında içerisinde barındırdığı an-
lam derinliği ile birlikte tarihsel bir varoluş mücadelesi 
ve beraberindeki sürekliliği ifade etmektedir. Öyle ki, bi-
lişsel devrim ile başlayan bu serüvenin, tarım devrimi ile 
devam ederek; nihayetinde insanoğlunun birleşmesi ve 
bilimsel devrime değin ilerlemesi (Harari, 2014); tarihsel 
derinliği farklı süreçleri ile gözler önüne sermektedir. Söz 
konusu tüm bu süreçler herhangi suni bir müdahaleden 
uzak; kendiliğinden, usul usul ve belirli bir süreçte ve o 
süreçteki dinamikler temelinde olagelse de; her tarihi 
devrin kapanışının başka bir devrin açılışını tetikleyen 
muhakkak bir olayın olması da tüm manidarlığı ile gü-
nümüz eğitim-öğretim süreçlerindeki dengeyi gözetmede 
işe koşmaktadır.

Söz konusu tarihi bir devrin kapanarak başka bir devri 
tetiklemesi bağlamında ele alınan süreçlerin ifade edildiği 
şekli ile kolay olmaması gibi; yazının bulunuşu ile mağa-
ra duvarları ve taşlar üzerindeki serüveninin devamında 
kâğıdın kalem ile buluşması ve açık ve uzaktan öğrenme 
ortamlarına temel oluşturan her türlü elektronik ortam 
ve materyallerin de insan hayatının farklı dönemlerinde 
yer etmesi de yine kolay olmamıştır. Tüm bu süreçler bir 
döngü içerisinde sürekli devinim halindedir. Geçmişten 
günümüze gelen bu sürekli devinim beyinde öğrenme 
ve hafızanın ana merkezi olan limbik sisteme benzetile-
bilir. Öyle ki, beyinde limbik sisteme ait birçok yapının 
birbirleriyle kurduğu etkileşimin bellek oluşumu ve bi-
reyin öğrenmesi üzerinde etkili olduğu düşünüldüğün-
de; kimyasal uyarılar temelinde ve mevcut nöronlardan 
salgılanan nörotransmitter maddelerin ortama salınması 
sonucunda oluşan bellek yapısı; tıpkı bilardo toplarının 
birbirleriyle sürekli çarpışarak tekrarlanması ile bellek 
oluşumu üzerinde etkili nöronların birbirlerine gerekli 
olan sinyalleri göndermesi ile ilişkilidir (Yıldırım, 2014). 
Ancak öğrenme sadece bilişsel değil, sosyal bir süreçtir de 
aynı zamanda ve sürecin sosyal olması öğrenmeyi daha 
geniş bir bağlam içerisinde ele almayı gerektirmektedir. 
Buna göre, limbik sistem içerisinde meydana gelen tüm 
etkileşimlerin bellek oluşumu ve bireyin öğrenmesine im-
kân veren bir sistem oluşturması; bu sistemin ise bireyin 
bilişsel süreçlerinin beslenmesine olanak tanıyan; öğren-
meyi sürekli etkileşim ve devinim ile sürdürülebilir hale 
getiren ekosistem düşüncesini akla getirmektedir. Bireyin 
etkileşimde olduğu öğrenme ortamlarının tüm bileşen-
leri, dinamikleri ve bu ortamlarda gerçekleşen eylemler 

Makale
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öğrenme ekosistemini canlı tutma ve bu canlılığı sürekli 
ve sürdürülebilir kılma hususunda kıymetlidir. 

Yukarıda ele alınan düşünceler ışığında bu çalışmada (1) 
açık ve uzaktan öğrenmenin kavramsal derinliği, (2) sür-
dürülebilir eğitim politikaları ve kalite güvencesi ile iliş-
kilendirilerek öğrenme ekolojisi temelinde ele alınacak; 
(3) günümüz öğrenme ortamlarının dinamikleri doğrul-
tusunda açık ve uzaktan öğrenme ortamlarının ilgili pe-
dagojik yaklaşımlar temelinde incelenerek öğrenme kül-
türünün oluşması ile (4) yaşamboyu öğrenme açısından 
önemine değinilerek; (5) açık ve uzaktan öğrenmede sür-
dürülebilir bir ekoloji oluşturmanın önemi ve gerekliliği 
doğrultusunda bir kapsam sunulacaktır. Ayrıca çalışma 
kapsamında ilgili paydaşlara yönelik önerilere yer veril-
mesi de söz konusudur.

Açıklık Felsefesi

Eğitimde Açıklık
Eğitimde açıklık kavramı bir uygulama, bir yaklaşım ol-
manın ötesinde köklerinin farklı felsefik düşüncelerden 
beslendiği bir düşünce; öğrenmeyi ve öğretimi yorumla-
ma biçimidir. Bu bakış açısıyla eğitimde açıklık evrensel 
ve insanı merkeze alan bir kavramdır (Peters, 2010). Eği-
timde açıklık düşüncesi eleştirel pedagojiden ilham alan; 
özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi evrensel değerlerin yanı 
sıra öğrenenin bağımsızlığını kazanması; bilginin özgür-
leşmesi, otoriteye, kontrol edilmeye, şekillendirmeye ve 
hiyerarşiye karşı bir tutum sergileyen; eğitimde fırsat eşit-
liğini, eğitimin demokratikleşmesini ve bilginin insanlı-
ğın ortak malı olduğunu savunan çok katmanlı bir kav-
ramdır (Bozkurt, 2019a). Öte yandan, eğitimde açıklık, 
birçok tonu olan, çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı anlam-
ları içeren bir duruş; ama en önemlisi de sürekli yaşamak-
ta ve evirilmekte bir kavram olup (Zawacki-Richter vd., 
2020); toplumlara, bağlamlara ve kültürlere göre de farklı 
şekilde yorumlanabilmektedir (Msweli, 2012). Dolayısıy-
la, eğitimde açıklık kavramını buğulu ve dar bir pencere-
den göründüğü gibi yorumlayarak tek bir tanımını yap-
mak, eğitimde açıklık düşüncesini tek bir bakış açısıyla 
açıklamak çok anlamlı olmayan bir çabadır (Heydenrych 
ve Prinsloo, 2010). Eğitimde açıklık kavramının tüm bu 
özellikleri onu çatı bir kavram olarak öne çıkarmaktadır.

Açık ve Uzaktan Öğrenme
İlgili alan yazın incelendiğinde, açık ve uzaktan öğrenme 
(AUÖ) kavramının; uzaktan eğitim, uzaktan öğrenme ve 
açık öğretim gibi birçok kavramla bir arada kullanıldığı 
ve çoğu zaman bu kavramların birbirini niteleyecek şe-
kilde birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir (Boz-
kurt, 2019a; Demiray ve İşman, 2003; Zawacki-Richter 
vd., 2020; Weller vd., 2018). AUÖ’ye yönelik ilgili alan-
yazında farklı tanımlar mevcuttur. Örneğin, UNESCO 
(2002a) AUÖ’yi tanımlarken; öğrenenin zaman ve yer 
bağlamında diğer öğrenenler ve öğrenme kaynakların-
dan ayrımının önemine işaret etmekte ve AUÖ’yi eğitsel 
süreçlerde; açıklık kavramının farklı boyutlarının eğitim 

süreçlerine yansıtılması şeklinde tanımlamaktadır. The 
Commonwealth of Learning (2015) yaptığı tanımda öğ-
renen ve öğretenin zaman ve yer bağlamında uzaklığı ve 
eğitim süreçlerindeki bu uzaklığı azaltmak için karşılıklı 
iletişim ve etkileşime olanak tanıyan araçların kullanımı-
na vurgu yapmaktadır. Bu kavramların dikkat çeken nok-
taları AUÖ’de öğrenen ve diğer öğrenme kaynakları ara-
sındaki uzaklığa ve bu uzaklığı azaltmaya yönelik; iletişim 
ve etkileşimi sağlayacak araçların kullanılmasına yapılan 
vurgudur. Bozkurt (2019b, s. 267) ise AUÖ sürecini “ya-
pılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
öğrenme süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini 
kullanarak, fiziksel ve psikolojik uzaklığı azaltmak; öğre-
nen, öğreten ve öğrenme kaynakları arasındaki etkileşim 
ve iletişimi arttırmak için yapılan öğrenme etkinlikleri” 
şeklinde tanımlamaktadır. Bozkurt (2019b) tarafından 
yapılan tanımda öğrenmenin farklı süreçlerde bir yaşam 
boyu etkinlik olarak nitelendirilmesi ve uzaklığın fiziksel 
olduğu kadar etkileşimsel veya psikolojik olabileceğidir. 
Bu tanımlardan hareketle eğitimde açıklığı ve öğrenme 
kültürünü yansıtacak iki farklı bakış açısını açıklamanın 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, öğrenme 
kültürü ve ortamını desteklemek açısından kuram ve uy-
gulamaya yönelik pedagojik yaklaşımlar; bir diğeri ise öğ-
renme ekolojisi ve bu ekolojinin dinamikleridir.

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Pedagojik Yaklaşımlar 
AUÖ alanının içinde doğan veya AUÖ alanının disiplin-
lerarası bir yaklaşımla kullandığı farklı kuramsal ve/veya 
kavramsal yaklaşımlar mevcuttur (Jung, 2019). AUÖ 
alanında kullanılan kuramların ortak özelliği öğrenene 
öğrenme sorumluluğunu vermesi ve öğrenme süreçle-
rinde öğrenmenin otonomluğunu ve bağımsızlığını sağ-
layabilecek mekanizmaları etkili iletişim ve/veya etkile-
şim araçlarıyla sağlama çabasıdır (Zawacki-Richter vd., 
2020). Bununla beraber AUÖ kuramsal temellerini oluş-
turan temel kuramsal yaklaşımların yanı sıra (Holmberg, 
1983; Peters, 1983; Wedemeyer, 1971) özellikle çevrimiçi 
teknolojiler ve çevrimiçi ağların da ortaya çıkmasıyla yeni 
yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır (Örneğin, Cormier, 2008; 
Siemens, 2005). Bu değişim AUÖ’nün evrilen dinamik ya-
pısının doğal bir sonucudur ve çevrimiçi ağ teknolojileri 
ile ortaya çıkan kuramsal yaklaşımlar değişen öğrenen ve 
öğreten rollerine, bilgiye erişme ve bilgiyi kullanma şekil-
lerine ve öğrenmenin sadece yapılandırılmış ortamlarda 
değil yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış ortam-
larda da gerçekleşebileceğine vurgu yapmaktadır (Zawa-
cki-Richter vd., 2020). Bununla beraber eğitimde açıklık 
ve sosyal öğrenme bağlamında bazı kuram ve kavramları 
özellikle açıklamak gerekmektedir.

Bozkurt (2019c) açık ve uzaktan öğrenmenin kuramsal 
köklerini incelediği çalışmasında bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinde yaşanan kapasite artışı sonucu özellikle sosyal 
etkileşim ve teknoloji odaklı çözümler öneren kuramla-
rın alanda öne çıktığını raporlamıştır. Bu çalışmaya göre 
açık ve uzaktan öğrenme alanında Lave ve Wenger (1991) 
ve Wenger (1998) tarafından geliştirilen Uygulama Top-
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lulukları (Community of Practices) Kuramı ile Garrison 
ve diğerleri (2000; 2001) tarafından geliştirilen Sorgula-
ma Toplulukları (Community of Inquiry) Kuramı AUÖ 
alanına yön verme bağlamında ilgili alanyazına önemli 
katkılar yapmışlardır. Bu kuramlar incelendiğinde Uy-
gulama Toplulukları Kuramının (Lave ve Wenger, 1991) 
öğrenmenin sosyal bir olgu olmasına odaklanarak öğren-
meyi bir topluluk içerisinde çıraklıktan ustalığa giden bir 
sürece benzettiği görülmektedir. Sorgulama Toplulukları 
Kuramı (Garrison vd., 2000) ise öğretimsel, bilişsel ve 
sosyal bulunuşluk kavramlarının anlamlı bir öğrenme 
deneyimi için gerekli olduğunu açıklamaktadır. AUÖ ala-
nında sıklıkla başvurulan bu kuramların ortak noktası ise 
öğrenme süreçlerinde bilişsel süreci destekleyen sosyal 
elementlerin de olmasıdır.

AUÖ alanında ayrıca bazı kavramlar sürdürülebilir öğ-
renme ekolojisi düşüncesini anlamak için gereklidir. 
Bunlardan ilki Açık Eğitsel Kaynaklar (Open Educational 
Resources); ikincisi ise Açık Eğitsel Uygulamalar (Open 
Educational Practices)’dır. Açık eğitsel kaynaklar UNES-
CO (2012b) tarafından dijital veya diğer herhangi bir or-
tamda yer alan, halkın erişimine açık bir alanda bulunan 
veya erişim için hiçbir maliyetin gerekmediği açık lisans 
ile yayımlanan, kullanımı, uyarlanması veya tekrar dağı-
tılmasında sınırlı veya hiçbir kısıtlama olmayan; öğretme, 
öğrenme ve araştırma materyalleri şeklinde tanımlamak-
tadır. Yine önemli bir kavram olan açık eğitsel uygulama-
ları Cronin (2017) iş birliğine dayalı etkinlikleri içeren; 
açık eğitsel kaynakların oluşturulmasını, kullanılmasını 
ve tekrar kullanılmasını niteleyen; katılımcı teknolojiler 
ve sosyal ağların etkileşim, akran öğrenmesi, bilginin 
üretimi ve öğrenenlerin bu süreçte güçlendirilmesi için 
kullanılması şeklinde tanımlamaktadır. Bu kavramlar 
dikkatle incelendiğinde açık eğitsel kaynaklar, açık erişi-
me odaklanarak öğrenen ve öğrenme kaynakları arasında 
yer alan sınırların ortadan kaldırılması ve bilginin özgür-
ce kullanılmasının önemini; açık eğitsel uygulamalar ise 
“açıklık felsefesi yörüngesinde dönen kavramların sürdü-
rülebilir bir ekolojide kullanılabilmesine” yönelik eylem-
lerin gerçekleştirilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır 
(Bozkurt, 2019a).

Bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirilme yapıldığında 
AUÖ alanına yön veren kuram ve kavramların, açık bir 
öğrenme ekolojisi yaratma ve öğrenmede sürekliliği ve 
sürdürülebilirliği sağlama açısından önemini vurguladığı 
görülmektedir. Bu süreçlerde dikkat çeken noktalar öğ-
renme süreçlerinde sosyal dinamiklerin kullanılması ve 
bir ekosistem olmanın gereği olarak öğrenmenin yaşam 
boyu süren bir eylem olarak açıklık felsefesi ile beslenip 
zenginleştirilmesidir. Nitekim, doğada bulunan canlıla-
rın, cansız çevreleri ile karşılıklı ilişkileri ile meydana ge-
len ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlerde olduğu gibi 
AUÖ alanının da barındırdığı dinamiklerin bir öğrenme 
ekoloji oluşturduğu düşünülmektedir. Bu düşünceler ise 
öğrenme ekolojisi kavramını AUÖ bağlamında inceleme-
yi gerektirmektedir.

Açık ve Uzaktan Öğrenme Ekolojisi ve Dinamikleri
Ekosistemler gelişen, evirilen ve ortaya çıkan yeni du-
rumlara göre kendilerini yenileyebilen yapılardır (Brown, 
2000). Öğrenme ortamları işe koştukları süreçler ve sahip 
oldukları dinamikler gereği bir ekosistem olarak değer-
lendirilebilir (Guetl ve Chang, 2008). Bozkurt (2019a) 
AUÖ bağlamında öğrenme ekolojilerini aşağıdaki gibi 
açıklamaktadır:

Ekosistemlerin en büyük özelliği sürdürülebilir bir sis-
tem yaratmak için kendisini uyarlamasıdır. Çevrimiçi 
öğrenme ekosistemleri de benzer bir yapıya sahiptir. 
Öğrenenler bir ekosistem içerisinde canlı ve cansız di-
ğer varlıklarla iletişim ve etkileşime geçerek ağ yapısı-
nı oluştururlar. Bilgi, öğrenme ekolojisinde önemli bir 
hammadde ve dinamiktir. Bu ekolojide öğrenenlerin 
amacı bilgiye erişmek, bilgiden beslenmek ve bu şekil-
de hayatta kalmaktır. Ekoloji içerisinde ilişkiler çoğu 
zaman bir ihtiyacı gidermek üzere kurulur; üretim ve 
tüketim aslında karşılıklı bir döngüdür ancak hangi 
ekolojik unsurların nasıl ortaya çıkıp etkileşime geçe-
ceği bu unsurların kimyasında ve ekolojinin doğasında 
gerçekleşen etkileşimlerle belirlenmektedir. Başka bir 
ifadeyle özellikle açık ekosistemler doğrusal ve yapılan-
dırılmış bir yapıya sahip değildir. Kaotik ve karmaşık 
ilişkiler bütünü aslında düzenin kendisidir (Bozkurt, 
2019a, s. 129).

AUÖ alanını besleyen kuramsal ve kavramsal düşünceler 
incelendiğinde ve öğrenme sürecinin yaşam boyu sürme-
sini savunan düşünce temelinde öğrenme ekosistemleri 
yaratmak ama en önemlisi bu ekosistemleri sürekli ve 
sürdürülebilir kılmak önemlidir. Bu durum ise eğitimde 
süreklilik ve sürdürülebilirlik kavramını daha yakından 
incelemeyi gerektirmektedir. 

Sürdürülebilirlik

Süreklilik ve Sürdürülebilirlik
Kurumların kendi imkân ve kabiliyetleri doğrultusundaki 
tüm bu çaba ve girişimleri eğitimde sürekliliği ve sürdü-
rülebilirliği sağlamaya yöneliktir. Süreklilik, önceki dene-
yimlerin kullanılmasını ve yeni koşullar nedeniyle değiş-
tirilmesini önerir (Rashchikulina, Stepanova, Tuguleva 
ve Ilyina, 2016) ve gelişme fikri ile bağlantılı olup; sür-
dürülebilir çevrimleri tamamlamaya odaklanır. Bu husus 
da beraberinde kalite güvencesini getirmektedir. Eğitim-
de kalite güvencesini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen 
adımlar bir maraton koşucusunun çok su kaybettiği uzun 
mesafeli bir koşudaki sürdürülebilirliği sağlaması açısın-
dan bacak kaslarını geliştirmesi ve kalp damarlarını güç-
lendirmesi gibi hususları beslemede süreklilik arz eden 
yaşam tarzını benimsemesine benzetilebilir. Bu metafor 
AUÖ ekosisteminde gerçekleştirilen uygulamalardaki sü-
rekliliği kesiklik ve kopukluk olmaması ile bu sürekliliğin 
kalitesini de sürdürülebilirlik olarak ortaya koymaktadır. 
Küresel anlamda süreklilik ve sürdürülebilirliği sağlamak 
adına küresel hedefler belirleyen geçmişi kapsayan bir, 
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geleceğe yönelik iki; toplamda üç yaklaşımdan bahsedi-
lebilir. Bunlar (1) Binyıl Kalkınma Amaçları (UN, 2015), 
(2) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (UN, 2021) ve (3) 
Eğitimin Geleceği (UNESCO, 2021) girişimleridir.

Binyıl Kalkınma Amaçları
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (UN, 2021) ve 
Eğitimin Geleceği (UNSECO, 2021) stratejik planlama-
larına dayanak olan ilk planlama yeni binyılın, yani yeni 
milenyumun başlangıcı olan 2000 yılında UN tarafından 
açıklanan ve 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngö-
rülen Binyıl Kalkınma Amaçları (Millennium Develop-
ment Goals) (UN, 2015) günümüzde uygulamada olan 
17 SKA’ya temel oluşturmaktadır (Boeren, 2019). Toplam 
sekiz hedeften oluşan BKH’ler aşağıdaki gibidir:

• BKH 1: Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak
• BKH 2: Herkes için evrensel temel eğitimi sağlamak
• BKH 3: Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların 

güçlendirilmesini sağlamak
• BKH 4: Çocuk ölümlerini azaltmak
• BKH 5: Anne sağlığını iyileştirmek
• BKH 6: HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla müca-

dele
• BKH 7: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
• BKH 8: Küresel ortaklık

2000-2015 yılları arasında toplam 15 yıllık bir süreyi içe-
ren ve 2015-2030 yılları arasını kapsayan BKA hedefle-
rinin önceliklerinden birisi de herkes için temel eğitimi 
sağlamaktır (The World Bank, 2015; UNICEF, 2015). Kü-
resel bir stratejik plan olarak öngörülen ve biri dizi eylem 
planının başlangıcı olan BKA; ikinci hedef olarak temel 
eğitime erişimi açıklamış; eğitime erişebilme veya erişe-
meme durumunu insanlığın önündeki temel sorunlardan 
birisi olarak nitelemiştir. Bu erişilebilirlik problemi tıpkı 
7. BKA’da yer alan çevresel sürdürülebilirlik kapsamında 
olduğu gibi AUÖ ortamları için de çevresel ve ekolojik sü-
reklilik ve sürdürülebilirlik açısından temel oluşturmakta; 
sağlanamaması durumunda da ulaşılabilir hedefler önün-
de aşılması önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehditin 
aşılmasında eğitimde kalite güvencesini sağlamaya yöne-
lik atılacak adımların sürdürülebilir kalkınma hedefleri-

ne ulaşmak açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
Nitekim, yükseköğretimde kalite süreçlerinin İnsani Ge-
lişim Endeksi raporları eğitim parametresi temelinde in-
celendiği çalışmada, ülkelerin eğitimde kalite güvencesini 
sağlamaya ve sürdürülebilir kılmaya yönelik yenilikçi ve 
rekabet gücü yüksek; şeffaf, hesap verebilir ve takip edile-
bilir tutarlı mekanizmalar geliştirdiği ile bu mekanizma-
ları sürekli iyileştirerek işlettiği görülmektedir (Hamutoğ-
lu, Ünveren-Bilgiç ve Elmas, 2020).

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
SKA insanlık ve dünya için barış ve refah amaçlı 2030 yı-
lına dair bir yol haritası sunmaktadır. Toplam 17 hedefin 
olduğu SKA gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeleri eyleme 
geçmeye çağırmaktır. Bu hedefler yoksulluğun ve diğer 
yoksunlukların sona erdirilmesinin, sağlık ve eğitimin 
iyileştirilmesinin, eşitsizliği azaltma ve ekonomik büyü-
meyi teşvik etme stratejilerinin yanı sıra; iklim değişikli-
ğiyle mücadele ederken ve okyanuslarımızı ve ormanları-
mızı korumak için birlikte hareket edilmesi gerekliliğini 
savunmaktadır.

Bu 17 hedeften SKA 4 ise eğitim alanına odaklanmakta 
erişilebilir, kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim sağlamayı ve 
herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etme-
yi amaçlamakta ve bu kapsamda da 7 hedef sunmaktadır 
(UN, 2021).

• 4.1: 2030’a kadar, tüm kızların ve erkek çocukların üc-
retsiz, eşitlikçi ve nitelikli ilk ve orta öğretimi tamam-
layarak ilgili ve Hedef-4 etkili öğrenme çıktılarına yol 
açmasının sağlanması.

• 4.2: 2030’a kadar, tüm kız ve erkek çocuklarının ilköğ-
retime hazır olmaları için nitelikli erken çocukluk ge-
lişimine, bakımına ve okul öncesi eğitime erişiminin 
sağlanması.

• 4.3: 2030’a kadar tüm kadın ve erkeklerin ekonomik 
olarak erişilebilir ve nitelikli teknik, mesleki ve üniversi-
te dahil yükseköğretime eşit erişiminin sağlanması.

• 4.4: 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalış-
ma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri 
de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkin-
lerin sayısının önemli ölçüde artırılması.

Şekil 1. Binyıl Kalkınma Amaçları (UN, 2015).
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• 4.5: 2030’a kadar, eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerinin 
ortadan kaldırılması ve engelli kişiler, yerel halklar ve 
kırılgan durumdaki çocuklar dahil olmak üzere savun-
masız kişiler için tüm eğitim ve mesleki eğitime eşit eri-
şim sağlanması.

• 4.6: 2030’a kadar, tüm gençlerin ve hem erkek hem de 
kadın olmak üzere yetişkinlerin önemli bir kısmının 
okur yazar olmasının ve sayısal beceriler kazanmasının 
güvence altına alınması.

• 4.7: 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürüle-
bilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplum-
sal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kül-
türünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel 
çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya kat-
kısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sür-
dürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi 
ve beceri kazanımının sağlanması

• 4.A: Çocuklara, engellilere ve cinsiyet eşitliğine duyarlı 
ve herkes için güvenli, şiddet içermeyen, kapsayıcı ve 
etkili öğrenme ortamları sağlayan eğitim tesisleri inşa 
edilmesi ve geliştirilmesi.

• 4.B: 2020’ye kadar, gelişmekte olan ülkeler, özellikle 
en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada dev-
letleri ve Afrika ülkeleri için mesleki eğitim ve bilgi ve 
iletişim teknolojisi, teknik, teknik ve teknik eğitim dahil 
olmak üzere yüksek öğretime kayıt için mevcut burslar 
ile gelişmiş ülkelerde ve diğer gelişmekte olan ülkelerde 
mühendislik ve bilimsel programların sayısını küresel 
olarak önemli ölçüde artırılması.

• 4.C: 2030’a kadar, gelişmekte olan ülkelerde, özellikle 
en az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada 
devletlerinde öğretmen eğitimi için uluslararası iş birli-
ği yoluyla nitelikli öğretmen tedarikinin önemli ölçüde 
artırılması.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKH: Sustainable 
Development Goals – SDG) arasında yer alan ve SKA 4 
olarak ifade edilen “Nitelikli Eğitim (Quality Education)” 
kapsamında da “eğitimin yukarı doğru sosyo-ekonomik 
hareketliliği mümkün kıldığı; yoksulluktan kurtulmada 
anahtar olduğu; ancak buna rağmen küresel salgının eği-
tim alanında elde edilen zor kazanımları tehlikeye atan 
sonuçları da olduğu” (UN, 2021) ifadeleri AUÖ alanında 
sürekli ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmanın ka-
liteli eğitim kapsamındaki önemini vurguladığı düşünül-
mektedir (Ossiannilsson, 2021). Özellikle, eğitimde kalite 
güvencesini sağlamaya yönelik geliştirilecek mekanizma-
ların AUÖ ortamlarının da tasarımında sosyal hak ve 
adaleti sağlamada işe koşacak bir unsur olarak görüldüğü 
belirtilmektedir (Hamutoğlu, 2021). Çevrimiçi öğrenme 
ortamlarının etkili tasarım süreçlerinin kalite güvencesini 
sağlamada işe koşan Planla (P), Uygula (U), Kontrol Et 
(K) ve Önlem Al (Ö) çevrimleri ile paralellik gösterdiği 
belirtilmektedir (Hamutoğlu & Başarmak, 2020). Ayrıca 
PUKÖ çevrimindeki süreklilik ile AUÖ ortamlarının sü-
rekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında yapılan 
faaliyetlerin SKA 4 kapsamında belirtilen eğitimin kalitesi 
ve niteliğini artırmada devingen olan bir yapının sürekli 
işlemesinin söz konusu olması; eğitimin geleceğine ilişkin 
dinamik ve sürdürülebilir bir sistem yaklaşımı anlayışını 
da beraberinde getirdiği düşünülmektedir. 

Eğitimin Geleceği
UN tarafından yürütülen küresel BKA ve SKA projelerine 
ek olarak UNESCO tarafından yürütülen Geleceğin Eği-
timi (Futures of Education) (UNESCO, 2021) sadece eği-
tim konusuna odaklanan bir projedir. Projenin temel savı; 
bilgi ve öğrenmenin, zorluklara yanıt vermek ve gerekti-
ğinde yeni çözümler üretebilmek için insanlığın en büyük 
yenilenebilir kaynakları olduğu düşüncesidir. Bu noktada 

Şekil 2. UN Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
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eğitimin dönüştürücü gücüne vurgu yapılmaktadır. Pro-
jenin mottosu var olmak için öğrenmek (learning to be-
come) kavramıyla yapılandırılmıştır. Bu kavramsal yakla-
şım bir eğitim felsefesine ve öğrenmeye devam etmenin 
yanı sıra bu durumu yaşam boyu süren sürekli bir gelişim 
süreci olarak gören bir değerler dizinine işaret etmektedir. 
Var olmayı öğrenmek kavramı dünyanın dört bir yanında 
yaşanan eşitsizlik ve hakkaniyetsizliklerin eğitim ile çö-
zülebileceğini savunmakta; ayrıca daha iyi bir dünya için 
kritik bir yaklaşım olarak ortaya konmaktadır. Eğitimin 
Geleceği projesi, insan kaynaklı değişiklikleri kabullen-
diğimizde ve sosyal organizasyon, insan bilinci ve insan 
kimliğindeki temel dönüşüm olasılıklarıyla yüzleşirken, 
insanlığın “Ne olmak istiyoruz?” sorusuna cevap ver-
meleri gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda yaşam 
boyu öğrenen bireyler olarak eğitimde pedagojiden, öğre-
nenin olgunlaşarak özerkliğini gerektirmesinin yanı sıra 
öğreten kontrolü ve dersin yapılandırılmasını da gerekli 
kılan andragojiye (Canning, 2010); ve sonrasında e-öğ-
renme becerilerinin gelişimini bütünsel bir yaklaşımla ele 
alan, başka bir ifadeyle yaşam boyu öğrenmeye ve öğrene-
nin öz kararlılığına vurgu yapan bir yaklaşım olan heta-
goji (Blaschke, 2012) ile Joseph Corneli ve Charles Danoff 
(2011) tarafından geliştirilerek akran öğrenimi ve bilgi 
üretimi için esnek bir çerçeve sunan bir dizi gelişim ilkesi 
olan paragojiye doğru evirilen öğrenen merkezli yakla-
şımlar ile eğitimin tüm öğretim, öğrenme ve yetiştirme 
süreçlerini her türlü ortamda ele alarak; felsefe, sosyoloji, 
ekonomi, kültür, politika, teknoloji vb. her alanda geniş 
bir sistem gerektiren işlevi ile toplumun insan yetiştirme 
pratikleri açısından sosyolojik, iyi bir vatandaş yetiştirme 
açısından siyasal ve kalkınma ve gelişmeye yönelik insan 
gücü yetiştirme açısından da ekonomik yönleri (Sene-
moğlu, 2018) ile ele alınmasını düşündürmektedir. Bu 
husus UNESCO (2021) tarafından ifade edilen Eğitimin 
Geleceği başlıklı proje ile yanıt aranan soru kapsamın-
da eğitimin geleceğinin sürekli ve sürdürülebilir olması 
açısından sergilenmekte olan reaktif ve pro-aktif yakla-
şımlardan öteye destekleyici ve yol gösterici yaklaşımlar 
temelinde stratejik planlamalar kapsamında amaçların, 
hedeflerin ve performans göstergelerinin eylem planları 
ile mevcudiyetini güncel tuttuğu yaklaşımlara doğru yön-
lenmesi gerekliliğine işaret ediyor olabilir.

Sürdürülebilirlik Bağlamında AUÖ
AUÖ bağlamında eğitimde açıklık hareketinin önemli 
unsurlarından açık eğitsel kaynaklar, açık eğitsel uygula-
malar ve kitlesel açık çevrimiçi dersler gibi uygulamaların 
SKA’nın 4. amacı olan nitelikli eğitimi gerçekleştirmede 
özellikle bilginin bir karşılık beklenmeden ücretsiz olarak 
sağlanmasına yönelik potansiyeliyle önemli bir misyon 
üstlendiği görülmektedir (McGreal, 2017). Ancak eğitim-
de açıklık felsefesi yaşam boyu öğrenme felsefesiyle destek-
lendiğinde eğitimde dönüştürücü potansiyeli ortaya çıkan 
bir yaklaşımdır (Hanemann, 2019). Dolayısıyla Geleceğin 
Eğitimi projesinde yanıt aranan “var olmak için öğrenme” 
mottosunun, Webb ve diğerlerinin de (2017;2019) belirt-
tiği gibi ilgili paydaşların yaşam boyu öğrenmenin sürdü-

rülebilirliğini sağlamanın ne anlama geldiği ve neleri ge-
rektirdiğini belirlemeleri görüşü ile ile paralellik sağladığı 
ve bu doğrultuda soruya yanıt olarak eyleme geçilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Bu durum mevcut eğitim sis-
temlerinin bütüncül bir şekilde ele alınarak bilgiye eriş-
mek isteyen her kesimden bireyin ulaşabileceği kapsayıcı 
ve esnek bir ekosistem yaratmanın önemini açıkça ortaya 
koymaktadır. Kapsayıcı ve esnek yaklaşımlar sürdürülebi-
lirliği sağlama noktasında da önemli görevler üstlenmek-
te, bütünsellik ise eğitim sistemini ekosistem düşüncesiyle 
ele almayı gerekli kılmaktadır.

Eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak için, özellikle yük-
seköğretim kurumlarının öğrenme ekosisteminde yer 
alan roller üzerine yeniden düşünmeleri ve gerektiğinde 
sahip oldukları rolleri güncellemeleri gerekliliği de orta-
ya çıkmaktadır (Ferguson ve Roofe, 2020). Bu noktada 
eğitim kurumları “eğitimde eşitliği ve adaleti nasıl sağ-
layabilirim, bulunduğum eğitim ekosistemi içerisinde 
farkındalığı nasıl artırabilirim?” soruları kapsamında 
eyleme dönük cevaplar vermek zorunda olup; yenibinyıl 
ile ortaya çıkan küresel amaçlara katkı sağlamada sürecin 
dışındaki pasif bir paydaş olarak değil; sürecin içindeki 
aktif bir paydaş olarak ortaya çıkan yeni rolleri tanıması 
gerekmektedir. Bu durumda sürdürülebilirliğin en önem-
li göstergelerinden birisi olan eğitimde kalite güvencesini 
sağlamaya yönelik yaklaşımların temele alınarak, var olan 
rollerin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi husu-
sunda öğrenme ekosisteminde yer alan her bir unsurun 
birer paydaş olduğu gerçeği ile yüzleşerek samimi bir 
paydaş analizinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. AUÖ 
bağlamında eğitim programlarının gözden geçirilmesine 
hizmet edecek pedagojik, adrogojik, hetagojik ve para-
gojik yaklaşımların paydaş analizi ile elde edilen sonuç-
ların bütüncül olarak değerlendirilmesinde işe koşması 
önemlidir. Paydaş analizi ile başlayan sürecin bütününde 
AUÖ ekosisteminde yer alan her bir unsurun kalite gü-
vencesini sağlamaya yönelik çevrimlerdeki yadsınamaz 
rolünün bilinciyle, yükseköğretim kurumları ulusal ve 
uluslararası yeterlilik çerçevelerini gözeterek geleceğin 
eğitimi kapsamında bireylerin bağımsız edimler ve so-
rumluluk bilincini kapsayacak, bireyin bağımsız öğren-
me iradesini sağlamaya yönelik yaklaşımları temele alan 
rollerin bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyinde elde edilme-
sine imkan ve fırsat oluşturmalıdır. Bu imkân ve fırsat-
lar kalite döngüsünde bir girdi olarak planlamaya temel 
olarak uygulamaların sistematik ve bütüncül bir şekilde 
değerlendirilerek iyileştirilmesine ilişkin mekanizmala-
rın çalışmasında tetikleyici bir rol alabilir. Yükseköğretim 
kurumları belirledikleri vizyon ve misyon doğrultusunda 
öğrenme ekosistemlerinin sınırlarını çiziyor gibi olsa da 
bu sınırların sahadaki uygulaması süreklilik ve sürdürü-
lebilirlik kapsamında ele alındığında hazırlamış oldukları 
stratejik planların oldukça önemli olduğu söylenebilir. 
Zamanın değişime karşı koyamadığı bir grafikte bireyin 
teknoloji ve teknolojiye uyumunu gösteren iki polinomal 
eğrinin kesiştiği noktada ortaya çıkan çevik liderlik ve 
bilişim destekli yönetim anlayışı sürdürülebilirlik bağla-
mında ele alındığında dijital dönüşüm süreçlerini de ilgi-
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lendiren bir husus da vardır ki Bozkurt ve diğerleri (2021) 
bu süreçlerde zihinsel dönüşümün de önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu durumda misyon ve vizyonun yanı 
sıra sürdürülebilir hedeflerin işe koşulmasında kültür ve 
kaynaklar olarak iki temel yapının daha paydaş odaklı bir 
anlayış ile değer katmaya yönelik uygulamaları içerisinde 
barındıran bir ekosistemin stratejik bir bakış açısı ile ele 
alınması gerçeğinin öne çıktığı söylenebilir. 

Özetle, AUÖ ortamlarının sürdürülebilirlik bağlamında 
ele alındığı bu çalışmada, yükseköğretim kurumlarının 
sahip olduğu vizyon, misyon, değer, kültür ve kaynakla-
rı paydaş odaklı yaklaşımlar temelinde gözden geçirerek 
yeni roller belirlemede değişim ve dönüşümü destekleyen 
ve değer yaratan bir stratejik bakış ve liderlik anlayışı ile 
eğitimin geleceğine katkı sağlaması gerektiği ifade edilebi-
lir. Thomas D. Balloy’un da ifade ettiği gibi “Dünün yön-
temleriyle bugünün sorununu geleceğe yönelik bir amaçla 
çözümleyemeyiz” demektedir (Akt: Alkan, 2011: 10).

Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada AUÖ sistemlerinin temel değerleri ele alın-
mış ve eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak adına eğiti-
min yanı sıra farklı bağlamları da konu edinen küresel 
projeler bağlamında ortak paydaları incelenmiştir. Binyıl 
Kalkınma Amaçları (UN, 2015), Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (UN, 2021) veya Eğitimin Geleceği (UNESCO, 
2021) gibi küresel projeler incelendiğinde bilgiye erişme-
yi, eğitimi toplumların tüm kesimlerine yaymayı ve özel-
likle eğitimde eşitlik, adalet, hakkaniyet ve demokrasi gibi 
kavramlara odaklandığı ve günümüzde yaşanan birçok 
sorununun üstesinden bu temel değerler etrafında yapı-
landırılan uygulamalarla gelebileceği açıklanmaktadır. Bu 
çalışma kapsamında ele alınan küresel projeler incelen-
diğinde AUÖ alanında savunulan değerlere artık küresel 
bir farkındalıkla sahip çıkıldığı ve AUÖ uygulamalarının 
arkasında yatan felsefi düşüncelerin günümüzde yaşanan 
birçok soruna çözüm olabileceğidir. Bununla beraber kü-
resel olarak artan farkındalığa karşın uygulamaların bir-
birinden bağımsız bir şekilde değil ulusal ve uluslararası 
iş birlikleri ile ekosistem düşüncesiyle ele alınması ge-
rekliliği de dikkat çekmektedir. Ekosistem düşüncesinin 
birçok özelliği olmasına karşın en çok dikkat çeken nokta 
ekosistemlerin sürdürülebilirliği sağlamak adına açıklık 
felsefesinden ilham alan uygulamalarla dönüştürücü po-
tansiyeline kavuşabileceğidir.

Bu çalışma kapsamında ele alınan konular bağlamında 
bir dizi öneriye yer verilebilir. Öncelikle ulusal boyutta 
eğitimde açıklığın yarattığı değerlere yönelik yapılacak 
farkındalık çalışmaları mevcut uygulamaların toplumsal 
olarak kabul edilebilirliğini artıracağı düşünülmektedir. 
Bu şekilde benimsenen bir anlayış temelinde eğitimde 
açıklık felsefesinin toplumun tabanına yayılacağı ile yay-
gın etkisine ve katma değerine ayrıca katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bir diğer öneri ise, ulusal ve uluslara-
rası iş birliklerinin toplumsal bir mutabakat zemininde 
olgunlaşan çalışmaların yapılması gerekliliği ile ilgilidir. 

Öyle ki, sadece kamu kurumları değil; özel sektör, sivil 
toplum kuruluşları ve bireysel desteğin sağlanması ile ya-
pılacak çalışmaların; geleceğe yapılan en büyük yatırımın 
eğitim olacağı düşüncesiyle yapılandırılmasının ulusal 
kalkınma hedeflerine de katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir. Bilgi ekonomisinde bilgiye erişebilmenin kritik bir 
eylem olduğu düşünüldüğünde; AUÖ uygulamalarına 
büyük misyonlar yüklenmektedir. Ancak AUÖ ekseninde 
yapılandırılacak uygulamaların gerçek anlamda etkisini 
gösterebilmesi için kalite güvencesinin sağlanması bir 
gerekliliktir. Eğitimi hayatın belirli bir döneminde alı-
nacak bir süreç değil; yaşam boyu devam edecek bir sü-
reç olarak yapılandırdığımızda ve içinde bulunduğumuz 
uygulamaları değerlendirerek sürekli iyileştirdiğimizde /
geliştirdiğimizde gerçek anlamda sürdürülebilirliğin sağ-
lanabilmesi mümkün olacaktır. Buna göre öğrenme eko-
sistemini ve bu sistem içerisinde sürekli öğrenme kültü-
rünü oluşturarak hem bireysel, hem ulusal hem de küresel 
kalkınmaya katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.
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TÜBA Üyesi Prof. Acar İZÜ Rektörlüğü'ne Atandı

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İstan-
bul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörlüğü'ne 
atandı.

2010-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektör 
Yardımcılığı görevinde bulunan, İşletme Fakültesi İnsan 
Kaynkaları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Acar, 2012-2019 tarihleri arasında TÜBA Başkanlığı gö-
revini de yürüttü.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kocaeli Sağ-
lık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörlüğüne 
atandı.

Daha önce Sakarya Üniversitesi rektörü ve YÖKAK Baş-
kanlığı görevlerini de yürüten Prof. Elmas, yapan Prof. 
Elmas, bu süre içinde yükseköğretimde kalite, üniversite-
lerde kurumsal değerlendirme ve akreditasyon süreçleri-
ni ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Üniversite 
Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Elmas,
KOSTÜ Rektörlüğüne Atandı

TÜBA Üyesi Prof. Şahin 
İGÜ Rektörlüğüne Atandı

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Bahri Şahin, İstanbul Gelişim 
Üniversitesi (İGÜ) Rektörlüğüne atandı.

1995 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) 
profesör olarak görevini sürdüren, 2016 yılında ise YTÜ 
Rektörlüğüne atanan Prof. Şahin’in termodinamik, Ener-
ji Üretim Sistemleri, Enerji Teknolojileri, Termal Sis-
temlerin Dizaynı ve Optimizasyonu ve Enerji Ekonomisi 
alanlarında çok sayıda uluslararası çalışması bulunuyor.



90 TÜBA GÜNCE   MAYIS 2022

Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, TÜBA tarafından aday 
gösterildiği Asya Bilim Akademileri ve Dernekleri Birli-
ği'nin (Association of Academies and Societies of Scien-
ces in Asia-AASSA) "Bilim ve Mühendislikte Kadın 
(Women in Science and Engineering-WISE) Komitesi'ne 
2021-2023 dönemi için yeniden üye seçildi.

2017 yılından günümüze AASSA-WISE Komite Üyesi 
olarak bu alanda yürütülen çalışmalara katkı verdiğini 
belirten Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan AASSA-WISE 
Komitesi çalışmaları hakkında konuştu: “Komitenin ön-
celikli amacı üye ülkelerde bilim kadınlarının sorunları-
nı tespit etmek ve kadınların bilimde ilerlemesini teşvik 
etmek amacıyla yürütülecek politikaların oluşturulma-
sını sağlamak. Bu görevin bilim kadınlarının karşılaştığı 
sorunları tespit edip çözüm üretilmesi ve ülkemizde ve 
dünyada rol model olacak bilim kadınlarının başarı hi-
kayelerinin paylaşılarak toplumda farkındalık oluştu-
rulması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
2017 yılından bu yana Komitenin üyesiyim, bu üçüncü 
dönemim diyebiliriz. 2019-2021 dönemi AASSA-WISE 
Komitesi’nin danışmanlığını da yaptım. Ayrıca bu süreç-
te Avustralya Bilimler Akademisi’nin yürütücülüğündeki 
“STEM Women Asia” başlıklı uluslararası projeyi 1 Ekim 

2021 tarihinde tamamladık. TÜBA’nın da destek verdiği 
projede, Asya ülkelerindeki bilim kadınlarının arasında 
bilimsel bir iletişim ağı (https://stemwomen.asia) kurul-
du. Bilim kadınlarının geçmişten günümüze geçirdikleri 
bilimsel sürece yönelik izlenimleri ve tecrübelerinin ak-
tarıldığı; bilim ve teknolojiye meraklı kız çocuklarına rol 
model olabilecek başarılı bilim kadını profillerinin tanı-
tıldığı etkin ve aktif bir uluslararası iletişim ve iş birliği 
platformu bu uluslararası proje sayesinde oluşturuldu.” 
dedi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Gürsan AASSA – WISE 
Komitesi’ne Üçüncü Kez Seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Res-
mi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı'na 
(TÜBİTAK) TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal 
yeniden atandı.

Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyelikleri-
ne ise; Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Ce-
mal Şeref Oğuzhan Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Bulut getirildi.

Prof. Dr. Hasan Mandal
TÜBİTAK Başkanlığı’na Yeniden Atandı
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TÜBA Şeref Üyesi, Eötvös Loránd Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Gabor Hamza,  “Osmanlı İmparatorlu-
ğu/Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan, Kıbrıs ve Make-
donya Arasındaki Hukuki İlişkiler Üzerine İncelemeler 
- Macarca, İngilizce, Almanca ve Türkçe Seçilmiş Dene-
meler (Studies on Legal Relations between the Ottoman 
Empire/ the Republic of Turkey and Hungary, Cyprus, 
and Macedonia- Selected Essays in Hungarian, English, 
German, and Turkish)” adlı kitabını yayımladı.

İlk baskısı 2017, ikinci ve son baskısı 2020 yılında ger-
çekleştirilen eserin editörlüğünü Dr. Kinga Hazai ve Gerd 
Winkelhane yaptı.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. G. Hamza’dan Yeni Eser

TÜBA Üyesi Prof. Dereli Onuruna Yayın

TÜBA Şeref Üyesi Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Tekin Dereli’in 72. yaşını ve matema-
tiksel fizik kariyerindeki 50.yılını kutlamak üzere bilim 
insanları bir araya gelerek çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıdaki sunumlar Prof. Dr. Tekin Dereli’nin onu-
runa derlenerek Journal of Physics dergisinde “A Life in 
Mathematical Physics: Conference in Honour" adıyla ya-
yımlandı. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya-Metalurji Fa-
kültesi Öğretim Üyesi ve TÜBA Genç Akademi Üyesi 
Prof. Dr. Aysel Kantürk Figen, Avrupa Birliği COST Ac-
tion CA19118 Çalışma Grubu’na seçildi.

Prof. Dr. Aysel Kantürk Figen Çalışma Grubu’ndaki üye/
araştırıcılık görevini 2024 yılına kadar sürdürecek.

“CA19118 - High-performance Carbon-based composi-
tes with Smart properties for Advanced Sensing Appli-
cations” Çalışma Grubu’nun amacı, karbon bazlı (nano) 
malzemelerle güçlendirilmiş gelişmiş ve yeni nesil kom-
pozit malzemelere odaklanarak, Avrupa ve uluslararası 

düzeyde bir inovasyon bilimsel merkezi geliştirilmesidir. 
Gelişmiş fonksiyonel özelliklere sahip kompozitlerin sen-
sör geliştirme alanındaki uygulamaları üzerine odaklan-
maktadır.

TÜBA GEBİP Üyesi Prof. Figen 
AB Çalışma Grubu’na Seçildi

2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı’nın 2021 
yılı çağrısı için bilimsel değerlendirmeye alınan 113 kişi-
den arasından desteklenen 31 bilim insanının 17’si TÜBA 
ve TÜBA-GEBİP Üyesi bilim insanları oldu. 

TÜBA Konsey Üyeleri Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem 
Gürsan, Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Asli Üyeleri Prof. 
Dr. Hilmi Volkan Demir ve  Prof. Dr. Mustafa Soylak, 
TÜBA Asosye Üyesi Doç. Dr. Önder Metin, TÜBA GE-
BİP Üyeleri; Prof. Dr. Sinem Çöleri, Prof. Dr. Tevfik Ta-
mer Önder, Prof. Dr. Hakan Usta, Doç. Dr. Ertuğrul Ba-
şar, Doç. Dr. Emrullah Görkem Günbaş, Doç. Dr. Mert 
Gür, Doç. Dr. Sinan Güven, Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, 

Doç. Dr. İsmail Öçsoy, Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, Doç. 
Dr. Duygu Sağ Wıngender, Dr. Öğr. Üyesi Korhan Öz-
kan 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsa-
mında destek almaya hak kazandılar. 

2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programıyla; bilimin 
ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açı-
cı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, 
alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara 
yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli 
bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere 
ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki bilim 
insanlarına destek veriliyor. 

TÜBA ve TÜBA-GEBİP Üyelerine 2247-A 
Ulusal Lider Araştırmacılar Programı Desteği



93MAYIS 2022   TÜBA GÜNCE

TÜBA-GEBİP Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Çev-
re Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan 
Yetilmezsoy, "Global Journal of Environmental Science 
and Management (GJESM)” dergisinin Editör Kurulu’na 
(https://www.gjesm.net/journal/editorial.board) seçildi.

GJESM dergisi, dünyaca ünlü veri tabanlarında indeksle-
niyor; Web of Science (WOS), Scopus (CiteScore = 5.9), 
Scimago Journal Rank (Q2), EBSCO, ProQuest, Cabi, 
Chemical Abstracts ve ResearchGate gibi başlıca indeks-
leri (https://www.gjesm.net/journal/indexing) kapsıyor.

TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Yetilmezsoy 
GJESM Editör Kurulunda…

TÜBA Genç Akademi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Ensti-
tüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yücel tarafından 5 
yıl süre ile yürütülecek olan DeepTrace Projesi, Avrupa 
Araştırma Konseyi (Consolidator Grant - ERC) tarafın-
dan desteklenmeye hak kazandı.

Derin denizlerde nanoparçacıklar yolu ile mobilize olan 
metallerin izini sürerek Okyanus Dünyaların yaşanabi-
lirliği için izleyiciler geliştirmenin yanı sıra başta Kara-
deniz olmak üzere kritik redoks geçişlerinin görüldüğü 
derin deniz habitatlarını Güneş Sistemi’nde yeni keşfe-
dilen okyanus-dünyalardaki hayat arayışına da katkı ve-
recek şekilde oşinografi, nanoteknoloji ve astrobiyolojiyi 
kapsayan disiplinlerarası yaklaşımları içeren DeepTrace 
Projesi hakkında Dr. Mustafa Yücel şu şekilde konuştu: 
"Deniz arayüzlerinden sağlanan Fe, Mo, V, Ni, Cu ve Mn 
gibi redoks metalleri, Dünya'nın biyojeokimyasal döngü-
lerinin evriminde çok önemli bir rol oynadı. Bu doğrul-
tuda, Güneş Sisteminin Okyanus Dünyalarında yaşam 
arayışı, su ve organik madde gibi parametrelerin ötesine 
geçerek metal katalizörlerini tespit edebilmekten büyük 
fayda sağlayacak. Temel metabolizma sistemleri metal 
kümeleri ve nanopartiküller gerektirdiğinden; bunların 
oluşumu, tespiti ve Dünya'nın okyanus biyojeokimyasal 
yapısıyla bağlantısı, Europa ve Enceladus gibi Okyanus 
Dünyalar'ın deniz tabanından püskürtülen metal izleyi-
cilerin bileşimlerinin anlaşılmasına olanak sağlayacak. 
DeepTrace, Dünya’nın deniz redoks arayüzleri boyunca 

nanopartikül kaynaklı katalizör metallerin mobilizasyo-
nu konusunda çığır açan mekanikistik, analitik ve tahmi-
ne olanak veren bir çerçeve geliştirecek. Ana fikir, Dünya 
okyanuslarının ekosistem evriminin temelini oluşturan 
okyanus altı metal redoks katalizi kavramını oluşturup 
bunu okyanus dünyalarının yaşanabilirliğini keşfetmek 
için kullanmak. DeepTrace'de, derin deniz hidrotermal 
bacalar ve suboksik/anoksik denizler gibi Dünya ana-
loglarını inceleyerek altı redoks metalinin nasıl birlikte 
hareket ettiğini ortaya çıkarmak için çok disiplinli deniz 
keşifleri gerçekleştirilecek. Proje son teknoloji yenilikçi 
yaklaşımları entegre ederek nanoparçacıkların çok ele-
mentli tespitini geliştirecek ve derin deniz sınırlarından 
nanoparçacık akışlarının tahmin edilmesini ve Okyanus 
Dünyalarının metabolik potansiyelinin çıkarılmasını 
sağlayacak bir çerçeve oluşturmak için yeni biyojeokim-
yasal modeller ortaya koyacak." dedi.

TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Yücel’e 
Avrupa Araştırma Konseyi Desteği
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Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
Enstitüsü Öğretim Üyesi ve TÜBA Genç Akademi Üyesi 
Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker’in araştırması alanın 
önde gelen uluslararası ACS Infectious Diseases'de ya-
yımlanmaya değer bulundu.

Dr. Şeker'in Sar-CoV-2 bloke edici proflaktik amaçlı kul-
lanım için üzerinde çalıştığı preklinik çalışma, ACS Infe-
ctious Diseases'in ön kapağından verilecek.

Alanın uluslararası arenada en önemli dergisinde çalış-
masının yayınlanmasından duyduğu heyecanı paylaşan 
Doç. Dr. Şeker “ Yaptığımız çalışma sayesinde GRFT pro-
teininin Delta ve Omicron varyantlarını da bloke edebil-
diğini gördük. Omciron varyantında bloke edici etkinin 
daha da yüksek olduğu görülüyor. İlgili protein burun-
dan verildiğinde herhangi bir immun reaksiyona neden 
olmuyor. GRFT'in gelişecek diğer varyantlara karşı da 
etkili olması sahip olduğu etki mekanizmasından dolayı 
mümkün olacak.” dedi. Ortaya bir ürün konulması için 
uzun zamandır çaba sarfedildiğini söyleyen Şeker, bahsi 
geçen sürecin istedikleri kadar hızlı olmadığını belirtti 
ve şu şekilde devam etti. “İstediğimiz kadar hızlı olmadı 
çünkü bu süreçleri benim ya da başka bir akademisyenin 
tamamlaması mümkün değil, zira bunun için iyi regülas-

yon bilen, üretim planlama ve organizasyonunu yapacak 
yapılara ihtiyaç vardı. Ve bu süreçlerin tamamını; izinler, 
üretim, klinik çalışma için maddi destek dahil her konu 
ve sorunu kendimiz tamamlamak üzere yol çıktık ve bu 
yüzden her şeyi sıfırdan öğrenmemiz gerekti. Bizim açı-
mızdan eşsiz bir deneyim oldu. Ürünün, SARS-CoV-2 
dışında başka üst yolunum yolları virüslerinde de etkin 
olacağını öngörüyoruz. Üretim ve ürünün süreciyle ilgili 
anlamlı gelişmeleri elimizden geldiğince duyuracağız. Bu 
çalışma TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu des-
teklendi, çalışma ekibini Ankara Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Aykut Özkul’la birlikte yürüttük. Bizim grubumuz-
dan Recep Erdem Ahan, Ebru Sahin Kehribar, Elif Özçe-
lik ve Eray Ulaş Bozkurt çalışmada yer aldılar ve ciddi bir 
emek verdiler.”

TÜBA GEBİP Üyesi Doç. Dr. Şeker’den 
Uluslararası Başarı

TÜBA Üyeleri Dünya Sıralamasında
TÜBA Üyeleri research.com’un çalışmasında seçilen “En 
İyi 1000 Bilim İnsanı” arasında yer aldılar.

Araştırma Prof. Dr. Arif Hepbaşlı Mühendislik ve Tekno-
loji alanında 147., Prof. Dr. Ziya Öniş Hukuk ve Siyaset 
Bilimi alanında 187., Prof. Dr. Mustafa Soylak Kimya ala-
nında 238 Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliğinde 323., Prof. Dr. İlhami Gülçin Kimya 
alanında 328. ve ayrıca  biyoloji ve biyokimya alanında 
976., Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu İşletme ve Yönetim alanında 
517., Prof. Dr. Mustafa Tüzen Kimya alanında 646., Prof. 
Dr. Aral I. Okay ise Yer Bilimlerinde 948. sırada yer aldı. 

Çalışma; Microsoft Academic tarafından toplanan H-en-
deksi verileri kullanılarak elde edilen sonuçlar ve yalnızca 
Hukuk ve Siyaset bilimi alanında yayınlanan bilimsel ma-
kaleler için H-endeksi en az 20 olan önde gelen bilim in-
sanlarını içeriyor. Sonuçlar 166.880 bilim insanının Go-
ogle Akademik ve Microsoft Akademik Grafiği üzerinde 
yapılan titiz çalışmalarla ortaya konuluyor.

Araştırma; Dünya çapındaki akademisyenlere, girişim-
cilere ve karar vericilere ve tüm bilim camiasına, belirli 
araştırma alanlarında önde gelen uzmanların kim oldu-
ğunu keşfetme fırsatı sunmayı amaçlıyor. 
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TÜBA GEBİP Üyesi ve Koç Üniversitesi Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Sedat 
Nizamoğlu “Retina Ağ Optoelektroniği” Avrupa Araş-
tırma Konseyi (ERC) Konsolidatör Desteği almaya hak 
kazandı.

Toplam 2 milyon Euro olan destek fonu, Nizamoğlu’nun 
yürüttüğü proje kapsamında yeni retina implantların ge-
liştirilmesi için verildi. Doç. Dr. Nizamoğlu tarafından 
geliştirilecek olan esnek, biyouyumlu ve güvenilir imp-
lantlar görme engeline karşı yüksek görme keskinliği ve 
geniş görüş alanı sunmayı hedefliyor. Görme engelinin 
en önemli nedenlerinden olan fotoreseptörlerin dejene-
rasyonunu ve fotoreseptör hücre kaybını önlemek için 
başvurulan ilaç enjeksiyonları, kök hücre, optogenetik, 
gen terapisi gibi yöntem ve stratejiler ne kadar umut veri-
ci olsalar da, şu anda ne yazık ki önemli sınırlamaları var. 
Bunların yerine geliştirilen, diğer alternatif yaklaşımlar 
da çeşitli üretim güçlükleri ve kalite kısıtları gibi neden-
lerle üretimde değil.

Bu nedenle geniş alanlı ve yüksek çözünürlüklü retina 
implantları için, aynı anda yüksek verimle çalışabilen, 
esnek ve solüsyon-bazlı fabrikasyon tekniği kullanılarak 
üretilebilen fotodiyot tabanlı retina implantlarına acilen 
ihtiyaç duyuluyor. Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu ve ekibi de 
bu amaçla, nanomalzemeler ve geleneksel olmayan elekt-
ronik yaklaşımları birleştirerek “retinal ağ optoelektroni-
ği” adını verdikleri yeni retina implantları geliştirecekler.

Geliştirdikleri implantların hayvanlar üzerindeki görme 
yetisinin geri kazanım deneyleri ise Paris’teki Institute de 
la Vision’da, Enstitü Direktörü Dr. Serge Picaud ile bir-
likte yürütülecek.

Kariyerlerinde belli bir aşama kaydetmiş araştırmacılara 
verilen ERC Konsolidatör Hibe desteğine bu yıl yapılan 
2.652 başvuru arasından büyük bir çekişme sonucunda 
yalnızca yüzde 12’si bu desteği almaya hak kazandı; 313 
projeye toplam 632 milyon avro destek verilecek.

TÜBA GEBİP Üyesi 
Doç. Dr. Nizamoğlu’na ERC Desteği

TÜBA Genç Akademi Üyesi, Biyomalzeme ve Nanotek-
noloji Araştırma Grubu | NanoTeam Kurucusu ve İstan-
bul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan 
“Forests” Dergisinin Editör Kurulu’na seçildi.

Doç. Dr. Candan, MDPI’nın (Basel, Switzerland) yayım-
ladığı, Q1 Sınıfında (Journal Citation Reports & JCR) yer 
alan, ormancılık ve orman ekolojisi alanında uluslararası 
ve disiplinler arası bir yayın olan Forests dergisinin Edi-
töryal Kurulu’ndaki ilk Türk Bilim İnsanı oldu.

TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Candan
 “Forests” Editör Kurulu’na Seçilen İlk Türk Bilim İnsanı Oldu
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Üner Tan Vefat Etti

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Üner Tan 4 Şubat 2022 tari-
hinde Adana’da vefat etti.

85 yaşındaki dünyaca ünlü nöro-fizyolog Prof. Tan, görev 
yaptığı Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen törenin 
ardından ebediyete uğurlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim üyesi olarak ça-
lışan Doç. Dr. Didem Okutman Taş yaklaşık 3,5 yıldır mücadele 
ettiği hastalığı nedeniyle vefat etti. 

2015 yılında TÜBA GEBİP Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Didem 
Okutman Taş’a Allah’tan rahmet,  ailesi, akademi camiası ve ya-
kınlarına sabırlar diliyoruz.

TÜBA Genç Akademi Üyesi Prof. Dr. Didem Taş Vefat Etti

Doç. Dr. Can Küçük Amerika Hematoloji Derneği'n-
den (American Society of Hematology-ASH) kazandığı 
140.000 dolar değerindeki Küresel Araştırma Ödülü'nün 
Takviye Programı kapsamında 40.000 dolarlık proje büt-
çesini de almaya hak kazandı.

TÜBA Genç Akademi Üyesi 
Doç. Dr. Can Küçük’e Büyük Ödül



97MAYIS 2022   TÜBA GÜNCE

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

30. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 

çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 

TÜBA-AR’ın 30. 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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CENGİZ HAN ve MİRASI
Tematik ve kaliteli makaleleri ile üst düzey birçok uluslararası indekste 
taranan Yüksek Öğretim Dergisi - TÜBA Higher Education Research 
/ Review-HER (ISSN: 2146-796X), Nisan 2021'den bu yana TÜBA 
bünyesinde TÜBA-HER ismi ile yayın hayatına devam ediyor. Editör 
Kurulu TÜBA'nın bilim insanı envanteri ile zenginleştirilen TÜBA-HER’in 
Mart 2022 sayısı yayımlanarak Dergipark üzerinden okuyucu ve 
araştırmacıların istifadesine sunuldu. 2023 sayıları için ise Ağustos 2022 
tarihinden itibaren makale kabulüne başlandı.

"TÜBA-HER" için: www.tuba.gov.tr
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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






