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TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
"Levâmi'u'n-nûr fî zulmeti Atlas Minor, Mantığa Başlangıç Risâleler, Vâkıât-ı Rûzmerre I-IV 

ve Târîh-i Ungurus, Hümâyûn-nâme, Fenn-i Terbiye, Üsûlûcyâ: Aristoteles'in Teolojisi, 
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, 

es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, Ferîdüddîn 
Attâr'ın Tezkeretü'l-Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi ve Ferec Ba’d  

eş-Şidde” başlıklı eserler yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

TÜBA’YA YENİ ÜYELERTÜBA’YA YENİ ÜYELER



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
son olarak "Resâilü Ziyaeddin İbnü'l-Esîr, İbn Sînâ ve Fârâbî'nin Poetikaları, Evzahu'l-

Mesâlik ilâ Ma‘rifeti'l-Büldân ve'l-Memâlik, Nizâmü'l-Edviye ve Manzum Fütüvvetnâme" 
adlı eserler yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr

TÜBA Yayınları için:
https://satis.tuba.gov.tr

Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin  
65 yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi 

Lugati”nin A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R, S-Ş, T-V ile Y-Z harflerini 
içeren dokuz cildi ve dizinden oluşan onuncu cildinin TÜBA tarafından 

yayımlanmasıyla projenin ilk bölümü tamamlandı. 

TARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ



Değerli Günce Okurları,

Yeni mutasyonları ile 2021 yılını da şimdiden önemli oranda şekillendiren Korona-
virüs ile mücadele küresel bir seviyede devam ederken 2020 yılının sonuna doğru 
insanların aşıya kavuşmuş olması bir nebze de olsa tünelin ucundaki ışığı görmemi-
ze vesile olmuştur. Tüm dünya için oldukça yorucu geçen bu süreçte Türk bilim in-
sanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin Koronavirüse karşı ürettikleri 
aşıyı takiben diğer ülkelerin de benzer ve başarılı aşı çalışmaları özellikle ileri yaşta 
ve yüksek risk grubundaki insanlar için bir nefes olmuştur. Şahin ve Türeci’nin aşı 
çalışması ülke olarak bizi ayrıca gururlandırmıştır. Bu vesile ile bilim insanlarımızı 
can-ı gönülden kutlarım.

Pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirdiğimiz 57. Genel Kurulumuzda 
Nobel Ödülü sahibi bilim insanımız TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 
Akademi üyeleri için kaleme aldığı mesajı okundu. Genel Kurul Konferansı’nda ise 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik tüm dünyada koronavirüs mücadelesin-

de yaşanan gelişmeler ve çözüm yolları hakkında konuştu. Genel Kurulda yapılan ve 134 Akademi üyesinin katılımıyla 
gerçekleşen oylama sonucunda; Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Fatih Gültekin, Prof. Dr. Kadriye Arzum 
Erdem Gürsan, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç ve Prof. Dr. Bekir Salih Akademi Konsey Üyesi seçildi, ayrıca yine oylama 
sonucu Şeref, Asli ve Asosye olmak üzere toplam 28 bilim insanı Akademimiz üyeleri arasına katıldı. Yeni Konsey 
Üyelerimiz ve aramıza yeni katılan TÜBA Üyelerimizle ülkemiz ve dünya bilimi adına önemli çalışmalara imza ata-
cağımıza inanıyorum. 

Aralık ayı sonu itibarıyla açıkladığımız TÜBA Ödülleri, Ocak ayı sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleş-
tirdiğimiz törende sahiplerine tevdi edildi; bu doğrultuda Uluslararası TÜBA Akademi Ödüllerini kazanan Columbia 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wael B. Hallaq’ı, Yale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Günel’i, ODTÜ’den Prof. Dr. 
Erik Jeppesen’i, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okyay Kaynak’ı, TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi 21 farklı üniversite 
ve iki kurumdan toplam 31 üstün başarılı genç bilim insanımızı ve toplam sekiz esere verilen TÜBA-TESEP Ödülü 
sahiplerini kutluyorum. Ödül programlarının liyakati esas alan değerlendirme süreçlerinde görev alan bilim insanla-
rımıza emekleri, gösterdikleri özen ve sabır dolayısıyla ayrıca teşekkür etmek isterim. 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen; TÜBA-GEBİP kapsamında üç yıl boyunca mali ve akademik olarak desteklenen 
üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışmalarının sunulduğu ve değerlendirildiği TÜBA-GEBİP Yıllık 
Değerlendirme Toplantısını 125 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantı çevirim içi de olsa oldukça yük-
sek bir sinerji yakaladığımızı söyleyebilirim. Enerji Çalışma Grubumuz “Jeotermal Enerji Teknolojileri Calıştayı ve 
Paneli”nde enerji teknolojileri alanında Türkiye’deki deneyimli akademisyenler, kamu, özel sektör ve meslek odaları 
temsilcilerini, yatırımcılarını ve finansal destek sağlayan kuruluş temsilcilerini bir araya getirmiş; birçok konu değer-
lendirilmiş, tartışılmış ve yol haritaları oluşturulmuştu. Bu süreç sonunda hazırlanan “Jeotermal Enerji Teknolojileri 
Raporu”nun kamuoyuyla paylaşıldığı haberini duyurmak isterim.

Uzun süredir yürütülen Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında ise oldukça ilgi gören eserler arasına beş 
yeni çalışmayı daha eklemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz; Ahmedî’nin “İskendernâme”, Âşık Çelebi’nin “Tercü-
me-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle”, Remzî’nin “Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm”, Mehmet Nadir’in “Hesâb-ı 
Nazarî” ile “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye” eserleri akademisyen ve araştırmacı-
ların bilgisine sunuldu.

Akademi olarak uluslararası çatı kuruluşlar ve ikili ilişkilerimiz dahilinde ise devam eden temsil misyonumuzla pek 
çok program ve projeye de ulusal ve uluslararası düzeyde katkı vermeye devam ediyoruz. 

Günce aracılığıyla TÜBA’nın çalışmaları hakkında bilgi verirken ve ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetler hakkında 
gelişmeleri sizlere aktarırken sizden gelecek geri dönüşler bizim için çok  önemlidir. Ülkemiz ve dünyamız için çok 
daha sağlıklı günlerde çalışmalarımızı yürütmeyi diliyor, tüm bu gelişmelerle 65. sayımızı ilginize sunuyorum. 

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı

başkandan...başkandan...
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SON ADAY GÖSTERME TARİHİ 

2021 
ULUSLARARASI

AKADEMİ ÖDÜLLERİ

2020 yılı TÜBA Uluslarası Akademi Ödülü kazananları:
Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde
Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wael B. Hallaq,
Sağlık ve Yaşam Bilimleri Kategorisinde
Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Günel,
Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde
ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erik Jeppesen ve
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak

TÜBA Uluslarası Akademi Ödülleri’ne TÜBA üyeleri, 
Türkiye’deki üniversite rektörlükleri, TÜBA’nın  
ilişkili olduğu Bilim Akademileri ve Akademiler arası kuruluşlar 
ve davet edilen diğer bilim kuruluşları ve bilim insanları  
tarafından aday gösterilebiliyor.

Ödüller Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde tevdi ediliyor.

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

Türkiye ve Türkiye bağlantılı ödül bu yıl
Sosyal ve Beşeri Bilimleri alanında veriliyor.

Mevcut TÜBA üyeleri, çalışanları ve 
değerlendirme süreçlerinde yer alan 

bilim insanları aday gösterilemiyor.

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

Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak 
üzere üç kategoride veriliyor.

Ayrıntılı bilgi için | www.tuba.gov.tr | (0312) 442 29 03/179

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

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

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

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

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 06670 Çankaya | ANKARA

4 HAZİRAN

2021
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TÜBA 57. GENEL KURULU
Akademi’nin 57. Genel Kurulu 26 Aralık 2020 tarihinde çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

TÜBA’ya 5 Konsey Üyesi ve 28 Yeni TÜBA Üyesi 
Seçildi

Akademi üyelerinin oylarıyla süresi dolan TÜBA Konsey 
Üyelerinin yerine 5 yeni üye seçilirken toplam TÜBA’ya 
yeni üyeler de katıldı. 

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Adrian 
Bejan ve Prof. Dr. Shuanggen Jin TÜBA Şeref Üyesi seçildi.

Prof. Dr. Erdal Arıkan, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. 
Dr. Cenk Ayata, Prof. Dr. Pınar Bilgin, Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, Prof. Dr. Bilge De-
mirköz, Prof. Dr. Oktay Duman, Prof. Dr. İlhami Gülçin, 
Prof. Dr. Kadir Mutlu Hayran, Prof. Dr. Muhsin Kar, Prof. 
Dr. Tanju Karanfil, Prof. Dr. Halit Keskin, Prof. Dr. Al-
per Kiraz, Prof. Dr. Atıf Koca, Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 
Prof. Dr. Hamza Kurt, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. 
Mehmet Akif Öztürk, Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Prof. 
Dr. Mustafa Soylak, Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu ve Prof. Dr. 
Mustafa Tüzen Asli Üye, Prof. Dr. Ali Koşar, Prof. Dr. 
Ali Rıza Yıldız ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran TÜBA 
Asosye Üyesi seçildi.

 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:           
“Çalışmalarınızı, projelerinizi desteklemekten bü-
yük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.”
Genel Kurula ithafen gönderdiği mesajda  Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, bilimin, sanayinin ve 
teknolojinin tüm insanlığın yararına kullanıldığı adil bir 
düzen için; sizlere, çalışmalarınıza her zamankinden daha 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank

Geleceğimizi sağlam temeller 
üzerinde inşa etmenin yolu, bilimi ve 

dehayı taltif etmekten geçiyor.

““
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çok ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki; geleceğimizi sağlam te-
meller üzerinde inşa etmenin yolu, bilimi ve dehayı taltif 
etmekten geçiyor. Geleceğimize birlikte hizmet etmekten; 
çalışmalarınızı, projelerinizi desteklemekten büyük mut-
luluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. ” dedi.

COVID-19 küresel salgınının, tüm kurum ve kuruluşları 
olduğu gibi Akademi’yi de etkilediğini ifade eden TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise: “Fiziki olarak yap-
mayı planladığımız birçok bilimsel toplantıyı çevirim içi 
yapmak zorunda kaldık. Hatta Uluslararası Hukuk, Dip-
lomasi ve İş Birliği Yaz Okulu gibi bazı etkinliklerimizi 
ertelemek durumunda kaldık. TÜBA olarak bilim diplo-
masisi kapsamında uluslararası çatı kuruluşların ve orga-
nizasyonların toplantılarına da yine çevirim içi katıldık. 
ISC, ALLEA gibi çatı kuruluşlar ve diğer bilim akademile-
rinin toplantılarının yanında G-20 ülkelerinin bilim aka-
demilerinden oluşan Science-20’nin (S-20), G-20 liderle-
rine sunmak üzere hazırladığı sonuç bildirgesine de aktif 
bir şekilde önerilerimizle katkı sunduk.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: 
“Akademi’mizin yeni üyelerini tebrik ediyor, 
birlikte ülkemiz ve dünyamız için iş birliği içinde 
önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.”

Prof. Dr. Muzaffer Şeker Genel Kurulda yapılan oylamanın 
neticesinde seçilen Konsey üyelerimizi ve Akademi’ye 
seçilen yeni üyelerimizi kutluyor ülkemiz ve dünyamız 
için iş birliği içinde önemli başarılara imza atacağımıza 
inanıyorum dedi.

Akademi’nin dönemin şartları dolayısıyla getirdiği kısıtla-
malar ile yayın faaliyetlerine ağırlık verdiğinin altını çizen 
Prof. Şeker, TÜBA’nın salgın ile alakalı gerek kapsayıcı ge-
rekse de tematik yayınlarının kamuoyunda takdir topladı-
ğını vurguladı. COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme 
Raporu, 6 kez güncellenerek bilim dünyası ile paylaşıldığı-
nı anımsatan Şeker, 6. sürümün İngilizce ve Türkçe olarak 
basılarak ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlara gönderil-
diği bilgisini verdi. TÜBA-Enerji Depolama Teknolojileri 

Raporu, TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Deği-
şim ve Etkileşimler Raporu, Türkiye’de İklim Değişimi ve 
Halk Sağlığı Raporu, TÜBA Jeotermal Enerji Teknolojile-
ri Raporu, Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu da 
yaşanan süreçte TÜBA’nın yayımladığı raporlardır diyen 
Şeker, raporların aynı zamanda İngilizce olarak da yayım-

TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Genel Kurulda yapılan oylamanın 
neticesinde seçilen Konsey 

üyelerimizi ve Akademi’ye seçilen 
yeni üyelerimizi kutluyor, ülkemiz 

ve dünyamız için iş birliği içinde 
önemli başarılara imza atacağımıza 

inanıyorum.

““
Prof. Dr. Mehmet 
Emin Aydın

 Prof. Dr. Fatih 
Gültekin

Prof. Dr. Kadriye  
Arzum Erdem Gürsan

 Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç Prof. Dr. Bekir Salih
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landığını ve açık erişime sunulduğunu söyledi. Son dö-
nemde Türkiye Bilim Raporunun da kamuoyunda yankı 
bulduğunu dile getirdi ve benzer raporlara tematik olarak 
devamının planlandığını kaydetti.

Prof. Şeker konuşmasında ayrıca “Küresel Salgın ile ilgili 
bir diğer kapsamlı çalışmamız Türkçe olarak yayımladığı-
mız “Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Ge-
leceği” ve İngilizce olarak yayımladığımız “Reflections on 
the Pandemic in the Future of the World” kitapları oldu. 
Salgın sonrası yeni dönem ile ilgili olarak eğitim, sağlık, 
uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat, finans, kutup 
çalışmaları, enerji, tarım, uzay çalışmaları, eğlence ve 
spor sektörü gibi birçok alanda öngörüler kitaplarda yer 
aldı. “Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum 
Güvenliği” başlıklı kitap ise hızlı dijitalleşmenin getirdiği 
sorunlara hukuki, ekonomik, sosyal ve psikolojik boyut-
larda bütüncül bir şekilde yaklaşan diğer kitap oldu. 2020 
yılında aynı zamanda Sanat Tarihi-Restorasyon- Arkeo-
loji-Metalürji gibi farklı bilim alanlarını bir araya getiren 
multi-disipliner bir çalışma olan “Ortaçağ Temrenleri” 
yayımlandı. Yine bu yıl içerisinde TÜBA Şeref Üyesi Prof. 
Dr. Andreas Tietze’nin Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türk-
çesi Lugati 10 cilt olarak tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde yürütülen Türk-İslam Bilim Kültür Mirası 
Projesi kapsamında da yine 8 eser yayımlanarak ilgililerin 
istifadesine sunuldu. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Pro-
jesi Kapsamında Mühendislik Terimleri Sözlüğü yayım-
landı. Ayrıca diğer sözlük çalışmaları ile ilgili olarak da 
çalışma grupları oluşturuldu. Kısa sürede diğer alanlarda 
bu grupların çalışmalarının ürünlerini göreceğiz.” dedi.

Tüm yayınların Akademi ağ sayfası üzerinden herke-
sin erişimine açıldığını da vurgulayan Şeker 23 Aralık’ta 
duyurulan 2020 Yılı TÜBA Ödülleri hakkında da bilgi 
verdi: “Ödüllerin değerlendirme süreçlerinde yer alan 
hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. 3 farklı kategori-

de 4 bilim insanı TÜBA Akademi Ödülü’ne, 4 farklı alan-
da ve ayrıca bu yıla özgü olmak üzere kutup çalışmaları 
alanında da 4 bilim insanı dahil toplam 31 bilim insanı 
da TÜBA-GEBİP Ödülü’ne layık görüldü. 8 eser ise TÜ-
BA-TESEP Ödülü kapsamında ödüllendirildi. Sosyal ve 
Beşerî Bilimler kategorisinde; 2020 TÜBA Akademi Ödü-
lü, Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wael 
B. Hallaq’a; Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde 2020 
TÜBA Akademi Ödülü, Yale Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Murat Günel’e; Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisin-
de; 2020 TÜBA Akademi Ödülü, ODTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Erik Jeppesen’e ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak’a tevcih edilmiştir. Yine bu 
yıla özgü olarak ihdas ettiğimiz COVID-19 Özel Ödülü 
başvurularının hakem değerlendirme süreci devam edi-
yor, süreç tamamlandığında sonuçlar kamuoyuyla pay-
laşılacak. Ödüllerimizin etkisi, ses getirişi ve kalitesi her 
geçen yıl artarak devam ediyor.” dedi. Diğer yandan Aka-
demi’nin planlanan çalışma grupları faaliyetleri ile kurum 
ve kuruluşlar arasında yapılan anlaşmalar paralelinde gö-
rüşülen projelerle ilgili bilgi verdi.

Nobel Ödüllü TÜBA Şeref Üyesi Prof. Aziz 
Sancar’dan Akademi Üyelerine Genel Kurul Mesajı

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik tarafından 
“COVID-19 ve Uluslararası İşbirliği” adlı konferansına 
TÜBA Üyesi Prof. Aziz Sancar’ın Genel Kurul’da okun-
mak üzere gönderdiği mesajı paylaştı: “Değerli TÜBA 
Başkanı ve Akademi Üyelerine; bana gösterdiğiniz ilgi ve 
takdir için çok teşekkür ederim, ülkemizin bilimde kalkın-
masında her birimizin kendi alanımızda yaptığı katkılar 
için Türkiye ve büyük Türk dünyası size minnettardır. Di-
lerim sizlerin ve sizlerin yetiştirdiği genç bilim insanlarının 
sayesinde 2023 yılında Türkiye dünya biliminde hak ettiği 
yeri alacaktır. Başarılarınızın devamını diler, yeni yılınızı 
kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım.”

“Değerli TÜBA Başkanı ve Akademi Üyelerine; 
bana gösterdiğiniz ilgi ve takdir için çok teşekkür 
ederim, ülkemizin bilimde kalkınmasında her 
birimizin kendi alanımızda yaptığı katkılar için 
Türkiye ve büyük Türk dünyası size minnettardır. 
Dilerim sizlerin ve sizlerin yetiştirdiği genç bilim 
insanlarının sayesinde 2023 yılında Türkiye dünya 
biliminde hak ettiği yeri alacaktır. Başarılarınızın 
devamını diler, yeni yılınızı kutlar, sevgi ve 
selamlarımı sunarım.”

Prof. Dr. Aziz Sancar
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik “Sorunla-
rın tümünün çözümü için dünya, daha önce benzeri 
görülmemiş bir bilimsel iş birliğine girmiş bulunuyor.” 
Küresel pandeminin hız kazandığı dönemde çevirim içi de 
olsa bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen 
Prof. Özçelik insanlığın günümüzde karşılaştığı zorlukları 
aşmak konusunda en önemli aracının bilim olduğunu bir 
kez daha görmüş bulunuyoruz diyerek sözlerine başladı 
ve şu şekilde devam etti: “Koronavirüsün derin etkilerini 
hissettirdiği bir dönemde, hepimizin ilham kaynağı olan 
ve gelecek için ümit duymamızı sağlayan bilim, sanat ve 
yardımseverliğin önemini ne kadar vurgulasak az olacak. 
Devam etmekte olan pandemi bize yaşam koşullarımızın 
nasıl da aniden ve köklü bir değişime uğrayabileceğini bir 
kez daha gösterdi. Aynı zamanda karşılaştığımız ciddi so-
runların çözümünde bilimin tek çare olduğunu hatırlat-
tı. Covid – 19 hastalığına karşı olan küresel mücadelede 
başarıya ulaşmanın tek yolu olan koronavirüs biyoloji-
sinin temelden anlamak olduğunu gösterdi. Virüs nasıl 
bulaşıyor? Hücre içine giriyor, bağışıklık sistemini tetik-
liyor ve sitokin fırtınası olarak adlandırılan bir dizi olayı 
nasıl başlatıyor? Hastalık niçin bazı insanlarda daha ağır 
seyrediyor? Bazılarında ise neden asemptomatik kalıyor? 
İlaçları nasıl yeniden amaçlandırabiliriz? Nasıl aşı geliş-
tirebiliriz? gibi sorunların tümünün çözümü için dünya 
daha önce benzeri görülmemiş bir bilimsel iş birliğine 
girmiş bulunuyor. Böylece sınır tanımayan bir pandemi 
gibi küresel ölçekte insanlığı tehdit eden sorunlara çözüm 

bulmada bilimsel araştırmanın ve uluslararası iş birliği-
ni bir kez daha anladık. Bunun canlı bir örneğini bizzat 
ben yaşamış bulunuyorum; bu yıl Mart ayında Asya, Av-
rupa, Amerika, Avusturalya ve Orta Doğu ülkelerinden 
yaklaşık 50 genetik merkezi ve yüzlerce hastanenin katılı-
mıyla Covid İnsan Genetiği Girişimi olarak adlandırılan 
bir çok uluslu bir konsorsiyum kurduk ve bu oluşumun 
yönetim kurulu üyesi seçildim. Kısa bir sürede hızlı bir 
yol aldık ve Covid – 19 moleküler temelleri en kapsamlı 
şekilde anlaşılan bulaşıcı hastalıklardan biri haline geldi. 
Böyle hayatı tehdit eden ağır Covid-19 Hastalığının gene-
tik ve immünolojik nedenleri keşfettik ve araştırmamızın 
sonuçlarını Science dergisinde yayımlanan iki makale ile 
bilim dünyasına duyurduk. Şunu gördük ki ağır Covid – 
19 hastalarının önemli bir bölümünde antikorlar virüsü 
değil bağışıklık sisteminin kendisini hedefliyor. Yine ağır 
Covid-19 hastalarının bir bölümünde doğuştan gelen 
genetik mutasyonların bulunduğunu gördük. Her iki du-
rumda da temel mekanizma hastalarda vücudu virüsler-
den koruyan ve 17 proteinden oluşan tıp 1 interferonun 
bulunmaması. Böylece ister antikorların nötralizan etkisi 
sonucu olsun ister mutasyona uğramış genlerin neticesi 
sonucunda gelişsin günümüze dek yeterli düzeyde anla-
şılamayan ağır Covid -19 hastalığını moleküler yapısının 
bir protein grubunun eksikliğinden kaynaklandığı anla-
şıldı. Bu da bize interferon tabanlı tedavilerin önemi ve 
gerekliliğini göstermiş oldu.” dedi.

Genel Kurul dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Tayfun Özçelik

Koronavirüsün derin etkilerini 
hissettirdiği bir dönemde, hepimizin 

ilham kaynağı olan ve gelecek için 
ümit duymamızı sağlayan bilim, sanat 
ve yardımseverliğin önemini ne kadar 

vurgulasak az olacak.

““
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2020 YILI 
TÜBA ÖDÜLLERI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan; TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, 
TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP’ten oluşan “TÜBA Ödülleri” sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan; TÜBA Ulus-
lararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP’ten (Bilimsel Telif 
Eser) oluşan “TÜBA Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül-
lerin tümü, ilerleyen günlerde belirlenecek tarihte, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine 
tevdi edilecek.

Akademi’nin gelenekselleşen ödüllerinin hakem değer-
lendirme süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü vurgula-
yan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konu hak-
kında şu şekilde konuştu: “Üç farklı kategoride dört bilim 
insanı TÜBA Uluslararası Akademi 
Ödülü’ne, dört farklı alanda ve ay-
rıca bu yıla özgü olmak üzere kutup 
çalışmaları alanında da dört bilim 
insanı dahil toplam 31 bilim in-
sanı       TÜBA-GEBİP Ödülü’ne 
ve sekiz eser de TÜBA-TESEP 
Ödülü’ne layık görüldü. Bilim 
insanlarımızın ülkemize ve in-
sanlığa katkılarının ödüllendi-
rilmesi, başarılı çalışmalarıyla 
genç nesilleri bilim insanlığına 
özendirilmeleri; ülkemizin geleceği, 

milli ve yerli üretimimiz ve tam bağımsızlığımız açısından 
da önemlidir. Bu yıl Ödül alan arkadaşlarımı kutluyor, 
başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. COVID-19 
Özel Ödülü başvurularının hakem değerlendirme süreci 
devam etmekte olup, süreç tamamlandığında sonuçlar 
kamuoyuyla paylaşılacak. Bu vesileyle küresel salgınla 
mücadelede canları pahasına gayret gösteren tüm sağlık 
çalışanlarına ayrıca teşekkür eder, bu süreçte vefat eden 
bilim insanlarımızı da şükran ve rahmetle anıyorum.” 
dedi.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri
TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir 

misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dün-
yadaki bütün bilim insanlarına açık 

olan 2020 yılı “TÜBA Uluslararası 
Akademi Ödülleri”ne Sosyal ve 

Beşeri Bilimler, Sağlık ve Yaşam 
Bilimleri ve Fen ve Mühendislik 
Bilimleri olmak üzere üç kate-
goride toplam dört bilim insanı 
layık görüldü.

Yerli ve yabancı hakem görüşleri 
ve alan komitelerinin değerlen-

2020
ULUSLARARASI

AKADEMİ
ÖDÜLLERİ
AÇIKLANDI

Okyay Kaynak
Fen ve Mühendislik      
Bilimleri

Sağlık ve Yaşam              
Bilimleri

Murat Günel
Sosyal ve Beşeri
Bilimler

Wael B. Hallaq
Fen ve Mühendislik      
Bilimleri

Erik Jeppesen
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dirmesi sonucunda TÜBA Akademi Konseyi’nce 2020 
TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri;

Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde;  Columbia Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wael B. Hallaq’a; İslam 
hukuk tarihi kapsamında fıkıh usulü çalışmaları; özellikle 
içtihat meselesi, otantite sorunu, hukukî bilginin üretimi, 
içtihat kapısının kapalılığı, fetvâ-içtihat-kazâ gibi  konu-
lardaki incelemeleri ile, ilaveten, oryantalizm-modernite 
eleştirileri bağlamında getirdiği yeni kavrayışlar nedeniy-
le tevcih edilmiştir.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde;  Yale 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Günel’e; sinir sistemini 
tutan damar hastalıkları ve kortikal gelişim bozuklukla-
rına neden olan kalıtsal genetik mütasyonların tanım-
lanması ve meka nizmalarının aydınlatılması çalışmaları 
nedeniyle tevcih edilmiştir.

Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde;  ODTÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erik Jeppesen’e; tatlı su ekosis-
temleri konusundaki çalışmalar bu kırılgan ekosistemle-
rin, küresel bazda göl ve nehirlerin korunmasına yönelik 
çalışmaları ve küresel iklim değişikliğinin sucul  ekosis-
temlere etkileri konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle, 
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay Kay-
nak’a ise; endüstriyel süreç kontrolü, havacılık, araç kont-
rolü, robotik ve otomasyon alanlarındaki uygulamaları ve 
çalışmalarında yapay zekâ ve yapay sinir ağları teknikle-
rini de kullanarak geliştirdiği kayar kip kontrolü yönte-
mi konusundaki çalışmaları ve katkıları nedeniyle tevcih 
edilmiştir.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri; Akademi Madal-
yası ve takribi 30.000 Amerikan dolarından oluşur ve ala-
nında “özgün, öncü ve çığır açıcı” çalışmaları ile temayüz 
etmiş bilim insanlarına verilir.

Prof.  Dr. Wael B. Hallaq:  1955 yılında Filistin’in Nasıra 
kentinde doğdu. 1978’de Hayfa Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler 
ve Ortadoğu Tarihi okudu. Yüksek lisans çalışmalarını bu iki 
alanda yaparken Amerika’ya gitti ve Washington Üniversitesi’nde 
lisansüstü eğitimine başladı. 1979 yılında İslam hukukunda kâ-
dılık üzerine yüksek lisansını, 1983 yılında içtihat kapısının ka-
palı olduğuna dair tezlere eleştirel yaklaşan doktora çalışmasını 
tamamladı. Bir müddet Washington Üniversitesi’nde çalıştıktan 
sonra 1985’te McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları  Ensti-
tüsü’nde önce yardımcı doçent, daha sonra doçent ve profesör 
olarak çalıştı. 1990’dan itibaren aynı üniversitenin Hukuk Fakül-
tesinde bulunan Mukayeseli Hukuk Enstitüsü kadrosunda uzun 
yıllar görev aldı. 2009 yılından itibaren Columbia Üniversitesin-
de profesör olarak çalışmaya başlayan Hallaq’ın Arapça, İtalyan-
ca, Endonezyaca, Japonca, Türkçe ve Farsça başta olmak üzere 
birçok dile çevrilmiş çalışmaları bulunuyor. Batıda İslam hukuku 
çalışmalarının neredeyse son otuz yılına damgasını vurmuş isim-
lerden biri Wael B. Hallaq’tır. 1980’lerin başında kaleme aldığı 
çalışmalar ile alana önemli katkılar sunmaya başlayan Hallaq’ın 
akademik serüveni Türkçede çeşitli çalışmalara konu olmuştur.

Prof. Dr. Murat Günel:  1991 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. Sinir sistemini tutan damarsal has-

talıklar ve kortikal gelişim bozukluklarına neden olan kalıtsal 
genetik mutasyonların tanımlanması ve mekanizmalarının ay-
dınlatılması üzerinde bilime çığır açıcı nitelikte katkılar yapan 
Dr. Günel, buna paralel olarak eksom dizilemesi metodolojine 
öncü katkılarıyla kortikal gelişimde temel işlevi olan WDR62 
genini tanımladı. Bu araştırması Nature dergisinin 2010 yılın-
da bilime yapılan en değerli katkılar (Breakthrough of the Year) 
listesinde yer aldı. Klinik çalışmaları beyin anevrizmaları ve 
damarsal malformasyonlarının tedavisi üzerinde odaklanan, 
özellikle arterio-venöz ve kavernöz malformasyonlar alanları-
na yoğunlaşan Prof. Günel, karotid hastalığı gibi tıkayıcı damar 
hastalıkları ve gamma knife cerrahisi üzerinde bir dünya otori-
tesi olarak kabul ediliyor.

Prof. Dr. Erik Jeppesen: Danimarka Aarhus Üniversitesi ve Na-
tional Environmental Research Institute’da görev yapan Prof. 
Erik Jeppesen, TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacı 
Programı ile desteklenmeye hak kazanarak ODTÜ Biyoloji Bö-
lümü’nde iklim değişikliğinin tuzlu göl ekosistemlerine etkileri 
konusunda çalışmalarına devam ediyor. Prof. Jeppesen’in yap-
tığı tatlı su ekosistemleri konusundaki çalışmalar bu kırılgan 
ekosistemlerin, küresel bazda göl ve nehirlerin korunmasına 
yönelik önemli bilimsel veriler içeriyor ve restorasyon açısından 
temel oluşturuyor. Göller ve rezervuarlar konusunda dünyanın 
önde gelen araştırmacılarından biri olan Prof. Jeppesen aynı za-
manda akarsular konusunda ve farklı baskı faktörlerinin sucul 
ekosistemler üzerine etkilerini yönetmeye ilişkin çözümlemeler 
üzerinde çalışıyor. Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e, Asya’dan Ame-
rika’ya hemen hemen tüm kıtalarda çalışma gruplarına dahil 
olan ve çalışmalara katılan Prof. Erik Jeppesen’in araştırmaları, 
küresel iklim değişikliğinin sucul ekosistemlere etkileri konu-
sunda çığır açıcıdır. 2007 yılında iklim değişikliği üzerine yapı-
lan IPCC2007 panelinin bir üyesi olarak Nobel Barış Ödülü’nü 
alan, Google Scholar verilerine göre 550’nin üzerindeki ulusla-
rarası hakemli bilimsel makalesine 52.000 atıf yapılan Prof. Jep-
pesen’in h-indeksi 87’dir.

Prof. Dr. Okyay Kaynak:  1948 yılında doğdu. 1966 yılında 
İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’ndeki lisans eğitimini 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 1972 yılında doktor 
çalışması ile tamamladı. Türkiye’ye dönerek SEKA’da başladığı 
mesleki çalışmalarına bir süre sonra Suudi Arabistan’da devam 
etti. 1979 yılında katıldığı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2015 yılında profesör 
olarak emekli oldu. Halen akademik çalışmalarını aynı bölümde 
Emeritus profesör olarak sürdüren Prof. Dr. Okyay Kaynak, 
2003 yılından bu yana muhtelif aralıklarla Çin Harbin Teknoloji 
Enstitüsü’nde görev yapıyor. Dr. Kaynak’ın 1987 yılında öğren-
cisi ile birlikte IEEE Transaction on Automatic Control dergi-
sinde yayımlanan “Kayar Kip Kontrolü / Sliding Mode Control” 
konusundaki makalesi endüstriyel süreç kontrolü, havacılık, 
araç kontrolü, robotik ve otomasyon alanlarındaki uygulamaları 
nedeniyle geniş ölçüde kabul gördü ve daha sonraki çalışmala-
rında yapay zekâ ve yapay sinir ağları tekniklerini de kullanarak 
geliştirdiği kayar kip kontrolü yöntemi konusunda öncü ve çığır 
açıcı oldu. Çin’le kurduğu ilişkiler sırasında, Türk ve Çinli bilim 
insanları arasında, karşılıklı yararlara dayanan köprüler kurmak 
için sarf ettiği çaba Çin Hükümeti tarafından takdir edilerek 
2016 yılında “Çin Dostluk Ödülü”ne layık görüldü. Prof. Kay-
nak’ın çalışmalarının uluslararası düzeydeki değeri 2016 yılın-
da aldığı Humboldt Araştırma Ödülü ile de kanıtlandı. Web of 
Science verilerine göre toplam 272 makalesine 8700 atıf yapılan 
Prof. Dr. Okyay Kaynak’ın h-indeksi 46’dır.
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TÜBA-GEBİP Ödülleri

TÜBA bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme 
misyonu kapsamında her yıl verilen TÜBA Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (TÜBA-GEBİP) 2020 yılın-
da; 21 farklı üniversite ve iki kurumdan toplam 31 üstün 
başarılı genç bilim insanı kazandı. Böylece şimdiye kadar 
TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 539’a 
yükseldi.

TÜBA GEBİP Ödülü kazananları arasında; bu yıl Konsey-
ce stratejik ve ulusal öncelikli alan olarak belirlenen “An-
tarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kap-
samındaki “TÜBA-GEBİP Kutup Çalışmaları Ödülü”nün 
sahibi bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları olan 4 farklı 
üniversite ve kurumdan 4 üstün başarılı genç bilim insanı 
da yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde çağrıya çıkılacak olan geleneksel 
TÜBA-GEBİP Ödülleri, Türkiye’nin uluslararası bilim ca-
miasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim 
insanlarının teşviki ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürme-
leri bakımından özel bir öneme sahiptir.

TÜBA-GEBİP Ödülleri; doğa, mühendislik, sağlık bilimleri 
ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı 
genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de 
sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, 
Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve 
yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den 
beri veriliyor. Özgün ve yüksek talep gören program 
kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 30 bin 
liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora 
öğrencileri için de ayrıca her yıl 10 bin liralık ek destek 
ve akademi üyelerince danışmanlık da sağlanıyor.  Ayrıca 
TÜBA-GEBİP Ödülü sahipleri TÜBA Genç Akademi doğal 
üyesi olarak kabul ediliyor.
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TÜBA-TESEP Ödülleri

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üreti-
mi teşvikini amaçlayan TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü 
(TÜBA-TESEP) kapsamında; 2020 yılında Sağlık Bilimle-
ri alanında bir esere, Sosyal Bilimler alanında iki esere Te-
lif Eser Ödülü, bir esere Fuat Sezgin Özel Ödülü, bir esere 
Halil İnalcık Özel Ödülü ve üç esere de Kayda Değer Eser 
(Mansiyon) Ödülü olmak üzere toplam 8 Türkçe bilimsel 
telif eser de TÜBA-TESEP Ödülü’ne layık görüldü. Böyle-
ce şimdiye kadar ödüllendirilen eser sayısı 210’a yükseldi.

Önümüzdeki günlerde çağrıya çıkılacak olan 2021 TÜBA-
TESEP Ödülleri, nitelikli Türkçe bilimsel eser yazımının 
özendirilmesi bakımından özel bir öneme sahiptir.

TÜBA-TESEP Ödülleri; tüm bilim alanlarında üniversite 
düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve 
yayınını teşvik amacıyla veriliyor. 2008’de başlatılan ve 
2016’ya kadar telif ve çeviri eserlerin ödüllendirildiği 
TEÇEP olarak adlandırılan programın 2017’den itibaren 
telif eserleri teşviki amaçlayan TESEP olarak devamına 
ve Sosyal Bilimler alanından bir esere Halil İnalcık Özel 
Ödülü, 2020 yılında ise Fuat Sezgin Özel Ödülü verilmesine 
karar verildi. 2020 yılında, TESEP Telif Eser Ödülü, Halil 
İnalcık Özel Ödülü ve Fuat Sezgin Özel Ödülü için 25 bin 
TL, Kayda Değer Telif Eser Ödülü (mansiyon) için ise 10 
bin TL ödül takdim ediliyor.
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2020 “TÜBA ÖDÜLLERI” 
SAHIPLERINI BULDU

2020 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde 28 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 

törenle sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “TÜBA ve 
TÜBİTAK Ödülleri Töreni”ne; Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Konsey üyeleri ve TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ko-
nuşmalarının ardından 2020 TÜBA Ödülleri sahiplerine 
tevdi edildi. TÜBA 2020 Uluslararası Akademi, GEBİP ve 
TESEP Ödül sahipleri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar.

2020 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri Prof. Dr. Erik 
Jeppesen, Prof. Dr. Okyay Kaynak ve Tören’e katılamayan 
Prof. Dr. Murat Günel yerine Prof. Dr. Tayfun Özçelik’e, 
Prof. Dr. Wael B. Hallaq yerine ise İbn Haldun Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk’e takdim edildi.

2020 TÜBA-GEBİP Ödülleri; doğa bilimleri alanında 
Doç. Dr. Serdar Akbayrak, Doç. Dr. Yaşar Akdoğan, Dr. 
Ghaith Makey, Dr. Korhan Özkan ve Doç. Dr. Rifat Onur 
Umucalılar’a mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. 
Abdullah Aksu, Doç. Dr. Kamil Boratay Alıcı, Prof. Dr. 

Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Necip Atar, Dr. Ayşegül 
Doğan, Doç. Dr. Ozan Erdinç, Doç. Dr. Ozan Erdinç, 
Doç. Dr. Aysel Kantürk Figen, Prof. Dr. Yusuf Kaynak, 
Dr. Savaş Taşoğlu ve Dr. Hüseyin Cumhur Tekin’e Kutup 
çalışmaları alanında ise Uzm. Dr. Güneş Güner, Doç. Dr. 
Zerrin Sezgin Bayındır, Doç. Dr. Fatma Sezer Şenol De-
niz, Doç Dr. Mustafa Oğuz Afacan, Dr. Muhammet Zahit 
Atçıl, Dr. Eliza Gheorge, Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül, Dr. 
Mert Moral, Dr. Betül Özbay, Doç. Dr. Ahmet Şensoy, Dr. 
İhsan Efe Tokdemir, prof. Dr. Mehmet Gökhan Hakıcı, 
Prof. Dr. Didem Özçimen, Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Prof. 
Dr. Cengiz Yıldırım’a tevdi edildi.

2020 TÜBA-TESEP Ödülleri’ne Prof. Dr. Alp Can’ın “Ya-
şam Bilimlerinde A’dan Z’ye: Mikroskopi”, Doç. Dr. Ersin 
Erdoğan’ın “Hakem Kararlarının kesin Hüküm Etkisi”, 
Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan’ın “Hazar Kağanlığı ve Et-
rafındaki Dünya”, Ar. Gör. Kübra Fettahoğlu “Rasathane-i 
Amire (1868 – 1922)”, Dr. Ömer Gezer’in “Kale ve Ne-
fer: Habsburg Serhaddinde Osmanlı Askeri Gücü (1699 
– 1715)”, Doç. Dr. Evren Küçük’ün “Savaşta Diplomasi: 
Adana - Yenice Gizlice Görüşmeleri (30-31 Ocak 1943) 
ve Fatma Betül Altıntaş’ın “Tarihsel Eleştiri Yöntemleri: 
Tenkidi ve İslami Rivayetlere Uygulanması Sorunu” adlı 
eserlerine takdim edildi. Ayrıca 2020 Yılı TÜBİTAK Bi-
lim Ödülü’nü mühendislik bilimleri alanında TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir aldı.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

Sizlerin laboratuvarlarda,  
araştırma-geliştirme merkezlerinde 

yaptığınız çalışmaların gün yüzüne 
çıkması, somutlaşması hedeflerimiz 

bakımından çok önemlidir.

““



14 TÜBA GÜNCE   OCAK 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Genç 
bilim insanlarının ödüllendirilmesi, gelecekteki 
çığır açıcı çalışmalara kapı açacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tören’de yaptığı konuşmada 
Türkiye’yi kendi vatandaşlarımız yanında dünyadaki tüm 
bilim insanları için de bir cazibe merkezi hâline getirmeyi 
hedefliyoruz. Bu kapsamda, Uluslararası Lider Araştır-
macılar Programı vasıtasıyla 21 farklı ülkeden 127 üst dü-
zey araştırmacı çalışmalarını Türkiye’ye taşıdı.” dedi.

Düzenlenen araştırma projesi yarışmaları, ulusal ve ulus-
lararası bilim olimpiyatları ile çocukları, bilim insanı 
olma ve girişimcilik konusunda geleceğe hazırladıklarını 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TEKNOFEST yarış-
malarıyla gençlerimizi büyük bir heyecanla icat peşinde 
koşmaya teşvik ediyoruz. DENE-YAP teknoloji atölyele-
rinde genç yeteneklerimizi geleceğin mucit adayları ola-
rak, yükselen teknolojilerle buluşturuyoruz. Nitekim son 
iki yılda 159 öğrencimiz, uluslararası ve bölgesel bilim 
olimpiyatlarından 144 madalya ve 8 mansiyon derecesi ile 
döndü” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Stajyer Araştırmacı Prog-
ramı ile bin 500 lisans öğrencisini, AR-GE ve yenilik 
süreçlerine dâhil ettiklerini, TÜBİTAK Sanayi Doktora 
Programı ile de bugüne kadar bin 162 doktora öğrencisi 
yetiştirildiğini kaydederek, TÜBA’nın genç bilim insanla-
rına yönelik ödüllerini de bu açıdan çok önemli gördüğü-
nü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstün yetenekli genç bilim in-
sanlarının ödüllendirilmesinin gelecekteki çığır açıcı ça-
lışmalara kapı açacağını vurguladı.

Bilim ve teknolojinin, insanlığın faydasına kullanılabildi-
ği, başkalarına aktarılabildiği ölçüde kıymetli olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bir ilmin sadece 
eyleme dönüşmesi yeterli değildir, elzem olan faydalı hâle 
gelmesidir. Sizlerin ortaya koyduğu bilimi, ürettiği tek-
nolojiyi özgün ve değerli kılan işte bu hassasiyettir. Eğer 
ailenizden, kendinizden feragat ederek yürüttüğünüz, ha-
yatınızı adadığınız çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyor-

sa, o zaman şöyle oturup ne yaptığımızı bir düşünmemiz 
lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“Bilim ve teknolojiyi diğerlerine üstünlük kurmak 
için bir sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var.” 
Her medeniyetin kendi teknolojisini, her teknolojinin de 
kendi kültürünü ve değerini ürettiğini anlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bilim ve teknolojiyi 
yıkıcı güç olarak gören, diğerlerine üstünlük kurmak için 
bir sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var. Bizim me-
deniyetimiz işte tüm bu noktada diğerlerinden ayrılıyor. 
Bu medeniyetin evlatları, bilimi sadece ve sadece insan-
lık yararına üretir, teknolojiyi insanlık yararına geliştirir. 
Onlar yeni bir teknoloji geliştirdiğinde, uzak coğrafyaları 
antrenman sahası olarak kullanır, yeni savaşlar başlatır. 
Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde ise bunu, o coğ-
rafyalarda sefaletin, insanlık dışı görüntülerin önüne geç-
mek, hayatlarını değiştirmek için kullanırız. Bizim mede-
niyetimize yakışan da dünyanın Türk bilim insanlarından 
beklediği de işte bu duruştur. Türkiye’yi kritik teknolojile-
rin pazarı değil, üreticisi yapma hedefimizin altında yatan 
ana sebep de budur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarına seslenerek; 
“Sizlerin laboratuvarlarda, araştırma-geliştirme merkez-
lerinde yaptığınız çalışmaların gün yüzüne çıkması, so-
mutlaşması hedeflerimiz bakımdan çok önemlidir. Bu 
çerçevede, dünyanın Koronavirüs salgını ile boğuştuğu 
bir dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında da elde 
ettikleri gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz” dedi.

Salgın henüz Türkiye sınırlarına dayanmadan kurdukla-
rı TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu ile adeta bir 
bilim seferberliği başlattıklarını vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, platformdaki 436 araştırmacının, aşı ve ilaç 
geliştirme odaklı 17 proje yürüttüklerini açıkladı.

“Kendi aşısını üreten bir ülke olarak uluslararası 
arenada önde gelen bir oyuncu konumuna 
geleceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda üç yenilikçi aşı adayının 
faz çalışmalarına başlama arifesinde olunduğunu bildire-
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rek, “Hocalarımızın çalışması, kendi kategorilerinde dün-
yada klinik aşamaya geçen üçüncü aşı adayı olma potansi-
yeline sahiptir. Ayrıca, mevcut inaktif aşılardan daha etkin 
olma potansiyeline sahip bir aşımız ile ikinci nesil bir aşı-
mızın çalışmaları da hızla devam ediyor” bilgisini paylaştı.

Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve millî üretimi konusun-
da özel sektör kuruluşlarını da seferber ettiklerini kayde-
den Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin’den sonra, KO-
VID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü 
ülke durumunda olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alana yapılan yatırımların 
sadece salgın dönemiyle sınırlı olmadığını da belirterek, 
“İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir 
ülke olarak, uzun yıllardır ihmal edilmiş bu alanda, ulus-
lararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna gelece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜBA’nın bilim diplomasisi kapsamında 
uluslararası çatı kuruluşlar nezdinde yürüttüğü 
temsil faaliyetlerinin de Türkiye’nin bilim 
dünyasındaki etkinliğinin artırılması bakımından 
çok kıymetli.”
“Medeniyet coğrafyamızın büyüklüğü, bizim en önemli 
gücümüzdür” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu gücü 
değerlendirebilmek için, öncelikle elimizdeki potansiyeli 
kullanılabilir hâle getirmemiz gerekiyor. Bu amaçla, 
Türk-İslâm medeniyeti havzasında farklı dillerde ve 
farklı lehçelerde üretilmiş telif, tercüme ve şerh eserleri 
çeviri, tıpkı-basım ve harf-çevirisi yoluyla günümüze 
kazandırıyoruz. TÜBA’nın 2014 yılında başlattığı TÜBA 
Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında pek 
çok eser genç kuşaklarla buluştu” dedi.

TÜBA’nın bilim diplomasisi kapsamında uluslararası çatı 
kuruluşlar nezdinde yürüttüğü temsil faaliyetlerinin de 
Türkiye’nin bilim dünyasındaki etkinliğinin artırılması 

bakımından çok kıymetli olduğuna işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bu çerçevede, 2025 yılında Dünya Bi-
lim Forumu’na ev sahipliği yapmaya talip olduk, hazırız” 
diye konuştu.

Fransa’nın ve dünyanın önde gelen araştırma kuruluş-
larından birinde 36 yıldır temiz ve güvenli enerji konu-
sunda çalışmalar yürüten Prof. Dr. İskender Gökalp’in, 
iklim değişikliği alanında çok önemli çalışmaları olan ve 
Hükûmetler arası İklim Değişikliği Paneli üyesi Prof. Dr. 
Erik Jeppesen’in çalışmalarını Türkiye’ye taşıdığını akta-
ran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Hasan Demirci’nin de 
Stanford Üniversitesi’ndeki laboratuvarını Türkiye’ye ta-
şıyarak, yapısal biyofizik, yapısal biyoloji ve protein mü-
hendisliği çalışmalarını Türkiye’de yürüteceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl TÜBA ödülü almaya hak 
kazanan bilim insanlarından Dr. Rodica Eliza Gheorghe, 
Dr. Savaş Taşoğlu ve Dr. Ayşegül Doğan’ın da Uluslarara-
sı Lider Araştırmacılar Programı kapsamında Türkiye’ye 
gelen isimler arasında yer aldığını aktararak, “Tüm bu bi-
lim insanlarımızı, kıymetli çalışmaları için bir kez daha 
tebrik ediyorum. İnşallah, bu yıl içerisinde yeni bir çağrı 
daha açarak, alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı daha 
ülkemize kazandıracağız” ifadesini kullandı.

Daha gidecek çok yolları ve yapılacak çok işleri olduğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sahip olduğumuz 
sinerji ve potansiyelin bizleri en kısa sürede hedeflerimi-
ze ulaştıracağına yürekten inanıyorum” dedi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜ-
BİTAK ve TÜBA’ya teşekkür ederek, ödül alan tüm bilim 
insanlarını tekrar tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 
“Bilim insanlarının katkılarıyla Türkiye’nin 
yarınları bugününden çok daha aydınlık olacak.”
Bakan Varank Tören’de yaptığı konuşmada ilk olarak bu-
luş ve çalışmalarıyla, bilime, Türkiye’nin sanayi ve tekno-
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lojisine katkı sağlayan araştırmacıların taltif edildiği, 2020 
yılı TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde sizlerle 
bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu be-
lirterek ödül almaya hak kazanan tüm bilim insanlarını 
yürekten kutladığını belirtti.

Bakan Varank şu şekilde devam etti “Türkiye sizin lider-
liğinizde, dünyanın gıptayla izlediği bir değişim ve dö-
nüşüm süreci yaşıyor. Hamdolsun bu istikrar dönemin-
de, milletimizin refahını arttırmakla kalmadık, ülkemizi 
ayakları yere sapasağlam basan küresel bir aktör haline 
getirdik.

Öncülük ettiğiniz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrul-
tusunda, üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. 
Müesses nizamların temelinden sarsıldığı, güç dengeleri-
nin yeniden kurulduğu bu dönemi fırsata çevirmek için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Allah’ın izni, milletimizin des-
teğiyle Türkiye, bu sürecin kazananı olarak yoluna devam 
edecek.

Bunu da AR-GE’ye, inovasyona, bilime, teknolojiye en 
önemlisi de insana daha fazla yatırım yaparak başaracak. 
Biz Bakanlık olarak; 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimi-
zin merkezine bu başlıkları koyduk. Somut, gerçekçi ve 
çözüm odaklı yol haritaları hazırladık. Hedefimiz çok net: 
ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, bilimin fi-
lizlendiği, çığır açıcı teknolojilerin tasarlanıp geliştirildiği 
ve üretildiği bir cazibe merkezi haline getirmek. Bu hede-
fi gerçek kılacak ekosistemi, akademi ve iş dünyasından 
paydaşlarımızla birlikte planlıyoruz. Aksi takdirde yaptı-
ğımız çalışmaların sürdürülebilir olamayacağının farkın-
dayız. Bu nedenle biz Bakanlık olarak, hem bilim insanla-
rımızın hem iş insanlarımızın öneri ve taleplerinde ısrarcı 
ve cesur olmalarını bekliyoruz.”

Son yıllarda yaşanan bölgesel istikrarsızlıklar ve etkileri 
süren küresel salgın, teknolojik bağımsızlığın ne kadar 
elzem olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgula-
yan Varank, salgın sürecinde Türkiye’nin, bilim ve tekno-
lojinin öncülüğünde kendi kendine yetebilmenin en güzel 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank

Ülkemizi, geleceğimizi aydınlatan 
ve yeni Türkiye’nin kurulmasında 

emeği olan bilim insanlarımızın daima 
yanlarında olacağız.

““
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örneklerini verdiğini söyledi ve “Tüm dünyanın peşinden 
koştuğu solunum cihazlarını Türk mühendisler rekor bir 
sürede üretti. Yerli aşı ve ilaç çalışmalarını neticeye taşı-
mak için bilim insanlarımız büyük bir özveriyle seferber 
olmuş durumda. Dünyanın dört bir yanından araştırma-
cılarımıza işbirliği teklifleri geliyor. Teknoloji alanında 
birçok Türk girişimi, küresel manada önemli başarılara 
imza atıyor. İşte bu tablonun arkasında son 19 yılda bilime 
ve teknolojiye yapılan yatırımlar var. Teknoloji geliştirme 
bölgelerinden, üniversite alt yapılarına, ar-ge ve tasarım 
merkezlerinden etkin teşvik ve destek mekanizmalarına 
kadar birçok imkân; bilimin ve bilim insanlarımızın em-
rinde. Ama en önemlisi ise bu iklimi besleyen, koruyan, 
kollayan irade.” dedi.

Bilim insanlarının katkılarıyla Türkiye’nin yarınlarının bu-
gününden çok daha aydınlık olacağını kaydeden Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ülkemizi, geleceğimizi 
aydınlatan ve yeni Türkiye’nin kurulmasında emeği olan 
bilim insanlarımızın daima yanlarında olacağız.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “TÜBA 
olarak bizler insanlığın huzur ve refahını 
yükseltecek, ülkemizin uluslararası alanda 
rekabet gücünü artıracak, daha sağlıklı ve güvenli 
bir toplum için, ulusal bağımsızlığımıza bilimsel 
çalışmalar ile katkı sunmaya gayret ediyoruz.”
TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri’ni almaya hak kazanan bi-
lim insanlarımızı tebrik ederek, konuşmasına başlayan 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaptıkları çalışmalar sayesinde 
Türkiye’nin gelecek hedeflerine daha da yaklaştığını söy-
ledi ve ve yoğun emek mahsulü başarılı çalışmaların de-
vamını temenni etti.

“Tüm dünya oldukça olağanüstü günlerden geçiyor. Dün-
yanın büyük ekonomileri dahi sağlık altyapılarının çök-
mesi ile birlikte paniklediler. Salgının ekonomik, ticari, 
psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkilerini yönetmekte 
de zorlanıyorlar. Geçmiş dönemde ülkemizde gerçekleş-
tirilen sağlık yatırımlarımızın, kapsayıcı sosyal güvenlik 
sistemimizin ne kadar gerekli olduğunu gördük. Devlet 

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Ülkemizin son dönemde uygulamaya 
çalıştığı millî ve yerli üretim kapasitemizi 

artırma çabaları, stratejik alanlara yapılan 
özel teşvikler gelecek nesillerimizin 
bağımsızlığı için önemli yatırımlardır.

““



güvencesiyle alınan tedbirlerle toplumumuzun tüm kat-
manlarının bu süreci diğer ülkelere göre daha az hissede-
rek atlatması için gayret edildiğini görmek bizleri mutlu 
ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bilimin 
ve bilim insanlarımızın yol göstericiliği, sağlık çalışanları-
mızın özverili gayretleri sayesinde bu zorlu süreci en kısa 
sürede ve en az hasarla atlatmayı umuyoruz. Bu dönem-
de ülkelerin ortaya koyduğu uzun soluklu kriz yönetim 
performansının gelecek yansımaları olacaktır. Ülkemiz 
bu süreçte sadece kendi vatandaşlarına yönelik değil, tüm 
insanlık için küresel salgınla mücadelede başarılı bir per-
formans gerçekleştirdi. Gelecekte bu başarı ve dayanışma 
takdirle anılacak, kıymeti daha iyi anlaşılacaktır. Salgının 
ilk dönemlerinde ülkelerin birbirlerinin maske gibi tıb-
bî sarfiyat malzemelerine el koyduğunu ibretle seyrettik. 
Salgının kontrolden çıktığı dönemlerde özellikle gelişmiş 
ülkelerin “yaşlı”larına yönelik ilgisizliğini ekranlardan 
üzülerek müşahede ettik. Bu görüntüler dünyada kalıcı, 
derin travmatik etkiler oluşturdu. Salgın sadece dünya-
nın sağlık altyapısını teste tabi tutmadı. İnsanlığımızı da 
medeniyet anlayışımızı da test etti. Türkiye olarak bu im-
tihandan başarı ile geçtiğimizi düşünüyorum. Bu başarı 
için başta Zat-ı Alilerinize, tüm Bakanlarımıza ve özellikle 
hayatları pahasına mücadele eden bilim insanlarımıza ve 
sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.

“Ülkemizin son dönemde uygulamaya çalıştığı 
millî ve yerli üretim kapasitemizi artırma 
çabaları, stratejik alanlara yapılan özel teşvikler 
gelecek nesillerimizin bağımsızlığı için önemli 
yatırımlardır.”
Küresel salgın tüm dünyaya bu tür krizlere karşı ülkele-
rin ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdi, aslında geçmiş 
yanlışlarımızın faturası sayılabilecek plansızlığın, tama-
hın ve hırsın sonucu şekillenen insani krizlerle mücadele 
ediyoruz diyen Prof. Şeker, küresel ısınma sorunları ve 
çevre kirliliği, açlık sorunu, yerlerinden edilmiş mülteci-
ler, ülkeler ve toplumlar arası ekonomik mücadeleler ve 
çarpıklıklar, internetin birey, aile, toplum ve devlet üze-
rindeki yıkıcı ve yıpratıcı etkileri, bilim disiplinlerindeki 
hızlı değişimler ve geçişkenlikler, dezenformasyona bağlı 
bilginin kontrolsüz yayılımı ile ülkelerin egemenlik hakla-
rının sorgulanmasına kadar yansımaları olan sosyal med-
ya, büyük veri ve yapay zekâ alanlarındaki hızlı gelişmeler 
küresel salgının gölgesinde tüm insanlık için acil çözüm 

bekleyen hayatî başlıklar olduğunu ifade etti. Diğer yan-
dan ise; “TÜBA olarak ülkemizi temsilen katıldığımız 
G-20 zirvesi alt oluşumlarından biri olan Bilim-20’de bu 
sorunları ve çözüm yollarını da gelişmiş ülkelerin akade-
mileri ile gündemde tutmak üzere gayret ediyoruz.” dedi.

Bahsi geçen tüm problemlere en duyarlı dünya liderle-
rinden biri olduğu ve bilim insanlarına vermiş olduğu 
destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a teşekkürlerini sunan Prof. Şeker “Günümüz-
de bilim, ülkeler arası hesaplaşmaların ve acımasız re-
kabetin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin 
son dönemde uygulamaya çalıştığı millî ve yerli üretim 
kapasitemizi artırma çabaları, stratejik alanlara yapılan 
özel teşvikler gelecek nesillerimizin bağımsızlığı için 
önemli yatırımlardır.” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Pek 
çok ülkeye örnek olabilecek yeniliği hayata 
geçirdik.”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da güçlüklere 
karşı önemli mücadelelerin verildiği bu dönemde, TÜBİ-
TAK’ın dünyada pek çok ülkeye örnek olabilecek stratejik 
yaklaşımlarıyla birçok yeniliği hayata geçirdiklerine işaret 
etti.

Bu zorlu süreçte normal şartlarda uzun yıllar süren aşı 
ve ilaç çalışmalarında kısa zamanda büyük başarılar elde 
edildiğini dile getiren Mandal “Önemle belirtmek isterim 
ki bu aşılar yurt dışında çalışanların benzeri değil virüse 
karşı etkinliği ve güvenirliği daha yüksek aşılar olacak. 
İnaktif aşı adayımız dünyadaki diğer inaktif aşılardan 
daha etkili olacak şekilde geliştirilmiştir.” dedi. Mandal, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’na göre kaynak verimliliği yük-
sek bir geleceğe geçiş sağlayacaklarını da söyledi.

Avrupa Komisyonun 2020 yılı Türkiye Raporu’nda, Tür-
kiye’nin bilim ve araştırma faslı hazırlıklarının çok ileri 
olduğunun belirtildiğini aktaran Mandal, “Artık teknolo-
jiyi takip eden değil takip edilen bir ülke konumuna gel-
dik. 57 yıldır olduğu gibi gelecek yıllarda da bilim insanla-
rı, üniversiteler, öğrenciler, gençler, araştırmacılar ve özel 
sektör için en önemli ve güvenilir çözüm ortağı olmaya 
devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Şeker, Tören’in ardından Ödül sahiplerine sertifika-
larını takdim etti ve aile fotoğrafıyla program sona erdi.
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Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan’dan 
AASSA’nın Bilim ve Mühendislikte 

Kadın Etkinliklerine Bakış
“AASSA-WISE Komitesi bilim kadınlarının karşılaştığı sorunları tespit edip çözüm üretilmesi; özellikle ülkemizde 
ve dünyada rol model olacak bilim kadınlarının başarı hikayelerinin paylaşılarak toplumda görünürlüklerinin 
artırılması açısından önemli görevler üstleniyor.”

TÜBA Asli Üyesi ve Konsey Üyesi, Ege Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan ile AASSA’nın 
farklı konulara yönelik oluşturduğu komitelerden biri 
olan “Bilim ve Mühendislikte Kadın Komitesi”ndeki (Wo-
men in Science and Engineering-WISE) ve genel olarak 
AASSA kapsamındaki çalışmaları hakkında konuştuk.

Komiteyle uluslararası çalışmalar yürütümek benim 
için çok önemli. 
AASSA-WISE Komitesi; AASSA’ya üye ülkelerde bilim 
kadınları sorunlarını tespit etmek, kadınların bilimde 
ilerlemesini teşvik etmek amacıyla yürütülecek politika-
ların oluşturulmasını sağlamak, bilim kadınların rolünü 
teşvik etmede en iyi uygulamaları belirlemek ve kadınla-
rı bilim ve teknolojide profesyonel olmaya teşvik etmek 
için doğru yöntemleri bulmak üzere çalışıyor. TÜBA’yı 
temsilen Akademi başkanlığınca AASSA-WISE Komi-
tesi’ne aday gösterildiğim dönemde yani 2017-2019 dö-
neminde seçildim ve ardından 2019-2021 döneminde 
yeniden seçildim. Komite çatısı altında yer alarak, bilim 
kadınlarının karşılaştığı sorunları tespit edip çözüm üret-
mek; ayrıca ülkemizde ve dünyada rol model olacak bilim 
kadınlarının başarı hikayelerinin paylaşılarak toplumda 
görünürlüklerinin artırılmasına yönelik uluslararası ça-
lışmalara ülkem ve TÜBA adına katkı sağlayabilmek be-
nim için onur kaynağı ve mutluluk verici olduğunu söy-
lemek isterim.

İki dönem üstüste AASSA-WISE Komitesi’ne üye se-
çilmek çok gurur verici 
2017-2019 dönemi için üye olarak AASSA-WISE Komite-
si’ne seçilmemin ardından, AASSA’ya üye ülkelerde bilim 
kadınlarını bilime ve mühendisliğe teşvik etmek, bilim ve 
teknolojide kadınların statülerini ve mevcut profillerini 
belirlemek amacıyla çeşitli faaliyetlere katıldım. Bu süreç-
te, “Profiles of Women Scientists in Asia: Their Inspiratio-
nal Stories” isimli kitabın hazırlanmasında aktif rol aldım. 
Esasen bilime meraklı kız çocukları ve bilim kadınları 
için çalışmak beni çok mutlu ediyor. 2019 yılında aynı 
Komite’ye TÜBA tarafından aday gösterildim ve yeniden 
seçildim. İki dönem üst üste AASSA-WISE  Komitesi’ne 
üye seçilmek çok gurur verici. 

Asiye Komut Şanlı
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AASSA bünyesinde oluşturulan komitelerde benim 
dışımda üyelerimiz de bulunuyor; TÜBA Asli Üyeleri 
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş AASSA 
“Bilim Eğitimi Komitesi”ne, İbn Haldun Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu ise “Sürdürülebilir-
lik Komitesi”ne 2019’da yapılan seçimlerle üye seçildiler. 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in AAS-
SA Yönetim Kurulu Üyesi olarak AASSA’nın yürütmekte 
olduğu çalışmalara yoğun katkısı olduğunu biliyoruz.

AASSA’nın Bilim ve Mühendislikte Kadın etkinliklerinden 
birinin TÜBA ve AASSA ile Küresel Bilim Akademileri 
Ağı (IAP) iş birliğiyle 29-30 Mayıs 2014 tarihinde Ege Üni-
versitesi’nde “Women in Science and Technology” başlıklı 
uluslararası toplantıyı düzenledik, bu toplantının organi-
zasyonunda bizzat görev aldım. Akademi’mizin Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Namık Aras, Çalıştay’ın kapsamı ve programlan-
masında çok önemli katkılar sağladı. Uluslararası Çalıştay’a; 
Malezya, Kore, Azerbaycan, Nepal, Ermenistan, Endonez-
ya, Moğolistan, Sri Lanka, Pakistan, Bangladeş, Filipinler 
ve Türkiye’den 22 seçkin bilim insanının konuşmacı ola-
rak katıldı. Kadın bilim insanlarının geçmişten günümüze 
profillerini belirlemek amacıyla hükümetlerin uyguladığı 
politikalar, kadınların bilimsel alandaki ilerlemelerine bi-
limsel kuruluşların katkısı, bu süreçte yaşadıkları zorluk-
lar ve kimlik problemleri, bilim alanında kadının mesleki 
gelişimine dair en iyi uygulamaları karşılaştırmak ve kız 
çocuklarının bilim ve teknoloji alanına teşviki için öneriler 
tartışıldı. Çalıştay’a konuşmacılar ve dinleyiciler interaktif 
bir şekilde katıldı. Ortaya çıkan sonuçlar, katılımcı ülke ra-
porlarıyla AASSA-WISE Komitesince değerlendirildi, kitap 
haline getirildi. 2015 yılında yayımlanan “Women in Scien-
ce and Technology in Asia” isimli kitabın tanıtımı, AAS-
SA’ya üye ülkelerin yanı sıra global düzeyde gerçekleştirildi.

TÜBA’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı sayesinde 
hazırlanan ve toplantıya katkı sağlayan Asya ülkelerine 
ait raporların sunulduğu kitap, takip eden yıllarda AAS-
SA-WISE Komitesi’nin birçok faaliyetine yön verdi.

“Profiles of Women Scientists in Asia: Their Inspira-
tional Stories” tam bir rehber niteliğinde. 
Bahsettiğim “Women in Science and Technology” 
Çalıştayı’nın ilham kaynağı olduğu faaliyetlerden biri de, 
benim de hazırlanmasında aktif görev aldığım “Profiles 
of Women Scientists in Asia: Their Inspirational Stories” 
isimli kitap, AASSA ve Küresel Bilim Akademileri Ağı 
(The InterAcademy Partnership-IAP) desteği ile 2018 yı-
lında yayımlandı. Asya’da alanında tanınmış ve rol mo-
del olan 50 seçkin bilim kadının verdikleri röportajlarla, 
geçmişten günümüze yaşadıkları bilimsel sürece yönelik 
izlenimlerini ve edindikleri kazanımlarının aktarıldığı bu 
eserin, bilime meraklı kız çocukları ve genç bilim kadın-
larının özendirilmesi açısından tam bir rehber niteliğin-
de olduğunu söylemek isterim. Diğer yandan eser sadece 
AASSA’ya üye ülkelerde değil, global düzeyde ilgili kurum 
ve kuruluşların yanı sıra bilim insanlarına da ulaştırıldı. 
Eserin tanıtımı global düzeyde gerçekleştirildi ve oldukça 
ilgi uyandırdı. 

2021’de “STEM Women ASIA…”
2021 yılının Nisan ayında başlayan AASSA’nın destek-
lediği, AASSA-WISE Komitesi’nin danışmanlığını ve 
Avustralya Bilimler Akademisi’nin yürütücülüğünü yap-
tığı “STEM Women ASIA” başlıklı uluslararası proje için 
de oldukça heyecanlıyım. TÜBA’nın da destekleyici ku-
ruluşlar arasında yer aldığı projede, Asya ülkelerinde yer 
alan bilim kadınlarının arasında bilimsel bir iletişim ağı-
nın kurulması hedefleniyor. Bilim kadınlarının geçmişten 
günümüze geçirdikleri bilimsel sürece yönelik izlenimleri 
ve tecrübelerinin aktarıldığı; ayrıca bilim ve teknolojiye 
meraklı kız çocuklarına rol model olabilecek başarılı bi-
lim kadını profillerinin tanıtıldığı etkin bir platform oluş-
turulmak isteniyor.

AASSA-WISE Komitesi’ne yönelik bilgiler ve faaliyetlerine http://
aassa.asia/about/special_committee.php web sitesinden ulaşılabilir. 

Profiles  
of women 
 scientists  

 in AsiA
Their inspirational stories
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Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan kimdir?
1993 yılında Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nden 
üçüncülükle mezun oldu. 1996 yılında yüksek lisans derecesini, 
2000 yılında doktora derecesini aynı fakültenin Analitik Kim-
ya Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 1994-2000 yılları arasında 
araştırma görevlisi, 2000-2003 yılları arasında yardımcı doçent, 
2003-2009 yılları arasında doçent olarak Ege Üniversitesi Ecza-
cılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Analitik Kimya 
Ana Bilim Dalı’nda çalıştı. 

Prof. Arzum Erdem Gürsan, 2001 yılında TÜBA- Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı kapsamında, “TÜBA-Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü”ne layık görüldü. Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ta-
rafından 2006 yılında Fen Bilimleri-Kimya alanında “TÜBİTAK 
Teşvik Ödülü” ve 2015 yılında Sağlık Bilimleri alanında “TÜBİ-
TAK Bilim Ödülü”ne layık görüldü. 2007 yılında TÜBA Asosye 
Üyesi, 2016 yılında TÜBA Asli Üyesi seçildi. Ayrıca, 2017 yılında 
AASSA’nın WISE Komitesi”ne 2017-2019 dönemi için “Üye” se-
çilen Prof. Gürsan, 2018 yılında kimya alanında önemli çalışma-
lar yapmış saygın bilim insanlarına verilen “The Royal Society of 
Chemistry – Fellow (FRSC)” unvanını aldı. 2019-2021 dönemi 
için AASSA’nın WISE Komitesi”ne yeniden üye seçilen Prof. Ar-
zum Erdem Gürsan, 2020 yılında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 
Programları, Araştırma Burs ve Destekleri Grubu ve Yarışmalar 
Grubu Yürütme Kurulu (GYK) üyeliğine seçildi.

Prof. Arzum Erdem Gürsan’ın SCI/SCI-E kapsamında yer alan 
uluslararası indeksli hakemli dergilerde 160’dan fazla makalesi 
bulunuyor. Ayrıca uluslararası toplantı ve konferanslarda 30’dan 
fazla davetli bildirisi, editörlüğünü yaptığı 1 adet uluslararası ve 
1 adet ulusal yayınevi tarafından basılan kitabı, 15 adet uluslara-
rası kitap bölümü ve 5 adet derlemesi bulunuyor. Web of Science 
(WoS) kayıtlarına göre yayınlarına yapılan atıf sayısı 4560, h-in-
deksi ise 40’tır.

İlaç, protein, enzim ve nükleik asitlere dayalı olan elektrokimyasal 
biyosensörlerin/aptasensörlerin geliştirilmesi ve uygulamaları 
alanında birçok ulusal ve uluslararası iş birliğine yönelik pro-
jelere sahip olan Prof. Arzum Erdem Gürsan, bilimsel araştır-
malarını “İlaç-DNA etkileşimleri, aptamer-protein etkileşimleri, 
kalıtımsal ve bulaşıcı hastalıklara dayalı dizi seçimli nükleik asit 
hibridizasyonu ve biyobelirteçlerin tayinine yönelik “kullan-at” 
prensibi ile çalışan yeni nesil biyosensör/ aptasensör teknolojile-

rinin tekli ve çoklu ölçüme dayalı geliştirilmesi ve uygulamaları” 
konularında yürütüyor. Çalışmalarında manyetik partiküller, 
karbon nanotüpler, grafen ve grafene dayalı nanomalzemeler, 
nanoçubuklar, nanokablolar, nanopartiküller, dendrimerler, 
iletken polimerler ve biyopolimerlere dayalı elektrokimyasal 
biyosensörlerin geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca farklı analit-
lerin çevre, gıda, ve sağlık alanında tayinine yönelik elektrokim-
yasal (biyo) sensör entegre edilmiş analitik sistemlerin geliştiril-
mesi üzerine çalışıyor.

2020 yılında TÜBA Akademi Konsey Üyesi seçilen, Prof. Dr. 
Arzum Erdem Gürsan, çalışmalarını Ege Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Ana 
Bilim Dalı’nda sürdürüyor.

http://www.arzumerdem.com

AASSA-TÜBA iş birliğiyle "Women in Science and Technology Bölgesel Çalıştayı" /  29-30 Mayıs 2014, Ege Üniversitesi
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TÜBA’YA YENI ÜYELER
57. Genel Kurula 134 Akademi uyesinin katılımıyla gercekleşen

oylama sonucunda; iki Şeref Üyesi, 23 Asli Üye ve üç Asosye Üye seçildi.

Pandemi koşulları sebebiyle 26 Aralık 2020 tarihinde çe-
virim içi gerçekleştirilen TÜBA 57. Genel Kuruluna 134 
Akademi üyesinin katılımıyla yapılan oylama sonucunda; 
TÜBA Asli Üyeleri Necmettin Erbakan Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih 
Gültekin, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kadriye Arzum 
Erdem Gürsan, Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Er-
tuğrul Kılıç ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Be-
kir Salih Akademi Konsey Üyesi seçildi. Akademi Başka-
nı Prof. Dr. Muzaffer Şeker yeni seçilen üyelerle de her 
zaman olduğu gibi uyum içinde çalışacaklarından emin 
olduğunu dile getirdi ve konsey üyelik süresi dolan bilim 
insanlarına ise şimdiye kadar ortaya koydukları emek ve 
değerli zamanları için teşekkürlerini ifade etti. 

Akademi üyelerinin önerisiyle Genel Kurula sunulan 
bilim insanlarından olan 2019 yılında TÜBA Uluslararası 
Akademi Ödülü sahibi, Duke Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Adrian Bejan ve Nanjing Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Shuanggen Jin TÜBA Şeref Üyesi seçildi.

Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdal Arıkan, TÜBA 
Uluslararası Akademi Ödülü sahibi ve İstanbul Medipol 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Arslan, TÜBA Ulus-
lararası Akademi Ödülü sahibi ve Massachusetts General 
Hospital’dan Prof. Dr. Cenk Ayata, Bilkent Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Pınar Bilgin, İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Bulut, Bilkent Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, ODTÜ’den 
Prof. Dr. Bilge Demirköz, TOBB Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Oktay Duman, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
İlhami Gülçin, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ka-
dir Mutlu Hayran, Niğde Ömer Halisdemir Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Muhsin Kar, Clemson Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Tanju Karanfil, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Halit Keskin, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Alper Kiraz, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atıf 
Koca, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu, TOBB Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamza Kurt, 
Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Özacar, Gazi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Akif Öztürk, İnönü 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Erciyes 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Soylak, İbn Haldun 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu ve Gaziosman-
paşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Tüzen Asli Üye 
seçilirken;

Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Koşar, Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ve Van Yü-
züncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zahmakı-
ran TÜBA Asosye Üyesi seçildi.

Prof. Dr. Adrian Bejan 
1948 yılında doğdu. Lisansını ve yüksek 
lisansını Massachusetts MIT Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde onur 
derecesiyle bitirdi; 1975’te ise 
doktorasını tamamladı. 

University of Colorado, Uni-
versity of California-Berkeley, 
MIT’te görev alan Prof. Bejan, 
İtalya, Fransa, Güney Afrika, Bul-
garistan, Brezilya, Portekiz, İsviçre, 
Çin, Amerika, Romanya, Almanya ve daha pek çok ül-
kedeki bilimsel kurum ve kuruluş tarafından çok sayıda 
ödüle layık görüldü. 60’ı aşkın bilimsel derginin farklı 
kurullarında görev aldı. Mühendisliğin en temel alan-
larından biri olan termodinamik alanında termodina-
mik ile ısı transferini birleştiren, tasarımı bütün alanları 
bir araya getiren bir bilim olarak geliştirmesi ve “Ya-
pısal Gelişim Teori”yi ortaya koyması gibi olağanüstü 
çalışmaları bulunuyor. 

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Ad-
rian Bejan, Duke University’de akademik hayatına devam 
ediyor. 

Prof. Dr. Shuanggen Jin 
1974 yılında doğdu. 1999’da 

Wuhan University’de Jeodezi 
Bölümü’nden mezun oldu. 
2003 yılında ise aynı alan-
da doktorasını University of 
Chinese Academy of Scien-

ces’da tamamladı.

Uydu ve uzay teknolojileri üzerine 
önemli çalışmalara imza atan Prof. Jin Türkiye, Çin, Rus-
ya, Avrupa ve Güney Kore’den çok sayıda bilim ödülünün 
sahibi oldu. “Global Navigation Satellite System (GNSS) 
Remote Sensing” teorisi, metot ve uygulamalarına odak-
lanan Prof. Jin, bu konuda anahtar gelişmeler ve önemli 
inovatif başarılara imza attı. GNSS atmosferik düzensiz-
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liklerle sismik aktiviteler arasında güçlü bir korelasyon 
buldu. Litosfer-atmosfer etkileşimi sayesinde depremleri 
gözlemlemek ve daha iyi anlamak için yenilikçi bir ens-
trüman olarak multidisipliner Atmosferik Sismoloji’yi ilk 
kez öne süren bilim insanı unvanını da taşıyor. 

Türkiye, Çin, Amerika, Güney Kore ve Avusturalya’da 
üniversite ve enstitülerde görev yapan 

Prof. Dr. Shuanggen Jin çalışmalarını halen Nanjing 
University of Information Science and Technology’de 
sürdürüyor. 

Prof. Dr. Erdal Arıkan 
1958 yılında doğdu. 1981 
yılında California Institute of 
Technology’den lisans diplo-
masını aldı. 1982’de yüksek 
lisansını, 1986 yılında dok-
torasını MIT’tetamamladı. 

Türkiye’ye dönmeden önce Illi-
nois Üniversitesi›nde görev yapan 
Prof. Arıkan, “kutupsal kodlar” buluşu ile ABD merkezli 
uluslararası kuruluş olan Elektrik ve Elektronik Mühen-
disleri Enstitüsü’nün (IEEE), en prestijli ödülü olan IEEE 
Richard W. Hamming Madalyası ile onurlandırıldı. Arı-
kan’ın “kutupsal kodlar” adlı buluşu daha önce de kripto-
lojinin bilimsel çalışmalarında büyük etkisi olan Shannon 
Enformasyon Kuramı’nda 60 yıldır açık olan bir problemi 
çözdüğü için ilk günden başlayarak endüstri tarafından 
büyük ilgi gördü. Kutupsal kodlar, “Shannon Kanal Kapa-
site Sınırı”na ulaştığı kanıtlanabilen ilk ve tek kod çözme 
yöntemi olarak kabul ediliyor. “Kutupsal kodlar”, bilgi-
nin kablolu ya da kablosuz bir iletişim kanalı üzerinden 
aktarılması sırasında, çevre gürültüsünün sinyal üzerine 
eklenmesi nedeniyle iletişimde oluşan hataları sıfıra indi-
rerek haberleşmeyi sağlıyor.

IEEE Üyesi ve pek çok ödülün de sahibi olan Prof. Dr. 
Erdal Arıkan çalışmalarını halen Bilkent Üniversitesi’nde 
sürdürüyor. 

Prof. Dr. Hüseyin Arslan 
1968 yılında doğdu. 1992 yılın-

da ODTÜ Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nde 
bitirdiği lisans eğitiminin 
ardından 1994’te yüksek li-
sansını ve 1998 yılında ise 

doktorasını Texas Dallas’ta 
bulunan Güney Metodist Üni-

versitesi’nde tamamladı. 

Beş yıla yakın bir süre Ericsson firmasında araştırma 
mühendisi olarak çalıştı. Dr. Arslan, kablosuz ve mobil 
haberleşme literatürüne yapmış olduğu katkılar sebebiyle 

2016 yılında IEEE tarafından Fellow unvanına layık gö-
rüldü. Fiziksel katman algoritmaları, dalga biçimi tasa-
rımı, bilişsel radyo, spektrum algılama, kablosuz haber-
leşme güvenliği gibi konularda 60’tan fazla United States 
Patent and Trademark Office’s (US) patenti ve başvurusu 
olan Dr. Arslan’ın 10’un üzerinde patenti lisanslandı.

15 yıldır Güney Florida Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapan TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü 
sahibi Dr. Arslan, halen İstanbul Medipol Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi’nin kurucu dekanı ve “5G 
ve Ötesi Araştırma Laboratuvarı”nın yöneticisi olarak 
çalışmalarını sürdürüyor.

Doç. Dr. Cenk Ayata 
1968 yılında doğdu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Harvard Üni-
versitesi’nde çalışmalarına başladı. Nöroloji uzmanlığını 
Tufts Üniversitesi’nde ve Nörolojik Yoğun Bakım Üst-Uz-
manlığını Harvard Üniversitesi’nde aldı. 

Moleküler, ileri teknoloji elekt-
rofizyolojik ve optik görün-
tüleme yöntemlerini hayvan 
modellerinde hastalık meka-
nizmalarını aydınlatmak ve 
yeni tedavi yöntemlerini de-
nemek üzerine uygulayarak 
dünyanın sayılı bilim adamları 
arasına girdi. Rho-ROCK2 sin-
yal yolaklarının nörodejenerasyonda rolleri 
gibi moleküler çalışmalarının yanı sıra son merkezi sinir 
sistemine özgü bir fenomen olan kortikal yayılan depola-
rizasyon’un migren, inme, ve beyin hasarı gibi nörolojik 
hastalıklardaki rolüne ışık tutan çalışmaları son 15 yıl-
da uluslararası alanda çok daha iyi tanınmasını sağladı. 
Nörolog ve nörobilimci olarak Massachusetts General 
Hospital, Neurovascular Araştırma Ünitesi’nde görevini 
sorumlu yönetici olarak sürdüren Dr. Ayata, Temel Nöro-
lojik Bilimler alanındaki çalışmalarının yanında çok sayı-
da klinik araştırmalarda da ön planda yer alıyor.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Doç. Dr. 
Cenk Ayata çalışmalarını halen Harvard Üniversitesi’nde 
sürdürüyor.

Prof. Dr. Pınar Bilgin 
1971 yılında doğdu. 1993’te 

ODTÜ Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde lisansını bitir-
di. Aynı bölümde 1995’te 
Uluslararası İlişkiler, 
Aberystwyth University’de 

1996’da ise Stratejik Ça-
lışmalar yüksek lisansını ta-

mamladı. 
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2008 yılında TÜBA-GEBİP Ödülü’nün sahibi olan Prof. 
Bilgin, 2013-14’te King’s College London’da misafir araş-
tırmacı, 2015-16’da University of Southern Denmark’ta 
misafir öğretim üyesi ve Centre for the Study of Internati-
onal Conflict (CRIC), University of Copenhagen misafir 
araştırmacı, Amsterdam Centre for European Studies’de 
misafir araştırmacı ve son olarak da 2019 yılında Institute 
for International Relations (IRI) Pontifical Catholic Uni-
versity’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 

Pek çok bilimsel derginin editörler kuruluna üyesi de olan 
Prof. Dr. Pınar Bilgin, çalışmalarını halen Bilkent Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sürdürüyor. 

Prof. Dr. Mehmet Bulut 
1970 yılında doğdu. 1994-1996 
yılları arasında Ankara ve 
İstanbul’da iki farklı üni-
versitede ayrı ayrı doktora 
derslerini bitirip “yeterlilik” 
sınavlarını da başarıyla ta-
mamladıktan sonra “iktisat 
ve tarih” alanında çalışmayı 
planladığı konudan dolayı Hol-
landa’da doktora yapmaya karar verdi. İkt isat 
tarihi alanında 1998 yılında Posthumus Enstitüsü’nden 
ikinci yüksek lisans ve 2000 yılında da Utrecht Üniversi-
tesi’nden doktora derecelerini aldı. 2001 yılında yardımcı 
doçent, 2003’te doçent ve 2008 yılında profesör oldu.

2012’de TÜBA Asosye Üyesi seçilen Prof. Bulut, İsveç/
Dalarna, İngiltere/Cambridge ve Amerika Birleşik Dev-
letleri/Harvard ve Princeton/IAS Üniversiteleri’nde araş-
tırmalar ve akademik çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt 
dışındaki yayınevlerinde İngilizce ve Türkçe kitapları 
yayınlandı.  American Journal of Economics and Socio-
logy (AJES-New York), Journal of Economic and Social 
History of Orient (JESHO-Leiden), Journal of European 
Economic History (JEEH-Roma), Middle Eastern Studies 
(MES-Londra) ve Journal for the Study of Religion and 
Ideologies gibi akademik dergilerin de aralarında bulun-
duğu çok sayıda uluslararası yayın organında makalele-
ri yayınlandı. Akademik çalışmalarıyla ilgili uluslararası 
alanda ödüller kazandı. 2016 yılında Cambridge Analy-
tica IF tarafından verilen Yüksek Öğretime Hizmet Ödü-
lü’ne layık görüldü. Yine aynı yıl Oxford Worldwide Press 
tarafından yayınlanan “Successful People in Turkey” adlı 
eserde Türkiye’nin en başarılı insanları arasında yer aldı.

Bulgarca, Arapça, Felemenkçe ve İngilizce bilen,  Adam 
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi ile İslam Ekonomisi ve 
Finansı Dergisi’nin editörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, ha-
len İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörlüğü gö-
revini sürdürüyor.

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir 
1976 yılında doğdu. 1998’de 
Bilkent Üniversitesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirdi. 2000’de 
Stanford Üniversitesi’nde 
yüksek lisansını 2004’te ise 
aynı üniversitede doktorası-
nı tamamladı.

Stanford Üniversitesi, araştırma 
asistanlığı da yapan Prof. Demir, 2006 yılında TÜBA-GE-
BİP Ödülü’nün sahibi oldu. Ulusal ve uluslararası pek çok 
ödüle layık görülen Prof. Demir’in keskin ve kesikli ışı-
ma tayfına sahip nanokristal kuantum ışıyıcıların çoklu 
doğru kombinasyonları ile doğal nesnelerin gerçek ren-
gini ortaya çıkarmak için yüksek renk kalitesinin sağla-
nabildiğini önermek ve göstermek yarıiletken nanokristal 
fotoniği alanına yaptığı önemli katkılardandır. Demir’in 
yenilikçi yaklaşımı hâlihazırda sanayideki aydınlatma 
teknolojileri ticari ürünlerinde uyarlanmaya başlandı. 
Prof. Demir, öğrencileriyle birlikte, dünyada ilk kez yük-
sek fotometrik özelliklere sahip, spektral enerji tasarru-
fu sağlayan, yüksek kaliteli, ılık-beyaz nanokristal ışık 
kaynaklarını başardı. Toplamda 52 tane tescilli patent 
üreten; proje Yürütücüsü olarak 43 icadı ve toplamda 46 
icadı bulunuyor. Dr. Demir’in icatları genel olarak, elekt-
rik-elektronik mühendisliği ve fizik dallarında optoe-
lektronik, fotonik-optik ve elektromanyetik konularında 
farklı aygıt/yapı/malzeme sistemi icatlarını içerir.

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir çalışmalarını halen Bilkent 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nde yürütüyor.

Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz 
1980 yılında doğdu. 1997 yılın-

da İstanbul Amerikan Robert 
Koleji’nden mezun oldu. Li-
sans eğitimini MIT Fizik Bö-
lümü’nde ve aynı zamanda 
yan dalını Müzik ve Matema-

tik Bölümü’nde 2001 yılında 
tamamladı. Yüksek lisansını ise 

yine MIT’de, 2004 yılında bitirdi. 
University of Oxford’de  Fizik doktorasını yapan Prof. De-
mirköz, 2007 yılında biten doktorasının ardından 2009’a 
kadar İsviçre CERN’de araştırmalarını sürdürdü, 2009 
yılında 6 ay süresince University of Cambridge misafir 
araştırmacı olarak çalıştı, 2010-2011 yılları arasında dok-
tora sonrası araştırmasını Institut de Fisica d’Altes Ener-
gies’de (IFAE) yaptı.

Astro-parçacık fizikçişi Prof. Dr. Melahat Bilge Demir-
köz; CERN’deki “ATLAS deneyi” ile karanlık madde 
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arayışı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki “AMS-02 de-
neyi” ile pozitron oranı ölçümü ve karanlık madde ara-
yışı, AMS-02 ile düşük dünya yörüngesinde radyasyon 
miktarı ölçümü, “Uzay sanayimiz için toplam doz etkisi” 
radyasyon testleri, Türkiye’de ilk kez uzayda alınan rad-
yasyon dozunun “Tekil Olay Etkilerini” araştırmak üzere 
laboratuvar kurulumu, yarı-iletken malzemelerin radyas-
yon dayanımını geliştirme başlıkları altında çalışmalarını 
sürdürüyor. 

ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın ODTÜ Genç Araştırmacı 
Başarı Ödülü, 2014 Engin Arık Türk Fizik Derneği Bilim 
İnsanı Ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafın-
dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile Bilimsel 
Başarı Ödülü, Junior Council International (JCI) Tür-
kiye tarafından verilen Ten Outstanding Young Persons 
Ödülü, 2008 Şevket Erk Türk Fizik Derneği Yılın Genç 
Bilim İnsanı Ödülü, Scottish Power ve PPARC Dorothy 
Hodgkin “Üstün Nitelikli Uluslararası Doktora Öğrenci-
si” Ödülü, MIT Mezuniyeti’nde verilen “fizik dünyasını 
üstün katkılarından dolayı” Orloff Ödülü sahibi Doç. Dr. 
Demirköz, İstanbul’da Olimpiyat Meşalesini taşımak için 
seçilen 5 bilim insanından biri oldu. 2013 yılında TÜBA 
Asosye Üyesi seçilen Prof. Demirköz, çalışmalarını halen 
ODTÜ Fizik Bölümü’nde sürdürüyor.

Prof. Dr. Oktay Duman 
1996’da lisans, 1998’de yüksek 
lisans ve 2003’te doktora de-
recelerini Ankara Üniversi-
tesi Matematik Bölümü’n-
den aldı. 

Toplanabilme ve Yaklaşım 
Metotları (40C05), Korovkin Ti-
pinde Yaklaşımlar Teorisi (41A35; 
41A36), İstatistiksel Yakınsaklık ve Uygulamaları (40A35; 
40G15) alanında çalışmalarını yürüten Prof. Oktay Uni-
versity of Central Florida’da misafir öğretim üyesi olarak 
çalıştı. The Mathematical Association of America, Ameri-
can Mathematical Society, Türk Matematik Derneği ve Ma-
tematikçiler Derneği üyesi olan Prof. Oktay Duman IEEE, 
TÜBİTAK ve ODTÜ tarafından ödüle layık görüldü.

2012 yılında TÜBA Asosye Üyesi seçilen Prof. Duman, 
çalışmalarını halen TOBB ETÜ’de sürdürüyor.

Prof. Dr. İlhami Gülçin
1975 yılında Ağrı'da doğdu. Ortao-

kul ve liseyi Van Atatürk Lisesi’n-
de dereceyle tamamladı. Lisansı 
eğitimini Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi Kimya Bölümü’nde aldı. 
Yüksek lisansını Gaziosman-

paşa Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Kimya/Organik Kim-

ya alanında doktorasını ise yine 

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Bi-
yokimya alanında yaptı. 

Kimya, biyokimya, enzim kinetiği, temel bilimler hakkın-
da çalışan Records of Natural Products, Organic Com-
munications, Journal of Enzyme Inhibition and Medici-
nal Chemistry Editörler Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami 
Gülçin’in SCI kapsamında olmak üzere 238 makalesi 
yayımlanan Prof. Gülçin’in makalelerine bugüne kadar 
toplam 19361 atıf yapıldı.

Prof. Dr. İlhami Gülçin çalışmalarını halen Atatürk Üni-
versitesi’nde sürdürüyor. 

Prof. Dr. Kadir Mutlu Hayran 
1971’de doğdu. 1994’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nden mezun oldu. 1997’de 
Kanser Epidemiyolojisi yüksek 
lisansını tamamladı. Doktora 
derecesini ise 2002 yılında 
University of Pittsburgh’dan 
aldı ve aynı üniversitede uz-
man araştırıcı olarak çalıştı. 

Temel çalışma konuları; kan-
serden korunma, genel epide-
miyoloji, kanser epidemiyolojisi, 
klinik epidemiyoloji ve biyoistatistik olan Prof. Hayran, 
Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma-
ları Ajansı (IARC), Amerika Birleşik Devletleri Ulu-
sal Kanser Enstitüsü (NCI), Avrupa Kanser Araştır-
maları ve Tedavisi Organizasyonu (EORTC), ABD’de  
University of Michigan ve İtalya’da University of Pavia ta-
rafından düzenlenmiş klinik araştırma yöntemleri, epide-
miyoloji, biyoistatistik ve kanser kontrolü konulu sertifika 
programlarına katıldı. Aralarında UNICEF, NCI, Cornell 
Üniversitesi’nin de yer aldığı farklı ulusal ve uluslararası 
sertifika programlarında eğitmen olarak görev aldı. Joh-
ns Hopkins Üniversitesi, Bloomberg Enstitüsü ve Dünya 
Sağlık Örgütü ile ortaklaşa gerçekleştirilmekte olan tütün 
kontrolü üzerine toplum tabanlı saha çalışmalarında bu-
lundu. 

2012 yılında TÜBA Asosye Üyesi seçilen Prof. Dr. Ka-
dir Mutlu Hayran halen Hacettepe Üniversitesi Kanser 
Enstitüsü Prevantif Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 
Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 
Başkanlığı Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Mü-
dürlüğü ve Uluslararası Etik Kurul Üyeliği (IEC) görev-
lerini yürütüyor.

Prof. Dr. Muhsin Kar 
1968’de doğdu. 1986’da baş-
ladığı İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi Matematik 
Bölümü’nden ayrıldı, 1992 
yılında Ankara Üniversi-
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tesi Siyasal Bilgiler Fakültesini İktisat Bölümü’nü bitir-
di. 1995’te University of Leicester’da İktisadi Kalkınma 
alanında yüksek lisansını tamamladı. Loughborough 
University’de “An Empirical Investigation of Financial 
Liberalisation in Turkey:1963-1995” adlı tezi ile 2000’de 
doktora derecesini aldı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölüm-
lerinde profesör olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde 
bulundu. 2011’de University of Southern California’da 
misafir araştırmacı olarak bulundu. Akademik çalışmala-
rı, finansal sektör-reel sektör etkileşimi başta olmak üze-
re, iktisadi kalkınma, büyüme, doğrudan yabancı serma-
ye, Avrupa bütünleşmesi, geçiş ekonomileri alanlarında 
yoğunlaştı. Bu konularda SSCI ve alan endeksleri tarafın-
dan taranan uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çok 
sayıda makale, derleme kitaplar ve yardımcı ders kitapları 
yayınladı. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve TÜBİTAK 
tarafından desteklenen projelerde yürütücü ve araştırma-
cı olarak yer aldı. 

Prof. Dr. Muhsin Kar halen Niğde Ömer Halisdemir Üni-
versitesi Rektörlüğü görevini yürütüyor. 

Prof. Dr. Tanju Karanfil 
1966’da doğdu. 1988’de lisans eğitimini tamamladığı 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1991’de 
Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 

yüksek lisansını bitirdi. Dokto-
ra derecesini ise 1995’te Uni-
versity of Michigan Çevre 
Mühendisliği Bölümü’nden 
aldı. 

İçme Suyu Arıtması, Fiziko-
kimyasal prosesler alanında 

çalışan Prof. Karanfil, Clemson 
University Mühendislik ve Temel Bilimler Fakültesi, 
araştırma ve lisansüstü çalışmalardan sorumlu Dekan 
Yardımcısı, Çevre Mühendisliği ve Yer Bilimleri Bölüm 
Başkanlığı, Clemson Çevre Enstitüsü Direktörlüğü gö-
revlerini yürüttü. TÜBİTAK, Akdeniz Üniversitesi, Ame-
rikan Su İdareleri Birliği ve daha pek ulusal ve uluslarara-
sı kurum ve kuruluş tarafından ödüllendirildi. 

International Water Association, American Carbon 
Society, American Chemical Society, American Wa-
ter Works Association, Water Environment Federation 
üyelikleri bulunan Araştırmalardan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Karanfil halen Clemson Üni-
versitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarını 
sürdürüyor.

Prof. Dr. Halit Keskin 
1971’de doğdu. 1997’de yüksek 
lisansını, 2001’de doktorası-
nı Gebze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nde İşletme ala-
nında yaptı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sosyal İnovasyon Merkezi Mü-
dürlüğü, Üniversiteler Arası Kurul 
Üyeliği, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 
görevlerini yürüten Journal of Product Innovation Mana-
gement, Technovation, Information & Management gibi 
pek çok dergiye düzenli hakemlik yapan Prof. Keskin, 
aynı zamanda Journal of Global Strategic Management, 
Journal of International Trade, Logistics and Law, Yıldız 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde editör ve danışma 
kurulu üyelikleri bulunuyor. 2012 yılında TÜBA Asosye 
üyesi seçilen Prof. Dr. Halit Keskin Örgüt Teorisi, Stratejik 
Yönetim, Yönetim ve Organizasyon alanlarında çalışıyor.

Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektör 
Danışmanı olan Prof. Dr. Halit Keskin halen YTÜ İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde çalış-
malarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Alper Kiraz 
1976’da doğdu. 1998’de Bil-

kent Üniversitesi Elektrik-E-
lektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 
2000’de yüksek lisansını, 
2002’de ise doktorasını Uni-

versity of California’da ta-
mamladı.

Doktora sonrası araştırmalarını Ludwig-Maximilian Uni-
versität Kimya Bölümü’nde, Prof. Andreas Zumbusch’un 
grubunda yapmıştır. University of Michigan-Ann Arbor 
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde profesör ve Prof. 
Xudong Fan Topluluğu’nda misafir öğretim üyesi olarak 
bulunmuştur. Günümüz araştırma alanları; opto-flüidik, 
enerji fotonik, optik manipülasyon ve biyomedikal ens-
trümantasyon konularını içeriyor. 

2006 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. 
Alper Kiraz aynı zamanda Koç Üniversitesi Fen Fakültesi 
dekan yardımcısı olarak görevini sürdürüyor. 

Prof. Dr. Atıf Koca 
1973’de doğdu. 1995’te Marmara Üni-
versitesi Kimya Öğretmenliği Bölü-
mü’nü bitirdi. 1998’de Kimya Eğitimi 
yüksek lisansının ardından 2002’de 
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Kimya alanında tamamladı.



30 TÜBA GÜNCE   OCAK 2021

International Society of Electrochemistry, Hydrogen Te-
chnologies Society üyesi Prof. Koca’nın hakemlik yaptı-
ğı çok sayıda dergi bulunuyor. Çalışma alanıyla ilgili 19 
farklı kitap bölümünde adayın birçok çalışmasına atıf 
yapılmıştır. Özellikle alanında büyük ilgi gören “Hand-
book of Porphyrin Science” isimli 45 ciltlik kitap serisi-
nin birçok cildinde makalelerine yer verilen Prof. Koca, 
elektrokimyasal uygulamalarda kullanılmak üzere modi-
fiye elektrot hazırlamada “Klik Elektrokimya” adıyla yeni 
bir yöntem geliştirdi ve litreratüre kazandırdı.

Elektrokimyasal karakterizasyonu ve elektrokimyasal uy-
gulamalarda uzmanlaşan Prof. Dr. Atıf Koca halen Mar-
mara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühen-
disliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu 
1974 yılında doğdu. 1995’te 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölü-
mü’nü ikincilikle bitirdi. 
1997’de yüksek lisans 
2001’de doktora eğitimlerini 
tamamladı. 

Doktora sonrası araştırmalarda 
bulunmak üzere 2002 yılında bir yıl süre ABD’de Rice 
University Civil and Environmental Engineering Depart-
ment’da, 2003 yılında iki ay süre Belçika’da University of 
Leuven ve tekrar, 2004 yılında ABD’de Rice University’de 
bir yıl süre ile misafir profesör olarak bilimsel araştırma 
ve incelemelerde bulundu ve birçok projede görev aldı. 
1996 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde araş-
tırma görevlisi olarak başladı. 2012-2018 yılları arasında 
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, İTÜ Yönetim Ku-
rulu ve Senatosu üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılında 
Mühendislik ve Fen Bilimleri Alanında En İyi Doktora 
Tezi Yöneticisi olarak YÖK Üstün Başarı Ödülü, 2008 
yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 2009 yılında ise Eko-
nomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ödülü’nü aldı, ulusal ve 
uluslararası birçok konferans düzenledi ve bilim kurulla-
rında yer aldı. Pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşa üye 
olan Prof. Koyuncu’nun, pek çok dergide yayın kurulu 
üyeliği bulunuyor. Su ve atıksu arıtımı ve geri kazanımı, 
ileri su arıtım teknolojileri, deniz suyu arıtım teknolojile-
ri, membran teknolojileri, membrana dayanan su filtresi 
geliştirilmesi, çevre nanoteknolojisi, altyapı planlama ve 
tasarım esasları ve arıtma tesislerinin hidroliği alanların-
da çalışıyor.

2012 yılında TÜBA Asosye Üyesi seçilen Prof. İsmail Ko-
yuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğünü görevini 
yürütüyor ve aynı zamanda ABD’de Michigan State Uni-
versity’de misafir öğretim üyesi olarak ders veriyor.

Prof. Dr. Hamza Kurt 
2000’de ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğin Bölü-

mü’nden mezun oldu. Yüksek li-
sansını 2002 yılında University 

of Southern California’da 
tamamlarken doktora dere-
cesini 2006 yılında Georgia 
Institute of Technology’den 
aldı.

Biyokimyasal sensörler, do-
ğadan esinlenen optik, fotonik 

entegre devreler, fotonik kristaller, 
grin optik, led/oled görüntü ve aydınlatma, nanofotonik, 
solar enerji üzerine çalışan Prof. Dr. Hamza Kurt Dokto-
ra Sonrası Araştırmacı Institute d’Optique’de görev yaptı. 
2010 yılında TÜBA-GEBİP Ödülü aldı, 2012’de ise TÜBA 
Asosye Üyesi seçildi. 

2019 yılına kadar çeşitli idari görevlerde bulunan Prof. 
Kurt çalışmalarını halen TOBB ETÜ’de sürdürüyor.

Prof. Dr. Mahmut Özacar 
1970 yılında doğdu. Lisans eğitimini Uludağ Üniversite-
si’nde 1992 yılında tamamladı. Yük-
sek lisansını 1995’te, doktora 
derecesini ise 1998’de Sakarya 
Üniversitesi’nden aldı. 

Enerji, çevre, sağlık ve bi-
yoteknoloji konularındaki 
özgün çalışmaları bulunan 
Prof. Özacar’ın enerji alanın-
daki çalışmaları, elektrik ener-
jisinin depolanması (Li-iyon pil-
ler), güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi 
(boya duyarlı güneş pilleri), fotokatalitik ve fotoelektro-
kimyasal yöntemlerle hidrojen enerjisi üretimini kapsıyor. 
Çevre ile ilgili çalışmaları, adsorpsiyon ve çöktürme yön-
temleriyle kolloidal partiküllerin ve ağır metallerin gide-
rilmesi, atıksulardan boya ve organik maddelerin fotoka-
taliz yöntemi ile giderilmesi için nano fotokatalizörlerin 
geliştirilmesi şeklindedir. Sağlık alanında, metal alaşım-
ları ve seramik esaslı implant malzemelerinin üretilmesi 
ve biyosensör çalışmaları yaptı. Biyoteknoloji alanında ise 
enzim immobilizasyonu ve endüstriyel proseslerde uygu-
lamalarının yanı sıra doğal kaynaklardan hyaluronik asit 
ve kollagenin ekstraksiyonu, saflaştırılması ve karakteri-
zasyonu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mahmut Özacar çalışmalarını halen Sakarya 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nde 
sürdürüyor. 



31OCAK 2021   TÜBA GÜNCE

Prof. Dr. Mehmet Akif Öztürk 
1971 yılında doğdu. 1995’te Ha-
cettepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi İngilizce Bölümü’nü bi-
tirdi. 2000’de iç hastalıkları 
uzmanlık eğitimini aldı. 
2002 yılında ise Romatoloji 
yan dal uzmanlık eğitimini 
tamamladı. 

TÜBA Asosye üyesi seçilen Prof.
Öztürk, Turkish Journal of Medical Sciences’ın baş edi-
törlüğünü yürütürken, Gazi Medical Journal’da da düzen-
li olarak hakemlik görevini yerine getiriyor.

Akademik çalışmaların haricinde idari görevlerde de 
bulundu; 2009-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi 
Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı, 2013-2014 yılla-
rı arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu 
üyeliği görevinde bulundu. Başkanı olduğu klinikte, zor 
ve komplike olguların yenilikçi yöntemler ile tedavileri 
aktif olarak yürütülmektedir. Özellikle FMF tedavisi ko-
nusunda yenilikçi yaklaşımları, hasta takibindeki oriji-
nal düşünceleri aynı zamanda akademik çalışma haline 
getirilmiş ve yayınlanmıştır. Benzer şekilde, daha önce 
onkolojide kullanılan ancak romatolojide nadiren kulla-
nılan pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi 
(PET-BT) görüntüleme, klinikte nedeni bilinmeyen inf-
lamasyonlu hastaların tanısında başarı ile kullanılmış, bu 
yenilikçi yaklaşım kendi yürütücüsü olduğu çalışma ile 
dünya literatürüne kazandırıldı. 

Gazi Üniversitesi rektör danışmanı olan Prof. Dr. Meh-
met Akif Öztürk aynı zamanda Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim 
Dalı başkanlığı görevini yürütüyor.

Prof. Dr. Hakan Parlakpınar
1975 yılında doğdu. 1999’da 

İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. 
2004’te Tıbbi Farmakoloji 
Uzmanlığını tamamladı. 

TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nün 
sahibi olan Prof. Parlakpınar, 

Polifenol temelli biyobozunur ve 
biyouyumlu yeni poliüretan bileşikle-

ri ve bunların doku yapıştırıcısı olarak kullanımı patenti 
bulunuyor. Oksidatif stres, antioksidanlar, iskemi-reper-
füzyon hasarı, deneysel hayvan modelleri oluşturma, 
kemoterapotik toksisite, öğrenme ve davranış deneyleri, 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve kayısının 
sağlık alanında kullanımı gibi konular çalışma alanları 
içerisinde öne çıkıyor. 

2015 yılında TÜBA Asosye Üyesi seçilen, Türkiye Bilim-
ler Akademisi Kanser Çalışma Grubu Üyesi de olan Prof. 
Parlakpınar çalışmalarını halen İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında yürütüyor. 

Prof. Dr. Mustafa Soylak
1967 yılında doğdu. 1988’de lisans, 
1990’da ise yüksek lisansını Er-
ciyes üniversitesi Kimya Bö-
lümünde tamamlayan Prof. 
Soylak, 1993’te aynı üniversi-
tede Analitik Kimya alanında 
doktora derecesini aldı. 

Teknik bilimler, çevre mühen-
disliği, çevre bilimleri, çevre kim-
yası, temel bilimler, kimya, analitik kimya, ayırma tek-
nikleri, kromatografi, spektroskopik yöntemler alanında 
çalışan International Journal of Environmental Analytical 
Chemistry Yayın Kurul Üyesi ve Arabian Journal of Che-
mistry Danışma Kurul Üyesi Prof. Soylak aynı zamanda 
Turkish Journal of Chemistry editörlüğünü yürütüyor.

TÜBİTAK 2020 Temel Bilimler Bilim Ödülü ve 2001 Te-
mel Bilimler Teşvik Ödülü sahibi Prof. Dr. Mustafa Soylak 
akademik hayatına Erciyes Üniversitesinde devam ediyor. 

         Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu 
1969 yılında doğdu. Lisans 

eğitimini 1991 yılında, yüksek 
lisansını ise The University 
of Nottingham’da 1994’te 
tamamlayan Prof. Tatoğlu, 
doktora derecesini The Uni-
versity of Leeds’ten aldı. 

Uluslararası işletme yönetimi, 
stratejik yönetim, doğrudan ya-

bancı sermaye yatırımları, çok uluslu şirket stratejileri 
alanlarında çalışan Academy of Management ve Aca-
demy of International Business Üyesi Prof. Tatoğlu bir 
dönem Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı göre-
vini yürüttü. Ayrıca, özel sektörde çeşitli firma ve kuru-
luşlara uzmanlık alanı ile ilgili seminerler verdi ve danış-
manlıklarda bulundu.

Fullbright Yönetim Kurulu, Decision Sciences Institute, 
Academy of Management, International Management 
Development Association ve Academy of International 
Business üyesi ve yurt dışında pek çok ödülü bulunan 
Prof. Tatoğlu İbn Haldun Ünivesitesi’nde çalışmalarına 
devam ediyor. 
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Prof. Dr. Mustafa Tüzen 
1968 yılında doğdu. 1990’da 

Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi Kimya Bölümü’nü bitir-
di.1994’te yüksek lisansını, 
1997’de ise Analitik Kimya 
alanında doktorasını tamam-

ladı. 

30’u aşkın bilimsel dergide dü-
zenli olarak hakemlik yapan Prof. 

Tüzen, 2004 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü ile 2012 Rek-
törlük Bilim Ödülü’nün sahibi oldu. 

Türkiye Kimya Derneği üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Tü-
zen halen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebi-
yat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim 
Dalında Profesör ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalış-
malarını sürdürüyor. 

Prof. Dr. Ali Koşar 
1978 yılında doğdu. 2001’de 
Boğaziçi Üniversitesi Maki-
ne Mühendisliği Bölümün-
den mezun oldu. Renssela-
er Polytechnic Institute’te 
2003’te yüksek lisansını, 
2006’da ise doktorasını ta-
mamladı. 

Mikroakışkan sistemler, mikro ve nano öl-
çek ısı transferi, mikro ve nano akışlar, kaynama 
ısı transferi, hidrodinamik kavitasyon alanında çalışan 
Prof. Koşar, TÜBA-GEBİP, İngiliz Kraliyet Akademisi’nin 
Newton Bursu’nun iki kez, University of Calgary’nin En 
İyi Makale Ödülü, ISIF 2019 Bronz Madalya, Sabancı 
Universitesi Gursel Sonmez Araştırma Ödülü’nün iki 
kez, ODTÜ Prof. Mustafa N. Parlar Vakfı Teknoloji Teş-
vik Ödülü ve daha pek çoğunun sahibi oldu. University 
of Edinburgh, EPFL École Polytechnique Fédérale de La-
usanne, Rensselaer Polytechnic Institute’te görev yapan 
Prof. Ali Koşar’ın, Global Young Academy,International 
Centre for Heat and Mass Transfer, American Society of 
Mechanical Engineers, Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers üyeliği bulunuyor. 

60’a yakın bilimsel dergide düzenli olarak hakemlik ya-
pan Prof. Dr. Ali Koşar, akademik hayatına halen Sabancı 
Üniversitesi’nde devam ediyor.

Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız 
Lisans, yüksek lisans ve dokto-
ra derecelerini Bursa Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi, Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamladı. 

Amerika Birleşik Devletlerinde 
bulunan Michigan Üniversitesi ve 
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İklim değişikliğinin sonucu olarak sıcaklık ve yağış re-
jimlerinin küresel ölçekte önemli bir biçimde değişeceği 
öngörülmektedir. Özellikle soğuk veya sıcak yarı-kurak 
iklime sahip bölgeler ile Akdeniz iklim kuşağının bu de-
ğişimlerden kuvvetli bir şekilde etkilenmesi beklenmek-
tedir. 21. yüzyılın sonunda Akdeniz bölgesinde, buharlaş-
madaki artışla birlikte yağışta % 25-30’luk bir azalmanın, 
yüzey sularında % 30-40’a varan daha güçlü bir azalmaya 
yol açacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, göllerin su 
bütçesinde büyük bir bozulmaya yol açacak ve bu bölge-
lerdeki göllerin tuzlanmasını tetikleyebilecektir. Ayrıca, 
kurak arazi oranının bu yüzyıl içinde ikiye katlanması 
ve dünya çapında karaların % 50’sini kaplaması beklen-
mektedir. Üstelik bu tahminler, artan dünya nüfusunun 
ve dünyanın pek çok bölgesinde artan hayvansal gıda tü-
ketiminin sonucu olarak artan hayvan yemi çiftçiliği için 
gereken su ihtiyacındaki artışı dikkate almamaktadır.

Küresel ısınma ve artan sulama kurak iklim bölgelerinde 
toprağın ve sucul ekosistemlerin tuzlanmasına, hatta bu 
bölgelerdeki pek çok göl ve nehirin geçici veya kalıcı ola-
rak kurumasına sebep olabilecektir. Bu tür bir kuraklaş-
ma durumu, son buzul çağında dünyanın pek çok bölgesi  
buz kaplıyken bu bölgede yaşama ve evrilme şansı bulan 
sayısız endemik canlı türünü (yalnızca küçük bir coğrafi 
bölgede dağılım gösteren türler) barındıran Akdeniz böl-
gesi için özellikle talihsiz bir durumdur. 

Dünyanın dört bir yanındaki göllerde yapılan araştırma-
lar, tuzlanmanın göl ekosistemlerinin biyoçeşitliliği ve be-
sin ağları üzerinde ciddi olumsuz etkiye sahip olduğunu, 
ekosistem işleyişini bozduğunu ve bu suların sağladığı 
ekosistem hizmetlerinin kaybına yol açtığını göstermiş-
tir (Kutu 1). Üstelik bu değişimlerin genellikle kademe-
li olmadığı, bazı tuzluluk eşikleri aşıldığında (su rejimi 
değişikliği olarak adlandırılan) ani ve şiddetli değişimler 

halinde meydana geldiği bilinmektedir (Şekil 1). Küresel 
iklim değişikliği, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi aşırı 
hava olaylarının sıklığını ve süresini daha da artıracak, bu 
durum ise tuzluluk değişikliklerinin büyüklüğünü ve sık-
lığını arttırdığı için ekosistemlerin bu tür hayati eşikleri 
geçme riskini yükseltecektir.

Aşırı Tarımsal Sulama ve İklim Değişikliği 
Tehdidi Altındaki Anadolu Gölleri

Erik Jeppesen1,2,3 
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Şekil 1. Tibet’te 45 göl üzerinde yaplan bir çalşmada, tuzluluk artş boyunca besin ağnda 
gerçekleşen değişimin şematik diyagram. Şekil ve altta yatan veriler, tuzluluk eşiklerine 
ulaşldğnda şiddetli değişimlerin gerçekleştiğini göstermektedir – ilk aşamada, balklarn yok 
olmasnn su piresi Daphnia hakimiyetine, daha sonraki aşamada ise Daphnia’larn yok olmas 
amfipodlarn (Artemia) hakimiyetine yol açar. Bu tür değişikliklerin göllerin ekolojik koşullar 
üzerinde güçlü kademeli etkileri vardr (Jeppesen ve diğ., 2020’den alnmştr). 
 
 

Şekil 1. Tibet’te 45 göl üzerinde yapılan bir çalışmada, tuzluluk artışı 
boyunca besin ağında gerçekleşen değişimin şematik diyagramı. 
Şekil ve altta yatan veriler, tuzluluk eşiklerine ulaşıldığında şiddetli 
değişimlerin gerçekleştiğini göstermektedir – ilk aşamada, 
balıkların yok olmasının su piresi Daphnia hakimiyetine, daha 
sonraki aşamada ise Daphnia’ların yok olması amfipodların 
(Artemia) hakimiyetine yol açar. Bu tür değişikliklerin göllerin 
ekolojik koşulları üzerinde güçlü kademeli etkileri vardır (Jeppesen 
ve diğ., 2020’den alınmıştır).
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TÜBİTAK BİDEB 2232 programı kapsamında destek-
lenen projemiz, Climate change effects on trophic stru-
cture and dynamics in saline and brackish water based 
on a space-for-time field sampling, controlled mesocosm 
experiments, paleoecology, remote sensing and modelling 
(CLIM-SALTLAKES, İklim değişikliğinin tuzlu ve acı göl-
lerdeki trofik yapı ve dinamikler üzerindeki etkilerinin, 
zamana göre alan örneklemesine, kontrollü mezokozm 
deneylerine, paleoekolojiye, uzaktan algılama ve mo-
dellemeye dayalı olarak incelenmesi.) kapsamında, çok 
yönlü bir yaklaşımla ve dakikalardan yüzyıllara değişen 
farklı zaman ölçeklerini kullanarak, küresel iklim deği-
şikliğinin göl ekosistemleri üzerindeki etkileri hakkında-
ki bilgi birikimini bölgesel ve küresel ölçekte arttırmayı 
hedeflemekteyiz. Burada da, özellikle yoğun tarım yapılan 
yarı-kurak ve kurak iklim bölgelerindeki iç su ekosistem-
lerinin ve su kaynaklarının karşı karşıya olduğu sorun-
ların boyutunu gösteren, projede yakın zamanda yapılan 
bir çalışmanın sonuçlarını sunuyoruz.

Türkiye içsularının karşı karşıya olduğu ciddi 
tehditler – Bir örnek olay olarak Konya Kapalı 
Havzası
Bu araştırmaya konu olan Konya Kapalı Havzası (KKH) 
Türkiye’nin en büyük kapalı havzası olup yaklaşık 50,000 
km2 alanıyla Türkiye yüz ölçümünün %7’sini oluşturur. 
3.2 milyonluk nüfusuyla KKH, yüzey suyu ve yer altı suyu 
kullanımına dayanan yoğun tarımsal üretime ev sahipliği 

yapmaktadır. KKH göz alıcı bir biyoçeşitliliğe ve yüksek 
endemik tür oranına sahiptir. Endemizm oranının yük-
sekliğinin sebebi bu bölgenin Kuvaterner dönemi (yakla-
şık son 2.6 milyon yıl) boyunca buzul çağlarında yaşanan 
zor çevresel koşullar karşısında KKH’nın bölgedeki tüm 
canlılar için sığınak vazifesi görmesidir. Bölge, göçmen 
kuşlar için çok önemli bir üreme ve kışlama alanı olarak 
dünya çapında nesli tehdit altında olan pek çok su kuşunu 
da barındırmaktadır. Havzada ayrıca pek çok sulak alan 
bulunmakta olup, bunların bir kısmı Holosen dönemin 
başında (yaklaşık 11700 yıl önce) kurumuş olan büyük 
ve sığ Konya gölünün kalıntılarıdır (Şekil 2). Bölge üç 
ekobölgenin kesişiminde bulunmakta ve iki milli park, 
bir doğal koruma alanı, iki Ramsar alanı, 10 “önemli bit-
ki alanı”, 11 Natura 2000 alanı ve 16 “önemli kuş alanı”nı 
içermektedir.

KKH havzasında yürütülen yoğun tarım faliyetleri ancak 
yüzey suyu ve yeraltı suyunun aşırı kullanımıyla mümkün 
olmaktadır ve bölgedeki neredeyse bütün nehirlerle doğal 
göl ve sulak alanların girdileri tarımsal sulama amacıyla 
regüle edilmiştir. Bu bağlamda, CLIM-SALTLAKES pro-
jesinde KKH’de iklim, arazi kullanımı ve yeraltı su seviye-
sinde son 40-60 yıl içerisinde gerçekleşen değişimleri ve 
bu değişimlerin havzadaki gölleri; yüzey alanı, tuzluluk, 
balık ve su kuşu türleri açısından nasıl etkilediğini in-
celeyen bir çalışma gerçekleştirdik. Veri tabanlarındaki 
mevcut verileri, uzaktan algılama verileri ve 2020 yazında 

 
 
Şekil 2. Konya Kapal Havzas’nn Türkiye’deki konumunu (küçük harita), snrlarn, başlca su 
kütlelerini, doğal göllerinin ve baraj göllerinin Haziran 2020’de YSI ProDSS çoklu prob ile 
yaplan ölçümlere dayanan tuzluluk seviyeleri (%o) ile Paleogöl Konya’nn son buzul çağ 
srasndaki en geniş snrlarn gösteren haritas. (Ylmaz ve diğ., 2021’den alnmştr). 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 2. Konya Kapalı Havzası’nın Türkiye’deki konumunu (küçük harita), sınırlarını, başlıca su kütlelerini, doğal göllerinin ve 
baraj göllerinin Haziran 2020’de YSI ProDSS çoklu prob ile yapılan ölçümlere dayanan tuzluluk seviyeleri (%o) ile Paleogöl 
Konya’nın son buzul çağı sırasındaki en geniş sınırlarını gösteren haritası. (Yılmaz ve diğ., 2021’den alınmıştır).
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yapılan arazi örneklemesinden elde edilen saha verile-
riyle birlikte kullandık. Sonuçlar “Konya Kapalı Havzası 
göllerinin alanları, tuzlulukları, balık ve kuş nüfuslarında 
iklim değişikliği ve yeraltı suyu kullanımına bağlı olarak 
gerçekleşen uzun dönemli değişiklikler” başlıklı maka-
lede yayınlanmış olup (Yılmaz ve diğ., 2021, Inland Wa-
ters), makalenin birinci yazarı projedeki bir doktora öğ-
rencisidir ve çalışma projedeki diğer doktora ve doktora 
sonrası araştırmacıların da katkısıyla gerçekleştirilmiştir.

Tarihi boyunca KKH pek çok kültüre ev sahipliği etmiş, 
susuz tarıma ve küçükbaş hayvancılığa dayanan bir tarım 
biçimini desteklemiştir. Modern zamanlarda sulama tek-
niklerinin gelişmesiyle sulama gerektiren (şeker pancarı 
ve baklagiller gibi) ürünlerin bölgedeki payı artmış, hay-
vancılık ise sulamanın mümkün olmadığı dağlık bölgeler-
le sınırlı kalmıştır.

Son elli yılda bölgedeki ortalama hava sıcaklığı iklim deği-
şikliği sebebiyle artmış, bu da yüzey buharlaşması yoluy-
la su kaybını arttırmıştır. Ancak, alanının % 56’sı tarıma 
ayrılmış olan havzada, son birkaç on yılda gerçekleşen su 
kaybının esas sebebi aşırı tarımsal sulamadır. Havzanın su 
potansiyeli senelik 4.7 × 103 hm3 iken su ihtiyacı 5.0 × 103 
hm3 civarında olup bunun % 95’i tarımsal sulamada kul-
lanılmaktadır. Örneğin, 1995-2019 yılları arasında Konya 
ve Karaman illerinde tarıma ayrılan toplam alan % 27 azal-
mış olmasına rağmen, özellikle 2000 yılından sonra, gübre 
kullanımı ve gelişen sulama yöntemleri sayesinde tarımsal 
üretim neredeyse iki katına çıkmıştır (Şekil 3).

Buna ek olarak, sulama ihtiyacı yüksek ürünler olan şeker 
pancarı (% 28), mısır (% 18) ve yonca (% 9) en çok yetişti-
rilen tarımsal ürünler haline gelmiştir (Şekil 3). Yüksek su 
ayak izine rağmen şeker pancarı yüksek ekonomik getiri-
si nedeniyle tercih edilmekte, üretimi devlet teşvikleriyle 
desteklenmektedir. 2001 yılında yürürlüğe giren şeker 
yasası da bu dönüşümde ayrıca etkili olmuştur. Tarımsal 
üretim amacıyla bölgede 22 adet sulama barajı bulun-
makta, ihtiyaç duyulan fazladan su ise Gembos ve Mavi 
Tünel projeleriyle komşu havzalardan transfer edilmekte-
dir. Sulamada kullanılan suyun % 43’ü yeraltı suyu kay-
naklarından elde edilmekte, havzada bulunan 88394 su 
kuyusunun ise % 41’i lisanssız iştetilmektedir. Aşırı kulla-
nımdan dolayı yeraltı suyu seviyesi 1995 – 2015 arasında 
senede ortalama 1 metreden fazla düşmüş, bazı kuyularda 
yıllık 2 metreden fazla düşüş gözlenmiştir (Şekil 4).

Havzada su kaynaklarının aşırı kullanımı göllerin kü-
çülmesine de sebep olmuştur. Örneğin Düden gölleri ile 
Uyuz gölünün alanı son 30 yılda % 50’den fazla düşmüş 
(Şekil 5) ve ikonik Meke gölü 2020’de tamamen kurumuş-
tur. Akarsuların regülasyonu büyük sulak alanların (Eş-
mekaya, Ereğli ve Hotamış sazlıkları) neredeyse tamamen 
yok olmasına sebep olmuş, pek çok göldeki tuzluluğu art-
tırmıştır. Bu değişimlerin doğal yaşam ve biyolojik çeşitli-

lik üzerine de büyük etkileri olmuştur. Bölgedeki su kuşu 
tür zenginliği 62’den 48’e düşmüş, bu azalma özellikle son 
20 yılda, tarımsal üretimin ve tarımsal sulama amaçlı su 
kullanımının artmasıyla gerçekleşmiştir. KKH’da artık 
üremeyen su kuşu türlerinin % 76’sı ulusal ve uluslarara-
sı ölçeklerde kırmızı listede bulunan türlerden oluşmak-
tadır. Havzanın 50×50 km kare alanlara bölünmesiyle 
gerçekleştirilen mekansal analiz, 20 yıl öncesine kıyasla 
karelerin % 62’sinde tür zenginliğinin azaldığını (orta-
lama değişim: -7.5 tür), % 29’unda değişim olmadığını, 
ve kare alanların yalnızca % 9’unda üreyen su kuşu tür 
zenginliğinin arttığını göstermiştir (Şekil 6). Üreyen su 
kuşu nüfusu kaybının en çok yaşandığı bölgeler Ereğli, 
Hotamış ve Eşmekaya sazlıklarına denk gelen karelerde 
gerçekleşmiş olup, bu alanların her birinde kuş türü kaybı 
40’ın üstündedir.

KKH’de % 74’ü endemik olmak üzere 38 balık türü bulun-
maktadır. Bu yüksek endemizm oranı, balık endemizmi 
çok yüksek olan Türkiye’nin ortalama oranının bile 1.6 
kat üzerindedir. Bu endemik türlerin % 61’i “tehdit altın-
da” ya da “neredeyse tehdit altında” olarak sınıflandırılan 
türler olup, vaktiyle yalnızca Beyşehir ve onu besleyen 
akarsularda yaşayan Beyşehir inci balığının (Alburnus 
akili) soyu tükenmiştir. Bunun yanısıra KKH’deki ende-
mik balık türlerinin nüfusu son 20-30 yıllık dönemde ya-
şam alanı tahribatı nedeniyle büyük oranda azalmış, bir 
zamanlar geniş alanlara yayılan bu endemik balık türleri 
şimdi küçük izole alanlara kısıtlı kalmış olup, bu durum 
süregiden bir yokoluş sürecinin belirtisidir. Halihazırda 
tehdit altında olan yerli ve çoğu endemik türlerden oluşan 
KKH balık faunası ayrıca bir dizi yabancı ve işgalci balık 
türünün tehdidi altındadır; bu işgalci türlerin bazıları bel-
li başlı su kuşu türleriyle de yiyecek rekabetine girmekte 
ve nüfuslarını olumsuz etkilemektedir.

İklim değişimi ile birlikte gerek yüzey suyu gerek yeraltı 
suyuna olan talebin daha da artması beklenmelidir. 
Bölgede yağışta gerçekleşecek % 5-10 seviyesinde bir 
düşüşün yüzey suyu kaynaklarında % 34’lük bir azalmaya 
yol açacağı tahmin edilmektedir. Yüzey suyu dengesindeki 

Sonuçlarımız, mevcut haliyle tarım 
politikasının doğal göller ve sulak alanların 
yanı sıra su kaynakları üzerinde de büyük 
bir olumsuz etkiye neden olduğunu, 
göllerin kuculmesine veya kurumasına, 
tuzluluklarının artmasına ve su kalitesiyle 
biyolojik ceşitliliklerinde düşüşe, su 
sistemlerinin ekolojisinde ve sağladıkları 
ekosistem hizmetlerinde bozulmaya yol 
açtığını açıkca göstermektedir.
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Şekil 3. Konya ve Karaman illerinde 1980-2019 yılları arasında yıllara göre toplam tarımsal üretimleri (ton), hayvan sayısı (baş) 
ve tahmin edilen sulama ihtiyacı (hm3/yıl)  (TÜİK verileri, 2020).Sol üst: KKH’de yaygın biçimde üretilen ürünlerin net sulama 
ihtiyacı (mm). Tahmini sulama ihtiyacı kış tahılları, yonca, ayçiçeği, mısır, fasulye, burçak, patates, nohut, korunga ve şeker 
pancarını içermektedir. Tahminler ürünlerin ekili olduğu alan ile net sulama ihtiyacının çarpılmasıyla elde edilmiş olup, KKH’deki 
kış tahullarının % 85’inin yağışla sulandığı kabulüne dayanmaktadır). (Yılmaz ve diğ., 2021’den alınmıştır).

Şekil 4. Seçilmiş ve 1’den 5’e numaralandırılmış gözlem kuyularının KKH içerisinde konumları (solda) ve su 
seviyelerinde güzlemlenen uzun süreli değişimler (sağda). (Yılmaz ve diğ., 2021’den alınmıştır).

Şekil 5. Uzaktan algılama verisine göre Düden gölünün yüzey alanında 1985’ten beri gerçekleşen 
değişimler. (Yılmaz ve diğ., 2021’den alınmıştır).

 
 
Şekil 2. Konya Kapal Havzas’nn Türkiye’deki konumunu (küçük harita), snrlarn, başlca su 
kütlelerini, doğal göllerinin ve baraj göllerinin Haziran 2020’de YSI ProDSS çoklu prob ile 
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srasndaki en geniş snrlarn gösteren haritas. (Ylmaz ve diğ., 2021’den alnmştr). 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 3. Konya ve Karaman illerinde 1980-2019 yllar arasnda yllara göre toplam tarmsal 
üretimleri (ton), hayvan says (baş) ve tahmin edilen sulama ihtiyac (hm3/yl)  (TÜİK verileri, 
2020).Sol üst: KKH’de yaygn biçimde üretilen ürünlerin net sulama ihtiyac (mm). Tahmini 
sulama ihtiyac kş tahllar, yonca, ayçiçeği, msr, fasulye, burçak, patates, nohut, korunga ve 
şeker pancarn içermektedir. Tahminler ürünlerin ekili olduğu alan ile net sulama ihtiyacnn 
çarplmasyla elde edilmiş olup, KKH’deki kş tahullarnn % 85’inin yağşla sulandğ kabulüne 
dayanmaktadr). (Ylmaz ve diğ., 2021’den alnmştr). 

  

 
 
 
Şekil 4. Seçilmiş ve 1’den 5’e numaralandrlmş gözlem kuyularnn KKH içerisinde konumlar 
(solda) ve su seviyelerinde güzlemlenen uzun süreli değişimler (sağda). (Ylmaz ve diğ., 
2021’den alnmştr). 
 
 

 

 

 

 

 
Şekil 5. Uzaktan alglama verisine göre Düden gölünün yüzey alannda 1985’ten beri 
gerçekleşen değişimler. (Ylmaz ve diğ., 2021’den alnmştr). 
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değişimlerin sonuçlarına dair bir örnek Türkiye’nin en 
büyük tatlı su gölü olan Beyşehir gölü ve havzasını ele 
alan bir model çalışmasında ortaya konmuştur. Göl ha-
lihazırda bir su açığı yaşamaktadır. Göle giren yıllık su 
miktarı 1.08 hm3, yüzey buharlaşmasıyla olan kayıplar 
0.96 hm3, tarımsal sulama amacıyla gölden alınan su ise 
0.24 hm3’ten fazladır. Çeşitli küresel iklim modelleri ve 
bölgesel arazi kullanımı senaryolarıyla yapılan model si-
mülasyonları, mevcut su kullanım rejiminin sürdürülme-
si halinde 20-60 yıl içinde gölün sık sık kuruyabileceğini 
göstermiştir. Buna göre, gölün sağlıklı bir biçimde korun-
ması için havzadaki su kullanımı (model senaryosuna 
bağlı olarak) % 20-60 azaltılmalıdır.

Sonuçlarımız, mevcut haliyle tarım politikasının doğal 
göller ve sulak alanların yanı sıra su kaynakları üzerin-
de de büyük bir olumsuz etkiye neden olduğunu, göllerin 
küçülmesine veya kurumasına, tuzluluklarının artması-
na ve su kalitesiyle biyolojik çeşitliliklerinde düşüşe, su 
sistemlerinin ekolojisinde ve sağladıkları ekosistem hiz-
metlerinde bozulmaya yol açtığını açıkça göstermektedir. 
Ekosistem bozulmasını tersine çevirmek ve hatta mevcut 
durumu korumak için, KKH’de su kaynaklarının sürdü-

rülebilir sınırlar içinde kullanım için sınırlandırırken aynı 
zamanda koruma çabalarını teşvik edecek bir çerçeve po-
litikasına ihtiyaç vardır (Tablo 2). Bu, ancak havza çapın-
da su kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin, iklime 
uygun tarım ürünü yetiştirmeye geçişi sağlayacak ekono-
mik teşviklerle birleştirilmesi halinde gerçekleştirilebilir 
görünmektedir. Etkili azaltma çözümleri sağlamak için 
hidrologlar, ekologlar, modelciler, ekonomistler, mühen-
disler, sosyal bilimciler arasında işbirliğine ve ayrıca poli-
tikacıların, STK’ların, çiftçilerin ve diğer yerel vatandaşla-
rın güçlü bir katılımına ihtiyaç vardır.

+ Katkıda Bulunanlar
Mehmet Arda Çolak, İbrahim Kaan Özgencil, Melisa Me-
tin, Mustafa Korkmaz, Serhat Ertuğrul, Melisa Soyluer, 
Tuba Bucak, Ü Nihan Tavşanoğlu, Nur Filiz, Juan Pablo 
Pacheco Esnal, Cihelio Alves Amorim.

Teşekkür
Yazarlar TÜBİTAK BİDEB 2232 programı tarafından 
desteklenmektedir (proje no: 118C250).

Şekil 6. KKH’de üreyen su kuşu tür zenginliğinde son 20 yılda gerçekleşen kayıplar. KKH’de artık ürediği 
gözlenmeyen türlerden bazıları: a) Hazar sumrusu, b) Dalmaçya pelikanı, ve b) turna. (Yılmaz ve diğ., 
2021’den alınmıştır).

 
 
 
Şekil 6. KKH’de üreyen su kuşu tür zenginliğinde son 20 ylda gerçekleşen kayplar. KKH’de 
artk ürediği gözlenmeyen türlerden bazlar: a) Hazar sumrusu, b) Dalmaçya pelikan, ve b) 
turna. (Ylmaz ve diğ., 2021’den alnmştr). 
gösteren  
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Kutu 1

Küresel ısınmanın da dahil olduğu küresel değişimlerin 
tahmin edilen sonuçları:

•	 Tuzlu içsu ekosistemlerinin oranının artması ve 
tatlısu kaynaklarında belirgin bir düşüş.

•	 Çok sayıda endemik türü barındıran pek çok 
ekosistemin tamamıyla yok olması.

•	 Tuzluluğun değişkenliğindeki artışa bağlı olarak 
kritik tuzluluk eşiklerinin geçilme ihtimalinde 
bir artış.

•	 Fazla besin tuzunun yol açtığı kirlilik ve işgalci 
türler gibi diğer stres faktörlerine karşı sucul 
ekosistemlerin daha hassas hale gelmesi.

•	 Artan tuzlulukla birlikte pek çok biyotik toplu-
lukların tür zenginliği ve işlevsel çeşitliliğinde 
ciddi azalmalar.

•	 Ekosistem işleyişinde ve ekosistem servislerinde 
büyük bozulmalar.

Kutu 2

Alınabilecek başlıca önlemler:

•	 Damla sulama kullanımı, vahşi sulama yöntem-
lerinin terk edilmesi.

•	 Kontrolün sağlanabilmesi için tüm su kul-
lanımının yasallaştırılması.

•	 Tarımsal sulama amaçlı su kullanımının sınır-
landırılması.

•	 Doğal önlemler alınarak buharlaşma oranının 
azaltılması.

•	 Havzalar arası su transferinden kaçınılması.

•	 Et tüketiminin azaltılması, daha az suya ihtiyaç 
duyan tarım ürünlerine yönelinmesi.

•	 İstilacı türlerin yayılmasının engellenmesi, 
mümkün olduğu durumlarda yayılan istilacı 
türlerin uzaklaştırılması.
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TÜBA-GEBIP YILLIK 
DEĞERLENDIRME TOPLANTISI

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı 
125 bilim insanının katılımıyla çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendir-
me Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında ödüllendirilen 
üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışma-
larının sunulması ve değerlendirilmesi ile bilim insanları 
ve kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmeyi 
amaçlayan TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı 
17 Aralık 2020 tarihinde çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

TÜBA-GEBİP kapsamında üç yıl boyunca mali ve akade-
mik olarak desteklenen üstün başarılı genç bilim insan-
larının akademik çalışmaları sunuldu ve değerlendirildi; 
Akademi üyeleri, bilim insanları, TÜBA ve üniversitele-
rimiz arasındaki etkileşim ve iş birliğinin geliştirilmesine 
hizmet eden TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplan-
tısı süresince; Fen Bilimleri I-II, Sağlık ve Yaşam Bilimle-
ri, Mühendislik Bilimleri I-II ve Sosyal Bilimler alanların-
dan oluşan 6 eş zamanlı oturumda, TÜBA –GEBİP Ödülü 
sahipleri bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri 
çalışmalarına ilişkin sunumlarını yaptı. Sunumlarda he-
nüz yayımlanmamış veya gizli veriler olması dolayısıy-
la video kaydı tutulmadı. 62 bilim insanı TÜBA-GEBİP 
Ödül sahibi olmalarını sağlayan “Derin Doku Floresans 
Görüntüleme: Yeni Nesil Yakın Kızıl‐Ötesi (Nır) Ajan-
lar”dan “Açık Kuantum Sistemlerinde Hafıza Etkileri ve 
Senkronizasyon”a “Dil İşleme Teknikleri İle Moleküller 
Arası Etkileşimlerin Keşfi”nden   “Kanser Hücrelerinin 
Programlanmasının Hastalık Modeli Olarak Kullanılma-
sı”na 62 farklı projede geldikleri aşamayı anlattılar. Top-
lantıya toplam 125 bilim insanı katıldı.

“Bilim disiplindir, bilim disiplini sorumluluktur, 
bilim insanı da bu sorumluluğu hakkıyla 
taşıyandır.”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker pandemi 
döneminde bilim insanlarının kaybının herkesi derinden 
üzdüğünü ifade ederek başladığı konuşmasına elbirliğiyle 
konu hakkında daha fazla neler yapabileceğine, 
eksikliklerin nasıl tamamlayabileceğine ilişkin çabaların 
tüm bilim camiası tarafından sürdürüldüğünü söyledi. 
Bilim insanının kolay yetişmediğini, bu yüzden bilim 
insanlarının özellikle bu dönemde göstermesi gereken 
özenin katlanarak arttığını kaydeden Şeker, sağlık 
çalışanlarının büyük özverisi için insanlığın kendilerine 
hep minnettar olacağını dile getirdi. Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker “Mücadelede aktif görev alan tüm sağlık 
çalışanlarının zafer tablosu oluşturacak şekilde gayret 
gösterdiklerini, kendilerini riske ederek hizmet eden 
herkesi can-ı gönülden kutluyorum.” dedi. TÜBA-GEBİP 
Ödülleri›nin, Türkiye›nin saygın ve özgün bir ödül 
programı olduğunu altını çizen Prof. Şeker Akademi’nin, 
programın niteliğini her yıl artırarak GEBİP Ödüllü 
bilim insanlarını çoğalttığını dile getirdi ve sözlerine 
şu şekilde devam etti “Şimdiye kadar 508 başarılı genç 
bilim insanı ödüllendirildi. Ödül alanlar kadar ödül 
verenin de üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu 
düşünüyorum. Bu sorumluluklar içerisinde daha iyi ve 
güzele ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca ödül sahibi 
bilim insanlarımızın bilimsel toplantılara gösterdiği 
hassasiyet nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Bilim 
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disiplindir, bilim disiplini sorumluluktur, bilim insanı 
da bu sorumluluğu hakkıyla taşıyandır. Yaptıklarımızı 
benzer kişi ve kurumlarla paylaşarak genişletmek, 
büyütmek ve doğruyu elde etmek adına paylaşıyoruz. 
Akademi üyelerimizin 
danışmanlığında yürütülen 
bu çalışmaların, bilim 
dünyamıza ülkemize ve her 
bir ödül sahibimize başarı 
getirmesini diliyorum.” dedi.

“COVID-19 Küresel Sal-
gını dünyada sağlığın ye-
niden değerlendirilmesi-
ni ve ekonomik ve sosyal 
etkileşimlerinin masaya 
yatırılmasını zorunlu kıldı. 
TÜBA’nın kamuoyuna açık 
şekildeki çalışmalarının yanı 
sıra bilim kurulu üyelerine, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’na ve Cumhurbaşkanlığı makamına, üstüne düşen 
sorumluluk dolayısıyla gerekli bilgilendirmeleri yapma-
ya devam ettiğini vurguladı. TÜBA’nın dönemde Türkçe 
ve İngilizce yayınlar gerçekleştirdiğini ve program, proje 
ve faaliyetlerini ise çevirim içi toplantılar üzerinden sür-
dürdüklerini anlatan Prof. Şeker şu şekilde devam etti 
“G-20 Zirvesi başlığıyla dört ana tema üzerinde gruplar 

oluşturuldu ve Science-20’de (S-20) verilmiş olan yüküm-
lülük itibarıyla Türkiye’yi temsil ettik. S-20 çerçevesinde 
yayımlanan ve önemli bilgiler içeren sonuç bildirgesini 
ağ sayfamızda yayımladık ve üniversitelerimize de gön-

derdik. Dünyadaki bilim-
sel faaliyetlerin ekonomisi 
gelişmiş ülkeler tarafından 
nasıl görüldüğünü, nasıl 
yönlendirildiğini ve gelecek 
beklentisinin bilimsel olarak 
neler içerdiği ve nelerin ön-
görüldüğü ifade ediliyor. CO-
VID-19 Pandemisi dünyada 
sağlığın yeniden değerlen-
dirilmesini ve ekonomik ve 
sosyal etkileşimlerinin masa-
ya yatırılmasını zorunlu kıldı. 
Bu bağlamdaki çalışmaların 
yanı sıra yapay zekâ ve dijital 
devrimin yansımaları üzerin-

de de ayrıca duruluyor. Akademimiz de oluşturduğumuz 
çalışma gruplarıyla verdiğimiz desteğin ardından sonuç 
bildirgesini de imzaladık.” dedi.

Prof. Şeker konuşmasını küresel salgının Akademiler 
arası ilişkileri de olumlu etkilediğini, nihayetinde bilim 
insanlığın ortak mirası olması olduğunu vurgulayarak 
sonlandırdı.

TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

 Bilim disiplindir, bilim disiplini 
sorumluluktur, bilim insanı da bu 
sorumluluğu hakkıyla taşıyandır.

““
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Doç. Dr. Açelya Yılmazer Aktuna:

“Cutting edge science/son noktada 
bütün dünyanın ilgisini çekecek 

bilim yapmak çok etkileyici.”
“Pes etmeyin, motivasyonunuzu yüksek tutun, “sen yapamazsın” diyenleri duymayın…”

Asiye Komut Şanlı

Enerjisine hayran kaldığımız, bilim karşındaki heyecanıyla 
umut saçan TÜBA-GEBİP Genç Akademi Üyesi ve Ankara 
Üniversitesi (AÜ) Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Açelya Yılmazer Aktuna’nın genç yaşında dolup ta-
şan, bir yandan öğrencilerine de bulaşan başarı, kararlılık ve 
farkındalıkla işlediği “yol” hikâyesini dinledik. 

Eğitim hayatım süresince en çok ailemden etkilendiğimi 
düşünüyorum çünkü mutlu bir ailede büyüdüm. Anne 
ve babamın akademisyen olmasının ve bilim camiasında 
yetişmiş olmamın şu an bulunduğum yere gelmem ko-
nusundaki katkıları büyük. Babam çalışmayı çok seven 
disiplinli bir insandı; etik kurallara bağlı şekilde sıkı çalış-
manın önemini onda gördüm. Annemden ise sorumluluk 
almanın ve hakkaniyetli olmanın ne kadar önemli oldu-
ğunu öğrendim, tüm bunlarla birlikte geliştiğimi düşü-
nüyorum. Üniversite kampüsünde büyüdüm, amca ya da 
teyze diye seslendiğim hemen hemen herkes alanında çok 
iyi hocalardı. Akademinin tüm bu koşullar içinde bilinç 
altıma işlenmemiş olması mümkün değil tabii. Diğer yan-
dan böyle bir ortamda büyümenin getirdiği güzel tarafla-
rın yanında omuzlarımda farklı bir yük ve sorumluluk da 
hissediyordum.

Hangi mesleğe sahip olmak istiyorsan önce o mesle-
ğin içini görmelisin… 
O dönemde hatta şimdi bile öğrenciler bir sınavı geçip bir 
yere girebilme derdinde oluyorlar. Aslında öyle olmaması 
gerekiyor tabii ki; hangi mesleğe sahip olmak istiyorsan 
o mesleğin önce içini görmelisin… Ailem herhangi bir 
alanı seçmem konusunda ısrarcı olmadı, beni yapmak 
istediklerim konusunda her zaman yüreklendirdiler. 
“Bunu yapamazsın, o sana uygun değil ya da o kadarını 
beceremezsin.” gibi motivasyon düşüren cümlelere takıl-
mamayı ben ailemden öğrendim. Ne zaman bir konunun 
üstesinden gelemeyeceğimi düşünsem, babam hemen 
“Uğraşacaksın, çabalayacaksın, sen yapamazsan kim yapa-
cak.” derdi. Her ne kadar tıp okumak istesem de üniversite 
sınavı sonucunda ODTÜ Biyoloji’yi kazandım ve dersle-
rimi aldıkça aileme “Ben aslında bunu yapmak istiyormu-
şum.” dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Esasında bu dönem-
de bu şekilde hissetsem de bilim ateşi ve sevgisi kalbime 
çok daha sonraları düştü… 
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Doktora sonrası çalışmalarım esnasında son noktada 
bilim yaptığımda araştırma merakımın giderek büyüdü-
ğünü fark ettim ve bunun için var olduğumu hissettim. 
Biyoloji çok geniş bir alan; biyoloji dünyasının içindeki 
olağanüstü bilgileri gördükçe ve o muhteşem hocaların 
sıkı eğitiminden geçtikçe hayranlığım ve öğrendiklerim 
karşısındaki şaşkınlığım giderek arttı. Bu şevkle lisansımı 
birincilikle tamamladım. Mikro düzeyde hücrelerin içeri-
sinde neler olduğunu görmek ve anlayabilmek etkileyiciy-
di ve hala çalışmalarımda çoğu kez o dönemde yaşadığım 
heyecanı hatırladığım noktalar oluyor.

Lisans dönemimde sosyal çevrem bilim insanı olacağımı 
düşünüyordu, pek çok arkadaşım bunu dile getiriyordu 
ki aklımda hiç böyle bir düşünce yoktu. Bazı hocalarım 
“gerçekten görsen” akademinin farkını anlayacaksın di-
yorlardı. Fakat ben yurt dışında yüksek lisans yapıp ka-
riyerimi belli bir noktaya taşıdıktan sonra özel sektörde 
çalışmayı planlıyordum. Gelin görün ki işler başka şekil-
de gelişti ve doktora sonrası çalışmalarım esnasında son 
noktada bilim yaptığımda araştırma merakımın giderek 
büyüdüğünü fark ettim ve bunun için var olduğumu 
hissettim. Tek istediğim insanlara yardım edebilmek, 
çalışmalarımla insanlığa, özellikle sağlık alanına katkı 
sağlamaktı.

Dünyanın pek çok yerinden doktora ve yüksek lisans 
öğrencisiyle bir aradaydım ve bir soruya cevap arama-
nın uluslararası çalışmayla nasıl yapıldığını gördüm.  
Dünyanın yurt dışında nasıl döndüğünü görmeyi çok is-
tiyordum; lisans öğrenimim sırasında yaz stajım için bir-
çok farklı üniversiteye başvurdum ve Edinburgh Üniver-
sitesi’nde şu anda çalıştığım alanın çok dışında, tamamen 
bitkilerle çalışan bir laboratuvardan kabul aldım. İlk defa 
tek başıma yurt dışına çıkmıştım ve oradaki hocalar bana 
lisans öğrencisi değil de laboratuvarın bir çalışanıymışım 
gibi davrandılar. Dünyanın pek çok yerinden doktora ve 
yüksek lisans öğrencisiyle bir aradaydım ve bir soruya 
cevap aramanın uluslararası çalışmayla nasıl yapıldığını 
gördüm. Değişik de bir sosyo-kültürel etkileşimdi ve ken-
di ayaklarımın üzerinde durma cesaretini bu deneyimle 
edindim. Diğer yandan yurt dışında neden olmak istedi-

ğimi de somut olarak gördüm. Kariyerimde küçük ama 
önemli bir dönüm noktasıydı.

Pek çok yerden kabul aldım ama doktorayı karşıla-
yacak bursum yoktu.
Yüksek lisans başvuruları yapıyoruz ama nereden kabul 
alacağımız belli olmuyor; ODTÜ Biyomedikal Yüksek 
Lisans Programına ve Avrupa’da pek çok üniversiteye 
yüksek lisans için başvurdum. Burs alma ve bir program-
dan kabul alma kombinasyonunu tutturmak lazım. O 
dönemde çok başvuru yapmıştım. Negatif dönüşler çok 
oldu; öğrencilerime de söylüyorum moral bozmamak 
azimle devam etmek gerekiyor. 

Lisans esnasında isteğe bağlı bitirme projeleri yapıyor-
duk; o esnada Prof. Dr. Vasıf Hasırcı Hoca’nın yanında 
proje yapabilme şansı yakaladım. Biyolojinin sağlıkta 
kullanım alanlarına yönelmeye çalıştım. Vasıf Hoca’nın 
çalıştığı doku mühendisliği, biyomalzemeler konularında 
neler yapabileceğim konusuna kafa yoruyordum. Nano-
tıp alanına ilk olarak o dönemde girdim ve lipozomlarla 
tanıştım. Bu sayede bilimsel bir grubun nasıl çalıştığını 
görmeye başlamıştım. Nanotıp dergilerinde bu alanda 
çalışan bilim insanlarının adını görüp onlarla iletişim 
kurdum; Prof. Kostas Kostarelos’u buldum fakat o dönem 
birlikte çalışamamıştık çünkü mülakatını geçmiş olmama 
rağmen bursum yoktu. Pek çok yerden kabul alsam da 
Nottingham Üniversitesi’nin kabulüyle, Türkler için ver-
diği yarı dönem bursu bana bir kapı açtı. Bu sayede “Kan-
serde immünolojik yaklaşımların tedavide kullanılması” 
üzerine yüksek lisansa başladım.

Yaptığımız çalışmaların dünyada anlaşılabilir hale 
gelmesini istiyoruz; bunun için yurt dışındaki bilim in-
sanlarının da ne sorduklarını, cevaplarının ne oluğunu 
ya da cevaplarını nasıl bulduklarını görmemiz lazım. 
Yüksek lisansta gördüğüm ilk şey; Türkiye’de aldığım li-
sans eğitiminin ne kadar güçlü olduğuydu. Ödev ve so-
rumlulukları zaten lisanstayken kazanmıştım. Bu, verilen 
eğitimin yurt dışı eğitimiyle yarışabileceğini gösteriyor. 
Biz hem disiplinler arası hem de uluslararası çalışmalar 
yapmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız çalışmaların dün-
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Yüksek lisansta gördüğüm ilk şey; Türkiye’de 
aldığım lisans eğitiminin ne kadar güçlü 
olduğuydu. Ödev ve sorumlulukları zaten 
lisanstayken kazanmıştım. Bu, verilen eğitimin 
yurt dışı eğitimiyle yarışabileceğini gösteriyor.

yada anlaşılabilir ve kabul edilir hale gelmesini istiyoruz, 
bunu da anlayabilmek için yurt dışındaki bilim insanla-
rının da ne sorduklarını, cevaplarının ne oluğunu ya da 
cevaplarını nasıl bulduklarını görmemiz lazım. Ben bunu 
yüksek lisans ve doktora eğitimim esnasında gördüm 
ama tabii ki doktora sonrasında da araştırmacı olarak 
gidilebilir. Yaptıklarımızla Dünyada bir noktaya ulaşmak 
istiyorsak yurt dışındaki bilim insanlarının çalışmalarını 
anlamak için hayatlarımızın bir noktasında mutlaka yurt 
dışına gitmek gerektiğini düşünüyorum. 
Elbette çok kolay değil, örneğin yurt dışında kendi adıma 
beni en çok zorlayan konu ilk önce tek başına olmaktı. 
Sağlıktan evin problemlerine kadar her şeyle yalnızsın, 
diğer yandan biliyoruz ki tüm bunlar insanın büyüme-
sini sağlıyor. Tabii ki aynı zamanda yeni bir arkadaş ve 
sosyal çevre kazanarak ayakta daha güçlü kalmayı başa-
rıyorsunuz. O dönemde, kendisi de Londra’da doktora 
çalışmalarını yapan eşim Süleyman Aktuna ise en büyük 
destekçimdi. Doktora çalışmalarını yapmanın zorlukla-
rını beraber göğüslerken bulunduğumuz şehrin kültürel 
etkinliklerini olabildiğince yaşamaya çalıştık.

Nihayetinde benim toplamda yurt dışında geçen 6 yılı-
mın ayakta kalma cesaretini bana kazandırdığını düşü-
nüyorum. Sonuçta büyümek hiç bitmiyor değil mi? Hep 
öğreniyoruz… 

Doktora sonrasında yaptığım kök hücre çalışmaları 
ise aslında “Neden ve nasıl bilim insanı haline geldiği-
mi” açıklayan bir süreç
Doktora yapmayı hiçbir zaman sorgulamadım, yüksek 
lisans bitince aynı okulda kalmak istemediğimi biliyor-
dum. Biraz daha biyomedikal bir alana geçmek istediğimi 
fark ettim. Bu yüzden Prof. Kostarelos’un laboratuvarına 
yeniden başvurdum ve MEB bursunu da almamla birlik-
te University College London’da doktora tezimi nanotıp 
alanında gerçekleştirdim. Doktora sırasında aslında pan-
demi döneminde adını çok duyduğumuz gen transfer 
vektörü olan adenovirüsler ile çalıştım. Bu virüsleri yapay 
lipit tabakalar içine koyarak klinikte daha güvenli ve daha 
etkili olabilmesi için uğraştık. Doktora çalışmalarım sıra-
sında yer aldığım projeler sayesinde sadece viral vektörler 
ile değil aynı zamanda lipozomlar ve pek çok farklı viral 
olmayan gen ve ilaç salım sistemiyle çalışma imkanı bul-
dum. Gen transferi alanında edindiğim tecrübeler bana 
doktora sonrası için farklı kapılar açılmasını sağladı. 

Doktora sonrasında yaptığım kök hücre çalışmaları ise as-
lında “Neden ve nasıl bilim insanı haline geldiğimi” açık-
layan bir süreç. 2006’da Japonya’da Yamanaka ve grubu 
deri hücrelerinin embriyonik kök hücre seviyesine döne-
bildiğini gösterdi. Bunlara; induced pluripotent stem cells 
(iPSC), uyarılmış pluripotent kök hücreler diyoruz. Bu 
buluşu takiben tüm dünyada müthiş bir makale patlama-
sı yaşandı, ve 2012’de de beklendiği şekilde Nobel Ödülü 
verildi. Bu grup tüm bunların hücre kültürü ortamında 

yapıldığını göstermişken Prof. Kostas Kostarelos bu he-
yecan veren dönemde Japonya’da sabatical görevindeydi; 
kendisiyle yaptığımız bir görüşmede “Döndüğümde çok 
heyecan verici bir çalışma yapacağız, hazır ol, sen araştır-
malara şimdiden başla. uPK hücre eldesi için gen trans-
feri çok önemli, yani nanotıpçıların en çok bildiği şey bir 
genin hücrelere efektif bir şekilde transfer edilmesi. Biz 
de bunu yaşayan bir organizmada canlı doku içerisinde 
çok daha rahat yapabiliriz, bunu deneyeceğiz.” dedi. Bu, 
doktora sonrası çalışmamın temelini oluşturdu. Fare ka-
raciğerindeki hücreleri, hiçbir şekilde dışarı çıkarmadan, 
fare canlıyken lokal olarak geriye döndürebildiğimizi ve 
sonra o hücrelerin tekrar karaciğer hücresine dönebildi-
ğini gösterdik. Ve bu çalışmayla anladım ki cutting edge 
science yani son noktada bütün dünyanın ilgisini çekecek 
bilim yapmak çok etkileyiciydi. 

Doktora sonrası yaptığım çalışma bittiğinde dönmemek 
de bir seçenekti ama Ankara Üniversitesi adına orada bu-
lunuyordum. Dönmek üzereyken de evlendim ve eşimle 
edindiğimiz tecrübeleri Türkiye’de aktarma kararı aldık.

Türkiye’ye dönüşte, çalışmalarımı hedeflediğim 
noktaya taşıyabilme, yaptıklarımın bir anlam ifade et-
tiğini ülkemdeki meslektaşlarıma gösterebilme ve yurt 
dışına duyurabilme süreçleri oldukça zorlayıcıydı.  
2013 yılında Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’n-
de asistan olarak başladım. Ankara Üniversitesi biyoloji 
köklü bir bölüm, çalışma alanları benimkilerden fark-
lıydı ve benim için o dönem Türkiye’deki işleyişi, lisans 

Doktora mezuniyet töreninde ailesi ile, 2012
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eğitimini, öğrenciyle iletişimi deneyimlemek açısından 
önemliydi. Sonuçta kendimi kanıtlamalıydım ve 2014 yı-
lında TÜBİTAK’tan Kariyer Projesi aldım. Böylece küçük 
laboratuvarımı kurdum ve öğrenci almaya başladım, 1.5 
yıl sonunda ise yine aynı üniversitede yeni kurulan Biyo-
medikal Mühendisliği Bölümünde başladım. Tüm bun-
ların yanı sıra çocuğum dünyaya geldi ve hayat oldukça 
hızlanmıştı. Türkiye’ye dönüşte, çalışmalarımı hedefledi-
ğim noktaya taşıyabilme, yaptıklarımın bir anlam ifade 
ettiğini ülkemdeki meslektaşlarıma gösterebilme ve yurt 
dışına duyurabilme süreçleri oldukça zorlayıcıydı. Yılma-
dan proje hazırlayıp, makale yazmak, alt yapı kurup çalı-
şır hale getirmek gibi pek çok aşamayı, o dönemki Rektö-
rümüz Prof. Dr. Erkan İbiş, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Ayhan Elmalı ve Dekanımız Prof. Dr. Aziz Tekin’in des-
tekleri sayesinde geçtik. Şu anda da Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar başta olmak üzere üniversite yönetimimiz 
desteklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar. Bu destekler 
genç bilim insanlarının önlerini açarak daha aktif çalışır 
olmasına olanak veriyor. 

Şu anda ise nanotıp alanındaki nanomalzemeleri biyome-
dikal alanda örneğin “Kanser tedavisi, teşhisi ve görün-

tülemesi”nde nasıl kullanabiliriz?” sorusunu cevaplamaya 
çalışıyorum. Doktora sonrasında yaptığım çalışmalar es-
nasında edindiğim tecrübeyle kök hücreler, hücre prog-
ramlama ve nanotıbbı birleştirerek ya da ayrı ayrı biyo-
medikal alanda uygulamayı hedefliyoruz. Buna ek olarak 
pandeminin tüm dünyayı etkilemesiyle, COVID-19 pro-
jeleri içerisinde aktif olarak yer alıyoruz. Üniversitemizde 
Dr. Mehmet Altay Ünal yöneticiliğinde yürüttüğümüz 
TÜBİTAK destekli COVID-19 tedavisi için ilaç yeniden 
konumlandırma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İlaçla-
ra ek olarak nanomalzemelerin de antiviral özelliklerini 
araştırarak biyomedikal alanda ne şekilde kullanıldığını 
anlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar hem disiplinler ara-
sı yaklaşımın önemini hem de sahip olduğumuz bilimsel 
deneyim ve tecrübeleri olağanüstü hallerde ne şekilde 
kullanabileceğimizi gösteriyor diye düşünüyorum. 

Elde ettiğimiz sonuçların, geliştirdiğimiz malze-
melerin çok daha fazla çeşitlilikle, insan kullanımına 
yaklaşabilmesini istiyorum, bunun için çabalıyoruz.  
Sıkı çalışmanın başarıya giden yolda kilit bir öneme sa-
hip olduğunu düşünüyorum, bir günün 48 saat dahi olsa 
yeteceğini sanmıyorum, gün içinde çözülmesi gererken 
ve planlanması gereken o kadar konu oluyor ki, gecele-
ri çalışmaktan başka bir seçenek kalmıyor. Diğer yandan 
şanslı olup nerede olduğumuza bakmak gerektiğini dü-
şünüyorum. Bölümümüzde değerli hocalarımız var ve 
onlarla olan iletişimimiz bize başka kapılar açıyor; hangi 
alanlara girebileceğimizi ya da geliştirdiğimiz deneyimi 
nerede kullanacağımızı görüyoruz. Bu konuda şanslı ol-
duğumu düşünüyorum özellikle Dr. Öğr. Üyesi Görkem 
Saygılı’yla yapay zekaya, Doç. Dr. Pınar Huri’yle biyobas-
kılama alanlarına da girmeye çalıştık, bence bu yüzden 
şanslıyız. Disiplinler arası çalışmak, deneyimimizin, bilgi-
mizin olmadığı alanlarda bir arada çalışmak ve proje geliş-
tirmek çok önemli ve bize katkısı yüksek. Ankara Üniver-
sitesi bu anlamda çok geniş. İhtiyaç noktasında çok farklı 
alanlardan uzman isimlere ulaşabiliyoruz. Özellikle son 
birkaç yıldır yoğun geçen ve grubumuzun potansiyelini 
gösteren makaleler yazmaya başladık ve ben bu konuda en 
büyük etkenin iş birliklerimiz olduğunu düşünüyorum. 
 
Elde ettiğimiz sonuçların, geliştirdiğimiz malzemelerin 
çok daha fazla çeşitlilikle, insan kullanımına yaklaşabil-
mesini istiyorum, bunun için çabalıyoruz. Örneğin pande-
mi dönemindeyiz ve RNA aşısı gündemde. RNA aşısının 
hastaya verilebiliyor olmasının nedenlerinden biri de 
içinde bulunan lipozomlar. Bunların insanlarda deneniyor 
olması, biz nanotıpta çalışan bilim insanlarına büyük bir 
heyecan getiriyor. Sağlık alanında önümüze çıkan herhangi 
bir sorunda ilk aklımıza gelen “Bizim bilgi birikimimiz bu 
konuda nasıl yardımcı olur? İnsanlığın mücadele ettiği so-
runlara nasıl bir çözüm yolu üretebiliriz?” Bunların yanı 
sıra geliştirdiğimiz sistemlerin kliniğe geçebilmesini sağla-
mak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

GEBİP Ödülü’nün başvurusu dahil her aşaması 
heyecan vericiydi; projeyi yazmak, başvurunun 
içini gerçek anlamda doldurmak, neden ödülün 
sahibi olmam gerektiğini açıklamak, mülakat 
süresince kurulun önüne çıkıp kendimi ve 
projemi doğru anlatabilmek çok farklı bir his 
gerçekten. 

ODTÜ Rektörü'nden birincilik ödülü, 2007
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TÜBA Üyesi değerli bilim insanlarıyla bir araya gel-
menin ve sonuçlarımızı tartışabilmenin değeri paha 
biçilemez.
Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak TÜBİTAK Kariyer 
Projesini almıştım ve kanser hücrelerini programladığı-
mızda nasıl bir etki ortaya çıkar sorusunun peşinden ko-
şuyorduk. Bu projede edindiğim bilgilerden yola çıkarak 
2018 yılında GEBİP Ödülü’ne başvuru yaparken “Bunca 
veri elde ettik, kanser hücrelerini programlamaya çalışa-
bildiğimizi gösterdik ve bir değişim olduğunu fark ettik 
burada acaba bir belirteç bulabilir miyiz? Mikro RNA dü-
zeyinde bir farklılık gözlemleyebilir miyiz? sorusunu ilk 
defa GEBİP başvurusunda yazdım ve şimdi onu cevapla-
maya çalışıyoruz.

GEBİP Ödülü’nün başvurusu dahil her aşaması heyecan 
vericiydi; projeyi yazmak, başvurunun içini gerçek an-
lamda doldurmak, neden ödülün sahibi olmam gerekti-
ğini açıklamak, mülakat süresince kurulun önüne çıkıp 
kendimi ve projemi doğru anlatabilmek çok farklı bir his 
gerçekten. Ödülün sahibi olmak ise büyük bir onur. 2018 
yılında aldığım GEBİP Ödülü, beni GEBİP’li yaptı ve bu-
nun anlamının büyüklüğü ancak camianın içine girildi-
ğinde, yaşandığında anlaşılabilir gerçekten. TÜBA Üyesi 
değerli bilim insanlarıyla bir araya gelmenin ve sonuçla-
rımızı tartışabilmenin değeri paha biçilemez; bu iletişim 
bizim ne kadar önemli işler yaptığımızı görmemizi, yaptı-
ğımız işlere dışarıdan bakabilmemizi sağlıyor. 

Pes etmeyin, motivasyonunuzu yüksek tutun, “yapa-
mazsın” diyenleri duymayın…
Sıkı çalışmanın ve disiplinin çok önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Ama bunların yanında mutlu olmak, sevgi, 
saygı içerisinde çalışmak verimli olmak açısından büyük 
değer taşıyor. Diğer yandan sorumlu olduğumuz işimizi 

özveriyle ve etik değerlere bağlı yapmalıyız. Yurt dışına 
gitmesek bile oradaki insanların nasıl çalıştığını sorgu-
lamak yapacağımız çalışmaların tüm dünya tarafından 
kabul edilebilmesi bakımından önemli olacaktır. Pes et-
meyin, motivasyonunuzu yüksek tutun, “sen yapamazsın” 
diyenleri duymayın…
Kendimize zaman ayırmak, eğitim ve öğrenmenin yan 
sıra hobilerimizi geliştirerek ruhumuzu beslemek çok 
doğru bir davranış olacaktır. Beni piyano çalmaya yön-
lendiren ailemin sayesinde müzikle kurduğum ilişkinin 
çalışmalarıma katkısının çok önemli olduğunu düşünü-
yorum.

Kök hücreler, hücre programlama ve nanotıbbı 
birleştirerek ya da ayrı ayrı biyomedikal alanda 
uygulamayı hedefliyoruz. 

Cansu Gürcan (doktora öğrencisi), Doç. Dr. Açelya Yılmazer Aktuna, Aydan Ağan (doktora öğrencisi), Damla Alkaya (yüksek lisans 
öğrencisi), Doğantan Çelik (yüksek lisans öğrencisi), Oğuzhan Panatlı (yüksek lisans öğrencisi)



46 TÜBA GÜNCE   OCAK 2021

TEKNOFEST

D O K T O R a

BİLİM ÖDÜLÜ

TÜBA 

son başvuru
4 hazİran 2021

detaylar için
www.tuba.gov.tr

www.teknofest.org



47OCAK 2021   TÜBA GÜNCE

TÜBA-ENERJI ÇALIŞMA GRUBU 
TÜRKIYE’NIN ENERJI KAYNAKLARINA 

SAHIP ÇIKMAYI SÜRDÜRÜYOR
Türkiye’nin ulusal önceliklerini dikkate alarak bilim politikalarının oluşturulması, bilim 

temelli danışmanlık hizmeti vermek misyonuyla program ve projelerini yürüten TÜBA, 
Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu’nu yayımladı.

Türkiye’nin ulusal önceliklerini dikkate alarak bilim politi-
kalarının oluşturulması, bilim temelli danışmanlık hizmeti 
vermek misyonuyla program ve projelerini yürüten TÜBA, 
Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu’nu yayımladı. 

Akademi’nin bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin 
saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yaptı-
ğını hatırlatan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Akademi’nin son olarak kamuoyuyla paylaştığı Jeotermal 
Enerji Teknolojileri Raporu’nun Türkiye’nin konu hak-
kındaki gelecek planları için önemli bir rehber olacağını 
ifade etti.

“Türkiye’nin jeotermal enerji konusunda röntgenini çektik” 
Dünyada kurulu güç kapasitesi bakımından dünyanın 
ilk dört ülkesinden biri olduğu bilgisini veren Prof. Şe-
ker “Türkiye’de jeotermal enerji, uzun yıllardır başta evsel 
ısıtma ve elektrik güç üretimi olmak üzere farklı alanlarda 
enerji elde etmek amacıyla kullanılıyor.” dedi ve sözlerini 
şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye jeotermal enerji alanındaki hedeflerini birer 
birer gerçekleştirmeye başladı; 1100 MW’lik bir elektrik 
üretim kapasitesini hayata geçirdik ve bölgesel ısıtma 
uygulamalarında göz ardı edilemeyecek bir deneyim ka-
zandık. Tüm bu gelişmelerin beraberinde pek çok prob-
lemle de karşılaştık; özellikle bilimsel, teknik, teknolojik, 
çevresel, sosyal ve sürdürülebilirlik boyutunda yeniden 
bir öz değerlendirme gereksinimi de ortaya çıktı. Türki-
ye’nin enerji konularında yol göstericiliğini yapan TÜBA 
Enerji Çalışma Grubu, jeotermal enerjiyi öncelikli alanlar 
içine aldı ve bu doğrultuda sağlayacağı katkı üzerinde ti-
tizlikle durdu. Akademi olarak bu bağlamda 19-21 Şubat 
2020 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesinde 
“Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli”yle je-
otermal enerji teknolojileri alanında Türkiye’deki dene-
yimli akademisyenler, kamu, özel sektör ve meslek odaları 
temsilcilerini, yatırımcılarını ve finansal destek sağlayan 
kuruluş temsilcilerini bir araya getirdik, sektörde yaşa-
nan sıkıntıları ve tedavi yöntemlerini tartışarak bir ilke 
de imza attık. TÜBA Enerji Çalışma Grubu’nun grup uz-
manları ve tüm katılımcılarla çalıştay kapsamında birçok 
konu değerlendirildi, tartışıldı ve yol haritaları oluşturul-
du. Buna ek olarak, ülkemizde jeotermal enerji teknolo-

jileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetleri hem 
akademik hem de sektörel boyutta ele alındı, ülkemizdeki 
teknolojik altyapının geliştirilmesi ve de yeni hedefler ile 
eğilimler belirlendi. Stratejik yol haritaları ve öncelikler 
tartışıldı. Panel kapsamında ise alanında yetkin katılımcı-
lar tarafından jeotermal enerji mevzuatları, yeni strateji-
ler ve teknik boyutların yanı sıra, jeotermal yatırımlar ve 
finansal mekanizmalar ele alındı. Çalıştay ve panel otu-
rumları sonucunda jeotermal enerji alanındaki teknolojik 
gelişmelerin değerlendirilmesinin yanı sıra mevzuatların 
iyileştirilmesi ve yatırımların planlanması konularındaki 
tavsiyeler derlendi, ülkemizin jeotermal enerji eylem pla-
nı oluşturuldu. Elde edilen tüm bu bilgilerin ışığında Prof. 
Dr. İbrahim Dinçer’in yürütücülüğüyle TÜBA Enerji Ça-
lışma Grubumuz bir stratejik rapor hazırladı. Bu sayede 
Türkiye’nin jeotermal enerji konusunda bir röntgenini 
çektik, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, jeotermal 
enerji sektörünü geliştirecek yöntemleri belirledik, bilim-
sel ve teknolojik öncelikleri ortaya çıkardık.” dedi.

TEKNOFEST

D O K T O R a

BİLİM ÖDÜLÜ

TÜBA 

son başvuru
4 hazİran 2021

detaylar için
www.tuba.gov.tr

www.teknofest.org
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TÜBA ÜYESI PROF. DEMIRKÖZ'ÜN LIDERLIĞIYLE 
BIR ILK GERÇEKLEŞTI: RADYASYON ÖLÇER 

UZAYDAKI GÖREVINI TAMAMLADI
ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezin’de görevli Türk 

araştırmacılar tarafından Turkiye’de ilk kez geliştirilen Radyasyon Ölçer, ROKETSAN’ın Sinop 
Test Merkezi’nden fırlattığı Sonda Roketi 0.1 ile çıktığı iki uzay yolculuğundaki görevini tamamladı. 

ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve 
Araştırma Merkezin’de (İVMER) görevli Türk araştırma-
cılar tarafından Türkiye’de ilk kez geliştirilen Radyasyon 
Ölçer, ROKETSAN’ın Sinop Test Merkezi’nden fırlattığı 
Sonda Roketi 0.1 ile çıktığı iki uzay yolculuğundaki göre-
vini TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bilge Demirköz’ün öncülüğünde tamamladı.

7 kişiden oluşan ekip tarafından ROKETSAN ile üniver-
site sanayi iş birliği kapsamında geliştirilen Radyasyon 
Ölçer ile Türkiye’nin uzay yolculuğundaki önemli kritik 
ekipmanlardan biri daha millileştirildi. Kritik malzeme-
lerin radyasyon dayanıklılık testlerinin yerli sistemlerle 
ölçümünün uzay teknolojileri için kritik bir öneme sa-
hip olduğunu vurgulayan Demirköz şu şekilde konuştu: 
“Projemizin ilk aşamasını başarıyla tamamladık ve artık 
radyasyon testlerinin bir bölümünü ODTÜ-SDH ile ya-
pabilir hale geldik. Halihazırda birçok kuruluşun üretmiş 
olduğu özgün bileşen ve ekipmanların radyasyon testleri-
ni bu alt yapı ile yapıyoruz. Örneğin son olarak Gazi Üni-
versitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin iş 
birliği ile uzay için geliştirdiği güneş hücrelerinin radyas-
yon testlerini yaptık.”

Türkiye’nin 2023 uzay hedefleri doğrultusunda, Türkiye 
Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafın-
dan MUFS Projesi ile başlatılan ve ROKETSAN’ın ge-
liştirdiği katı ve sıvı yakıtlı itki sistemlerine sahip Sonda 
Roketi’nin Sinop Test Merkezi’nden uzaya gönderildiğini 
hatırlatan Demirköz, bu başarının Türkiye’nin uzay ligine 
girmesini sağladığını vurguladı.

Radyasyon Ölçer ile uzaydaki radyasyon ortamı 
bilgisi başarıyla toplandı
“Türkiye’nin uzay ligine girmesini sağlayan ROKET-
SAN’ın Sonda Roketi fırlatmasında, bilimsel yük olarak 
uçan Radyasyon Ölçer ile uzaydaki radyasyon ortamı bil-
gisi başarıyla toplandı.” diyen Demirköz, şunları kaydetti: 
“MUFS Projesi’nde bundan sonra, daha yüksek irtifalara 
daha büyük faydalı yükleri çıkartan sonda roketleri geliş-
tirilmesi, ardından da mikro uyduları yörüngeye yerleş-
tirilmesi hedefleniyor. Daha büyük ölçekli sonda roket-
lerinin uçuş testlerinde, benzer bilimsel yüklerin uzaya 
fırlatılması planlanıyor.”

26-29 Ekim 2020 tarihlerinde uzaya gönderilen roketlerle 
pek çok kritik milli teknolojinin denemesinin yapıldığı-
nı dile getiren Demirköz, üniversite sanayi iş birliği ör-
neği olan ve ODTÜ İVMER ekiplerince Türkiye’de yeni 
geliştirilen teknolojiye ilişkin şu bilgileri verdi: “ODTÜ 
İVMER’in ROKETSAN ile kurduğu başarılı üniversi-
te-sanayi iş birliği sonucunda Türkiye’de uzay için ilk 
kez tamamen milli sermaye ile Türk araştırmacıları ola-
rak uzay ortamındaki farklı atom altı parçacıkları sayan 
Radyasyon Ölçer geliştirildi. Böylece Türkiye’nin uzay 
yolculuğundaki önemli kritik ekipmanlardan biri daha 
millileştirilmiş oldu. İçinden geçen atom altı parçacıkla-
rı teker teker sayan Radyasyon Ölçer’in geliştirilmesinde 
CERN ile yürütülen iş birliklerinin yanı sıra TÜBİTAK 
BİLGEM’deki UEKAE Yarı İletken Teknolojileri Araştır-
ma Laboratuvarı’nın (YİTAL) tasarlayıp ürettiği silikon 
tabanlı sensörün büyük katkısı oldu. Radyasyon ölçer, 
ROKETSAN’ın 26-29 Ekim 2020 tarihlerinde başarıyla 
gerçekleştirdiği uydu fırlatma testlerindeki uzay sonda 
roketine takılarak iki kere uzaya çıktı ve çıkılan irtifadaki 
anlık radyasyon doz hızı ve parçacık akışını ölçerek uzay 
ortamı hakkında bizlere veri sağladı. Radyasyon Ölçer ile 
Sinop’ta deniz seviyesinden yaklaşık 130 kilometre irtifa-
ya kadar ulaşan uzay sonda roketi ile birlikte radyasyon 
dozunun adım adım arttığını gördük. Böylece radyasyon 
sayacı, ROKETSAN’ın Sinop’tan fırlattığı Sonda Roketi 
ile çıktığı iki uzay yolculuğunda görevini başarıyla ta-
mamladı. Böylelikle, Türkiye’nin uzay yolculuğunda rad-
yasyon etkilerinin incelenmesi ve bu etkilerin azaltılması 
için rehberlik edecek ürün geliştirildi.
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Bu bizler için çok büyük bir onur oldu. Daha önce Ame-
rika Birleşik Devletleri’ndeyken Uluslararası Uzay İstas-
yonu için ürettiğimiz Alfa Manyetik Spektrometresi yurt 
dışından uzaya gönderilmişti, şimdi bu ileri teknolojinin 
ilk adımının kendi toprağımızdan milli imkanlarımızla 
uzaya gitmesini görmek bizim için çok değerli.”

Sayaçtan uzaya dair alınan verilerin sonuçlarının ulusla-
rarası yayın olarak bilim dünyasına duyurulacağını ve bir 
teze konu olacağını vurgulayan Demirköz, uzaydaki rad-
yasyon ortamı bilgisinin başta uydular olmak üzere uzay 
için geliştirilen kritik ekipmanlar için büyük önem taşı-
dığına işaret etti. Demirköz, “Türkiye’nin ROKETSAN’ın 
geliştirdiği Sonda Roketi, fırlatma sistemi alanındaki ba-
şarısı ve ODTÜ İVMER›in üniversite sanayi ortaklığında 
geliştirdiği Radyasyon Ölçer ile ülkemizin ulusal uzay he-
deflerine bir adım daha yaklaşılmış oldu.” dedi.

Demirköz, ODTÜ İVMER ekibinin, kazandığı bilgi bi-
rikimi sayesinde farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik 
proje yelpazesini genişletmeyi amaçladığını kaydetti. Bu 
doğrultuda Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı Kurulum 
Projesi’nin “Radyasyon Ölçüm Monitörü Geliştirilmesine 
Yönelik Kavramsal Tasarım Çalışması Yapılması” konulu 
iş paketinin SSB’nin onayıyla genişletildiğini bildiren De-
mirköz, şu bilgileri verdi: “Uzaydaki radyasyon doz hızı 
ve parçacık akısını ölçen, özellikle milli ve yerli uydula-
rımızda kullanılması hedeflenen ve uydularımızın uzay 
kalifiye hale getirilmesinde kritik bir rol üstlenerek uzay 
ortamı hakkında bilgi sağlayacak yerli Radyasyon Ölçüm 
Monitörü’nün yeterlilik modelinin geliştirilmesine yöne-
lik faaliyetler SBB tarafından verilen ilave bütçe ve süre 
ile devam ediyor ve uydularımızda kullanılmak üzere 
2021’in sonuna kadar geliştirilmesi planlanıyor.” dedi.

TÜBA ÇALIŞMA GRUPLARININ 
BAŞKANLARI BIR ARAYA GELDI

Akademi tarafından altı çalışma grubunun yürütücüleri-
nin katıldığı videokonferans yoluyla düzenlenen online 
toplantı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker başkan-
lığında olmak üzere 13 Kasım 2020 tarihinde gerçekleş-
tirildi.

TÜBA Üyeleri ve aynı zamanda Bilim ve Eğitim Politi-
kaları Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer, Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü 
Prof. Dr. Kazım Şahin, Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü 

Prof. Dr. Taner Demirer, Kök Hücre Çalışma Grubu Yü-
rütücüsü Prof. Dr. Fikrettin Şahin ile Sürdürülebilir Çevre 
ve Finans Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut ilk olarak çalışma gruplarının son dönemde icra et-
tikleri faaliyetleri  anlatarak önümüzdeki dönemde yapı-
lacak çalışmalar üzerine görüşlerini ifade ettiler.

Ardından çalışma gruplarının geleceği ve faaliyetleri üze-
rinde duruldu. Toplantıya Akademi Başkan Danışmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut, Uzman Araştırıcı Dr. Zeynep 
Birer ile Program Sorumlusu Gökçen Oral da katıldı.
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Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok'un hazırladığı Rapor; tamamen 
veriler ışığında Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle 
detaylı resmini çekmek, uluslararası karşılaştırmalarını yapmak, eksiklerini 
ortaya koymak ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. 
Çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye’deki üniversitelerin 
ve akademisyenlerin detaylı analizini gerçekleştiriyor; araştırma süresince 
sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunuyor.

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

TÜRKIYE BILIM RAPORU
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TÜBA BAŞKANI PROF. ŞEKER
“PANDEMI SÜRECI ve INOVATIF ENERJI 

ÇÖZÜMLERI ÇALIŞTAYI”NA KATILDI
Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin

18 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği TÜBA ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu üyelerinin de yer 
aldığı “Pandemi Süreci ve İnovatif Enerji Çözümleri Çalıştayı ve Paneli”nde konuştu.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin (YTÜ) 18 Kasım 2020 tarihinde düzenle-
diği TÜBA ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu üyelerinin de 
yer aldığı “Pandemi Süreci ve İnovatif Enerji Çözümleri 
Çalıştayı ve Paneli”nde konuştu.

TÜBA’nın “Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin 
saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yap-
mak” şeklinde tanımlanan görevi kapsamında çalışma 
grupları ile çeşitli programlar yürüttüğü, projeler faaliyete 
geçirdiği, bilimsel toplantılar yaptığı bilgisini vererek ko-
nuşmasına başlayan Prof. Şeker bu çalışma gruplarından 
biri olan TÜBA Enerji Çalışma Grubu’nun oldukça aktif 
olduğunu vurguladı ve şu şekilde devam etti: “Çalışma 
grubumuzun düzenlediği “Doğal Gaz, Temiz Kömür Tek-
nolojileri, Güneş Enerjisi Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi 
Teknolojileri, Enerji Depolama Teknolojileri ile Jeotermal 
Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” başlıklı bilimsel 
toplantılar ile bu toplantıların neticesinde paydaş ku-
rumların ve ilgililerin istifadesine sunulan raporlamalar 
karar alıcılara bir nevi politika önerisi niteliğinde. Benzer 
şekilde düzenlenen “Pandemi Sürecinde İnovatif Enerji 
Çözümleri Çalıştayı ve Paneli”nin de verimli olacağına 
inanıyor ve toplantı sonrasında yapılacak raporlamaların 
salgın sonrası dönemdeki enerji politikalarına yön vere-
ceğine inanıyorum. COVID-19 küresel salgını, küresel 
nizama yönelik eleştirilerin daha gür sesle sorgulanma-
sını sağladı. Özellikle enerji kaynakları ile ilgili olarak 
gelişmiş ülkelerin kaynakların çıkarılmasında ve paylaş-
tırılmasındaki adaletsiz tutumu, gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik olarak gelişmelerine engel oluyor. Bu sebeple 
Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler 
için alternatif enerji kaynaklarının önemi artmıştır. Enerji 

tüketimi ve üretim, üretim ve büyüme, büyüme ve kalkın-
ma, kalkınma ve refah arasındaki ilişki göz önüne alındı-
ğında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, ülkelerin refahı-
nı artıracak bir husus. Ülkeler enerji maliyetlerini azaltıp, 
yerli enerji kaynakları ile üretim yaptıklarında hızla bü-
yüyor. Dünyamızda enerji tüketiminin %80’inden fazlası 
fosil yakıtlardan sağlanıyor. Tüketilen enerjinin kaynak-
ları irdelendiğinde, petrol, doğalgaz ve kömür üçlüsünün 
mutlak hakimiyeti var. Fakat bu oran yeni nesil enerji üre-
tim teknolojilerinin gelişmesiyle kademeli olarak azalıyor. 
2000 yılında tüketilen enerjinin %87’si bu üç kaynaktan 
elde edilirken, 2018 yılına gelindiğinde bu oran %85 oldu. 
Bu genel çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımında önemli bir artış olduğu söylenebilir. Zikredil-
diği üzere dünyadaki enerji kaynaklarının büyük bölümü 
gelişmiş ülkelerce talep ediliyor. Çin, ABD ve AB küresel 
enerji talebinin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. Çin 
bu grup içerisindeki ağırlığını her geçen gün artıyor. Ade-
ta tüm dünyanın küresel fabrikası konumuna gelen Çin, 
dünya enerji talebinin neredeyse dörtte birinin kaynağı 
konumunda. Ülkemiz ise gelişmekte olan bir ekonomi 
olmasının da etkisiyle dünya ortalamasından daha hızlı 
büyüyen bir ülke konumundadır. Küresel salgın sonrası 
dönem için yapılan tahminlerde de en hızlı toparlanma 
potansiyeli olan ülkelerden birisi olarak görülüyor. Türki-
ye, üretim potansiyeli ve coğrafi konumu ile küresel salgın 
sonrası dönemde uluslararası üretim merkezlerinden bi-
risi olmaya aday. Gelişmekte ve hızla büyüyen Türkiye’nin 
enerji tüketimi de bu trende paralel düzenli olarak artıyor. 
Türkiye’nin toplam enerji tüketimi, 2000 yılında 73,5 mil-
yon ton karşılığı petrol iken 2018 yılı sonunda bu hacim 
iki katından fazla büyüyerek; 154 milyon tona çıkmış du-
rumdadır. Halihazırda enerji ülkemizin en büyük ithalat 
kalemlerinden birisini oluşturuyor.” dedi.

Prof. Şeker, daha fazla büyümenin daha fazla enerji tale-
bini beraberinde getirdiğinin altını çizdi ve “Türkiye’nin 
enerjide verimliliği artıran yatırımlar yapmasının ya-
nında güneş, rüzgâr, hidro gibi ülke içi alternatif enerji 
kaynakları ile enerji üretimini artırması gerekiyor. Güneş, 
rüzgâr, jeotermal ve hidro gibi ülkenin kendi öz kaynak-
ları ile yaptığı çevre dostu enerji üretim metotları enerji 
güvenliğinin sağlanması bağlamında da önemlidir. Ayrı-
ca alternatif enerji kaynakları oluşturmak suretiyle enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi, üretim sektöründe ülkemizi 
dünya piyasalarında daha rekabetçi konuma getirmenin 
yanında istihdama da katkı sağlayacak.” diye konuştu.
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

26. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına çıkarılması 
konusunda önemli bir işlevi yerine getiren TÜBA-AR’ın 26. sayısı 
okurlarıyla buluştu. 

TÜBA-AR'ın tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaar.tuba.gov.tr 

Satın almak için: https://satis.tuba.gov.tr
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

21. SAYI

TÜBA-KED’in 21. 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: http://tubaked.tuba.gov.tr 

Satın almak için: https://satis.tuba.gov.tr
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Rapor'da, bağışıklık sistemine genel bakış, makro ve mikro besin 
maddelerinin bağışıklık sistemi üzerine etkileri, fitokimyasallar, prebiyotik 
ve probiyotikler ile bağışıklık arasındaki ilişkiler, beslenme modelleri, alkol 
ve tütün kullanımı, uyku, egzersiz, psikolojik stres ve çevresel faktörlerin 
bağışıklık sistemi ile bağlantıları konuları bilimsel bir çerçevede detaylı olarak 
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Giriş
Ulus devletlerin kökenleri ve ortaya çıkış süreçleri üze-
rine çalışmalarda genel olarak, ulus devlet öncesi dö-
nemde pek çok din, mezhep, dil ve etnik kökene mensup 
grupların kimliklerini saklamaksızın, eşit olmadıkları 
hiyerarşik bir düzende dahi olsa aynı devlet idaresinde 
yaşayabildiği sıklıkla ifade edilen bir husustur. Bu yaygın 
anlatıya göre ulus devlet öncesi dönemde mevcut olan bu 
kültürel çeşitlilik, milliyetçilik akımlarının ortaya çıkması 
ve kurulan ulus devletlerin her birinin tek bir kimliği (et-
nisite ve/ya dil ve/ya din) ulusun esas unsuru kabul et-
meleri sonucu farklı ulus devletlerin çoğunlukla birbirini 
tetikleyen dışlayıcı politikalarıyla ortadan kaldırılmıştır. 
Bu süreçlerin sonucunda, modern toplumlar hem demo-
grafik olarak hem de resmi kimlik politikaları açısından 
modernite öncesi dönemlerdeki siyasi yapılara göre çok 
daha türdeş bir yapıya sahip olmuştur. Milliyetçilik öncesi 
ve sonrası siyaset ve demografiye ilişkin bu karşılaştırmalı 
tarihsel değerlendirmeler, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Osmanlı sonrası ulus devletler arasındaki siyasi ve de-
mografik farklılıklar dahil, dünyanın pek çok bölgesinde 
(Doğu Asya, Doğu Avrupa, Güney Asya, vs.) miliyetçilik 
ve ulus devlet inşası sürecinde yaşanan değişimi nispeten 
doğru bir şekilde tasvir etmektedir. 

Batı Avrupa’da ve Batı Avrupa kökenli sömürgeci 
yerleşimcilerin egemen olduğu Amerika kıtasında ise, 
ulus devlet inşasından önceki dönemlerde dahi kri-
tik bir konuda şaşırtıcı derecede türdeş bir demografik 
yapı olduğu akademik yazında görmezden gelinmiştir: 
Dünyanın geri kalanının aksine, İngiltere’den İspanya’ya, 
Fransa’dan Portekiz’e kadar başlıca Batı Avrupa devletleri, 
milliyetçiliğin ve ulus devletlerin ortaya çıktığı düşünülen 
dönemden yüzyıllar önce yönetimleri altındaki halkların 
sadece Hristiyan ve sadece Roma Katolik mezhebine 
mensup olmasını sağlamış, Katolik mezhepli Hristiyan 
olmayanları, toplu sürgün, katliam ve cebren kitlesel din 
değiştir(t)me gibi yöntemlerle ortadan kaldırmışlardı. 
Bu süreçlerin sonucunda, 1300 yılı itibariyle İngiltere’de, 
1400 yılı itibariyle Fransa’da, 1500 yılı itibariyle Por-
tekiz’de ve en geç 1526 yılı itibariyle İspanya’da halk 
arasında Hristiyanlığın ve daha özel olarak Katolik mez-
hebinin dışında herhangi bir din veya mezhebin açıkça 

mensubu olan bir grup kalmamıştı. Hristiyanlıktan farklı 
bir dini inancı gizlice devam ettiren bazı gruplar olduğu 
ise bilinmekteydi. Fakat bu grupların arasında belki de 
niceliksel olarak en büyüğü ve bilineni olan, İspanya’da 
yaşamaya devam edebilmek için Katolik Hristiyanlığa ge-
çen ve gizli Müslümanlar olarak adlandırılan moriskolar 
dahi 1609 yılında kitlesel olarak İspanya’dan sürülmüştür. 
Özetle, modern milliyetçiliğin ve ilk ulus devletlerin 
ortaya çıktığı dönemden (yaklaşık 17.-18. yüzyıl) en az 
birkaç yüzyıl öncesinde Batı Avrupa’nın önde gelen ve 
lider sömürgecileri olarak sivrilecek olan dört kritik dev-
letinde Müslümanlar, Yahudiler ve diğer Hristiyanlık dışı 
inançların mensupları tamamen yok edilmişti. Öyle ki 
Lizbon’dan Londra’ya, Paris’ten Toledo’ya kadar faal tek 
bir cami veya sinagog, tek bir Müslüman veya Yahudi ce-
maati kalmamıştı.
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Ulus devletlerin kuruluşundan çok önceki bir dönem-
de sağlanan bu dini ve mezhepsel türdeşliğin kökenleri 
milliyetçilik kuramları açısından cevaplanmayı bekley-
en büyük bir soru ve sorundur. 2010 yılından bu yana 
yayınlanan bir dizi makalemde, öncelikle Batı Avrupa’nın 
dünyanın geri kalan bölgeleriyle kıyaslandığında modern 
milliyetçiliğin ortaya çıkışından asırlar öncesinde dahi 
dini ve mezhepsel açıdan çok daha türdeş olduğunu or-
taya koymaya çalıştım (Aktürk 2010). İkinci aşamada, 
bu türdeşliğin ezelden gelen veya doğal bir özel-
lik olmadığını, örneğin 10. ve 15. yüzyıllar arasında,                                               
Sicilya başta olmak üzere güney İtalya’da, İspanya ve 
Portekiz’in neredeyse tamamında ve yaklaşık yüzyıl boy-
unca güney Fransa’da yerleşik kayda değer Müslüman 
topluluklar olduğunu, benzer şekilde İngiltere, Fransa, 
İspanya ve Portekiz’de kayda değer Yahudi topluluklar 
olduğunu, fakat bu Müslüman ve Yahudi topluluklarının 
tamamının müteakip yüzyıllarda yok edildiğini ortaya 
koymaya çalıştım (Aktürk 2012; 2020). Üçüncü aşamada, 
Hristiyanlar haricindeki tüm dini grupların yok edilmesi 
sonrasında emsalsiz bir dini ve hatta mezhepsel (Katolik) 
türdeşliğe ulaşan, bir nevi “mezhep tekeli”nin egemen 
olduğu Batı Avrupa devletlerinin, Protestan Reformu, 
Aydınlanma Çağı ve sonrasındaki sekülerleşme süreçle-
rinde bu dini türdeşliği nasıl ve ne ölçüde koruyabildikle-
rini, hangi mekanizmaların bu dini türdeşliğin devamında 
rol oynadığını açıklamaya odaklandım (Aktürk 2020). Bir 
yandan da Protestan Reformundan mezhep savaşlarına, 

Batı Avrupa siyasetinin din ile kurduğu ilişkinin günü-
müzde halen devam eden kurban kesimi yasakları ve 
sünnet yasakları gibi girişimlerdeki yansımasının izini 
sürdüm (Aktürk 2019). Dördüncü aşamada dini ve mez-
hepsel türdeşliğin modern milliyetçilik ve ulus devletlerle 
nasıl bir ilişkisi olduğunu, din ve milliyetçilik arasındaki 
örtüşme ve çatışmayı modellediğim dörtlü bir tipolojiyle 
ortaya koydum (Aktürk 2021). Beşinci ve halen devam 
eden çalışmamda ise tarihsel olarak en baştaki büyük 
soruya geri dönerek, Batı Avrupa’nın tüm ülkelerin-
de 13. yüzyılda zirveye çıkan ve en geç 1500’lü yılların 
başlarında tamamlanmış olan dini azınlıkların yok ediliş 
sürecinin devletler üstü yapısal, kurumsal ve ideolojik se-
beplerine ve mekanizmalarına odaklanıyorum. 

Emsalsiz bir Örnek: 1500 yılında Katolik Avrupa’da 
Dini ve Mezhepsel Türdeşlik 
Türkiye’de sıkça kullanılan bir ifadeyle “cami, kilise ve si-
nagogun” aynı bölgede, örneğin aynı kasaba veya şehirde 
yer alması, sadece Osmanlı İmparatorluğu’nda değil ge-
nel olarak İslam devletlerinde yaygın bir durum olduğu 
gibi, Doğu Asya, Güney Asya ve Sahra-altı Afrika’nın 
Müslüman yönetiminde olmayan bölgelerinde de böy-
lesi bir dini çeşitliliğin kamusal tezahürlerine rastlamak 
mümkündür. Dahası, Doğu Hristiyanlığına mensup Kıpti 
Habeşistan/Etiyopya ve Rus Çarlığı gibi devletlerin yöne-
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timinde de Hristiyan bir çoğunluğun yanı sıra Müslüman 
ve Yahudi azınlıkların faal mabedleri ve dini sembolle-
riyle kamusal alanda yer aldığı bilinmektedir. Bu konu-
da istisnai ve hatta emsalsiz olan, Katolik hükümdarların 
yönetimi altındaki Batı Avrupa ülkelerinin en geç 1500’lü 
yıllar itibarıyla ulaştığı ve yüzyıllarca muhafaza ettiği 
dini türdeşliktir. Örneğin Osmanlı toplumundaki dini 
çeşitlilik İslam hukuku ve geleneği başta olmak üzere 
bir dizi dini-hukuki ve tarihsel etkene atıfla açıklanabilir 
(Aktürk 2010), fakat İslam dışı bazı Asya, Afrika ve 
Doğu Avrupa toplumlarında da aynı seviyede olmasa da 
dini çeşitliliğin varlığını göz önüne alacak olursak, esas 
açıklanmaya muhtaç olan Katolik Batı Avrupa’nın istisnai 
dini türdeşliğidir. 

1300 yılına gelindiğinde İngiltere’de, 1400 yılına 
gelindiğinde Fransa’da ve 1500 yılına gelindiğinde İspanya 
ve Portekiz’de Yahudilerin yaşaması yasaklanmıştır ve 
dolayısıyla faal bir sinagog veya Yahudi cemaati bulmak 
mümkün değildir. Bunun tek kayda değer istisnası kamu-
sal alanda Katolik Hristiyan fakat özel hayatında gizlice 
Yahudi olarak yaşamaya devam eden ve özellikle Porte-
kiz’de ve kısmen İspanya’da varlığını sürdürebilmiş olan 
conversolardır. Benzer şekilde, 1300 yılına gelindiğinde 
Sicilya dahil günümüzde İtalya olarak bildiğimiz bölge-
lerde ve Macaristan’da, 1500 yılına gelindiğinde Porte-
kiz’de ve en geç 1526 yılı itibarıyla İspanya’da Müslüman 
nüfus yok edilmiştir ve dolayısıyla faal bir cami veya 
Müslüman cemaati bulmak mümkün değildir. Bunun tek 
kayda değer istisnası kamusal alanda Katolik Hristiyan 
fakat özel hayatında gizlice Müslüman olarak yaşamaya 
devam eden ve özellikle İspanya’nın Akdeniz kıyısındaki 
doğu bölgelerinde yer alan Aragon krallığında varlığını 
sürdürmüş olan moriskolardır. Sonuç olarak, müteakip 
yüzyıllarda en geniş sömürge imparatorluklarını kuracak 
olan dört Batı Avrupa devleti, Fransa, İngiltere, İspanya 
ve Portekiz, en geç 1500’lü yılların başlarından itibaren 
yönetimleri altındaki nüfusta Hristiyanlık dışında ve hat-
ta Protestan Reformuna kadar Katolik mezhebi dışında 
herhangi bir mezhebin dahi mensuplarına yaşam hakkı 
tanımamışlardır. Bu dönemde (ve muhtemelen o gün-
den bugüne dek) dünyanın başka hiçbir bölgesinde bir-
birine komşu bir dizi devletin egemenlikleri altındaki 
tüm nüfusun sadece tek bir din (Hristiyanlık) ve hatta 
Protestan Reformuna dek yüzyıllar boyunca tek bir mez-
hebe (Katolik) mensup oldukları böylesi bir örnek yok-
tur. Bu emsalsiz gelişmenin siyaset bilimi ve uluslararası 
ilişkiler (ve hatta genel olarak sosyal bilimler) açısından 
açıklanmaya muhtaç bir soru ve sorun olarak görülmemiş 
ve çalışılmamış olması beni bu soruyu ortaya koyarak ce-
vap aramaya sevk etti. 

 

Batı Avrupa’da Müslüman ve Yahudi toplulukların 
yok edilişi, 1100-1500
Bu soruya verilen ilk ve kendi içinde çelişkili, yüzeysel, 
fakat popüler bir cevap Batı Avrupa’nın ezelden beri Hris-
tiyan olduğu ve Müslümanlar ve Yahudilerin Avrupa’nın 

yerlisi olmayıp sonradan gelen küçük ölçekli ve kısa süreli 
göçmenler ve/ya işgalciler olduğu şeklinde özetlenebile-
cek bir tepkidir. Avrupa’nın ezelden beri Hristiyan olduğu 
iddiası, ABD’de sinagoglara, Norveç’te sosyal demokrat 
kamplarına, Yeni Zelanda’da camilere saldırarak pek çok 
Hristiyanı, Müslümanı ve Yahudiyi öldüren teröristlerin 
ve daha genel olarak aşırı sağcı hareketlerin de ortak kabu-
lüdür. Bununla birlikte sadece aşırı sağın değil merkez sağ 
ve sol dahil olmak üzere Batı kamuoyunun genel olarak 
Avrupa’nın Müslüman geçmişinden haberdar olmadığını 
belirtmek gerekir. Yahudi Soykırımı sonrasında 
Avrupa’nın Yahudi geçmişini anmak ve yaşatmak üzere 
sistematik ve uzun erimli çalışmalar yapıldığından dolayı 
Avrupa’nın Yahudi geçmişinin genel kamuoyu tarafından 
daha iyi bilindiğini söylemek mümkündür. Öncelikle 
Hristiyanlığın da Yahudilik ve İslamiyet gibi Ortadoğu 
kökenli bir din olması vasfıyla Avrupa kıtasına “yabancı” 
ve dışarıdan gelen bir din olduğu vurgulanabilir. Fakat 
dahası, İslamiyet de Hristiyanlık gibi, ortaya çıktığı ilk 
yüzyıldan itibaren Avrupa kıtasına ulaşmış ve Müslüman-
lar Ortaçağda pek çok Batı Avrupa ülkesinde yüzyıllar 
boyu yaşamış, sadece Afrika’dan ve Ortadoğu’dan gelen 
Müslümanlar değil Avrupa kıtasının önceki yerlilerinin 
de önemli bir kısmı Müslüman olmuştur. 

İspanya’da 711 yılından 1500’lü yıllara kadar yaklaşık 
800 yıl (Kastilya’da 1502’ye, Navarre’de 1515’e, Aragon’da 
1526’ya kadar), Portekiz’de yine 711 yılından 1496’ya ka-
dar yaklaşık 785 yıl Müslüman toplulukları yaşamıştır. 
1490’lı yıllardan itibaren İberya Müslümanları batıdan 
doğuya doğru sırasıyla Portekiz, Kastilya, Navarre ve 
nihayet en kalabalık oldukları Aragon krallığından sür-
gün edilmiştir. İspanya’da 1100 yıllarında Müslüman 
nüfusun 5.6 milyona ve toplam nüfusun %80’ine ulaştığı 
iddia edilmiştir (Carr 2009; Glick 2015 [1979]). Öte 
yandan Müslüman nüfus en düşük seviyeye indiği 15. 
yüzyıl sonundaki sürgünden hemen önceki dönemde 
dahi 500,000-600,000 aralığında tahmin edilmekte ve o 
dönemki İspanya nüfusunun %7’sinden biraz fazlasına 
karşılık gelmektedir (Carr 2009). Portekiz’de Müslüman 
nüfusun en düşük seviyesine indiği nihai sürgünden 
önceki yüzyılda 37 kasaba, şehir ve yerleşim yerinde 
Müslümanların yaşadığı belirtilmektedir (Soyer 2007). 
Bu süreçte sürgüne gitmemek için toplu din değiştiren ve 
İspanya’dan sürgün edilecekleri 1609-1614 yıllarına ka-
dar kamusal alanda Katolik fakat özel hayatlarında büyük 
ölçüde gizli Müslümanlar olarak yaşayan moriskoların 
sayısı da 350,000 olarak tahmin edilmektedir (Carr 2009).

Sicilya başta olmak üzere İtalya’nın değişik bölgelerinde 
Müslüman topluluklar 9. yüzyılın başlarından 14. yüzyılın 
başına dek yaklaşık beş yüzyıl boyunca yaşamışlardır. 
Yaklaşık 250 yıl Müslüman hanedanlar tarafından yöne-
tilen Sicilya’nın nüfusunun çoğunluğunun 11. yüzyılda 
Müslüman olduğu konusunda araştırmacılar büyük 
oranda hemfikirdir (Taylor 2003; Metcalfe 2009; Chia-
relli 2010). Hatta Müslümanların kitlesel olarak adadan 
sürüldüğü 13. yüzyılın başlarına dek adada Müslüman 
çoğunluğun devam ettiği iddia edilmektedir (Metcalfe 
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2009). 13. yüzyılda Sicilya’nın nüfusunun 600,000 ola-
rak tahmin edildiği düşünülecek olursa (Russell 1958), 
bu da Sicilyalı yüzbinlerce Müslümana tekabül etmek-
tedir. Sicilya Müslümanları 1220’lerde başlayan kitlesel 
tehcirle İtalyan anakarasında Apulia bölgesinde Luce-
ra’ya yerleştirilmiş ve 1300 yılına kadar bir Müslüman 
yerleşimi olarak varlığı sürdüren Lucera şehrinde de en 
az 20,000 Müslümanın yaşadığı düşünülmektedir (Met-
calfe 2009). Çok daha küçük ölçekli ve kısa süreli olmakla 
birlikte, yaklaşık yüzyıl boyunca (887-972) güneydoğu 
Fransa’da Provence bölgesinde Fraxinetum adı verilen bir 
Müslüman sınır devleti olduğu bilinmektedir (Wenner 
1980; Ballan 2010). 

Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz’de yaşamış, bazılarının 
nüfusu milyonları bulan Müslüman halklardan günümü-
ze tek bir topluluk dahi kalmamıştır. İbn Havkal’ın 973 
yılında sadece başkenti Palermo’da 300 cami olduğunu 
belirttiği Sicilya’da bu Müslüman dönemden günümüze 
tek bir cami ve en ufak bir Müslüman topluluk kalmamıştır 
(Aktürk 2012). Özetle, Batı Avrupa ülkeleri en geç 1500’lü 
yıllar itibariyle topraklarında yaşayan tüm Müslümanları 
ve Yahudileri yok etmeyi başarmış ve böylelikle o tarihe 
kadar hiçbir bölgede ve devletler grubunda görülmeyen 
emsalsiz bir dini ve mezhepsel türdeşliğe ulaşmıştır. Bu 
türdeşliğin modern milliyetçilik ve ulus devletlerin or-
taya çıkışından yüzyıllar önce sağlanmış olması, milli-
yetçilik kuramlarının bu yönden revize edilmesi gereğini 
ortaya koymaktadır. Batı Avrupa’da Müslümanların ve 
Yahudilerin yok edilmesi sürecinde, Papa 3. Innocent’in 
(1198-1216) liderliğinin ve bilhassa 1215’de topladığı 

4. Lateran Konseyi’nde Katolik yönetimi altındaki tüm 
Müslümanların ve Yahudilerin kendilerini Hristiyan-
lardan ayıracak şekilde giyinmelerini ve belli bölgelerde 
tecrit edilmiş halde yaşamalarını zorunlu hale getiren 
kararların bir dönüm noktası olduğunu iddia ediyorum 
(Aktürk 2020). Müslümanların, Yahudilerin ve Katharlar 
gibi farklı mezhep mensuplarının yok edilmesinde, gerek 
Avrupa içinde ve gerekse Avrupa dışında haçlı seferleri 
düzenlenmesinde, lider rol oynayan Papa 3. Innocent’ın  
“Hristiyan Avrupa’nın mimarı” olduğu söylenebilir. 

 

Dini türdeşliğin muhafazasında etnik, ırkçı ve 
liberal sebepler: Amerika’ya göç örneği
Ortaçağ’da ulaştığı emsalsiz dini ve mezhepsel türdeşlik, 
Batı Avrupa’yı dünyanın geri kalanından ayıran çok önem-
li bir özellik olmasının yanı sıra, müteakip yüzyıllarda 
bu dört devlet başta olmak üzere Batı Avrupalı sömürge 
imparatorluklarının Amerika ve Okyanusya kıtalarının 
tamamını, Afrika’nın Etiyopya hariç tamamını ve Asya’nın 
da önemli bir kısmını işgal etmesiyle tüm dünyanın dini 
ve siyasi yapısını şekillendirmiştir. Ortaçağ’da doğrudan 
dini iddialarla dışlanan Müslümanlar ve Yahudiler, 
Aydınlanma Çağı ve sonrasında etnik, kültürel, ırkçı, 
liberal ve sözde “rasyonel” sebeplerle dışlanmaya devam 
etmiştir (Aktürk 2020). Hristiyan olmayanların Amerika 
kıtasına göç etmesi, milliyetçiler tarafından “asimile ola-
mayacak” etnik özelliklere sahip oldukları iddiasıyla ve 
liberaller tarafından kendi kendini yönetme kapasitele-
ri olmadığı ve dolayısıyla vatandaşlığı hak etmedikleri 
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iddiasıyla engellenmiştir (FitzGerald ve Cook-Martin 
2014; Aktürk 2020). Amerika’ya göçün engellenmesinin 
ne kadar başarılı olduğunun somut göstergesi, bugün dahi 
Amerika kıtasındaki onlarca ülke arasında Müslüman 
nüfusun %2’yi geçtiği sadece üç ülkenin (Kanada, Guya-
na ve Surinam) ve Yahudi nüfusun %1’i geçtiği sadece üç 
ülkenin (ABD, Arjantin ve Kanada) var olmasıdır (Ak-
türk 2020, 704). Bu da Amerika kıtasındaki tipik bir ül-
kede nüfusun %99 veya daha fazlasının Hristiyan kökenli 
olduğunu, ABD gibi nispeten dini çeşitlilik barındıran 
ülkelerde dahi nüfusun ancak %5’inin köken itibarıyla 
Hristiyanlık dışı dinlerin mensubu olduğunu göstermek-
tedir. Amerika kıtasının demografisi, Ortaçağ’da emsalsiz 
bir dini türdeşliğe ulaşan Batı Avrupa’nın Atlantik ötesin-
deki yansımasıdır.

Mezhep Devletlerinden Ulus Devletlere
Protestanlığın ortaya çıkışı, Batı Avrupa‘da Katolik mez-
hep tekeline karşı en ciddi meydan okumaydı. İspanya ve 
Portekiz’de ancak 15. yüzyıl sonunda ulaşılan ve Engizi-
syonla muhafaza edilen Katolik mezhep tekeli, Protestan 
Reformundan diğer Avrupa ülkelerine göre fazla etki-
lenmeden devam edebilmiştir. Öte yandan Fransa’da bu 
meydan okuma çok daha kitlesel bir hal almış ve büyük 
çaplı Protestan katliamlarıyla (St. Bartholomew katliamı 
gibi) bertaraf edilerek Katolik mezhebinin tekel konumu 
tahkim edilmiştir. 

İngiltere’de ise kanlı mücadeleler sonucunda 1558’de Kra-
liçe Elizabeth’in tahta çıkmasıyla ve nihayet 1688 devri-
miyle Protestan mezhebinin Anglikan kilisesi tartışmasız 
resmi din olmuştur. 1661-1673 yılları arasında kamu gö-
revleri için önkoşul olarak çıkarılan Test Yasaları ile su-
bay, memur ve milletvekili dahil kamu görevlisi olabilmek 
için Protestan mezhebinin inançlarına sahip olunması ve 
Katolik mezhebine özel inançların reddedilmesi gerek-
mekteydi. Bu ayrışmada belki de en belirleyici kıstas, Hz. 
İsa’nın komünyon esnasında bizzat var olduğuna (Ka-
tolik) veya olmadığına (Protestan) inanmaktı (Terpstra 
2015, 207; Aktürk 2020, 702). Dolayısıyla pek çok kamu 
görevi için Anglikan-Protestan itikadına uygun bir şekilde 
kilisede komünyona katılmak önkoşul sayılmıştı. Bu gibi 
temel itikadi konularda Katolik mezhebinin inançlarını 
benimseyenler Test Yasalarının kaldırıldığı 1828-29’a 
kadar yaklaşık 160 yıl boyunca devlet kurumlarından 
dışlanmışlardı. Hatta İngiltere’nin en önde gelen yüksek 
öğretim kurumu olan Oxford Üniversitesi’nde 1854’e ka-
dar Anglikan kilisesine mensup olmayan öğrenci dahi 
alınmıyor, 1871’e kadar da Katolikler ve Hristiyan ol-
mayanlar öğretim üyesi olamıyordu. İngiltere’de Katolik 
tekelinin yerini Protestan ve hatta Anglikan tekeli almış, 
böylelikle farklı din ve mezheplerin dışlanması devam 
etmiştir. 

İngiltere’nin pek çok teorisyen tarafından ilk ulus devlet, 
ilk modern demokrasi, ilk endüstri toplumu ve ilk kapi-
talist serbest piyasa ekonomisi olarak tanımlandığı göz 

önüne alınacak olursa, modern toplumun pek çok konuda 
ilk örneği olan İngiltere’deki bu dini türdeşlik ve mezhep 
tekeli kuramsal olarak büyük önem kazanmaktadır. An-
glikan Protestan İngiltere’nin ilk modern ulus devlet ve 
demokrasi olarak paradigmatik statüsünün yanısıra, Da-
nimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç’te de Protestanlığın 
Lutheran kilisesinin resmi mezhep olarak kurumsallaştığı 
düşünülecek olursa, özellikle kuzey Avrupa’da modern 
ulus devletin öncülünün din devletinden ziyade daha 
dar anlamda „mezhep devleti“ olduğunu iddia ediyorum 
(Aktürk 2021). Bu açıdan, İngilizce metinlerde bu dö-
nemlere ve süreçlere ilişkin „din“ (religion) olarak ifade 
edilen kimlik ve siyasetlerin aslında Türkçe’ye „mezhep“ 
olarak çevrilmesinin daha doğru olacağını, dolayısıyla 
bu konudaki sosyal bilim metinlerinin Türkçe’ye çeviri-
lerinde kavramsal ve kuramsal olarak anlamlı ve kritik bir 
kayıp yaşandığını da düşünüyorum. 

21. Yüzyılda Batı Ülkelerinde Din ve Mezhep 
Temelli Ayrımcılık
Ortaçağ’dan modern ulus devletlerin kuruluşu ve 
sonrasına uzanan din ve mezhep temelli dışlanmanın 21. 
yüzyıla gelindiğinde son bulduğunu söylemek mümkün 
değildir. Bu kısa yazı çerçevesinde daha az farkında olu-
nan mezhep eksenine ilişkin birkaç anlamlı örnek yeter-
li olabilir. Dünyanın en eski demokrasisi sayılabilecek 
olan İngiltere’de 300 yıldır göreve gelen başbakanlar 
arasında Protestan mezhebine mensup olmayan tek bir 
kişi yoktur. Milyonlarca Katolik ve önemli sayıda Müs-
lüman ve Yahudi vatandaşın yaşadığı ülkede asırlardır 
tüm başbakanların Protestanlardan seçilmesinin tesadüfi 
olduğunu iddia etmek zordur. Üstelik farklı bir inançtan 
gelerek başbakanlığa kadar yükselen siyasetçiler de din 
ve mezhep değiştirmişlerdir. Yahudi kökenli olan Benja-
min Disraeli çocuk yaşta vaftiz olarak Hristiyan olmuş 
ve Anglikan mezhebine geçmiş, baba tarafından kısmen 
Osmanlı kökenli de olan ve Katolik olarak yetiştirilen 
mevcut Başbakan Boris Johnson da Eton Koleji’nde okur-
ken mezhep değiştirerek Protestan Anglikan Kilise’sine 
geçmiştir. Bir nevi gayriresmi şekilde devam eden mez-
hep şartını doğrularcasına, aktif siyasi hayatı boyun-
ca Anglikan Protestan olan Başbakan Tony Blair, ancak 
görev süresi dolarak başbakanlıktan ayrıldıktan sonra 
eşi ve çocuklarının da mensubu olduğu Katolik mez-

Dünyanın en eski demokrasisi sayılabilecek 
olan İngiltere’de 300 yıldır göreve 
gelen başbakanlar arasında Protestan 
mezhebine mensup olmayan tek bir kişi 
yoktur. Milyonlarca Katolik ve önemli 
sayıda Müslüman ve Yahudi vatandaşın 
yaşadığı ülkede asırlardır tüm başbakanların 
Protestanlardan seçilmesinin tesadüfi 
olduğunu iddia etmek zordur. 
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hebine geçmiştir. Yürütmenin başı olan başbakanların 
tamamının Protestan olması bir yana, bir meşruti monarşi 
olan Birleşik Krallık’ta devletin başı olan hükümdar aynı 
zamanda Anglikan Kilisesi’nin de başıdır. 

İngiltere’ye göre anayasal düzeyde din ve kilisenin daha 
keskin bir şekilde ayrıldığı bir örnek olarak daha laik ve 
daha cumhuriyetçi kabul edilen ABD’de de yürütmenin 
başında mezhepsel köken açısından durum çok farklı 
değildir. 1776’daki bağımsızlığından bu yana yaklaşık 240 
yılda 46 başkanın seçildiği ABD’de mevcut başkan Joe 
Biden ve görevi sırasında suikaste uğrayan John F. Ken-
nedy dışındaki 44 başkanın tamamı Protestandır. Kato-
liklerin ABD nüfusunun en az beşte birini oluşturduğu 
düşünülecek olursa, 46 başkan arasından sadece iki tane-
sinin Katolik olması ve ikincisinin ancak 2020’de seçilmiş 
olması büyük bir temsil açığına işaret etmektedir. Dahası, 
ABD’de iki büyük partiden değişik seçim dönemlerinde 
aday gösterilen iki Katolik (Al Smith ve John Kerry) ve 
bir Mormon (Mitt Romney) başkan adayı ile beş Kato-
lik ve bir Yahudi başkan yardımcısı adayı seçilememiştir. 
Sonuç olarak, iki büyük partiden birinden aday gösteril-
dikleri halde Protestan mezhebinden olmayan 3 başkan 
adayı ve 6 başkan yardımcısı adayının seçilememiş 
olmasından hareketle ABD siyasetinde de yürütmenin 
başı söz konusu olduğunda adı konulmamış bir Protestan 
hegemonyasının iki yüzyılı aşkın bir süre devam ettiğini 
söylemek mümkündür.

Hristiyanlık dışındaki dinlere yönelik dışlama ve 
ayrımcılık konusunda siyasi temsil ve yasal düzenle-
meler açısından karşılaştırmalı verileri ortaya koyan 
çalışmalarımızdan örnekler verilebilir. Müslümanların 
ve Yahudilerin dini esaslara göre kurban kesimi ve helal/
koşer et üretimi yedisi Batı Avrupa’da olmak üzere sekiz 
Avrupa ülkesinde yasaklanmıştır (Aktürk 2020, 719, not 
39). Tamamı tarihsel olarak Protestan kökenli veya halen 
Protestan çoğunluklu olan Almanya, Danimarka, İsveç, 
İzlanda ve Norveç’te Müslüman ve Yahudi çocuklarının 
sünnet edilmesini yasaklamak için ulusal parlamento 
seviyesinde gündeme getirilerek tartışılan ve şimdilik 
reddedilen girişimler yaşanmış; Avusturya, Finlandiya 
ve İsviçre’de de yerel seviyede bazı hastane, mahkeme ve 
valiliklerin benzer girişimleri olmuştur (Aktürk 2019). 26 
Avrupa ülkesinin ulusal parlamentolarında Müslüman 
azınlığın nüfusuna oranla temsiline ilişkin çalışmamızda, 
Batı Avrupa ülkelerinde Doğu Avrupa ülkelerine göre 
Müslüman azınlığın nüfusuna oranla çok daha eksik 
temsil edildiğini tespit ettik (Aktürk ve Katliarou 2021). 

Ulusal parlamentosunda Müslüman azınlığın nüfusuna 
oranla ortalama 38 milletvekili eksik temsil edildiği Fran-
sa bu demokrasi açığı sorununda başı çekmektedir. Müs-
lüman azınlıkların devlet aygıtının en kritik unsurları 
olan askeriye, yüksek yargı ve bürokrasideki oranının 
ise, ulusal ve yerel parlamentolardaki temsillerinden bile 
daha düşük olduğunu tahmin edebiliriz. Batı Hristiyan 
(Katolik-Protestan) kökenli ülkelerde yaklaşık sekiz yüz 
yıllık demografik, kurumsal ve yasal bir mirasın devamı 
olan din ve mezhep temelli ayrımcılığın, günümüzde 
de devam ettiğini ve kısa vadede ortadan kalkmasının 
fazlasıyla iyimser bir beklenti olacağını söyleyebiliriz.
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TÜBA ve TÜRKIYE MAARIF VAKFI 
ARASINDA IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Türkiye Ma-
arif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün her iki kurum 
arasında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar için 7 Aralık 
2020 tarihinde “İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı açıklamada; TÜBA ve 
Türkiye Maarif Vakfı  iş birliğinin, bilim diplomasisi ko-
nusunda yürütülecek çalışmalara olumlu etkisinin yanı 
sıra nitelikli eğitimin, entelektüel birikimin, sosyal, kül-
türel ve ticari çalışmaların gelişmesine büyük katkı sağ-
layacağını ifade etti. Kurumlar arasında birlikte hareket 
etmenin, akıl yürütmenin ortaya çıkan ürünün verimi 
açısından oldukça nitelikli sonuçlar doğurduğunu ve 
her açıdan oldukça öğretici olduğunu söyleyen Prof. Şe-
ker sözlerine şu şekilde devam etti: “Akademi ve Türkiye 
Maarif Vakfı'nın ulusal ve uluslararası alanda önemli de-
neyim ve yetkinlikleri bulunuyor bu doğrultuda özellik-
le eğitimle bağlantılı olmak üzere bilimsel, akademik ve 
benzeri alanlarda örnek ve sağlıklı bir işbirliği modelinin 
hayata geçirilmesini sağlayacağız. Bahsi geçen bilimsel ve 
akademik hedeflerimiz kapsamında ulusal ve uluslararası 
anlamda eğitim, proje, program ve yayın faaliyetlerimiz 

olacak. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizle bağlantılı 
bilim ve eğitim çalışmalarını zenginleştireceğiz. Ulus-
lararası öğrencileri destekleyeceğiz ve mezuniyetlerinin 
ardından bilimsel çalışmalara katkı sunmalarını sağlaya-
cağız.” dedi.

TÜBA ŞEREF ÜYESI PROF. MEHMET 
ILHAN BAŞGÖZ TÜRKIYE’DE…

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, 4 Ocak 
2020 tarihinde Amerika’dan Türkiye’ye ambulans uçak-
la getirildi. Uzun yıllardır kanserle mücadele eden ünlü 
Türk Halk Bilimci Prof. Başgöz’ün, tedavisine Türkiye’de 
devam edilmesine ilişkin mesajını yetkilere ulaştırması 
üzerine; Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve Prof. 
Başgöz’ü alarak Indianapolis’ten kalkan ambulans uçak 
Esenboğa Havalimanı’na indi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada “33 sene yurt dı-
şında çalışmanın yorgunluğu içindeyim. Memleketime 
dönmenin sevincini Enver Gökçe’nin dizesiyle anlataca-
ğım; Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost ko-
kusu, dost selamı Türkiye” dedi ve çok yorgun olduğunu, 
daha fazla konuşamayacağını ifade etti.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Prof. Meh-
met İlhan Başgöz’ün Türkiye’nin büyük bir değeri, ya-
şayan büyük halk bilimcilerinden biri olduğunu söyledi 
ve kendisine acil  şifalar diledi. Prof. Şeker ayrıca; Türki-

ye’nin  vefakarlığı, kadirşinaslığı ve Sağlık Bakanlığı yet-
kililerinin özverili çalışmalarının onur verici olduğunu 
da belirtmeden geçemeyeceğini vurguladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise tedavisinin 
yapılabilmesi için ambulansla Ankara Şehir Hastanesine 
nakledilmesinin ardından Prof. Başgöz’ü ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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Standing Committee on Vaccination (STIKO) & German Ethics 
Council & German National Academy of Sciences Leopoldina

Recommendations for Fair and Regulated Access to A COVID-19 Vaccine

Joint position paper of the Standing Committee on Vaccination (STIKO), the German Ethics Council and the German National Academy 
of Sciences Leopoldina on ethical, legal and practical framework conditions.

The first COVID-19 vaccines could be authorised as early as the start of 2021. However, in all likelihood, there will not be sufficient vacci-
ne doses in the beginning for all the people willing to undergo vaccination. This is why prioritisation will be necessary. In the position pa-
per published today, medical-epidemiological aspects of infection prevention are presented alongside ethical, legal and practical conside-
rations. On this basis, the authors develop a framework for action for the initial prioritisation of vaccination measures against COVID-19.

Prioritisation helps with decisions on who should receive which vaccine first. However, prioritisation should not be based on medical-epi-
demiological findings alone. It is rather the case that ethical and legal considerations should play a decisive role, too.

According to the experts, decisive results on the characteristics of the vaccines from the ongoing clinical trials (phase 3) are not yet availab-
le. Consequently, a detailed recommendation by STIKO concerning priority groups for vaccination is still not possible at the present time. 
However, the ethical and legal principles according to which prioritisation is to be undertaken have already been established. In addition 
to self-determination, they are non-maleficence and protection of integrity, justice, fundamental equality of rights, solidarity and urgency.

These ethical and legal principles are reflected in concrete vaccination goals: prevention of severe courses of COVID-19 (hospitalisation) 
and deaths; protection of persons with an especially high work-related risk of exposure to SARS-CoV-2 (occupational indication); pre-
vention of transmission and protection in environments with a high proportion of vulnerable individuals and in those with a high outbreak 
potential; maintenance of essential state functions and public life.

The paper points out that the distribution of the initially scarce vaccines touches on relevant ethical values and values pertaining to basic 
rights, and therefore necessitates clear legal regulation. Furthermore, vaccine distribution is to be organised in such a way as to ensure 
that the vaccination goals are achieved. This requires suitable new structures. Uniform, transparent distribution is needed that inspires 
confidence and ensures acceptance. This argues in favour of a vaccination strategy that relies not on individual general practitioners but 
on vaccination centres mandated by the state.

In principle, informed, voluntary consent is required for vaccination. Therefore, prioritisation criteria must be presented to the population 
in a comprehensible way. Furthermore, the authors of this position paper also rule out undifferentiated, general compulsory vaccination.

Experts are of the opinion that a self-determined decision about vaccination is dependent on ongoing, transparent information and educati-
on of the population regarding both the efficacy of vaccination and the associated risks. In order to identify and minimise vaccination risks 
at an early stage, the timely nationwide recording of all vaccinations and an evaluation of adverse events must be established in parallel 
to vaccination. To this end, the authors call for the product-based recording of COVID-19 vaccinations in a central database, also for the 
purpose of exactly determining vaccination coverage rates.

The position paper is available online at:
www.stiko.de
www.ethikrat.org
www.leopoldina.org/en

LEOPOLDINA’DAN COVID-19 AŞISINA ILIŞKIN 
BASIN AÇIKLAMASI

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (Standing Committee on Vaccination - STIKO), Alman Etik Kurulu (German Ethics 
Council) ve Alman Bilimler Akademisi Leopoldina (German National Academy of Sciences Leopoldina) “COVID-19 
aşısına adil ve düzenlenmiş erişim için öneriler” başlıklı ortak basın açıklaması yayınladı.

Öne çıkanlar başlıklar;
• İlk COVID-19 aşıları, 2021’in erken bir tarihinde onaylanabilir. Ancak uzmanlara göre, devam eden klinik 

deneylere ilişkin kesin sonuçlar henüz mevcut değildir.
• Önceliklendirme, aşıyı ilk olarak kimin olması gerektiğine karar vermeye yardımcı olacaktır. Böylece etik ve yasal 

ilkeler, somut aşılama hedeflerine yansıtılmış olacaktır.
• Başlangıçta az miktarda bulunacak aşıların dağıtımının, ön düzenlemeler rehberliğinde yapılması gerekmektedir.
• Aşılama için prensip olarak bilgilendirilme ve kişinin rızası önemlidir.
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TIBKM PROJESI KAPSAMINDA BEŞ ESER 
DAHA TÜBA TARAFINDAN YAYIMLANDI

TÜBA, Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında Ahmedî’nin 
“İskendernâme”, Âşık Çelebi’nin “Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle”, Remzî’nin 
“Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm”, Mehmet Nadir’in “Hesâb-ı Nazarî” ile “Gelibolulu Mustafa 

Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye” eserlerini yayımladı.

TÜBA, Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi 
kapsamında Ahmedî’nin “İskendernâme”, Âşık Çelebi’nin 
“Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle”, Rem-
zî’nin “Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm”, Mehmet Nadir’in 
“Hesâb-ı Nazarî” ile “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kün-
hü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye” eserlerini yayımladı. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TİBKM projesi 
sayesinde; yeni nesillerin geçmişin önemli değerleri olan 
Türk bilim insanlarını tanımalarının sağlandığını; Türk 
düşünce tarihinde büyük öneme sahip, Arapça, Farsça ve 
farklı Türk lehçelerindeki bu eserlerin, günümüz Türk-
çesine kazandırılarak 21. yüzyıl okuyucularına ulaştırıl-
dığın ifade etti. Prof. Şeker ayrıca; “Millet olarak, önemli 
bir bölümü gün ışığına çıkarılmayı ve değerlendirilmeyi 
bekleyen zengin bir bilim ve kültür mirasına sahip bulu-
nuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yararlanılır kılın-
ması, bugünkü ve gelecekteki bilimsel performansımız ve 
ulusal hedeflerimize ulaşmamız acısından büyük önem 
taşıyor.” dedi.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Tİ-
BKM Projesi dahilinde toplam 33 eserin okuruyla buluş-
tuğunu ifade eden Prof. Şeker beş eserle ilgili ise şunları 
kaydetti: “Prof. Dr. Robert Dankoff tarafından hazırlanan 
Ahmedî’nin 2 ciltten oluşan “İskendernâme”si diğer eser-
lerimiz gibi ilk defa yayımlanıyor. Türk dili ve edebiyatı 
araştırmaları açısından taşıdığı önemin yanı sıra bilim 
tarihi ve Türk kültür tarihi için anahtar bir eserdir. Hem 
bir dünya fatihinin anlatısı hem ideal bir hükümdar port-
resi hem kısa bir ahlak öğretisi hem de bir bilimler an-
siklopedisi; İskendernâme’nin “sekiz önemli nüshasını” 
merkeze alarak hazırlanan karşılaştırmalı bir çalışmadır. 
Bu yönüyle eser, İskendernâme’nin tenkitli ilk edisyonu 
sayılabilir.” şeklinde konuştu.

Doğu kültürünün önemli edebi eserlerinden siyasetna-
melerin bir anlamda “ideal yöneticinin el kitabı” olarak 
değerlendirilebileceğini ve genel olarak bir yöneticinin 
sahip olması ya da olmaması gereken psikolojik ve sos-
yal vasıfların siyasetnamelerde sıralandığı bilgisini veren 
Prof. Şeker “Âşık Çelebi’nin II. Selim’e halini arz etmek ve 
kadılıkta çektiği sıkıntıları anlatabilmek için kaleme aldı-
ğı “Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle” eseri 
değerli hocalarımız Prof. Dr. Filiz Kılıç ve Prof. Dr. Tun-
cay Bülbül tarafından hazırlandı.” dedi.

Prof. Dr. Hayati Develi’nin editörlüğünde Doç. Dr. Nes-
lihan Koç Keskin ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Batğı Akman 
tarafından yayına hazırlanan Remzî’nin lâle yetiştiriciliği 
ve İstanbul’da yetiştirilen lâleler hakkındaki “Medh-i Lâ-
lezâr-ı Bâğ-ı Kadîm” eserinin ise Osmanlı çiçekleri, yetiş-
tiricileri ve çiçek kültürü hakkında bilgi veren eserler ara-
sında kapsamı açısından özel bir yeri olduğunu söyledi.

Mehmet Nadir’in matematik, eğitim, edebiyat ve siyaset 
gibi birçok alanla ilgilenmiş ve bunlarla ilgili gazete ve 
dergilerde pek çok yazı yazmış bir Osmanlı aydını oldu-
ğunu hatırlatan Prof. Şeker; Hesâb-ı Nazarî”nin TÜBA 
Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in editörlüğünde 
büyük bir titizlikle Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan ve 
Dr. Safiye Yılmaz Erten tarafından hazırlandığını dile 
getirdi ve “Darülfünun Fen Fakültesi’nde Sayılar Teorisi 
kürsüsü profesörlüğü de yapmış olan Mehmet Nadir’in 
matematik çalışmalarının hemen tamamı sayılar teorisi 
alanındadır ve eserleriyle bu alana büyük katkılar sağla-
mıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem matema-
tikçilerinden Mehmet Nadir’in Hesâb-ı Nazarî eserinde 
sayılar teorisi kitabının Latin harflerine transliterasyonu 
ve değerlendirmesi yer alıyor. Hesâb-ı Nazarî’nin içerdiği 
konular ve konuların ele alınış biçimi bakımından Os-
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manlı topraklarında sayılar teorisi alanında bir örneğinin 
daha bulunmadığını söyleyebiliriz.” dedi.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından hazırlanan 
16. yüzyılın önemli tarihçisi Gelibolulu Mustafa Âlî’nin 
Künhü’l-Ahbâr adlı eserinde medrese ve ilmiye konula-
rıyla ilgili bilgi ve görüşleri yirminci yüzyılda Osmanlı 
medrese tarihçiliğini belirgin bir biçimde şekillendirdiği-
ni anlatan Prof. Şeker “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kün-
hü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye” adlı eser; Gelibolulu 
Mustafa Âlî’nin “medrese” ve “ilmiye” konusunda ileri 
sürdüğü bilgiler ile görüşlerin tamamını bir bütün olarak 
ele alınıyor, daha sonra da müellifin verdiği bilgilerin, te-
mel kaynaklar ışığında ne ölçüde doğru olduğunu tenkidî 
bir bakış açısıyla inceleniyor.” dedi.

Prof. Şeker açıklamasında “Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı 
koşullarda bilimsel mirasımızı oluşturan eserleri kaleme 

alan bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet 
ve şükranla yad ediyorum. Bu eserlerin çoğaltılması, sak-
lanması ve bugüne ulaşmasında rol alan isimsiz kahra-
manları da saygıyla anıyorum. Eserlerin transliterasyonu, 
tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve tahlilini yaparak günü-
müzün ve geleceğin okuyucu ve araştırmacılarına ulaş-
masını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. Yayına 
hazırlık ve basım sürecinde rol alan Akademi üyelerimiz, 
bilim insanlarımız ve çalışanlarımız ile projeye katkı 
sağlayan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sa-
yın Cumhurbaşkanımıza da projeyi himayelerine alarak 
bilime ve bilim insanına verdikleri önemden ötürü şük-
ranlarımı sunuyorum.” dedi. Prof. Şeker, TÜBA Türk-İs-
lâm Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında yayımlanan 
eserlerin milletimizin bilimsel ilerlemesi ve topyekûn kal-
kınması ile medeniyet ihyası ve inşası süreci bakımından 
yararlı olmasını diledi.
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2  K a s ı m  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak 
ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü ziyareti

2  A r a l ı k  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’yi ziyareti



65OCAK 2021   TÜBA GÜNCE

2 7  K a s ı m  2 0 2 0

TÜBA Genç Akademi Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Baran'ın TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i ziyareti

2 6  O c a k  2 0 2 1

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı 
Süleyman Arslan’ın TÜBA Başkanı Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker’i ziyareti

2 7  O c a k  2 0 2 1

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i ziyareti

TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M
UZAFFER ŞEKER'E ZİYARETLER
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ASEM’den TÜBA Üyelerine 
“Eschenbach En İyi Makale Ödülü”

TÜBA Üyesi Prof. Şahmaran’a Newton Prize 

TÜBA Üyesi Prof. İlkay Erdoğan 
İslam Dünyası Bilimler Akademisi Üyesi Seçildi

TÜBA Asosye Üyeleri Prof. Dr. Ali Ekber Akgün ve 
Prof. Dr. Halit Keskin ile beraberindeki ekibin ha-
zırladığı “The Relationship Among Organizational 
Symbols, Firm Absorptive Capacity, and Product In-
novativeness” başlıklı makale Amerikan Mühendislik 
Yönetimi Topluluğu (The American Society for En-
gineering Management - ASEM) tarafından verilen 
“2020 Eschenbach En İyi Makale Ödülü”nün sahibi 
oldu. 

Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, İslam 
Dünyası Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İlkay Erdoğan Orhan’ın 6 Aralık 2020 tarihinde seçildi-
ğini öğrendiği İslam Dünyası Bilimler Akademisi; İslam 
İşbirliği Teşkilatı'nın bilimsel danışma organı olma özel-
liği taşıyor. İslam ülkelerinin ve genel olarak insanlığın 
genel gelişimi için bilim ve teknolojinin kullanılmasına 
yardımcı olabilecek dinamik bir kurumsal yapı sağlama 
misyonuyla hareket ediyor.

Akademi Asosye Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran ile Bradford 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ashraf Ashour’un ortaklaşa 
yürüttüğü araştırma, 2020 Newton Prize’ı dünya çapında 
altı kazananından biri oldu.

Ödül kazanan araştırmalar, Birleşik Krallık ile ortak ça-
lışmalar yürüten Mısır, Ürdün, Kenya, Güney Afrika ve 
Türkiye’den kısa listeye kalan toplam 27 araştırma ve 
inovasyon projesi arasından seçildi. Prof. Şahmaran ve 
Prof. Ashour’un Newton - Kâtip Çelebi Fonu araştırma 
projesi ekibi, araştırmalarını bir sonraki aşamaya taşıma-
larını sağlayacak 200.000 sterlinlik ödülün de sahibi oldu.

Atmosferdeki karbondioksit (CO2) emisyonu gün geç-
tikçe artıyor ve inşaat atıkları bu artışın en önemli neden-
lerinden biri olarak gösteriliyor. Ödül kazanan projenin 
liderleri Prof. Şahmaran ve Prof. Ashour, geliştirdikleri 
tamamıyla geri dönüştürülmüş inşaat atıklarından üreti-

len düşük maliyetli “yeşil beton” ile CO2 sorununa kar-
şı çözüm üretiyor. Projede kullanılan yenilikçi yöntem 
yalnızca CO2 emisyonlarını düşürmekle kalmıyor, aynı 
zamanda geri dönüştürülen inşaat malzemelerinin gü-
venli bir şekilde kalıcı depolanmasına da olanak tanıyor. 
Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki evsizler, gecekondu 
sakinleri ve mülteciler dahil olmak üzere düşük gelirli 
topluluklara düşük maliyetli ve hızlı inşa edilebilen evlere 
sahip olma imkanı sunuyor.
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TÜBİTAK’tan TÜBA Üyelerine 
2020 Bilim Ödülleri

2020 yılı “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödül-
leri”ni kazananlar açıklandı. Bu yıl 4 Bilim Ödülü, 1 Özel 
Ödül ve 13 Teşvik Ödülü olmak üzere verilen toplam 18 
ödülün 9’unu TÜBA ve TÜBA Genç Akademi üyeleri ka-
zandı.

2020 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü mühendislik bilim-
leri alanında Bilkent Üniversitesi’nden TÜBA Üyesi Prof. 
Dr. Hilmi Volkan Demir ve Koç Üniversitesi’nden TÜBA 
Genç Akademi Üyesi Prof. Dr. Özgür Barış Akan aldı.

Teşvik Ödülleri ise; temel bilimler alanında Bilkent Üni-
versitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Bilge Baytekin ve Dr. 
Öğretim Üyesi Ferdi Karadaş’ın, mühendislik bilimleri 
alanında Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinem Çöleri, 
Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Usta ve 
Erciyes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Serdar Ön-
ses’in, sağlık bilimleri alanında Atatürk Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Elif Çadırcı ve Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Tevfik Tamer Önder adlı TÜBA Genç Akademi Üyesi bi-
lim insanlarının oldu.

Ödüller daha sonra ilan edilecek tarihte düzenlenecek 
törenle sahiplerine verilecek. Ödül kazanan tüm bilim in-
sanlarımızı tebrik ediyor, sağlık ve başarılarının devamını 
diliyoruz.

2020 “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ni Kazanan 
Bilim İnsanları:

BİLİM ÖDÜLLERİ
Temel Bilimler
Prof. Dr. Mustafa Soylak
“Analitik Kimya alanında önderiştirme ve ayırma yön-
temlerinde özellikle katı faz ekstraksiyonu (özütleme-
si) ve mikroekstraksiyon konularındaki uluslararası düzey-
de üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya Araştırma Alanları:  Ayır-
ma Teknikleri, Zenginleştirme Yöntemleri, Nanotek-
noloji, Mikroeksitraksiyon, Türleme, Çevre Kirliliği 
Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Prof. Dr. İsmail Türkan
“Bitki stres fizyolojisi ve moleküler fizyolojisi baş-
ta olmak üzere bitki bilimi alanında uluslararası düzeyde üs-
tün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Genel Biyoloji; Araştırma Alanları:  Bit-
ki Bilimi, Bitki Fizyolojisi, Bitki Moleküler Biyolojisi 
Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Özgür Barış Akan
“Haberleşme kuramı ve haberleşme ağları alanında gelecek-nesil 
kablosuz haberleşme ve sensör ağları, nano/biyo/moleküler haber-
leşme ve Her Şeyin İnterneti (HŞİ) konularındaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verildi. 

 
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Araştırma Alanları: 
Nano, Moleküler ve Nöral Haberleşme, Biyo-Esinli Haberleşme, Her 
Şeyin İnterneti, 5G ve Thz Kablosuz Mobil Haberleşme Ağları, Bilişsel 
Radyo ve Sensör Ağları; Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Mühendislik Fa-
kültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir
“Yarı-iletken nanokristal optoelektroniği ve koloidal nanofotonik ala-
nında, aydınlatma ve ekran teknolojilerinde kullanılan LED’ler için ko-
loidal kuantum sınırlamalı yapıların fiziği, optik özellikleri ve kullanımı 
ile bunlarla ilgili olarak LED’lerde nanokristal renk dönüşümü, ekran ar-
ka-aydınlatmasında nanokristal renk zenginleştirici, nanokristaller arası 
enerji transferi ve nanokristallerle optik kazanç konularındaki uluslara-
rası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Araştırma Alanları: 
Yarı-İletken Nanokristal Optoelektroniği, Fotonik, Nanofotonik, Opto-
elektronik Malzemeler ve Aygıtlar, Optik Malzemeler ve Yapılar, Nano-
malzemeler ve Optik Özellikler, Renk Bilimi, Aydınlatma Teknolojileri 
Görev Yeri:  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, UNAM-Malzeme 
Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

ÖZEL ÖDÜL
Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan
“Yeni nesil yüksek performanslı Lityum İyon yeniden doldurulabi-
lir piller ve süperkapasitörlerin geliştirilmesi ve bio-nano sistemler, 
moleküler nanoteknoloji ve nano-aygıtlar konularındaki uluslarara-
sı düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verildi. 
Anabilim Dalı: Makina Mühendisliği / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Araştırma Alanları: 2D ve 3D Nanomateryal Sentezleme Tek-
nikleri, Bio-Nano Sistemler ve Moleküler Nanoteknoloji, Lit-
yum İyon Yeniden Doldurulabilir Piller ve Süperkapasitör-
ler, NanoElektronik ve Spintronik Materyaller ve Aygıtlar 
Görev Yeri: California Riverside Üniversitesi, Makina Mühendisliği / 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

TEŞVİK ÖDÜLLERİ
Temel Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Baytekin
“Elektrostatiğin moleküler mekanizmasının anlaşılması ve yalıtkanlar-
da elektrostatik yük birikiminin önlenmesi konularındaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Organik / Polimer; Araştırma Alanları: Polimer Malze-
me, Elektrostatik; Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 
Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
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Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Karadaş
“Anorganik kimya alanında ‘suyun yükseltgenmesi alanında ak-
tif katalizörlerin geliştirilmesi’ konularındaki uluslararası düzey-
de üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Kimya; Araştırma Alanları: Anorganik Kimya, Elektro-
katalizGörev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, 
Kimya Bölümü

Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Sinem Çöleri
“Telekomünikasyon alanında kablosuz sensör ağları, makineler arası 
kablosuz haberleşme ve araç haberleşmesi konularındaki uluslarara-
sı düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Araştırma Alanla-
rı: Beşinci Nesil (5G) Ötesi Makine Haberleşmesi, Akıllı Ulaşım Sis-
temleri, Kablosuz Ağ Kontrol Sistemleri, Araç İçi Kablosuz Sensör 
Ağları, Araçlar Arası İletişim, Milimetre Dalga Temelli Haberleşme 
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin
“Çevre mühendisliği alanında enerji verimli atıksu arıtımı ve di-
namik membran teknolojisi konularındaki uluslararası düzey-
de üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği; Araştırma Alanları: Atıksu Arıtımın-
da Enerji Verimliliği, Yenilikçi Atıksu Arıtma Prosesleri, Dinamik Memb-
ran Teknolojisi, Anaerobik Biyoteknoloji, Anaerobik ve Aerobik Memb-
ran Biyoreaktör (MBR) Teknolojisi, Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi 
Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İnşaat Fakültesi, Çevre 
Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses
“Nanoteknoloji ile malzeme bilimi ve mühendisliği alanla-
rında malzemelerin kendiliğinden düzenlenmesi ile nanoya-
pılı yüzeylerin üretilmesi ve moleküler algılayıcılar, elektro-
nik, çok fonksiyonlu kaplamalar, optoelektronik, enerji, kimlik 
doğrulama gibi farklı uygulamaları konularındaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Araştırma Alan-
ları: Kolloidal Nanomalzemelerin Kendiliğinden Düzenlenmesi ile 
Nanoyapılı Yüzeylerin Üretilmesi ve Uygulamaları: Plazmonik Yü-
zeyler, Çok Fonksiyonlu Süperhidrofobik Kaplamalar, Baskılama ile 
Kolloidal Nanomalzemelerin Düzenlenmesi ve Aygıt Uygulamaları 
Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bili-
mi ve Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Hakan Usta
“Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında, moleküler mü-
hendislik, organik optoelektronik malzemeler, nanoyapı-
lar ve yeni nesil aygıtlar konularındaki uluslararası düzey-
de üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 
Araştırma Alanları: Moleküler Mühendislik, Organik Optoelektronik 
Malzeme Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu, Pi-Konjüge Molekül-
ler ve Polimerler, Organik Yarı-İletkenler, Floresans Özellikle Işık Yayan 
Moleküller, Mikro/Nano Yapılı Organik Filmler ve Yüzey Zenginleşti-
rilmiş Raman Spektroskopisi (SERS) Uygulamaları, Organik Optoelekt-
ronik Aygıtlar (Organik Alan-Etkili Transistörler (OFET), Yığın-Hete-
roeklem Fotovoltaikler (BHJ-OPV), Işık-Yayan Diyotlar (OLED) ve 
Işık-Yayan Transistörler (OLET), Esnek Plastik Elektronik Teknolojileri 
Görev Yeri: Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malze-
me Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Elif Çadırcı
“Farmakoloji bilimine ve sağlık bilimleri temel alanına katkıda bu-
lunabilecek birçok çalışmada yeni hastalıkların tedavisinde yeni re-
septörlerin etkileri, var olan ajanların yeni endikasyonları ve etki 

mekanizmalarının aydınlatılması konularındaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Tıbbi Farmakoloji; Araştırma Alanları: Serotonin 5-HT7 
ve Ürotensinin UTR2 Reseptörleri ve Fizyopatolojik Rolleri, Sepsis, 
Sepsis Fizyopatlolojisi ve Yeni Tedavi Stratejileri, Enflamasyon ve İlişki-
li Hastalıklar, Gastrik Ülser, Bor Madeni ve Kemik Sağlığında Kullanımı 
Görev Yeri: Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü

Doç. Dr. Aydan Dağ
“Polimer kimyası alanında nanobiyoteknolo-
ji ve malzeme bilimi konularındaki uluslararası düzeyde üs-
tün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya; Araştırma Alanları: Nanomalzeme, 
Nanotaşıyıcı Sentezi ve Karakterizasyonu, Teranostik Nanosistemler 
ve Uygulamaları, Karbon Esaslı Yapılar ve Fonksiyonlandırılmaları, 
Nanobiteknoloji ve Biyomalzemeler, Kontrollü/Yaşayan Polimerleş-
me Teknikleri ile Fonksiyonel Polimerik Yapıların Hazırlanması, Click 
Reaksiyonlarının Sentetik Uygulamaları, Kontrollü/Hedefli İlaç Salım 
Sitemleri, Glikopeptid Polimerlerin Sentezi ve Lektinlerle Etkileşim-
leri, Yeni Metal Bazlı İlaçların Sentezi Kanser Tedavi Araştırmaları 
Görev Yeri: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacı-
lık Meslek Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder
“Hücre biyolojisi, kanser ve kök hücre alanlarındaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Moleküler Biyoloji ve Genetik; Araştırma Alanları: Uyarıl-
mış Pluripotent Kök Hücreler, Epigenetik, İn Vitro Hastalık Modellenmesi 
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Sosyal Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Selim Erdem Aytaç
“Siyaset bilimi alanında siyasal davranış konularındaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Siyaset Bilimi; Araştırma Alanları: Siyasal Dav-
ranış, Siyaset Bilimi Metodolojisi, Karşılaştırmalı Siyaset 
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu
“Enerji ve çevre politikası yapım süreçleri, mevcut ener-
ji ve çevre politikalarının analizi ve gelecek tasarımı, ener-
ji güvenliği, enerji dönüşümünün ekonomik, sosyal, politik ve 
çevresel etkileri, toplumun karşılaştığı zorluklar konularındaki uluslara-
rası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Sürdürülebilir Enerji, Uluslararası İlişkiler 
Araştırma Alanları: Enerji ve Çevre Politikası Yapım Süreçleri, Mevcut 
Enerji ve Çevre Politikalarının Analizi ve Gelecek Tasarımı, Enerji Güven-
liği, Enerji Dönüşümünün Ekonomik, Sosyal, Politik ve Çevresel Etkileri 
Görev Yeri: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Siyaset Bili-
mi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Emre Selçuk
“Psikoloji alanında sosyal ilişkilerin esenlik ve sağ-
lığa etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üs-
tün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Psikoloji; Araştırma Alanları: Sosyal Psikoloji, Yakın 
İlişkiler, Bağlanma, Evlilik, Duyarlılık; Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi, 
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gaye Soley
“Gelişim psikolojisi alanında algısal ve sosyal-biliş-
sel gelişim konularındaki uluslararası düzeyde üs-
tün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. 
Anabilim Dalı: Psikoloji; Araştırma Alanları: Gelişim Psikolojisi, De-
neysel Psikoloji; Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakül-
tesi, Psikoloji Bölümü
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TÜBA Genç Akademi Üyelerine “ODTÜ Prof. Dr. 
Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü”

TÜBA-GEBİP Ödülü sahipleri; Prof. Dr. Ahmet Can Al-
tunışık, Doç. Dr. Mustafa Oğuz Afacan, Doç. Dr. Murat 
Barışık, Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, Doç. Dr. 
Batur Ercan, Doç. Dr. Mehmet Gönen, Doç. Dr. Sinem 
Onaran, Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses, Doç. Dr. Gülis-
tan Meşe Özçivici, Doç. Dr. Burak Ülgüt, Doç. Dr. Mus-
tafa Yücel, Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Karadaş, Dr. Öğr. Üyesi 
Elif Nur Fırat Karalar ve Dr. Öğr. Üyesi Savaş Taşoğlu 
ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma 
Vakfı Ödülü’ne layık görüldü.

Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine 
katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözü-
müne yardımcı olan 40 yaşını doldurmamış genç araştır-
macılara verilen Araştırma Teşvik Ödülü’nü; Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 
Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Oğuz Afa-
can, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. 
Murat Barışık, Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emine 
Ülkü Sarıtaş Çukur, ODTÜ’nden Doç. Dr. Batur Ercan, 
Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Gönen, Hacet-
tepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sinem Onaran, Erciyes 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Gülistan Meşe 
Özçivici, Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burak Ülgüt, 
ODTÜ’den Doç. Dr. Mustafa Yücel, Bilkent Üniversite-
si’nden Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Karadaş, Koç Üniversite-
si’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar kazanırken, 
Koç Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Savaş Taşoğlu ise 
Teknoloji Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Onur Ödülü
Prof. Dr. Aslıhan Tolun – İstanbul Teknik Üniversitesi 

Bilim Ödülü
Prof. Dr. Burak Özbağcı – Koç Üniversitesi, Matematik Bölümü
Prof. Dr. Kerem Pekkan – Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bö-
lümü
Prof. Dr. Syeda Arzu Wasti – Sabancı Üniversitesi, İşletme Bölümü 

Hizmet Ödülü
Prof. Dr. Doğan Altınbilek – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü 

Teknoloji Teşvik Ödülü
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Taşoğlu – Koç Üniversitesi, Biyomedikal Mühen-
disliği Bölümü 

Araştırma Teşvik Ödülü
Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık – Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Onur Kaya – Eskişehir Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühen-
disliği Bölümü
Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
Fizik Bölümü

Doç. Dr. Mustafa Oğuz Afacan – Sabancı Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Bölümü
Doç. Dr. Murat Barışık – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makine 
Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Luca Biancofiore – Bilkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği 
Bölümü
Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş Çukur – Bilkent Üniversitesi, Elektrik – 
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Berkan Dülek – Hacettepe Üniversitesi, Elektrik – Elektronik 
Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Batur Ercan – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Malzeme ve 
Metalurji Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Mehmet Gönen – Koç Üniversitesi, Endüstri Müh.Bölümü
Doç. Dr. Tufan Kumbasar – İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik – 
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Kağan Kurşungöz – Sabancı Üniversitesi, Matematik Bölümü
Doç. Dr. Mohammadreza Nofar – İstanbul Teknik Üniversitesi, Malze-
me ve Metalurji Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Sinem Onaran – Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümü
Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses – Erciyes Üniversitesi, Malzeme ve Me-
talurji Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Cenk Özbay – Sabancı Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Gülistan Meşe Özçivici – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doç. Dr. Çiğdem Kaya Pazarbaşı – İstanbul Teknik Üniversitesi, Ens-
düstriyel Tasarım Bölümü
Doç. Dr. Sezen Soyer Uzun – Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendis-
liği Bölümü
Doç. Dr. Burak Ülgüt – Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü
Doç. Dr. Mustafa Yücel – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilim-
leri Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Emre Akbaş – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar 
Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nüfer Yasin Ateş – Sabancı Üniversitesi, İşletme Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aysel Erey – Gebze Teknik Üniversitesi, Matematik Bö-
lümü
Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Karadaş – Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar – Koç Üniversitesi, Moleküler Bi-
yoloji ve Genetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Burak Kocuk – Sabancı Üniversitesi, Endüstri Mühen-
disliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Zöhre Kurt – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Bi-
limleri ve Mühendisliği Bölümü



TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Akın Ünver 
ISA Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Kadir Has Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hamid Akın Ünver, merkezi ABD’de bulunan ve ulusla-
rarası ilişkiler alanında dünyanın en büyük ve saygın bi-
lim kurumu olan Uluslararası Çalışmalar Derneği (Inter-
national Studies Association – ISA) Yönetim Kurulu’na 
seçildi.

Uluslararası ilişkiler konusunda hem bölgesel hem de kü-
resel olarak önemli çalışmalar yapan akademisyenler ara-
sından seçilerek aday gösterilen ve ISA üyelerinin katıldı-
ğı seçim sonucunda en çok oyu alan Dr. Ünver, 2022-23 
yılları arasında iki yıl boyunca ISA Yönetim Kurulu üyesi 
olarak görev alacak.



DOĞUDAN YÜKSELEN BİLİM
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı'nın otobiyografisi; yüksek öğrenim için 
17 yaşında memleketi Erzurum'dan ayrılarak 17 yıl Almanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yaşadıktan sonra ülkesinin içinde bulunduğu çok zor koşulları 
bilmesine rağmen ülkesine hizmet etmek üzere 1980 yılında kendi arzusuyla 
yurda dönen ve Atatürk Üniversitesi'nde göreve başlayan bir bilim insanının 
gerek yurt dışında gerek yurt içinde bilim uğruna vermiş olduğu mücadelenin bir 
özetini içeriyor. Ülkesinde yaşadığı zorluklar ve engeller karşısında pes etmeyerek 
ayakta duran ve doğuda mükemmel bir araştırma altyapısı oluşturduktan sonra 
etrafında çok değerli bilim insanları yetiştiren Metin Balcı'nın serüveni, özellikle 
genç bilim insanlarına ışık tutacak.

Doğudan Yükselen Bilim için: https://satis.tuba.gov.tr
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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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TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü



IKLIM DEĞIŞIMI VE HALK SAĞLIĞI RAPORU / 
THE REPORT on CLIMATE CHANGE and PUBLIC HEALTH in TURKEY

Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği’nin (AASSA) talebi üzerine, Asya 
Bölgesindeki ülkelerde iklim değişiminin sağlık etkilerini ele almak üzere hazırlanacak 
rapora katkı sağlamak üzere, Türkiye’deki iklim değişiminin sağlık etkilerini ele alıyor. 
Rapor kapsamında; birinci bölümde giriş bilgileri, ikinci bölümde Türkiye ölçeğinde iklim 
değişiminin mevcut durumu, ileriye yönelik projeksiyonlar ve sağlıkta mevcut durum ve 
sağlık altyapısı, üçüncü bölümde iklim değişiminin sağlık etkileri, dördüncü bölümde iklim 
değişimi ve sağlık üzerinde yapılmış uyum ve etki azaltma çalışmaları ve beşinci bölümde 
sonuç ve öneriler sunuluyor.

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



KÜRESEL SALGININ ANATOMISI
INSAN ve TOPLUMUN GELECEĞI

TÜBA tarafından yayımlanan, salgının hayatın her alanındaki 
etkisine ışık tutan, 1.000 sayfayı aşkın Küresel Salgının 
Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği; TÜBA üyeleri dahil 
çok sayıda bilim insanının çalışmalarıyla hazırlandı. 

Kapsamının genişliği ve yer verilen detaylar, öngörüler, 
analizler dolayısıyla bir ilk olma özelliği taşıyan Küresel 
Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği'nde; 
sağlıktan eğitime, bilişim teknolojilerinden siyaset bilimine, 
ekonomiden uluslararası ilişkilere, ticaretten felsefeye, 
yapay zekâ çalışmalarından sosyolojik tahlillere, çevre 
ve tarımdan uzay ve kutup çalışmalarına kadar geniş 
yelpazede salgın sonrası dönem için öngörüler yer alıyor.

Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği 
için: www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Bilim ve Düşün

REFLECTIONS ON THE PANDEMIC
in the Future of the World

Reflections on the Pandemic in the Future of the World, 
pandeminin dünyaya etkilerini tüm detaylarıyla gözler 
önüne seriyor.

İçeriği ile salgını en geniş kapsamda ele alan eserlerin 
başında gelen “Reflections on the Pandemic in the 
Future of the World” başlıklı İngilizce kitapta pandeminin 
yansımaları çok boyutlu olarak ele alınıyor. Çalışmadaki 
bölümlerde postpandemik dönemde yaşanması beklenen 
dönüşümler ile ilgili öngörüler yer alıyor.

Reflections on the Pandemic in the Future of the World için: 
www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Bilim ve Düşün



76 TÜBA GÜNCE   OCAK 2021

TÜRK ISLAM BILIM KÜLTÜR MIRASI DIZISI

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
“Hesâb-ı Nazarî, Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle, Medh-i 
Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm, Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese 
ve İlmiye ile İskendernâme” başlıklı eserler yayımlandı.

Türk İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi için: https://satis.tuba.gov.tr



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
son olarak "Resâilü Ziyaeddin İbnü'l-Esîr, İbn Sînâ ve Fârâbî'nin Poetikaları, Evzahu'l-

Mesâlik ilâ Ma‘rifeti'l-Büldân ve'l-Memâlik, Nizâmü'l-Edviye ve Manzum Fütüvvetnâme" 
adlı eserler yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr

TÜBA Yayınları için:
https://satis.tuba.gov.tr

Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin  
65 yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi 

Lugati”nin A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R, S-Ş, T-V ile Y-Z harflerini 
içeren dokuz cildi ve dizinden oluşan onuncu cildinin TÜBA tarafından 

yayımlanmasıyla projenin ilk bölümü tamamlandı. 

TARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ
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TOPLANTISI

TÜBA 57. 
GENEL KURULU

TÜBA-JEOTERMAL ENERJİ 
TEKNOLOJİLERİ RAPORU 
YAYIMLANDI

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
"Levâmi'u'n-nûr fî zulmeti Atlas Minor, Mantığa Başlangıç Risâleler, Vâkıât-ı Rûzmerre I-IV 

ve Târîh-i Ungurus, Hümâyûn-nâme, Fenn-i Terbiye, Üsûlûcyâ: Aristoteles'in Teolojisi, 
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, 

es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, Ferîdüddîn 
Attâr'ın Tezkeretü'l-Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi ve Ferec Ba’d  

eş-Şidde” başlıklı eserler yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ
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