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Önsöz
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları çalışması üniversitemizin kurumsal
araştırma projeksiyonunun oluşturulmasına yönelik olarak önümüzdeki 5 yıllık
dönemde (2022-2027) öncelikli olarak odaklanılacak araştırma alanlarının yetkinlik
bazlı olarak belirlenmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında başlatılmıştır. Çalışma; (i)
araştırmacıların bireysel araştırma önceliklerinin bildirilmesi, (ii) araştırmacı geri
bildirimleri esas alınarak bölüm ve fakülte düzeyinde akademik birimlerin araştırma
önceliklerinin belirlenmesi, (iii) akademik birimlerin geri bildirimleri esas alınarak
üniversite

araştırma

önceliklerinin

derlenmesinden

oluşan

3

aşamada

gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın

ilk

aşamasında

araştırmacılarımız

https://onceliklialan.hacettepe.edu.tr

adresinden

bireysel
ulaşılabilen

geri

bildirimleri

çevrimiçi

form

üzerinden toplanmıştır. Bu aşamada üniversitemizde görev yapan 1250+ araştırmacı
geri bildirimde bulunmuştur. İkinci aşamada araştırmacıların geri bildirimleri, bağlı
oldukları akademik birimlere göre ayrıştırılarak fakültelere iletilmiştir. Akademik
birimlerde oluşturulan komiteler aracılığı ile araştırmacıların bireysel geri bildirimlerini
esas alarak bölüm ve fakülte düzeyinde Birim Araştırma Öncelik Alanları Belgesi,
birimlerimizin akademik kadrosu, araştırma öncelik alanları, alt çalışma konuları,
anahtar kelimeleri, önemi ve gerekçesini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Çalışmanın
son aşamasında akademik birimler tarafından hazırlanan belgeler derlenerek
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları Raporu hazırlanmıştır.

Raporun giriş bölümünde üniversitemizin araştırma politikası, araştırma ekosistemi,
araştırma altyapısı, araştırma destek birimleri, araştırmacı profili ve araştırma
performansı hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Araştırma önceliklerini tüm
akademik disiplinleri kapsayacak şekilde araştırmacılarımızın geri bildirimlerine dayalı
olarak hazırlamış olan üniversitemiz önümüzdeki dönemde; nitelikli araştırmacıları,
güçlü araştırma altyapısı ve destek mekanizmalarının katkısıyla önceliklerini hayata
geçirerek önemli çıktılar ortaya koyacaktır. Üniversitemizin mekan, insan ve finans
kaynaklarını öncelikleri doğrultusunda kullanarak daha ileri hedeflerine ulaşabileceğini
ve ülkemiz yükseköğretim sisteminde fark yaratmaya devam edeceğini düşünüyorum.
Vural Gökmen

Rektör Yardımcısı

2

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Teşekkür
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları çalışmasının başlangıcında
araştırmacıların bireysel araştırma önceliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan geri
bildirim formunun tasarımında, alanlarında deneyimli araştırmacılardan Kazım Barış
Atıcı, Serkan Çelik, Memed Duman, Halil Murat Aydın, Müge Yemişci Özkan ve Güneş
Esendağlı katkı sağlamıştır.
Tasarlanan geri bildirim formunun çevrimiçi olarak çalıştırılmasında ve araştırmacı geri
bildirimlerinin

akademik

birimlere

göre

derlenmesinde

Bilgi-İşlem

Dairesi

Başkanlığı’ndan Taha Baş sürece destek olmuştur.
Üniversitemizin farklı akademik birimlerinden 1250+ araştırmacı, bireysel geri
bildirimleri ile çalışmanın hedeflenen en değerli girdisi olan araştırma öncelik alanları
ile ilgili detaylı bilgileri sağlamışlardır.
Çalışmanın amacına ulaşmasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarımız, enstitü
müdürlerimiz ve dekanlarımız süreci sahiplenerek Birim Araştırma Öncelik Alanları
belgelerinin derlenmesine liderlik etmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları Raporunun hazırlanmasında değerli

katkılar koyan tüm paydaşlarımıza Hacettepe Üniversitesi Yönetimi olarak teşekkür
ederiz.
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Birinci Bölüm
Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Yönetimi
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Araştırma Politikası
Ülkemizin öncü yükseköğretim kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi’nin
araştırma-geliştirme politikası, liyakat, şeffaflık, katılımcılık, toplum odaklılık ve
mükemmeli aramak gibi temel değerler doğrultusunda, araştırma odaklı üniversite
kimliğini

güçlendirmeyi,

girişimciliği

yaygınlaştırmayı,

nitelikli

araştırmacılar

yetiştirmeyi, farklı disiplinler arasında işbirliğini ve toplumsal sorumluluk anlayışını
geliştirmeyi, ulusal ve evrensel alanda bilime katkının sürekliliğini sağlamayı
hedefleyen bir yaklaşımla;
§

Tıp-sağlık bilimleri, fen-mühendislik bilimleri, sosyal-beşerî bilimler, kültür ve
sanat alanlarında özgün ve rekabetçi araştırma faaliyetlerini destekleyen,

§

Araştırma önceliklerini, amaç ve hedeflerini ilan eden, araştırma-geliştirme
süreçlerini performans göstergelerine dayalı olarak izleyen, değerlendiren ve
hedeflere ulaşmaya dönük gerekli önlemleri alan,

§

Kurumsal özerklik doğrultusunda, evrensel etik değerleri, akademik özgürlüğü,
farklı yaklaşımları teşvik ederek araştırmacıların çalışmalarını güvenli bir şekilde
yürütmelerini sağlayan,

§

Güçlü

araştırma

araştırmacıların

altyapısı
disiplinler

ve

yetkin

ötesi

kadrosuyla,

farklı

disiplinlerden

açısıyla

birlikte

çalışmalarını

bakış

destekleyerek, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürüne dönüşme potansiyeli olan
bilimsel çıktılar üreten,
§

Ulusal ve uluslararası araştırma fonu kaynaklarının kullanımını teşvik eden,
uluslararası işbirliğini kolaylaştırıcı sistemleri geliştiren,

§

Ülkemizin yerel, bölgesel, ulusal kalkınma hedeflerine, bilimsel, toplumsal ve
kültürel önceliklerine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek
üzere altyapı, bütçe ve insan gücü kullanımını teşvik eden,

§

Küresel düzeyde, toplumsal katkısı yüksek bilimsel çıktıların üretilmesi için
stratejilerini

belirleyen

dönüştürülerek

ve

uygulayan,

ticarileştirilmesinin

ülke

bilimsel

araştırmaların

ekonomisine

ürüne

katkısını

ve

kalkınmasındaki rolünü dikkate alan,
§

Araştırma altyapısı ve yetkinliklerinden dış paydaşların faydalanmasına yönelik
işbirliği ve bilgi-teknoloji transferine dönük sistemleri geliştiren,
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§

Eğitim ve öğretimin her düzeyinde araştırma-geliştirme çıktılarını ve
faaliyetlerini kullanan, lisans ve lisansüstü eğitim programları ile üstün nitelikli
araştırmacıların yetiştirilmesine katkı yapan,

§

Girişimcilik ve yenilikçilik süreçleri ile ilgili farkındalığı sağlayarak yaygınlaştıran

bir anlayış ile araştırma-geliştirme süreçlerinin “Daha ileriye… En iyiye…” prensibiyle
etkin şekilde yönetilmesini kapsar.
Araştırma politikası yıllar içinde araştırmacıların kişisel merak ve ilgi alanlarına göre
şekillenen araştırma önceliklerinden, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik, akademik birikime
uygun ve disiplinlerarası çalışmaları önceleyen bir anlayışa yönelmiştir. Bu bağlamda,
farklı disiplinlerden araştırma ekiplerinin entegrasyonunu sağlamak, disiplinlerarası
çalışmaları artırmak ve katma değeri yüksek çıktılar üretmek ile ilgili tedbirler
alınmaktadır. Üniversitemiz hastanelerinde sunulan sağlık hizmetleri sırasında
gözlemlenen sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm arayışları tıp-sağlık ve fen-mühendislik
bilimleri

alanlarından

araştırmacıların

bir

araya

gelerek

gerçekleştirdikleri

disiplinlerarası araştırmalar için tetikleyici rol oynamaktadır.
Araştırma odaklı bir üniversite olarak lisansüstü eğitim, araştırma, yayın ve patent gibi
faaliyetlerimizi artırabilmek için önlisans ve lisans düzeyindeki ders yükümüzün
azaltılarak lisansüstü eğitim niteliğimizi iyileştirmeye ve nitelikli doktoralı eleman
yetiştirmeye odaklanılmaktadır.
Araştırma üniversiteleri bilimsel katkıları ile birlikte; topluma sundukları hizmetler,
farklı sektörlere yönelik olarak araştırmacıları ve mezunları aracılığıyla yaptıkları bilgi
ve teknoloji transferi hizmetleri ile de öne çıkmaktadır. Bilimsel araştırmaların ürüne
dönüştürülerek ticarileştirilmesinin ülke ekonomisi ve kalkınmadaki rolünü dikkate
alan Hacettepe Üniversitesi, araştırma politikalarını gerçekleştirebilmek için Hacettepe
Teknokent

ve

Hacettepe

Teknokent-Teknoloji

Transfer

Merkezi

(HT-TTM)

yapılanmasını güncel ihtiyaçlar ve fırsatlar doğrultusunda güçlendirmektedir. Bilgi ve
teknoloji transferi faaliyetleri, akademik disiplinlerin tamamını yansıtacak şekilde fenmühendislik bilimleri başta olmak üzere, tıp-sağlık bilimleri ve sosyal-beşeri bilimler
alanlarında gelişerek devam etmektedir.
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Araştırma Ekosistemi
8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanun ile kurulan Hacettepe Üniversitesi,
günümüzde ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak 16 fakülte, 15 enstitü,
4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 90+ araştırma ve uygulama
merkezi, 300+ tematik araştırma laboratuvarı, 5 hastane, teknoloji geliştirme bölgesi
ve teknoloji transfer merkezi ile eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında
toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir (Şekil 1).

1600+ Ar-Ge Projesi
270+ Ar-Ge Şirketi

5 Hastane
1400+ Doktor

sağlık
hizmetleri

4000+ Araştırmacı
300+ Araştırma Laboratuvarı
90+ Uygulama-Araştırma Merkezi
1800+ Öğretim Üyesi
500+ Program
50000+ Öğrenci
16 Fakülte
15 Enstitü
1 Konservatuvar
2 Yüksekokul
4 Meslek Yüksekokulu

teknoloji
transferi

araştırma
öğretim

Şekil 1. Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim, araştırma, sağlık hizmetleri ve teknoloji

transferi fonksiyonlarına ait temel büyüklükler

Hacettepe Üniversitesi araştırma ekosistemi ve ilgili paydaşlar Şekil 2’de
gösterilmektedir. Üniversitemizde araştırma tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyalbeşeri bilimlerin yanı sıra güzel sanatlar ile müzik ve sahne sanatları alanlarını kapsayan
geniş spektrumlu ve çok disiplinli bir yapıya sahiptir. Araştırma ekosistemi, araştırma
laboratuvarlarında gerçekleştirilen temel ve uygulamalı araştırma projelerinden elde
edilen çıktılar bilgi-teknoloji transferi mekanizmaları ile ilgili sektörlere aktarılarak,
farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak endüstriyel hizmetlere dönüştürülerek
üniversite-sanayi işbirliği imkanlarının geliştirilmesine katkı vermektedir. Bunun yanı
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sıra, araştırma çıktılarının hastanelerimizde sunulan sağlık hizmetlerinin sürekli
iyileştirilerek toplumsal katkıya dönüşmesi de sağlanmaktadır.

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Araþtırma Ekosistemi
Teknoloji Geliþtirme Bölgesi
Bilgi-Teknoloji Transferi
Araþtırma Merkezleri
Araþtırma Laboratuvarları

§
§
§
§
§

Bilimsel Araþtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

§ Proje Süreçleri Yönetimi
§ Proje Destek Ofisi
§ Performans Deðerlendirme Ofisi

Rektör Yardımcılıðı

§
§
§
§

Araþtırmadan Sorumlu

Fakülteler
Enstitüler
Konservatuvar
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları

Araþtırma Yönetimi
Araþtırma Etik Kurulları
Uluslararasılaþma ve Ranking Ofisi
Akademik Deðiþim Programları

Şekil 2. Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma ekosistemi ve ilgili birimler

Araştırma, bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda politika geliştirme, planlama,
uygulama, izleme ve değerlendirme alt bileşenlerine sahip (i) Proje Geliştirme, (ii) Proje
Gerçekleştirme, (iii) Proje Çıktıları Değerlendirme katmanlarından oluşan tandem bir
süreçle yönetilir (Şekil 3). Araştırma politikalarının geliştirilmesi, araştırma hedeflerinin
ve

önceliklerinin

belirlenmesi,

işbirliği

fırsatlarının

değerlendirilmesi,

proje

desteklerinin çeşitlendirilmesi, finansal kaynakların planlanması ve üniversite
sıralamalarının yönetilmesi bu sürecin önemli hedefleri arasındadır.
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HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Araþtırma Yönetimi
SENATO
Rektör
Rektör Yardımcısı
Bilimsel Araþtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
Proje Destek Ofisi
Teknoloji Transfer Merkezi
Merkezi Araþtırma Laboratuvarı
Birim Araþtırma Laboratuvarı
Fakülteler Enstitüler

Araþtırma Merkezleri

Hacettepe Üniversitesi Araþtırma Süreçleri Yönetimi
Proje Geliþtirme

Proje Gerçekleþtirme

Proje Çıktıları Deðerlendirme

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

BAP Komisyonu
Proje Destek Ofisi
Araþtırma Etik Kurulları
Etik Komisyonu
Bilimsel Araþtırma ve Yayın Etiði Komisyonu
Dıþ Ýliþkiler Genel Koordinatörlüðü
§ Avrupa Birliði Koordinatörlüðü
§ Ýkili Protokoller Birimi
Hacettepe Teknokent
Teknoloji Transfer Merkezi
Döner Sermaye Ýþletmesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlıðı
Bilgi-Ýþlem Daire Baþkanlıðı

§ Bilimsel Araþtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
§ BAP Komisyonu
§ Teknoloji Transfer Merkezi
§ Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Ofisi
§ Patent Ofisi
§ Proje Destek Ofisi
§ Araþtırma Performansı Deðerlendirme Ofisi
§ Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlıðı
§ Personel Daire Baþkanlıðı
§ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlıðı
§ Bilgi-Ýþlem Daire Baþkanlıðı
§ Döner Sermaye Ýþletmesi
§ Bilimsel Araþtırma ve Yayın Etiði Komisyonu
§ Araþtırma Etik Kurulları

§ Sınai Mülkiyet Hakları Deðerlendirme Komisyonu
§ Teknoloji Transfer Merkezi
§ Patent Ofisi
§ Giriþimcilik Ofisi
§ Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Ofisi
§ Kuluçka Merkezi
§ Hacettepe Teknokent
§ Araþtırma Performansı Deðerlendirme Ofisi
§ Dıþ Ýliþkiler Genel Koordinatörlüðü
§ Uluslararasılaþma ve Ranking Birimi
§ Basın ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
§ Kalite Komisyonu
§ Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlıðı

§
§
§
§
§
§
§
§

Araþtırmacılar
Araþtırma Laboratuvarları
Merkezi Araþtırma Laboratuvarı
Araþtırma ve Uygulama Merkezleri
Üniversite Hastaneleri
Fakülteler
Enstitüler
Konservatuvar / Meslek Yüksekokulları

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Araþtırmacılar
Araþtırma Laboratuvarları
Merkezi Araþtırma Laboratuvarı
Araþtırma ve Uygulama Merkezleri
Üniversite Hastaneleri
Fakülteler
Enstitüler
Konservatuvar / Meslek Yüksekokulları

Araþtırmacılar
Araþtırma Laboratuvarları
Merkezi Araþtırma Laboratuvarı
Araþtırma ve Uygulama Merkezleri
Üniversite Hastaneleri
Fakülteler
Enstitüler
Konservatuvar / Meslek Yüksekokulları

Şekil 3. Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma süreçlerinin (proje geliştirme, proje

gerçekleştirme ve proje çıktıları değerlendirme) yönetimi

Araştırma Altyapısı
Hacettepe Üniversitesi, rekabet gücü yüksek araştırma altyapısı ve nitelikli araştırmacı
kadrosuyla

kendi

araştırma

gündemini

gerçekleştirerek

yüksek

uluslararası

görünürlüğü hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için bir yandan bilimsel
araştırma kaynakları çeşitlendirilerek geliştirilirken, diğer yandan araştırma altyapısının
sürekli güçlendirilerek daha rekabetçi hale getirilmesine yönelik tedbirler alınmaktadır.

9

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

§

Araştırma Laboratuvarları
Hacettepe Üniversitesi teknik altyapısı güçlü araştırma laboratuvarları ile
rekabetçi araştırma imkanlarına sahiptir. Üniversitemizin Beytepe yerleşkesinde
Hacettepe

Üniversitesi

İleri

Teknolojiler

Uygulama

ve

Araştırma

Merkezi (HÜNİTEK) (https://hunitek.hacettepe.edu.tr) tarafından yönetilen
merkezi araştırma laboratuvarı ile farklı akademik birimlerimizde ve
hastanelerimizde

faaliyetlerine

devam

eden

300+

tematik

araştırma

laboratuvarı (http://lab.hacettepe.edu.tr) bulunmaktadır. Bunlar temel alanlar
bazında fen-mühendislik bilimleri alanında 120+, tıp-sağlık bilimleri alanında
110+, sosyal-beşeri bilimler alanında ise 30+ tematik laboratuvar şeklinde
dağılım göstermektedir. Üniversitemiz uzun yıllardır öz gelirlerinin önemli bir
kısmını

bu

araştırma

laboratuvarlarının

altyapısının

geliştirilmesine

ayırmaktadır. Bilim literatürüne evrensel düzeyde katkı yapan, özel sektör ile
ortak projeler üreten araştırma laboratuvarlarında tıp-sağlık, fen-mühendislik
ve sosyal-beşeri bilim alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yürütülmektedir.
HÜNİTEK, sahip olduğu ileri teknolojik altyapısı ile araştırmacılara proje
süreçlerinde gereksinim duydukları test ve ölçüm hizmeti vermektedir. Kurum
için araştırmacılarımızın yanı sıra, araştırma süreçlerinde test ve ölçüm ihtiyacı
olan diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan araştırmacılar ile özel
sektör ar-ge merkezlerinde yürütülen projeler de HÜNİTEK altyapısından
yararlanabilmektedir.
§

Hacettepe Hastaneleri
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri (http://hacettepe.edu.tr/saglik/hastaneler)
laboratuvarlarında

rutin

klinik

hizmetlerinin

yanı

sıra,

hastalıkların

moleküler/genetik tanısı da dahil olmak üzere tanı ve tedavisinde yeni
yöntemlerin geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Hem yurt içi
hem yurtdışı kuruluşlarla birlikte güncel tedavilerin araştırıldığı birçok proje
yürütülmektedir.
Hastanelerimizde alanında yetkin, tanınır, çalışmaları ulusal ve uluslararası
bilimsel kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda bilim insanı
çalışmaktadır. Hastanelerimizde görev yapan yüksek nitelikli araştırmacılarımız
her yıl düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinde bulunmakta,
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ülkemizi yaptıkları etkinliklerle en üst düzeyde temsil etmektedirler.
Akademisyenler araştırma laboratuvarları ile işbirliği içerisine girerek çok sayıda
deneysel ve öncü çalışmalara da imza atmaktadırlar. Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler ve bunlara yapılan atıf sayıları açısından
değerlendirildiğinde

Hacettepe

Üniversitesi

Hastaneleri

uzun

yıllardır

Türkiye’nin en iyisi konumunda yer almaktadır.
2009 yılında kurulmuş olan Klinik Araştırmalar Birimi, klinik araştırmalar ile ilgili
denetim

ve

düzenleme

faaliyetlerini

yürütmektedir.

Üniversitemiz

hastanelerinde anlık olarak en az 150+ klinik araştırma projesi yürütülmektedir.
Klinik araştırmalar, hasta tanı ve tedavisinde belirleyici olmakla kalmayıp çıktıları
ile tanı/tedavi algoritmalarının güncellenmesini de sağlayarak tıp dünyası için
yönlendirici olmaktadır. Hacettepe Hastanelerimiz bünyesinde yer alan
araştırma laboratuvarları, klinik ile yakın ilişkide olup ülkemizde ve dünyada
özellikli ve nadir hastalıkların tanısının konulmasında öncü olmaktadır.
§

Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Hacettepe Üniversitesi, akademik birimlerde uygulanan programların uygulama
boyutunu ve araştırmaları desteklemek, çok disiplinli yaklaşımlar ile halen
yürütülen programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak amacıyla kurulmuş
tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında faaliyetlerini
sürdüren

90+

uygulama

ve

araştırma

merkezine

(http://hacettepe.edu.tr/arastirma/arastirma_uygulama_merkezleri) sahiptir.

Araştırma Destek Birimleri
Hacettepe Üniversitesinde araştırma süreçleri değişik birimlerimiz tarafından sunulan
profesyonel

mekanizmalar

ile

desteklenmektedir.

Araştırma

projelerimiz

üniversitemizin nitelikli akademik kadrosu tarafından sunulan sağlık ve diğer sektörel
hizmetlerden elde ettiği öz gelirleri ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile kamu/özel
sektör tarafından fonlanan dış destekli projelerden elde edilen bütçe ile finanse
edilmektedir. Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenen projelerin detaylarına BAPSİS
(https://bapsis.hacettepe.edu.tr) , dış fonlar ile desteklenen projelerin detaylarına ise
DAPSİS (https://dapsis.hacettepe.edu.tr) veri tabanlarından ulaşılabilmektedir.
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Hacettepe Üniversitesi araştırma altyapısının geliştirilmesi, üstün nitelikli bilim
insanlarının

yetiştirilmesi,

araştırmacıların

akademik

nitelik

ve

başarılarının

yükseltilmesi, uluslararası işbirliği olanaklarının artırılması, yurtdışı araştırma
deneyimlerinin ve uluslararası bilinirliklerinin geliştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının
korunması ve araştırma bulgularının bilgi-teknoloji transferi yolu ile ticarileştirilmesi
konularında kurum içi destek mekanizmalarına sahiptir. Araştırmacılarımızın bireysel
öncül araştırma desteklerinden uluslararası araştırma ve inovasyon işbirliği
desteklerine kadar farklı yelpazedeki dış destekli fon kaynaklarına başvuruları teşvik
edilmektedir.
§

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Bilimsel

Araştırma

Projeleri

(BAP)

Koordinasyon

Birimi (https://bap.hacettepe.edu.tr) tarafından desteklenen projelerin amacı,
Üniversitemizde temel ve uygulamalı alanlarda akademik gelişime yönelik
rekabetçi araştırmalara destek olarak üniversitemizin araştırma üniversitesi
kimliğini güçlendirmek ve uluslararası görünürlüğüne katkıda bulunmaktır.
Desteklerin Üniversitemizde temsil edilen tıp-sağlık bilimleri, fen-mühendislik
bilimleri, sosyal-beşeri bilimler ve sanat alanlarından akademik disiplinlerin
tamamını kapsayacak şekilde dağıtılması temel ilke olarak benimsenmektedir.
BAP Koordinasyon Birimi, Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarının özgün
değeri olan, yenilikçi yaklaşımlar içeren, sonuçları ile ülkemizin bilimsel,
teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli
yüksek kapsamlı araştırma projelerine destek vermektedir. Destek sağlanan
projelerde görev alan araştırmacılardan etki değeri yüksek çıktılar (araştırma
makalesi, patent) üretmeleri beklenmektedir. Üniversitenin ve ülkemizin
araştırma politikaları doğrultusunda belirlenen öncelikli alanlara çağrı
kapsamında destekler sağlanmaktadır. Sağlanan destekler arasında ulusal ve
uluslararası düzeyde üniversite-sanayi, üniversite-kamu ve üniversite-üniversite
işbirliğini geliştirmeye yönelik, çok disiplinli araştırma projeleri özel bir yer
tutmaktadır. Araştırma odaklı bir üniversite olan Hacettepe Üniversitesi,
özellikle küresel görünümünü güçlendirmeyi amaçlayan bu tür araştırma
projelerine özel bir önem vermektedir.
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BAP Koordinasyon Birimi tarafından kurumsal olarak sağlanan proje destekleri
aşağıda listelenmiştir;
•

Kapsamlı Araştırma Projeleri

•

Öncelikli Alan Araştırma Projeleri

•

Çağrılı Projeler

•

Katılımlı Araştırma Projeleri

•

Hızlı Destek Projeleri

•

Lisansüstü Tez Projeleri

•

Kariyer Başlangıç Projeleri

•

Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri

BAP Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri BAP Komisyonu tarafından
değerlendirilmektedir.
§

Proje Destek Ofisi
Proje

Destek

Ofisi

(http://www.pdo.hacettepe.edu.tr),

Üniversitemiz

araştırmacılarının ulusal ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştırmak ve
artırmak amacıyla faaliyet göstermektedir. PDO araştırmacılarımızın proje
fikirlerini doğru fon kaynağına yönlendirmeyi ve fonlanmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Ufuk Avrupa, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), Marie
Skłodowska-Curie Eylemleri, WIDESPREAD (Teaming, Twinning, ERA Chairs and
COST Eylemleri), Erasmus+, Ufuk 2020, TÜBİTAK (ARDEB, BİDEB ve TEYDEB),
Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Ulusal Ajansı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) gibi programlar kapsamında aşağıdaki faaliyetler PDO tarafından
gerçekleştirilmektedir:
•

Fon programları ile ilgili bilgi günleri/etkinlikler düzenlemek,

•

Program çağrıların yayınlanmasını/duyurulmasını sağlamak,

•

Araştırmacılarımızın

proje

fikirleriyle

uyumlu

fon

programlarına

yönlendirilmesi konusunda destek vermek,
•

Proje

yazım

aşamasında

“network”

oluşturulması

konusunda

yönlendirmede bulunmak,
•

Proje yazımında mükemmeliyet, uygulama ve etki alanları arasındaki
uyumun öne çıkarılması için yardımcı olmak,
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•

Proje başvuruları sırasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili teknik
bilgilendirme sağlamak,

•

Proje başvurularının sisteme girilmesi sırasında gerekli bilgi ve belgeleri
sağlayarak destek olmak,

•

Gerekli

durumlarda

TÜBİTAK

ile

iletişime

geçerek

doğru

yönlendirmelerde bulunmak,
•

Proje çağrılarını izlemek ve çağrı konuları ile ilgili yetkinliği olan
üniversitemiz araştırmacılarını Web of Science aracılığıyla tespit ederek
proje hazırlama sürecine yönlendirmek.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin idari ve mali
süreçleri BAP Koordinasyon Birimi bünyesinde bulunan Dış Destekli Projeler
Ofisi tarafından yürütülmektedir.
§

Araştırma Etik Kurulları
Araştırma projeleri, içeriklerine göre gerekli ise araştırma etik değerlendirme
süreçlerinden geçirilmektedir. Bu amaçla faaliyet gösteren araştırma etik
kurulları ve etik komisyonu aşağıda listelenmiştir;

§

•

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

•

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

•

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

•

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu

•

Etik Komisyonu (Gözlemsel/Betimsel Araştırma Projeleri)

Bilgi-Teknoloji Transferi
Hacettepe Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri aracılığıyla
sahip olduğu bilgi birikimini ilgili sektörlere aktarmak üzere etkinliği uzun
yıllardır sahada test edilerek kanıtlanmış profesyonel mekanizmalara
sahiptir.

2008 yılında Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici

A.Ş. (https://www.hacettepeteknokent.com.tr) bünyesinde bir alt birim olarak
kurulmuş olan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
(https://www.hacettepettm.com), 2009 yılında anonim şirket statüsünde ayrı
bir tüzel kişilik haline gelmiştir.
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2003 yılında kurulan Hacettepe Teknokent, Türkiye’nin ilk teknokentleri
arasında öncü kimliği ile yer almaktadır. Hacettepe Teknokent, yüksek katma
değerli,

Ar-Ge’ye

dayalı

ileri

teknoloji

ürün

ve

hizmetler

üreten

girişimcilerimizin, birbirleri ile bilgi ve teknoloji transferinde bulundukları, uygun
altyapı, üst yapı ve benzeri hizmetleri en kaliteli şekilde aldıkları organize bir
araştırma ve iş merkezidir. Hacettepe Teknokent, yaklaşık 1 milyon m2’lik açık
alan, 75 bin m2’lik kiralanabilir Ar-Ge yatırım alanı, farklı sektörlerde 270+ firma,
alanında uzman 4000+ çalışan, 1290+ tamamlanan, 530+ devam eden proje,
yeni girişimlerin desteklendiği ön kuluçka ve kuluçka merkezi, prototipleme
atölyesi, pek çok başarılı çalışmaya imza atan HT-TTM ile öne çıkmaktadır.
Üniversitemiz akademik ve teknik bilgi birikiminin ilgili sektörlere transferi HTTTM aracılığıyla sağlanmaktadır. Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Yönetici A.Ş. bünyesinde bir alt birim olarak kurulmuş olan HT-TTM 2009 yılında
anonim şirket statüsünde ayrı bir tüzel kişilik haline gelmiştir. HT-TTM
tarafından araştırmacılarımıza üniversite-sanayi ve üniversite-kamu iş birliği
projeleri geliştirme, ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje
hazırlama, araştırma sonuçlarına dair buluş saptama ve patent başvurularını
yönlendirme, girişimciliği destek olma gibi hizmetler verilmektedir. HT-TTM,
kuruluşundan bu yana aracılık ettiği 1600+ sözleşmeli kamu-üniversite-sanayi
işbirliği projesi ile 100+ milyon TL değerinde bilgi-teknoloji transfer hizmeti
üretmiştir.
§

Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi
Araştırma

Performansı

Değerlendirme

(http://apdo.hacettepe.edu.tr),

üniversitemizin

Ofisi

araştırma

(APDO)

performansının

izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Ofis,
üniversitemizin araştırma üniversitesi kimliğine uygun olarak gelişimine katkı
sağlamak

için

araştırma-geliştirme

performansına

dayalı

verilerin

değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını sürdürmektedir. Ofisin bu
amaçla gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda listelenmiştir;
•

Üniversitenin

çeşitli

birimleri

ile

iş

birliği

içerisinde

araştırma

performansına ait verileri toplamak,
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•

Üniversite bünyesinde toplanan verileri düzenleyerek ve analize hazır
hale getirmek,

•

İzleme ve değerlendirme sonuçlarının Rektör, Rektör Yardımcıları ve
üniversitenin ilgili birimleriyle paylaşmak,

•

Üniversiteye ait bibliyometrik verinin standardizasyonunun sağlamak
için üniversite çapında faaliyet göstermek,

•

Üniversitemizin bilimsel araştırma performansı hakkında Yükseköğretim
Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
gibi kurum ve kuruluşlar tarafından istenen periyodik araştırma
değerlendirme raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve söz konusu
çalışmaların sonuçlarını üniversite ve kamuoyuna duyurmak.

§

Uluslararasılaşma ve Ranking Birimi
Hacettepe

Üniversitesi,

dünya

üniversiteleri

sıralamasındaki

yerinin

yükselmesinde performans göstergelerinin izlenmesi ve geliştirilmesine özel bir
önem vermektedir. Üniversitemizde uluslararası görünürlük ve derecelendirme
süreçleri, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü (http://www.int.hacettepe.edu.tr)
bünyesinde Uluslararasılaşma ve Ranking birimi tarafından yönetilmektedir.

Araştırmacı Profili
Hacettepe

Üniversitesi

üniversitelerinden

nitelikli araştırmacı

profili

ile

öne

çıkan

(http://hacettepe.edu.tr/arastirma/arastirmaci_profili)

araştırma
biridir.

Üniversitemizde 16 fakülte, 15 enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 90+
uygulama-araştırma merkezi bünyesinde, değişik akademik kadrolarda 4000+
araştırmacı görev yapmaktadır (Tablo 1). Üniversitemiz araştırmacılarının akademik
faaliyetleri ile ilgili verilere AVESİS (https://avesis.hacettepe.edu.tr) veri tabanından
ulaşılabilmektedir.
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Tablo 1. Akademik personelin dağılımı

Unvan

Sayı

%

Profesör

951

24

Doçent

320

8

Dr. Öğretim Üyesi

540

14

Araştırma Görevlisi

1565

40

Öğretim Görevlisi

561

14

Akademik personelin önemli kısmı kariyerlerinin belirli bir dönemini sürdürdükleri
dünyanın saygın üniversitelerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerini üniversitemize
aktarmaktadır. Farklı disiplinlerden nitelikli araştırmacıların varlığı, üniversitemizde çok
disiplinli bilimsel çalışmalar için uygun bir ortam sunmaktadır.
Akademik personel atamalarında bilimsel araştırma performansını değerlendirmeye
yönelik ayrıntılı kriterler uygulanmaktadır. Üniversitemiz atama kriterlerinde
(https://www.hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri) bilimsel araştırma çıktıları
özel bir yer tutmaktadır. Araştırma performansının değerlendirilmesinde çıktıların
niceliğinden çok niteliği ön plana çıkarılmaktadır. Bu durum mevcut akademik
personeli özgün ve rekabetçi araştırmaya yönlendirmektedir. Öğretim üyeliğine
atamalarda uluslararası bilim camiasında genel kabul gören nitelikli yayınlara öncelik
verilmektedir. Öğretim üyeliği kadrolarına geçişte SCI, SSCI ve A&HCI dizinlerinde yer
alan uluslararası dergilerde yayın yapma koşulu aranmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi, ülkemizdeki en başarılı araştırma üniversitelerinden biridir.
Hacettepeli araştırmacılar, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alanlarında başarılı
araştırmacılar ile işbirliği içinde çok sayıda araştırma projesini hayata geçirmiştir.
Bilimsel araştırmanın en önemli çıktısı olan araştırma makalesi sayısı açısından
Hacettepe Üniversitesi ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci
sıradadır. TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda
akademisyen

(http://hacettepe.edu.tr/arastirma/basariveoduller)

üniversitemizde

görev yapmaktadır.
Üniversitemiz öğretim üyeleri bugüne kadar 62 TÜBİTAK Teşvik, 17 TÜBİTAK Bilim, 7
TÜBİTAK Topluma Hizmet, 2 TWAS ödülü ile toplam 88 TÜBİTAK ödülü kazanmıştır.
Bunun yanında 24 TÜBA GEBİP ödülüne ve 1 BAGEP ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca
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üniversitemiz öğretim üyeleri UNESCO, Vehbi Koç, Sedat Simavi, L’Oreal Bilim Kadını,
Eczacıbaşı ve Novartis ödülü gibi 50+ prestijli ödülün sahibi olmuştur. Hacettepe
Üniversitesi, Türk bilim insanları arasında yüksek h-indeksi değerine sahip
araştırmacıları ile bilime önemli katkılar yapmaya devam etmektedir.
Üniversitemiz akademisyenleri, ülkemizde bilim ve teknolojiyi yönlendiren önemli
kurumlarda yönetici veya danışmanlık görevleri de üstlenmektedir. Hacettepe
akademik personeli tarafından ulusal ve uluslararası mesleki/bilimsel sivil toplum
örgütlerinde üst düzey yöneticilik görevleri yürütmektedir.
Hacettepe Üniversitesi ülkemizin uluslararası araştırma ağı en gelişmiş üniversitesi
durumundadır. Araştırmacılarımızın dünyanın bilimde önde gelen ülkelerinden saygın
kuruluşlar ile bilimsel işbirliği içinde sürdürdükleri çalışmaları her geçen yıl artarak
devam etmektedir. Uluslararası işbirliklerinin Hacettepe Üniversitesi yayınlarının
niteliği ve niceliği üzerindeki etkisi uluslararası veri tabanları aracılığıyla rahatlıkla
izlenebilmektedir.

Hacettepe

Üniversitesi

tarafından

yayınlanan

araştırma

makalelerinde en çok işbirliği yapılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri,
Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, Belçika ve Hollanda yer
almaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Hacettepe Üniversitesi adresli yayınlarda uluslararası işbirliği yapılan ülkelerin

dağılımı (Kaynak: Web of Science)
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Üniversitemiz uzun yıllardır ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik akademik
faaliyetleri desteklemektedir. Üniversitemizin halen 40+ ülkeden 200+ kurum ve
kuruluş ile işbirliği anlaşması (http://hacettepe.edu.tr/arastirma/arastirma_isbirligi)
bulunmaktadır.

Araştırma Performansı
Uluslararası saygın kaynaklarda bilimsel yayın yapmak araştırma üniversitelerini
tanımlayan önemli bir özelliktir. Hacettepe Üniversitesi yayınlanan araştırma makalesi
sayısı bakımından ülkemizde yıllardır birinci sırada yer almaktadır. Üniversitemizin
araştırma makalesi ve derleme türündeki yayın sayısı yıllar içinde düzenli şekilde
artarak 2021 yılı itibari ile yılda 3100+ düzeyine ulaşmıştır (Şekil 5). Hacettepe
Üniversitesi yayınladığı toplam 40000+ araştırma makalesi ile bilime evrensel düzeyde
katkı yapmıştır.
Hacettepe Üniversitesi tarafından üretilen yayınların %90’dan fazlası tıp-sağlık bilimleri
ile fen-mühendislik bilimleri alanlarında yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi
yayınlarının araştırma alanlarına göre dağılımı incelendiğinde Pediatri, Kimya ve
Mühendislik yayınlarının ilk üç sırada geldiği görülmektedir. Odaklanılan ilk 25
araştırma alanından 16’sı tıp-sağlık bilimleri, 8’i fen-mühendislik bilimleri, 1’i ise sosyalbeşeri bilimler ile ilgilidir (Şekil 6).
Tıp-sağlık bilimleri kategorisinde pediatri, onkoloji, nöroloji, farmakoloji, cerrahi,
kardiyoloji, hematoloji, radyoloji, romatoloji ve immünoloji en çok katkı yapılan
araştırma alanlar arasında yer almaktadır. Fen-mühendislik bilimleri kategorisinde
kimya, moleküler biyoloji, fizik, malzeme bilimi, matematik, bilgisayar bilimleri, polimer
bilimi, gıda bilimi ve teknolojisi, kristalografi ve jeoloji alanlarında yapılan katkılar,
Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ise eğitim, psikoloji, ekonomi ve spor bilimleri
alanlarının faaliyetleri öne çıkmaktadır.
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Şekil 5. Hacettepe Üniversitesi adresli araştırma makalesi ve derleme türündeki

yayınların yıllara göre değişimi (Kaynak: Web of Science)

Şekil 6. Hacettepe Üniversitesi adresli araştırma makalesi ve derleme türündeki

yayınların araştırma alanlarına göre dağılımı (Kaynak: Web of Science)
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Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları BAP Koordinasyon Birimi, ulusal/uluslararası fon
kuruluşları (TÜBTAK, TÜSEB, AB gibi) ile kamu/özel sektör tarafından desteklenen çok
sayıda ve çeşitlilikte araştırma projeleri yürütmektedir. 2021 yılı itibarı ile farklı
kurumlar tarafından desteklenen 1200+ projenin toplam bütçesi 260+ milyon TL
düzeyine ulaşmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2021 yılında yürütülmekte

olan (önceki yıldan devreden + yeni başlayan) araştırma projelerinin sayısı ve bütçesi
Fonlayıcı Kurum

Proje Sayısı

Proje Bütçesi, TL

Hazine

4

13.636.000,00

Avrupa Birliği

32

7.735.779,67

Tübitak

228

112.971.268,00

BAP

675

104.744.862,43

Döner Sermaye

238

8.110.632,63

HT-TTM

25

17.458.584,78

1202

264.657.127,51

Toplam

Hacettepe Üniversitesi farklı derecelendirme kuruluşları tarafından yayınlanan
sıralamalarda devlet üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer almaktadır (Şekil 7).

Şekil 7. Uluslararası sıralamalarda Hacettepe Üniversitesi tarafından elde edilen

başarılar
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İkinci Bölüm
Akademik Birimler

Araştırma Öncelik
Alanları
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FAKÜLTELER
§ Diş Hekimliği Fakültesi
§ Eczacılık Fakültesi
§ Edebiyat Fakültesi
§ Eğitim Fakültesi
§ Fen Fakültesi
§ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
§ Güzel Sanatlar Fakültesi
§ Hemşirelik Fakültesi
§ Hukuk Fakültesi
§ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
§ İletişim Fakültesi
§ Mimarlık Fakültesi
§ Mühendislik Fakültesi
§ Sağlık Bilimleri Fakültesi
§ Spor Bilimleri Fakültesi
§ Tıp Fakültesi
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Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Klinik Bilimler Bölümü
§

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

§

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

§

Endodonti Anabilim Dalı

§

Ortodonti Anabilim Dalı

§

Pedodonti Anabilim Dalı

§

Periodontoloji Anabilim Dalı

§

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

§

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

Diş Hekimliği Araştırma Laboratuvarı
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Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALPER

AKTAŞ

PROFESÖR

§

HAKAN HIFZI

TÜZ

PROFESÖR

§

NURAY

ER

PROFESÖR

§

EMRE

TOSUN

DOÇENT

§

ÇİĞDEM

KARACA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MERİÇ

BİLGİÇ KÜÇÜKGÜVEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUSTAFA YİĞİT

SAYSEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SALİH EREN

MERAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYDIN ONUR

GERÇEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKE

KARAER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLEK

ŞAHAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECEM

USMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESMA

COŞKUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA BETÜL

BARAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

SAÇAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖKNUR

TOPALOĞLU YASAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖRKEM

TAŞKIRAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLİN

ACAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ILGIN

ARI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İPEK DİLARA

BAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

DEMİREL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR

KOÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELEN

ADİLOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SENA

AKSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERKAN

KİRİŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TAHA

ÖZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TURGAY

KASAP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TURHAN

BIÇKI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR BARAN

GÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Dental implantolojide kemik rejenerasyonu

§

Baş ve boyun kanserlerinde tümör mikro-çevresinde yer alan ve kanser
gelişimini destekleyen elemanların kanser evrelerine göre analiz edilmesi

§

MRONJ

§

Temporomandibuler eklem hastalıkları

§

Antiseptik ajanlar
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§

Kemik augumentasyonu

§

Dental implant

§

Hasta anksiyetesi

§

Kemik iyileşmesinin iyileştirilmesi

§

Ortognatik cerrahinin çevre dokulara etkisinin belirlenmesi

§

Oral cerrahide ağrı ve ödem kontrolü

§

Deneysel hayvan çalışmaları

§

Biyomateryaller

§

Ağız, diş ve çene cerrahisi

§

Dental implantların biyomekanik özelliklerinin geliştirilmesi

Alt Çalışma Konuları

§

Alveoler soket prezervasyonu

§

Alveoler defekt rekonstrüksiyonu

§

Sinüs lifting

§

Büyüme faktörlerinin kemikleşme üzerine etkisi

§

Kanserle ilişkili oral mikrobiyotanın sekans analizi

§

Eksozomal miRNA analizi

§

Epitelyal-mezenkimal geçişte rol oynayan faktörlerin analizi

§

Mikrobiyoloji

§

Ankaferd

§

Oral cerrahi

§

Augmentasyon materyalleri

§

Sedatif ajanlar

§

Greft materyallerinin iyileşme performanslarının arttırılması

§

Ortognatik cerrahi geliştirilmesi

§

Etkin ağrı ve ödem kontrolü medikasyonları

§

Otojen greft ile defekt onarımı

§

Ksenojen greft ile defekt onarım cerrahileri

§

Kritik boyut defekt çalışmaları

§

Lokal uygulanan stimülanlar

§

TME

§

Nörosensoriyel bozukluklar

§

Dental implantlar
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§

Çiğneme biyomekaniği

§

Biyouyumlu polimerler

Anahtar Kelimeler

Yara iyileşmesi, osteogenez, büyüme faktörleri, biyomateryaller, anti-rezorptif ilaçlar,
baş ve boyun kanseri, eksozom, mezenkimal kök hücre, oral mikrobiyom, tükürük,
MRONJ, Actinomyces, prevotella, redüksiyonlu disk deplasmanı, redüksiyonsuz disk
deplasmanı, iliak kemik grefti, dental implant, augmentasyon, sedasyon, yirmi yaş
cerrahisi, ortognatik cerrahi, greftler, analjezi, ödem kontrolü, bruksizm, kemik
transplantasyonu,

osteogenezis,

kritik

boyut

defekt,

ksenogreftleme,

biyomühendislik, biyomateryal, çene osteonekrozu, myofasiyal ağrı, TME internal
düzensizlik, parestezi, patoloji, biyouyumluluk, biyomekanik, esnek implant
Önemi ve Gerekçesi

Diş çekimi, patolojik lezyonların tedavisi veya oral ve maksillofasiyal travma gibi
nedenler sonrası alveoler kemikte meydana gelen rezorpsiyon ve defektler hastaları
fonksiyonel ve psikososyal olarak etkilemektedir. Yara yeri iyileşmesinin modifiye
edilerek alveoler kemikte meydana gelebilecek rezorpsiyon miktarının azaltılması veya
çeşitli rekonstrüksiyon teknikleri ile mevcut defektlerin onarılması, öncelikli olarak
birtakım medikamentlerin veya tıbbi cihazların cerrahi işlemlerde kullanılması
gerekliliğini açığa çıkarmıştır. Diş hekimliğinde teknolojik gelişmelerin hızlanması ile
çok sayıda biyomateryal ticari formlarda klinisyenlere sunulmaktadır. Bunun dışında
otojen kaynaklı ürünlerin cerrahi işlemlerdeki etkinliği incelenmektedir. Teknolojik
gelişmelere paralel bir hızla etkinliği ve güvenilirliği incelenen ve otojen kaynaklı olan
ya da olmayan tüm ilaç ve tıbbi cihazların klinikte rutin kullanımlarından önce çeşitli in
vitro ve in vivo çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Son yıllarda özellikle genç yaş gruplarında, baş ve boyun kanserlerinin insidansında,
sigara, alkol kullanımı gibi sosyal alışkanlıkların yanında HPV gibi viral faktörlerin
etkisiyle de artış görülmektedir. Altta yakan moleküler mekanizmaların aydınlatılması
kişiye özel / hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesinin en temel basamağını
oluşturmaktadır. Baş ve boyun kanser gelişiminde önemli rol oynayan faktörlerden biri
oral mikrobiyota iken bir diğeri ise içerisinde kansere özgü belirteçleri barındıran ve
tümör mikroçevresinde hücre-hücre / hücre-çevre dokular arasında iletişimden baş
sorumlu elemanlar olarak görülen eksozomlardır. Kanser patogenezinde rol alan bu
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etmenlerin spesifik bir şekilde belirlenmesi ve kansere özgü belirteçlerin saptanması
hem erken tanıda hem de tedavi protokollerinde önemli rol gösterici noktalar
olacaktır. Literatürde kanser gelişiminin ilk basamağı sayılan epitelyal-mezenkimal
geçiş fenomeninin baş ve boyun kanserleri kapsamında detaylı analizi hedeflenen
mekanizmaları açığa çıkarmada umut vaat edicidir.
Hastalarda oral cerrahinin genel olarak lokal anestezi altında uygulanmasından dolayı
gelişen anksiyete, sedatif ajanlarla kontrol altına alınabilmektedir. Bu sedasyonun her
hastada gerekli olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Dental implant son 20 yıldır
ülkemizde ve dünyada sıklığı artan bir biçimde uygulanmakta olan bir diş hekimliği
tedavi yöntemidir. Ancak uygulama sırasında sıklıkla kemik defektleri gibi zorluklarla
karşılaşılabilmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelinebilmesi için gerek kemik
augmentasyonları, gerekse de dental implant dizayn ve özelliklerinin geliştirilmesi
gerekmektedir.
İleri düzeyde fayda sağlayacak yenilikler bu alanlarda yetersizdir. Defekt onarımı
cerrahileri son yıllarda popülarite kazanmıştır ve sıklıkla uygulanmaktadır. Bu
ilerlemeler ile araştırmacılar kemik defekti onarımı amacıyla kullanılacak çok sayıda
biyomateryalle karşı karşıya kalmaktadır. Zaman zaman bu materyallerin ilave ajanlarla
geliştirildikleri de literatürde görülmektedir. Kemik defektlerinin hem en hızlı hem
kemiğe en uygun biyomekanik özelliklere sahip materyaller ile onarımı oldukça
önemlidir. Bu sayede en hızlı şekilde elde edilecek doğala en yakın kemik dokusu,
dişsizlik sürelerini kısaltarak veya fasiyal deformiteleri düzelterek insanların daha hızlı
sosyal hayatlarına kavuşmasında da öncülük edecektir.
Prospektif olarak kliniğimize başvuran hastaların eklem içi düzensizlikleri ile ilgili klinik
bulguları ile MRI görüntüleri arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi önemlidir.
Prospektif klinik çalışmalar ile temporomandibuler eklem rahatsızlığı/yakınmaları
bulunan dejeneratif değişiklikler gösteren hastalara uygulanan tedavi yöntemleri
karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu sayede invaziv ve invaziv olmayan tedavi
yöntemlerinin etkinliği görülebilecek ve tedavi protokollerinin netleştirilmesine katkı
sağlayacaktır.
İlaca bağlı çene osteonekrozu meydana gelen hastalarda yapılan mikrobiyolojik analiz
ile bu hastalarda sık rastlanan patojen tipleri saptanacak uygun antibiyotik tedavisi
protokolünün netleşmesine katkı sağlayacaktır. Kliniğe başvuran MRONJ hastalarının
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tedavisi sırasında karşılaşılan farklı mikrobiyolojik bulguların değerlendirilerek
hastaların iyileşmesindeki öneminin daha iyi anlaşılması gerekmektedir.
Dental implantlar, diş eksikliklerinin giderilmesinde sıklıkla tercih edilmektedir ve uzun
yıllardır başarıyla uygulanmaktadır. Dental implantlar ile diş eksikliği kaynaklı,
fonksiyon, fonasyon, estetik gibi kriterler tamamen karşılanabilirken; implantın
kemikle bütünleşme mekanizması ve implantın katı yapısı sebebiyle, diş ile implantlar
arasında biyomekanik farklılıklar mevcuttur. Bu farklılık sonucunda özellikle
parafonksiyonel alışkanlıklar varlığında implant çevresindeki kemik dokusunda mikro
fraktürler ve sonucunda sert doku kaybı izlenebilir. Dental implantlara diş benzeri
biyomekanik özelliklerin kazandırılmasıyla, kuvvet iletimi kaynaklı mekanik ve biyolojik
komplikasyon sıklığı azaltılabilir.
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Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

NİHAL

AVCU

PROFESÖR

§

SEMA

DURAL

PROFESÖR

§

ŞEVKET MURAT

ÖZBEK

PROFESÖR

§

SERDAR

UYSAL

DOÇENT

§

GÖKÇEN

AKÇİÇEK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HATİCE

BOYACIOĞLU ERDEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NAGİHAN

KOÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NURSEL

AKKAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ALİ

BAYRAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYFER

ÖZGÜVEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKE

BERBEROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLARA

KARA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

KATI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN

BALBAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MÜNEVVER GAMZE

DİRİCANLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MÜRŞİDE BURCU

KİRİŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM BÜŞRA

DOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İntraoral problu ultrasonografi cihazı

§

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi

§

Periapikal röntgen cihazı

§

Panoramik röntgen cihazı

§

Medikal monitör

§

Fosfor plak tarayıcısı

§

Elektrikli pulpa testi

Alt Çalışma Konuları

§

Tükürük bezlerinin ultrason ile değerlendirilmesi

§

Odontojenik ve nonodontojenik kistlerin görüntü özelliklerinin konik ışınlı
bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi ile karşılaştırılması

§

Temporomandibular diskin ultrasonografi ile incelenmesi

§

Çürük lezyonlarının periapikal ve panoramik tekniklerde, normal ve medikal
monitörlerde değerlendirilmesi
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§

Travmaya

uğramış

dişlerin

uzun

dönem

takiplerinde

vitalitelerinin

değerlendirilmesi
Anahtar Kelimeler

Ultrasonografi, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, periapikal radyograf, panoramik
radyograf, medikal monitör, fosfor plak, elektrikli pulpa testi
Önemi ve Gerekçesi

Gelişen teknoloji ile diş hekimliğinde tanı ve tedavi planlamasında yeni teknikler sıklıkla
kullanılmaya başlamıştır. Bu amaçla anabilim dalımızda gelişen yenilikleri takip etmek,
eğitimi güncellemek ve bilimsel araştırmalar yapmak temel önceliklerimiz arasında yer
almaktadır. Belirtilen tıbbi alet ve cihazların temini bu amaçla büyük önem arz
etmektedir.
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Endodonti Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AHMET

SERPER

PROFESÖR

§

BAHAR

ÖZÇELİK

PROFESÖR

§

HATİCE

DOĞAN BUZOĞLU

PROFESÖR

§

MEHMET ÖZGÜR

UYANIK

PROFESÖR

§

ZELİHA

YILMAZ

PROFESÖR

§

ZEYNEL EMRE

NAGAŞ

PROFESÖR

§

BEHRAM

TUNCEL

DOÇENT

§

EMEL

UZUNOĞLU ÖZYÜREK

DOÇENT

§

EMRE

ALTUNDAŞAR

DOÇENT

§

SELEN

KÜÇÜKKAYA EREN

DOÇENT

§

AHMET

KELEŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYHAN

EYMİRLİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DERYA

DENİZ SUNGUR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EDA EZGİ

ASLANTAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEVİNC

ASKERBEYLİ ÖRS

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASLIHAN

YEKELER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERFU AYDANUR

POLAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

ATEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BÜŞRA

TAVŞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ

BENDER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

YAVAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA NUR

YİĞİTÇE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GONCA ZELAL

ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLGÜN

ATAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT DENİZ

ERTEKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NEVRAN

DERİNLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SENA NİHAN

ŞENGÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERHAT

İLGEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİNEM

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASEMİN

YAMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEKİYE CEREN

ŞANAP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kök Kanal Tedavisinin farklı aşamalarının dişlerin sağ kalımına etkisinin
araştırılması (Endodontik tedavi -Rejeneratif Tedaviler)

Alt Çalışma Konuları

§

Kök Kanal Şekillendirilmesi
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§

Kök Kanal Morfolojileri

§

Endodontik aletler ve Materyaller

§

Kanal Dolgu Materyallerinin Fizikokimyasal özellikleri

§

Travmatik yaralanmalarda tedavi

§

Geriatride Endodontik Yaklaşımlar

Anahtar Kelimeler

Endodonti, kök kanal tedavisi, pulpa, dentin, rejeneratif endodonti, biyomateryal,
irrigasyon, kök kırıkları, eğeler, post endodontik restorasyonlar, devital beyazlatmalar,
endodontik cerrahi
Önemi ve Gerekçesi

Kişilerde hasarlı dişlerin çekilerek çiğneme fonksiyonu amaçlı restorasyonların yapımı
doğal dentisyondan daha az güvenli ve daha çok maliyetlidir. Bireylerin genel sağlığını
da düşünerek ve dokunun korunması amaçlanarak dişlerin çekiminden kaçınılıp
endodontik tedavi ile dentisyonun korunması sağlanır. Bu amaçla uygulanan
Endodontik tedaviler sırasında çeşitli aşamalarda farklı kimyasal yapıda ilaçlar ve bu
amaçla üretilmiş tıbbi cihazlar kullanılmaktadır. Halk sağlığı amaçlı yürütülen bu klinik
işlemlerde literatürde önerilen ilaç ve tıbbi malzemelerin kullanımının yarar-zarar
durumunu belirlemek araştırmalarda ortak noktadır. Yapılan çalışmalar özgün tedavi
yöntemleri geliştirilebilmesine, içsel odaklar tarafından üretilen daha ekonomik tıbbi
malzeme üretilmesine olanak sağlayacaktır.
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Ortodonti Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MÜGE

AKSU

PROFESÖR

§

TÜLİN

TANER

PROFESÖR

§

HAKAN

EL

DOÇENT

§

BENGİSU

AKARSU GÜVEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CENK AHMET

AKCAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EZGİ

ATİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HANDE

GÖRÜCÜ COŞKUNER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GEDİZ

AKSÖZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ASLIHAN

KUĞUOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BALAZ

EROĞUL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BÜŞRA

GÖKALP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ENES

ERDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ GİZEM

ULUTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLESER

AKDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAZAL

KARAGÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İZEL GİZEM

ADIGÜZEL ARAS

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA HİLAL

TÜRKOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZDEN

TÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEHER

KARACA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERVET

ERBAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SÜMEYYE

AĞAÇDAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR

DURMUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YÜKSEL CEREN

BOZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Ortodontik teşhis, tedavi planlaması ve arşivlemede dijital sistemlere geçiş

§

Multidisipliner çalışma alanlarında dijital alt yapıların kullanılması

Alt Çalışma Konuları

§

Dijital ortodontik tedavi planlama (Sefalometrik analiz programlarının
geliştirilmesi, hazır programların satın alınması veya ağız içi tarama ile elde
edilen dijital verilerin işlenmesine izin veren programların geliştirilmesi)

§

Dijital ortognatik cerrahi tedavi planlama

§

Çene hareketlerini algılayan ve statik tomografi görüntüleri üzerine entegre
eden cihazların kullanımı ile temporomandibuler eklem bozuklarının teşhisi ve
tedavi planlaması

§

Stereofotogrametri yöntemi ile üç boyutlu yüzey eldesi
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§

Dijital programlar ile ortodontik tedavi sırasında öngörülen diş hareketlerinin
gerçek diş hareketleriyle ağız içi tarayıcılar kullanılarak karşılaştırılması

§

Dudak damak yarıklarında bebeklikten erişkinliğe ortodontik tedavilerde dijital
sisteme geçiş

§

Obstruktif uyku apnesi tedavisinde kullanılan ağız içi apareylerin dijital sistemde
3-boyutlu olarak tasarlanması ve üretilmesi

Anahtar Kelimeler

Ağız içi tarayıcı, dijital görüntüleme, diş hareketleri, dudak damak yarığı, konik ışınlı
bilgisayarlı tomografi, obstruktif uyku apnesi, ortodontide CAD-CAM sistemlerinin
kullanılması, ortodontide dijitalizayon, sanal cerrahi planlama, sefalometrik ölçümler,
temporomandibuler eklem tedavisi, yapay zeka
Önemi ve Gerekçesi

Günümüzde, ağız içi tarama, bilgisayarlı tomografi ve üç boyutlu fotoğraf
teknolojilerinin birbirleriyle entegre edilmeleri sayesinde hastalarımızın çene yüz
bölgesinin gerçek fiziksel boyut ve özelliklerini bire bir yansıtan dijital replikaları
oluşturulabilmektedir. Bu dijital replikalara "sanal hasta" ismi verilmektedir. Bu sayede
her hastanın sorununa yönelik kişiye özel teşhis ve tedavi planlaması yapılmakta ve
hastaya herhangi bir tedavi girişimi yapılmadan önce çeşitli tedavi senaryoları simüle
edilebilmektedir. Çeşitli tedavi simülasyonlarının karşılaştırılması sonucunda da hasta
için en uygun olacağı düşünülen senaryo seçilerek tedaviler çok daha başarılı bir şekilde
tamamlanabilmektedir. Ayrıca hastalardan alınan analog kayıtların saklanması fiziksel
olarak çok daha fazla yer kaybına ve artan maliyetlere neden olurken, dijitalizasyon
verilerinin depolanması için gerekli fiziksel alanın azalmasını ve veriye ulaşmanın
kolaylaşmasını sağlamaktadır.
Yapay zeka temelli bir dijital ortodontik program geliştirilmesi ile her hasta için dosya
açılması ve bu dosyalarda hastalara ait fotoğraflar, filmler, dijital ölçü modeller ve
hastaya yapılan işlemlerin listesi saklanabilecek, her aşamada yapay zeka desteği ile
teşhis ve tedavi basamaklarında kişisel hatalar elimine edilebilecektir. Tedavi
takiplerinin yapılmasında ve araştırma materyallerinin oluşturulması ve saklanmasında
kolaylık beklenmektedir.
Ortodontik tedavi sırasında diş hareketlerinin daha öngörülebilir bir şekilde
sağlanabilmesi için dijital sistemlerden destek alınabilmektedir. Bu amaçla hastanın
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ağız içi yapıları ağız içi tarayıcılarla taranır ve 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına
aktarılır. Bu işlem aynı zamanda hasta verilerinin depolanması için gerekli fiziksel alanın
da azalmasını da sağlamaktadır. Bilgisayar ortamına aktarılan görüntüler üzerinde
hekim istediği diş hareketlerini 3 boyutlu olarak gerçekleştirir ve elde edeceği klinik
sonucu önceden görebilme şansını elde eder. Elde edilmek istenen diş hareketlerinin
sağlanabilmesi için kişiye özel lingual veya labial braketler tasarlanabilmekte, diş
üzerinde konumlandırılabilmekte, indirekt braketleme için taşıyıcılar hazırlanarak 3
boyutlu olarak dijital ortamda yerleştirilen braketler hastanın dişlerinin üzerine
taşınabilmektedir. Bunun yanı sıra bu dijital ölçüler üzerinden güncel bir ortodontik
tedavi seçeneği olan şeffaf plak tedavileri planlanabilmektedir.
Ortodonti Anabilim Dalı birçok multidisipliner çalışma ekibi içerisinde yer almaktadır.
Obstruktif uyku apnesi sendromu veya temporomandibuler eklem rahatsızlığı teşhisi
konmuş hastalarda ağız içi apareyler planlanmaktadır. Dijital sisteme geçiş ile bu
apareylerin sanal ortamlarda planlanması ve 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak
oluşturulması hedeflenmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Dudak Damak Yarıkları Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu
Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin bir parçası olarak Ortodonti Anabilim
Dalı’nda dudak damak yarıklı bireylerin bebeklikten erişkinliğe kadar ortodontik
tedavileri yürütülmektedir. Mevcut malformasyonları nedeniyle zaten estetik açıdan
sıkıntılar yaşayan dudak damak yarıklı bireylerin, ortodontik tedavilerini estetik
materyallerle sürdürebilmeleri onların psikososyal durumlarına olumlu etki edecektir.
Günümüzde birçok maloklüzyonda etkili şekilde kullanılan şeffaf plakların dudak
damak yarıklı hastaların tedavisinde de bebeklikten erişkinliğe her aşamada
kullanılabilmesi için etkinliklerinin değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda üretici
firmalara daha etkili apareylerin dizayn edilmesi açısından yol gösterici bilimsel veriler
sağlanması hedeflenmektedir.
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Pedotonti Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MERYEM

UZAMIŞ TEKÇİÇEK

PROFESÖR

§

MELEK DİLEK

TURGUT

PROFESÖR

§

MERİH SEVAL

ÖLMEZ

PROFESÖR

§

ZAFER CAVİT

ÇEHRELİ

PROFESÖR

§

BESTE

ÖZGÜR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CANSU

ÖZŞİN ÖZLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ELİF

BALLIKAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GİZEM

ERBAŞ ÜNVERDİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TÜLİN

İLERİ KEÇELİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASENA

GÖKKOYUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYSİMA

DARICI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLAN

ALTUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GAMZE

ZEYTİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAZAL LİZGE

ATEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

SAĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MENZİLE SEDA

COŞAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAZLI

GEDÜK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

SERDAR EYMİRLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEYMA

KISACIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

DALGARA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE MELİSA

İLTUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TÜLİN

TAŞDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İlaç ve Tıbbi Cihaz içerikli uygulamalı, klinik araştırmalar ve temel araştırmalar

§

Pedodontide diş çürüğü

§

Sistemik, konjenital ve genetik hastalıklar ile çocuk diş hekimliği ilişkisi

§

Diş hekimliğinde koruyucu uygulamalar

§

Minimal invaziv diş hekimliği

§

Oral epidemiyoloji

§

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı

§

Ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi

§

Ağız sağlığı okuryazarlığı

§

Diş Hekimliğinde Lazer uygulamaları

§

Dental travma, süt ve daimi dişlerde endodontik tedaviler

38

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

§

Çocuklarda iletişim ve pedodonti, pedodontide kullanılan restoratif materyaller

Alt Çalışma Konuları

§

Erken çocukluk çağı çürüğünün tedavisinde non-invaziv bir tedavi protokolü
geliştirilmesi

§

Türk popülasyonundaki çocuklarda kronolojik yaş tespitinde yeni bir regresyon
modeli geliştirilmesi

§

Ailelerin

çocuklarının

ağız

sağlığı

ve

dental

durumları

hakkındaki

farkındalıklarının ölçülmesi
§

Molar insizör hipomineralizasyonundan etkilenmiş keser dişlerin hassasiyetinin
azaltılması amacıyla yeni bir non-invaziv protokol geliştirilmesi

§

Molar insizör hipomineralizasyonundan etkilenmiş daimi birinci molar dişlerin
hassasiyetinin azaltılması amacıyla yeni bir non-invaziv protokol geliştirilmesi

§

Çocuklarda bilgisayar kontrollü lokal anestezi protokolleri kullanılarak hasta
uyumunun ve anestezi etkinliğinin incelenmesi

§

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin çocuk ve genç bireylerde kullanım
endikasyonlarının değerlendirilmesi

§

Lazerler, CPP-ACP, Florürler

§

Rejeneratif Endodonti

§

Erken Çocukluk Çağı Çürüğü,

§

Diş hekimliği eğitiminde toplum ağız ve diş sağlığının yeri,

§

Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi, Ergoterapi bölümleri ve Tıp, Eczacılık,
Hemşirelik fakülteleri ile meslekler arası işbirliği ve koruyuluk için farkındalık
sağlanması

§

Sistemik hastalığı/sendromu/özel bakım gerektiren çocukların ağız sağlığı
durumlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

§

Dental pulpa kök hücrelerinin odontojenik farklılaşması

§

Çocuklarda halitozis,

§

Restoratif tedaviler

§

Fazla madde kaybı olan dişlerde restorasyonlar

§

Gelişimini tamamlamamış daimi dişlerde diş çürüğü, travma, endodontik
tedaviler

§

Dezavantajlı çocuk gruplarında ağız diş sağlığı ve korunma

§

Çocuklarda diş çürüğü riskinin değerlendirilmesi
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§

Engelli çocuklarda ağız diş sağlığı ve korunma

§

Dental antropoloji

§

Çocuklarda iletişim

§

Beslenme ve çocuklarda ağız diş sağlığı

§

Çocuklarda yutma bozuklukları ve ağız sağlığı

§

Damak dudak yarıklı çocuklarda ağız diş sağlığı ve çocuk dişhekiminin rolü

§

Diş fırçalama becerisinin, el becerisinin değerlendirilmesi

§

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve çocuk diş hekimliği

Anahtar Kelimeler

Molar insizör hipomineralizasyonu, erken çocukluk çağı çürüğü, diş hassasiyeti,
bilgisayar kontrollü lokal anestezi, dental yaş tespiti, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi,
çocuklar, Lazer, CPP-ACP, APF, NaF, Remineralizasyon, regeneration, dental pulp,
revascularization, tissue engineering, scaffold, koruyucu diş hekimliği, minimal invaziv
diş hekimliği, ağız sağlığı okuryazarlığı, ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi, lazer,
Çocuklarda ağız ve diş sağlığı, halitozis, koruyucu diş hekimliği uygulamaları, restoratif
tedaviler, dental travmalar, iletişim, dental antropoloji, DDY (damak dudak yarığı),
yutma bozuklukları, özel bakım gerektiren çocuklarda ağız sağlığı, dental pulpa kök
hücresi,
Önemi ve Gerekçesi

Ağız sağlığı hastalıkları özellikle diş çürüğü ve dişeti hastalıkları ciddi halk sağlığı
problemleridir. Diş çürüğü çocukluk çağında en sık karşılaşılan hastalıktır. Çocuğun
genel sağlığı ve gelecekteki ağız sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. Sistemik
hastalıklar ve ağız sağlığı ilişkileri günümüzde önem kazanmış ve araştırılmaktadır. Diş
çürüğü ve periodontal hastalıklar erken çocukluk döneminden itibaren dişlerin erken
kayıplarının nedenleridir. Bu diş kayıpları bireyde fonksiyonel, ruhsal ve ekonomik
problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca ülke ekonomisi için ciddi
problemlerden biridir. Diş çürüğünün önlenmesi birincil amaç olmalıdır. Buna ek olarak
ağız sağlığının korunması ve geliştirilmesi sosyal ve ekonomik açılardan da çok
önemlidir. Uygun tedaviler yapılmadığında bu süreç ağrıya, beslenme sorunlarına ve
diş kaybına bağlı olarak fonksiyon, estetik ve konuşma ile ilgili problemlere, psikolojik
sorunlara yol açabilir. Bu nedenle; çocuklarda ağız ve diş sağlığı durumunu etkileyen
faktörlerin belirlenmesi, diş çürüğünün erken safhada teşhis edilmesi ve diş
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hekimliğinde yapılan koruyucu uygulamalar, mevcut çürüklerin uygun tedavilerle
kontrol altına alınması son derece önemlidir. Planlanan çalışmalar ile farklı sistemik
hastalıkların ağız sağlığı üzerindeki etkileri, diş çürüğünden korunmada etkili
yöntemler,

diş

çürüğünün

tedavisindeki

etkili

yöntemlerin

tespit

edilmesi

hedeflenmektedir.
Erken çocukluk çağı çürüğünün tedavisinde non-invaziv bir tedavi protokolü
geliştirilmesi: İleri diş dokusu kaybı (çürük, kırık) nedeniyle ön süt kesici dişlerin
zamanında tedavi edilmemesi, apse oluşumuna bağlı süt dişlerinin erken çekilmesi ile
sonuçlanabilir. Süt ön dişlerinin erken kaybı dil itme alışkanlığı, konuşma sorunları,
beslenme problemleri veya estetik görünüme bağlı psikolojik etkilenimlere yol
açabilmektedir. Kalıcı dişler sürene kadar süt dişlerinin korunması oldukça önem arz
etmektedir. Küçük yaş grubu çocuklarda alternatif olarak uygulanabilecek kompozit
dolgular ile yapılan girişimsel, uzun süreli, hasta uyumu gerektiren geleneksel tedavi
yaklaşımına kıyasla minimal girişimsel, hızlı ve turlu aletler ile çürük uzaklaştırılması
gerekmeyen

modifiye

şeffaf

kron

tedavisinin

klinik

başarı

durumunun

değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ulaşılan sonuçlar ile klinisyenlere genel
anestezi/sedasyon ihtiyacı olmadan uygulayabilecekleri alternatif tedavi yöntemi
konusunda ışık tutulması amaçlanmaktadır.
Türk popülasyonundaki çocuklarda kronolojik yaş tespitinde yeni bir regresyon modeli
geliştirilmesi: Belgelendirme olmadan gelen genç göçmenler, Avrupa ülkeleri ve
Türkiye için artan bir problemdir. Hukuki sorumluluğu göz önünde bulundurmak veya
gençler için farklı yasalar uygulanabilmesi için kronolojik yaşı değerlendirme ihtiyacı
güvenilir yöntemler gerektirir. İskelet maturasyonu kemik çekirdeğinin oluşmasıyla
başlayan yetişkin kemikle son bulan sistemli bir süreçtir. Mineralizasyon kullanılarak
biyolojik yaş ile kronolojik yaş arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için çeşitli metotlar
çalışılmıştır. Diş ve el bilek bölgeleri, büyüyen çocuklarda en sık kullanılan yaş
göstergeleridir. Bu yapılar birçok nedenden dolayı incelenmek üzere seçilmiştir; bu
kemiklerin görüntüleri diğer yapılarla karşılaştırıldığında düşük radyasyon seviyesinde
elde edilir ve basit bir pozisyonlamayla çok sayıda diş veya kemik görülür. El bilek
bölgesi için bugüne kadarki en önemli yöntemler Greulich-Pyle, TW3 ve FELS ile Nolla,
Demirjian ve ark., Willems ve ark. yöntemleridir. Cameriere ve arkadaşları el-bilek filmi
ve diş kullanımıyla yaş tahmini için yeni bir yöntem önermişlerdir. Çocukların cezai
ehliyet yaşı ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde
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suç ehliyeti yaşı 7 ile 15 yaş fonksiyonunun kaybı, çekim bölgesine komşu dişlerin
devrilmesi ve karşıt arktaki dişlerin sürmesi, alveolar kemik kaybı gibi birçok problemle
karşılaşılır. Bu nedenle ebeveynlerinin çocuklarının ağzındaki süt ve kalıcı dişlerin
ayırımında olması oldukça önemlidir. Çocukların diş tedavileri ebeveynlerin onayı
sonrasında uygulanmaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin uygulanacak tedaviler hakkında
bilgi sahibi olması ve bu tedaviler hakkındaki fikirleri tedavi planlamasını direkt olarak
etkilemektir. Bu araştırma ile ebeveyn/yasal temsilcilerin çocuklarının ağız diş sağlıkları
hakkındaki bilgi ve farkındalıklarının değerlendirilmesi ve çocuklarına uygulanacak
tedavi seçenekleri hakkındaki bilgi düzeyleri ile bu tedavi seçeneklerini kabul
oranlarının araştırılması amaçlanmaktadır.
Ailelerin çocuklarının ağız sağlığı ve dental durumları hakkındaki farkındalıklarının
ölçülmesi: Ebeveynler genellikle çocuklarında bulunan çürük dişlerin ağrı şikayeti
olmadan farkına varmamaktadır. Farkına varılması durumunda dahi süt dişlerinin geçici
süreyle ağızda bulunduğu, bu nedenle tedavi edilmelerine gerek olmadığı düşüncesi
nedeniyle tedavi için başvurmamaktadırlar. Çoğu ebeveyn ağız içine ilk süren kalıcı diş
olan birinci büyük azı diş hakkında bilgi sahibi değildir. Birinci büyük azı dişler arkın arka
bölümünde yer aldığı ve sürmeleri sırasında çoğunlukla rahatsız edici bir belirti
göstermedikleri için ebeveynler erüpsüyonunun farkına varmamakta ve bu dişlerin süt
dişi olduğunu düşünmektedir. Özellikle karma dişlenme dönemindeki hastalarda kalıcı
dişlerin süt dişi olduğu düşünülerek tedavileri ertelenebilir veya hiç yapılmayabilir. Bu
durum kalıcı dişlerin erken kaybına neden olabilir. Kalıcı dişlerin erken kaybında ise
çiğneme
Molar insizör hipomineralizasyonundan (MIH) etkilenmiş keser dişlerin hassasiyetinin
azaltılması amacıyla yeni bir non-invaziv protokol geliştirilmesi ve 5. Molar insizör
hipomineralizasyonundan (MIH) etkilenmiş daimi birinci molar dişlerin hassasiyetinin
azaltılması amacıyla yeni bir non-invaziv protokol geliştirilmesi: Anterior veya posterior
hipomineralize dişlerin tedavisinde uygulanan geleneksel yaklaşımlar dişlere lokal
anestesi uygulanmasını ve hipomineralize dokunun hızlı devirli döner aletler ile su
soğutması altında uzaklaştırılmasını gerektirmektedir. MIH’tan etkilenen dişlere
yönelik tedavilerde artmış hassasiyete bağlı olarak lokal anestezi ile dişlerde tam
hissizlik (uyuşma) elde edilmesi çoğu olguda mümkün olmamaktadır. Çocukların
günlük

aktiviteleri

sırasında

yaşadıkları

ağrı

klinik

tedaviye

uyumlarını

da

zorlaştırmaktadır. Bahsedilen tüm bu faktörlere bağlı olarak dişlerin erken dönemde
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sürme sonrası yıkım oluşmadan restore edilebilmeleri mümkün olmamaktadır ve daha
girişimsel endodontik tedavi ihtiyaçları oluşabilmektedir. Bu araştırmalar ile ulaşılan
sonuçların MIH’tan etkilenmiş dişlerin tedavisinde minimal invaziv ve kolay
uygulanabilir alternatif bir tedavi yaklaşımının başarısı ile ilgili klinisyenlere ışık
tutulması hedeflenmektedir.
Çocuklarda bilgisayar kontrollü lokal anestezi protokolleri kullanılarak hasta
uyumunun ve anestezi etkinliğinin incelenmesi: Dental tedavilerde uygulanan lokal
anestezi işlemi çoğunlukla hastalar tarafından ağrılı ve rahatsızlık verici bir işlem olarak
tanımlanmaktadır. Özellikle çocuklarda lokal anestezi uygulaması dental işlemler
içinde anksiyeteye sebep olan girişimdir. Son yıllarda diş hekimliğinde dental anestezi
sırasında oluşan ağrıyı azaltmak amacıyla farklı bilgisayar kontrollü dental anestezi
sistemleri piyasaya sürülmüştür. Oluşan ağrının daha çok anestezi sırasında oluşan
basıncın kontrol edilememesinden kaynaklandığı bilinmektedir. Bilgisayar kontrollü
enjeksiyon sistemlerinde anestezik solüsyon kademeli ve kontrollü bir şekilde verildiği
için basınçsız bir enjeksiyon olabilmektedir. Ek olarak intraosseöz anestezi sağlanması
ile çoklu enjeksiyonların önüne geçilebilmektedir. Bu araştırma ile çocuklarda
restoratif işlemler öncesinde uygulanacak bilgisayar kontrollü dental anestezi
kullanılarak uygulanan intraosseöz anestezi ile konvansiyonel infiltratif anestezinin
neden olduğu kaygı düzeyleri ve etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
Konik

Işıklı

Bilgisayarlı

Tomografinin

Çocuk

ve

Genç

Bireylerde

Kullanım

Endikasyonlarının Değerlendirilmesi: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT)
maksillofasiyal bölge hakkında klinik muayene ve konvansiyonel radyografiler
sonucunda yeterli bilgi sağlanamadığında, bölgenin üç boyutlu görüntülenmesini
sağlayan diş hekimliğinde oldukça yaygın uygulama alanlarına sahip bir görüntüleme
yöntemidir. Endikasyonlarda asıl belirleyici olan vakanın kendine özgü şartları ile
birlikte hekimin bilgi, birikim ve deneyimidir. KIBT’de etkili doz geleneksel bilgisayarlı
tomografiye göre azaltılmış olsa da hala periapikal ve panoramik radyografiye göre
daha fazladır. Çocuk diş hekimliğini direkt olarak ilgilendiren konularda KIBT
kullanımına yönelik klinik rehber ve protokoller henüz geliştirilmemiştir. Bunun altında
yatan temel neden, çocuk hastaların daha yüksek efektif dozlara maruz bırakılmalarını
doğrulayabilecek rutin endikasyonların bulunmamasıdır. Çocuk diş hekimliğinde
KIBT’nin yararlılığı çocuklardaki bazı özel tıbbi durumlarla sınırlı kalmaktadır. Bunlar,
daha çok çocuğun genel sağlığı ile ilgili iyi ve kötü huylu tümörler, kemik hastalıkları,
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spesifik inflamasyonlar veya diğer özel patolojik durumlardır. Kök kırıklarında,
kompleks dentoalveoler travma olgularında ve ortodontik olarak sürdürülmesi
planlanan gömülü dişlerin cerrahi planlamasında KIBT kullanımın önemli avantajlar
sağlayabilmektedir. Bu çalışma ile çocuk ve genç hastalarda KIBT endikasyonları ile
dento-maksillofasiyal patolojiler arasındaki ilişkiyi araştırmak ve KIBT hizmetlerinin
planlanmasına yardımcı olabilmek amaçlanmaktadır.
Diş çürüklerinden korunmada günümüzde florürler altın standart olarak kabul
edilmesinin yanında çürük önleme konusunda hiçbir ajanın veya yöntemin çürüğü
tamamen önlemede yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu konuda yapılan birçok
çalışmada diyetin düzenlenmesi, fissür sealent uygulamaları, kazein fosfopeptit içeren
materyallerin ve lazerlerin kullanımı gibi birçok yöntemden bahsedilmiştir. Literatür
tarandığında yapılan bu çalışmalarda lazer uygulaması ile florürlerin veya CPP-ACP gibi
bileşiklerin kombine kullanımlarını konu alan çok az sayıda çalışmanın olduğu
görülmüştür. Kombine kullanımları içeren bu çalışmalarda ise lazerler ile florürlerin
sinerjistik etki yaratarak birbirlerinin etkinliklerini arttırıp arttırmadıkları ve florür
cilasının mı CPP-ACP’nin mi lazerlerle kombinasyonun daha başarılı olduğu konusunda
fikir birliği olmadığı görülmüştür. Ayrıca florür içeren CPP-ACP cilası olan MI varnish’in,
tek başına veya lazerle kombine edilerek etkinliğinin değerlendirildiği, florürlerle
kıyaslandığı ve bahsedilen tüm bu ajanların süt-daimi dişlerdeki etkinliklerinin
karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayıca bu konudaki klinik çalışmaların
sayısı oldukça sınırlıdır. Tüm bu sebeplerden dolayı bu konuda daha fazla çalışmaya
ihtiyaç vardır.
Ağız tüm vücudun giriş kapısı olup, ağız ve diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir
parçasıdır. Yenidoğan döneminden hayatın sonuna kadar, dolayısı ile de bebeklikten
çocukluk, erişkinlik ve yaşlılığa kadar her dönemde ağız bakımı ve diş sağlığının
korunması ve ağzın rutin kontroller ile değerlendirilmesi, erken tanı ve tedavilerin
sağlanabilmesi için önemlidir. Ağız hastalıklarının çoğu önlenebilir hastalıklardır. Ağız
ve diş sağlığı bozulduğunda bireyin fonksiyonel, sosyal ve psikolojik iyi olma hali
olumsuz etkilenebilir. Dolayısı ile Toplumun ağız diş sağlığı konusunda bilgi ve
eğitiminin yetersiz olması, ağız-diş sağlığının önemi konusunda gerekli bilinçlenmenin
oluşmaması, buna ek olarak toplumun dental tedavi hizmetine ulaşmada yaşadıkları
zorluklar ağız-diş sağlığının ihmal edilmesine yol açmaktadır. Toplumun ağız ve diş
sağlığı bilinci artırılmalıdır, ağız sağlığının önemi konusunda farkındalığı ve ağız sağlığı
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okuryazarlığı yüksek bireyler yetişmesi hedeflenmelidir. Bu anlamda da özellikle erken
çocukluk çağı döneminde ağız sağlığının ne kadar önemli olduğunun öğretilmesi çocuk
diş hekimliği ve toplum hekimi kimliği ile diş hekimlerinin temel görevlerindendir.
Mevcut problemlerin erken dönemde tanılanması ve minimal invaziv yaklaşımlarla
rehabilitasyon sağlanması da öncelenmelidir.
Toplum ağız diş sağlığı uygulamaları ve koruyucu hekimlik prensipleri kapsamında
bireylerin

ve

toplumun

eğitilmesini

ve

ağız

sağlığının

önemi

konusunda

bilinçlendirilmesini sağlayacak kapsamlı projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda,
mobil dental hizmet araçları, toplumda hizmete erişebilirliğin önündeki bazı engellerin
kırılmasını sağlayabilir.
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Periodontoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

RAHİME MERAL

NOHUTCU

PROFESÖR

§

ABDULLAH CEVDET

AKMAN

PROFESÖR

§

BURAK

DEMİRALP

PROFESÖR

§

FERDA ALEV

AKALIN

PROFESÖR

§

GÜLİZ NİGAR

GÜNCÜ

PROFESÖR

§

NERMİN

TARHAN

PROFESÖR

§

HÜSEYİN GENCAY

KEÇELİ

DOÇENT

§

BUKET

ACAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMEL TUĞBA

ATAMAN DURUEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HÜSEYİN BURAK

KUTLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YAĞMUR DENİZ

YILDIRIM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HANİFE MERVA

PARLAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MELTEM

ÖZDEMİR KABALAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALP CAN

DULDA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALPER

AYDOĞDU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BARIŞ SARP

SEVİMLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKİN

İNAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLARA GİZEM

KILIÇKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

KOÇAK AKDENİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

DEMİRHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

GÜLSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FURKAN

DİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAVANUR

BAYRAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAZAL

ERTEKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

LÜTFİYE

ERDEM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

SEVİM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MURAT HAKTAN

DURMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

BÜTEV

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

DEMİRÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Periodontal rejenerasyon (biyomateryaller)

§

Periodontal/

Peri-implant

hastalıklar

için

prognostik

ve

diagnostik

biyobelirteçler
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Alt Çalışma Konuları

§

Periodontal doku mühendisliği, periodontal dokuların nano yapılarının
incelenmesi, kemik remodelasyonu, hücre diferansiyasyonu, dental kök
hücreler, biyomateryaller

§

Serum, dişeti oluğu sıvısı ve salya inflamatuar biyobelirteçleri, kemik yapım ve
yıkım biyobelirteçleri, periodontal hastalık tedavisinde faydalı olabilecek
antioksidan

uygulamalarının

araştırılması

ve

sonuçların

analizlerinde

biyobelirteçlerin kullanımı, periodontal hastalık tedavisinde faydalı olabilecek
lokal kemoterapötik uygulamalarının araştırılması ve sonuçların analizlerinde
biyobelirteçlerin kullanımı
Anahtar Kelimeler

Dental kök hücreler, periodontal ligament hücreleri, büyüme faktörleri, inflamasyon,
yara iyileşmesi, kemik turnoverı, sitokinler, matriksmatelloproteinazlar, büyüme
faktörleri, enzimler, antioksidanlar
Önemi ve Gerekçesi

In vitro, in vivo ve sınırlı olmakla birlikte klinik araştırmaların sonuçları periodontal
rejenerasyonun ulaşılabilir bir hedef olduğunu göstermektedir. Kök hücre tedavisi ve
doku mühendisliğindeki gelişmelerle birlikte periodontal onarım güçlenerek
periodontal tedavilerin klinik sonuçlarını büyük ölçüde iyileştirmiştir. Periodontal doku
mühendisliğinin prensipleri, teknikleri ve prosedürlerinin kullanılması, alveolar kemik,
periodontal ligament, kök sementi gibi yeni fonksiyonel periodontal dokuları,
periodonsiyumun normal yapısını ve fonksiyonelliğini yeniden oluşturmak için büyük
bir potansiyel göstermektedir. Ancak, günümüzde uygulanmakta olan rejeneratif
periodontal tedavilerin öngörülebilir sonuçlar sağlamakta yeterli olmadıkları için
periodontal rejenerasyon ve doku mühendisliği alanlarının geliştirilmesi gereklidir.
Periodontal rejenerasyon ile ilgili ulaşılan hedeflerin dental implantoloji alanında sertyumuşak doku augmentasyonları ve peri-implantitis tedavisi alanlarına da katkı
sağlanması beklenmektedir. Periodontal hastalığın karakteristiği olan inflamatuar
süreçler, periodontal dokulardaki metabolik ve biyokimyasal değişikliklerle ilişkilidir.
Periodontal hastalık ile ilişkili biyobelirteçlerin tanımlanması, hastalıkların önlenmesi,
teşhisi ve prognozunun yanı sıra patolojik bozuklukların ilerlemesini izlemek için yarar
sağlar. Salya, dişeti oluğu sıvısı ve serum gibi biyolojik sıvılarda bulunan çeşitli
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moleküller, DNA, kodlayan ve kodlamayan RNA, lipidler, metabolitler, proteinler ve
bazı mikroorganizmaların biyolojik belirteçler olarak hizmet etmesi yararlı bir tanı aracı
olarak öne çıkabilir. Elde edilen bilgiler, çeşitli lokal ilaç uygulama preparatları gibi
destek tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesine
yardımcı olabilir.
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Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AHMET ATİLA

ERTAN

PROFESÖR

§

BAHADIR

ERSU

PROFESÖR

§

HATİCE CANAN

HEKİMOĞLU

PROFESÖR

§

KIVANÇ

AKÇA

PROFESÖR

§

MEHMET

MUHTAROĞULLARI

PROFESÖR

§

NESRİN

ANIL

PROFESÖR

§

NUR EMEL

HERSEK

PROFESÖR

§

RAGİBE ŞENAY

CANAY

PROFESÖR

§

GÜLİZ

AKTAŞ

DOÇENT

§

MUSTAFA BARIŞ

GÜNCÜ

DOÇENT

§

SÜLEYMAN CUMHUR

ALTINTAŞ

DOÇENT

§

DİLER

DENİZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ELİF MELİKE

GÜRER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İREM

SÖZEN YANIK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AMİNE KÜBRA

CENGİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLI BENGİSU

KARAYEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYLİN

ÇAKMAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BÜŞRA

ŞENÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DAMLA

BİLGİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİDEM

SAKAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECE SELEN

KOÇAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

BÜKÜCÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

ÜNAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMANUR

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE

COŞKUN MUHİDDİNOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE

GÖKÇE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDENUR

AYALAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT

ÖZŞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT

TEZCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NESLİHAN

DÜZENOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SALİHA

ŞENOL TEKDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SALİHA ÇAĞLA

İNCEARIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEMA MERVE

UZEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİNEM

KAHYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE

KARABULUT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Dijital diş hekimliği

§

İmplant destekli protezler
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Alt Çalışma Konuları

§

Protetik diş hekimliğinde dijital iş akışı

§

Ağız içi tarayıcılar

§

Tarama protokolleri

§

Tarama yazılımları

§

İmplant destekli protezlerde mekanik ve biyolojik başarısızlıklar

§

Ti base dayanakların klinik başarısı

§

İmplant destekli hareketli protezler

§

Anterior alan tek diş eksikliğinde implant destekli tedavinin klinik başarısı

Anahtar Kelimeler

CAD/CAM, dijital diş hekimliği, implant, Ti-base, sağkalım, komplikasyon, ağız içi
tarayıcılar, 3 boyutlu yazıcı, PES/WES, dijital ölçü, geleneksel ölçü
Önemi ve Gerekçesi

Günümüz diş hekimliğinde dijital sistemler hızlı bir şekilde klinik uygulamalara entegre
edilmekte ve güvenirliği yapılan çalışmalarla kanıtlanmaktadır. Son yıllarda geliştirilen
ve geleneksel ölçü yöntemlerine alternatif olan ağız içi tarayıcılar Protetik Diş
Hekimliği’nde tam dijital iş akışını mümkün kılmıştır. Geleneksel ölçülere alternatif olan
ağız içi tarayıcılar geleneksel ölçü yönteminde ölçü maddesi, kaşık, alçı modele bağlı
dezavantajları elimine etmektedir.
Dijital sistemlerin geliştirilmesinin mümkün kıldığı bir diğer seçenek ise üç boyutlu
yazıcılardır.

Üç

boyutlu

yazıcılar

Protetik

Diş

Hekimliği’nde

model,

geçici

restorasyonlar, geçici ve daimi tam protez üretimi için kullanılmaktadır. CAD ünitesinde
sanal tasarımı yapılan nesneler üç boyutlu yazıcılarla tabakalar şeklinde üretilmekte ve
üst üste gelen bu tabakalar üç boyutlu nesneyi oluşturmaktadır.
Hasta konforu, uygulama süresi, laboratuvar işlemlerinin kontrol kolaylığı gibi
avantajlara sahip olan dijital sistemler Kanıta Dayalı diş hekimliğinin de ilgi alanında yer
almaktadır. Ağız içi tarayıcılar, üç boyutlu yazıcılar, tam dijital iş akışıyla ilgili bilimsel
çalışmaların Anabilim Dalı’mız bünyesinde yapılması bilimsel açıdan önem arz
etmektedir.
Kısmi ve tam diş eksikliklerinin implant destekli protezlerle tedavisinin yüksek sağkalım
oranına sahip olduğu kanıtlanmıştır. Ancak zamanla ağız içi kullanımla beraber
yorulmaya bağlı hem implant hem de protezlerde mekanik ve biyolojik başarısızlıklar
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görülmektedir. Son yıllarda geliştirilen yeni dayanak ve protetik materyaller, dayanak
bağlantı sistemlerindeki modifikasyonlar mekanik ve biyolojik başarısızlık insidansını
düşürmeyi hedeflemektedir.
Ayrıca dijital sistemlerin ve dijital iş akışının implant destekli tedavilerde de
uygulanması mümkündür. Tam dijital iş akışının mümkün kıldığı hassas tarama, tasarım
ve üretim aşamalarının olası başarısızlık oranını da azaltacağı öngörülmektedir. Hem
yeni geliştirilen materyallerin hem dijital sistemlerin orta ve uzun dönem başarı
üzerindeki etkisini değerlendirmek için in-vitro ve in-vivo çalışmalara gerek vardır.
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Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ARLİN SERPUHİ

KİREMİTCİ

PROFESÖR

§

AYŞE RÜYA

YAZICI

PROFESÖR

§

ESRA

ERGİN

PROFESÖR

§

FİLİZ

YALÇIN ÇAKIR

PROFESÖR

§

NURAY

ATTAR

PROFESÖR

§

NURDAN MESERRET

BAŞEREN

PROFESÖR

§

SEVİL

ÇİFTCİ

PROFESÖR

§

ŞÜKRAN

BOLAY

PROFESÖR

§

ELİF

ÖZTÜRK BAYAZIT

DOÇENT

§

FATMA DİLŞAD

ÖZ

DOÇENT

§

CANSU

ATALAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ECE

MERAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

UZAY

KOÇ VURAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYBÜKE

USLU TEKCE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AHMET BURAK

YÜKSEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLI

ŞAKAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLI CEREN

TERZİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BARIŞ

SALMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BETÜL

KESİM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EBRU

ÖZKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESMANUR

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GİZEM

KESKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KEMAL

IŞIKLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERİÇ

TUNCER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR

ADSON

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖMER TAHA

MERİÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERRA

AKYÜZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEYMA

KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TAHA YASİN

SARIKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TOLUNAY

AYTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

BAĞDATLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Çürük Araştırmaları ve tedavileri

§

Toplum Ağız Diş Sağlığı

§

Minimal İnvaziv Diş Tedavileri

§

Estetik Restorasyonlar

§

Restoratif Dental Materyaller
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§

Fantom simülasyon eğitimi

Alt Çalışma Konuları

§

Çürük mikrobiyolojisi

§

Güncel çürük uzaklaştırma yöntemleri

§

İleri çürük tedavileri (Lazer)

§

Çürük tedavileri

§

Minimal invaziv diş tedavileri

§

Toplum ağız sağlığı durum çalışmaları (huzurevleri, özel bakım gerektiren hasta
grupları, özel eğitim okulları)

§

Anterior Posterior estetik restorasyonlar

§

Alternatif Posterior dolgu materyalleri

§

İndirek restorasyonlar (CAD-CAM, İnley, Onley, Overlay)

§

Lazer kullanımı (yumuşak ve sert dokular)

§

Kompozit rezinler

§

Cam hibrit materyaller

§

Farklı tipte porselen restorasyonlar

§

Fiberler (fiber post ve fiberle güçlendirilmiş kompozitler)

§

Fantom simülasyon eğitimi

Anahtar Kelimeler

Çürük mikrobiyolojisi, Çürük uzaklaştırma, Minimal invaziv Diş hekimliği, lazer, estetik
restorasyonlar, CAD-CAM, İnley, Onley, Overlay, Lazer, Kompozit rezin, cam hibrit, fiber
post, fiber kopozit, fantom simülasyon eğitimi
Önemi ve Gerekçesi

Toplumda çürüğün önlenmesi ve tedavilerinin yapılması toplumda büyük önem
taşımaktadır. Çürüklerin tedavilerinde en gelişmiş güncel yöntemlerin uygulanması,
öğrencilerimizin eğitiminde her türlü modern cihazları kullanarak topluma faydalı
hekimler yetiştirilmesi, en son tanıtılan restoratif materyallerin kullanılarak
hastalarımızın tedavi edilmesi öncelikli hedeflerimizdir.
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Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
§

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

§

Farmakoloji Anabilim Dalı

§

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

§

Farmakognozi Anabilim Dalı

§

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

§

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

§

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Eczacılık Teknolojisi Bölümü
§

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
§

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı

§

Kozmetoloji Bilim Dalı

§

Radyofarmasi Anabilim Dalı

§

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
§

Analitik Kimya Anabilim Dalı

§

Biyokimya Anabilim Dalı

§

Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

§

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

Aşı Ar-Ge Laboratuvarı

§

Biyoanalitik ve Omiks Laboratuvarı

§

Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

Eczacılık Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarı

§

Farmakognozi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

İlaç ve Kozmetik Ar-Ge ve Kalite Kontrol Laboratuvarı (HÜNİKAL)

§

Radyofarmasi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
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Analitik Kimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

EMİRHAN

NEMUTLU

PROFESÖR

§

İNCİLAY

SÜSLÜ

PROFESÖR

§

NURSABAH ELİF

BAŞCI AKDUMAN

PROFESÖR

§

SEDEF

KIR

PROFESÖR

§

MUSTAFA

ÇELEBİER

DOÇENT

§

AYŞEGÜL

DOĞAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

OZAN

KAPLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVİLAY

ERDOĞAN KABLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUBA

REÇBER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EBRU

UÇAKTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kişiselleştirilmiş/Bireysel tıp uygulamaları

§

Yeşil analitik kimya

Alt Çalışma Konuları

§

Metabolomiks

§

Proteomiks

§

Fluksomiks

§

Biyobelirteç

§

Yolak analizleri

§

Yeşil analitik kimya

§

Yeşil kromatografı̇k analizler

§

Yeşil numune hazırlama

§

Atıkların yönetimi

Anahtar Kelimeler

Kişiselleştirilmiş tıp, bireysel tıp, metabolomiks, proteomiks, fluksomiks, biyobelirteç,
biyomarker, yeşil analitik kimya, yeşil kimya, yeşil numune hazırlama teknikleri, yeşil
kromatografik analizler
Önemi ve Gerekçesi

Bir hücrenin/organizmanın fenotipini ve fonksiyonu, bir arada olan ve etkileşen genler,
transkriptler, proteinler ve metabolitler ile tanımlanır. Geleneksel biyomedikal
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araştırmalar tek bir gen, protein, metabolit veya metabolik yolağın analizi üzerine
odaklanmıştır. Bu "moleküler indirgemeci" yaklaşım genetik varyasyonları ve moleküler
bileşenleri tanımlayarak hastalıklar için yeni tedavi bulunmasına yol açacağı
varsayımına dayanmaktadır. Bununla birlikte, hastalıkların birçoğu karmaşık ve çok
faktörlü hastalıklar olup, hastalığın fenotipinin belirlenmesinde, birden fazla genin,
yolağın, proteinin ve metabolitin hücre, doku ve organizma seviyesinde meydana gelen
değişikliklerin analiz edilmesiyle anlaşılabilmektedir. Bu nedenle, entegre bir "omiks"
yaklaşım metabolik ağlardaki hastalık ve ilaç etki mekanizmalarındaki değişimleri
ortaya çıkarmak ve bireysel terapötik stratejilerin seçilmesi ve bunların etkinliğini
değerlendirmesi için uygun bir yöntemdir. Hastalıkların tanı ve tedavisinde yol gösterici
metabolitlere/proteinlere ve bu metabolitlerin farklılaşmasını sağlayan klinik
araştırmalara, bulunan metabolitlerin analizine ve geçerliliklerinin gösterilmesine
sonuçta aday biyobelirteç olarak önerilmelerine varan süreç sonunda bu verilerin
kişiselleştirilmiş tıpta kullanımları büyük önem arz etmektedir.
Yeşil Kimya insan sağlığına ve çevreye zararlı çözücülerin, reaktiflerin, ürün ve yan
ürünlerin kullanımını ve oluşturulmasını azaltan veya elimine eden kimyasal teknik ve
yöntemlerin kullanılmasıdır. Genel kimyanın ve özellikle analitik kimyanın analizci ve
çevre açısından değerlendirilmesi bilim adamlarını, analizci güvenliğini arttırmaya,
laboratuvar atıklarını kontrol altına almaya ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek
için adımlar atmaya teşvik etmiştir. Analitik kimyanın analizci ve çevre açısından
değerlendirilmesi; analizci güvenliğini arttırmaya, laboratuvar atıklarını kontrol altına
almaya ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için adımlar atmaya teşvik etmiştir.
Yönetiminde sıkıntılar olan büyük miktardaki toksik çözücü hacmi giderek artan bir
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle yeşil kimya dünyada dikkat çeken
araştırma alanları arasında yer almaktadır. Ayrıca, Dünyada çevre dostu yöntemlerin
geliştirilmesi, sağlık ve ilaç alanlarında yürütülen hem araştırma geliştirme (AR-GE) hem
rutin çalışmalarda yoğun kullanılan proses ve yöntemlerindeki enerji ve zaman
tüketiminin azaltılması ile atık üretiminin düşürülerek bu faaliyetlerle yaratılan atık
bütçesinin minimalize edilerek yönetilebilir düzeylere indirgenmesi, ideal durumda
sıfırlanması, insanlığın geleceği için daha da önem kazanmıştır.
Bu düşünceyle hem sağlık ve ilaç AR-GE ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılan
proseslerin ve metodolojilerin yeşilleştirilmesi çalışmalarının halihazırda kullanılmakta
olan

süreç

ve

yöntemlere

insan

ve

çevre

dostu

bir

alternatif

olarak

değerlendirilebileceği, hem de üretilen atığın insan ve çevre sağlığı açısından
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irdelenmesinin insan yaşamındaki toksik zincirin belirlenerek giderilmesine yönelik
tedbirlerinin

alınabileceği

ve

dolayısıyla

konunun

öncelikli

alan

olarak

değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Biyokimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYŞE

ERCAN

PROFESÖR

§

GÜLBERK

UÇAR

PROFESÖR

§

ÖZDEN

TACAL

PROFESÖR

§

SAMİYE

YABANOĞLU ÇİFTÇİ

PROFESÖR

§

ZEKİYE TUBA

TÜYLÜ KÜÇÜKKILINÇ

PROFESÖR

§

KEVSER

BİBEROĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEYHAN

TÜRK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYSİMA

SEZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEYZA

AYAZGÖK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEDA

ÖNDER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılacak yeni ilaçlar

§

Rekombinant DNA teknolojisi ile proteinlerin üretimi

§

Onkoloji ve gen biyobelirteçler

§

İlaç araştırmaları

Alt Çalışma Konuları

§

Rekombinant DNA teknolojisi

§

İlaç olma potansiyeline sahip yeni etken maddelerin tasarlanması ve
sentezlenmesi

§

Kanser, alzheimer hastalığı ve bağışıklık sistemindeki hastalıkların tedavisine
yönelik özgün molekül tasarımı

§

Mevcut

molekülün

farklı

endikasyonlarda

yeniden

konumlandırılması

(repositioning)
§

Alzheimer hastalığını modifiye edici ilaç geliştirme

§

Kemoterapotik ajanlara yönelik gen biyobelirteçler, diyagnostik biyobelirteçler,
prognostik biyobelirteçler

§

Nanoterapötiklerin biyokimyasal etkileri

§

siRNA temelli hastalık modelleri

§

Hastalıklarda değişen miRNA profilleri

§

Omik temelli veri yorumlama

§

Nörolojik hastalıklar

§

Enzimatik testler
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§

Biomarker tanımlama

§

Antikor üretimi ve karakterizasyonu

Anahtar Kelimeler

Alzheimer hastalığı, amiloid beta, tau, rekombinant DNA, bölge yönelimli mutagenez,
protein mühendisliği, ilaç yeniden konumlandırılma, kanser, Alzheimer hastalığı, ilaç
tasarımı, gen biyobelirteç, kemoterapi, diyagnoz, prognoz, biyokimya, nanoteknoloji,
siRNA, miRNA, omik teknolojiler, ilaç direnci, hücre ölümü mekanizmaları, apoptoz,
otofaji, kolinesteraz inhibitörleri, fenatiyazin yapılı bileşikler, organofosdatlar, antikor
üretimi, asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz, enzim kinetiği, amiloid prekürsör
protein, Enzim yapı aktivite ilişkileri
Önemi ve Gerekçesi

Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere şu ana kadar FDA tarafından onay
almış, dördü kolinesteraz inhibitörü ve biri N-metil D aspartik asit reseptör antagonisti
olmak üzere toplam 5 adet ilaç bulunmaktadır. Sözü edilen ilaçlar, AH'nın semptomatik
tedavisinde kullanılmakla birlikte, hastalığın önlenmesinde herhangi bir yarar
sağlamamaktadır. Bu nedenle Alzheimer hastalığının nöropatolojik özelliklerini
(amiloid beta peptit ve tau hiperfosforilasyonu) inhibe eden, hastalığı modifiye edici
özelliğe sahip çok yönlü yeni ilaçlara ihtiyaç̧ duyulmaktadır.
İlaç yeniden konumlandırma; son on yılda ilaç geliştirmede en aktif araştırılan
alanlardan biri olup; son yıllardaki ilaç onaylarının yaklaşık üçte birini ve ilaç
endüstrisinin yıllık gelirinin yaklaşık %25'ini yeniden konumlandırılmış ilaçlar
oluşturmaktadır. Bir kanser ilacı geliştirmenin genel süreçleri, insan kanser
hücrelerinde in vitro tarama, moleküler çalışmalar, hayvan çalışmaları ve farmakolojik
analiz yoluyla etkili ve güvenli antikanser ajanlarının keşfini; ardından absorbsiyon,
dağılım, metabolizma ve boşaltımı (ADME) içeren preklinik ve klinik çalışmaları içerir.
Onaylı ilaçların yeniden kullanılması ise yeni tedavilerin keşfedilmesinde daha
sistematik ve önemli ölçüde daha ucuz bir yöntemdir.
Biyolojik belirteçler; risk değerlendirmesi, tarama, ayırıcı tanı, prognozun belirlenmesi,
tedaviye yanıtın öngörülmesi ve hastalığın ilerlemesinin izlenmesi dahil olmak üzere
onkolojide pek çok potansiyel uygulamaya sahiptir. Ulusal Kanser Enstitüsüne (NCI)
göre, bir biyobelirteç, “kanda, diğer vücut sıvılarında veya normal ya da anormal bir
sürecin, bir durumun veya hastalığın belirtisi olan dokularda bulunan bir biyolojik
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moleküldür”, kanser bu durumun bir örneğidir. Diğer kategorilerin yanı sıra proteinleri
(örneğin bir enzim veya reseptör), nükleik asitleri (örn, bir mikroRNA veya diğer
kodlayıcı olmayan bir RNA), antikorları ve peptitleri içerebilen muazzam çeşitlilikte
biyomarkerlar vardır. Kanser gen biyobelirteçler de bu açıdan oldukça önemlidir.
Nanoteknoloji bilimi, mikroelektronik alanında şu anda kullanılan bileşenlerden 1000
kat daha küçük sistemlerin yaratılması, araştırılması ve kullanılmasıyla ilgilenir.
Biyoteknoloji, mikroorganizmalarla metabolik süreçlerle ilgilenir. Bu iki teknolojinin
yakınsaması,

biyokimyada

nanoteknolojinin

uygulanması

ile

sonuçlanır.

Nanoteknolojinin biyomedikal uygulamaları, bu tür yakınlaşmaların doğrudan
ürünleridir. Biyokimyada nanoteknoloji, her türlü kanser, kalp ve nörodejeneratif
bozukluklar, enfeksiyon ve diğer hastalıklarla mücadelede devrim niteliğinde birçok
fırsat sunmaktadır. Nanoteknoloji ve biyokimya, ilerleyen dönemde biyosensörler,
silikon çipler, nano biyokimya uygulamaları, yapısal DNA nanoteknolojisi, nano ilaçlar
ve etkileşimler gibi ürün odaklı çalışmalarda çeşitliliğe yol açacaktır.
Ülkemizde yaşam süresi giderek artmakta (kadınlarda 78; erkeklerde 75) ve yaşlanan
nüfusla doğru orantıda kanser vakaları da daha sık karşımıza çıkmaktadır. Kanser
sadece orta ve ileri yaşlıları ilgilendiren bir sağlık problemi olmayıp; çocukluk ve gençlik
döneminde sıkça görülen bazı kanser türleri de Sağlık Bakanlığı harcamalarında önemli
pay sahibidir. Kanserin tedavisinde konvansiyonel olarak kemoterapi, radyoterapi ve
cerrahi yaklaşımlar öncelikli olarak kullanılmaktadır. Kanserli hücrelerin yok edilmesi
amacıyla tasarlanan moleküller, immünoterapi ajanları, kanserli hücrelerde ölüm
mekanizmalarını tetiklemek ve çoklu ilaç direncini aşmak gibi yaklaşımları içerir ve
konvansiyonel tedavi metotlarının sahip olmadığı, kanser hücrelerini hedefleme
özelliğine sahiptir. Gün geçtikçe kanser yolaklarının aydınlatılması amacıyla planlanan
çalışmalar, kemoterapötik ajan olarak kullanılacak moleküller, antikanser özellikli
molekül kapsamına giren ürünlerin çeşitliliği artış göstermektedir.
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Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

EDA AYŞE

AKSOY

PROFESÖR

§

İPEK

EROĞLU

PROFESÖR

§

KEZBAN

ULUBAYRAM

PROFESÖR

§

NEZİRE

SAYGILI

PROFESÖR

§

MERVE

GÜLTEKİNOĞLU BAYRAM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞÜKRÜ

ÖZTÜRK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ELİF

CÖNGER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyomalzemeler ve tıbbi cihazlar

§

Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp

§

Biyomedikal ekipman teknolojileri

§

İlaç

§

Kimya

Alt Çalışma Konuları

§

Biyomalzemeler

ve

Tıbbi

Cihazlar:

İleri

biyomalzemeler,

biyoaktif

biyomalzemeler, kişiselleştirilmiş biyomalzemeler (kişiye özel kompozisyon
içeriği ve/veya kişiye özel tasarım, 3 Boyutlu basım teknolojileri), akıllı implantlar
(duyarlı ve uyarılabilen, kontrollü ilaç salgılayabilen ve benzeri özelliklere sahip),
implant arayüzeyleri (doku–implant entegrasyonu sağlayan), implant yüzey
modifikasyonları

(kan

uyumluluğu,

antibakteriyel,

biyouyumluluk),

nanoteknoloji temelli biyomalzemeler.
§

Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp: Doku rejenerasyonunu hedefleyen
biyomalzemeler, doku mühendisliği (deri, damar, kardiyak, diş ve kemik doku
mühendisliği vb.) aselüler doku teknolojileri, doku/organ mikroakışkan çip
teknolojileri, yeniden modelleme (remodelling), kişiselleştirilmiş tıp.

§

İlaç: İlaç adayı öncü molekül (prodrug) keşfi sentezi ve biyolojik aktivite
özellikleri, lipozomlar, nanopartiküller, ilaç hedefleme, kombine tedavi
yaklaşımları, kontrollü salım sistemleri, mikro/nanotaşıyıcı - biyomolekül
konjüge sistemler.
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§

Biyomedikal Ekipman Teknolojileri: Biyofabrikasyon, 3 Boyutlu basım
teknolojileri, mikroakışkan çip platformları, nanofiber teknolojileri (elektro
eğirme, rotasyonel ıslak eğirme), ince film kaplama, liyofilize sistemler.

§

Kimya Alanı: İleri polimer teknolojisi, akıllı polimerler, şekil hafızalı polimerler,
yenilenebilir

ve

doğal

kaynaklardan

nanokompozitler,

sentez

ve

proses

polimerler
teknikleri,

üretimi,

polimerik

organometalik

kimya,

heterohalkalı bileşik kimyası, stereokimya ve konformasyonel analiz, organik
bileşiklerin yapı analizleri (1H ve

13

C NMR , cosy NMR, dept NMR), elemental

analiz, IR, MS (LC-MS ve GS-MS), HRMS).
Anahtar Kelimeler

Kişiselleştirilmiş biyomalzemeler, akıllı implantlar, yenilikçi tıbbi malzemeler, doku –
implant ara yüzeyi, yüzey modifikasyonu, kan teması, antibakteriyel, biyouyumluluk,
doku iskeleleri, aselüler doku iskeleleri, doku çipleri, kardiyak yamalar, mezenkimal kök
hücreler, anjiyogenez, kök hücrelerin farklılaştırılması, indüklenmiş pluripotent kök
hücreler, ekstraselüler veziküller, biyofabrikasyon, 3 boyutlu basım teknolojileri,
mikroakışkan platformlar, nanofiber teknolojileri, öncü ilaç molekül, nanolipozom,
nanopartiküller, ilaç-gen kombinasyon tedavisi, kanser, cilt kanseri, intratümoral
uygulama, sinerjik etki, sentez, biyolojik aktivite, yenilenebilir polimerler, akıllı
polimerler, biyobozunur polimerler, polimer teknolojisi
Önemi ve Gerekçesi

Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı’nın öncelikli alan önerilerinin oluşturulmasında
araştırma makalelerimizin Web of Science (WoS) konu kategorileri, Üniversitemizin
TÜBİTAK 1000-Arge strateji belgesi aldığı ‘Biyomalzemeler ve Rejeneratif - Restoratif
Tıp’ alanına giren araştırma faaliyetlerimiz ve On Birinci Kalkınma Planı’nda öncelikli
sektör uyumu dikkate alınmıştır.
Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Kimya ve Eczacılık lisans, Organik Kimya,
Biyoteknoloji, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Farmasötik Teknoloji ve Biyomühendislik
doktora dereceli Öğretim Üyeleri ile çok disiplinli çalışma profiline sahiptir. Eczacılık
Temel Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri çok disiplinli bakış açısı ile araştırma
faaliyetlerini yürütmekte ve Üniversitemizin tıp – sağlık - biyomalzeme üçgenindeki
araştırmalarına etkin olarak katkı vermektedir. Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Yükseköğretim Kurulu tarafından "YÖK-Gelecek Projesi" 2. aşaması “Öncelikli alan
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öğretim üyesi istihdamı" kapsamında ‘Tıbbi Cihaz’ öncelikli sektör, ‘Biyomedikal
Ekipman Teknolojileri’ alt alanında bir Dr. Öğretim Üyesi ve bir Araştırma Görevlisinin
araştırma kadrosuna katılması ile bu alanlardaki çalışmalarını daha güçlü olarak
sürdürmektedir.
On Birinci Kalkınma Planı'nda verimlilik artışını dinamik kılacak teknolojik yenilenmenin
hızlandırılması ve istikrarlı büyümenin dinamiği olarak değerlendirilen imalat
sanayiinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik belirlenen" başlıklar altında
Üniversitemiz 1.Gıda Arzı Güvenliği (1.1.Gıda Güvenliği, 1.2. Gıda İşleme ve Besleme),
2.İlaç (2.1. Aşı, 2.2.İlaç) ve 3.Tıbbı Cihaz (3.1. Biyomedikal Ekipman Teknolojileri,
3.2.Biyomalzeme, 3.3.Tıbbi Tanı Kitleri) öncelikli sektör-alt alanlar ile eşleştirilmiştir.
Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı araştırma faaliyetleri On Birinci Kalkınma
Planı'nda Kimya ve İlaç-Tıbbi Cihaz öncelikli sektörlerine girmektedir. Bu sebeple
Üniversitemizin ‘Kimya’ öncelikli sektöründe de önceliklendirilmesi gerektiğini
önermekteyiz. Kimya ve İlaç-Tıbbi Cihaz paralel yürütülen ayrı alanlar olmaktan öte
birbirini takip eden bilim alanlardır. Temel bilim kimyadan başlayan bakış açısı tasarım
ve sentez olarak İlaç-Tıbbi Cihaz öncelikli sektörünün alt alanlarını geliştirilmesine
hizmet eder. Bu sebeple Kimya öncelikli sektörünün İlaç-Tıbbi Cihaz alt alanları ile de
eşleştirilmesini önermekteyiz. Kimya öncelikli sektörünün alt alan eşleşmelerinin
Üniversitemizin tıp – sağlık - biyomalzeme üçgenini destekleyecek şekilde
düzenlenmesini önermekteyiz. Araştırma Üniversitelerinin belirlenmesinde ve
performanslarının takibinde “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim
ve İş Birliği” başlıkları altında inceleme yapılması da bu önemi vurgular niteliktedir.
Ayrıca YÖK tarafından vurgulanan "Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan
tüm destekler yer aldıkları performans grubuna göre farklılaştırılacaktır." sözünden de
hareketle

performansımızın

yüksek

olduğu

“Kimya”

başlığı

altında

da

önceliklendirilmesi ve WOS-çıktılarımızın anahtar kelimeleri ile tarandığında
performansımızı ortaya net olarak koyabilecek alt-alanlar ile vurgulamanın
Üniversitemizi bir üst “Araştırma Üniversitesi” kategorisindeki gücünü ve fırsatlarını
arttıracaktır. Sonuç olarak Üniversitemizin Kimya Alanında önceliklendirilmesini ve alt
alanların İlaç - Tıbbi Cihaz alt alanları ile eşleştirilmesini önermekteyiz.
Ayrıca Üniversitemizin diğer öncelikli alanının “Biyomalzemeler” olarak devam
etmesini ve aynı zamanda “Tıbbi Cihazların” öncelikli alan kapsamına alınmasını ve
‘Biyomalzemeler’ öncelikli alan ve kişiselleştirilmiş biyomalzemeler, yenilikçi
biyomalzemeler ve yenilikçi tıbbi sarf malzemeleri başlıklarını da alt alanlar olarak
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önermekteyiz. Kişiselleştirilmiş biyomalzemeler, yenilikçi biyomalzemeler ve yenilikçi
tıbbi sarf malzemelerinin geliştirilmesinin temel amacı etkin ve başarılı tedavi ve destek
sürecinin yakalanması, hastanın iyileşme sürecinin kısaltılması amaçlamaktadır.
Yenilikçi biyomalzemeler geliştirilmesi temel bilimler, tıp, eczacılık, mühendislik
alanlarının bir arada katkı verdiği rekabetçi bir hız ile araştırmaların dünya
üniversitelerinde yapıldığı bir alandır. Kişiye özel biyomalzeme ve tedavi-destek
yöntemlerinin geliştirilmesi hastalık veya doku organ hasarı tedavisinde başarı oranını
arttıracak ve iyileşme sürecini kısaltacak, hasta bakım masraflarını kısacak avantajlar
sunmaktadır. Alan önerisi klinik ihtiyacın ortaya konmasında çok geniş bir tıp alanı
yelpazesine sahiptir (onkoloji, ortopedi, plastik cerrahi, kardiyovasküler cerrahi vb).
Alana destek veren ‘kimya’ öncelikli alan, ‘polimer kimyası’, ‘ileri polimer teknolojisini’
alt alanları varlığı ile FDA onaylı polimerlerin ve malzemelerin geliştirilmesi, daha
fonksiyonel olarak kişiye özgü fiziksel tasarıma veya kişiye özgü kimyasal kompozisyona
sahip yenilikçi biyomalzeme tasarlanması sağlanabilecektir.
‘Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp’ çalışma alanı da öncelikli alan önerimizde
bulunmaktadır. Biyomalzemeler ve kök hücrelerin birlikte kullanılarak yeni ve özgün
doku modellerinin geliştirilmesine olanak tanıyan doku mühendisliği uygulamaları
gerek toplumsal refaha gerekse de ülkenin ekonomik gelişmişliğine katkı sağlayacak
güncel ve gelecek vaad eden multidisipliner bir alandır. Bu nedenle öncelikli alan olarak
belirlenmesi önemlidir. Doku mühendisliği ürünleri kullanılarak kişiye spesifik doku
modellerinin geliştirilmesi ve bu modeller kullanılarak kişiye özgü ilaçların tespit
edilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte zarar görmüş dokuların tedavisinde
kullanılabilecek fonksiyonel dokuların geliştirilmesi ve özgün biyomalzeme temelli yeni
ürünlerin hayvan denemelerinden önce test edilmesine olanak tanıyan in vitro
modellerin geliştirilmesi gibi konularda önemli katkıları olacaktır. Öncelikli alan
‘Biyomedikal Ekipman Teknolojileri’ önerisi gerekçesi ise biyofabrikasyon, 3 Boyutlu
basım teknolojileri, mikroakışkan platformların ve ‘Biyomalzeme’, ‘‘Doku Mühendisliği
ve Rejeneratif Tıp’ alanlarını desteklemesidir.
İlaç öncelikli alanında alt alan olarak ‘Kontrollü Hedefe Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistemler’
öncelikli alan önerimizin gerekçesi cilt kanseri hastalığının tedavi edilmesine yöneliktir.
Kanser, ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri için, en önemli hayati risk teşkil eden
hastalıkların başında gelmektedir. Cilt kanseri görülme sıklığı son yıllarda artmıştır.
Konvansiyonel kemoterapide etkin tedavi sağlamak için yüksek dozda kullanılan ilaçlar,
kanserli dokuların yanında sağlıklı hücrelere de zarar vermekte ve sonuç olarak ciddi
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yan etkiler gözlenmektedir. Ayrıca ilaca karşı gelişen direnç, tedavinin başarı oranını
düşürmektedir. Yeni nesil formülasyonlar ve ileri teknoloji tedaviler ile hastanın yaşam
kalitesinin arttırılarak yaşam süresinin uzatılması hedeflenmektedir. Bu açıdan
nanolipozomlar, biyoparçalanabilen, biyouyumlu ve biyolojik membranlara benzer
yapıları, penetrasyon artırma ve hedefleme özellikleri nedeniyle, etkili ilaç ve gen
taşıyıcı sistemler olarak dikkat çekmektedirler. Gen tedavisi alanındaki başarılı sonuçlar
ve ilerlemeler ile, kanser tedavisinde eş zamanlı gen susturma ve ilaç uygulamasının,
ilaç/ilaç kombinasyon tedavisine kıyasla daha iyi bir yaklaşım olabileceği gözlenmiştir.
‘Kimya’ öncelikli alan ‘Organik Kimya’ alt alan önerimizin gerekçesi yeni öncü ilaç
molekülü keşfi ve sentezlenmesidir. İlaç veya öncü ilaç molekülü üretimi organik kimya
alanı kapsamı içerisindedir. İlaçlar organik moleküllerdir ve bu moleküllerin üretiminde
organik sentez metodolojileri kullanılmaktadır. İlaç veya öncü ilaç molekülleri
oluşturulduktan

sonra

kimyasal

yapıları

spektroskopik

yöntemler

doğrulanmaktadır. Bu kapsamda bileşiklerin yapı analizlerinde 1H ve

13

ile

C nmr (cosy

NMR, dept NMR), elemental analiz, IR, MS (LC-MS ve GS-MS) ve HRMS yöntemleri
kullanılmaktadır.

İlaç

moleküllerinin

neredeyse

yarıdan

fazlası

heterohalka

sistemlerinden oluşmaktadır. Cisplatin gibi antikanser moleküller de ilaç moleküllerinin
organometalik sınıfını oluşturmaktadır. İlaç moleküllerinin stereokimyasal özellikleri
ise biyolojik aktivitenin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. İlaç veya öncü ilaç
moleküllerinin oluşturulmasında kullanılan organik sentez metodolojileri temel
organik kimya alanını kapsamakla birlikte bu metodolojilerin açıklandığı reaksiyon
mekanizmaları, organometalik kimya, heterohalkalı bileşik kimyası, bileşiklerin yapı
analizleri ve stereokimya konuları organik kimyanın alt çalışma konularıdır. ‘Kimya
Alanı’ ile ilgili alt alan ‘Polimer Kimyası’ ve ‘İleri Polimer Teknolojisi’ önerilmesinin
sebebi ‘Biyomalzeme’ alanına destek verecek yeni nesil polimelerin geliştirilmesi için
ileri polimer teknolojisinin kullanılmasıdır. Kimyasal tasarım ve sentez gerektiren bu
alanda dış uyaranlara hassas akıllı polimerlerim sentezi yanı sıra yenilenebilir ve doğal
kaynaklardan polimerler üretimi, polimerik nanokompozitlerin hazırlanması, yüzey
kimyası işlemleri ve proses tekniklerini içermektedir ve ülkemize akademik ve
ekonomik önemli faydalar sağlama potansiyeline sahiptir.
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Farmakognozi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYŞE

UZ

PROFESÖR

§

DİDEM

ŞÖHRETOĞLU

PROFESÖR

§

FUNDA NURAY

YALÇIN

PROFESÖR

§

İCLAL

SARAÇOĞLU

PROFESÖR

§

LÜTFİYE ÖMÜR

DEMİREZER

PROFESÖR

§

DİLEK

ERCİL

DOÇENT

§

ÇİĞDEM

KAHRAMAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NADİRE

ÖZENVER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

VAHAP MURAT

KUTLUAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

DOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları

§

Doğal kaynaklı ilaç, tedavi destek ürünü ve kozmetik hammaddelerinin ve
bileşenlerinin analizi, biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi

§

Doğal kaynaklardan (bitkiler, hayvanlar, deniz canlıları, mikroorganizmalar,
mantarlar vb.) özellikle tıbbi bitkilerden yeni ilaç adayı moleküllerin elde
edilmesi ve kanser, Alzheimer hastalığı, enflamasyonlu hastalıklar ve bağışıklık
sistemi hastalıkları gibi bazı hastalıklara karşı doğal kaynaklı ilaç geliştirme
çalışmaları

Alt Çalışma Konuları

§

Fitokimya,

farmakognozi,

bitkisel

ilaç,

fitoterapi,

aromaterapi,

doğal

kozmetikler
§

Türkiye'de üretilmesi mümkün olan değerli doğal kaynaklar ve bunlardan elde
edilebilecek doğal bileşenler üzerinde Farmakognozik çalışmalar

§

Tıbbi bitkiler, fitokimyasal çalışmalar, Doğal kaynakların (bitki, mantar vd.)
değerli etkin madde içeriğinin saptanması -kalitatif ve kantitatif analizleri,
distilasyon, ekstraksiyon, HPLC analizi

§

Doğal kaynaklardan etkin ve/veya henüz etkinliği araştırılmamış bilinen/yeni
madde izolasyonu, yapı tayini (NMR çalışmaları),

§

in silico (yapay zeka ve moleküler docking yoluyla değerlendirilmesi ve deneysel
olarak doğrulanması), in vitro (enzim inhibisyonu çalışmaları, hücre kültürü vb.),
ve in vivo biyoaktivite çalışmaları (antienflamatuvar aktivite, antigenotoksik
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aktivite, immünomodülatör aktivite, antioksidan aktivite, sitotoksik aktivite,
BDNF Ekspresyonu, nöroenflamasyon çalışmaları, enzim deneyleri), etki
mekanizmalarının moleküler biyolojik yöntemlerle araştırılması
§

Standardize ekstre hazırlanması ve analizleri, tağşiş analizi

Anahtar Kelimeler

Farmakognozi, Fitokimya, Doğal kaynaklar, tıbbi bitkiler, bitkisel ilaç, Bitkisel ilaç ham
maddesi, Marin Farmakognozi, Analitik Farmakognozi, Adli Farmakognozi, Sekonder
metabolitler, Bitki ve Drogların Farmakope Analizleri, Ekstraksiyon, İzolasyon, Yapı
tayini, HPLC, Bitkisel Ürünlerin Kalite Kontrol Analizleri, Biyolojik aktivite, in vitro
Biyolojik Aktivite Çalışmaları, in silico Çalışmalar
Önemi ve Gerekçesi

Farmakognozi, doğal kaynaklı ilaç adayı moleküller, ilaç hammaddeleri ve yardımcı
maddeleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Doğadan ilaç adayı moleküllerin elde edilmesi
yeni ilaç keşfi için önemlidir.
Mevcut sentetik bileşiklerin yan etkileri, insanları ve ilaç araştırmalarını yüzyıllardır halk
tıbbında kullanılan doğal kaynaklı bileşiklerin kullanılmasına yönlendirmiştir. Ancak
doğal kaynakların içeriğinin belirlenmesi, potansiyel aktif bileşiklerin ilaç olarak
kullanılabilmesi için hem kimyasal yapılarının net olarak tanımlanması hem de biyolojik
etkilerinin net olarak araştırılması gerekmektedir. Bu şekilde yüzyıllardır kullanılan
geleneksel bilgilerin modern tıbba kazandırılması mümkün olacaktır. İnsanlığın
doğuşundan bu yana doğadan her konuda yararlanılmakta ve doğadan elde edilen çok
farklı kimyasal yapıdaki etken maddeler, sentetik ilaçlara model oluşturmaktadır.
Onaylanan antikanser ilaçların yaklaşık %80’i doğal kaynaklardan elde edilen
moleküllerdir. Bugüne kadar hiçbir sentetik ilaç molekülü, doğal modeli olmadan
sentezlenememiştir. Bugün kullanılan ilaç molekülleri, doğal orijinal moleküller
üzerindeki fonksiyonel grupların eklenmesi ya da çıkarılması ile etkiyi artırma ya da yan
etkileri azaltma yoluyla tasarlanmaktadır. Henüz uygun sentez yöntemi bulunamamış
ve hala doğal kaynaktan elde edilen çok önemli ilaç molekülleri bulunmaktadır. Morfin
ve Digoksin bunlara örnek olarak verilebilir. Aspirin, söğüt kabuklarından elde edilen
ağrı kesici ve ateş düşürücü bir madde olan salisinden hareketle geliştirilmiştir. Morfin
haşhaş kapsüllerinden elde edilen bir alkaloit olup daha sonra sentezi yapılmıştır.
Bugün kanserde kullanılan taksol, etopozit, vinkristin ve kamptotesin gibi ilaçlar
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bitkisel

kaynaklıdır

ve

bazılarının

sentezi

halen

yapılamamaktadır.

Hafıza

bozukluklarında ve Alzheimer hastalığında kullanılan galantamin de bitkisel kaynaklı bir
ilaçtır.
Doğal kaynaklar, mevcut tedavi seçeneklerine göre daha etkili, daha ucuz ve daha az
yan etkileri olan alternatiflerin keşfi için bilim insanlarının hedefindedir. Bu
kaynaklardan sağlanacak hammaddelerin, bilimsel çalışmalar için eşsiz bir veri tabanı
olduğu farz edilirse, bu kaynakları insanlığın yararına sunmak akıllıca bir eylem olacaktır
ve geleneksel olarak bir süreden beridir güvenle kullanıldığı belirlenmiş bitkilerin yeni
tedavi ajanlarının keşfi için değerlendirilmesi, zaman ve maliyet açısından da kazanç
sağlayacaktır. Bu nedenle, çeşitli hastalıkların önlenmesi/tedavisinde yeni doğal
kaynaklı moleküllerin keşfi ile, geleneksel bilginin doğrulanması ve kullanım kaydı
olmayan türlerle karşılaştırma yapılmasına olanak sağlanacaktır.
Ülkemizde ilaç endüstrisi, Ar-Ge çalışmalarına önem vermek yerine majistral ilaç
üretmeyi tercih etmektedir. Bunun nedenlerinden biri de yeni ilaç adayı bileşiklerin
yeterince sektöre sunulmamasıdır.
Doğal kaynaklar, yeni ilaç adayı molekül keşfinde önemli potansiyele sahiptir. Doğal
kaynaklı, güvenli, etkin ve kaliteli yerli ilaç adayı bileşiklerin Ar-Ge sonucu geliştirilmesi
Türkiye açısından önemlidir. Zengin bir florası bulunan ülkemizde yetişen bitkilerden
hareketle elde edilecek ilaç etkin maddeleri/ekstreleri üzerine yapılacak çalışmalar
ülkemiz açısından değer taşımaktadır. Ürüne yönelik yapılacak çalışmalar sonucunda
katma değeri yüksek, kalite standartlarına uygun halk sağlığını ön planda tutacak
ürün/ilaç üretimi için sanayi ve üreticinin de talep edeceği, çalışmanın içinde yer
alabileceği ve destekleyebileceği kaliteli ürün üretilmesinin planlanması, araştırılması
ve üretimi önem taşımaktadır.
Öncelikli alanımız ve alt çalışma alanlarımız hem YÖK, hem de TÜBİTAK tarafından
öncelikli alan olarak kabul edilmiş olup, çeşitli burslar (YÖK 100/2000) ve projelerle
(1002, 1001, 1003 ve 1511) desteklenme potansiyeline sahiptir. Şu anda da Anabilim
Dalımızda bu konularda yürütülmekte olan 4 tane TÜBİTAK 1001 projesi ve birçok BAB
projesi bulunmaktadır.
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Farmakoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

EMİNE PELİN

KELİCEN UĞUR

PROFESÖR

§

MEHMET SERDAR

UMA

PROFESÖR

§

NEZAHAT TUĞBA

KANDİLCİ

PROFESÖR

§

TURGUT EMRAH

BOZKURT

DOÇENT

§

BANU CAHİDE

TEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İNCİ

KAZKAYASI BÖLÜK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MELİKE HACER

ÖZKAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MERVE

DENİZALTI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YASEMİN

KARAMAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÖKÇEN

TELLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMET ÇAĞRI

ÖZKURT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İlaç araştırmaları ve yeni tedavi hedefleri

Alt Çalışma Konuları

§

Kardiyovasküler sistem farmakolojisi

§

Ürogenital sistem farmakolojisi

§

Solunum sistemi farmakolojisi

§

Nörofarmakoloji

§

Analjezik-antiinflamatuvar aktivite tayini

Anahtar Kelimeler

İlaç, farmakoterapi, farmakodinami, farmakokinetik, deney hayvanı modelleri
Önemi ve Gerekçesi

Formda belirtilen alt çalışma alanları ile ilgili olarak aşağıda bahsedilen hastalıklar ve
henüz tedavisi bulunamamış diğer pek çok hastalık için yeni tedavi stratejilerinin
geliştirilmesi ve bu hastalıkların gelişiminde rol oynayan patofizyolojik mekanizmaların
incelenmesine yönelik araştırmalara büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
Kardiyovasküler sistem hastalıklarından, pulmoner hipertansiyon (PHT), pulmoner
arter basıncının yükselmesi ile karakterize nadir görülen, ciddi bir hastalıktır. Hızla
ilerleyerek sağ ventrikül yetmezliği ve ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olmaktadır.
Hastalığın prognozunun kötü seyretmesi nedeniyle tanı konulduktan sonraki yaşam
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süresi

oldukça

kısa

olabilmektedir.

PHT

patofizyolojisi

henüz

tam

olarak

aydınlatılabilmiş değildir. Patolojik değişikliklerde birçok endojen mediyatör, büyüme
faktörü ve eksojen uyaranların önemli rol oynadığı gösterilmiş ve günümüzde tedavisi
için bu faktörleri hedef alan semptomatik tedaviler uygulanmaktadır. Ancak, bu ilaçlar
parametrelerde kısmi iyileşmeler sağlasa da hastalığın kesin tedavisi halen yoktur.
Hastalığın kendisine özgü bir belirtisi olmadığı için genellikle teşhis de gecikmeli olarak
konulabilmektedir. Bu nedenle hastalığın gelişiminde rol oynayan faktörlerin ve
tedavisine yönelik yeni hedeflerin araştırılması kadar biyobelirteçlerin geliştirilmesine
yönelik araştırmalar da önemli bulunmaktadır.
Ürogenital sistem hastalıklarından interstisyel sistit, mesane detrüsör kasının kasılma
uyaranlarına artan yanıtı ve mesanenin kronik iltihabı ile karakterize bir hastalıktır.
Bununla birlikte, sistitte mesane düz kas fizyolojisindeki değişiklikler ve kasılmalardaki
artışın altında yatan mekanizmalar ile ilgili veriler sınırlıdır. Ayrıca, yaşlanma pek çok
organda değişikliklere yol açtığı gibi ürogenital sistemde de mesanenin depolama ve
boşaltma fonksiyonlarında azalmaya neden olmakta, işeme veriminde azalma ve
mesane aşırı aktivitesi gibi semptomlar gözlenmektedir. Özellikle kadınlarda üriner
inkontinans görülme sıklığı ilerleyen yaşla birlikte artmakta ve hayat kalitesini etkileyen
önemli faktörlerden biri haline gelmektedir. Bu anlamda interstisyel sistit
patofizyolojisinde düz kas kasılma mekanizmaları, çeşitli mediyatörlerin rolleri ve yeni
tedavi hedefleri geliştirilmesine yönelik çalışmalara büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
Solunum sisteminin önemli hastalıklarından biri olan astım dünyada yaklaşık 300
milyon insanı etkilemektedir ve yılda 250000 kişinin ölümüne neden olmaktadır. Artan
sanayileşme ile birlikte günümüzde hızla artan hava kirliliğinin sonucu olarak da astım,
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik solunum yolu hastalıklarının
görülme sıklığındaki artışın katlanarak devam edeceği öngörülmektedir. Günümüzdeki
tedaviler ile hasta popülasyonunun önemli bir kısmında semptomlar kontrol altına
alınamamakta, hastalığın ilerlemesi önlenememektedir. Bu nedenle inflamatuvar
solunum yolu hastalıklarının hem patofizyolojisinin aydınlatılması hem de tedavisine
yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Nadir hastalıklar arasında
yer alan idiyopatik pulmoner fibrosis (İPF) ise 50-70 yaşlarında ortaya çıkan ilerleyici,
öldürücü bir fibrotik interstisiyel akciğer hastalığıdır. Patofizyolojideki belirsizlik
nedeniyle İPF’nin radikal bir tedavisi bulunmamaktadır. Günümüzde hastalığın
tedavisinde ilaçlar hastalığı geri çevirmede veya mortaliteyi azaltmada etkili değildir.
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Mevcut ilaçlar ile hastalıkta ortalama yaşam süresi 2-5 yıldır. Bu nedenle yeni tedavi
stratejilerinin geliştirilmesine önemli ölçüde ihtiyaç vardır. Ayrıca Covid-19 pnömonisi
sonrası uzun dönemde akciğer fibrozisi ile ilişkili solunum fonksiyonlarında kalıcı
değişikliklerin olabileceği düşünülmektedir. Covid-19 salgını ve etkilenen hasta sayısı
göz önüne alındığında pulmoner fibrozis için yeni tedavi yaklaşımlarının araştırılması
oldukça önemli bulunmaktadır.
Yaşlanmayla ilgili hastalıklar demans ve Alzheimer hastalığı toplumda sık görülen
çözümü henüz bulunamamış hastalıklardandır. Bu nedenle toplumun büyük bir kısmını
ilgilendirmekte ve yaşam süresi uzadıkça daha da fazla kişiyi etkilemektedir. Alzheimer
hastalığı için bugüne kadar kesin bir tedavi bulunamamıştır ve ilerleyici tipteki bu
hastalık için tedavi geliştirilmesi oldukça önemlidir. Nörodejenaratif hastalıklardan
Parkinson hastalığı da henüz radikal bir tedavisi bulunamamış hastalıklardan diğeridir.
Nörodejenaratif hastalıklara tedavi bulunamayışının sebeplerinden bir tanesinin de
nörodejeneratif hastalıkların oluşum mekanizmalarını tam olarak aydınlatılamamış
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yeni tedaviler geliştirebilmek, beyin
fonksiyonlarını ve davranış çıktılarını araştırmak için hastalığı iyi taklit eden, valide
edilmiş yeni in vivo hayvan modellerine ihtiyaç vardır. Bu anlamda nörodejenaratif
hastalıkların patofizyolojisinin anlaşılması, yeni tedavi stratejilerinin araştırılması ve bu
anlamda yeni hayvan modelleri geliştirilmesine yönelik araştırmalar öncelik
kazanmaktadır.

72

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

TÜRKAN

ELDEM

PROFESÖR

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyoteknolojik/Biyolojik ilaçlar ve Aşılar

§

Biyoteknolojik/Biyolojik İlaç-Tıbbi Cihaz Kombinasyon Ürünler

§

Biyoteknolojik/Biyolojik İlaç, Aşı ve Gen Tedavisi Tıbbi Ürünlerinde Lipitler ve
Lipozom Teknolojisi

§

Lipozom Teknolojisi

Alt Çalışma Konuları

§

Yenilikçi Biyoteknolojik/Biyolojik İlaç, Aşı ve Gen Tedavisi Tıbbi Ürünlerinin
Tasarımında Lipitler ve Lipozom Teknolojsi

§

Lipozomal Aşılar ve İmmün Sistemi Baskılayan İlaçlar

§

Lipit ve Lipozom Temelli Gen Tedavisi İlaçları

§

Lipit Nanopartiküller

§

Lipit-İlaç Konjugatlar

§

İlaç Araştırmalarında in Vitro Hücre Modelleri ve Hücre Temelli Analizler

§

Parenteral, Oküler ve Intraoküler İlaç ve Gen Taşıyıcı Sistemler

Anahtar Kelimeler

Farmasötik Biyoteknoloji, Biyoteknolojik İlaç, Biyolojik Tıbbi Ürün, Aşı, Farmasötik
Biyonanoteknoloji, Lipozomlar, Lipit Nanopartiküller, Lipit ilaç ve Gen Taşıyıcı
Sistemler, Gen Tedavisi İlaçları, İmmünofarmasötikler, İn Vitro Hücre Modelleri,
Biyotayinler, Parenteral, Oküler ve İntraoküler İlaç/Gen Taşıyıcı Sistemler, İlaç-Tıbbi
Cihaz Kombinasyon Ürünleri
Önemi ve Gerekçesi

Biyoteknolojik /biyolojik ilaçlar geniş bir kapsama sahip olup, ülkemizin 11. Kalkınma
Planında ülkemizde ihtiyaç duyulan ilaçlar arasında biyoteknolojik ilaçlar yer
almaktadır. Bunun dışında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 yılında açılan
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle Programı, Sağlık ve Kimya Ürünleri çağrısına ait öncelikli
ürün listesinde biyoteknolojik ilaçlar ve lipozomlar bulunmaktadır.
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Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

İFFET İREM

ÇANKAYA

PROFESÖR

§

NEZİHA YAĞMUR

DİKER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEKİYE CEREN

ARITULUK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZELİHA

PARLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Tıbbi bitkilerden geleneksel bitkisel tıbbi ürün geliştirilmesi

§

Tıbbi bitkilerden yeni ilaç adayı moleküllerin elde edilmesi

§

Tıbbi bitkilerin, geliştirilen bitkisel tıbbi ürünlerin ve ilaç adayı moleküllerin yara
iyi edici etkileri, osteoporoz gibi metabolik hastalıklarda ve nörodejeneratif
hastalıklarda kullanılışı ve etki mekanizmalarının tespiti

Alt Çalışma Konuları

§

Fitokimyasal çalışmalar (Standardizasyon çalışmaları vd)

§

Yapı tayini çalışmaları (1D- ve 2D-NMR)

§

In-silico ve in-vitro biyoaktivite çalışmaları (Enzim inhibisyonu çalışmaları)

§

Moleküler modelleme ve network farmakoloji çalışmaları

Anahtar Kelimeler

Tıbbi bitkiler, bitkisel droglar, bitkisel drog preparatları, fitokimya, izole bileşik, etken
madde, yapı tayini, biyolojik aktivite, yara iyi edici, osteoporoz, parkinson, preklinik
çalışmalar, in-silico çalışmalar, enzim inhibisyonu, in-vitro çalışmalar, tıbbi çaylar,
fitofarmakoterapi, aromaterapi, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, uçucu yağlar, takviye
edici gıdalar
Önemi ve Gerekçesi

Eczacılık mesleğinin temelini oluşturan ilaç etken ve yardımcı maddeleri, doğal veya
sentetik hammaddelerden oluşmaktadır. Doğal kaynaklar arasında ise en çok tercih
edileni tıbbi bitkilerdir. İnsanlar için bitkiler, varoluşundan itibaren, öncelikle
yaşamlarını ve sağlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli besin öğelerini ve elementleri
sağlayan sonsuz bir kaynak teşkil etmiştir. Daha sonra ise bitkilerin tedavi amacıyla
kullanılışlarına geçilmiş ve binlerce yıl boyunca çeşitli şekillerde hazırlanan bitkisel
özütler ve saf maddeleri (morfin, atropin, digoksin gibi) pek çok hastalığın tedavisinde
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kullanılmıştır. Günümüz modern tedavi sistemleri içerisinde de bitkisel ürün pazarı çok
hızlı gelişmeye başlamış, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bitkisel ürünleri tedavi
amaçlı ve daha sağlıklı olmak için kullananların sayısı her geçen gün artmaya
başlamıştır. Bitkisel tıbbi ürünlerde de “kalite, etkililik ve güvenlilik” kriterleri aynen
konvansiyonel ilaçlarda olduğu gibi önemli parametrelerdir. Özellikle lisansı olmayan,
kalite, etkililik ve güvenlilikleri bilimsel araştırmalarla gösterilmemiş, etiketlenmesi ve
standardizasyonu uygun şekilde yapılmamış bitkisel kaynaklı reçetesiz ürünlerin
denetimsiz bir şekilde kullanımlarının artması üzerine yan etkiler gelişmeye başlamış
ve hatta geri dönülmez sonuçlara varılmıştır. Bu nedenle kanıt düzeyi yüksek bilimsel
çalışmaların yapılması, bu kapsamda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen
bitkisel tıbbi ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi, bu çalışmaların da ilgili konuda
yeterli eğitimi almış uzman kişiler tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Ülkemiz
zengin bitki florasından yararlanarak ve ilaç Endüstrisi ile ortak Ar-Ge çalışmaları
yürüterek odak noktamız olan tıbbi bitkilerden bitkisel tıbbi ürünlerin geliştirilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca, halk arasında uzun yıllardan beri bazı hastalıklara karşı kullanılmakta olan tıbbi
bitki kaynaklarımızdan fitokimyasal çalışmalarla biyoaktif sekonder metabolitlerin elde
edilip yapılarının aydınlatılması ve kullanıma yönelik biyolojik etkilerini de kanıtlayarak,
yeni ilaç adayı moleküllerin keşfi de ülke ekonomisine katkı olup dışa bağımlılığı
azaltacaktır.
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Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

BİRSEN

TOZKOPARAN KÖPRÜCÜ

PROFESÖR

§

ERHAN

PALASKA

PROFESÖR

§

FÜGEN

ÖZKANLI

PROFESÖR

§

MUTLU

AYTEMİR

PROFESÖR

§

NESRİN

GÖKHAN KELEKÇİ

PROFESÖR

§

RAHİME

ŞİMŞEK

PROFESÖR

§

SELMA

SARAÇ TARHAN

PROFESÖR

§

MİYASE GÖZDE

GÜNDÜZ

DOÇENT

§

OYA

ÜNSAL TAN

DOÇENT

§

KERİMAN

ÖZADALI SARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SUAT

SARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AHMET

AVCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EBRU

KOÇAK ASLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

ZENGİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İlaç olabilecek moleküllerin tasarımı ve sentezi

Alt Çalışma Konuları

§

İlaç olabilecek moleküllerin tasarımı

§

İlaç olabilecek moleküllerin organik sentezi

§

İlaç olabilecek moleküllerin ön biyolojik etki taramalarının yapılması

§

Bilgisayar destekli ilaç tasarımı

§

Kanser, alzheimer, parkinson, inflamasyon gibi kompleks hastalıkların tedavisi
için yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi

§

Yapı aydınlatma çalışmaları

Anahtar Kelimeler

Organik sentez, ilaç tasarımı, ilaç, analiz, moleküler modelleme, sanal aktivite tarama,
yapı-aktivite ilişkileri, yapı tayini, ilaç geliştirme, biyolojik aktivite tarama, antikanser
etki, antiinflamatuvar etki, depresyon, Alzheimer, MAO inhibisyonu, kanser, ilaç
tasarımında moleküler modelleme
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Önemi ve Gerekçesi

Daha etkili, daha az yan etki profiline sahip ve daha seçici ilaçlara ulaşmak hala birçok
araştırmacının üzerinde çalıştığı konulardır. Biz de çalışmalarımızda bu doğrultuda yeni
ilaçların tasarımı, sentezi ve ön biyolojik etki çalışmalarını gerçekleştirmek üzerinde
çalışmalar yapmaktayız.
Günümüzde tedaviye girmiş çok sayıda ilaç molekülü olmasına rağmen, yeni ilaç
molekülleri geliştirmek için yapılan çalışmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bunun
nedeni terapötik etkileri iyileştirilmiş yeni ilaçların tedaviye sunulması, 20-30 yıl önce
yaygın kullanılan bazı ilaçların bugün güncelliğini kaybetmesi veya tedaviden
kalkmasıdır. Tıp ve biyolojik bilimlerdeki gelişmelerle, nedeni bilinmeyen bazı
hastalıkların mekanizmaları moleküler ve fizyolojik düzeyde açıklanmakta ve bu
hastalıkları tedavi etmek üzere geliştirilen yeni ilaçlar tedaviye girmektedir. Etkinlik,
toksisite, spesifiklik, etki süresi, uygulama kolaylığı, yan etkiler ve stabilite bakımından
mevcut ilaçlara göre daha üstün bileşiklerin geliştirilmesi farmasötik ve medisinal
kimyanın temel ilgi alanını oluşturmaktadır. Hastalıkların nedenini elimine etmek,
hastalık

nedeniyle

bozulmuş

fonksiyonları

düzeltmek,

hastalığın

olası

komplikasyonlarını önlemek ve hastalığın semptomlarını azaltmak amacıyla toksisitesi
ve yan etkileri azaltılmış, terapötik özellikleri iyileştirilmiş ilaç adayı olabilecek yeni
moleküllerin tasarımının ve sentezinin yapılarak, biyolojik aktivitelerinin incelenmesi
öncelikli bir konudur.
Kanser, enflamasyon ve nörodejeneratif hastalıklar gibi oluşumunda çok faktörün etkili
olduğu kompleks hastalıkların tedavisinde “tek ilaç-tek hedef” yaklaşımı yerini tek ilaççok hedef (polifarmakoloji) yaklaşımına bırakmıştır. Tedavide bu durum ya farklı
mekanizmaya sahip birçok ilacın birlikte kullanımı ile (kombinasyon tedavi) ya da birkaç
hedefi etkileyebilecek tek bir kimyasal bileşik kullanılarak gerçekleştirilebilir. Biyolojik
olarak aktif grupların bir molekülde bir araya getirilmesi suretiyle, mevcut bileşiklerden
daha aktif moleküllerin oluşturulması, hibridizasyon, yeni ilaç moleküllerinin
geliştirilmesinde önemli bir kavramdır. Hibrit molekül yaklaşımıyla elde edilen çok
fonksiyonlu bileşiklerle kompleks hastalıkların tedavisinde başarı şansının artacağına
inanılmaktadır. Bu bilgilerin ortaya çıkması, kompleks hastalıkların tedavisinde birden
fazla biyolojik hedefi etkileyen yeni bileşiklerin keşfine ilgiyi büyük oranda arttırmıştır.
Moleküler modelleme çalışmalarıyla bileşiklerin biyolojik aktiviteleri ile hipotetik
fiziksel ve/veya farmakoforik özellikleri arasındaki ilişkileri aydınlatmak.
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Öncelikli alan olarak önerilen ilaç etken moleküllerinin büyük bir çoğunluğu, Türkiye
pazarı için oldukça yeni moleküllerdir ve bu moleküller için henüz bir eşdeğer ilaç
üreticisi bulunmamaktadır. Bu etken maddeler, arz-talep dengesizliği ve teknolojik
zorluklar nedeni ile dünyada hem oldukça pahalı olan hem de zor bulunan ilaç etken
maddelerdir. Yüksek katma değere sahip bu moleküllerin ülkemizde yerel
imkanlarımızla üretilmeleri son derece önemlidir. Tedavi ettiği endikasyonların önemi
sebebiyle kritik olan bu moleküllerin ülkemizde üretilmesi neticesinde bu ilaçların
tedariği için ayrılacak sermaye yurdumuzda kalacaktır.
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Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MERAL

SAĞIROĞLU

PROFESÖR

§

DİDEM

KART

DOÇENT

§

CEREN

ÖZKUL KOÇAK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MELİKE

EKİZOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞEYMA

NİGİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Mikrobiyom araştırmaları

§

Hastane enfeksiyonları, antimikrobiyal direnç, biyofilm enfeksiyonları

Alt Çalışma Konuları

§

Konak-mikrobiyota etkileşimleri

§

Mikrobiyal manipülasyon stratejileri ve probiyotikler

§

İlaç-Mikrobiyota etkileşimleri

§

Polimikrobiyal biyofilmler

§

Patojenlerin çeşitli metabolik ve kronik hastalıklar ile ilişkisi

§

Doğal kaynaklı antimikrobiyal bileşikler

§

Üç boyutlu medikal cihazlarda biyofilmlerin rolü

Anahtar Kelimeler

Mikrobiyom, mikrobiyota, fekal mikrobiyota transferi, probiyotik, biyoinformatik,
biyofilm, antibiyofilm, antimikrobiyal ajan, diyabetik yara, üç boyutlu cihazlar
Önemi ve Gerekçesi

Mikrobiyom çalışmaları son yılların en önemli araştırma konularından biri olarak sağlık
alanında önceliklendirilmesi gereken bir bilim alanıdır. İnsan mikrobiyotasının
hastalıklarla ilişkisini gösteren özellikle klinik boylamsal çoklu-omik yaklaşımlarının
kullanıldığı yaklaşımlar hastalıkların seyrini ve tedavi yanıtlarını belirlemede önem arz
etmektedir. Neden-sonuç ilişkilerinin aydınlatılabileceği deney hayvanı modelleri ile
planlanabilecek mekanistik çalışmalar hastalık-mikrobiyota ilişkileri ile ilgili immün
yanıt, konak metabolizması, hastalık parametrelerinin de göz önüne alınması ile bu
alana önemli katkı sağlayacaktır.
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Hastane enfeksiyonlarının ana kaynağı olarak görülen biyofilmler mortalitelerin %80'i
ile ilişkili bulunmaktadır. Konağın immun sistemine ve çok sayıda antimikrobiyal ajana
direnç göstermeleri sebebiyle biyofilmlerin detaylı araştırılması gerekli olup, bu
enfeksiyonlara yol açan patojenlere karşı antimikrobiyal ajan arayışına girilmelidir. Dış
koşullara karşı dirençli olan biyofilmler, sürdürülebilir nano veya biyomalzeme üretimi
ve işlenmesi için de problemli organik yapılardır. Son yıllarda, yüz, kol, bacak gibi uzuv
protezleri, ağız ve diş sağlığı alanında dental ve implant uygulamaları gibi sık kullanılan
medikal aletler, kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanabilen üç boyutlu yazıcılar
ile üretilebilmektedir. 3B baskının klinikte artan kullanımı nedeniyle, mevcut
polimerlerin özellikleri ve bunların bakterilerle etkileşimleri incelenmelidir. COVID-19
salgını, kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı sebebiyle 3B baskı teknolojisinin
kullanılmasını önemli hale getirmiştir. Konvansiyonelleri ile karşılaştırıldığında 3B baskı
yöntemi ile geliştirilen medikal cihazların mikrobiyal kontaminasyona açıklıkları veya
biyofilm oluşumlarına karşı cevapları tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca kronik ve
metabolik birçok hastalıkla ilişkili bulunan mikrobiyotanın da enfeksiyonlardaki rolü
aydınlatılmalıdır.
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Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

BETÜL

ARICA YEGİN

PROFESÖR

§

EREM

BİLENSOY

PROFESÖR

§

HAKAN

EROĞLU

PROFESÖR

§

İMRAN

VURAL

PROFESÖR

§

LEVENT

ÖNER

PROFESÖR

§

REYHAN NESLİHAN

GÜRSOY

PROFESÖR

§

SELMA

ŞAHİN

PROFESÖR

§

SEMA

ÇALIŞ

PROFESÖR

§

SEVDA

ŞENEL

PROFESÖR

§

SİBEL

PEHLİVAN

PROFESÖR

§

KIVILCIM

ÖZTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NAZLI

ERDOĞDU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SELİN SEDA

TİMUR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TUĞBA

GÜLSÜN İNAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YAĞMUR

AKDAĞ ÇAYLI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CEM

VARAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

ÇOPUR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EREN

AYTEKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELİN

PARMAKSIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Farmakokinetik,

farmakodinamik,

biyoyararlanım,

biyoeşdeğerlik,

ön

formülasyon, tasarımla kalite (QbD), yapay sinir ağları, nanoteknoloji, beyne
hedeflendirme, kontrollü salım, kuru toz inhaler
§

Kanser

tedavisi,

biyopolimerler,

tümöre
ilaç

hedeflendirilmiş

taşıyıcı

ilaç

biyoparçalanır

taşıyıcı

nanosistemler,

nano-mikro

sistemler

formülasyonları, ortopedik kullanım için geliştirilen antibiyotik yüklü implant
sistemler, non-steroid antienflamatuvar ilaçlar ile geliştirilen ilaç taşıyıcı sistem
formülasyonları
§

Enfeksiyon hastalıkları için ilaç ve aşı sistemlerin geliştirilmesi

§

Hedeflendirilmiş İlaç Taşıyıcı Yeni Sistemler, Yeni Kozmetik Taşıyıcı Sistemler

§

Kişiselleştirilebilir Tıp, Biyomedikal, İlaç ve Kozmetik Uygulamaları

§

Nanobiyoteknoloji,

§

Hayvanlardan/insanlardan bulaş yolu ile insanlara geçen hastalıklara yönelik ilaç,
aşı, antidot, sensör üretilmesi
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§

Nanoteknoloji, mikropartikül, nanopartikül, göz, beyne hedeflendirme,
glioblastoma

§

Santral sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde organotipik beyin
dilimleme

§

Nanoteknoloji

bazlı

ilaç

formülasyon

çalışmaları,

Nanoteknoloji

bazlı

biyomedikal malzemeler
Alt Çalışma Konuları

§

Beyne hedeflendirilmiş nanopartikül formülasyonlarının geliştirilmesi, Deney
tasarımı, Yapay Sinir ağları, Yapay Zekanın formülasyon tasarımında
uygulanması

§

Farmasötik Teknoloji: Kansere hedeflendirilmiş nano ilaç taşıyıcı sistemler,
transdermal

ilaç

taşıyıcı

sistemler,

implantlar,

Kozmesötik

etkili

peptidler/proteinler, Nano yapılı kozmesötik taşıyıcı sistemler (Lipozomlar,
Kendiliğinden emülsifiye olabilen sistemler, vb.), Yaşlanma karşıtı (anti-aging)
kozmesötikler"
§

viral aşıların formülasyonu, adjuvantlar, immün sistem-mikrobiyota arasındaki
ilişki (crosstalk between immune system and microbiota)

§

3B yazıcılar ile üretilen ve kişiselleştirilebilir İlaç, İmplant ve Kozmetik Ürünlerin
üretimi Karakterizasyonu ve Analizlerinin gerçekleştirilmesi

§

Kanser tedavisi için geliştirilen ilaç taşıyıcı sistemler, tümöre hedeflendirilmiş
ilaç

taşıyıcı

sistemler:

geliştirilmesi,

karakterizasyonu

ve

etkinliğinin

değerlendirilmesi, biyoparçalanır polimerler, polimerik nanopartiküller, ilaçcihaz kombinasyon ürünleri, ortopedi, sedef hastalığı
§

İlaç hedeflendirme, nanoteknoloji, nanotıp, biyoteknoloji, formülasyon
geliştirme, preklinik ilaç geliştirme

§

Nanoboyutlu ilaç taşıyıcı sistemler, Hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistemler, Yağ
bazlı ilaç taşıyıcı sistemler, Kanser tedavisinde kullanılan ilaç taşıyıcı yeni
sistemler,

Peptitlerin

formülasyonu,

Kanser

tedavisinde

lenfatik

hedeflendirme, Antikanser ilaç formülasyonları, Biyokonjugasyon
§

Paraziter/viral hastalıkların tedavisine yönelik formülasyon çalışmaları, Aşı
çalışmaları yapılması, Bulaşıcıların tespitine yönelik sensörlerin geliştirilmesi

§

Beyin ve göz hastalıklarına yönelik fonksiyonelleştirilmiş nanoteknoloji temelli
formülasyon geliştirme
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§

Nanoteknoloji

bazlı

ilaç

formülasyon

çalışmaları,

Nanoteknoloji

bazlı

biyomedikal malzemeler
Anahtar Kelimeler

Farmakokinetik, farmakodinamik, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik, ön formülasyon,
tasarımla kalite (QbD), faktöriyel tasarım, yapay sinir ağları, nanoteknoloji, beyne
hedeflendirme,

kontrollü

salım,

peptidler/proteinler/mAb’lar,

kendiliğinden

emülsifiye olabilen ilaç taşıyıcı sistemler, lipozomlar, transdermal yamalar,
mikroiğneler, implantlar, aşılar, kanser, hedeflendirme, kozmesötik, peptid/protein,
Nano yapılı kozmesötik taşıyıcı sistemler, Yaşlanma karşıtı (anti-aging) kozmesötikler,
viral aşıların formülasyonu, adjuvantlar, immün sistem-mikrobiyota arasındaki ilişki
(crosstalk between immune system and microbiota), kişiselleştirilmiş tıp, 3B yazıcı, ilaç,
implant ve kozmetik, kanser tedavisi, yeni ilaç taşıyıcı sistem, tümöre hedeflendirme,
polimerik nanopartiküller, hedeflendirilmiş nanopartiküller, biyoparçalanır polimerik
nanopartiküller, nanoilaç, biyoteknolojik ilaç, ilaç hedeflendirme, kişiselleştirilmiş tıp,
nanoemülsiyonlar, kendiliğinden emülsifiye olabilen ilaç taşıyıcı sistemler, antikanser
peptitler, hedeflendirme peptitleri, antikanser moleküller, kanser tedavisi, ilaç
formülasyonları, aşı formülasyonları, viral hastalıklar, paraziter hastalıklar, antidot,
sensörler, nanoteknoloji, mikropartikül, göz, beyne hedeflendirme, glioblastoma,
formülasyon geliştirme, migren, inhaler, nanokristal, organotipik beyin dilimleme,
mikroiğne, İlaç üretiminde endüstri 4.0 uygulamaları
Önemi ve Gerekçesi

Nanoteknoloji temelli formülasyonlar ile etkin maddenin dozu ve yan etkileri
azaltılarak, hedef bölgede yüksek etkinlik ve spesifik etki sağlanarak biyoyararlanım
arttırılabilir. Beyne ilaç taşınmasında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri kan beyin
bariyerinin aşılmasıdır. Nanopartikül formülasyonları hazırlanarak bu zorluğun
üstesinden gelinebilir.
Biz, ilaç taşıyıcı sistem tasarımı yapıyoruz ve geliştirdiğimiz prototiplerin ilaç
endüstrisine aktarılabilir olabilmesi için gerekli kalite, etkililik ve güvenlilik unsurlarını
test ediyoruz. Bu bağlamda; öncelikle kansere (meme, mide vb.) karşı daha düşük
dozda, daha etkili ve güvenli hedeflendirilmiş nano ilaç/aşı taşıyıcı sistemler
(kendiliğinden emülsifiye olabilen ilaç taşıyıcı sistemler, lipozomlar vb.) geliştiriyoruz.
Ayrıca, sistemik tedavi amacıyla transdermal mikroiğne içeren yama formülasyonları ve
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deri altına implante edilebilir ilaç taşıyıcı sistemlerin tasarımı üzerinde de çalışıyoruz.
Bu çalışmalarımızı, özellikle merkezi sinir sinir sistemi hastalıklarında (Parkinson,
Alzheimer, madde bağımlılığı vb.) terapötik amaçla yürütüyoruz. Günümüzde, global
ilaç dozaj formu tasarımı çalışmalarının ağırlıklı olarak bu konuları kapsadığı
literatürden ve piyasada bulunan ticari ürünlerden açıkça görülmektedir. Diğer bir
deyişle; sektör bu yönde ilerlemektedir.
Günümüzde kozmetiklere olduğu kadar kozmesötik ürünlere de artan bir talep
bulunmaktadır. Bu ürünlerin kaliteli, etkili ve güvenli bir şekilde tüketicilere ulaşacak
şekilde formüle edilmeleri gerekmektedir. Özellikle yaşlanma karşıtı ürünlerin
formülasyon tasarımı bu bağlamda çok değerlidir. Kozmetoloji Bilim Dalında yıllardır
bu alanda çeşitli bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Ülkemizde, özellikle
kozmesötik ürünlerin üretimi düşünüldüğünde, yerli/ulusal üretimin artırılması ülke
ekonomisine ciddi derecede katkı sağlayacaktır.
Çağımızda enfeksiyon hastalıkları sağlığı tehdit edici olup, önlemek ve tedavi etmek
için, daha etkili ve güvenliliği daha yüksek ilaç ve aşı sistemlerinin geliştirilmesi
gerekmektedir.
Günümüzde Kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları yaygınlaşmakta ve ciddi bir ekonomik
getiriye sahip olmaktadır. Günümüz ilaç endüstrisi bireysel farklılıkları göz ardı ederek
standart dozda ilaçlar üretmekte bu durum tedavi etkinliğinde bireyler arası ciddi
farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır. 3B yazıcılar standart üretimin aksine
kişiselleştirilebilir ve esnek dozlarda ilaçların üretimine olanak sağlamaktadır. Benzer
şekilde cerrahi implantlar standart üretime tabi tutulmakta hastanın özelleşmiş
ihtiyaçlarını (Şekil, Büyüklük, İşlev gibi) karşılayamamaktadır. Ancak bu durum 3B
yazıcılar ile üretilecek implantlar için geçerli değildir ve kişiye özel şekil, büyüklük işlev
ayarlaması yapılabilmektedir. Benzer şekilde günümüzde kişiselleştirilebilir ve 3B
yazıcılar ile hazırlanan diş implantları klinikte kullanılmaktadır. Benzer bir durum
kozmetik ürünler için de geçerlidir.
Konvansiyonel ilaçlarda karşılaşılan, yan etkiler ve ilacın dayanıklılığını etkileyen
fizikokimyasal özellikler gibi problemler, bilim insanlarını yeni ve akıllı ilaç taşıyıcı
sistemlere ve bu sistemlerin sadece hastalıklı dokuya ulaşmasının sağlanması gibi
hedeflendirme

yaklaşımlarına

yönlendirmiştir.

Konvansiyonel

sistemlerin

sakıncalarının önüne geçilmesi ve özellikle de kanserde etkin ve güvenli tedavinin
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sağlanması açılarından, yeni ilaç taşıyıcı sistemler ve hedeflendirme yaklaşımları öncelik
verilmesi gereken alanlardandır. Pasif hedeflendirilmiş yeni ilaç taşıyıcı sistemler
kapsamında, kanser tedavisinde rutin olarak kullanılan ve onaylı birçok preparat
bulunmakla birlikte henüz onay almış aktif hedeflendirilmiş bir nanosistem
bulunmamaktadır. Yeni ve akıllı ilaç taşıyıcı sistemler ve hedeflendirme yaklaşımları
üzerine çalışmalar her geçen gün artarak devam etmektedir.
İleri teknoloji ürünü ilaçların ülkemizde geliştirilmesi dışa bağımlılığı azaltmanın
yanısıra katma değeri yüksek ilaçların üretilmesine imkan verecektir. Bu nanoteknolojik
veya biyoteknolojik ilaçlar halen dünya ilaç pazarında en büyük pazar payına ve satış
rakamlarına sahip olup kompleks hastalıklarda kişiye özel ve hedeflenmiş tedavilere
olanak sağlamaktadırlar. Biyolojik veya non-biyolojik kompleks ilaçların ülkemizde ve
üniversitemizde geliştirilmesi sağlık ekonomisi üzerindeki yükü de azaltacak önemli bir
adımdır. Bilimsel araştırma alanı olarak da etki faktörü yüksek bir araştırma alanı olan
nanobiyoteknoloji için üniversitemizin odak grup oluşturarak çalışmalara hız
vermesinin gerekli olduğu düşüncesindeyim.
Kanser vakaları dünya çapından ölümlere yol açan nedenler arasında ilk sıralardaki
yerini korumaktadır. Kanser kemoterapisinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri
ise, antikanser maddelerin selektif olmayan özellikleri nedeniyle sağlıklı hücreler
üzerinde gösterdikleri ciddi yan etkilerdir. Söz konusu istenmeyen etkilerin ortadan
kaldırılabilmesi amacıyla kullanılan stratejiler arasında, ilaç taşıyıcı sistemler öne
çıkmaktadır. Antikanser maddenin vücutta istenilen yere taşınmasında tümörlü
dokuda

gerçekleşen

fizyolojik

değişikler

sonucunda

ortaya

çıkan

artmış

retensiyon/alıkonma etkisi) ve taşıyıcı sistemin kanda kalış süresine bağlı olarak dokuda
birikimin gerçekleşmesinin yanı sıra taşıyıcı sistem üzerinde yer alan ve hedef bölgedeki
spesifik reseptörleri tanıyan ligandlar aracılığıyla hedeflendirme ile etkin tedavi
sağlanması kanser tedavisindeki önemli gelişmelerdendir. Bu strateji sayesinde
tümörlü dokularda ilaç konsantrasyonunun artırılması ile, normal dokularda gözlenen
yan etkilerin azaltılması ve spesifik bir taşımanın gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
Yaşamakta olduğumuz pandemi, ülkemizin ileriye yönelik olarak daha hazırlıklı olması
gerektiğini ortaya çıkarmıştır.
Nanoteknoloji temelli formülasyonlar ile düşük konsantrasyonda etkin madde
kullanılarak hedef bölgede yüksek etkinlik ve spesifik etki sağlayan, yan etkileri düşük,
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biyoyararlanımı yüksek formülasyonlar geliştirilebilmektedir. Beyin hastalıklarının
tedavisinde kullanılan ve kan beyin bariyerini geçemeyen ilaçların nanopartikül
formülasyonları hazırlanarak etkin tedavi sağlanabilir. Göz hastalıklarında farklı
nanopartikül

tasarımları

ile

gözde

kalış

süresi

arttırılarak

formülasyonun

biyoyararlanımının artması sağlanabilir.
Nanoteknoloji temelli formülasyon gelişimi ile hedefe yönelik, yan etkileri düşük fakat
biyoyararlanımı yüksek formülasyonlar geliştirilebilmektedir. Solunum sistemi
hastalıklarının tedavisinde inhalasyon yolu ile uygulanan formülasyonlar direkt olarak
etki bölgesine ulaşabildiği için hedefe yönelik, yan etkileri düşük fakat yüksek etkili
formülasyonlar elde etmek mümkündür. İki alanın birlikte uygulanması ile etkinliği
yüksek formülasyonlar elde edilebilir ve akciğer kanseri, Covid-19 gibi hastalıkların
tedavisinde kullanılabilir.
Nanoteknoloji temelli formülasyon gelişimi ile hedefe yönelik, yan etkileri düşük fakat
biyoyararlanımı yüksek formülasyonlar geliştirilebilmektedir. Santral sinir sistemi
hastalıklarının tedavisinde, nanoteknoloji yaklaşımları uygulanarak kan beyin
bariyerinin aşılması böylece etki bölgesinde istenen düzeyde etkin madde
konsantrasyonu elde etmek, daha düşük dozda tedavi etkinliği sağlamak ve sağlıklı
dokulardaki yan etkiyi azaltmak, mümkün olabilecektir.
Günümüz koşullarında yenilikçi ilaç formülasyon çalışmaları gerek yeni moleküller
gerekse

eski

moleküllerin

yeni

formülasyon

çalışmaları

ile

daha

üstün

formülasyonlarının hazırlanması bakımından önem taşımaktadır.
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Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYLİN

GÜRBAY

PROFESÖR

§

SEVTAP

AYDIN DİLSİZ

PROFESÖR

§

TERKEN

BAYDAR

PROFESÖR

§

ÜLFET PINAR

ERKEKOĞLU

PROFESÖR

§

ÜLKÜ

ÜNDEĞER BUCURGAT

PROFESÖR

§

GÖZDE

GİRGİN ATEŞ

DOÇENT

§

SUNA

SABUNCUOĞLU

DOÇENT

§

AYDAN

ÇAĞLAYAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYLİN

BALCI ÖZYURT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Aşı

§

Nörodejeneratif Hastalıklar

Alt Çalışma Konuları

§

Aşı toksisitesi

§

Aşı bileşenlerinin istenmeyen etkileri

§

Adjuvan geliştirme ve güvenliliğinin belirlenmesi

§

Aşı koruyucusu geliştirme ve güvenliliğinin belirlenmesi

§

Alzheimer hastalığına yol açan çevresel faktörlerin değerlendirilmesi

§

Yeni in vitro Alzheimer hastalık modellerinin geliştirilmesi

§

Parkinson hastalığına yol açan çevresel faktörlerin değerlendirilmesi

§

Yeni in vitro Parkinson hastalık modellerinin geliştirilmesi

Anahtar Kelimeler

Alum, tiyomersal, CpG, toksisite, güvenlilik, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı,
Nörodejeneratif hastalık, çevresel kimyasal
Önemi ve Gerekçesi

Aşı
Aşılar halk sağlının korunmasında ve toplumun genel iyilik halinin idame ettirilmesinde
kullanılan önemli biyolojik ürünlerdir. Özellikle çocukluk çağında aşılama ileriki
yaşamda enfeksiyonlara karşı direnci arttırır. COVİD-19 salgınıyla aşıların toplum sağlığı
açısından önemi daha iyi anlaşılmıştır. Aşı reddi ve aşı kararsızlığı günümüzün en önemli
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sorunları arasında yer almaktadır. Aşılar adjuvanlar, koruyucular, antibiyotik bileşenleri
ve kalıntılar gibi birçok bileşene sahiptir. Bu bileşenlerin bilhassa çocuklar gibi hassas
popülasyonlarda toksisitesinin ve güvenliliğinin iyi değerlendirlmesi gerekmektedir.
Alum en sık kullanılan adjuvandır. Ancak, alumun da toksik etkileri yüksektir. Diğer
taraftan, tiyomersal özellikle çoklu doz aşılarda geçmişte sıklıkla kullanılmış, otizm gibi
bazı durumlarla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, günümüzde daha az toksik ve daha
güvenli adjuvan ve koruyuculara ihtiyaç vardır. Halen kullanımda olan adjuvan ve
koruyucuların güvenliliğinin değerlendirilmesi ve yeni kullanılacak olan adjuvan ve
koruyucuların ise risk-yarar değerlendirmesinin iyi yapılması gerekir. Tüm bu bilgiler
ışığında, aşı formülasyonlarında kullanılan bileşenlerin risk değerlendirmesinin
yapılması büyük önem taşımaktadır ve aşı toksisitesi bu nedenle öncelikli alanlarda yer
almalıdır.
Nörodejeneratif Hastalıklar
Günümüzde nörodejeneratif hastalıkların insidansı ve prevalansı sürekli artış
göstermektedir. Özellikle kadınlarda Alzheimer hastalığı, erkeklerde ise Parkinson
hastalığı toplum için önemli sağlık sorunları haline gelmiştir. Önümüzdeki 30 yıl içinde
bu

hastalıkların

sayısının

özellikle

geriatrik

popülasyonda

2

kat

artması

beklenmektedir. Amyotrofik lateral skleroz (ALS)’nin de gerek ülkemizde gerekse
dünyada sürekli artış gösterdiği ifade edilmektedir. Nörodejeneratif hastalıkların
çoğunun kesin bir tedavisi yoktur; tedavileri palyatiftir. Kullanılan ilaçların toksik
etkileri yüksektir. Birçok çevresel faktörün nörodejeneratif hastalıklara yol açabileceği
belirtilmektedir. Özellikle genetik yatkınlıkla birlite çevresel maruziyetlerin bu tip
hastalıklara yakalanma riskini arttırdığı belirtilebilir. Bu nedenlerden dolayı,
nörodejeneratif hastalıklara yol açan çevresel etmenlerin belirlenmesi başta geriatrik
popülasyon olmak üzere toplumun her kesimi için önemlidir.
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Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

SALİH KUTAY

DEMİRKAN

PROFESÖR

§

AYGİN

EKİNCİOĞLU

DOÇENT

§

BURCU

KELLECİ ÇAKIR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CANSU ZEYNEP

DOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE ECEM

OZAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESEN DENİZ

AKMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA

ÖZDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NADİR

YALÇIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SUDE AYÇA

ÇİFCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TAHA ERDİNÇ

SARIÇİMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR

BALABAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Klinik eczacılık

Alt Çalışma Konuları

§

Kronik hastalıklarda ilaç tedavisi

§

Yapay zeka

§

Yenidoğanda İlaç Tedavisi

§

Populasyon Farmakokinetiği

§

Cerrahide ilaç tedavisi

§

Kalp ve Damar Cerrahisinde İlaç Tedavisi

§

Hasta eğitimi ve hasta uyuncu

§

İlaç ilişkili sorunlar ve yönetimi

§

Terapötik ilaç izlemi

§

Klinik nütrisyon

§

İlaç tedavisine yönelik kalite güvencesi

§

Tedavi sürecinde risk yönetimi

§

İlaç incelemesi ve ilaç uzlaşısı

§

Riskli durumlarda ve özel hasta gruplarında akılcı ilaç kullanımı

§

Bireyselleştirilmiş tedavi
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Anahtar Kelimeler

Klinik eczacılık, farmasötik bakım, bireyselleştirilmiş tedavi, multidisipliner yaklaşım,
akılcı ilaç kullanımı, tedavi yönetimi
Önemi ve Gerekçesi

Sağlık bakım hizmetinin sunulduğu tüm birimlerde, multidisipliner ekibin bir üyesi olan
klinik eczacıların ilaç tedavisi izlemi, hasta eğitimi, ilaçlarla ilgili sorunların (hastanın
tedaviye uyuncu, ilaç etkileşimleri, istenmeyen ilaç reaksiyonları gibi) yönetimi, akılcı
ilaç kullanımı gibi konularda sunduğu hizmet sonucu hastanın yaşam kalitesi ve tedavi
sonuçlarında iyileşmeler saptandığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.
Değişen dünya dinamikleri ile birlikte ülkemizde de çağın gerektirdiği yeniliklerle klinik
eczacılık hizmetlerinin sağlanması ile; hasta odaklı hizmet sunumunda karşılaşılan
sorunların ve önceliklerin belirlenmesi ve yönetimi ile, sağlık hizmet kalitesi ve sağlık
ekonomisi açısından olumlu katkılar sağlanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda
araştırma

projelerinin

yürütülmesi

ve

sonuçlarının

pratiğe

geçirilmesinin

sağlanabilmesi için bu alanın önceliklendirilmesi gerekmektedir.
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Radyofarmasi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

SUNA

ERDOĞAN

PROFESÖR

§

MİNE

SİLİNDİR GÜNAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ELİF TUĞÇE

SARCAN BOZKIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Hedeflendirilmiş Teşhis ve Tedavi (Moleküler Görüntüleme ve Moleküler
Tedavi)

Alt Çalışma Konuları

§

Moleküler Görüntüleme

§

Radyofarmasötikler

§

Hedeflendirilmiş Radyonüklid Tedavi

Anahtar Kelimeler

Radyofarmasötikler, Sintigrafik Görüntüleme, Tümör Görüntüleme, Enfeksiyon
Görüntüleme, Nörodejeneratif Hastalıkların Görüntülenmesi, Radyonüklid Tedavi,
Teranostik Radyofarmasötikler
Önemi ve Gerekçesi

Hedeflendirilmiş radyonüklid tedavisi (moleküler tedavi); özellikle onkoloji alanında
kullanılan bir tedavi yöntemidir ve bu tedavide kanser hücrelerini hedefleyen ve onları
yok eden radyofarmasötik adı verilen bir radyoaktif ilaçlar kullanılmaktadır. Bu
radyofarmasötiklerin

çoğu,

hücre

hedefleme

molekülü

ile

birleştirilmiş

radyonüklidden oluşmaktadır. Bazı radyonüklidler, belirli hücrelere veya biyolojik
süreçlere odaklanmak için doğal bir yeteneğe sahiptir ve farklı bir hedefleme molekülü
ile birleştirilmeleri veya değiştirilmeleri gerekmez.
Hedeflendirilmiş radyonüklid tedavisi için kullanılan radyofarmasötikler, hastanın kan
dolaşımına enjekte edildiğinde, radyofarmasötik doğrudan hastalık bölgelerine gider
ve bu hücre/dokulara radyasyonu iletir. Sağlıklı dokuya radyasyon maruziyetini
sınırlarken kanserli hücrelere zarar verme yeteneğinde oldukça seçici olduğu için
moleküler terapi, hedefe yönelik bir terapi olarak bilinir.
Radyofarmasötikler potansiyel olarak hastanın benzersiz biyolojik özelliklerine ve
tümörün moleküler özelliklerine göre uyarlanabildiği için, moleküler terapiler, kanserin
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kişiselleştirilmiş tedavisi için bir araç olarak umut vaat eden tedavilerdir.
Hedeflendirilmiş radyonüklid tedavi günümüzde klinik kullanıma girmiş bir yöntemdir.
Tiroid kanserleri, Non-Hodgkin’s lenfoma, nöroblastoma, nöroendokrin tümörler,
hepatoselüler karsinoma ve bundan köken alan metastaik kanserler, kastirasyona
dirençli prostat kanseri ve prostat kanserinden köken alan kemik metastazları,
paraganglioma ve feokromasitoma tedavisinde, kemik metastazlarından kaynaklanan
ağrıların tedavisinde hedeflendirilmiş radyonüklid tedavi kullanılmaktadır.
Hedeflendirilmiş tanı/teşhis (diğer adıyla moleküler görüntüleme); vücutta moleküler
ve hücresel düzeyde neler olduğunun ayrıntılı bilgisini ve kişiselleştirilmiş tedavide
insan vücuduna ilişkin benzersiz bilgiler sunan tıbbi görüntüleme yöntemidir. Tanı
açısından, moleküler görüntüleme diğer görüntüleme teknolojileriyle ulaşılamayan
veya biyopsi veya cerrahi gibi daha invaziv prosedürler gerektiren bilgileri sağlayarak
hastalığı erken evrelerinde genellikle semptomlar ortaya çıkmadan veya diğer tanı
testleriyle anormallikler saptanmadan önce belirlenebilmesine olanak sağlar.
Gerek

hedeflendirilmiş

radyonüklid

görüntüleme

gerekse

hedeflendirilmiş

radyonüklid tedavi onkoloji alanı başta olmak üzere giderek yaygın bir şekilde klinik
kullanıma girmiş olmakla birlikte başka tümörlerin veya başka hastalıkların teşhis
ve/veya tedavisinde kullanılacak yeni görüntüleme ve/veya tedavi ajanlarının
geliştirilmesine büyük ihtiyaç duyulmaktadır ve bu alandaki çalışmalar hızla devam
etmektedir.
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Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Antropolji Bölümü
§

Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı

§

Paleoantrapoloji Anabilim Dalı

§

Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

Arkeoloji Bölümü
§

Prehistorya Anabilim Dalı

§

Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
§

Çuvaş Türk Lehçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı

§

Güney Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

§

Güney Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

§

Kuzey Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Felsefe Bölümü
§

Bilim Tarihi Anabilim Dalı

§

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

§

Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

§

Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
§

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İngiliz Dil Bilimi Bölümü
§

İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
§

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Mütercim Tercümanlık Bölümü
§

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

§

Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

§

İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Psikoloji Bölümü
§

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

§

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

§

Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

§

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

§

Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

Sanat Tarihi Bölümü
§

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı

§

Bizans Sanatları Anabilim Dalı

§

Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Sosyoloji Bölümü
§

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

§

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

§

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

§

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Tarih Bölümü
§

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

§

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

§

Osmanlı Müessesesi ve Medeniyetleri Anabilim Dalı

§

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
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§

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

§

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
§

Eski Türk Dili Anabilim Dalı

§

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

§

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

§

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

§

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

§

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Halk Bilimi Bölümü
§

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

İskelet Biyoloji Laboratuvarı (Husbio_L)

§

Kemik Kimyası Laboratuvarı (HUKEK_L)

§

Moleküler Antropoloji Grup (Human_G)

§

Arkeolojik Çizim ve Değerlendirme Laboratuvarı

§

Uygulamalı Kazı Alanı

§

Bilişsel Psikoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (BİPUL)

§

Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı

§

Klinik Psikolojide Deneysel Araştırmalar Laboratuvarı

§

Sosyal Psikoloji Laboratuvarı

§

Klinik Psikoloji Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (Klinik AR-GE)

§

Tarih Bölümü AR-GE Laboratuvarı
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Arkeoloji Bölümü
Prehistorya ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalları
Akademik Kadro
§

AYŞEGÜL

AYKURT

PROFESÖR

§

SEVİNÇ

GÜNEL

PROFESÖR

§

HALİL

TEKİN

DOÇENT

§

YİĞİT HAYATİ

ERBİL

DOÇENT

§

NAZLI

ÇINARDALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FATMA AYŞE

KARADUMAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TOLGA KAAN

KIYAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Yapay Zeka

§

Kültür

§

Sanat

§

Bölgelerarası İletişim ve Göçler Arkeoloji

§

Kültürel Miras

§

Tarihöncesi Arkeolojisi Araştırmalarında Obsidiyen Buluntuların Önemi

Alt Çalışma Konuları

Arkeoloji ve Yapay Zeka: Kültür, Sanat, Bölgelerarası İletişim ve Göçler' başlığı altında
önerilen öncelikli alan, Arkeoloji disiplini kapsamında; Anadolu, Ege ve Doğu Akdeniz'e
uzanan geniş coğrafyadaki kültürel gelişim öne çıkarılmaktadır. Buna göre;
§

Anadolu, Ege ve Doğu Akdeniz coğrafyasında arkeolojik kazılar ışığında kültür
tarihinin ortaya konması,

§

Mimari ve materyal kültüre dayalı sanat anlayışı ve inanç sisteminin somut
veriler ışığında tanımı,

§

Bölgelerarası interdisipliner araştırmalara öncelik verilmesi ve Anadolu
arkeolojisinde yaygınlaştırılması,

§

Yapay Zeka başlığını, kazılardan ele geçen her türlü kanıtlara uygulayabilme
yönteminin yayınlar aracılığı ile yaygınlaştırılması,

§

Söz konusu coğrafyada kültürel miras ve alan yönetimine yönelik güncel
verilerle ilgili veri bankasının oluşturulması,

§

Göçler başlığı altında en erken yerleşik yaşamla birlikte erken dönemlerden
itibaren kültürel, din anlayışındaki ortak özellikler / birlikteliklerin insan
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hareketliliği ve antik DNA çalışmalarıyla bir arada değerlendirilmesi alt çalışma
başlığında yer almaktadır. Arkeogenomik incelemeler ışığında, Anadolu-Ege ve
Doğu Akdeniz bölgelerine ilişkin erken toplulukların demografik profilleri ve
dönemlere ilişkin insan popülasyon hareketleriyle ilgili neticelere ulaşmak belli
başlı konuları oluşturmaktadır.
§

Yerleşim Arkeolojisi, Mimari, Seramik, Maden, Kemik Endüstrisi, Yontma Taş
Endüstrisi, Sürtme Taş Endüstrisi

§

Jeoloji, Hidroloji, Arkeometri

Günümüzden 2,800,000 yıl öncesinden itibaren başlayan kültür tarihinde, ilk insanlar
tarafından yapılmaya başlayan yontmataş aletler tarihöncesi araştırmalarda önemli bir
yer tutmaktadır. Bu aletlerin yapımında kullanılan kayaçlar arasında yer alan ve bir
volkanik kayaç olan obsidiyen, söz konusu dönemde yaşamış olan toplumların sosyal ve
ekonomik yaşamları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu doğrultuda arkeolojik
kazılar sırasında ele geçen obsidiyen buluntuların incelenmesi temsil ettikleri
dönemlerdeki insanların yaşayışının anlaşılmasında önemli bir yer tutar. Türkiye'de
birçok tarihöncesi arkeolojik buluntu yeri olduğu gibi, alet yapımında kullanılan birçok
obsidiyen kaynak yeri de bulunmaktadır. Bu bağlamda alt çalışma konuları şu şekilde
sıralanabilir;
§

Türkiye'de yer alan obsidiyen kaynak yerlerinin belirlenmesi

§

Türkiye'de Paleolitik, Epi-Paleolitik, Neolitik ve Tunç Çağı buluntu yerlerinden
ele geçen obsidiyen buluntuların teknolojik ve tipolojik incelemeleri

§

Sözü edilen obsidiyen buluntuların yapılmış oldukları hammaddelerin kaynak
yerlerinin XRF ya da PXRF analizleri ile belirlenmesi

§

Buluntu yerleri ile hammadde kaynak yerleri arasındaki mesafeler dikkate
alınarak olası sosyal iletişim ve ticaret ağlarının ve rotalarının ortaya çıkarılması

Anahtar Kelimeler

Kazılar, Tunç Çağları, Kültür Tarihi ve Yapay Zeka, Neolitik, Kalkolitik, Paleo-ekoloji,
Arkeoloji, Protohistorya, Hitit, Jeoarkeoloji, Tarihsel hidroloji, Arkeometri, Yerleşim
Arkeolojisi, Höyük, Mimari, Seramik, Maden, Kemik Endüstrisi, Sürtme Taş Endüstrisi,
Türkiye, Tarihöncesi, Yontmataş, Obsidiyen, Takas, Ticaret
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Önemi ve Gerekçesi

Arkeolojik kazı ve araştırmalar, geçmişe uzanan kültür tarihinin bilimsel çalışma
yöntemleri ışığında anlaşılması, korunması ve gelecek nesillere taşınması konusunda
öne çıkaran bir bilimdir. Bun göre, kazı çalışmalarının doğru bilgilere dayalı
belgelenmesi/dokümantasyonu, analiz çalışmaları, detaylı mimari planlarıyla yerleşim
yapısının ortaya konması ve her türlü arkeolojik buluntunun detaylı tanımını gerekli
kılmaktadır. Söz konusu bu çalışma aşamaları, alanlarında uzman kişiler tarafından
yürütülmektedir ve bu çalışmaların neticeye ulaması süreklilik göstermesiyle ilgilidir.
Bu da genç nesillerin yetiştirilmesi, onlara çalışma olanağının sağlanması ile mümkün
olabilecektir. Ülkemizin zengin kültür mirasına sahip olması dikkate alındığında açık
hava müzesi projesiyle kültürümüzün ifade edilmesi mümkündür.
Arkeoloji bilimi pek çok farklı disiplin ile birlikte çalışarak, geçmişi anlamak üzerinden
bugünümüzü biçimlendirebilmek üzere sosyal bilimler, mühendislik tarihi, tarih-yazılı
kaynaklar, antropolojik kalıntılar gibi alanlarla eş zamanlı projeler üreten bir bilim
dalıdır. Çok yönlü bu çalışmalar neticesinde elde edilen bilgiler, insanlık tarihi dışında;
depremden tsunamiye, mimarlıktan güzel sanatlara, biyolojiden (gıda-tarım ve
hayvancılık) toplum bilime kadar uzanan çok geniş bir yelpazede bilim dünyasına
değerli katkılar sağlamaktadır.
Arkeoloji biliminin en önemli konularından birini de eski dönemlerdeki bölgeler arası
ilişkilerin ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. Bu ilişkilerin belirlenmesinde takas ve
ticaret sistemleri önemli bir yer tutmaktadır. Tarihöncesi takas/ticaret sistemleri,
yerleşimlerin ve kültürlerin sosyal ve ekonomik yapılarını yansıttığı için arkeolojik
araştırmaların en önemli konularından birini oluşturmaktadır. Söz konusu buluntular
arasında ise obsidiyen prehistorik yerleşim yerlerinin birbirleri ile olan iletişimini
belirlemede kullanıldığı gibi tarihöncesi dönemlerdeki sosyal yaşantının yapısı
hakkında da bilgi vermektedir. Obsidiyen kaynak yerleri ile ele geçtiği buluntu yerleri
arasındaki mesafelerin tespit edilmesi ile birlikte bu ilişki ve takas modelleri de
belirlenebilmektedir. Obsidiyen dağılımı, tarihin en eski dönemlerinden itibaren
ekonomik ve sosyal temellere dayanmaktadır. Buna göre, her bir takas/ticaret modeli
farklı sosyal organizasyon formları ile ilişkilidir. Bu modelleri belirlemede, buluntu
yerlerinin sosyo-ekonomik yapılarının yanı sıra hammadde kaynaklarının kullanımı,
üretim organizasyonu ve tüketim alışkanlıkları gibi faktörlerin de incelenmesi
gerekmektedir. Obsidiyen dağılımında sosyal iletişim ağlarının rolünün anlaşılması için,
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Türkiye'de yer alan ve Paleolitik Çağ'dan Tunç Çağlarının sonuna kadar tarihlenen
çeşitli buluntu yerlerinden ele geçen obsidiyen buluntular üzerine yapılan arkeolojik
çalışmalardan yararlanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu döneme
tarihlenen buluntu yerlerindeki obsidiyen kullanımı, yerleşimlerin hammadde
kaynaklarına olan mesafeleri incelenerek elde edilen bilgiler obsidiyen dağılımında
sosyal iletişim ağlarının rolünü belirlemede kullanılmaktadır. Böylece, arkeolojik ve
etnografik veriler kullanarak, tarihöncesi yerleşimler arasındaki takas ve iletişim ağının
varlığı üzerindeki sosyal ve e İlk köy yerleşimlerinden birisine sahne olan
Kahramanmaraş'ta Neolitik Çağ'da insan-çevre-iklim ilişkisi ile geçmişteki depremelere
dair somut kanıtları saptamak.
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Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Akademik Kadro
§

BÜLENT

YILMAZ

PROFESÖR

§

HATİCE İNCİ

ÖNAL

PROFESÖR

§

ÖZGÜR

KÜLCÜ

PROFESÖR

§

SABRİYE SERAP

KURBANOĞLU

PROFESÖR

§

UMUT

AL

PROFESÖR

§

YAŞAR AHMET

TONTA

PROFESÖR

§

GÜLEDA

DOĞAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İREM

SOYDAL ÖZTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEMANUR

ÖZTEMİZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞAHİKA

EROĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TOLGA

ÇAKMAK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YURDAGÜL

ÜNAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZEHRA

TAŞKIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FAİK

DEMİRBAŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

RAFET ORÇUN

MADRAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TUĞKAN

TEPİLTEPE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TURGAY

BAŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İPEK

ŞENCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELTEM

DİŞLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Veri Bilimi

§

Veri Yönetimi

§

Veri Mahremiyeti

§

Kamu Sektörü Bilgisi

§

Kurumsal Bilgi Yönetimi

§

Dijital Dönüşüm

§

Dijital Okuryazarlık

§

Bilgi Okuryazarlığı

§

Bilginin Düzenlenmesi

§

Örtük Bilginin Yönetimi ve Ulusal Ekonomi

§

Ürün ve Hizmet Dijitalleşmesi

§

İçerik Yönetimi

§

Dijital Kültürel Miras

§

E-Devlet Uygulamaları
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§

Elektronik Bilgi/Belge Yönetimi Sistemleri

§

Enerjide Veri Yönetimi

§

Açık Eğitim Kaynakları

§

Bilgi Merkezleri Yönetimi

§

Bilgi Sistemleri Yönetimi

§

Bilgi Davranışları

§

Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları

§

Dezavantajlı Gruplar İçin Bibliyoterapi

Alt Çalışma Konuları

§

Kurumsal bilginin yönetiminde kullanılan üstveri yapıları, ürün yaşam döngüsü
yaklaşımları ile veri analitiği uygulamalarının kurumsal ve yönetimsel süreçlerde
kullanımı, Kamu sektörü bilgisinin kurumlar arasında paylaşımı ve kamusal veri
alanlarının oluşturulması süreçlerine yönelik teknoloji ve politikaların
geliştirilmesi,

§

Hizmet ve ürün bazında dijitalleşme uygulamaları bağlamında kurumlarda ve
kültürel bellek merkezlerinde dijital teknoloji kullanımı, dijitalleştirme ve dijital
koruma uygulamalarının analizi ve olgunluk modellerinin yapılandırılması ve
dijital teknolojiye dayalı hizmet geliştirme yaklaşımları

§

Verinin

yaşam

döngüsü

çerçevesinde

kurumlarda

yönetimine

ilişkin

yöntemlerin kullanımına yönelik analizler gerçekleştirilmesi.
§

Veri yönetişimi çerçevesinde bir kuruluşun hedeflerine ulaşmasını sağlamada
bilginin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan süreçler, roller, politikalar,
standartlar ve ölçütlerin tanımlanması. Kurumsal bilginin tanımlanmasında ve
yararlanılmasında kurumsal bilgi varlıklarının değerlendirilmesi, tanımlanması
ve yönetimine ilişkin yöntemlerin belirlenmesi, analizlerin gerçekleştirilmesi.
Ekonomik ve sosyal değer üretiminin kamu yönetimlerinde temel maddesi olan
kamu sektörü bilgisinin değer üretiminde açığa çıkarılmasına yönelik kamu
kurumlarının bilgi varlıklarının tanımlanması ile ilgili standart ve modellerin
kullanımı, yöntem ve politikaların belirlenmesi.

§

Veri yönetimi çerçevesinde veri mahremiyetine yönelik teknik ve hukuksal
altyapı çalışmaları yapılması, politika oluşturulması. Dijital bilgi varlıklarının
dijital platformlar aracılığı ile oluşturulması, yayınlaması, düzenlemesi ve
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paylaşımına yönelik yönetim süreçlerinin gerçekleştirilmesi adına metodlar
kullanılması (örn: SEO, üstveri yönetimi)
§

Dijital dönüşüm başlığı kapsamında sosyal medya yönetimi, politika ve strateji
geliştirme, veriye dayalı karar alma mekanizmaları

§

Bilginin

düzenlenmesi

nitelendirilen

bağlamında;

kütüphaneler,

kültürel

arşivler

ve

bellek

müzelerde

kurumları
bilgi

olarak

nesnelerinin

nitelenmesi ile ilgili standart ve modellerin kullanım analizleri ile bilgi merkezi
ve kaynaklarının görünürlüklerinin artırılması,
§

Dijital okuryazarlık kapsamında program geliştirme, dijital beceri ve
yetkinliklerin artırılmasına yönelik teknoloji ve yöntemler, bilgi okuryazarlığı,
haber okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı eğitimi, haber
okuryazarlığı eğitimi, "dijital okuryazarlık eğitimi, bilgi kullanımı

§

Dijital kültürel miras verilerine açık erişim

§

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin öz-yeterlik algısını geliştirmek için
bibliyoterapi

§

Nükleer enerji alanında veri yönetimi

§

Finans sektöründe örtük bilginin yönetimi

§

Tıbbi bilginin yapay zeka uygulamaları ile yönetilmesi"

§

Bilgi Merkezleri Yönetimi kapsamında: a. Yeni nesil kütüphaneler b. Bilgi
hizmetlerinin planlanması c. Kullanıcı hizmetlerinin yapılandırılması.

§

Bilgi Sistemleri Yönetimi kapsamında: a. Kurumsal bilgi sistemleri. b. Personel
bilgi sistemleri c. Müşteri bilgi sistemleri d. Mail bilgi sistemleri

§

Veri Yönetimi kapsamında: a. Veri analitiği b. Veri madenciliği c. Makine
öğrenme d. Derin öğrenme ve yapay zeka teknolojileri

§

E-Devlet Uygulamaları ve EBYS kapsamında a. Kamu verilerinin yönetimi b Dijital
arşivleme sistemleri c. Belge Yönetimi Sistemleri d. Açık Veri Sistemleri"

§

Açık Bilim, Açık Erişim, Açık Veri, Açık Eğitim, Açık Lisanslar

§

Halk kütüphaneleri, bilgi ve belge yönetimi etiği, okuma kültürü, bilgi politikası,
düşünce özgürlüğü

§

Araştırma verilerinin yönetimi ile ilgili tüm alt alanlar

§

Bilgi erişim, veri bilimi, veri yönetimi, bibliyometri, araştırma değerlendirme

§

Medya okuryazarlığı

§

Bilginin basılı, yazılı, görsel ve dijital değerlere dönüşümü

§

Eleştirel düşünme yetenekleri
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§

Bilgi okuryazarlığı ve bilgiye erişim

§

Uzaktan öğrenmeye artan güven

Anahtar Kelimeler

Açık Bilim, Açık Erişim, Açık Eğitim, Açık Eğitim Kaynakları Açık Veri, Araştırma
Değerlendirme Araştırma Verilerinin Yönetimi Belge Yönetimi, Bibliyometri,
Bibliyometri Destekli Bilgi Erişim, Bilgi Davranışları, Bilgi Erişim, Bilgi Kullanımı, Bilgi
Merkezleri, Bilgi Okuryazarlığı, Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Bilgi Politikası, Bilgi
Sistemleri, Bilgi Sistemleri Tasarımı Bilgi Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi Etiği Bilginin
Dönüşümü, Bilginin Düzenlenmesi Bilgiye Erişim, Dijital Arşivleme, Dijital Dönüşüm,
Dijital Okuryazarlık, Dijital Okuryazarlık Eğitimi, Dijital İnsani Bilimler, Dijitalleşme,
Dijitalleştirme, Düşünce Özgürlüğü, E-Öğrenme, Enerjide Veri Yönetimi, Enformetri,
Entelektüel Mülkiyet Hakları, Gençlik, Haber Okuryazarlığı, Haber Okuryazarlığı Eğitimi,
Hassas Veri, İçerik Yönetimi, Kişisel Veri, Kurumsal Bilgi Sistemleri, Kurumsal Bilgi
Yönetimi, Kültürel Miras Bilgisi, Kültürel Mirasa Açık Erişim, Kütüphanecilik, Makine
Öğrenme, Okuma Alışkanlığı, Okuma Kültürü, Tıbbi Bilginin Yönetiminde Yapay Zekâ
Uygulamaları Uzaktan Eğitim, Veri Analitiği, Veri Güvenliği, Veri Paylaşımı, Veri
Yönetimi, Webometri, Yaşam Boyu Öğrenme, Örtük Bilginin Yönetimi ve Ulusal
Ekonomi, Ürün Yaşam Döngüsü, Üstveri
Önemi ve Gerekçesi

Belirtilen çalışma konuları disiplinlerarası yaklaşımları gerektiren, yenilikçi ve yaratıcı
uygulamaları teşvik eden teori ve uygulamaları kapsamaktadır.
Bilgi ve Belge Yönetimi alanı giderek daha fazla uzman sistemlerin varlığını
gerektirmektedir. Klasik bilgi merkezi yaklaşımlarından farklı olarak yeni nesil
kütüphaneler, bilgi hizmetlerinin planlanması, kullanıcı hizmetlerinin yapılandırılması
üzerine uzmanlaşmalara gereksinim vardır. Öte yandan bir diğer uzmanlaşma alanını
Bilgi Sistemleri Yönetimi oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kurumsal bilgi sistemleri,
personel bilgi sistemleri, müşteri bilgi sistemleri, mail bilgi sistemleri üzerine
uzmanlaşmaya gereksinim vardır.
Veri Yönetimi kapsamında, veri analitiği, veri madenciliği, makine öğrenme, derin
öğrenme ve yapay zeka teknolojileri üzerine uzmanlaşmaya gereksinim vardır.
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E-Devlet Uygulamaları ve EBYS alanında uzmanlaşma gereksinimi vardır. Bu kapsamda
kamu verilerinin yönetimi, dijital arşivleme sistemleri, belge yönetimi sistemleri ve açık
veri sistemleri üzerine uzmanlaşmaya gereksinim vardır.
Bilgiye erişim öğrenme süreci içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Öğrenenin bilgi
sahibi olmak istediği konudaki eğitim kaynaklarına en hızlı şekilde ulaşabileceği ortam
günümüzde İnternettir. İnternet özellikle eğitim kaynaklarının kitlesel erişime
açılabilmesini kolaylaştırmış ve bu noktada öncü rol oynamıştır. Öğrenenler için
neredeyse sınırsız bir kaynak olarak görülen İnternet, bilgiye erişim açısından her geçen
gün daha da zorlu bir ortama dönüşmektedir.
Açık eğitim kaynaklarına ulaşmak için arama motorlarında bir arama yapıldığında,
birçok farklı Web sitesinden ya da farklı içerik portallarından anahtar kelimelerle
eşleşen onlarca, yüzlerce, kimi zaman ise binlerce sonuç listelenir. Bu sonuçlar
içerisinde arama motoru tarafından yapılan sıralama o sayfanın arama motoru
özelindeki değeri ile ilgilidir, çoğu zaman herhangi bir anlamsal ilişki içermez. Bu
noktada kullanıcı belki de yeni öğrenmeye başlayacağı bir konu ile ilgili sadece popüler
sonuçlara erişebilmektedir. Kendisi için uygun bir başlangıç noktası ya da kendine
rehberlik edebilecek bir yol haritasını elde edemeyecektir.
Günümüzde önemli bir risk oluşturan ve halen etkilerini hissettiğimiz Covid-19 ve
benzeri salgın hastalıklar ya da deprem, sel, yangın gibi doğal afetler, öğretim
süreçlerinin açık ve çevrimiçi platformlara doğru kaydırılması zorunluluğunu da
beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda açık eğitim kaynaklarına erişebilmek daha da
önemli hale gelmektedir.
Öğrenenin belirli bir konuyu öğrenme süreci içerisinde ihtiyaç duyacağı yol haritası
öğrenme nesneleri arasındaki ilişki kullanılarak oluşturabilecektir. Bu sayede hem
eğitmenler hem de öğrenenler açık eğitim kaynakları içerisinde yaptığı bir arama
sonucunda sadece seçtiği anahtar kelimeler ile eşleşen sonuçlarla yetinmek zorunda
kalmayacaktır. Araştırmanın önemi, dijital ortamda sayıları her geçen gün artan açık
eğitim kaynaklarına öğrenenin erişiminin en etkin şekilde sağlanabilmesine olanak
tanımasıdır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı bilgi toplumu/çağı döneminde bilgiyi
düzenleyerek erişilebilir kılan ve söz konusu teknolojilerle çalışan kütüphane kurumları

105

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

ve gerçekleştirdikleri hizmetler toplumsal gelişme, refah, nitelikli eğitim, araştırma,
bilim ve kültür alanları için zorunlu koşullar arasında yer alır.
Günümüzde etkin bilgi ve veri yönetimi hem günlük yaşamımızdaki bilgi ihtiyaçlarının
karşılanmasında hem de bilimsel gelişme ve yenilik yaratmada vazgeçilmez öneme
sahiptir. Bunun için bilgi sistemleri veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenimi
algoritmaları da kullanılarak tasarlanmalıdır.
Çoklu dijital formattaki bilgiler çeşitli öğrenci grupları tarafından birçok ortamda
kullanılmaktadır.
Etkili bir şekilde bilgiyi oluşturma, bulma, kullanma, uygulama başarılı toplumsal
sonuçlar için kritik öneme sahiptir.
Çeşitli öğrenme ortamlarında bilgiye erişim, bilgiyi anlama ve bilgiyi kullanma
konusundaki yaklaşımları yaymak amaçlanmaktadır.
Bilginin düzenlenmesi, kütüphanecilik ve bilgi bilimlerinde bütün eğitim süreçlerinde
yer alan bir konudur. Türkiye'de de ilk kütüphanecilik eğitimlerinden bu yana
programların temelinde bulunan bir konudur. Düzenleme süreci bilgi varlıklarının
erişilebilir kılınması, belirli bir platform üzerinden kesintisiz bir şekilde etkileşimin
kurulmasında etkilidir. Bu kapsamda bilgi nesnelerinin verilerinin yönetimi, bu verilerin
karşılıklı işlerlik standartlarına uygun şekilde kayıt altına alınması gibi süreçler yer
almaktadır. Bilgi düzenleme süreçleri aynı zamanda bir kurumun varlıklarını
yönetebilmesi, ölçümleyebilmesi ve izleyebilmesi gibi noktalarda da temel altyapıyı
sağlamakta, birçok karar verme sürecine etki etmektedir.
Kurumsal bilginin yönetiminde de etkili olan bilginin düzenlenmesi kurumlara ürün ve
hizmetlerini ilk aşamadan itibaren bütün verilerin kayıt altına alınmasını ve bu kayıt
altına alınmış verilerin bir yaşam döngüsünde yönetilmesini sağlayan yapıları
kurmalarında da etkili olmaktadır. Bu ölçekte ürün yaşam döngüsü yönetimini
gerçekleştiren kurumların rekabette avantaj sağlama, örtük bilgi olarak adlandırılan
(know-how) bilgi türünü kayıt altına alma gibi süreçleri gerçekleştirme gibi etkilere
sahip olduğu bilinmektedir.
Önerilen bir diğer öncelikli alan önerilen dijitalleşme ise bilgi varlıklarının ve
hizmetlerinin dijital ortam üzerinden sunulması, iş süreçlerinin dijitalleşmesi ile
kurumsal olgunluğun sağlanması açısından önem taşımaktadır. Dijital teknolojinin
günlük iş süreçlerine uyarlanması yalnızca teknik altyapıya yönelik bir yaklaşımı değil
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aynı zamanda yönetsel ve politik bir yaklaşımı da gerektirmektedir. Bu kapsamda
dijitalleşme

ve

dijitalleştirme

günümüz

kurumsal

yapılarının

bilgi

yönetimi

yaklaşımlarında etkili olmakta, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve açıklık gibi ilkeleri
benimsemelerinin yanı sıra hassas nitelikteki varlıklarını denetim almalarını
sağlayabilmekte,

kriz

yönetimi

ve

acil

durum

yönetimi

gibi

süreçleri

gerçekleştirmelerine katkı sağlayabilmektedir.
Bilgi Yönetimi alanı disiplinlerarası çalışan ve farklı alanlarla temas eden bir alandır.
Temel bilgi yönetimi pratikleri, geleneksel bilgiye erişim yapıları günümüzde veri
temelli yapılara evrilmiştir. Veri Yönetimi kapsamında verinin yaşam döngüsü
çerçevesinde yönetimi ve sunumu bu verilerin erişilebilirliğine yönelik yapıların
kurgulanması oldukça önem arz etmektedir. Bugün bilime yön veren birçok çalışma
veri temellidir. Veri ile karar alma süreçlerinin desteklenmesi, yapay zeka altlıklarının
oluşturulması, inovasyona katkı sağlanmaktadır. Sağlıktan eğitime eğitimden kamu
yönetimine birçok alan veri yönetimi ile temas etmektedir. Bu bağlamla ilgili
çalışmaların desteklenmesi önemlidir.
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Antropoloji Bölümü
Akademik Kadro
§

ÖMÜR DİLEK

ERDAL

PROFESÖR

§

KAMERAY

ÖZDEMİR

DOÇENT

§

DEMET

DELİBAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLFEM

UYSAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİHA MELİS

KORUYUCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FÜSUN

ÖZER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ELİF BAŞAK

AKSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEVSİM

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERPİL

EROĞLU ÇELEBİ

PROFESÖR

§

YILMAZ SELİM

ERDAL

PROFESÖR

§

ALİ METİN

BÜYÜKKARAKAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NEFİZE EZGİ

ALTINIŞIK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GAMZE

SÖNMEZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Son 20 yıl içerisinde, teknolojinin gelişmesi, moleküler biyoloji, biyokimya ve
iskelet araştırmalarının insan kalıntılarının doku ve organların kimyasal
bileşenlerinin analizine olanak sağlamıştır. Özellikle kemik, diş ve mumya gibi
kalıntıların elementel analizleri ile karbon (C), azot (N), kükürt (S), oksijen (O),
stronsiyum (Sr) ve kurşun (Pb) gibi elementlerin ağır ve hafif sabit izotoplarının
analizi ile yeni nesil dizileme yöntemleri ile son 10 yılda gelişen antik genom
analizleri ya da daha genel anlamıyla aDNA analizleri, antropoloji biliminde
moleküler antropolojinin yeni bir alan olarak gelişmesine olanak sağlamıştır.
Moleküler antropoloji, antropoloji biliminin gelişmekte olan çok disiplinli ayrı bir
bilim dalı olma potansiyeline sahip bir alan olmuştur.

Alt Çalışma Konuları

§

Antik

DNA

çalışmaları:

popülasyon

genomiği

ve

popülasyon

tarihi,

mikroorganizma genomu, bitki ve hayvanların genetik yapısı ve evcilleştirme
örüntülerinin anlaşılması, sediman örneklerinden genetik yöntemlerle faunal
analizler, insan ve hayvan koprolitleri yoluyla mikrobiyotanın değişimi
§

İzotop analizleri: C, N, S, Pb, Sr ve O gibi elementlerin hafif ve ağır sabit
izotoplarının moleküler düzeyde analizleri ile arkeolojik ve tarihi toplulukların
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beslenme yapılarının ortaya çıkarılması, geçmiş insan ve hayvan hareketliliği,
hayvanların yetiştirilme biçimlerinin anlaşılması ve radyokarbon tarihleme
§

Elde edilen biyoarkeolojik verilerin yorumlanması ile biyokültürel yapının
bütüncül olarak değerlendirilmesi ve sosyal yaşamın çözümlenmesi

Anahtar Kelimeler

Moleküler antropoloji, arkeometri, antik DNA, genomik, genetik, arkeogenomik,
proteomik, antik mikrobiyota, akrabalık, popülasyon tarihi, demografi, tarihsel ve
tarihöncesi göçler, sabit izotop, beslenme, mobilite, evcilleştirme, filogeni,
hesaplamalı biyoloji
Önemi ve Gerekçesi

Moleküler Antropoloji, tüm dünyada özellikle son 20 yıl içinde oldukça hızlı gelişen bir
alandır. Bu alanda ilk önce, insan topluluklarında element ve bileşiklerin kimyasal
analizi ile diyet, beslenme modeli, sosyoekonomik yapı, kültür tarihi gibi birçok alanda
geçmişi aydınlatmada önemli veriler elde edilmiştir. Ancak, elde edilen verilerin, toprak
içerisinde gömülü kalma sürecinde (tafonomik etki) elementlerin yer değiştirmesi, yeni
bağlar kurulması ya da çözülme gibi süreçlerle kirlenmesi nedeniyle kemik kimyası
analizlerinin yanı sıra insan kalıntılarının içerisinde korunan kollajenlerin içerisinde
gömülü C, N, S, Pb gibi elementlerin sabit izotoplarının analizleri ile diyetin belirlenmesi
ve bunun sosyoekonomik yapı ve kültür tarihi açısından kullanımına yönelmiştir.
Yerleşik yaşama geçiş, tarım ve hayvanın evcilleş(tiril)mesi ve kentleşme gibi kültür
tarihi açısından birçok dönüşümün yaşandığı Anadolu, bu tür çalışmalar için oldukça
önemli yerdir.
Dahası Sr, O, S ve Pb gibi elementlerin dişteki birikiminin diş minesinin kalsifiye
olmasından sonra bir daha değişmemesi, buna karşın kaburga ve uyluk kemiği gibi farklı
sertlik ve yoğunluklardaki kemiklerin “turnover”larının 6, 8, 16 yıl gibi farklı zaman
dilimlerine sahip olmasından kaynaklı olarak değişen oranlarda element birikimi
sergilemesi sebebiyle söz konusu elementlerin sabit izotoplarının analizi kişinin
büyüdüğü yer, ömrü boyunca hareketliliği ve ölüm yerinin saptanmasında kullanılan
önemli bir araçtır.
Son zamanlarda gelişen antik genom çalışmaları/antik DNA analizleri, antropoloji,
arkeoloji, biyoloji, moleküler genetik, kimya, fizik, istatistik, bilgisayar bilimleri, tarih,
tıp, diş hekimliği gibi birçok bilim dalını içeren çok disiplinli ve çok uluslu bir özellik
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gösteren çalışmalar, moleküler antropoloji çatısı altında, insan/hayvan/bitkiler ile dışkı
ve sedimanlar ve bunlarla birlikte ya da ayrı olarak elde edilen mikroorganizmalar
üzerinde yapılan antik DNA analizleri, protein analizleri, mikrobiyom analizleri,
metabolitler gibi birçok farklı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yeni gelişen
teknolojileri ve analiz yöntemlerini kullanarak, insanın biyokültürel gelişimini daha
ayrıntılı olarak incelemek mümkün hale gelmiştir. Bu alan oldukça yenidir, gelişmeye
ve yeni bilgi üretimine, bilimsel keşiflerin yapılmasına açıktır.
Sonraki maddelerde detayları açıklanmak üzere, genelde Hacettepe Üniversitesi,
özelde ise Antropoloji Bölümü bu alanda hem Türkiye’de hem de dünyada öncü bir rol
üstlenmiştir. 1980’li yıllardan beri koruduğu insan ve hayvan iskelet kalıntıları,
arkeolojik kazılar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde erişime
açık hale getirilen antik materyaller, 12000’den fazla insan iskeleti barındıran Husbio_L
laboratuvarı, 2019 yılında açılan Human_G, kurulma aşamasındaki Hukek_L (Hacettepe
Üniversitesi Kemik Kimyası Laboratuvarı) ile personeli Moleküler Antropoloji’nin
gelişmesi için temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.
Dahası Anadolu coğrafyası, insanlık tarihinde yerleşik yaşam, bitki ve hayvan
evcilleşmesi, madencilik, kentleşme, bölgeler arası ticaret ve hareketlilik, göçler gibi
konuların tartışılmasında kilit bir konum üstlenmektedir. Bu nedenle Anadolu’dan ele
geçen biyoarkeolojik materyal ile bunlardan elde edilecek bilgiler bir rekabet
içerisindedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu’dan ele geçen kalıntılar üzerindeki
rekabet ve talana varan tahribatlar nedeniyle arkeolojik kalıntıların yurt dışına
götürülerek analiz edilmesine önemli sınırlamalar koymuştur. İnsan, hayvan ve bitki
kalıntıları da bu sınırlamada önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, kalıntıların
moleküler yolla Üniversitemiz bünyesinde analizi oldukça önemli bir hale gelmiştir.
Bu kapsamda, analiz yapmamıza olanak sağlayan materyallerin zenginliği, laboratuvar
olanaklarımız, araştırmacı potansiyelimiz ve uluslararası bağlantılarımız dikkate
alındığında, Moleküler Antropoloji araştırmalardan elde edilecek verilerin rekabete
açık olması bilimsel etkisi ile yüksek çıktılı bilimsel üretimin sağlanması adına
üstlendiğimiz öncü rol de göz önünde bulundurularak bu alanda gelişimin hızlanması
için düzenli bir bilimsel politikaya ihtiyacımızın bulunduğu açıktır.
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Felsefe Bölümü
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

CEMAL

GÜZEL

PROFESÖR

§

GÜNCEL OĞULCAN

ÜLGEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Bilim Tarihi

§

Bilim Sosyolojisi

§

Bilim Felsefesi

§

Metodoloji

Alt Çalışma Konuları

§

Popper

§

Kuhn

§

Feyerabend

§

Viyana Çevresi

§

Fransız Bilim Felsefesi

§

Koyré

§

Tümevarım sorunu

§

Nedensellik

§

Yanlışlanabilirlik

§

Pozitivizm ve Eleştirisi

§

Sosyal Bilimler Tarihi

Anahtar Kelimeler

Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, Yanlışlanabilirlik, Tümevarım, Doğruluk-Yanlışlık,
Bilimsellik, Bilim
Önemi ve Gerekçesi

Anabilim dalımızda çalışmalar bilim felsefesi ve bilim tarih üzerine yapılmaktadır.
Öncelikli alanlar ve alt çalışma konuları bu doğrultuda belirlenmiştir.
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Felsefe Bölümü
Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ÇETİN

TÜRKYILMAZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

JANSET NAS

KILINÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İslam düşüncesinde değerlendirilen düşünür ve araştırmaların yaygın
kavramlarının felsefe tarihindeki yeri, etkileri, çağdaş araştırmalar ve bunun
üzerine yapılan çalışmalar.

Alt Çalışma Konuları

§

İslam düşüncesinde duygulanımların yoğunluğu, doğu düşüncesinin belli başlı
düşünürleri, İslam düşüncesinin hareket noktaları, İbn-i Rüşd’ün Aristoteles
şerhleri ve bu şerhlerin batı düşüncesi üzerindeki yankıları, İslam düşüncesinde
zihin araştırmaları.

Anahtar Kelimeler

İslam düşüncesi, Zihin, Akıl tasarımları, Ortaçağ felsefesi, Türk düşüncesi
Önemi ve Gerekçesi

Önerilen öncelikli alan olarak Türk İslam düşüncesi çalışmaları ülkemizde ve dünyada
yapılan felsefe çalışmalarına yeni bir bakış açışı sunabilir, elde aldığı konular hakkında
yeni tartışmalar yaratabilir ve mevcut araştırmaları ileriye taşıyabilir olmakla yetinmez;
aynı zamanda bunu sürdürebilecek yeni araştırmacılar yetiştirmek amacını da taşır.
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Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
Akademik Kadro
§

CEREN

ÖZGÜLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BEREN

ŞİMŞEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KUBİLAY

AKTULUM

PROFESÖR

§

EYLEM

AKSOY ALP

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NİZAMETTİN

KASAP

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZLEM

KASAP

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SİMAY

TURAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Metinlerarası/Göstergelerarası İlişkiler

Alt Çalışma Konuları

§

Metin çözümlemesi

§

Söylem çözümlemesi

§

İmgelem çözümlemesi

Anahtar Kelimeler

Metinlerarasılık, göstergelerarasılık, söylem çözümlemesi, imgelem çözümlemesi,
göstergebilim
Önemi ve Gerekçesi

İnternet çağında, bilginin bu denli hızlı yayıldığı bir dönemde disiplinlerin olduğu kadar
tüm sanatsal biçimlerin birbirlerinden etkilenmemesi olası değil. Çoksesli okumaların,
söyleşimciliğin

baskın

çıktığı

yeni

koşullarda

anlam

üretim

süreci

metinlerarası/göstergelerarası olarak adlandırılan bir perspektifte olasıdır. Tekseslilik
devri sona ermiştir.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Akademik Kadro
§

AYTÜL

ÖZÜM

PROFESÖR

§

HANDE

SEBER

PROFESÖR

§

HURİYE

REİS

PROFESÖR

§

ŞEBNEM

KAYA

DOÇENT

§

ALEV

KARADUMAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASLI

DEĞİRMENCİ ALTIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İMREN

YELMİŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MERVE

SARI TÜZÜN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

PINAR

TAŞDELEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMİNE SEDA

ÇAĞLAYAN MAZANOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR

ÇİFFİLİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Geçmişten günümüze İngiliz edebiyatı ve kültür çalışmaları, karşılaştırmalı
edebiyat çalışmaları, şiir, roman, tiyatro, kısa öykü, kurgu-dışı edebiyat
(yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü, mektup, seyahatname, hatırat, günlük),
edebiyat ve kültür kuramları

Alt Çalışma Konuları

§

Ekoeleştiri

§

Travma çalışmaları

§

Empati çalışmaları

§

Sömürgecilik/sömürgecilik dönemi sonrası edebiyat ve kültür

§

İrlanda edebiyatı ve kültürü

§

Posthümanizm

§

Toplumsal cinsiyet çalışmaları

Anahtar Kelimeler

Roman, şiir, tiyatro, kısa öykü, kurgu-dışı edebiyat, edebiyat ve kültür kuramları
Önemi ve Gerekçesi

§

Kültür ve edebiyat çalışmalarının beşeri bilimlere katkısını incelemek

§

Kültürlerarası etkileşim sağlamak

§

İngiliz dili ve kültürünü öğreterek global yetkinlik taşıyan bireyler yetiştirmek
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§

Edebiyat kuramlarının edebi metinlerde türler arası iletişimi geliştirmede
etkisini incelemek

§

İngilizce kitap yazımı ve eleştirisi alanında eğitim sağlamak
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İngiliz Dilbilimi Bölümü
İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

IŞIL

ÖZYILDIRIM

PROFESÖR

§

AYŞE ZEYNEP

AYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMİNE

YARAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SUHAN

AKINCI OKTAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TAYLAN

AKAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YELİZ

DEMİR VAN SCHEPPİNGEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZEYNEP

DOYURAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BUSE

ŞEN ERDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMEL

KÖKPINAR KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

YAĞLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Türkçenin dilbilgisi ve dilbilimsel özellikleri

§

Psikodilbilim

§

Yükseköğretimde eğitim/öğretim dili, yabancı dilde meslek eğitimi

§

Söylem çözümlemesi

Alt Çalışma Konuları

§

Sözdizim

§

Psikodilbilim

§

Akademik söylem

§

Eğitim dili

§

Yabancı dilde eğitim

§

Doğal insan dilinin nasıl algılandığı ve üretildiğini deneysel yöntemle inceleyen
psikodilbilim içinde tümce işlemleme stratejileri

§

Politik savlama, tartışmacılık, kanıtların inandırıcılığı, eleştirel göstergebilimsel
çözümleme

§

Kimliğin söylemsel inşası

§

Medya söylemi

Anahtar Kelimeler

Sözdizim, biçimbilim, yabancı dilde eğitim, akademik söylem, tümce işlemleme,
karmaşık tümce yapıları, edimsel-eytişimsel yaklaşım, stratejik manevra, popülist
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savlama stratejileri, eleştirel söylem çözümlemesi, kimliğin söylemsel inşası, medya
söylemi, toplumsal göstergebilim
Önemi ve Gerekçesi

Türkçenin dilbilgisi ve dilbilimsel özellikleri
Ana dilimiz olan Türkçenin yapısal ve dilbilimsel özellikleri henüz yeterince
aydınlatılmamıştır. Günümüzde bu tür bilgiler diğer alanlara katkıda bulunacak
niteliktedir.
Yükseköğretimde eğitim/öğretim dili, yabancı dilde meslek eğitimi
Teoriden Pratiğe Eğitim Dili olarak İngilizce: Tıp, Mühendislik ve İİBF örneklemi
Üniversitelerde eğitim dilinin İngilizce olması üzerine yapılan çok az sayıda bilimsel
araştırma vardır. Eğitim dilinin yabancı dil olmasının amacı en yüksek kalitede eğitime
hizmet etmesidir ancak bu konuda doğru stratejilerin geliştirilebilmesi ve Hacettepe
Üniversitesinde birçok bölümde eğitim dili olarak İngilizcenin seçilmesinin başarıya
olan katkısını açıklayabilmek için araştırmaya dayalı bilimsel çalışmalara gereksinim
vardır. Yabancı dilde eğitim öğrencilerin akademik ve kariyer başarılarına katkı
sağlamakta mıdır? Sosyo-psikolojik faktörler akademik başarı kadar rol oynamakta
mıdır?
Psikodilbilim
İnsan dilini bilimsel yöntemle inceleyen dilbilimin deneysel tabanlı çalışma konularının
çerçevesini oluşturan psikodilbilim ve bu alanın içinde de önemli bir yeri olan tümce
işlemleme çalışmaları, insan zihninin dili nasıl üretip algıladığı konularının anlaşılması
bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu konuda mevcut deneysel yöntemler
kullanılarak üretilmiş olan teorilerin test edilmesi ve yeni deneysel yöntemler ya da
yaklaşımların önerilebilecek olması alanyazına önemli katkılar sunabilir.
Söylem çözümlemesi
Savlamanın genel amacı bir görüşü savunmak ve karşıt görüşteki kişilere bu görüşü
kabul ettirebilmek amacıyla, eleştirel akıl yürütme prensiplerini dikkate alan, etkileyici
ve inandırıcı savlar (argümanlar) ortaya koymaktır. Günlük yaşamımızda görüş ayrılıkları
dolayısıyla başkalarıyla sıklıkla tartışmalara gireriz veya bize ‘doğru’ olarak sunulan bir
bilginin niteliğini, kaynağını veya inandırıcılığını sorgularız. Tartışmanın eleştirel akıl
yürütme kurallarına dayalı bir pratik olduğu, karşımızdakini ikna edebilmek için güçlü
savlar ortaya koymamız gerektiği, bu savların bazı diyalektik (eytişimsel) kurallara göre
üretilmesi gerektiği sezgisel olarak hissettiğimiz bir şey olsa da günlük tartışma

117

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

pratiklerinde bunların gözetilmediği, tartışmaların sözel saldırganlığa dönüştüğü
yaygın olarak gözlemlenmektedir. Üniversite seviyesinde verilen eleştirel akıl
yürütmeye yönelik veya tartışmaya yönelik bazı dersler dışında, Türkiye’deki eğitimde
iletişimin bu önemli öğesi herhangi bir yer tutmamaktadır. Oysa tartışma bir savlama
(bir görüş ayrılığını ortadan kaldırmak için karşılıklı savların paylaşılması) sürecidir. Bu
pratiğin doğru kavranması hem kendi görüşlerimizi savunurken hem de başkaları bize
görüşlerini kabul ettirmeye çalıştığında ne tür akıl yürütme prensiplerini göz önünde
bulundurmamız gerektiği konusunda bize yol gösterici olacaktır. Savlama süreci sadece
kişilerin aktif bir parçası oldukları tartışma sürecinin temel öğesi olmakla kalmayıp, ikna
etme süreçlerini içeren tüm dilsel pratiklerin bir parçasıdır. Savlama özellikle politik bir
enstrümandır. Politikacıların seçmen davranışını şekillendirmek amacıyla yetkin olarak
kullanması gereken bir araçtır. Ancak savlama pratiğini tanımak, seçmenler için de
oldukça önemlidir. Bizler adına karar alan kişilerin, belirli politikaları uygulamaya
koymak için ürettikleri savların niteliğini, güvenilirliğini ve inandırıcılığını sorgulamak,
demokratik bir toplumun edinmesi gereken bir yetkinliktir. Bu sebeple, savlama
konusundaki akademik farkındalığı artırmaya ve bu konuda daha fazla araştırma
yapmaya ihtiyaç vardır. Ne yazık ki savlama söylemi Türkiye’de pek az araştırmacı
tarafından ilgi duyulan ve yayın üretilen bir alandır. Bununla birlikte, bilginin ve kimliğin
söylemsel inşası, içinde yaşadığımız çağın gerekleri çerçevesinde ele alınması gereken
bir konudur. Gerek sosyal medyanın dinamizmi gerekse geleneksel medya türlerinin
dolaşım ve dağılım hızı gerekçesi ile hem belli bilgi hem de belli kimlikler daha küçük
ölçekli ve dijital platform odaklı sosyalleşme çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu da söylem
çözümlemesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Örnek olarak içinde bulunduğumuz
salgın döneminde 'koronafobinin' söylemsel inşasından söz etmek mümkündür.
İnsanlardan kaçtığımız, sosyalleşmedense kapanma pratiklerine yöneldiğimiz ve sürekli
temizlenme ihtiyacı duyduğumuz bu dönem Covid-19 hastalığı üzerine ortaya konulan
söylemlerin bir sonucudur. Bu söylemler, televizyon ve bilgisayar ekranlarından
hayatlarımıza akmış, sosyal medyada her geçen gün kendini var etmiştir. Bu çerçevede,
söylemlerin ve bu söylemleri var eden dil gibi göstergelerin çalışılması elzemdir.
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Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

BANU

TAVAT

PROFESÖR

§

ARZU

ÖZKAN CEYLAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZEYNEL

BARAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASLI

YÖRÜK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Bilişsel Psikoloji

§

Bilişsel Sinir Bilim

§

Beyin Elektriksel Faaliyetleri

Alt Çalışma Konuları

§

Bellek süreçleri

§

Bilişsel görevler/paradigmalar

§

Dikkat

§

Dil

§

Görsel-uzamsal işlevler

§

Nöropsikolojik testler

Anahtar Kelimeler

Bilişsel süreçler, Alzheimer tipi demans, fMRG, EEG, olay ilişkili potansiyel (ERP), olay
ilişkili osilasyon (ERO), göz izleme, seçici dikkat, duygusal bellek, öğrenme, algı
Önemi ve Gerekçesi

Sağlıklı ve klinik örneklemde bilişsel süreçlerin (öğrenme, dikkat, dil, bellek, algı gibi)
çeşitli beyin görüntüleme yöntemleriyle çalışılması, insan zihninin işleyişi ve temel
mekanizmalarının anlaşılmasına temel bilimsel düzeyde bilimsel katkı sağlayacaktır
(Kanwisher ve Wojciulik, 2000; Morita ve ark., 2016). Öte yandan temel bilimsel
çalışmalardan elde edilen bulgular, beynin işleyişiyle ilgili çeşitli rahatsızlıkların
(örneğin Alzeheimer Tipi Demans, afazi, dikkat eksikliği vb. gibi) belirtilerinin
önlenmesinde/rehabilitasyonunda,

tanı/ayırıcı

tanıya

yardımcı

özgün

araçların/teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacaktır (Pedrosa ve ark., 2010; Román ve
Pascual, 2012). Oluşturulan altyapı sayesinde, psikoloji ve ilgili diğer disiplinlerden
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araştırmacılar ile lisansüstü öğrencilerin beyin görüntüleme teknolojilerini (f-MRI, fNIRS, EEG, Göz İzleme gibi) bilinçli zihinsel işlevlerin anlaşılması için bir araç olarak
kullanmaları sağlanacaktır. Öte yandan, yaşlı örneklemde bilişsel süreçlerin
değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde/korunmasında dışarıya bağımlı olmak,
özgün ve kültürümüze özgü araçlara sahip olamamak ya da mevcutların bilimsel olarak
güvenirliğine yönelik yetersizlik ülkemiz için önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin
giderilmesi bu tür çalışmaların temel gerekçesidir.
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Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ZEHRA

UÇANOK

PROFESÖR

§

ARİFE BERNA

AYTAÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EKİN DOĞA

KOZAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Yaşam Boyu Gelişim

§

Sosyoduygusal Gelişim

§

Bilişsel Gelişim

Alt Çalışma Konuları

§

Aile Sistemi

§

Akran İlişkileri ve Akran Zorbalığı

§

Bellek Gelişimi

§

Davranış Genetiği

§

Ebeveynlik

§

Ergenin Psikososyal Uyumu (Ergenliğe Geçiş)

§

Gelişimsel Sonuçlar

Anahtar Kelimeler

Bellek gelişimi, davranış genetiği, paylaşılan/paylaşılmayan çevre, aile sistemi,
psikoeğitim programı, ebeveynlik, gelişimsel sonuçlar
Önemi ve Gerekçesi

Modern gelişim kuramları ve çağdaş yaklaşımlar insan gelişiminin sosyo-kültürel
etkilere ve aile bağlamına gömülü olduğunu öne sürmektedir (örn., Bronfenbrenner,
1986; Lerner, 1991; Super ve Harkness, 1986; Worthman, 2010). Tarihsel olarak daha
yakın zamanlı görgül çalışmalar, aile bireylerini (alt sistemleri), ailenin içinde bulunduğu
bağlamı, paylaşılan ve paylaşılmayan çevrenin özelliklerini bütüncül bir yaklaşımla ele
almaktadır (örn., Dunn ve Plomin, 1991; Pike ve ark., 2016; Plomin ve Daniels, 2017).
Bunun yanı sıra, ebeveynlik uygulamaları (örn. duygu sosyalleştirme davranışları) ve
ebeveyn-çocuk ilişkilerinin niteliği (örn. bağlanma güvenliği) gibi ebeveynliğin farklı
bileşenleri çocukların ve ergenlerin psikolojik uyumu (ve diğer çocuk sonuç
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değişkenleri) üzerinde etkili olan önemli unsurlar olarak ifade edilmektedir (örn.,
Belsky ve Fearon, 2002; Cole ve ark., 2009). Bu noktadan hareketle, araştırma ekibimiz
tarafından planlanacak çalışmalarda çocukluk ve ergenlik dönemini kapsayan
sosyoduygusal ve bilişsel süreçlerin kültüre ve aile süreçlerine duyarlı olarak
incelenmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Tüm bu bileşenleri içeren kültüre
duyarlı psikoeğitim programlarının planlanarak ilgili hedef kitleye ulaştırılması
araştırma ekibimizin diğer önceliğini oluşturmaktadır.
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Psikoloji Bölümü
Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

İHSAN

DAĞ

PROFESÖR

§

MÜJGAN

İNÖZÜ MERMERKAYA

PROFESÖR

§

SAİT

ULUÇ

DOÇENT

§

ZEHRA

ÇAKIR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEDAT

İŞIKLI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN

NERGİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MÜBECCEL

YENİADA KIRSEVEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVGİNAR

VATAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Covid-19 Pandemisi ile ilişkili psikolojik sorunlar

§

Psikolojik sorunlar ve başa çıkma yöntemleri

§

Bilgisayar temelli ölçme ve değerlendirme

Alt Çalışma Konuları

§

Klinik tanı

§

Göçmenler ve özel örneklemlerin psikolojik değerlendirmesi

§

Psikolojik müdahale, krize müdahale

§

Suç önleme çalışmaları

§

Kişilik

§

Kayıp ve yas psikolojisi

§

Travmalar

§

İntihar ve kendine zarar verme davranışı

Anahtar Kelimeler

Koruyucu ruh sağlığı, kişilik, sanal gerçeklik, kaygı bozuklukları, Obsesif Kompulsif
Bozukluk (OKB), zekâ, ölçme ve değerlendirme, suç davranışı, kriz, kayıp ve yas,
psikolojik sağlamlık
Önemi ve Gerekçesi

Ruhsal hastalıkların önlenmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi, ruhsal hastalıkların
erken teşhisi ve tedavisi, ruhsal hastalığı olan bireylerin desteklenmesi, toplumsal
düzeyde ruh sağlığının geliştirilmesi birincil önceliktir. Öte yandan, maruz bırakmaya
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dayalı terapilerin yeni bir aracı olarak görülen sanal gerçeklik hastaların tehdit altında
hissetmeden keşfetmeye ve hareket etmeye başlayabileceği özel ve korunaklı bir alan
yaratmaktadır (Botella ve ark., 2004). Kaygı bozukluklarının tedavisinde etkili bir maruz
bırakma aracı olarak kullanılabileceği bilinmektedir (Botella ve ark., 2004; Bouchard ve
ark., 2006; Difede ve Hoffman, 2002; Gorini ve ark., 2010; Riva ve ark., 2007). Gerçek
yaşamdaki bazı koşulların kullanışsız, zor ve tehlikeli olması (araba sürme fobisi gibi),
bazılarının ise maliyetinin yüksek olabilmesi (uçak fobisi gibi) nedeniyle sanal gerçeklik
güvenli ve uygun maliyetli bir seçenek olarak dikkat çekmektedir (Wiederhold ve
Bouchard, 2014). Zihinsel yetilerin değerlendirilmesi, sağlık ve eğitim gibi iki büyük
kamu sektörünün temel ihtiyaçları arasındadır. Bu araçlarda dışarıya bağımlı olmak ya
da yeterli miktarda ve yeterince güvenilir araca sahip olamamak ülkemiz için önemli bir
eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi bu tür çalışmaların temel gerekçesidir. Suç
davranışı, eylemi gerçekleştiren ve eylemden etkilenen bireyler başta olmak üzere
toplumun tüm üyelerini az veya çok etkileyen; kişisel ve kamusal kaynaklara zarar veren
bir olgu olduğundan suçun önlenmesi çok boyutlu bir öneme sahiptir. Ölüme bağlı
kayıp, yaşam boyu sıklığı dikkate alındığında oldukça yaygın olsa da yas sürecine ilişkin
psikolojik tablonun incelenmesi son yıllarda daha da önem kazanmıştır. Özellikle DSM
ve İCD'ye yas sürecine ilişkin bozukluk tanımının girmesiyle olgunun çalışılma sıklığı ve
verilen önem oldukça artış göstermiştir. Çocukluk dönemi deneyimlerinin yetişkinlik
dönemi kişilik bozukluklarının gelişiminde önemli bir rolü olduğu belirtilmesine
rağmen, bu alanda yapılan araştırmalar çoğunlukla istismar ve ihmal gibi olumsuz
çocukluk çağı deneyimleri ve yetişkinlikteki sonuçları üzerine odaklanmış, olumlu
çocukluk çağı yaşantılarının yetişkinlik dönemi kişilik psikopatolojisi üzerindeki etkisi
ihmal edilmiştir.
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Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

HAYAL

YAVUZ GÜZEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YASEMİN

ABAYHAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SELİN

ILGIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Psikolojik Dışlanma

§

Çevre Psikolojisi

§

Sağlık Psikolojisi

Alt Çalışma Konuları

§

Adalet algısı

§

Çevre yanlısı davranışların arttırılması

§

Çevreye zarar veren davranışların azaltılması

§

Dış gruplara yönelik kalıpyargı, önyargı ve ayrımcılık

§

Duygu düzenleme

§

Kontrol algısı

§

Mükemmeliyetçilik

§

Öz şefkat

§

Performans

§

Psikolojik dışlanma

§

Psikolojik ve fiziksel iyi oluş

§

Psikolojik sağlamlık

§

Radikalleşme

§

Sosyal destek

§

Stres

§

Sürdürülebilirlik

Anahtar Kelimeler

Psikolojik dışlanma, radikalleşme, mültecilere yönelik önyargı, adalet algısı, kalıpyargı,
ayrımcılık, çevre psikolojisi, sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, çevresel risk algısı, çevre
yanlısı davranışlar, kişilik, kontrol algısı, öz şefkat, duygu düzenleme
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Önemi ve Gerekçesi

Psikolojik dışlanma öncelikli alanı kapsamında; bireyin üzerinde kısa, orta ve uzun vadeli
olumsuz etkileri olan psikolojik dışlanmanın çalışılması gerek bireysel zorlanmaların
ortadan kalkmasında gerekse toplum ruh sağlığının korunmasında önemlidir. Psikolojik
dışlanmanın uzun vadeli davranışsal sonuçlarının ayrıca gruplar arası saldırganlığı
arttırdığını gösteren çatışmalar mevcuttur. Farklı kültürleri bünyesinde barındıran
Türkiye'de psikolojik dışlanmanın uzun vadeli analizlerinin yapılması ayrıca gruplar
arasında yaşanma ihtimali olan ayrımcılığa yönelik önleyici faaliyetlerin ortaya
konmasını sağlayabilir. Çevre psikolojisi kapsamında, dünya genelinde en acil çözüme
kavuşturulması gereken konular genellikle bazı sosyal ikilemleri barındırır, yani kısa
vadeli kişisel çıkarlar, uzun vadeli kolektif çıkarla çatışır (Komorita ve Parks 1995; Orbell
ve Dawes 1981). Sosyal ikilemler sosyal pek çok sorunun merkezinde bulunur (Messick
ve Brewer 1983). Farklı konularda birçok sosyal ikilem çeşidi vardır, ikilem iki kişiyi
içerebilir, bir ülkeyi veya bir kıtayı içerebilir veya tüm dünyayı içerebilir (Van Lange ve
ark., 2012). Çevreye yönelik tutumlar da genellikle sosyal ikilemi barındırır (Brekke ve
Johansson-Stenman, 2008; Joireman, 2005). Bireyin veya iç grubunun çıkarları ile
çevreci davranışlar genellikle çatışır. Küresel ısınma, hava su ve toprak kirlilikleri,
ormansızlaşma, kuraklık giderek büyüyen küresel bir tehdittir. Bu tehditlere karşı
önleyici olması için “çevresel açıdan etkili” davranışlara yönelmek gerekmektedir
(Stern, 2000). Sağlık psikolojisinin önemi özellikle pandemi döneminde bir kez daha
ortaya çıkmıştır. Kontrol algısının düşüşü ile psikolojik ve sosyal kaynakların azalması,
insanların hem performansını hem iyilik halini olumsuz etkilemiştir. Pandemi gibi
kitleleri etkileyen doğal felaketlerde ne gibi müdahalelerin yapılması gerektiği daha
çok irdelenmelidir. Bir toplumdaki sosyal gruplara (yaşlı, kadın, engelli gibi) yönelik
olumsuz tutumlar (kalıpyargı, önyargı ve ayrımcılık) bireysel düzeyden (sağlık
problemleri gibi) devletler düzeyine (yüksek ekonomik yük gibi) birçok olumsuz
sonuçla ilişkilidir.
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Sanat Tarihi Bölümü
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ZEYNEP

YASA YAMAN

DOÇENT

§

ÇİLER BUKET

TOSUN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BORA

GÜRDAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HEVAL

ŞİMŞEK ÖZEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti modernleşme süreçlerini,
Anadolu'da yaşamış tüm halkların kültür ve sanat mirasını göz önünde
bulundurarak kurumlar, sanat faaliyetleri ve sanatçılar hakkında araştırmalar
yapmak, müze, koleksiyon ve sergilerde yer alan eserleri saptayarak kayıt altına
almak, belli dönemlerdeki değişim ve dönüşüm süreçlerini kültürel, toplumsal
ve ekonomik koşullar doğrultusunda saptamak, yorumlamak; korunmasını ve
tarihi

misyonunu

tartışmak

için

projeler

geliştirmek,

bu

konuların

öğrenilmesini/öğretilmesini, eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Bu amaçla,
Avrupa’daki ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra da Amerika Birleşik Devletleri
liderliğindeki kültür ve sanat ortamındaki değişimleri değerlendirmek,
öğretmek, Türkiye örneği üzerinden karşılaştırmak, yorumlamak; yayınlar
yaparak bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını sağlamak.
Alt Çalışma Konuları

§

Modern/çağdaş kültür ve sanat eserlerinin tanıtılması, korunması,

§

Görsel sanatlar (resim, heykel, fotoğraf, grafik, afiş, karikatür, sinema, video,
performans, yerleştirme, vb.) ve mimarlık tarihi yazımı,

§

19. ve 20. yüzyıl mimarisi

§

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti banileri ve sanatçıları,

§

Kadın sanatçı ve bani sorunsalı,

§

Sergileme geleneği, yeni sergileme anlayışları, koleksiyoncular ve koleksiyonlar,
galeriler, müzeler ve icraatları,

§

Galeriler, fuarlar, bienaller,

§

Sanat tarihi ve sanat eğitiminde değişen anlayışlar, disiplinler arası projeler,

§

Sanat ortamın değişip dönüştüren eğitim kurumları,
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§

Kültürel ilişkiler, kültürel etkileşim, ulusal ve uluslararası etkinlikler, sanatçılar,
görsel sanatlar ve mimarideki üslup değişimleri.

Anahtar Kelimeler

Modern/çağdaş sanat, kültür- sanat eserleri, sanatçılar, kurumlar, eğitim, farkındalık,
sergileme,
Önemi ve Gerekçesi

Ülkemiz tarihinin kültür-sanat geçmişinin ve günümüzdeki etkinliklerinin araştırılması,
kayıt

altına

alınması,

korunması,

bilimsel

araştırmalarla

değerlendirilerek

yorumlanması, öğretilmesi, basın yayın organları, iletişim araçları ve kurumlar
aracılığıyla tanıtılması, dünya tarihi içindeki yerinin, öneminin yaratıcılığının ve
çalışmalarının dünya kültür ve sanat tarihi alanındaki yerinin anlatılması önemli bir katkı
olacaktır.
Avrupa/ABD merkezli sanat tarihi yazımında oryantalist yaklaşım dışında bir ölçüde
görmezden gelinen, Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Modernleşme
hareketlerinin, bu süreçteki kültür ve sanat yaşamının, faaliyetlerinin, akademik ve
kurum araştırmalarının bilim camiasına aktarılması önem taşımaktadır. Zira özellikle
Aydınlanma döneminde Avrupa’da öne çıkan Şarkiyatçılık ve Turquerie (Türk
Hayranlığı) modası, modern Avrupa sanatına büyük ölçüde katkı sağlamış, Ingres,
Picasso’dan Matisse’e … 19.ve 20. yüzyılların birçok sanatçısı modern sanatta bu
gelenekten yararlanarak kendi kültürlerine tercüme ettikleri bu yaratım diliyle eserler
vermişlerdir.
Bu nedenle konunun yalnızca Avrupa-ABD eksenli değil, farklı coğrafyaların kültürel
geçmişi ve modernleşme süreçleri göz önünde bulundurularak ele alınması
gerekmektedir. Son yıllarda bu amaçla yapılan araştırmaların, iş birliklerinin sayısı
giderek atmakta, bütüncül bir sanat tarihi yazımı ve etkileşimler önem kazanmaktadır.
Osmanlı/Türk tarihi daha çok siyasi, ekonomik ve askeri yönleriyle çalışılmıştır. Son
yıllarda öne çıkan kültür ve sanat tarihi çalışmaları önemli bir boşluğu doldurmuştur.
Üniversitemiz sanat tarihi bölümünün bu alanda yaptığı çalışmalar, yazılan makaleler,
kitaplar; yurt içinde ve dışında açtığı sergiler küreselleşen kültür ve sanat yaşamının
dünyadaki konumunu güçlendirmiştir.
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Sanat Tarihi Bölümü
Bizans Sanatları Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

SEMA

DOĞAN

PROFESÖR

§

SERCAN

YANDIM AYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HÜSNİYE CEYLAN

KARACA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

VAHİT MACİT

TEKİNALP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Bizans sanatı ve mimarisinin öncelikle Türkiye coğrafyası ve Bizans
imparatorluğunun yayılımındaki coğrafyada ele alınarak eğitim verilmesi,
lisansüstü derecelerde akademiye bilim insanları yetiştirilmesidir.

§

Bizans döneminde Türkiye sınırları içinde Bizans Kappadokia'sında ve diğer
Bizans dönemi eyaletlerindeki yerleşimler, yerleşim tipleri ve yerleşim
arkeolojisi, Bizans kültür tarihi, diğer kültürlerle ilişkiler.

Alt Çalışma Konuları

§

Bizans sanatları alanında müzelerde ve anıt yapılarda inceleme-araştırma
yapmak; projeler üretmek, kazı ve yüzey araştırmalarında yürütücülükler
üstlenerek dış paydaşlarla bilimsel işbirlikleri yapmak.

§

Bizans kırsalında köy, kale, kent gibi yerleşim tiplerinin tespiti, anlaşılması, tarihi
anlatılar, arkeolojik veriler ve mimari veriler ile birlikte değerlendirilmesi.

§

Bu yerleşimlerin incelenerek Bizans kırsalının günlük yaşayış, din ve sanat
anlamında daha iyi anlaşılması.

Anahtar Kelimeler

Bizans sanatı, Ortaçağ Arkeolojisi, Hıristiyan sanatı, Mimarlık Tarihi, Müze araştırması
Önemi ve Gerekçesi

Türkiye coğrafyasında tarih boyunca kültür katmanlarının örtüştüğü süreçte Bizans
imparatorluğu 1200 yıl egemen olmuş, diğer kültürlerle siyasi, sosyal, toplumsal
ilişkilerini sürdürmüş olması sanat tarihi disiplininde önemli bir dönem olarak ilgi
alanına girmiştir. Bizans sanatının her alanında (mimari, resim, küçük el sanatları, dinler
tarihi) önem taşıyan konular, arkeoloji müzeleri, yüzey araştırmaları, Ortaçağ
kapsamında arkeolojik kazı çalışmalarıyla zenginleşmektedir.
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Bizans kırsalında Kappadokia bölgesi, yaklaşık on yıl öncesine kadar ağırlıklı olarak
kiliseler, manastırlar ve bu yapıların sahip olduğu duvar resimleri bağlamında ele
alınmıştır. Yapılan son yayınlar ve çalışma alanları incelendiğinde, tüm Bizans
İmparatorluğu'nun

yerleşim,

tarihi

anlatılar

ve

maddi

kültür

bağlamında

değerlendirilmeye başlandığı görülmektedir. Tüm bu yaklaşım biçimleri hem
Kappadokia'nın hem de imparatorluğun daha iyi ve daha doğru anlaşılmasını
sağlayacaktır.
Kappadokia araştırmalarının yanı sıra Lykia, Pamphylia, Kilikia bölgeleri gibi Bizans
İmparatorluğu’nun Akdeniz kıyılarında etkin olduğu, Bizans sanatı ve mimarisinin
arkeolojik çalışmalara konu edildiği ve bu bağlamda Kilikia Ermeni Krallığı, Haçlılar ve
Filistin, Suriye gibi Yakındoğu ile Kıbrıs ve Adalar yayılımında araştırmaların Bizans tarihi
eşliğinde incelenmesi ilgi alanındadır.
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Sosyoloji Bölümü
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MELİHA DEMET

ULUSOY

PROFESÖR

§

NEVİN

GÜNGÖR ERGAN

PROFESÖR

§

HALİM

ÇAVUŞOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ORHAN SAMET

PENÇE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERKAN

COŞKUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Türkiye’nin Küreselleşme Sürecinde Bilgi Toplumuna Dönüşümü, Dijital
Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma

§

Sürdürülebilir Ekosentrik Sosyal Ekoloji İnşası

§

Girişimcilik

§

Ulusötesi Göç

Alt Çalışma Konuları

§

Küreselleşme
§

Küreselleşme ve Ulusötesi Göç
§

Küreselleşme ve Bilgi Toplumuna Dönüşümün Aileye Etkisi
•

Değişen Aile Yapısı ve Yeni Kuşaklararası Dayanışma
Modelleri

§

Küreselleşmenin ve Bilgi Toplumuna Dönüşümün Emek Süreçlerine Etkisi
§

Küreselleşmenin Çalışma Koşullarına Etkisi: Uzaktan Çalışma
Yöntemleri, İstihdam ve İş Modelleri
•

Girişimcilik ve Yaratıcı sınıf (Creative Class)

•

Uzaktan Çalışma ve Verimlilik

•

İstihdam Modelleri ve Sürdürülebilirlik
o Tam Zamanında Üretim ve İstihdam Stratejileri

•
§

Dijital Dönüşüm ve Teknolojik Yenilikler

Küreselleşme ve Eğitim
§

Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Ulusötesi Göç Kesişiminde
Eğitimde Uluslararasılaşma
•

Öğrenci Göçü
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§

•

Eğitimde Eşitsizlik Örüntüleri

•

Yenilikçi (innovative) Eğitim Stratejileri

Sürdürülebilir Ekosentrik Sosyal Ekoloji İnşası ve Kalkınma
§

Akıllı Kentler: Sürdürülebilir Ekosistemler ve Dezavantajlı Gruplar
Dayanışması: Kan Bağı Olmayan Çok Partnerli Geniş Aile Simülasyonları
§

Tarım Destekli Akıllı Kentler, Sosyal Çiftlikler, Yeşil Çiftlikler

§

Bağımlı Nüfusun Sosyal Hayata Katılımı ve Dezavantajlı Grupların
Dayanışması

Anahtar Kelimeler

Küreselleşme, Bilgi Toplumu, İstihdam, Emek Süreçleri, Aile, Eğitim, Sosyal Ekoloji,
Ulusötesi Göç, Dayanışma Modelleri, Sürdürülebilir Kalkınma
Önemi ve Gerekçesi

Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Dünya toplumların hızlı ve kapsamlı bir şekilde
değiştikleri bir döneme şahitlik etmekteyiz. Literatürde, yaşadığımız bu çağ farklılığına
işaret etmek üzere küreselleşme çağı ve çağdaş toplumlar da enformasyon / bilgi ya da
teknoloji toplumları olarak kavramsallaştırılmaktadır.
İnsanlık tarihi nasıl göçebe toplum yaşantısından yerleşik ve ziraat toplumlarına, sonra
makineleşme ve fabrikalaşma ile birlikte sanayi toplumlarına dönüşümü tecrübe etmiş
ise şimdi de yüksek bilişim ve iletişim teknolojilerinin hayatımıza girmesi ile birlikte yeni
bir dönüşüm dönemini yaşamaktadır. Bu değişim bir önceki dönemde (sanayi toplumu
aşaması) inşa edilen sosyal ekolojiyi büyük oranda tahrip etmektedir. Günümüzde
insanlık değişen parametreler ekseninde aileden, ekonomiye (üretim ilişkileri),
eğitimden siyasi yapıya tüm sosyal kurumları içeren sosyo-sistemin yeniden inşasına
çabalamaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojileri bilgisayar ağları üzerinden tüm
toplumları birbirine bağlayarak şimdiye kadar hiç şahit olunmamış bir insan, bilgi,
sermaye, emtia dolaşımını ve toplumlararası etkileşimi hayata geçirmiştir. Bu da bize
artık hiçbir yaşam alanını yerel ölçeklerde düşünmememiz gerektiğini anlatmaktadır.
Bu başkalaşım döneminde ülkelerin süreci yönetebilen bir aktör olarak güçlü olabilmesi
ise çalışma hayatından eğitime kadar her sosyal kurumu dönemin başat değerleri olan
bilgi değer tabanlı esneklik, girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcılık ve hızlılık ekseninde
formalize etmesine bağlıdır. Bu durum toplumsal idame için fonksiyonlarını yitiren
hantal ve âtıl toplumsal sözleşme ve dayanışma modellerinin yerine yenilerini hayata
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geçirmeyi de gerektirmektedir. Ancak bu kuşkusuz her şeyin (fiziki, kültürel, sosyal ve
biyolojik sistemlerin) birbiri ile ilişkisel, bütünleşik ve kooperatif bir anlayışla herkesin
kazanacağı ve herkesin katkı vereceği bir anlayışla ve küresel ölçekte dünya sistemleri
ile örtüşen ekosantrik örgütlenmeyi ön plana çıkarmaktadır.
Girişimcilik: Artan teknoloji ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde hizmet ve ürün
gelişimi için yenilik yapma, risk alma ve yeni metotlar geliştirme giderek önem
kazanmaktadır. Bu bakımdan teknolojik kalkınma ve ilerleme sürecinde temel rol
oynayan girişimci bireyleri etkileyen toplumsal olguların ayrıntılı bir şekilde analiz
edilmesini gerektirmektedir.
Ulusötesi Göç: Küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler arasında giderek artan insan
hareketliliği, ulusötesi göç olgusunun ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarıyla birlikte
ayrıntılı olarak incelenmesini gerekli hale getirmektedir. Göç olgusunun ulusötesi bir
özellik kazanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası işbirliği ve koordinasyonunu daha
fazla gerektirmekte, bu süreçte Türkiye’nin ekonomik, sosyo-kültürel, demografik
yapısı ile kamu düzeni ve güvenliğinin bu olgu çerçevesinde yeniden düzenlemesi ve
yorumlanması gerekmektedir. Bu çerçevede ulusötesi göçün etkin yönetimi,
stratejileri ve politikalarının geliştirilebilmesine yönelik çalışmalar merkezi bir öneme
sahiptir.
Sürdürülebilir Ekosentrik Sosyal Ekoloji İnşası: 1970’li yıllarla birlikte sürdürülebilirlik
kavramı, mevcut politikaların tüm dünyada ekolojik olarak sürdürülebilir olmaması ve
sosyal adaleti sağlayan bir sistemin kurulması için yetersiz kalması üzerine, ekonomik
büyüme ve doğanın korunması arasında bir uzlaşma olarak ortaya çıkmıştır. Bu
kapsamda mevcut şehir planları, çalışma stratejileri ve bireyler arası ilişkilerde sosyal
adaletin geliştirilmesi ve sürdürülebilir sosyal düzenin kurulması ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Dolayısıyla sürdürülebilir ekolojik sistemlerin şehirlerde ve kırsal alanlarda
geliştirilmesi, sosyal destek mekanizmalarının tahsis edilmesi ve sosyal ekosistemin
sosyal adalet çerçevesinde herkes için eşit ve adaletli bir şekilde planlanması merkezi
önemdedir. Sosyal devlet politikalarının zayıfladığı dönemlerde özellikle bu bağlamda
yapılandırılan sistemler, devletlerin üzerinden maddi yükleri azaltırken aynı zamanda
bireyleri de sosyal destek mekanizmalarından mahrum bırakmaması nedeniyle
günümüz toplumlarının temel gereksinimidir.
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Kurumlar: Küreselleşme ve bilgi toplumunun
günümüzde giderek hız kazanmasıyla birlikte aile, eğitim, ekonomi, siyaset, hukuk,
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sanat gibi mevcut toplumsal kurumların Türkiye’de hızla değişime uğradığı ve bu
değişim sonucunda yeniden organize olduğu görülmektedir. Bu kapsamda toplumsal
yapı ve kurumların değişimini bilgi toplumu ve küreselleşme bağlamında ele alan
araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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Tarih Bölümü
Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

RAMAZAN

ACUN

PROFESÖR

§

RÜYA

KILIÇ

PROFESÖR

§

MUSTAFA HULUSİ

LEKESİZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Dijital Tarih

§

Türkiye’de Deliler ve Deliliğin Tarihi

§

Osmanlı Eğitim ve Düşünce Tarihi

Alt Çalışma Konuları

§

Metin Madenciliği

§

Sosyal Ağ Analizi

§

İçerik Analizi

Anahtar Kelimeler

Yapay Zeka, Tarihi Veri Tabanları, Web Tabanlı Uygulamalar, Sosyal Medya ve Tarih
Önemi ve Gerekçesi

Jenerik (dogurgan) bir alandır; birçok başka projeye temel olma potansiyeli
bulunmaktadır.
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Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MEHMET

ÖZ

PROFESÖR

§

EMİNE

ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

PROFESÖR

§

ÖZLEM

SERT

DOÇENT

§

ÖMER

GEZER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Türkiye’nin Göç ve İskân Tarihi (14-20.Yüzyıllar)

§

Çevre Tarihi

§

Osmanlı-Habsburg İlişkileri (16.-18. Yüzyıllar)

Alt Çalışma Konuları

§

Türklerin Anadolu’ya Göçü

§

Fetih Hareketleri

§

Türklerin Anadolu’ya İskân Süreci

§

Yeni Türk Devleti’nin İnşası

§

Demografik Değişiklikler

§

İklim Tarihi

§

Hastalık Tarihi

§

Kent Tarihi

§

Kent Ekolojisi

§

Osmanlı-Habsburg rekabetinin askerî boyutu

§

Osmanlı-Habsburg rekabetinin ideolojik boyutu

§

Siyasal ve kültürel yönleriyle Osmanlı-Habsburg diplomasisi

§

Osmanlı-Habsburg sınırında sınırlar ötesi yaşam

Anahtar Kelimeler

Çevre Tarihi, İklim Değişimi Tarihi, Hastalık Tarihi, İskân Tarihi, Nüfus, Fetih Hareketleri,
Yerleşim Tarihi, Osmanlı Devleti, Salgın Hastalıklar, Doğal Afetler, Askerî Tarihi,
Diplomasi Tarihi, Diplomatik Kültür Tarihi, Sınır Toplulukları, Osmanlı İmparatorluğu,
Habsburg İmparatorluğu, Balkanlar.
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Önemi ve Gerekçesi

Türkiye’nin Göç ve İskân Tarihi (14-20.Yüzyıllar): Türkiye, çok eski çağlardan itibaren
gerçekleşen göç hareketlerinin ya uğrak yeri ya da göçün son bulduğu ve dolayısıyla da
vatan edinilen, yurt tutulan yer olmuştur. Üzerinde yaşadığımız coğrafya bu cazibe
merkezi olma özelliğini yüzyıllardan beri muhafaza etmekte olup, bugün dahi siyasi,
sosyal ve ekonomik gerekçelerle bir çok sığınmacının sığındığı, geçici ya da kalıcı ikâmet
ettiği bir bölge olmuştur. Ülkemizin stratejik konumunun yanı sıra Türk toplumunun
sahip olduğu manevi değerler bu göç sirkülasyonunu günden güne artırmaktadır.
Şüphesiz bu vasıflara sahip olmanın erdemi, tarihi geçmişimize dayanmaktadır.
Arşivlerimizde bulunan muhtelif kaynaklar söz konusu göçün ve iskân tarihinin
temellerini ortaya konulması bakımından eşsiz bir öneme sahiptir. Bu kaynakların ve
konu ile ilgili temel literatürün etraflıca ortaya konulması, bugünkü iskân tarihinin de
temel problemlerini ortaya koymada ve yerleşim tarihi belleğimizi tazelemede oldukça
etkili olacaktır.
Çevre Tarihi: Dünyada kentlerin ve nüfusun büyümesi ve teknolojik gelişmelerin
insanın doğaya etkisini hızla arttırması, geçmişten geleceğe uzun erimli bir perspektifle
bakan araştırmacıların daha fazla önemsendiği bir bilimsel bakış açısını güçlendirdi.
Bugün insanın doğaya müdahalesinin türlerin azalmasına yol açması ve insanın doğaya
bıraktığı karbon ayak izi önemli sorunlar. Karbon salınımındaki artışa bağlı olarak
yaşadığımız Küresel Isınma gündelik yaşamı ciddi olarak etkilemeye başladı. İklim
değişimine bağlı olarak ya da insanın doğaya müdahalesinin ölçeğinin artmasına bağlı
olarak yok olan türler ve oraya çıkan yeni patojenler, gündelik yaşamımıza önemli
sorunları beraberlerinde getiriyor. Çevre tarihi perspektifi ile doğa bilimlerinin ve tarihi
kaynakların bir arada kullanılarak geçmişteki değişimlerin anlaşılıp gelecek
modellerinin yapılması önde gelen araştırma kurumlarınca öncelikli görülmektedir. Bu
çerçevede NOAA’nın oluşturduğu veri tabanlarında geçmişten günümüze polen
analizlerinden, ağaç halkalarına ve tarihi verilere geniş bir perspektif sunar. Yine önde
gelen üniversitelerde hastalık tarihi de disiplinlerarası perspektifle incelenmesi
desteklenen konular arasındadır. Osmanlı coğrafyasına dair tarihi iklim verileri henüz
bir veri serisi oluşturacak ölçekte çalışılmamıştır. Ülkemizde de paleoklimatoloji
alanında çalışan araştırmacılar ile tarihçilerin bir araya gelmesi gerekir. Nitekim bir
araya gelindiğinde verilerin karşılıklı biribirini desteklediği görülür.
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Osmanlı-Habsburg İlişkileri (16.-18. Yüzyıllar): Diplomatik ilişkilerinin geçmişi XV.
yüzyılın son çeyreğine uzanan ve 1522’den itibaren askerî rekabet içinde bulunan
komşulara dönüşen Osmanlılar ve Habsburgların tarihleri iki imparatorluğun tarih
sahnesinden çekildiği döneme kadar ortak bir tarihtir. Büyük ordularla gerçekleşen
askerî harekatlardan yağma ve çapul akınlarına uzanan askerî rekabet; İstanbul ve
Viyana saraylarında gün geçtikçe karmaşık teşrifat kurallarının ve sembolik anlamlar
yüklü kabul törenlerinin yaşandığı elçiliklerden sınır diplomasisine uzanan diplomatik
ilişkiler; sınır bölgesindeki canlı ticarî hayat, kültürel alışveriş ya da salgın hastalıklara
karşı

mücadele

gibi

boyutlarıyla

Osmanlı-Habsburg

ilişkilerini

anlamak

ve

anlamlandırmak Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini yeniden inşa etmede hayli
önemlidir. Üstelik Osmanlı tarihi araştırmalarında çok az istifade edilen Habsburg
arşivlerindeki evrak, gerekli önem gösterildiğinde Osmanlı tarihçiliğine yön verecek
değerdedir. Bu konuların ilgili kaynaklara atıfla araştırılması Osmanlı tarihi için
ufkumuzu genişletme potansiyeline sahiptir.

138

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Türk Halk Bilimi Bölümü
Akademik Kadro
§

REFİA GÜLİN

ÖĞÜT EKER

PROFESÖR

§

FATMA GÜLAY

MİRZAOĞLU SIVACI

PROFESÖR

§

METİN

ÖZARSLAN

PROFESÖR

§

NEBİ

ÖZDEMİR

PROFESÖR

§

ÖZKUL

ÇOBANOĞLU

PROFESÖR

§

ZEHRA

KADERLİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

PINAR

KARATAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YİĞİT

ATEŞGÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞİRİN

YILMAZ

DOÇENT

Araştırma Öncelik Alanları

§

Türkiye ve Türk Dünyası Sözlü, Yazılı, Materyal ve Dijital Kültürü

Alt Çalışma Konuları

§

Türk Dünyası Atasözleri

§

Türk Dünyası Destanları

§

Türk Dünyası Masalları

§

Türk Dünyası Şamanizm ve Halk İnançları Uygulamaları

§

Türk Mitolojisi

§

Türk Dünyası Sosyal ve Kültürel Gelenekleri

§

Türk Halk Felsefesi

§

Türk Halk Dini

§

Türk Halk Dili

§

Türk Halk İnanışları

§

Türk Dünyası ve Kadın Çalışmaları

§

Türk Dünyası ve Geleneksel Bilgi

§

Türk Dünyasında Sulama Kültürü

§

Türk Dünyası Sürdürülebilir Su Yönetimi

§

Türk Toplumu ve Aile Yapısı

Anahtar Kelimeler

Türk Halk Anlatıları, Türk Dünyası Atasözleri, Türk Dünyası Destanları, Türk Dünyası
Masalları, Türk Dünyası Şamanizmi, Halk İnançları ve Uygulamaları, Türk Mitolojisi, Türk
Dünyası Sosyal ve Kültürel Gelenekleri, Türk Dünyası, Türk Kültürü, Türk Toplumu,
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Dijital Kültür, Yazılı Kültür, Sözlü Kültür, Geleneksel Bilgi, Türk Halk Felsefesi, Türk Halk
Dini, Türk Halk Dili, Türk Halk İnanışları.
Önemi ve Gerekçesi

Türk dünyasını oluşturan kardeş Türk toplulukları ve bağımsız devletlerle olan sosyal,
kültürel ve tarihsel ortaklıklarını ortaya çıkarmak ve birbirimizi daha iyi ve yakından
tanıyıp anlaşıp kaynaşmamızı sağlamaktır. Türkiye ve Türk dünyası sözlü, yazılı,
materyal

ve

dijital

kültürü

üzerine

araştırmalarla

karşılaştırmalı

çalışmalar

gerçekleştirmektir. Türkiye ve Türk dünyasının geleneksel dünya görüşlerini, düşünce
ve yaşayış biçimlerini ortaya koymak, disiplinler arası perspektifle ele almaktır.
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

FATMA SABİHA

KUTLAR OĞUZ

PROFESÖR

§

OSMAN

HORATA

PROFESÖR

§

ÖZGE

ÖZTEKİN

PROFESÖR

§

AYSUN

ÇELİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FAZİLE

EREN KAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FATİH

UĞUR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OĞUZHAN

ET

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Eski Türk Edebiyatı Eserlerinin Bilgisayar Destekli Dijital Metinlerinin
Oluşturulması

Alt Çalışma Konuları

§

Eski Türk edebiyatı metinlerinin dijital edisyonu

§

Yazma nüshaların dijital metinlerinin karşılaştırılması ile yazma geleneğinin
gelişim ve tarihçesinin belirlenmesi

§

Farklı tarihli nüshalardaki üslup farklılıklarının incelenmesi

Anahtar Kelimeler

Dil, Edebiyat, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Edisyon Kritik, Dijital Metin
Önemi ve Gerekçesi

Eski Türk Edebiyatı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için öncelikle eski
harfli metinlerin edisyon kritiğinin yapılarak günümüz Türkçesine doğru aktarılması
gerekmektedir. Ancak birden çok nüshanın karşılaştırılmasını gerektiren bu çalışmalar
uzun zaman almaktadır. Bununla birlikte bu tür metin çalışmalarında hatalı okumalar
da yapılabilmektedir. Teknolojik gelişmelerle pek çok alanda bilgi üretiminin ve bilgiye
ulaşımın kolaylaştığı çağımızda bilgisayar programlarının yardımıyla dijital metinlerin
daha hızlı ve hatasız şekilde oluşturulması mümkün olabilecektir. Bu yöntemle
oluşturulan metinlerin yine bilgisayar programlarının yardımı ile analiz edilmesi ve dil
özelliklerinin tespit edilmesi kolaylaşacaktır.
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Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
§

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri Bölümü
§

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

§

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

§

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı

§

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

§

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
§

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

§

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

§

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

§

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

§

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
§

Matematik Eğitimi Programı

§

İlköğretim Matematik Eğitimi Programı

Özel Eğitim Bölümü
§

Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı

§

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

§

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
§

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Temel Eğitim Bölümü
§

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

§

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
§

Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
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§

Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

§

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

Eğitsel Ontoloji ve Biliş Laboratuvarı
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ARİF

ALTUN

PROFESÖR

§

GÜLDEM ALEV

ÖZKÖK

PROFESÖR

§

HAKAN

TÜZÜN

PROFESÖR

§

HALİL

YURDUGÜL

PROFESÖR

§

SÜLEYMAN SADİ

SEFEROĞLU

PROFESÖR

§

YASEMİN

USLUEL

PROFESÖR

§

SELAY

ARKÜN KOCADERE

DOÇENT

§

YASEMİN

DEMİRASLAN ÇEVİK

DOÇENT

§

FATMA

BAYRAK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÖKHAN

AKÇAPINAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÖKHAN

DAĞHAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SUPHAN CEREN

BAŞAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HATİCE

ÇIRALI SARICA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

NUHOĞLU KİBAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Öğrenme analitikleri

§

Yükseköğretim

bağlamında

teknolojinin

öğrenme-çğretme

süreçleriyle

bütünleştirilmesi
Hızlı bir dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde çocuklar ve gençler çevrimiçi
ortamları giderek daha yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu durum bu
grubun doğru dijital teknolojileri seçme ve bu teknolojileri uygun ve
etkili/verimli bir şekilde kullanma konusunu gündeme getirmektedir. Bu grup
çevrimiçi ortamları yoğun bir şekilde kullandıkları için dijital bağımlılık ve bunun
bir sonucu olarak da bu ortamların sunduğu risk ve tehditlerle baş başa kalma
oranlarını da artırmaktadır. Bu bağlamda onların dijital okuryazarlık
düzeylerini/farkındalıklarını yükseltme konusu önemli bir araştırma konusu
olarak kendisini göstermektedir.
Öte yandan eğitimi sürecinin diğer paydaşları olan öğretmen ve ebeveynlerin
dijital okur-yazarlıkları konusu da gündeme gelmektedir.
Ebeveynlerin birer dijital ebeveyn olmaları onların çocuklarına sunacakları
destek ve yönlendirmeyi belirlemesi nedeniyle önem kazanan bir konudur.
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Öte yandan öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin artırılması, çevrimiçi ortamların
risk ve tehditleri hakkında bilgi sahibi olmaları, e-materyal hazırlama/tasarlama
konusunda eğitilmeleri de önem arz etmektedir. Çünkü alacakları eğitimler
onların öğrenme-öğretme süreçlerinde sunacakları hizmetin niteliğini de
belirleyecektir.
§

Dijital hikâye anlatımı

§

Siber güvenlik kapsamında mobil programlama

§

E-değerlendirme

§

Bilgisayar oyunları

§

Eğitimde yapay zeka

§

Dijital öğrenme ortamlarında görselleştirme

§

Dijital dönüşüm

§

STEM eğitimi

§

İklim değişikliği

§

Teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu

Alt Çalışma Konuları

§

Eğitsel erken uyarı sistemleri, öğrenme analitiği gösterge panelleri, zeki
öğrenme sistemleri, öğrenci modelleme

§

Öğretim üyelerinin karma ve çevrimiçi eğitim süreçlerine ilişkin teknolojik ve
pedagojik yeterliklerinin geliştirilmesi, çevrimiçi ders tasarımı, çevrimiçi
eğitimde nitelik standartlarının belirlenmesi

§

Dijital okur-yazarlık, dijital yetkinlik, dijital ebeveynlik, materyal tasarımı,
çevrimiçi ortamlarda sunulan sistemlerin, uygulamaların, materyallerin
kullanılması, öğretmenlerin tekno-pedagojik yeterlikleri, bilişim hukuku, bilgi
güvenliği, yeni teknolojiler/uygulamalar (yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik
uygulamaları, web 2.0 uygulamaları vb.)

§

Eğitimde dijital hikâye anlatımı atölyesi, çevrimiçi dijital hikâye anlatımı atölyesi,
web tabanlı dijital hikâye oluşturma araçları, masaüstü dijital hikâye oluşturma
araçları, mobil uygulamalarla dijital hikâye oluşturma araçları, öğretmen eğitimi,
mesleki gelişim

§

Oltalama (phishing)
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§

Değerlendirme

analitikleri,

teknoloji

destekli

değerlendirme,

veri

görselleştirme, dönüt, öğretmen dönüt okuryazarlığı, öğrenen dönüt
okuryazarlığı, uyarlanabilir sistemler
§

Eğitsel bilgisayar oyunları

§

Eğitimde Yapay Zeka Tasarımları, Uyarlanabilir Öğrenme Ortam Tasarımları

§

Görsel Yoğun Çevrimiçi Öğretme Stratejileri, Görsel Yoğun Çevrimiçi Öğrenme
Ortamları ve Bileşenlerinin Tasarımı, Enformasyon Tasarım, Görsel okuryazarlık,
Veri görselleştirme, Açık Öğrenme Kaynakları

§

Dijital Dönüşüm kapsamında uzaktan eğitim uygulamaları, eğitimde e-ölçme ve
değerlendirme, öğrencilerin ve yetişkinlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi,
öğretimsel sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, medya okuryazarlığı,
eğitsel oyun ve oyunlaştırma

§

STEM Eğitimi

§

İklim Değişikliği kapsamında iklim eğitimi

§

Entegrasyon sürecinde duygular

Anahtar Kelimeler

Öğrenme analitikleri, eğitimde yapay zekâ, eğitsel veri madenciliği, eğitsel büyük veri
analizi, öğrenci modelleme, zeki öğrenme sistemleri, öğrenme analitiği gösterge
panelleri, öğretim teknolojileri, öğretim tasarımı, çevrimiçi eğitim, çevrimiçi eğitimde
standartlar, mesleki gelişim, dijital yetkinlik, bilgi güvenliği, artırılmış gerçeklik
uygulamaları, sanal gerçeklik, web 2.0 uygulamaları, yapay zeka, materyal tasarımı,
dijital dönüşüm, dijital bağımlılık, çevrimiçi risk ve tehditler, çocuk istismarı, sanal taciz,
dijital mahremiyet, Öğretmenlerin tekno-pedagojik yeterlikleri, öğretmenlerin kişisel
ve mesleki gelişimleri, öğrenme-öğretme süreçlerinde etkileşim, eğitsel veri, çevrimiçi
öğrenme, harmanlanmış öğrenme, uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenme, dijital hikâye
anlatımı, dijital hikâye, dijital hikâye anlatımı atölyesi, WEB 2.0 uygulamaları, mobil
uygulamalar, çevrimiçi uygulama, BİT okuryazarlığı, öğretmen eğitimi, mesleki gelişim,
yaşam boyu öğrenme, siber güvenlik, oltalama, algoritmik düşünme, yaratıcı problem
çözme,

mobil

programlama,

değerlendirme

analitikleri,

teknoloji

destekli

değerlendirme, veri görselleştirme, dönüt, öğretmen dönüt okuryazarlığı, öğrenen
dönüt okuryazarlığı, bilgisayar oyunları, eğitsel bilgisayar oyunları, video oyunları,
eğitimde yapay zeka, eğitimsel veri bilimi, eğitsel veri madenciliği, zeki öğrenme
sistemleri, görsel yoğun çevrimiçi öğretme stratejileri, görsel yoğun çevrimiçi öğrenme
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ortamları ve bileşenlerinin tasarımı, infografik tasarım, learning dashboard tasarımı,
enformasyon tasarım, görsel okuryazarlık, veri görselleştirme, açık öğrenme kaynakları
tasarımı, çevrimiçi öğrenme, öğretimsel oyunlaştırma, dijital okuryazarlık, iklim eğitimi,
medya okuryazarlığı, STEAM eğitimi, BİT, öğrenme-öğretme, entegrasyon, duygu
Önemi ve Gerekçesi

Pandemiyle birlikte uzaktan öğrenme ve çevrimiçi öğrenme sistemleri eğitim/öğretim
faaliyetlerinin önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Bu sistemlerden elde edilen verilerin
analizi ile çok sayıda eğitsel probleme veriye dayalı çözümlerin üretilmesi olanaklı hale
gelmektedir. Belirtilen öncelikli alan ve ilişkili olduğu alanlar EDUCAUSE tarafından
yayınlanan ve eğitim öğretime ilişkin yakın geleceğe yön verecek politika önerilerinin
paylaşıldığı Horizon raporunda da anahtar teknoloji ve uygulamalar olarak
belirtilmektedir. Bunun yanında yüksek öğretimde önde gelen çok sayıda üniversitenin
önerilen konu ile ilgili araştırma merkezleri kurması konunun önemine ilişkin bir diğer
göstergedir. 11. kalkınma planının Eğitim başlığı altında da etkin ve etkili eğitim
sistemlerinin geliştirilmesi konusunda veriye dayalı yaklaşımların işe koşulmasının
hedeflendiği görülmektedir.
11. Kalkınma planında konunun önemine ilişkin örnek maddeler şu şekildedir:
§

554. Etkin ve etkili bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için politikalar veriye
dayalı olarak belirlenecek ve politika uygulamalarının etki analizleri yapılacaktır.

§

554.1. Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri
ambarı oluşturulacak, veriler yapay zekâ teknolojileriyle işlenecektir.

§

554.2. Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti
güçlendirilecek, okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemi hayata
geçirilecektir.

Rapora ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://library.educause.edu//media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf
Uzaktan eğitim, birçok yükseköğretim kurumunun stratejik planında yer almaya
başladıkça öğretim elemanları da öğretim yöntemlerini çevrimiçi veya diğer teknolojitabanlı yöntemleri içerecek biçimde uyarlamak durumunda kalmaktadır. Çevrimiçi
eğitim, öğretim elemanlarının yeni roller, sorumluluklar ve yeterlikler edinmelerini
gerektirmektedir (Baran, Correia ve Thompson, 2011; Bates, 2000). Ancak, birçok

148

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

çalışmada öğretim elemanlarının teknolojinin öğrenme-öğretme sürecinde kullanımı
için gerekli bilgi, beceri ve özgüvene sahip olmadığı belirlenmiştir (El Fadil, 2015; Ferdig
ve Kennedy, 2014; Somera, 2018). Benzer biçimde Nicol vd. (2018), öğretim
elemanlarının aktif öğrenme süreçlerini desteklemek üzere teknolojiyi kullanırken
önemli sorunlarla karşılaştıklarını ortaya koymuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre bu
sorunların hem teknoloji kullanımıyla ilgili deneyim eksikliğinden hem de teknolojinin
aktif öğrenme yöntemleriyle etkili olarak bütünleştirilememesinden kaynaklandığı
dikkati çekmektedir. Teknoloji ile pedagojiyi bütünleştirmek zor ve değişim zaman
alıcıdır. Kapsamlı, sistematik ve ihtiyaca dönük mesleki gelişim programları öğretim
elemanlarının yeni pedagojileri ve rolleri öğrenip benimsemelerine ve değişim sürecini
daha sağlıklı yaşamalarına destek olabilir (Adnan, 2017; Baran ve Correia, 2014; Meyer
ve Murrell, 2014).
Hızlı bir dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde çocuklar ve gençler çevrimiçi
ortamları giderek daha yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu durum bu grubun
doğru dijital teknolojileri seçme ve bu teknolojileri uygun ve etkili/verimli bir şekilde
kullanma konusunu gündeme getirmektedir. Bu grup çevrimiçi ortamları yoğun bir
şekilde kullandıkları için dijital bağımlılık ve bunun bir sonucu olarak da bu ortamların
sunduğu risk ve tehditlerle baş başa kalma oranlarını da artırmaktadır. Bu bağlamda
onların dijital okuryazarlık düzeylerini/farkındalıklarını yükseltme konusu önemli bir
araştırma konusu olarak kendisini göstermektedir.
Öte yandan eğitimi sürecinin diğer paydaşları olan öğretmen ve ebeveynlerin dijital
okur-yazarlıkları konusu da gündeme gelmektedir.
Ebeveynlerin birer dijital ebeveyn olmaları onların çocuklarına sunacakları destek ve
yönlendirmeyi belirlemesi nedeniyle önem kazanan bir konudur.
Öte yandan öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin artırılması, çevrimiçi ortamların risk ve
tehditleri hakkında bilgi sahibi olmaları, e-materyal hazırlama/tasarlama konusunda
eğitilmeleri de önem arz etmektedir. Çünkü alacakları eğitimler onların öğrenmeöğretme süreçlerinde sunacakları hizmetin niteliğini de belirleyecektir.
Dijital dönüşüm çok hızlı yaşandığı düşünüldüğünde bu kesimlere sunulan hizmetlerin
güncelliğini kısa sürede yitireceği söylenebilir. Yaşamımıza giren yeni teknolojileri
kullanma sürecinde daha önce kazanılan beceriler de yetersiz kalabilmektedir. Bu
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durumlar nedeniyle yaşam boyu öğrenme bir gereklilik değil bir zorunluluk olarak
değerlendirilebilir.
Öğretmen eğitimi, öğretmen adaylarını çalışma hayatındaki zorluklarla baş
edebilmeleri konusunda duruma ve bağlama özgü yetkinliklerle donatmayı, öğretmen
adaylarının farklı açılardan gelişimini ve dolayısıyla kuram ve uygulama bağını gerekli
kılan bir süreçtir. Mesleki deneyime dayalı durumları kapsayan dijital hikâyeler,
öğretmen adaylarının kuramsal bilgi ve uygulama arasında bağ kurmasında; olayları
anlamasında, eğitsel sorunlara ilişkin çerçeve çizmesinde ve alternatif eylem planları
geliştirmesinde yardımcı olabilmektedir. Ek olarak, eğitsel bağlamda güçlü bir iletişim
ve öğrenme-öğretme aracı olarak ele alınan dijital hikâye anlatımının, öğrencilerin
kendi hikâye anlatımlarını tasarlama, yaratma, sunma gibi birden fazla adıma katılması
ile okuryazarlık (dijital, küresel, teknoloji, görsel, bilgi) ve diğer (araştırma, yazma,
organizasyon, öğrencilerin ve eğitimcilerin bilgi toplama, kendilerini ifade etme,
problem çözme ve işbirlikli olarak grupça çalışma) becerilerini geliştirmeleri için olanak
sağlamaktadır.
Dijital hikâye anlatımı konusunda eğitsel bağlamda yapılan çalışmaların sayısının
giderek artmaktadır. Eğitsel bağlamdaki dijital hikâye anlatımı konusundaki alanyazın
incelendiğinde öğretmenler, öğretmen adayları, çeşitli yaş gruplarındaki öğrenciler
(okul öncesinden yüksek öğretime), gençler, yetişkinler ve yaşlılar olmak üzere çeşitli
çalışma grupları ile çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir. Çalışmalarda dijital hikâye
anlatımının dil öğrenimi-öğretimi, çoklu okuryazarlık, öğretmen eğitimi, teknoloji
entegrasyonu, otantik öğrenme, karma öğrenme, öğrenme güçlükleri, sosyal
buradalık, STEM bağlamlarında ele alındığı ve dijital hikâye anlatımının akademik
başarı, öğrenme başarısı, bilgi sayımsal düşünme, eleştirel düşünme, duygusal öz
farkındalık, empati, motivasyon, problem çözme yetkinliği değişkenleri üzerindeki
etkili olabildiği görülmektedir. Ek olarak dijital hikâye anlatımının; deneyimlerin ifade
edilmesinin bir yolu olduğu, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklediği, öğrenciler
arasında fırsat eşitliği sağladığı, işbirlikli çalışmaya fırsat sunduğu, yetişkin
öğrenmesine ve yaşam boyu öğrenmeye katkı sağladığı, beceri (dijital, bilgisayar,
internet, liderlik, iletişim) gelişimini desteklediği, öz-güven artışını, öz-yansıtmayı,
farkındalığı, kimlik oluşumunu, kendini ve dünyayı anlamayı sağladığı, bir eğitim ve
öğrenme aracı olduğu belirtilmektedir.
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Dijital hikâye anlatımı, katılımcının rolünü mesajın edilgin alıcısından etkin yapıcısına
dönüştürmektedir. Gelişmekte olan teknolojilerin öğretim, öğrenme ve okullardaki
kullanımını ve etkilerini inceleyen 2016 yılında yayınlanan K-12 eğitimindeki Horizon
Raporu incelendiğinde; K-12 eğitiminde teknolojinin benimsenmesini hızlandıran
temel eğilimler arasında “yaratıcılar/oluşturucular/üreticiler olarak öğrenciler” konusu
ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Horizon Raporları ve ISTE standartları ile günümüz
dünyasındaki öğrenci rolleri kapsamında öğrenenler için nelere gereksinim olduğu
incelendiğinde dijital hikâye anlatımının bu sürece katkısının olabileceği söylenebilir.
Son yıllarda giderek artan siber tehditler konusunda, farkındalık yaratabilecek mobil
uygulamalar geliştirilmesi.
Günümüzde

çevrimiçi

öğrenme

süreçleri

avantajlarından

dolayı

hızla

yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme süreçleri ön plana
çıkmaktadır.
Bilgisayar oyunlarının eğlence sektöründe dominant eğlence unsuru haline gelmesi.
Günümüzde yaşamın her alanında gerçekleştirilen zeki sistemlerin, eğitsel öğrenme
çıktılarını geliştirm kolaylaştırması ön öngörülmektedir. Bu bağlamdaki bilgi birikimini
artırmak ve iyi uygulamaları zenginle taşımaktadır.
Çevrimiçi öğrenme ile ilgili yaşanan zorunlu dönüşüm öğrenme açısından olumsuz
koşullar yaratmış gibi görünse de aslında öğrenme ve öğretme açısından olumlu
gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Bilgi her zamankinden daha zaman ve mekan
sınırı olmaksızın sunulabilir ve erişilebilir hale gelmiş, öğretmen ve öğrenen
alışkanlıkları değişmiş ve dönüşmüştür. Bu koşullarda çevrimiçi öğrenme ortamlarının
daha nitelikli ve etkili hale getirilmesi için öğrenme ortamının bileşenlerinin her açıdan
daha görsel hale getirilmesi, öğretmenlerin görsel stratejileri kullanabilmesi ve hatta
görsel bileşenleri geliştirebilmesi, öğrenenlerin görsel stratejilerden daha etkin
faydalanabilmeleri gerekmektedir. Etkili sanal görsel yoğun öğrenme ortamlarının
tasarlanması, öğrenenlerin bu ortamlardan yararlanmalarını sağlayacak nitelikte görsel
okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması önemli
görülmektedir.
Dijital dönüşüm, STE(A)M eğitimi ve iklim değişikliği gerek ulusal gerekse uluslararası
düzeyde öncelikleri belirtilen konulardandır. İklim değişikliği konusunda fark
yaratabilecek faktörlerden biri bu konu hakkında bilinçlenilmesidir. Bu noktada iklim
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eğitimi gündeme gelmektedir. STE(A)M eğitimi, 21. yüzyıl becerilerinin kazanılması için
gereken fen, matematik, teknoloji, mühendislik ve hatta sanat disiplinlerinin eğitiminin
bütünleşik bir şekilde verilmesini savunmaktadır. Toplumları ileri taşıyacak, bilimi ileri
götürecek problemlerin çözümü için disiplinler üstü bir bakış gereklidir. Bu STEAM
eğitimini gerekli kılmaktadır.
Dijital dönüşüm kapsamında ele alınan uzaktan eğitim uygulamalarının önemi Covid19
salgınıyla iyice görünür olmuştur. Uzaktan eğitime de hizmet eden, e-ölçme ve
değerlendirme, eğitsel oyun ve oyunlaştırma, öğretimsel sanal ve artırılmış gerçeklik
uygulamaları gittikçe önem kazanmaktadır. Keza ""metaverse"" hızla günlük hayatı ele
geçirme yolundadır. Yine dijital dönüşüm e-vatandaşlığı da kapsamaktadır. Bu
bağlamda yalnız öğrencilerin değil yetişkinlerin de dijital becerilerinin geliştirilmesi
kritiktir. Bu dijital dönüşümün nitelikli bir şekilde gerçekleşmesi ise medya
okuryazarlığının yüksek olmasına bağlıdır.
DTeknoloji entegrasyon sürecinde performansı geliştirmek ve akademik başarıyı
artırmanın yanında bireylerin deneyimledikleri duyguların betimlenmesi ihtiyacı.
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Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

DUYGU

ANIL

PROFESÖR

§

HÜLYA

KELECİOĞLU

PROFESÖR

§

NURİ

DOĞAN

PROFESÖR

§

SELAHATTİN

GELBAL

PROFESÖR

§

BURCU

ATAR

DOÇENT

§

DERYA

ÇOBANOĞLU AKTAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

KÜBRA

ATALAY KABASAKAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEVDA

ÇETİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYBÜKE

DOĞAÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZAFER

ÇEPNİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi

§

Sınıf içi değerlendirme yaklaşımının yaygınlaştırılması

§

Tamamlayıcı değerlendirme tekniklerinin kullanımı

§

Uluslararası sınavlarda başarıyı etkileyen faktörlerin belirlenmesi

§

Üst düzey davranışların ölçülmesi

§

Geçiş sistemlerinin iyileştirilmesi

§

Güncel ölçme ve değerlendirme kuramlarının işe koşulması

§

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde karmaşık istatistiksel modellerin
kullanımı

§

Türk kültürüne özgü ölçme araçları geliştirme ve standartlaştırma

Alt Çalışma Konuları

§

Otomatik puanlama yazılımı geliştirme,

§

Kopya/benzerlik saptama yazılımı geliştirme,

§

Çevrimiçi anlık dönüt verme yazılımı geliştirme

§

Etkili dönüt verme tekniklerini yaygınlaştırma

§

Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırma,
“Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi” anlayışı yerine “öğrenme olarak
değerlendirme” ve/ya “öğrenme için değerlendirme” yaklaşımının
yaygınlaştırılması"
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§

Uluslararası sınav sonuçlarına ilişkin betimsel ve karşılaştırmalı araştırmalar
yapma,

§

Uluslararası sınavlara benzer sınav uygulamalarını değerlendirme

§

Üst düzey davranışları ölçen açık uçlu soru yazma eğitimleri,

§

Beceri temelli soru yazma eğitimleri,

§

Aşamalı sınıflamalara uygun soru yazma eğitimleri

§

Liselere geçiş sistemi üzerinde kuramsal ve analitik araştırmalar,

§

Üniversitelere geçiş sistemine ilişkin kuramsal ve analitik araştırmalar,

§

Sınavsız geçiş sisteminin koşullarına ilişkin araştırmalar

§

Madde tepki kuramından ölçme ve değerlendirme sürecinde yararlanma,

§

Rasch ölçme modelinden ölçme ve değerlendirme sürecinde yararlanma,

§

Örtük sınıf analizinden ölçme ve değerlendirme sürecinde yararlanma

§

Veri madenciliği, makine öğrenme, yapay zekâ vb. karmaşık modellerden
ölçme ve değerlendirme sürecinde yararlanma,

§

Veriye dayalı karar destek sistemlerinin geliştirilmesi

Anahtar Kelimeler

Bilgisayar tabanlı testler, bilgisayar destekli değerlendirme, otomatik puanlama, kopya
tespiti, sınıf için değerlendirme, otantik değerlendirme, tamamlayıcı ölçme ve
değerlendirme, geniş ölçekli sınavlar, yüksek riskli sınavlar, üst düzey davranışların
ölçülmesi, beceri temelli ölçme, madde tepki kuramı, Rasch ölçme modeli, çok
değişkenli istatistiksel analizler, test/ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik
Önemi ve Gerekçesi

Toplumsal gelişme için eğitim ön şarttır. Eğitime (nitelikli insan gücüne) yapılan
yatırımların ülke gelişimine katkısının diğer yatırımlardan daha yüksek olduğuna ilişkin
araştırma bulguları vardır. Eğitim sisteminin önemli (belki de en önemli) bileşenlerden
biri ise öğretmenlerdir. Bu nedenle öğretmenlerin nitelikleri arttıkça özelde
öğrencilerin genelde ise eğitim sisteminin nitelikleri aratacaktır. Öte yandan nitelikli,
çağdaş ve öğrenci merkezli bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımının yaygınlaştırılması
öğrencilerin öğrenme düzeylerinin geliştirilmesine ve toplumsal uzlaşının artmasına
önemli katkılar sağlayacaktır.
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Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MURAT

ÖZDEMİR

PROFESÖR

§

SAİT

AKBAŞLI

PROFESÖR

§

ŞEFİKA ŞULE

ERÇETİN

PROFESÖR

§

GÖKHAN

ARASTAMAN

DOÇENT

§

NİHAN

DEMİRKASIMOĞLU

DOÇENT

§

DİDEM

KOŞAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YUSUF

BADAVAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HİLAL

BÜYÜKGÖZE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NİLAY

NEYİŞCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Öğretmen niteliğinin geliştirilmesi

§

Dijitalleşen Dünyada Eğitim Yöneticilerinin Yeterlikleri

§

Öğretmen liderliğinin güçlendirilmesi

§

Okul yöneticilerinin liderlik rollerinin güçlendirilmesi

§

Okulların gelişiminde örgüt kültürünün öneminin belirlenmesi

§

Eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim sorunlarının belirlenmesi ve çözüm
önerileri

Alt Çalışma Konuları

§

Öğretmen mesleki yeterlikleri, öğretmen mesleki yeterliklerinin ölçülmesi,
öğretmen mesleki yeterliklerinin değerlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki
öğrenmesi, öğretmen mesleki öğrenme toplulukları

§

Eğitim yöneticilerinin dijital yeterlikleri, okul müdürlerinin dijital yeterlikleri,
Okul müdürlerinin dijital becerileri, okul müdürlerinin teknolojik yeterlikleri

§

Öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarının incelenmesi, öğretmenlerin
mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlama, öğretmenlerin liderlik özelliklerinin
geliştirilmesi, çeşitli ülkelerin öğretmen atama, yerleştirme politikalarının
incelenmesi,

öğretmenlerin

iletişim

becerilerini

etkileyen

faktörlerin

belirlenmesi
§

Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi, okul yöneticisi olma niteliklerinin artırılması,
okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, etkili okul
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yöneticiliği için gerekli koşullar, farklı ülkelerdeki okul yöneticisi yetiştirme
politikalarının incelenmesi
§

Okulun iç ve dış paydaşlarının okula etkisi, takım çalışmasının ve işbirliğinin
önemi, okulun çalışanlarının değerleri, inançları, düşüncelerinin okulun
işleyişindeki yerinin önemi

§

Lisansüstü eğitimin niteliğini değerlendirme, lisansüstü eğitimde karşılaşılan
sorunların kaynaklarını belirleme, lisansüstü eğitime giriş koşullarının
değerlendirilmesi, uluslararası lisansüstü eğitim sorunları ile karşılaştırma

Anahtar Kelimeler

Öğretmen yeterlikleri, öğretmenin mesleki gelişimi, öğretmenin mesleki öğrenmesi,
mesleki öğrenme toplulukları, eğitim yöneticisinin dijital yeterlikleri, eğitimde
dijitalleşme, eğitim yöneticisinin teknolojik yeterlikleri, dijitalleşen eğitimde yönetici
rolleri, öğretmen yetiştirme, öğretmen liderliği, liderliği öğretmen rolleri, öğretmen
niteliği, eğitim fakülteleri, okul müdürlüğü, eğitim liderliği, okul yöneticisinin
yeterlikleri, okul kültürü, iklimi, paydaş, ortak amaç, sinerji, ekip ruhu, aidiyet, eğitim
yönetimi, yüksek lisans, doktora
Önemi ve Gerekçesi

Günümüzün

toplumsal

ve

ekonomik

ihtiyaçlarının

sürdürülmesi,

öğretmen

yeterliklerinin geliştirilmesi ve bunun eğitim sistemine yansımasına bağlıdır. Geçmişte,
öğretmenin mesleki gelişimine duyulan ihtiyaç daha önce hiç bu kadar hızlı ve önemli
olmamıştır. Öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. Bu
gereklilik hem kamusal beklentilerin karşılanması hem de eğitimin sürdürülebilirliği için
kritik önemdedir.
Yirmi birinci yüzyılda giderek artan rekabet, eğitim alanı için de söz konusudur ve bu
alanın liderleri olan eğitim yöneticilerinin dijital eğitim ortamlarındaki dönüşümü
başarılı bir biçimde yönetmeleri beklenmektedir. Bunu gerçekleştirmek için okul
yöneticilerinin liderlik uygulamalarını dijital yeterlikler ile nasıl en doğru şekilde
bütünleştirilmesi gerektiğini bilmesi ve bu konuda sürekli güncelleme ihtiyacı olan
becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Bu dönüşüme uyum sağlayamayan eğitim
yöneticilerinin öğrencinin başarısının iyileştirilmesine doğrudan ya da dolaylı katkı
sunması beklenemez.
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Eğitimin en önemli paydaşlarından olan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin
niteliklerinin artırılması, liderlik rollerinin geliştirilmesi şüphesiz okul sağlığı için
oldukça önemlidir. Rekabetlerin yaşandığı ve ayakta kalma gayreti içinde olan
örgütlerin güçlenerek, çalışanlarının performanslarını artırarak fark yaratmaları
önemlidir. O nedenle hem okul yöneticilerinin hem de öğretmenlerin mesleki
gelişimlerini sürekli kılmak gereklidir. Bu bağlamda öğretmenlerin ve yöneticilerin
liderlik rollerinin geliştirilmesi ve eğitim öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi
akademik başarının artmasında ve daha da ilerisi toplumun kalkınmasında rol
oynayacaktır.
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Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

EDA

GÜRLEN

PROFESÖR

§

HÜNKAR

KORKMAZ

PROFESÖR

§

NURAY

SENEMOĞLU

PROFESÖR

§

SEVAL

FER

PROFESÖR

§

GÜLÇİN

TAN ŞİŞMAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZGE

CAN ARAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEVİNÇ

GELMEZ BURAKGAZİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HÜLYA

PEHLİVAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÖZLENEN

ÖZDİYAR GEDİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

ŞEN AKÇAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İPEK

DERMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESED

YAĞCI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Öğretim hizmetinin niteliğinin geliştirilmesi

§

Nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının geliştirilmesi

§

Öğretmen eğitimi ve öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi

§

Uzaktan eğitim uygulamalarının geliştirilmesi

Alt Çalışma Konuları

§

Öğretim hizmeti ihtiyaçlarının belirlenmesi, Öğretim hizmetinde bilişselduyuşsal-devinişsel alan gereksinimlerinin belirlenmesi, Bilişsel-duyuşsaldevinişsel alan hedeflerinin kazandırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi

§

Okul öncesinde nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, temel
eğitimde nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, ortaöğretimde
nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, yükseköğretimde
nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının düzenlenmesi,

§

Öğretmen eğitiminde ihtiyaçların belirlenmesi, öğretmen eğitiminde uygulama
olanaklarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimiyle ilgili uluslararası işbirliklerinin
sağlanması

Öğretmenlerin

eğitim

ihtiyaçlarının

belirlenmesi,

hizmetiçi

eğitimlerin düzenlenmesi
§

Uzaktan eğitim ortamlarının düzenlenmesi, Uzaktan eğitim uygulamalarının
niteliğinin geliştirilmesi
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Anahtar Kelimeler

Öğretim hizmeti, ihtiyaç belirleme, bilişsel-duyuşsal-devinişsel alan, öğretimin
planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, öğretim ortamları, öğretme-öğrenme
süreci, program geliştirme, program değerlendirme, okul öncesi, temel eğitim,
ortaöğretim, yükseköğretim, öğretmen eğitimi, eğitim fakültesi, uygulamalı eğitim,
farklı ülkelerde öğretmen eğitimi, hizmetiçi eğitim, eğitim ihtiyaçları, ihtiyaç belirleme,
uzaktan eğitim, uzaktan eğitim ortamları, uzaktan eğitim uygulamaları, uzaktan
eğitimde nitelik
Önemi ve Gerekçesi

Bilginin doğasının anlamlı bir biçimde yapılandırılmasına yönelik eğitim programlarının
geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, etkili öğretme-öğrenme süreçlerinin tasarlanması;
üst düzey düşünme becerilerine sahip, bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini
yaşamının her alanında işe koşabilen yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirerek bireyin,
ülkemizin ve insanlığın gelişimine katkıda bulunacaktır.
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Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ARİF

ÖZER

PROFESÖR

§

FİLİZ

BİLGE

PROFESÖR

§

İBRAHİM

YILDIRIM

PROFESÖR

§

TUNCAY

ERGENE

PROFESÖR

§

TÜRKAN

DOĞAN

PROFESÖR

§

İBRAHİM

KEKLİK

DOÇENT

§

MELİHA

TUZGÖL DOST

DOÇENT

§

NİLÜFER

KOÇTÜRK

DOÇENT

§

NURTEN

KARACAN ÖZDEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZLEM

HASKAN AVCI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DİLEK

AVCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

FATMA NUR

ARAS KEMER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Okulda, ailede ve çevrim içi ortamda şiddeti önleme

§

Okul terki

§

Sosyal duygusal beceriler ve kariyer gelişimi

§

Kariyer psikolojik danışmanlığında program geliştirme ve değerlendirme

§

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer gelişimin desteklenmesi

§

Akademik erteleme

§

Kariyer danışmanlığı

Alt Çalışma Konuları

§

Zorbalık, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, sanal zorbalık/ şiddet/ istismar

§

Okul terkinin önlenmesi

§

Sosyal duygusal beceriler ve kariyer gelişimi

§

Kariyer psikolojik danışmanlığında program geliştirme ve değerlendirme

§

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer gelişimin desteklenmesi

§

Akademik erteleme

§

Kariyer danışmanlığı
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Anahtar Kelimeler

Şiddet, zorbalık, aile içi şiddet, travma, cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal
istismar, fiziksel ihmal, duygusal ihmal, tıbbi ihmal, eğitim ihmali, sanal zorbalık, çevrim
içi şiddet, okul terki, okul bağlılığı, sosyal duygusal öğrenme, kariyer gelişimi, program
geliştirme ve değerlendirme, mesleki ve teknik eğitimde kariyer gelişimi, akademik
erteleme, kariyer danışmanlığı, kişilik
Önemi ve Gerekçesi

Ailede, okulda ve çevrim içi ortamda şiddet sadece bireyi ve ailesini etkilememekte
olup, tüm toplumu ilgilendiren ve etkileyen önemli toplumsal sorunlardan biridir.
Nitekim kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili olaylar toplumda sıklıkla yaşanmakta ve
bunlar tüm toplumu olumsuz yönde etkilemektedir. On birinci Kalkınma Planı’nın
“2.3.1 Eğitim hedefi”, “2.3.4. Ailenin Güçlendirilmesi” hedefi ve “2.3.5. Kadın” hedefi
eğitim ortamlarında, ailede ve toplumda dezavantajlı konumda olan çocukların ve
kadınların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten ortamlar yaratılmasına, örgün ve
yaygın eğitim faaliyetleriyle ve şiddeti önleyici çalışmalarla toplumsal farkındalığın
artırılmasını vurgulamaktadır. Örneğin, bu bağlamda çocuğa yönelik ihmal, istismar ve
şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilerek, risk altındaki çocuklara ve
ailelerine yönelik hizmetler ile psiko-sosyal destek programlarının yaygınlaştırılması
(613. madde); kadına yönelik şiddetin, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi
amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluş personeli dâhil olmak üzere farklı hedef
gruplarına

yönelik

eğitim,

seminer

vb.

farkındalık

artırma

çalışmalarının

gerçekleştirilmesi (602.1. madde) hedeflenmektedir. Bununla birlikte, çocuklarla
çalışan profesyonellerin ihmal, istismar ve şiddeti tespit etme ve gerekli yönlendirmeyi
yapma kapasitelerini artırmaya yönelik programların düzenlenmesi (613.3), erken
çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında
farkındalık

eğitimleri

verilerek,

çocukların

yaşam

becerileri

güçlendirilmesi

amaçlanmaktadır. Belirtilen tüm bu nedenlerden, Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Anabilim Dalının öncelikli alan konularından birinin “Ailede, okulda ve çevrim içi
ortamda şiddeti önleme” konusu olabileceği düşünülmektedir.
Pandeminin etkileri ve genç işsizlik oranları göz önünde bulundurulduğunda okul
terkinin önlenmesi, bu çerçevede okul bağlılığını artırmada kariyer gelişiminin
desteklenmesi ve sosyal duygusal becerilerin akademik başarı, okul bağlılığı ve ruh
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sağlığı üzerindeki etkileri pozitif genç gelişimini desteklemek için bu alanların öncelikli
alanlar olarak çalışılması ihtiyacına işaret etmektedir. Göç, Covid-19 vb. son dönemdeki
gelişmeler okul terkini (okuldan erken ayrılmayı) artırmış görünmektedir. Ayrıca okul
terki evrensel bir sorun olma eğilimindedir.
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Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

CEM

GERÇEK

PROFESÖR

§

ESİN

ATAV

PROFESÖR

§

GALİP

AKAYDIN

PROFESÖR

§

MELEK

YAMAN KASAP

PROFESÖR

§

PINAR

KÖSEOĞLU

PROFESÖR

§

SALİH LEVENT

TURAN

PROFESÖR

§

DİLEK SULTAN

ACARLI

DOÇENT

§

SEVİLAY

DERVİŞOĞLU

DOÇENT

§

MİRAÇ

YILMAZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SERAP

IŞIK SEYLAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ESRA

ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KALENDER

ARIKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyoloji öğretmen adaylarının alan ve öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesi

§

Bağlam temelli biyoloji eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için eğitim, sağlık
eğitimi

§

Biyoloji eğitimi, çevre Eğitimi

§

Sağlık eğitimi, biyoteknoloji eğitimi, biyomatematik eğitimi

Alt Çalışma Konuları

§

Pedagojik alan bilgisi, teknolojik pedagojik alan bilgisi, disiplinler arası öğretim

§

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilir kalkınma için eğitim, temiz su
ve sanitasyon, sağlık eğitimi, biyoloji ve günlük yaşam bağlantıları

§

Biyolojik çeşitlilik eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için eğitim, öğrencilerin yaban
hayvanlarına yönelik tutumları.

§

Sağlık öz yeterliği, tarımsal biyoteknoloji, FETEMM eğitimi ve matematiksel
modelleme

Anahtar Kelimeler

Biyoloji öğretimi, disiplinler arası öğretim yaklaşımı, biyoloji öğretmen adayları,
öğretmen yetiştirme, biyoloji öğretim programı, teknolojik pedagojik alan bilgisi,
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eğitim teknolojileri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilir kalkınma için
eğitim, temiz su ve sanitasyon, sağlık eğitimi, bağlam temelli biyoloji eğitimi, biyolojik
çeşitlilik eğitimi, çevre eğitimi, yaban hayvanları, sürdürülebilir kalkınma için eğitim,
kültürlerarası karşılaştırma, sağlık eğitimi, biyoteknoloji eğitimi, biyomatematik
eğitimi, sağlık özyeterliği, tarımsal biyoteknoloji
Önemi ve Gerekçesi

Öğretmen adaylarının ilgili konulardaki eksikliklerinin giderilmesine ve iyileştirmeye
yönelik çalışmalarla öğretmen yetiştirmeye katkı sağlanacağı, mesleki ve pedagojik
anlamda daha güçlü öğretmenlerin yetiştirilebileceği düşünülmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma için eğitim: sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda
sürdürülebilir kalkınma için eğitim faaliyetleri, öğretim içeriklerinin geliştirilmesi,
programların güncellenmesi ve ders kitapların yeniden düzenlenmesi çalışmaları
birçok ülke için eğitim alanında güncel araştırma konuları arasındadır. Önerilen
öncelikli alan ve alt çalışma konuları toplumun her bireyine eğitim kurumları aracılığıyla
sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda bilgi ve bilincinin kazandırılması ve
hedeflere katkı sağlayacak davranışların geliştirilmesi açısından önemlidir.
Biyolojik çeşitliliğin korunması, günümüzün en önemli küresel problemlerinden biridir
ve "eğitim" bu konuda temel bir yaklaşımdır. Biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik etkili
eğitim programlarının geliştirilmesi, öğrencileri bu konuda motive eden faktörlerin
belirlenmesine

bağlıdır.

Dolayısıyla

araştırma

konuları,

biyolojik

çeşitliliğin

korunmasında son derece önemlidir.
Günümüz dünyasında sağlıklı davranışlar, çevre koruma ve tarımsal verimlilik, biyolojik
verilerin işlenmesi ve günlük hayatla buluşturulması büyük önem taşımaktadır.
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Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

CEMİL

AYDOĞDU

PROFESÖR

§

FİTNAT

KAPTAN

PROFESÖR

§

GÜLTEKİN

ÇAKMAKCI

PROFESÖR

§

SİNAN

ERTEN

PROFESÖR

§

BEHZAT

BEKTAŞLI

DOÇENT

§

DUYGU

SÖNMEZ

DOÇENT

§

İLKE

ÇALIŞKAN

DOÇENT

§

MERAL

HAKVERDİ CAN

DOÇENT

§

SERKAN

YILMAZ

DOÇENT

§

EMİNE BERNA

GÜCÜM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUSTAFA BAHADIR

AKTAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

PINAR

ÖZDEMİR ŞİMŞEK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZEKİ

BAYRAM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ATİLLA AYAZ

ÜNSAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYLİN

ALBAYRAK SARI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KAAN

BATI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Disiplinler arası / Disiplinler üstü Öğretim Yaklaşımları

§

Fen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu

§

Fen Eğitiminde Çok Kültürlülük

§

Astronomi Eğitimi

Alt Çalışma Konuları

§

İnterdisipliner ve transdisipliner fen öğretimi modelleri (Bilgi işlemsel düşünme
becerileri, mühendislik tasarım becerileri, bilimsel modelleme)

§

Gelecek nesil fen sınıfları (Sanal modelleme, sanal öğrenme, sanal fen
laboratuvarları, Siber zorbalık)

§

Çok kültürlü fen eğitimi, ulusal ve küresel fen eğitimi sorunları / politikaları.

§

Modelleme ve bilimsel modeller, uzamsal düşünme, öğretmen eğitiminde
astronomi öğretimi
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Anahtar Kelimeler

İnterdisipliner, multidispliner, transdisipliner, STEAM/STEM/FETEMM, girişimcilik,
sanal eğitim, siber zorbalık, etik, çok kültürlülük, sosyo ekonomik düzey, göç
politikaları, sosyal adaptasyon, etik, demokrasi, modelleme, astronomi eğitimi, fen
bilgisi öğretmen eğitimi
Önemi ve Gerekçesi

Teknolojinin hızlı bir biçimde ilerlediği günümüzde yakın gelecekte öne çıkan en önemli
hususlardan biri bireyin gelişimi ve kariyeri için hangi becerilere ihtiyaç duyacağının
belirlenmesidir.

Temel

eğitimden

lisansüstü

eğitime

kadar,

eğitim-öğretim

yaklaşımlarının çağın gereklerine uygun olarak birçok disiplini bütünleştirebilecek
şekilde organize edilmesi bu nedenle oldukça önemlidir.
Gelecekte öğrencilerin kariyer planlamasını sağlıklı bir biçimde yapabilmesi tüm
sektörlerde etkin bir biçimde kullanılan teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde
yetiştirilmeleri ile mümkündür. Bunu sağlamak için her sınıf düzeyinde teknolojiyi
temele alan stratejilerin ve yöntemlerin geliştirilmesi ve öğretmen eğitiminin bu bakış
açısına uygun olarak yeniden organize edilmesine ihtiyaç vardır.
Ülkemizin kozmopolit yapısı gereği çok kültürlülük bağlamında eğitim politikalarının
ele alınması, bilim insanlarının yaşam öyküleri, temel fen kavramlarının kazandırılması
ve çok kültürlü fen eğitimi bağlamında yaratıcı drama uygulamalarına ihtiyaç
duyulmakta ve bu kapsamda yapılacak araştırmalar özgün değer ve yaygın etkileri
açısından önem teşkil etmektedir.
Fizik, kimya, biyoloji disiplinlerinin yanı sıra astronomi eğitimine verilecek önem ile
öğrencilerin uzamsal düşünebilmesi, modelleri anlayabilmesi ve kullanabilmesinin yanı
sıra geleceğin en önemli çalışma alanlarından biri olan uzay teknolojilerine ilişkin
kariyer bilincinin oluşturulmasında da katkı sağlanabilecektir.
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Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AHMET İLHAN

ŞEN

PROFESÖR

§

ALTUĞ

ARDA

PROFESÖR

§

CELAL

BAYRAK

PROFESÖR

§

DENİZ

GÜRÇAY

PROFESÖR

§

ÖZGÜR

ÖZCAN

PROFESÖR

§

IŞIL

AYKUTLU

DOÇENT

§

SEMA

ÇILDIR

DOÇENT

§

SERKAN

EKİNCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVİM

BEZEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBANUR

DİNÇER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Okul Dışı Öğrenme

§

Fizik Eğitimi

§

Fizik öğretmen adaylarının alan ve öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesi, fizik öğretimi

§

Fizik öğretmen adaylarının eğitimi, Fizik alan eğitimi,

Alt Çalışma Konuları

§

Okul Dışı Öğrenmede öğretmen eğitimi

§

Zihinsel Modeller, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Öğretmen Eğitimi,

§

Fizik eğitimi, kavramsal anlama ve kavram yanılgıları, öğretim programları

§

Fizikte Problem Çözme Becerileri, Fizikte Problem Kurma Becerileri, Disiplinler
arası Öğretim, Fizik ve Teknolojideki uygulamaları, Fizikte sosyobilimsel konular

Anahtar Kelimeler

Okul dışı öğrenme, disiplinlerarası öğrenme, sınıf dışı öğrenme, öğrenme yaklaşımları,
ölçme-değerlendirme, zihinsel modeller, fizik eğitimi, öğretmen eğitimi, kavram
yanılgıları, öğrenme güçlükleri, fizik eğitimi, fizik öğretmen adayları, lise öğrencileri,
fizik öğretim programı, problem çözme, problem kurma, fizik öğretmen adayları, fizik
öğretimi, disiplinlerarası öğretim, mesleki gelişim
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Önemi ve Gerekçesi

Öğrenme sınıf/okul duvarları arasına sığmayacak kadar geniş bir alanda olmaktadır.
Günümüz teknolojik gelişimi ve toplumsal beklentiler de bunu destekler niteliktedir.
Üniversitede hali hazırla öğrenim gören öğretmen adaylarının alan ve pedagojik alan
bilgisini iyileştirerek, onlara mesleki alanda yeterlik kazandırılması gerekmektedir.
Öğretmen adaylarının eksikliklerinin giderilmesine ve iyileştirmeye yönelik çalışmalarla
öğretmen yetiştirmeye katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Fizik öğretmen adaylarını geleceğin fen ve teknoloji alanının gelişmesinde alacağı
sorumluluk düşünüldüğünde fizik öğretmen adaylarının etkili eğitimi, çağa uygun
becerilerin kazandırılması, fizik eğitimi alanıyla ilgili yeni yöntem ve tekniklerin
öğretilmesi oldukça önemlidir.
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Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYHAN

YILMAZ

PROFESÖR

§

AYŞEM SEDA

YÜCEL

PROFESÖR

§

EMİNE

ERDEM

PROFESÖR

§

NİLGÜN

SEÇKEN

PROFESÖR

§

ÖZGE

ÖZYALÇIN OSKAY

PROFESÖR

§

CANAN

ALTUNDAĞ

DOÇENT

§

FATMA

ALKAN

DOÇENT

§

SENAR

TEMEL

DOÇENT

§

ŞENOL

ŞEN

DOÇENT

§

SİNEM

DİNÇOL ÖZGÜR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÜMİT IŞIK

ERDOĞAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FATMA MERVE

MUSTAFAOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAGİHAN

KADIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kimya Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları

Alt Çalışma Konuları

§

Uzaktan eğitimin duyuşsal değişkenlerle ilişkisi (kimya dersine yönelik
motivasyon ve tutum vb.)

§

Uzaktan eğitim uygulamaları kimya başarısı ilişkisi

§

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik
kabulleri ve görüşleri

Anahtar Kelimeler

Uzaktan eğitim, teknoloji kabul modeli, mobil uygulamalar
Önemi ve Gerekçesi

Covid19 ile birlikte uzaktan eğitimin öneminin artmasından dolayı özellikle
öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknoloji kabullerinin incelenmesi nitelikli bir
öğrenme ortamının oluşturulmasından yakından ilgilidir. Yine öğretmen adaylarının bu
süreç hazırlanması konusunda katkıları olacaktır.
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Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYŞEGÜL

ALTAY UĞUR

PROFESÖR

§

NECLA

TURANLI

PROFESÖR

§

ŞENOL

DOST

PROFESÖR

§

YETER

ŞAHİNER

PROFESÖR

§

ELİF

SAYGI

DOÇENT

§

İFFET ELİF

YETKİN ÖZDEMİR

DOÇENT

§

BAHADIR

YILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MELTEM

SARI UZUN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MESTURE

KAYHAN ALTAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NAZAN

SEZEN YÜKSEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YASEMİN

SAĞLAM KAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZEYNEP SONAY

AY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞE

YOLCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELTEM

COŞKUN ŞİMŞEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGÜN

ŞEFİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELİN

URHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

DEMİRAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Matematiksel modelleme etkinlikleri tasarlama ve uygulama

§

Teknoloji destekli öğretim yaklaşımları

§

Matematik Eğitimi

§

Öğretmen eğitimi

§

Matematik eğitiminde bilişsel süreçler

Alt Çalışma Konuları

§

Matematiksel modelleme, öğretmen eğitimi, matematik öğretimi

§

Teknoloji destekli öğretim sürecinde öğretmen eğitimi, teknoloji destekli
öğretim metotları

§

Veri Analizi

§

Matematik öğretmen adaylarının akıl yürütme, argümantasyon ve ispat
süreçlerinin incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar

§

Akıl

yürütme,

argümantasyon,

matematiksel

kanıtlama

becerilerinin

geliştirilmesi
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Anahtar Kelimeler

Matematiksel modelleme, öğretmen eğitimi, matematik öğretimi, teknoloji destekli
öğretim, öğretmen eğitimi, matematik öğretimi, eğitimde veri madenciliği,
sınıflandırma teknikleri, kaba küme, kümeleme, akademik başarı, öğretmen eğitimi,
akıl yürütme, argümantasyon, ispat, matematiksel kanıtlama
Önemi ve Gerekçesi

Matematiksel modelleme etkinlikleri öğrencilerin varsayım oluşturma, genelleme
yapma, gerekçelendirme ve doğrulama yapma süreçlerinde aktif rol almasını destekler;
matematiksel nesneleri anlamlandırmasını ve kavramsal anlamasını kolaylaştırır.
Teknoloji destekli matematik öğretimi metotları öğrencilerin argüman oluşturmasını,
problem çözme ve kanıt yapma sürecinde aktif rol almasını destekler. Giderek önemli
hale gelen veri madenciliği konusunu matematik eğitiminde göz önüne almak
gerekmektedir.
Literatürde matematik öğretmen adaylarının ispat, argümantasyon ve akıl yürütme
üzerine becerilerini geliştirmek için lisans derslerinde kullanılabilecek içerik, etkinlikler
ve materyaller sunan çalışmaların azlığı nedeniyle, bu konuya odaklanan çalışmalara
ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır.
Matematiksel akıl yürütme, argümantasyon ve kanıtlama becerilerinin okul öncesinden
lisans düzeyine kadar her seviyede matematik dersi kapsamında ele alınması ve
geliştirilmesi gerektiği uluslararası ve ulusal müfredatlarda vurgulanmaktadır. Bu
konuda öğretim ortamlarında uygulanabilecek içeriklerin geliştirilmesi önemlidir.
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Özel Eğitim Bölümü
Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MUSTAFA SERDAR

KÖKSAL

PROFESÖR

§

MEHMET

BIÇAKÇI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEDA NUR

ŞAKAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞERİFE

BİLGİÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEYDA

AYDIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Üstün zekâlılar, Özel Yetenekliler Eğitimi, Üstün Zekalılar Eğitimi

§

Özel Yetenekli ve Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Tanılanması ve Eğitimi,

§

Zekâ Çalışmaları

§

Özel Yetenek ve Matematik, Psikolojik Özellikler, Kültür, Matematik Eğitimi

§

Özel Yeteneklilerde Matematik Eğitimi, Özel Yetenek ve Matematik, Özel
Eğitimde Matematik Öğretimi, Matematik ve Öğrenme Güçlüğü

Alt Çalışma Konuları

§

Üstün zekalıların tanılanması, Özel yeteneklilerin tanılanması, Zenginleştirilmiş
Öğretim Programı, Zenginleştirilmiş öğretimi

§

İki Kere Farklı Bireylerin Tanılanması, Bilişsel Becerilerinin Değerlendirilmesi,
Bilişsel Müdahaleler

§

Psikoloji, farklılık psikolojisi, psikometri, zeka çalışmaları

§

Özel yetenekli öğrencilere özel matematik öğretimi, özel yetenekli öğrencilerin
sosyal ve duygusal ihtiyaçları, özel yetenekli öğrenciler ve kültür, özel yetenekli
öğrencilerin psikolojik özellikleri

§

Özel Yeteneklilerde Matematik Eğitimi, Özel Yetenek ve Matematik, Üstün
Zekâ, İki Kere Farklılık, Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

Anahtar Kelimeler

Üstün zekalılar, özel yetenekliler, zenginleştirme, hızlandırma, farklılaştırma, iki kere
farklı, öğrenme güçlüğü, bilişsel müdahale, özel yetenek, üstün zekalıların eğitimi, zekâ
ve yetenek, ayrımsal psikoloji, yetenek değerlendirme, kültür, psikolojik özellikler,
üstün zeka, özel yeteneklilerde matematik eğitimi
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Önemi ve Gerekçesi

Özel yetenekliler eğitimi buradaki sektörlerin tamamının insan sermayesine katkı
sağlayan bir alandır. Özel yetenekli bireyler tarih boyunca önemli pek çok atılımda rol
oynayan kişilerdir. Bu kişilerin erken yaşlarda tespit edilebilmesi uygun destek
hizmetlerinin sağlanmasının ön koşuludur. Bu nedenle özel yetenekli bireylerin
tanılanması ülkemiz sistemi içerisinde önemli bir alandır
Yapay zekâ üzerine çalışmak için zekayı anlamak gerekir. Üniversitelerde, yapay zekâ
çalışmaları yapılmasının yanı sıra zekayı araştırmaya ve anlamaya yönelik bir alan da
kurulması önemli görülmektedir. Böylelikle zekanın ölçümü, zekâ teorileri, zekâ olarak
kabul edilen becerilerin üst yapıyı temsil ediciliği gibi konular, disiplinler arası bir
şekilde incelenebilir.
Önerilen öncelikli alan ve alt çalışma konuları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin
eğitim programlarının tasarlanması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Belirtilen
alanlarda araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.
Özel Eğitimde Matematik Eğitimi ve Özel Yeteneklilerde Matematik Eğitimi alanı
öncelikli alan olarak önerilmiştir. Bu alanda çalışan araştırmacı sayısının ve yayın
sayısının azlığı ile her geçen gün özel yetenekli olarak tanılanan bireylerin sayısı
artmaktadır. Bu nedenle alanda öncelikli alan olarak çalışacak araştırmacılara ihtiyaç
vardır.
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Özel Eğitim Bölümü
Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

FATMA

ATALAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEMSİ KÜBRA

AKKUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Otizm Spektrum Bozukluğunda Erken Tanı

§

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimi

Alt Çalışma Konuları

§

Otizm Spektrum Bozukluğunda erken tanı ve göz izleme teknolojileri

§

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda erken müdahale

§

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların okul dönemi eğitimi

§

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda teknoloji temelli müdahaleler

§

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda ebeveyn aracılı müdahaleler

§

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda okuma ve okuduğunu anlama
müdahaleleri

§

Yetişkin Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin eğitimi

Anahtar Kelimeler
Otizm, erken müdahale, erken tanı, sosyal iletişim güçlükleri, ortak dikkat güçlükleri,
göz izleme, ebeveyn aracılı müdahaleler, aile eğitimi
Önemi ve Gerekçesi

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) bireyin sosyal duygusal gelişimini, sosyal etkileşim
ve iletişim becerilerini önemli ölçüde etkileyen, ilk belirtilerinin 3 yaşından önce
görüldüğü, ömür boyu süren gelişimsel bir bozukluktur. OSB’de gözlemlenen sosyal
etkileşim ve iletişim problemleri OSB’nin ayırt edici özellikleri olarak kabul edilmekte
ve sosyal alanda görülen problemler OSB’yi diğer yetersizliklerden ayıran en temel
ayırt edici semptomlar olarak kabul edilmektedir.
OSB günümüzde her 54 çocuktan birinde görülmektedir. Söz konusu sıklığın, lösemi ve
diyabet gibi sağlık problemlerinin çok üzerine olduğu pek çok araştırma ile
gösterilmektedir. Yapılan araştırmalar OSB'nin ömür boyu devam eden nörobiyolojik
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bir bozukluk olduğunu rapor etmekte, ancak gelişimsel müdahaleler aracılığıyla
OSB’nin nörobiyolojik gelişimsel sürecini tersine şekillendirmenin mümkün olduğunu
göstermektedir (Charman ve Stone, 2008). OSB’de gözlemlenen sosyal etkileşim ve
iletişim problemleri OSB’nin ayırt edici özellikleri olarak kabul edilmekte ve sosyal
alanda görülen problemler OSB’yi diğer yetersizliklerden ayıran en temel ayırt edici
ölçütler olarak görülmektedir.
Ek olarak OSB’li çocuklarda nörolojik gelişimsel süreci anlamaya çalışan pek çok
araştırmacı, gelişen göz izleme teknolojileri aracılığıyla, çocukların göz izleme
becerilerini ve bu becerilerin gelişimsel seyrini anlama odaklanmaktadırlar. Sosyal
etkileşimi başlatma ve sürdürme sınırlılıklarının yoğun olarak gözlendiği OSB’li
çocuklarda, sosyal yetersizliğinin altında yatan mekanizmanın daha iyi anlaşılması ve
olası müdahale hedeflerinin tanımlanması için göz izleme becerilerinin incelenmesi ve
OSB’de yaygın olarak gözlemlenen atipik gelişimsel seyrin doğru anlaşılması kritik
ölçüde önemlidir.
Her OSB’li çocuğun farklı otizm semptomlarının kendine özgü bileşimini sergilemesi,
fakat bu semptomların da öncül olarak da sosyal iletişim becerileri alanında
problemlere neden olması OSB’li çocukların eğitimini son derece güç hale
getirmektedir. Öte yandan bilimsel çalışmalar OSB'li çocukların erken eğitim alarak
toplumsal yaşama bağımsız bireyler olarak katılmalarının önemli ölçüde arttığını ve
OSB’nin çocuğun gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerinin önemli ölçüde azaldığını
göstermektedir. OSB olan çocuklara verilecek destekle OSB'li çocukların bağımsız
olarak toplumsal yaşama dahil olması, tipik gelişim gösteren akranlarıyla birlikte okul
yaşamına uyumunun kolaylaştırılmasının sağlanması kritik ölçüde önemlidir.
Tüm bu bilgiler ışığında OSB’li çocuklarda erken tanılama ve OSB’li çocukların eğitimi
alanlarında Dünya genelinde önemli araştırma kaynakları ayrılmakta ve stratejik
araştırma planlamaları yapılmaktadır.
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Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

SELDA

ÖZDEMİR

PROFESÖR

§

SERAY

OLÇAY

DOÇENT

§

ÇİMEN

OĞUR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİNÇER

SARAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Otizm spektrum bozukluğu

§

Özel eğitim

Alt Çalışma Konuları

§

İki kere farklı bireyler, ergenlik ve yetişkinlik döneminde otizm spektrum
bozukluğu olan bireylerin eğitimleri, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin
eğitimi, erken çocukluk özel eğitimi.

Anahtar Kelimeler

Otizm spektrum bozukluğu, iki kere farklı bireyler, özel eğitim, erken müdahale, dil
gelişimi, sosyal iletişim, yaşam kalitesi
Önemi ve Gerekçesi

Ülkemizde ergenlik ve yetişkinlik döneminde otizm spektrum bozukluğu olan
bireylerin ve iki kere farklı bireylerin eğitimlerine yönelik araştırmalar sınırlılık
göstermektedir. Bu bireylerin eğitimlerinde etkili uygulamaların belirlenmesi ve
kullanılması onların bağımsız yaşama, iş hayatına katılımını arttıracak, bakım veren
yükünü azaltacak ve ülkemizdeki kaynakların verimli kullanılmasına katkı sunacaktır.
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Eğitimi ve Erken Çocukluk Özel Eğitimi
alanı araştırmaları son yıllarda ivme kazanmıştır. Tanılamadan müdahaleye kadar
uzanan süreçte bu alanlar tıp ve mühendislik gibi diğer alanlarla ortak araştırma
hipotezleri yürütme ve inovasyonel proje önerileri geliştirmeye açık bir alandır. Ayrıca
ülkemizde bu alanda çalışan uygulamacı sayısı oldukça sınırlıdır. Akademisyen
gereksinimi bulunmaktadır.
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Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

BERRİN

AKMAN

PROFESÖR

§

TÜLİN

GÜLER YILDIZ

PROFESÖR

§

AYSEL

ÇOBAN

DOÇENT

§

MENEKŞE

BOZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MİNE CANAN

DURMUŞOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SELDA

ARAS

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEVİL

BUZCU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYÇA

ÜLKER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞEGÜL

DENİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kapsayıcı Eğitim

§

Erken Çocuklukta Değerlendirme

§

Öğretmen Yetiştirme ve Uzaktan Eğitim Teknolojileri

§

Erken Müdahale Programları ve Önleme Çalışmaları

§

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite

Alt Çalışma Konuları

§

Kapsayıcı eğitim, risk altındaki çocuklar ve aileleri, Dezavantajlı ve risk altındaki
çocukların eğitimi, anti ayrımcı eğitim programları, barış eğitimi

§

Erken

çocuklukta

belgelendirme

ve

değerlendirme,

teknoloji

tabanlı

değerlendirme
§

Öğretmen adayı, bilgisayar programları yazımı ve kullanımı,

§

Sürdürülebilirliğin

çevresel,

sosyal-kültürel

ve

ekonomik

boyutları,

sürdürülebilirlik için öğretmen eğitimi, sürdürülebilirlik için aile eğitimi,
sürdürülebilirlik eğitim ortamları
§

Çocuğun sosyal duygusal gelişim ve öğrenmesini destekleyici yetişkin
davranışları; öğretmen yetiştirme, sınıf içi ve sınıf dışı müdahale ve önleme

§

Nitelikli eğitim, Erken çocukluk eğitimi politikaları

Anahtar Kelimeler
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Kapsayıcı eğitim, risk altındaki çocuklar, dezavantajlı çocukların eğitimi, mülteci
çocukların

eğitimi,

özel

gereksinimli

çocuklar,

pedagojik

dokümantasyon,

değerlendirme, çocukları tanıma, öğretmen, okul öncesi, öğretmen yetiştirme, eylem
araştırmaları, öğretim teknolojileri, bilgisayar, uzaktan eğitim, sürdürülebilirlik,
sürdürülebilirlik için erken çocuk eğitimi, erken müdahale ve önleme, sosyal duygusal
öğrenme, duygu koçluğu, duygu düzenleme, okul öncesi eğitim programı, aile eğitimi
ve katılımı, nitelikli eğitim, erken çocukluk eğitimi, eğitimde kalite
Önemi ve Gerekçesi

Dünyanın her yerinde çocuklar, engellilik, ırk, dil, din, cinsiyet ve yoksulluk nedeniyle ait
oldukları okullardan dışlanmaktadır. Ancak her çocuğun, erken yaşlarda büyümek,
öğrenmek ve gelişmek için ebeveynleri ve toplum tarafından desteklenmesi ve okul
çağına geldiklerinde okula gitme ve hem öğretmenler hem de akranları tarafından
memnuniyetle karşılanma ve dahil edilme hakkı vardır. Tüm çocuklar, farklılıkları ne
olursa olsun, birlikte eğitim aldıklarında, herkes yararlanır. Bu, kapsayıcı eğitimin temel
taşıdır. Çocukların refahı için onlara erken yaşlarda kapsayıcı eğitim hizmetinin ve/veya
erken müdahale programlarının sunulması, potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında kilit
bir rol oynamaktadır.
Erken çocukluk döneminde belgelendirme ve değerlendirme çocukların gelişim ve
öğrenme süreçleri için oldukça önemlidir. Süreç odaklı ve öğrenen merkezli
değerlendirme yaklaşımlarının benimsenmesi, nitelikli erken çocukluk eğitiminin
önemli etmenlerinden birini oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin
gözlem, belgelendirme, değerlendirme ve veriye dayalı karar verme becerilerinin
desteklenmesi

alan

yazında

önemle

vurgulanmaktadır.

Çocuğu

Tanıma

ve

Değerlendirme, "Çocuk hakkında tarafsız, bütüncül, esnek, tutarlı, bilimsel ve
sistematik, çok boyutlu bilgi toplama ve bunları birbirleriyle birleştirerek anlamlı ve
güvenilir bir karar verme süreci" şeklinde tanımlanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013).
Erken çocukluk dönemi bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Gelişimin sürekli ve
hızla gerçekleştiği bu dönemde, ilerleyen yıllardaki öğrenmeler için de temel oluşur.
Doğru zamanda sorulan sorular sayesinde çocukların güçlü ya da gelişmeye açık
yönlerinin belirlenmesi, çocukların ne bildikleri ve ne yapabilecekleri sorularına cevap
aranması öğretmenin eğitim planlamasında, öğrenme ortamının düzenlenmesinde
önemlidir. Değerlendirme öğretmenin çocuğun eğitim süreci içinde nasıl ilerlediğini
daha iyi anlamayı sağlar. Sürekli gelişme ve değişme içerisindeki çocukları güncel olarak
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takip edilebilmesi için değerlendirme sürekli yapılmalı ve çocuğun öğrenmesini ve
gelişmesini destekleyici olmalıdır (Gullo, 2005). MEB okul öncesi eğitim programında
değerlendirmeye

yer

verilmiştir.

Fakat

yapılan

araştırmalar

uygulamalarda

öğretmenlerin değerlendirmeyi yaparken zorlandıklarını göstermektedir (Sezer, 2010;
Gelebek Üstun ve Uzun, 2020; Erdoğan ve diğ., 2021). Eğitimi çocukların bireysel
farklılıklarına göre farklılaştırmak için okul öncesi öğretmenlerinin çocukları tanıma ve
değerlendirmeye önem vermesi gerekmektedir. Okul öncesi öğretmenleri mevcut
düzende e okul sistemine her okul öncesi çocuğuna yönelik dönem sonunda bir
"Gelişim Raporu" doldurulmaktadır. Fakat izleme çalışmalarına yönelik bir uygulama ve
giriş yapılabilecek bir sistem bulunmamaktadır. Öğretmenlerin ve diğer paydaşların
(Aile, özel eğitimci, psikolog, birinci sınıf öğretmeni vb) kullanabileceği çocuğun okul
öncesi eğitim kurumuna geldiği andan itibaren yapabildiği becerileri, bildikleri,
eğilimleri, ihtiyaçları vb. gelişimsel ve eğitimsel izlemenin yapıldığı ve bunun teknoloji
alt yapısıyla sağlandığı bir ortamın geliştirilmesi öğretmenler için sürdürülebilir bir
ortam sunacaktır. Çocuklar için izleme çalışmaları bireysel farklılıklarının görünür
olmasını, kanıta dayalı objektif değerlendirmeyi, gelişimsel ve eğitimsel öngörüler
geliştirmeyi sağlayacaktır. Bu nedenle okul öncesindeki çocuğa yönelik teknoloji
tabanlı bir çocuğu tanıma ve değerlendirmeyi amaçlayan sistemin oluşturulması ve bu
sistemin öğretmen eğitimleriyle uygulanması ve uygulama değerlendirilmesinin
yapılması amaçlanmaktadır.
Pandemi ile birlikte öğretmenler uzaktan eğitim teknolojilerini kullanmaya ihtiyaç
duymuşlardır. Bu nedenle öğretmen adayları için bilişim teknolojilerini hedef alan
öğretimlerin yapılması amaçlanmaktadır.
Sosyal duygusal öğrenmenin erken yaşlardan itibaren desteklenmesi önem
taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası raporlar (OECD, TÜSİAD, WHO vb.) sosyal duygusal
öğrenme stratejilerinin önemine ve bu konudaki müdahaleli ve önleyici çalışmaların
önemine dikkat çekmektedir. Başarılı bir yetişkinlik açısından da önemli olan bu
kavramın desteklenmesi, çocuklarda bu becerilerin gelişmesine rehberlik edecek
yetişkin (öğretmen, aile, toplum) davranışlarına yönelik müdahaleli çalışmaların
yapılması ve araştırma bulguları ile toplumsal kurumların geliştirdiği politikalara da ışık
tutulması önem taşımaktadır.
Dünyadaki erken çocukluk eğitimi program ve yaklaşımlarının ülkemizdeki alan yazına
katılması, araştırmacılar, uygulamacılar ve ulusal okul öncesi eğitim programımızın
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revizyonu ve güçlendirilerek geliştirilmesinde katkı sağlayacaktır. Erken çocukluk
eğitim program ve yaklaşımlarını okul öncesi eğitim öğretmen adaylarının lisans ve
lisansüstü eğitimlerinde tanımaları, mesleklerini uygulayıp program hazırlarken onlara
zenginlik katacaktır. Lisansüstü eğitimde farklı alanlardaki öğretmen eğitimi modelleri,
programları geliştirilerek alan yazına farklı program örnekleri sunulacaktır. Ayrıca
öğretmenlerin okul öncesi dönem çocuklarına verdikleri eğitimle birlikte aile eğitimi ve
katılımı çalışmalarının sürdürülmesi sayesinde okul aile iş birliğinin kurulması,
çocukların aldıkları eğitimden optimal olarak yararlanmalarını sağlamaları açısından
önemli olacaktır.
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Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALİ EKBER

ŞAHİN

PROFESÖR

§

HAKAN

DEDEOĞLU

PROFESÖR

§

SERKAN

ÇELİK

PROFESÖR

§

BANU

AKTÜRKOĞLU

DOÇENT

§

ÖZLEM

BAŞ

DOÇENT

§

SEVGİ

KINGIR

DOÇENT

§

YALÇIN

YALAKİ

DOÇENT

§

BİLGE

GÖK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURCU

AKHUN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÇİĞDEM

İŞ GÜZEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NİHAN

AKKOCAOĞLU ÇAYIR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞEGÜL

CELEPOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MERAL

METE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA KEMAL

ÖZTÜRK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÖZDE

ÖZENÇ İRA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NERGİZ

KARDAŞ İŞLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SIDDIKA

DEMİRTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kapsayıcı Eğitim

§

Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımları ve Stratejileri

§

Türkçe ve İlk okuma Yazma Öğretimi

§

Okuma, Okuduğunu Anlama, Yazma

Alt Çalışma Konuları

§

Kapsayıcı eğitim, sosyal hizmet, farklılaştırılmış öğretim

§

Araştırma ve sorgulamaya dayalı eğitim, STEM, proje tabanlı eğitim

§

İlk okuma yazma öğretimi, Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, dil
öğretiminde teknoloji entegrasyonu

§

Farklı türde metinleri okuma ve anlama, okuduğunu anlama ve anladığını sözlü
ve yazılı olarak ifade edebilme, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla sunma
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Anahtar Kelimeler

Çocuk hakları, çocuk koruma, kültürler arası iletişim, sosyal hizmet, dezavantajlı
grupların eğitimi, kapsayıcı eğitim, kapsayıcı okul, okul sosyal hizmeti, okul bağlılığı,
okul terki, öğrenme açıkları, araştırmaya dayalı eğitim, proje tabanlı eğitim, probleme
dayalı eğitim, STEM, sosyobilimsel konular, Türkçe öğretimi ve dil politikaları
geliştirilmesi, ilk okuma yazma öğretiminde sorunlar ve çözüm önerileri, ilkokulda
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, okuma, okuduğunu anlama, okuduğunu ifade
edebilme, okuduğunu özetleyebilme, okuduğunu yazılı olarak ifade edebilme
Önemi ve Gerekçesi

Küresel ve ulusal bağlamda 'insani operasyonlar' alanı koruma, destek, uyum ve
geliştirme hizmetlerinin düzenlenmesinin ve uygulanmasının sağlanması açısından
kritik bir önem taşımaktadır. Son yıllarda bölgemizde yaşanan insani ve sosyal trajediler
ülkemizin insani operasyonlar açısından kapasite güçlendirme ihtiyacını ortaya
koymaktadır. Diğer taraftan, kendi içerisinde sosyo-kültürel olarak kırılgan tartışma
alanlarına sahip olan Türkiye'nin güçlü, kapsayıcı, çoğulcu, sosyal adalet ve erişim
esnekliği boyutlarında bütüncül bir ilerleme çabası içerisinde olması gerekmektedir. Bu
noktada üniversitelerin sosyoloji, sosyal hizmet, psikoloji, antropoloji, eğitim bilimleri
alanlarında insani yardım, destek, hizmet ve diğer operasyonların niteliğinin
arttırılmasına yönelik AR-GE ve akademik üretim faaliyetleri içerisinde olmaları ve
üretilen akademik ve entelektüel çıktıların saha ile buluşması için kurumsal düzeyde
ilişki ağı oluşturma süreçlerinin içerisinde yer almaları önem arz etmektedir.
Belirlenen diğer araştırma öncelik alanları, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımları ve
stratejileri içermektedir. Uluslararası düzeyde, araştırmaya dayalı eğitim, proje tabanlı
eğitim, STEM ve sosyobilimsel konu alanlarını içeren birçok proje yürütülmekte ve bu
eğitim yaklaşımları, örgün eğitim süresince yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu
eğitim yaklaşımlarının ortak amacı; öğrencilere fen okuryazarlığı kazandırma, 21. yüzyıl
becerilerini geliştirme, bilime verilen değeri arttırma, inovasyon ve girişimcilik
becerilerini geliştirmektir. Ülkemizde bu yaklaşımlara öğretim programlarında yer
verilmesine rağmen uygulamada çok yetersiz kalınmaktadır. Özellikle bu alanlarda en
erken eğitim seviyelerini de kapsayan öğretmen eğitimine ciddi düzeyde ihtiyaç
bulunmaktadır.
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Yukarıda Kimya, Tıp, Otomotiv, Elektronik vb. alanlar On Birinci Kalkınma Planı
belgesinde belirlenmiş sektörler olarak gösterilmiştir. Mutlaka kalkınma için öncelikli
alanlardır ancak dile hâkimiyet, Türkçe söz varlığına sahip olmak, okuduğunu ifade
edebilmek, yazılarında bir bütünlük sağlamak her sektör için beklenen ve istenen bir
durumdur.
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Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MAHİR

KALFA

PROFESÖR

§

MEHMET

KURUDAYIOĞLU

PROFESÖR

§

NERMİN

YAZICI

PROFESÖR

§

ÖZAY

KARADAĞ

PROFESÖR

§

FİLİZ

METE

DOÇENT

§

GÜNÇE

GÜNDUĞDU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

AVCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Ana dili olarak Türkçe

§

Türkçe ve iki dillilik

§

Yabancı dil olarak Türkçe

Alt Çalışma Konuları

§

Türkçenin ana dili olarak öğretimi

§

İki dillilere Türkçe öğretimi

§

Türkçenin Yabancı dil olarak öğretimi

Anahtar Kelimeler

Ana dili olarak Türkçe öğretimi, dinleme eğitimi, konuşma eğitimi, okuma eğitimi,
yazma eğitimi, iki dillilik, dinleme eğitimi, konuşma eğitimi, okuma eğitimi, yazma
eğitimi, ikinci dil öğretimi, dinleme eğitimi, konuşma eğitimi, okuma eğitimi, yazma
eğitimi
Önemi ve Gerekçesi

Ana dili olarak Türkçe eğitimi dersi ilköğretim çağındaki çocukların tüm ders
başarılarına etki etki eden araç ders niteliği taşımaktadır. Bu açıdan Türkçe eğitimi
alanında yapılacak nitelikli çalışmalar öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin
geliştirilmesine katkı sağlayacağından genel eğitim başarısını artıracaktır. Dil
eğitiminin, özellikle anadili öğretimi ile kazanılan dilsel yetkinliğin karar verme, eleştirel
düşünme, bilgi okuryazarlığı gibi birçok düşünme becerisini geliştirdiği ve desteklediği
yönündeki bilimsel bulgular göz önünde bulundurulduğunda anadili öğretimi yalnızca
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Türkçenin genel yapısının öğretilmesi ile sınırlı değil, aynı zamanda toplumsal
dönüşümü sağlayacak ve nitelikli bir sosyal yaşamın inşasında rol oynayacak bireylerin
değişimini de getirecektir.
Türkiye’nin yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaşı bulunmaktadır. İki dilli bu
vatandaşların ana dillerini öğrenmeleri ve kullanmaları kimliklerini korumaları açısından
da büyük önem taşır. Göç alan ve göç veren toplumlarda iki dillilik göçmen kökenli
çocukların hayata uyumu ve eğitim süreçlerinin parçası olabilmeleri bakımından
önemlidir. Bu nedenle göçmen çocuklarının ana dilleri ile birlikte göç edilen ülkenin
diline hâkim olmaları örgün eğitime dâhil olabilmeleri için gereklidir. Hem Türkiye'ye
göç eden mültecilerin entegrasyonu hem de Avrupa vb. ülkelerde ikamet eden Türk
vatandaşlarının uyumu ve ana dili ile bağını koparmamasını sağlamada iki dillilik ve çok
kültürlülük önemli bir alandır. Bu açıdan iki dilli Türk çocukları üzerine yapılacak
araştırmalar büyük önem taşımaktadır.
Ana dili, ikinci bir dil öğrenmede eşik görevi görmektedir. İkinci dilin öğretimi/öğrenimi
ana dilinde de belirli bir eşiğin üzerinde olmakla mümkündür. Göç eden bireylerin ve
sonraki nesillerin göç edilen ülkeye uyum sağlaması, eğitim alması ve toplumsal hayata
sorunsuz bir biçimde katılabilmeleri için göç edilen dilinde belirli yetkinlikleri kazanmış
olmaları beklenmektedir, bu da ancak ana dilinde de belli bir yetkinliğe sahip olmakla
gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte dil öğretiminin kültürel boyutu da göz önüne
alınmalıdır. Ana dili, yurt dışındaki Türk çocuklarının ana vatanla bağının korunmasında
en önemli ve en gerekli unsurdur.
2000 sonrası kamu diplomasisi çalışmaları tüm dünyada Türkçeye olan ilgiyi artırmıştır.
Bu ilgi her geçen gün artmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında
akademik çalışmalar sınırlıdır. Bu açıdan Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi üzerine
yapılacak çalışmalar büyük önem taşımaktadır.
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Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

HACER HANDE

UYSAL GÜRDAL

PROFESÖR

§

İSMAİL HAKKI

MİRİCİ

PROFESÖR

§

NURAY

ALAGÖZLÜ

PROFESÖR

§

HATİCE

ERGÜL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İSMAİL FIRAT

ALTAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NİLÜFER

CAN DAŞKIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

UFUK

BALAMAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZLEM

KHAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BERNA

ATABERK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞENİZ

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi/öğrenimi alanındaki yeni yöntem, yaklaşım
ve tekniklerin İngilizce öğretmen yetiştirme programlarında yer alması,

§

Özel/genel ve akademik amaçlı İngilizce öğretiminin İngilizce öğretmeni
yetiştirme programlarında lisans ve lisansüstü düzeyde öğretmen ve
akademisyen adaylarına etkili öğretimi

Alt Çalışma Konuları

§

Fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim veren kurumlar için genel ve
akademik amaçlı İngilizce öğretimi için öğretmen ve akademisyen yetiştirme
programlarının desteklenmesi.

§

Fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim veren kurumlar için özel amaçlı
İngilizce öğretimi için öğretmen ve akademisyen yetiştirme programlarının
desteklenmesi.

Anahtar Kelimeler

İngilizce öğretmenliği eğitimi, lisans programları, lisansüstü programlar, genel amaçlı
İngilizce eğitimi, akademik amaçlı İngilizce eğitimi, özel amaçlı İngilizce eğitimi, İngilizce
öğretmeni yetiştirme programları
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Önemi ve Gerekçesi

Öncelikli alan ve alt çalışma konularına yönelik bilimsel araştırma yapılabilmesi, bilimsel
bilgiye

ulaşılabilmesi

ve

yapılan

bilimsel

çalışmaların

uluslararası

boyutta

paylaşılabilmesi için dünyada en yaygın kullanılan ve bilimsel bilgilerin en yaygın
ulaşılabildiği dil olan İngilizce öğretimi son derece önemlidir.
Sağlık, sosyal ve fen bilimleri alanlarında yetiştirilecek olan ve yetiştirilen insan
gücünün alanlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürebilmeleri için genel, özel ve akademik
amaçlı İngilizce öğretimi gerekmektedir.
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Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYTEN

GENÇ

PROFESÖR

§

DALIM ÇİĞDEM

ÜNAL

PROFESÖR

§

DOĞU

ATAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMEL

ERİM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞE

DOLAR KARAKAYA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CENGİZ

SARIÇAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DEVRAN

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NURCİHAN

SÖNMEZ GENÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Türkiye'de etkili yabancı dil öğretimi

§

Almanca Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dijital Öğretim Teknolojileri

§

Çocuklara yabancı dil olarak Almanca öğretimi

§

E-öğrenme

Alt Çalışma Konuları

§

Türk öğrencisinin öğrenme koşullarının saptanması (ihtiyaç analizi) ve uygun
öğrenme stratejilerinin belirlenmesi;

§

Yerel nitelikli yabancı dil öğretimi kitaplarının geliştirilmesi;

§

Öğrenme koşullarının dikkate alındığı öğretim malzemelerinin (baskı+dijital)
geliştirilmesi ve bu malzemelerin geliştirme aşamasında alanda uzman
akademisyen ve öğretmen işbirliğinin teşviki;

§

Yabancı dil öğretiminde yeni teknolojilerin ve dijital araçların etkili
kullanılmasının sağlanması; web 2.0 teknolojilerine web 3.0 teknolojilerinin
derste kullanılması, Almanca dersi için internet bazlı malzemeler hazırlanması,
yabancı dil öğretiminde e-öğrenme;

§

Özel Eğitim Kurumlarında 2.yabancı dil olarak Almanca öğretiminde çocuklara
yabancı

dil

öğretimi

konusuyla

ilgili

mobil

uygulamalarla

derslerin

desteklenmesi,
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Anahtar Kelimeler

Almanca öğretimi, yabancı dil öğretimi, ikinci yabancı dil olarak Almanca, ihtiyaç analizi,
özel okul, ilköğretim düzeyi, öğrenme stratejileri, akademisyen-öğretmen işbirliği,
öğretim malzemeleri, dijital öğretim teknolojileri, web 2.0, web 3.0, podkest, akıllı
tahta, video-podkest, akıllı telefon, cep telefonu uygulamaları, mobil uygulamalar, eöğrenme, e-öğrenme uygulamaları, bilgi yönetimi, öğrenme yönetim sistemleri,
tamamlayıcı eğitim, destekleyici eğitim
Önemi ve Gerekçesi

Ülkemizde ilk, orta okullarında ve liselerde yabancı dil öğretimi verilmektedir. Lise
mezunu bir genç yaklaşık 1500 saatlik bir yabancı dil öğretiminden geçmektedir ancak
üniversiteye başlayan gençlerin çoğunluğu üniversitelerin hazırlık sınıflarında A1
(temel düzey) seviyesinden başlamakta ya da yabancı dil öğrenmek amacıyla dil
kurslarına gitmektedir. Okullarda verilen yabancı dil dersleri (1500 saat) ve tarifi
yapılan bu durum arasında çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Üstelik sadece bu
durum değil ayrıca öğretmen istihdamı, zaman israfı gibi konular da bulunmaktadır.
Okullarda yabancı dil öğretiminin etkililiğini / verimliliğini artırmanın yolları
araştırılmalıdır.
Teknoloji çağının gereklerinden bir de yabancı dil öğretimine yeni teknolojileri doğru
entegre etmektedir. Bu alanda sayısız çalışma gerçekleştirilmektedir, ancak kuramsal
çalışmalar bir çığ gibi artarken Türkiye’de sınıf içi uygulamalarda halen önemli
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ülkemizde Almanca öğretimi alanında yaşanan sorunlar
olduğu da göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir olgudur. İşte bu nedenle dijital
öğrenme teknolojilerinin daha etkili bir Almanca öğretimi gerçekleştirmek amacıyla
doğru kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda özellikle Almanca öğretiminde mobil
öğrenme alanında yürütülen bilimsel çalışmalara ağırlık verilmelidir. E-öğrenme
platformları örgün öğretimi destekleyici nitelikte geliştirilmelidir.
Ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yabancı dil öğretiminde yaşanan
sorunlar irdelenmeli ve çözüm önerileri sunulmalı. Çocuklara yabancı dili sevdirmek için
yabancı dil öğretme yöntemleri çocukların ilgisini çekecek şekilde olmalı.
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Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ŞEVKİYE ECE

KORKUT

PROFESÖR

§

İREM

ONURSAL AYIRIR

DOÇENT

§

BARIŞ

AYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FULYA

BOYRAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YILDIZ

FAKIOĞLU GÖKDUMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Yabancı dil olarak Fransızca öğretimi/öğrenimi alanındaki yeni yöntem, yaklaşım
ve tekniklerin Fransızca öğretmenlerinin yetiştirilmesine etkisi ve katkıları.

§

Söylem Çözümlemesi

Alt Çalışma Konuları

§

Fransızca öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik lisans programlarının güncel
gereksinimlere uygun olarak geliştirilmesi;

§

Fransızca öğretmenlerinin edim bilimsel becerilerinin geliştirilmesi;

§

Yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde dil bilimlerinin katkısı.

§

Yabancı dil olarak Fransızcanın ve Türkçenin öğretimi

Anahtar Kelimeler

Yabancı dil olarak Fransızca öğretimi/öğrenimi, edimbilim, dil bilimleri, eylem odaklı
yaklaşım, Fransızca öğretmenliği lisans programı, söylem çözümlemesi
Önemi ve Gerekçesi

Ülkemizde Fransızca öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi konusuna
gereken önem verilmemekte ve güncel yöntem ve yaklaşımlar yeteri kadar
uygulanmamaktadır. Bu konuya dikkat çekmek ve geleceğin Fransızca öğretmenlerinin
sahip olması gereken bilgi ve becerilerin kazandırılması için önerilerde bulunmak ve
Fransızca Öğretmenliği Lisans programlarının güncellenmesi gerekmektedir. Fransız
ekolü söylem çözümlemesinin farklı alanlara uygulanması iletişim ve yabancı dil
öğretimi açısından önem arz etmektedir.
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Fen Fakültesi
Aktüerya Bilimleri Bölümü
§

Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

Biyoloji Bölümü
§

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

§

Botanik Anabilim Dalı

§

Ekoloji Anabilim Dalı

§

Genel Biyoloji Anabilim Dalı

§

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

§

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

§

Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı

§

Zooloji Anabilim Dalı

İstatistik Bölümü
§

Uygulamalı İstatistik

§

İstatistik Teorisi

§

Yöneylem Araştırması

§

Risk Analizi

§

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

§

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Kimya Bölümü
§

Analitik Kimya

§

Anorganik Kimya

§

Biyokimya

§

Fizikokimya

§

Organik Kimya

§

Polimer Kimyası

§

Teorik Kimya

Matematik Bölümü
§

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Anabilim Dalı
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§

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

§

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

§

Topoloji Anabilim Dalı

§

Geometri Anabilim Dalı

§

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

Ali Celal Hoş İhtiyoloji Laboratuvarı

§

Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı I

§

Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı II

§

Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı III

§

Arı Ürünleri ve Palinoloji Laboratuvarı

§

Arkeobotanik Laboratuvarı

§

Biosmart

§

Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı

§

Bitki Evrimi Araştırmaları Laboratuvarı (PERLab)

§

Bitki Moleküler Biyolojisi ve Fizyoloji Araştırma Laboratuvarları

§

Bitki Sitogenetiği Laboratuvarı

§

Biyocoğrafya Araştırma Laboratuvarı

§

Biyofizik Laboratuvarı

§

Biyofizikokimya Araştırma Grubu

§

Biyokriminal (Adli) Entomoloji Laboratuvarı

§

Biyokromatografi ve Biyodiyagnostik Araştırma Grubu

§

Biyolojik İzleme Laboratuvarı

§

Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarı

§

Elektrokimya Elektroanaliz Elektrokataliz Araştırma Laboratuvarı(HUERG)

§

Elektrokimya-Elektroaktif Polimerler ve Korozyon Araştırma Laboratuvarı

§

Elektrokimyasal Arayüzeyler ve Biyomalzemeler Araştırma Grubu

§

Entomoloji Laboratuvarı

§

Epitel Hücre Araştırma Grubu

§

Evrimsel Ekoloji Araştırma Laboratuvarları

§

Fonksiyonel Ekoloji Laboratuvarı (FEL)

§

Genetik Varyasyon ve Adaptasyon Laboratuvarı (GenVA Lab)

§

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

§

Hücre Fizyolojisi Laboratuvarı

§

Hücre Kültürü Laboratuvarı

§

Kene Araştırmaları Laboratuvarı

§

Kütle Spektrometrisi Araştırma Laboratuvarı (SAREG)

§

Moleküler Bitki Sistematiği Laboratuvarı (MOBİS)
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§

Moleküler Biyoloji Hücre Kültürü Laboratuvarı

§

Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı

§

Moleküler Sistematik Entomoloji Laboratuvarı (MOSEL)

§

Nadir Hastalıkların Moleküler Patolojisi Araştırma Grubu

§

Nanoteknoloji-Nanotıp Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarları

§

Olefin Metatez Laboratuvarı

§

Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı II (ORGSEN)

§

Palinoloji Laboratuvarı

§

Su Kimyası Laboratuvarı

§

Sucul Yaşam Laboratuvarı

§

Tatlı Su Balıkları Biyolojisi ve Ekolojisi Laboratuvarı (TABBEL)

§

Teorik Kimya Araştırma Laboratuvarı

§

Tıbbi ve Endüstriyel Biyoteknoloji Laboratuvarı

§

Toksikoloji Laboratuvarı

§

Uygulamalı Entomoloji Laboratuvarı

§

Vektör Ekolojisi Araştırma Grubu Laboratuvarı (VERG)
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Aktüerya Bilimleri Bölümü
Akademik Kadro
§

MERAL

SUCU

PROFESÖR

§

ŞAHAP KASIRGA

YILDIRAK

PROFESÖR

§

BAŞAK

BULUT KARAGEYİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MURAT

BÜYÜKYAZICI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

UĞUR

KARABEY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YASEMİN

SAYKAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FURKAN

YILDIRIM

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ASLIHAN

ŞENTÜRK ACAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BETÜL ZEHRA

GENÇGÖNÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

NEVRUZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FUNDA

KARAMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜVEN

ŞİMŞEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA ASIM

ÖZALP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖVGÜCAN GÖNENÇ

ERDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İklim Risklerinin Finans ve Sigorta sektörlerine etkisi

§

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta

Alt Çalışma Konuları

§

İklim Risk Endekslerinin Oluşturulması

§

Aktüeryal Risk Haritalarının Oluşturulması

§

Aktüeryal Ekstrem Risk Endekslerinin Oluşturulması

§

Yaşam Analizi

§

Emeklilik

§

Mortalite Modellemesi

§

Morbidite Tabloları ve Modellemesi Uzun Ömürlülük Modellemesi

Anahtar Kelimeler

İklim riski, risk, risk yönetimi, yaşam süresi, emeklilik, mortalite, morbidite, uzun
ömürlülük
Önemi ve Gerekçesi
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Biyoloji Bölümü
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

IŞIL

SEYİS BİLKAY

PROFESÖR

§

NİLÜFER

CİHANGİR

PROFESÖR

§

NESLİHAN

İDİL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÖZDE

KOŞARSOY AĞÇELİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLCAN

ŞAHAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NERMİN HANDE

AVCIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM

METE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEZEN

BİLEN ÖZYÜREK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YUSUF DORUK

ARACAGÖK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Yaklaşımları

Alt Çalışma Konuları

§

Biyoteknoloji

§

Biyoremediasyon

§

Biyouyumlu Malzemeler

§

Akıllı ve yeni nesil malzemelerin geliştirilmesi

§

Sensör Teknolojileri

§

Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Ajanlar

§

Biyomateryal üretimi

§

Çevre Biyoteknolojisi

§

Endüstriyel Biyoteknoloji

§

Moleküler Mikrobiyoloji

§

Ağır Metal Giderimi

§

Mikrokirleticilerin Giderimi

§

Tekstil Boyası Giderimi

§

Karasal ve Sucul Ekosistemde Biyoremediasyon

§

Biyoyıkım

§

Biyosorpsiyon

§

Petrol Giderimi

§

Biyosorpsiyonda Kimyasal ve Doğal Biyosorbentlerin Kullanımı
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§

Biyosorbentler

§

Biyo-Uyumlu Materyallerin Tıbbi Amaçlarla Kullanımı

§

Biyo-Uyumlu Malzemelerin Çevredeki Kirleticilerin Biyoyıkımı Amacıyla
Kullanımı

§

Biyo-Uyumlu Malzemelerin Endüstriyel Faaliyetlerde Kullanımı

§

Biyopolimer Malzemeler

§

Akıllı malzeme teknolojileri

§

Kompozit malzeme teknolojileri

§

Polimer teknolojileri

§

Biyo-ayırma

§

Manyetik nano- mikro-malzeme teknolojileri

§

Biyomedikal malzemeler

§

Sensör teknolojileri

§

Kimyasal sensörler, nano(biyo)sensörler

§

Antimikrobiyal Duyarlılıklar

§

Biyofilm Oluşumu

§

Antibiyofilm Stratejileri

§

Biyomalzeme İlişkili Tekrarlayan Enfeksiyonlar

§

Hastane Enfeksiyonları

§

Anti-Mikrobiyal Etki

§

Anti-Biyofilm Etki

§

Antibiyotik dirençlilik analizi

§

Biyosürfektan Üretimi

Anahtar Kelimeler

Bakteri genetiği, Çevre biyoteknolojisi, Endüstriyel biyoteknoloji, Biyoyıkım,
Biyosorpsiyon, Doğal sorbentler, Hidrokarbonlar, Adsorpsiyon, Kromatografi,
Biyouyumluluk Testleri, Modifiye Altın Nanopartiküller, Polimerik Nanopartiküller,
Biyopolimerler, Biyobozunur Malzemeler, Çevre Dostu Malzemeler, Biyomateryaller,
Biyomalzemeler, Antimikrobiyal Ajanlar, Antimikrobiyal Etki, Biyofilm Oluşumu,
Antibiyofilm Stratejileri, Mikrobiyal Selüloz, Hastane Enfeksiyonları, Nanomateryal,
Bakteriyel Selüloz Üretim Optimizasyonu, Çevre Kirliliğinin Giderilmesi, Nanoteknoloji,
Polimer, İlaç Taşıma, Hidrojeller, Kriyojeller, Antimikrobiyal Polimerler, Mikrobiyal
Sensörler,

Kontrollü

İlaç

Salınımı,

Moleküler

Baskılama

Teknolojisi,

Çevre
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Biyoteknolojisi, Endüstriyel Biyoteknolojisi, Deniz Biyoteknolojisi, Doğal Sorbentler,
Hidrokarbonlar, Çevresel Stresler, Hızlı Tarama Metodları, Deselülerizasyon, Enzim
Saflaştırma, Protein Saflaştırma, Biyobelirteç.
Önemi ve Gerekçesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019
yılında yayınlanan On Birinci Kalkınma Planı kapsamında araştırma üniversitelerinin
yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi ve belirlenen hedeflere
ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modellerinin uygulamaya konularak bu iş
birliklerinin desteklenmesi yönünde bazı politika ve tedbirler tanımlanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi'nin eşleştirildiği öncelikli sektörler arasında Tıbbi Cihaz
(Biyomalzeme) yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi’nde Tıbbi Cihaz sektörü ile ilgili
çalışma

konuları

arasında

“Biyomalzeme"

öne

çıkmaktadır.

Bu

konularda

Üniversitemizde gerçekleştirilen çalışmalar, başta Mühendislik Fakültesi ve Fen
Fakültesi olmak üzere farklı akademik birimlerden çok sayıda araştırmacı tarafından
disiplinlerarası anlayışla ele alınmaktadır.
Biyoloji Bölümünde Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Yaklaşımları öncelikli alanı
kapsamı doğrultusunda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar
sayesinde; tıbbi ve endüstriyel birçok alanda hizmet ve ürün sağlanması
hedeflenmektedir. Bu bağlamda doku rejenerasyonu, kontrollü ilaç salınımı, gen
tedavisi,

yara

iyileştirme,

biyosensör

geliştirme,

biyobelirteç

geliştirme

ve

biyoremediasyon gibi pek çok farklı alanda ülkemiz adına gerçekleşecek ilerlemeler,
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Yaklaşımları öncelikli alanı kapsamındaki çalışmalar
ile doğru orantılı olarak seyretmektedir. Söz konusu öncelikli alan kapsamında yapılan
araştırmalar, belirli bir özgün maddenin (mikrobiyal, bitkisel veya hayvansal kaynaklı) i)
antimikrobiyal, ii) antibiyofilm, iii) sitotoksisite ve iv) doku rejenerasyonuna olan etkiler
bakımından değerlendirilmesi süreçlerini içermekte olduğu gibi; biyolojik ve sentetik
yollardan üretilen biyomateryaller ile akıllı-yeni nesil malzemelerin i) biyouygunluk, ii)
kanser biyolojisi ve iii) gıda güvenliği bakımından değerlendirilmeleri süreçlerini de
kapsamaktadır. Ayrıca söz konusu öncelikli alan kapsamında gerçekleştirilen ve
gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar sayesinde mikrobiyal olarak veya mikrobiyal
yollardan elde edilen biyopolimerler (mikrobiyal selüloz, biyosentez nanopartiküller
gibi) aracılığıyla çevre kirliliğine yol açan petrol, organik kirletici, boya ve ağır metal gibi
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kirleticilerin biyolojik yollarla giderilmesi de amaçlanmaktadır. Bu sayede, düşük
maliyetli ve hızlı bir şekilde çevre iyileştirilmesinin sağlanacak olması da ülke ekonomisi
açısından önem teşkil etmektedir.
Dünyada ve ülkemizde son yılların en önemli konularının arasında yer alan
Biyoteknoloji, uygulamalarıyla gündem oluşturmaya devam etmektedir. Sağlıktan
gıdaya, deneysel uygulamalardan günlük hayatımızın vazgeçilmezlerine kadar çok
geniş bir yelpazeyi kapsayan bu gündem toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmektedir.
Özellikle

mikrobiyal

biyoteknoloji

ve

çevre

biyoteknolojisi

alanlarında

mikroorganizmalar yoluyla elde edilen değerli ürünlerin toprak su ve hava temizliğinde
önemi büyüktür. Sanayinin ve kişisel tüketimin artmasıyla birlikte, çevreye verilen
kirletici miktarı artmaktadır. Bakteri, mantarlar ve diğer biyolojik materyaller
kullanılarak bu çevre kirleticileri verimli bir şekilde alıcı ortamlardan uzaklaştırılabilir.
Çevre Biyoteknolojisi, çevre kirliliğine neden olan çeşitli petrol hidrokarbonlarının, ağır
metallerin ve yıkıma dirençli diğer organik bileşiklerin ortamdan uzaklaştırılmasında
diğer fiziksel ve kimyasal yöntemlere kıyasla büyük avantajlara sahiptir. Bu başlık
altında incelenen biyoremediasyon (biyolojik iyileştirme) yöntemi etkin, düşük maliyeti
ve kısa sürede çözüme ulaştırması açısından büyük önem taşımaktadır.
Biyopolimerler, canlılar tarafından üretilen doğal bileşiklerdir, doğada kolayca
çözünebilirler ve pek çok kullanım alanına sahiptirler. Çevre kirliliğinin ve iklim
değişikliklerinin pik yaptığı bu yüzyılımızda biyopolimer malzemelerin önemi oldukça
büyüktür. Özellikle ucuz yolla elde edilerek ekonomik olmaları ve kullanım sonrası
doğada bıraktıkları karbon ayak izinin hemen hemen olmaması biyopolimer
malzemelerin günbegün arttırmaktadır. Mikroorganizmalar tarafından sentezlenen
bakteriyel selüloz günümüzde başta medikal uygulamalar olmak üzere, çevre
kirliliğinin giderilmesi, gıda sanayi, kâğıt üretimi ve daha birçok alanda kullanılmaya
başlanmış olan önemli bir biyomateryaldir. Dolayısıyla selüloz üretiminde ticari besiyeri
kullanımı yerine atık ve artık maddelerin besiyeri olarak kullanımının araştırılması ve
üretim koşullarının optimizasyonu ile söz konusu materyalin üretim veriminin
arttırılırken maliyetin düşürülmesi olanaklı hale getirilmektedir. Ayrıca üretilen
biyomateryalin farklı farmasötik maddelerle modifiye edilmesi sonucunda başta yara
örtüsü olmak üzere farklı medikal alanlarda kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu
bağlamda, ucuz hammadde kaynaklarının kullanılarak biyomateryallerin üretimi ve
endüstriyel alanda kullanımının araştırılması önem taşımaktadır.
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Son yıllarda, biyofilm ilişkili tekrarlayan enfeksiyonların tedavisinde yüksek dozda
kullanılan antimikrobiyal ilaçların, antimikrobiyal dirençliliğe ve toksik yan etkilere yol
açması doğal yollardan elde edilen, toksik olmayan ve antimikrobiyal ile antibiyofilm
etkisi mevcut olan yeni maddelerin araştırılması ve keşfedilmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. Günümüzde Türkiye'de, biyofilm ilişkili tekrarlayan/kronik enfeksiyonlarla
mücadele etmek için gerekli olan özgün antimikrobiyal ajanların ve anti-infektif
biyomalzemelerin oldukça kısıtlı oldukları görülmektedir. Bu nedenle, farklı
mikroorganizma gruplarına karşı mücadelede kullanılabilecek antimikrobiyal ve
antibiyofilm özellikteki özgün ajanların tespit edilmesi ve çeşitli biyomalzemelere
(mikrobiyal selüloz gibi mikrobiyal yollardan üretilen malzemeler de dahil) yüklenerek
özgün

nitelikte

biyomalzemelerin

geliştirilmesi

tekrarlayan

enfeksiyonların

engellenmesinde büyük bir önem teşkil etmektedir.
Tüm Dünya’da biyo-uyumlu malzemelerin nanoteknolojinin sağladığı yararlar da
kullanılarak geliştirilmesi ve tıbbi, endüstriyel ve çevresel amaçlarla kullanıma uygun
olarak modifiye edilerek kullanılmaları araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Çevreye
zararsız ve canlılara toksik olmayan malzemelerin kullanımına duyulan ihtiyaç giderek
artmaktadır. Tıbbi alanda özellikle ilaçların yavaş salınımlı olarak vücuda verilmesinde
nanoboyutlarda geliştirilebilen polimer malzemeler oldukça yarar sağlamaktadır.
Geliştirilen bu polimerlerde daha fazla konsantrasyonda ilacın taşınabilmesi için
nanoteknoloji dayanaklı projeler hayata geçirilmektedir. Bu malzemeler doku
mühendisliği alanında da doku iskeleti olarak kullanılmakta ve yara iyileştirme
süreçlerinde de biyo-uyumlu olmaları ve poröz yapıları ile hücrelerin tutunmasına
imkân sağlamaları bakımından oldukça fayda sağlamaktadır. Vücut yüzeylerinde
meydana gelen yaralanmalar ise yara örtüsü olarak geliştirilebilen bu polimerler hem
antimikrobiyal maddeler yüklenerek enfeksiyon oluşumunu engellerken hem de hücre
proliferasyonunu arttırıcı etki göstermektedir. Aynı zamanda geliştirilecek bu polimer
materyallar gıda endüstrisinde paketleme materyali olarak da oldukça faydalı bir
kullanım alanına sahiptir. Çevrede ise kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılmasında
kimyasal yöntemlerin yerini hızla biyolojik yöntemler almaktadır. Biyolojik yöntemler
kirleticinin uzaklaştırılması sırasında ortama ve ortamdaki canlılara minimum zararla
çalışabilen yöntemlerdir. Bu alanda da biyo-uyumlu malzemeler gerek yüksek
adsorpsiyon kapasiteleri ile gerekse de enzim/bakteri için taşıyıcı materyaller olarak
kullanılmaları açısından giderek artan bir öneme sahiptir. Bu sebeple malzeme
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biliminin çağın gereklerini karşılayacak düzeye çıkabilmesi için öncelikli alanlar arasında
yer alması ve çalışmaların ivedilikle yapılması hem bilimsel olarak hem de toplumsal
olarak kalkınmamızda oldukça önemlidir.
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Biyoloji Bölümü
Botanik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALİ ASLAN

DÖNMEZ

PROFESÖR

§

EMEL

OYBAK DÖNMEZ

PROFESÖR

§

NURAN

ÇİÇEK

PROFESÖR

§

RUKİYE

TIPIRDAMAZ

PROFESÖR

§

YASEMİN

EKMEKÇİ

PROFESÖR

§

ASLI

KOCA

DOÇENT

§

BURCU

TARIKAHYA HACIOĞLU

DOÇENT

§

CAHİT

DOĞAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞE NİHAL

GÖMÜRGEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HAŞİM

ALTINÖZLÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ZÜBEYDE

UĞURLU AYDIN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EDİBE

ÖZMEN BAYSAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

ÇİLDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEKÜRE

ÇULHA ERDAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği

§

Adli Bilimler

§

Toksikoloji, İlaç ve Gıda Güvenliği

Alt Çalışma Konuları

§

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği

§

Palinoloji, Arkeobotanik, Paleobotanik

§

Bitki Biyoteknolojisi-Bitki Stres Fizyolojisi-Bitki Moleküler Biyolojisi

§

Biyoçeşitlilik, Moleküler Bitki Filogenisi

§

Adli Palinoloji

§

Bitki Toksikolojisi

Anahtar Kelimeler

Alternatif Tarım Bitkilerinin Saptanması, Anatomi, Arkeobotanik, Bal, Biyoçeşitlilik ve
Koruma, Bitki Morfolojisi, Botanik, Bitki Genetiği, Bitki Genetik Kaynakları, Bitkilerin
Evrimi, Bitkisel verim, Biyobelirteç, Commet assay, CRISPR-Cas9, Çevresel stresler,
DNA barkodlama, Ekotoksikoloji, Filogeni, Filogenom, Flora, Fosil, Fotosentez,
Genotoksikoloji, İklim değişikliği, Klastojenite, Klorofil fluoresansı, Kromozom
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Anomalileri, Kuraklık, Metal toksisitesi, Mikronukleus testi, Moleküler sistematik, NGS
dizileme, Omik teknolojileri, Polen, Paleobotanik, Paleopalinoloji, Paleoklimatoloji,
Polen, Revizyon, Sanger dizileme, Sitoksikoloji, Spor, Tohum, Tarımsal Biyoteknoloji,
Tradescantia assay, Tarımsal ve Model Bitkiler, Tuzluluk
Önemi ve Gerekçesi

Türkiye yaklaşık olarak 10000 bitki türüne ve 80000 hayvan türüne ev sahipliği
yapmaktadır. Ancak hem insan kaynaklı etkenler hem de küresel iklim krizi nedeniyle
dünyadaki önemli biyoçeşitlilik alanlarının çoğu gibi Anadolu coğrafyasının
biyoçeşitliliğinin de büyük tehdit altında olduğu rapor edilmiştir. Son dönemdeki
geleceğe yönelik modellemeler iklim krizinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisinin özellikle
tropik alanlar ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında oldukça şiddetli
olacağını ve habitat kayıplarının hızlanarak artacağını öngörmektedir. Bununla birlikte
ülkemizde biyoçeşitliliğin tespiti ve korunmasına yönelik çalışmalar, özellikle de iklim
değişikliğinin etkisine ilişkin olarak halen oldukça yetersizdir.
Türkiye tüm dünyada tartışılamaz bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Sadece İstanbul ili tüm
Avrupa’da yetişen tür sayısına eşit floraya sahiptir. Bu zenginlikten ne kadar
yararlanıyoruz? Daha doğru soru; bu zenginliğin ne kadarından haberdarız? Ama en can
alıcı soru bu zenginliği koruyabiliyor muyuz? İnsanların yüzünün doğaya döndüğü
bugünlerde biyolojik çeşitliliğe ilişkin koruma çalışmalarının başlangıç noktası
biyoçeşitliliğin tespiti araştırmalarıdır. Artık günümüzde morfolojik olarak tespit
edilmelerinin ötesine geçilmiş, DNA dizileri yardımıyla türler hatta popülasyonlar
barkodlanmakta, bu sayede koruma çalışmaları da hız kazanmaktadır. Elle tutulur
materyalin korunmasından ötede ülkelerin en değerli zenginliği olan genetik
kaynakların korunması artık son derece önemlidir. Biyokaçakçılıkla mücadele ve bilginin
kayıt altına alınması bu çalışmalar ile mümkündür. Hem Sanger hem de NGS DNA
dizileri veri setlerine dayalı evrimsel analizler ile özellikle ekonomik önemi olan doğal
türlerin ve yetiştirme türlerin en yakın yabani akrabaları belirlenerek, gıda-ilaç
sektörlerine direk yeni hammadde kaynakları sunulabilmektedir. BM, 2020 yılında 35
milyon insanın açlıktan öldüğünü ya da ölmek üzere olduğunu açıklamıştır. Ülkemiz,
BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında 2022-2024'te dönem başkanlığını
üstlenecektir. En azından önümüzdeki bu değerli süreçte ülkemiz bitki biyoçeşitliliğinin
ve özellikle bitki genetik çeşitliliğinin tespiti ile bu temel bilginin uygulamaya
aktarılmasının sağlanabileceğini öngörmekteyiz. Genetik kaynaklarımıza dayalı fikri
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mülkiyet haklarından ülkemizin faydalanmasının önünün açılabilmesi için ülkemiz
araştırmacılarına fırsatlar tanınmalıdır. Bu sayede Ar-Ge çalışmaları hız kazanacak ve bu
bilgi gıda endüstrinin çeşitli kollarında istihdam sağlanmasına, ihraç çarkının
dönmesine, sonuç olarak da ekonomiye önemli derecede katkıya neden olacaktır. Tüm
bu işlerin hemen olmasını beklememeli ama hemen harekete de geçilmelidir.
Tarım bitkilerinin yabani akrabaları olan türler üzerine bir genom düzenleme aracı olan
CRISPR-Cas 9 teknolojisi ile DNA’yı kes-yapıştır yaparak yabani türlerin istenmeyen
özelliklerinden kurtulmak günümüzün giderek yükselen araştırma konularından
birisidir. 2 2000’li yıllardan beri çalışılan CRISPR teknolojisi 2020 Nobel Kimya ödülü ile
taçlanmıştır. Artık birçok bitkide uygulamaya dönmektedir. Bu teknik doku kültürü,
moleküler biyoloji ve gen mühendisliği ortaklığında yürütülmektedir. Ülkemizde de
çeşitli üniversitelerde, son 5 yıldır, yavaş yavaş çalıştaylar yapılmış, çalışmalar
başlamıştır. Ülkemizin tartışılmaz biyoçeşitlilik/genetik zenginliğinin bu gibi yeni-ileri
teknolojik çalışmalara konu edilmesi gerekmektedir. Nitekim; bereketli hilalin olduğu,
buğdayın ilk kültüre alındığı, birçok tahılın ilk ıslah edildiği, etnobotanik bilginin
(bitkilerin çeşitli amaçlarla halk tarafından kullanılması) çok zengin olduğu ülkemizde
tüm bitki türlerinin tek tek tespit edilmesi ve geleceğe dönük gıda ya da ilaç
hammaddesi olabilme ihtimallerinin araştırılması için geç bile kalınmıştır.
Türkiye, geçmişte insanların bitkilerle olan etkileşimlerinin, onları kullanma biçimlerinin
ve tarım etkinliklerinin aydınlatılmasına katkı sağlayan Arkeoloji yerleşim yerleri
yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Arkeobotanik, tarih öncesinde ve tarihi
dönemlerde, insan ile bitki etkileşimlerine, Etnobotanik, Arkeoloji, Paleoantropoloji,
Arkeometri, Tarım Tarihi gibi alanlara ışık tutan önemli bir bilim dalıdır.
Türkiye’de ayrıca, geçmişin bitki örtüsü ile iklimsel koşullarının anlaşılmasına, insanın
bitki örtüsü değişimleri üzerindeki etkilerinin izlenmesine katkı sunabilecek fosil
polenler ile bitki makrofosilleri yönünden zengin, Paleopalinolojik ve Paleobotanik
açıdan araştırılabilecek tabakaları barındıran alanlar bulunmaktadır.
Paleopalinoloji ile Paleobotanik çalışmaları Jeoloji, Klimatoloji, Orman Botaniği, Ekoloji
ve Biyolojinin diğer bazı alt dallarıyla iş birliği içinde çalışarak, Kuvaterner’in Holosen
öncesi evreleri ile insan etkisinin arttığı Holosen döneminde, bitki örtüsündeki, iklim
dahil çevre koşullarındaki değişimlerin, insanın çevre, çevre koşullarının insan
üzerindeki etkilerinin aydınlatılmasına katkılar sağlamaktadır. Bunların yanında, ilgili
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bilim dalları, çevre koşulları açısından, geçmiş ile günümüz ve gelecek arasında
bağlantılar kurulmasına yardımcı olurken, yakın ve uzak geleceğe yönelik varsayımlar,
modellemeler üretilmesi için yararlı veriler sunmaktadır.
Türkiye, coğrafik konumu ve iklimsel özellikleri nedeni ile hem geniş kullanılabilir tarım
alanlarına sahiptir, hem de pek çok bitki türünün gen merkezidir. Sıcaklık, ışık, su ve
besin maddeleri gibi pek çok çevresel değişken bitkilerin yaşam döngüsünde büyüme
ve gelişmeyi şekillendirmektedir. Bu değişkenlerin optimum koşullardan uzaklaşması
(yani, stres faktörüne dönüşmesi), bitki gelişimi üzerinde önemli fizyolojik ve
biyokimyasal süreçleri hücresel düzeyden organizma düzeyine kadar olumsuz
etkileyerek, verim kayıplarını beraberinde getirmektedir. İklim tahmin modelleri, son
yıllarda iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan küresel ısınma ve dolayısıyla çevresel
streslerin etkileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de artarak hissedildiğini ve doğal
ve tarım bitkilerinin vejetasyon dönemlerinde çevresel streslere maruz kalma
olasılığının ve sıklığının artacağını göstermektedir. İklim değişikliğinin olumsuz ve yıkıcı
etkilerini ülkemiz 2021 yılında yangınlarla (özellikle Antalya-Muğla yangınları) ve su
baskınları (özellikle Bartın-Kastamonu-Zonguldak’ta yaşanan su taşkınları) ile acı bir
şekilde tecrübe etmiştir ve daha da edeceği de ön görülmektedir. Bu nedenle, çevresel
streslere [abiyotik stresler (kuraklık, su taşkınları, tuzluluk vb.) biyotik (patojen istilası,
hastalık yapısı organizmalar vb.)] dayanıklı bitki türlerinin bir an önce belirlenmesi, gen
kaynağı ve model bitki olarak kullanılabilecek genotiplerin saptanması çok önemli bir
gerekliliktir. Bitki Fizyolojisi-Moleküler Biyolojisi-Biyoteknolojisi alanındaki güncel
yöntemler kullanarak tarımsal verim kayıplarının önlenmesi ve/veya azaltılması,
özellikle stres koşullarına (kuraklık, tuzluluk, ağır metal kirliliği, yüksek-düşük sıcaklık
vb.) toleranslı tarımsal bitkilerin elde edilmesi ve bu koşullar altında yapısal, gelişimsel,
fizyolojik ve savunma ile ilgili süreçlerin işleyişi ve genetik kaynaklarımızın genomik ve
proteomik düzeyinde tanımlanması kapsamında temel ve uygulamaya yönelik
çalışmalar laboratuvarımızda yürütülmektedir. Çevresel streslere dayanıklı bitkisel gen
kaynaklarının hızlı fizyolojik tarama metotları ile taranarak saptanması ve dayanıklılık
mekanizmalarının aydınlatılmasına bağlı olarak elde edilen verilerin bilimsel
platformlarda paylaşılması bilimsel, sosyal ve kültürel katkılar sağlayacaktır. Dayanıklı
gen kaynaklarının ıslah programlarına yansıtılması ve yetiştirme programına alınması,
tarımsal üretimde verim kaybını en aza indirebilecek ve böylece ekonomik kayıplar
azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanabilecektir. Tarımsal verimde kayıp azaltılıp
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ülke

ekonomisinin

rahatlatılması,

toplumun

refahını

arttırmaya

katkıda

bulunabilecektir.
Adli Bilimler
Palinoloji, zengin bir çalışma alanı olup, çeşitli çalışma alanları ile multidisipliner
araştırmalara olanak sağlamaktadır. Polen morfolojisi çalışmaları sistematik botanik
alanı ile doğrudan ilişkili olup, bitkilerin sınıflandırılmasında etkili veriler ortaya
koyabilmektedir. Adli palinoloji ise palinolojik verileri kullanarak, emniyet güçleri ve adli
sistemin aradığı, cinayetin veya şüpheli ölümün “ne zaman” gerçekleştiğinin bulunması
ile ilgilidir.
Toksikoloji, İlaç ve Gıda Güvenliği
Günümüzde gelişen teknoloji yaşam standartlarının artırırken beraberinde çevresini de
kirletmesini neden olmuştur. Tarımsal üretimi artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek
için kullanılan tarım ilaçları, gıdaların raf ömrünü uzatmak ve tat/estetik açıdan eklenen
gıda katkı maddeleri, kozmetik ürünler, ilaçlar, endüstriyel atıklar ve savaşlar çevre
kirliliğine büyük ölçüde sebep olan etmenlerdir.
İnsanoğlunun faaliyetleri sonucunda meydana gelen tüm bu çevresel kirleticiler pek
çok canlının günlük yaşamlarına doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermekte ve çevre
kirliliği tüm ülkelerde önemli bir sorun haline gelmektedir. Dolayısıyla piyasaya sürülen
bu kimyasal maddelerin canlılar üzerinde olumsuz etkileri olup olmadığının tespit
edilmesi son derece önemlidir. Bu amaçla hava, su ve toprak kontaminasyonlarının
değerlendirilmesi ve tespitinde hızlı sonuç alınabilecek hassas metotlara ihtiyaç vardır.
Çevremizde bulunan ve biyolojik etkileri henüz bilinmeyen birçok sentetik ve doğal
maddenin insan sağlığı açısından risk oluşturma potansiyellerinin test edilmesi
gerekmektedir.
Deney hayvanları ile sürecek çalışmalar çok uzun zaman aldığından kromozomlara
dayalı in vitro ve in vivo kısa vadeli test kullanmanın amacı, gecikmeye neden olmadan
potansiyel kanser riski için uyarı oluşturmaktır. Bu nedenle araştırmalarımızda
genotoksisite çalışmaları yapılmaktadır.
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Biyoloji Bölümü
Ekoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYŞE NURDAN

ÖZER

PROFESÖR

§

ÇAĞATAY

TAVŞANOĞLU

PROFESÖR

§

SALİH BÜLENT

ALTEN

PROFESÖR

§

SELİM SÜALP

ÇAĞLAR

PROFESÖR

§

ÖZGE

ERİŞÖZ KASAP

DOÇENT

§

FİLİZ

GÜNAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞEGÜL ELİF

YORULMAZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ARDA CEM

KUYUCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇAĞAŞAN

KARACAOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OLCAY

HEKİMOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği

§

Vektör, Zararlı ve İstilacı Türlerin Biyolojisi ve Ekolojisi

Alt Çalışma Konuları

§

Biyoçeşitlilik tespiti ve koruma planlaması

§

Geleceğe yönelik tür dağılımı ve çevresel parametre modellemesi

§

Ekofizyoloji ve stres fizyolojisi

§

Filogeni ve popülasyon genetiği

§

Uzaktan algılama ve saha çalışmaları ile popülasyon dinamiğinin izlenmesi

§

İklim değişikliği ekolojisi

§

İnsan ekolojisi

§

İklim Değişikliği

§

İklim Değişikliğinin vektör organizmalar üzerine etkisi

§

Fonksiyonel vektör ekolojisi

§

Vektör organizmaların popülasyon genetiği ve patojen ilişkisi

§

Vektör kökenli patojenlere karşı Paratransgenesis yöntemi ve tasarımı

§

Vektör mücadelesinde Kısır Böcek Tekniği ve Modellemesi

§

Risk analizi ve modellemesi

§

Geometrik morfometri
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§

Moleküler ve klasik vektör taksonomisi ve DNA bankası

§

Vektör organizmaların alansal ve zamansal yayılımları

§

Vektör organizmaların mevsimsel ve günlük aktiviteleri

§

Vektör-hastalık etkeni-konak etkileşimleri

§

Vektör organizmaların beslenme davranışı

§

Kene genomiği

§

Kene popülasyon genetiği

§

Kene moleküler sistematiği

Anahtar Kelimeler

Biyolojik Çeşitlilik, Koruma Biyolojisi, Ekosistem Analizi Ve Yönetim Planlaması, Ekoloji,
Ekofizyoloji, Stres Fizyolojisi, Genetik Çeşitlilik, İklim Değişikliği, Kum Sineği, Sivrisinek,
Vektör Kaynaklı Hastalıklar, Tek Sağlık, İstilacı Türler, Rezervuar Konaklar, Risk
Analizleri, Uzun Dönemli İzleme, Vektör, Genom, Kene, Popülasyon Genetiği,
Moleküler Sistematik, Komünite, Modelleme, Orman Yangını, Fenolojik Değişimler,
Yayılım Alanı Değişiklikleri, Yüksek Dağ Ekosistemleri, Bozkır Ekosistemleri, Akdeniz
Ekosistemleri.
Önemi ve Gerekçesi

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği
Bu dönemde geliştirilen araştırma projeleri ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması için
birincil derecede öneme sahip olan teorik bilgileri ve geleceğe yönelik tahminleri
sağlayacaktır. Belirlenen önemli biyoçeşitlilik alanları, bu alanlardaki çevresel şartların
şu andaki ve geleceğe yönelik olarak modellenmiş durumları bu alanların korunması
için öncü bilgiyi sağlayacaktır. Bununla birlikte biyoçeşitlilik açısından dünyada önemli
bir yere sahip olan ülkemizdeki canlı ve hayvan türlerinin morfolojik, fizyolojik ve
genetik yapılarının belirlenmesi uluslararası derecede önemli bilimsel çıktılar
sağlamanın yanı sıra bu türlerin korunması için de gerekli olan verileri sağlayacaktır.
Önerilen "İklim Değişikliği" öncelikli alanı ile ilgili olarak, uzun dönemli gözlemlerinin
başlatılması ve gelecek onyıllar boyunca sürecek uzun dönemli ekolojik veri setlerinin
oluşturulmasının adımının atılması açısından gerçekleştirilecek olan projeler büyük
önem taşımaktadır. Türkiye'de karasal ekosistemlerde bu gibi deneysel çalışmalar daha
önce hiç yürütülmemiş ve uzun dönemli vejetasyon izlemeleri gerçekleştirilmemiştir.
Ayrıca, orman yangınları sonrası yenilenme süreçlerine iklim değişikliğinin nasıl etki
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edeceği dünya genelinde bilinmemektedir ve bu nedenle bu konunun araştırılması
Akdeniz ormanlarının geleceğinin nasıl şekilleneceğinin anlaşılması bakımından
önemlidir.
İyi işleyen doğal bir sistem ve yaşanabilir bir iklim insanların iyi yaşam kalitesinin temel
bileşenleri arasındadır. Biyoçeşitliliğin korunması, tehlikeli iklim değişiminden
sakınılması ve herkes için kabul edilebilir ve adil bir yaşam kalitesinin sağlanması çok
sayıda küresel insiyatifin direktifleri arasında yer almaktadır. Bunlar arasında Biyolojik
Çeşitlilik üzerine Toplantının (CBD) 2011-2020 Biyoçeşitlilik için Stratejik Planı,
Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması (UNFCCC) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Gelişme Hedefleri (SDGler) bulunmaktadır (Pörtner et al., 2021).
Küresel iklim değişimi günümüzde dünyadaki çeşitli ekosistemler üzerindeki en büyük
tehditlerden birisini oluşturmaktadır (Araújo and Rahbek, 2006; Janion et al., 2010;
Malcolm et al., 2006; Terblanche et al., 2006). Geleceğe yönelik tahminler sıcaklıktaki
artış ile birlikte çok sayıdaki canlı türünün populasyonlarında belirgin kaymaların hatta
yokoluşların olabileceğini tahminlemektedir (Boggs, 2016; Bonebrake et al., 2014;
Chown et al., 2015; Pörtner, 2001; Somero, 2010; Thomas et al., 2004). Diğer bir
taraftan küresel sıcaklıklardaki bu değişimler ile birlikte yüksek sıcaklık hoşgörüsüne
sahip olan istilacı türlerin dağılımlarında da kaymalara ve genişlemelere yol açabileceği
öngörülmektedir, bu istilacı türlerin önemli bir kısmının tarım zararlıları ve hastalık
vektörleri olması sadece yaban hayatı değil aynı zamanda da insan sağlığı, ekonomi ve
gıda güvenliği üzerindeki riski arttırmaktadır (Crist et al., 2017; Dukes et al., 2009;
Nyamukondiwa et al., 2010; Scholes et al., 2018; Stevens et al., 2010). Covid-19 salgını
insan sağlığı, biyoçeşitlilik ve iklim değişimi arasındaki asli bağlantıların ne derece çıplak
bir gerçeklik olduğunu ortaya koymuştur. Doğal ekosistemlerin bozulması,
indirgenmesi ve parçalanması sonucu türler arası geçiş yapabilen virüslerin evcil hayvan
ve insanlara temasının küresel çapta ne derece büyük zararlara yol açabileceğini
göstermiştir (Lorentzen et al., 2020).
Dünya üzerindeki canlı türlerinin yarısı yüzey alanının sadece %1,4’lük bir parçasında
bulunmaktadır, ancak bu biyoçeşitlilik hotspotlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı
iklim değişikliği nedeniyle yokolacağı öngörülmektedir (Gaston and Spicer, 2013;
Thomas et al., 2004; Trew and Maclean, 2021). Artan koruma çabalarına rağmen
küresel biyoçeşitlilikteki azalmaya devam etmektedir. Türkiye Avrupa, Ortadoğu,
Kafkaslar ve Afrika’nın kesişim noktasında konumlanmıştır. Buna ek olarak Türkiye’nin
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konumu, dağ sıraları ve çevreleyen denizlerle birlikte sahip olduğu yüksek orandaki
iklimsel ve coğrafik çeşitlilik nedeniyle dünyadaki en önemli biyoçeşitlilik hot-spot
alanlarının üçünün birleştiği noktadadır (Kafkaslar, İran-Anadolu ve Akdeniz) (Ergüner
et al., 2019; Şekercioĝlu et al., 2011). Bu yüksek ekolojik çeşitliliği ile Türkiye yaklaşık
olarak 10000 bitki türüne ve 80000 hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ancak hem
insan kaynaklı etkenler hem de küresel iklim krizi nedeniyle dünyadaki önemli
biyoçeşitlilik alanlarının çoğu gibi Anadolu coğrafyasının biyoçeşitliliğinin de büyük
tehdit altında olduğu rapor edilmiştir. Son dönemdeki geleceğe yönelik modellemeler
iklim krizinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisinin özellikle tropik alanlar ve Türkiye’nin de
içinde bulunduğu Akdeniz havzasında oldukça şiddetli olacağını ve habitat kayıplarının
hızlanarak artacağını öngörmektedir (Newbold et al., 2020). Bununla birlikte
ülkemizde biyoçeşitliliğin tespiti ve korunmasına yönelik çalışmalar, özellikle de iklim
değişikliğinin etkisine ilişkin olarak halen oldukça yetersizdir. Küresel değişime karşı
gelecekte ekosistemlerin korunmasının yönlendirilebilmesi için en acil ödevlerden
birisi de daha yüksek doğruluğa sahip tahminleyici modellerin geliştirilmesidir (Duffy
et al., 2015; Kellermann and van Heerwaarden, 2019). Fizyolojik verilerle güçlendirilmiş
biyofiziksel mekanistik modeller ve evrimsel teori birlikte kullanıldığı zaman, iklim
değişiminin türlerin yayılımını nasıl etkileyeceğine dair yüksek doğrulukla tahminler
verebilir (Kearney et al., 2009; Kearney and Porter, 2009). Son dönemlerde hem yerel
endemik türlerin hem de yerel ekosistemi tehdit eden istilacı türlerin iklim değişimi ile
nasıl yayılım göstereceğini modelleyen çalışmaların sayısı artmaktadır (Kearney et al.,
2009; Maino et al., 2016).
Ekosistemlerin ve türlerin iklim değişimine vereceği tepkiler temel olarak fizyoloji,
demografi, yaşam öyküsü ve fenoloji, türler arası etkileşim, çevre ve genetik potansiyel
başlıkları altında iincelenebilir (Urban et al., 2016). Canlıların çevresel değişime karşı en
kısa dönemde verecekleri cevaplar fizyolojik ve davranışsal cevapları içermektedir,
örneğin aşırı sıcaklık ve kuraklık koşullarında canlıların üst ve alt hoşgörü sınırları
incelenmesi gereken en önemli fizyolojik karakterlerin başında gelmektedir. Bunun
yanında çevresel stres koşullarını telafi edecek potansiyel cevaplar vücut içi fizyolojik
ve biyokimyasal düzenlemeleri (termoregülasyon, boşaltımın düzenlenmesi, sıcaklık
şoku proteinleri vs..) içermektedir. Ek olarak hayvanlar davranışsal olarak da çevresel
stres koşullarını tamponlayabilir, örneğin sürüngenler ve böcekler gibi ektotermik
hayvanlar aşırı sıcaklık koşullarında bulundukları habitat içerisinde gölgeli korunaklı
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alanlarda gizlenerek korunabilir. Bu nedenle değişen koşullara karşı ekosistemlerdeki
kilit duyarlı canlıların özellikle sıcaklık ve kuraklık gibi stres koşullarına karşı fizyolojik
tepkilerinin deneysel olarak çalışılması büyük önem taşımaktadır (Barley et al., 2021;
Diamond, 2017).
Ayrıca genetik çeşitliliğin çalışılması da ekosistemdeki türlerin değişen koşullara ve
istilacı türlere karşı olan direncini belirlemede en önemli etkenler arasındadır, genetik
çeşitlilik birincil üretkenlik, popülasyonların kendini toparlaması, komünite yapısı ve
enerji ile besleyicilerin hareketi gibi önemli ekosistem süreçleri üzerinde önemli etkiye
sahiptir (Hughes et al., 2008). Yeni dönemde hızla gelişen genomik teknolojiler de
ekosistemlerin genetik yapısının çok daha isabetli bir şekilde belirlenmesini ve böylece
koruma çalışmaları için çok daha doğru yeni yaklaşımlar sağlamaktadır (Coates et al.,
2018; Yahara et al., 2010).
Ülkemizde insan ve doğal yaşamın birlikte sürdürülebilir bir gelecek mümkündür ancak
bilimsel, hızlı ve etkin bir planlama ile birlikte gerekli önlemlerin hem yurt içi hem de
yurt dışı kuruluşlar ve araştırma merkezleri ile hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve bu
önlemlerin uygulanması için eyleme geçilmesini gerektirmektedir. Yeni faaliyete geçen
Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin de
(HUBIOM) yardımıyla Hacettepe Üniversitesi bu alanda Türkiye’de öncü olabilecek
bilimsel donanıma ve kadroya sahiptir. Günümüzdeki en önemli ekolojik sorunlardan
birisi olan ve gelecekte de gezegenin tüm biyoçeşitliliğini ve insan ekonomisini tehdit
edecek pozisyona geleceği öngörülen iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki
etkilerini anlamak, insan medeniyetinin teminatı olan doğal ekosistemleri ve
biyoçeşitliliği

koruyabilmek

için

elzemdir.

Türkiye'nin

ekosistemlerinde

gerçekleştirilmiş olan uzun dönemli iklim değişikliği çalışmaları nadirdir ve iklim
değişikliğinin ekolojik etkilerini anlamak için farklı ekosistemlerde farklı canlı türleri ve
birliklerinde çok sayıda araştırma yapılmasına acilen gereksinim vardır.
Vektör, Zararlı ve İstilacı Türlerin Biyolojisi ve Ekolojisi
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nın ‘Sağlıklı bireyler’ hedefi
2030 yılına kadar vektör kaynaklı hastalıklar da dahil olmak üzere birçok bulaşıcı
hastalığın eradikasyonu ile ilgilidir. Dolayısıyla ülkemizde de endemik olan zoonotik ve
antroponotik leishmaniasis gibi bulaşıcı hastalıkların taşınmasından sorumlu olan
vektör organizmaların değişen çevresel koşullara vermiş oldukları yanıtların genetik alt
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yapısı, değişen koşullarda vektör-konak etkileşimi, bu organizmaların mevsimsel
popülasyon dinamikleri ve gelecekteki yayılım alanlarının belirlenmesi ile ilgili
çalışmalar, hastalıklar ve hastalık etkenlerini taşıyan vektör organizmalar ile ilgili erken
uyarı sistemlerinin ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi için gerekli olan verileri
sağlaması sebebiyle, bu hedefe ulaşma konusunda büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu
çalışmalar “Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı’’nda belirtilen ‘Tek Sağlık’
yaklaşımına uygunluk gösterecek şekilde üniversitelerin fen bilimleri, sağlık bilimleri,
veterinerlik fakültelerinde görev yapan araştırmacılar ile halk sağlığı uzmanları ve konu
ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğine olanak tanımaktadır. İklim
Değişikliği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından şekillendirilen
Türkiye

Sürdürülebilir

Kalkınma

(http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/)

altında

Amaçları
sıralanan

ulusal

(SKA)
hedeflerin

çoğunda kendine yer bulan kritik bir konudur. Özellikle bu amaçlardan 13.sü doğrudan
“İklim Eylemi” adındadır ve hedefi “İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen
eyleme geçmek” olarak tanımlanmıştır. Bu amacın alt hedefleri arasında, “Tüm
ülkelerde iklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum
kapasitesini güçlendirmek”, “İklim değişikliğine yönelik önlemleri ulusal politikalara,
stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil etmek” ve “İklim değişikliğinin önlenmesi ve
etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı konularında eğitim,
farkındalık bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek” yer almaktadır. Buna ek olarak,
söz konusu ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan “açlığa son”,
“sağlıklı ve kaliteli yaşam”, “erişilebilir ve temiz enerji”, “sürdürülebilir şehirler ve
topluluklar”, “sudaki yaşam” ve “karasal yaşam” amaçları iklim değişikliği ile ilişkili olan
hedeflere sahiptir. Bu doğrultuda, proje ile sağlanacak alt yapı ile gerçekleştirilecek
olan iklim değişikliği konusundaki araştırmalardan elde edilecek olan çıktılar, yukarıda
değinilen ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan “iklim eylemi”,
“sağlıklı ve kaliteli yaşam”, “sudaki yaşam” ve “karasal yaşam” amaçlarına doğrudan,
“nitelikli eğitim” amacına ise dolaylı olarak katkı sağlayacaktır. Dünya Sağlık
Teşkilatı’nın (WHO) 2018 yılında hazırladığı rapor ve Avrupa Birliği’nin (EU) öncelikli
desteklenecek bilimsel projeler kapsamında (2021), iklim değişikliği başlığı altında yer
alan “vektör kökenli hastalıklar ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi” başlıklı alt
konu WHO raporunda 2., EU raporunda ise kuraklıkla mücadele alt konusu altında 3.
sırada yer almaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği altında görev yapan Avrupa Hastalık
Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) uzun yıllardır işbirliği
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içinde ucu açık projelerle oluşturdukları fonlarla, vektör ve vektör kökenli hastalıklar
konusundaki bilimsel araştırma projelerini (ör. VBORNET, VECTORNET, VECTORNEXT,
VECTORMAP) desteklemektedirler. Hacettepe Üniversitesi gerek WHO gerekse EU
bünyesinde yürütülen tüm bu projelerde uzun yıllardır ortaktır ve bazılarında grup
yöneticilikleri yapmıştır. Vektör türlerinin moleküler sistematiği ve ve popülasyon
genetiğine yönelik araştırmalarda özellikle çalışılan türlerin vektöriyel önemi
olmasından ötürü, bu araştırmalardan elde edilen çıktıların insan ve hayvan sağlığına
yönelik çalışmaları stimule edici etkisi olacaktır. Ayrıca bu çalışmalar, genom verisi
kullanılarak gerçekleştirilecektir ve farklı vektör türleri için genom verisi kullanılarak
yapılan çalışmalar oldukça az sayıdadır. Dolayısıyla, Dünya'nin farklı bölgelerindeki
vektörlerden genom verisinin elde edilmesi teşvik edilerek kapsamlı sistematik ve
popülasyon genetiği çalışmalarının yapılmasının önü açılacaktır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre vektör kaynaklı hastalıklar nedeniyle her yıl
700,000’den fazla insan ölmektedir. Vektör kaynaklı hastalıkların biyoçeşitlilik ve
hayvancılık üzerindeki olumsuz etkileri, ekosistem sağlığı ve hayvan sağlığı ile ilgili
çözülmesi gereken başlıca problemler arasında yer almaktadır. Vektör arthropodların
omurgalı konaklar üzerinden beslenme sıklığı sıcaklıkta meydana gelen değişiklikle
birlikte değişmekte, hastalık etkenlerinin vektör organizma içerisindeki gelişiminin ve
replikasyonunun sıcaklıkla doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu durum, sıcaklığın
belirli bir hastalık etkeninin bulaşma şiddetinin ve hızının en önemli göstergesi olan
vektör kapasitesi üzerinde rol oynayan en önemli faktörler arasında yer aldığını açıkça
ortaya koymaktadır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel
ısınmanın vektör organizmaların hayatta kalma ve üreme başarısını etkileyerek, yayılım
alanlarında belirgin değişikliğe, fenolojilerinde kaymaya, omurgalı konakları ile olan
etkileşim sıklıklarında değişikliğe ve dolayısıyla vektör kaynaklı hastalıkların
prevalansında artışa sebep olacağı birçok bilimsel çalışma ile desteklenen bir gerçektir.
Dolayısıyla vektör kaynaklı hastalıklarla mücadele çalışmalarında hastalık taşıyan
organizmaların yayılımlarını, popülasyon büyüklüklerini ve dinamiklerini şekillendiren
çevresel faktörlerin belirlenmesi ile gelecekteki yayılımlarını tahminleyen modeller için
gerekli olan veriyi sağlayan araştırmalar hastalıkların belirli bir alanda ortaya çıkmasını
engelleyen yöntemlerin geliştirilmesi için önem taşımaktadır. İklim değişikliği
sebebiyle yaşanmakta olan küresel ısınmaya biyolojik bir cevap olarak, vektör
artropodların yayılım alanlarının kuzey enlemlere ya da yüksek rakımlı bölgelere
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kayması ya da genişlemesi, yaşam döngülerinin tamamlanması için gereken sürenin
kısalması ve dolayısıyla belirli bir bölgedeki ergin bireylerden oluşan popülasyonun yılın
daha erken aylarında aktif hale gelmesi, ergin vektör aktivitesinin yılın daha ileriki
aylarına kadar devam etmesi beklenmektedir. Dolayısıyla iklim değişikliği sebebiyle
değişen çevresel faktörlerin vektör organizmalar üzerindeki etkisinin ne olacağı sorusu
ancak laboratuvar ve arazi çalışmalarından elde edilecek detaylı veri setlerinin birlikte
değerlendirilmesi ile cevaplanabilir. Türkiye’deki yüksek biyoçeşitlilik, vektör kaynaklı
hastalıkların çeşitliliğine de yansımaktadır. Leishmania spp. ile enfekte olmuş dişi kum
sineklerinin omurgalı bir konaktan kan emmesi yolu ile bulaşan cutaneous
leishmaniasis ve visceral leishmaniasis Türkiye’de endemik olan, insan ve hayvan
sağlığını tehdit eden başlıca vektör kaynaklı hastalıklardan birisidir. Son 20 yıldır
gerçekleştirilen Türkiye kum sineği faunası çalışmalarındaki artışa rağmen, değişen
çevresel koşulların Türkiye kum sineklerinin yayılımları, popülasyon büyüklükleri ve
dinamikleri üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılamamıştır. Kum sineklerinin oldukça
küçük vücut büyüklüğüne sahip canlılar olması sebebiyle kum sineği taksonomisinin
oldukça problemli olması, üreme alanlarının ve besin tercihlerinin (omurgalı
konakların) tespit edilmesi ile ilgili güçlükler ve laboratuvar koşullarında çoğaltılmaları
ile ilgili olarak karşılaşılan sıkıntılar, hem Türkiye’de hem de dünyada kum sinekleri
üzerine gerçekleştirilen çalışmaların görece az sayıda olmasına; dolayısıyla
leishmaniasisin ‘İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıklar’ kategorisinde sınıflandırılmasına
sebep olmuştur. Günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Türkiye’de
Culicidae familyası içerisinde sınıflandırılan 64 farklı sivrisinek türünün varlğı tespit
edilmiş; bu türler arasında, geçmişte sıtma bulaşına neden olan Anopheles sacharovi,
Anopheles superpictus, günümüzde Batı Nil virüsü taşıyan Culex pipiens s.l., komşu
ülkelerde Chikungunya, dengue, sarı humma ve Zika taşıyıcılığı yapabilen istilacı türler
olan Aedes albopictus ve Aedes aegypti’nin de yer aldığı belirlenmiştir. Dolayısıyla
başta kum sinekleri ve sivrisinekler olmak üzere vektör arthropodların ve taşıdıkları
hastalık etkenlerinin tanısı, genel biyolojik özelliklerinin aydınlatılması, günümüz ve
gelecekteki

yayılımlarını

etkileyen

çevresel

koşulların

belirlenmesi

ile

ilgili

gerçekleştirilecek çalışmaların vektör kaynaklı hastalıklarla mücadelede temel olan risk
analizleri için vazgeçilmez olduğu açıktır. Keneler insan ve hayvan sağlığını etkileyen
vektör organizmalardır. Son yıllarda kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA), lyme ve kene
kökenli ensefalitin vektörü olmaları nedeniyle halk sağlığı açısından büyük önem
oluşturmuşlardır. Özellikle ülkemizde KKKA hastalığı büyük can kayıplarına neden

214

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

olmuştur. Güncel çalışmalar, kene türleri içerisinde farklı genetik özellikler gösteren
gruplar olduğunu ve bunların hastalık taşımadaki rollerini ortaya koymuştur. Bu farklı
genetik grupların ortaya çıkarılmasında, moleküler sistematik ve populasyon genetiği
yaklaşımı etkili olmuştur. Özellikle de son yıllarda genomik alanındaki gelişmelerin bir
sonucu olarak genom çapında araştırmaların yapılmasının gerekliliği görülmektedir.
Böylece hastalık transmisyon mekanizmalarının altında yatan genetik temeller üzerine
kapsamlı değerlendirmeler yapılabilecektir.
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Önemi ve Gerekçesi

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği
Türlerin ve popülasyonların hastalıklara, zararlılara, iklim değişikliklerine ve diğer stres
faktörlerine karşı cevap verme yeteneğiyle doğrudan ilişkili olan genetik çeşitlilik, yakın
zamanda küresel, ulusal ve yerel düzeylerde bir koruma önceliği haline gelmiştir. Ekim
2021'de Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı'nda 2020 sonrası küresel
biyoçeşitlilik çerçevesine dahil edilmek üzere genetik çeşitlilik için hedefler, amaçlar ve
göstergeler geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, önemi giderek artan bu alanda temel
araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi alana sağlayacağı bilimsel katkılara ek olarak
uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme projelerine de dayanak olacaktır.
Biyolojik çeşitlilik denilince ilk akla gelen, yeryüzündeki tür çeşitliliğidir. Ancak, yaşamın
çeşitliliği temelde DNA düzeyinde kodlanır ve biyoçeşitlilik aynı zamanda tür içindeki
çeşitliliği (genetik çeşitlilik) de kapsar. Milyarlarca yıllık evrim sürecinin sonucu olarak
her hücre genomunda trilyonlarca özelliği depolar, ifade eder ve aktarır. Genetik
çeşitlilik, türlerin ve populasyonların hastalıklara, zararlılara, iklimdeki değişikliklere ve
diğer stres faktörlerine karşı cevap verme yeteneğiyle doğrudan ilişkilidir. Günümüzde,
yeryüzünde yaşayan her düzeyde canlıyı etkileyecek olan küresel iklim değişikliğiyle
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ilişkili olarak genetik çeşitliliğin nasıl etkileneceğine ve bizleri nasıl etkileyeceğine dair
öngörüler geliştirecek temel araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi üniversitemizin hem
yerel hem de küresel anlamda söz sahibi olmasına katkı sağlayacaktır.
Model Organizma Temelli Fonksiyonel Genetik ve Genomik
Evrimsel, ekolojik, tarımsal ve tıbbi önemi olan pek çok biyolojik özelliğin genetiği iyi
bilinen model organizmalarla çalışılması günümüzdeki en yetkin ve verimli araştırma
alanları arasındadır. Drosophila melanogaster, Danio rerio ve Mus musculus başta
olmak üzere genetiği iyi bilinen model organizmaların tıbbi ve temel yaşambilimsel
sorunlar için kullanılması insan dahil pek çok organizma için evrensel bilgiler vermekte
ve bu bilgiler sorunlara çare olacak teknolojik yaklaşımlara temel oluşturmaktadır.
Seçilen biyolojik özelliklerin genetik altyapısının ortaya konması temel genetik ve insan
sağlığı açısından önemli bilgiler elde edilmesini sağlayacak ve ileri genetik analizlerin
yolunu açabilecektir. Bu analizler sonucunda farmakolojik yönü olan ürün araştırmaları
için de çıktılar sağlanacaktır.
Toksikoloji, İlaç ve Gıda Güvenliği
Yeni nesil kanser ilaçlarının sentezi ve toksisitesinin araştırılması sonrasında bir sonraki
aşama olan hayvan deneylerine geçilecek olup gerekli destekler alınarak faz
çalışmalarına da geçilmesi öngörülmektedir. Bu çalışmalara tedaviye yönelik büyük
önem taşımaktadır.
Diyabet, alkolizm, mesleki maruziyet kaynaklı hastalıklarla ilişkili olarak, hem toksisteyi
geri dönüşümlü azaltan bitkisel/diğer kökenli ajanların kullanımına yönelik hem
literature

katkı

sağlanmakta

hem

de

patent

başvuru

sürecine

geçilmesi

planlanmaktadır.
Gebelikte kullanılacak olan yeni ilaçların veya riskli tüm ilaçlar, kozmetik ve temizlik
ürünleri, gıda katkı maddelerinin, son yıllarda kullanımı yaygınlaşan nanopartiküllerin
toksisitesinin oluşturulan plasenta in vitro modeli ile değerlendirilebileceği, bu
modelin ilave çalışmalar sonrasında model olarak patentinin alınıp ürüne
dönüştürülebilecek ticari bir potansiyelinin olduğunu öngörmekteyiz. Bu bağlamda
çalışmalarımızın ilaç endüstrisine katkı sağlaması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek
projelerde ilaç ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici
politikalar geliştiren, uygulayan, gebe ve yenidoğan sağlığı konusunda halkı
bilinçlendirmek üzere çalışmalar yapan “T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz
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Kurumu”, “Türkiye Anne, Ergen ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü” ve “Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü” paydaşlar olarak belirlenmiş olup sonuçların ve risklerin bu kurumlarla
paylaşılması öngörülmektedir.
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Yaklaşımları
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019
yılında yayınlanan On Birinci Kalkınma Planı kapsamında araştırma üniversitelerinin
yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi ve belirlenen hedeflere
ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modellerinin uygulamaya konularak bu iş
birliklerinin desteklenmesi yönünde bazı politika ve tedbirler tanımlanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi'nin eşleştirildiği öncelikli sektörler arasında Tıbbi Cihaz
(Biyomalzeme) yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi’nde Tıbbi Cihaz sektörü ile ilgili
çalışma

konuları

arasında

“Biyomalzeme"

öne

çıkmaktadır.

Bu

konularda

Üniversitemizde gerçekleştirilen çalışmalar, başta Mühendislik Fakültesi ve Fen
Fakültesi olmak üzere farklı akademik birimlerden çok sayıda araştırmacı tarafından
disiplinlerarası anlayışla ele alınmaktadır.
Ticari olarak polimerik malzemelerden oluşan gen taşıyıcı sistemlerin literatürde
eksikliği vardır. Polimerik malzemelerin gen taşıyıcı malzemelere sağlayacağı avantajlar
ile kalıtsal hastalıkların tedavisine yönelik gen terapi teknolojilerinin geliştirilmesi
mevcut tedavi yöntemlerine alternatif oluşturacaktır.
Ayrıca hava yolu ve allerjik hastalıkların altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında
için doğal yapıyı taklit eden üç boyutlu hücre kültür modelleri ve bu modeller için yeni
biyo-bozunur ve biyo-uyumlu malzemeleri geliştirilmesi hastalık patolojilerinin
anlaşılması yönüyle önemlidir.
Medikal alanda çok büyük önem taşıyan biyomalzemeler yara iyileşmesi, ilaç salım
sistemleri ve doku iskeleleri olarak kullanılıp, çok önemli işlevlerin yerine getirilmesini
sağlayan biyouyumlu materyallerdir. Biyomalzemeler işlevini kaybetmiş veya işlevi
bozulmuş bölgelere yerleştirilerek gerek yara iyileşmesi gerek bir dokunun onarımı
veya sistemik yol ile etkili olmayan ilaçların ilgili bölgelerde seçici ve kontrollü salımını
sağlayan materyallerdir. Bununla birlikte bu malzemeler enzimlerin ve proteinler gibi
pek çok açıdan çok önemli makromoleküllerin verimli bir şekilde saflaştırılması
amacıyla da kullanılmaktadırlar. Biyomedikal alana ek olarak çevresel çalışmalarında da
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ağır metal ve boyalar gibi çevreye zararlı maddelerin uzaklaştırılması amacıyla etkili
adsorbentler olarak kullanılmaktadırlar.
Akut ve kronik yaraların tadavisi dünya çapında sorun teşkil etmektedir. Ticari olarak
geliştirilen yara iyileşmesini sağlayacak malzemelerin kanamayı durdurucu, yara
iyileştirici ve antimikrobiyal özelliği bir arada taşımaması en büyük eksikliklerden
birisidir. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek etkin doğal yağlar içeren yara iyileştirici
biyomalzemelerin geliştirilmesi yara tedavisinde önemli bir ihtiyaçtır.
Doğal yapıyı taklit den 3 boyutlu yeni model sistemlerin gelişimi, hücre-doku spesifik
tedavi yaklaşımlarıyla dizayn edilen ve hedef organ, doku ya da hücreyi spesifik olarak
hedef alan akıllı ilaç sistemleriyle taşınan yenilikçi ilaçların geliştirilmesinde de büyük
rol üstlenecektir.
Hastalıkların Patogenezi, Hastalık Modelleme ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
Otoimmün Hastalıklar: Günümüzde yapılan birçok uluslararası çalışmada Mezenşimal
Kök Hücrelerin otoimmün hastalıklarda özellikle Graft-versus-Host Hastalığı (GvHD)
hastalarında immün sistemi düzenleyici etkisi çok yaygın olarak kullanılmaktadır, Kök
hücrelerle gerçekleştirilecek immün modülatör çalışmaların immün hastalıkların
tedavisine yönelik önemli veriler olarak literatüre katkıda bulunacaktır.
Kanser: Bir diğer önemli nokta ise kanser tedavilerinin ülke ekonomisi üzerindeki
etkileridir. Kanserle bağlantısı kesin olarak ortaya konmuş bir enfeksiyonun kansere
dönüşmeden önce etkin biçimde saptanması, hücresel değişikliklerin hızlı ve yüksek
doğrulukla olabilecek en erken dönemde tespit edilebilmesi çok büyük önem
taşımaktadır.
HPV ile ilgili çalışmalar, bu virüs ile ilişkili kanserlerin mortalite oranlarının yüksek
olması nedeniyle önemini korumaktadır. Yüksek aşılama oranları ve tarama
programları gelişmiş ülkelerde servikal kanser insidansını düşürmüş ancak gelişmekte
olan ülkelerde hala istenilen başarı elde edilememiştir. Bu noktada en temel eksiklikler
olarak;
i) kalıcı HPV enfeksiyonlarının tanımlanmasında HPV testinin yetersiz olması,
ii) simir taraması için yeterli iş gücünün bulunmaması,
iii) ekonomik yetersizlikler sayılabilir.
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Ayrıca, aşının serviks kanserine karşı koruyuculuğu olmakla birlikte gün geçtikçe
insidansı artan ve 2025 yılında serviks kanseri ile benzer mortalite oranlarına sahip
olması beklenen HPV ilişkili orofaringeal kanserlere ise etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca
son yıllarda HPV ilişkili deri kanserlerinde de artış görülmektedir. Tüm bu veriler
doğrultusunda HPV ile ilgili bilimsel literatüre kazandırılacak her bir bilginin "klinik
olarak" önemi büyüktür.

221

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Biyoloji Bölümü
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ERTUNÇ

GÜNDÜZ

PROFESÖR

§

FATMA YILDIZ

DEMİRKALP

PROFESÖR

§

FİTNAT GÜLER

EKMEKÇİ

PROFESÖR

§

NURAY

AKBULUT

PROFESÖR

§

SEDAT VAHDET

YERLİ

PROFESÖR

§

YASEMİN

SAYGI

PROFESÖR

§

SIRMA

ÇAPAR DİNÇER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BARAN

YOĞURTÇUOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATİH

MANGIT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FİLİZ

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GENCER

TÜRKMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGE

BAŞÖREN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

EKİNGEN ABDİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİNEM

DİKEN GÜR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği

§

Vektör, Zararlı ve İstilacı Türlerin Biyolojisi ve Ekolojisi

Alt Çalışma Konuları

§

Su kaynakları üzerindeki çevresel ve insan kaynaklı olumsuz etkiler

§

İçsu balıkları biyolojik çeşitliliğinin korunması

§

Sulak Alanlar

§

Hidrobiyoloji alanı

§

İçsu balıkları biyolojik çeşitliliğinin korunması

Anahtar Kelimeler

Balık Faunası, Biyo-çeşitlilik analizleri, Biyolojik çeşitlilik, Çevresel DNA, Deniz, içsu,
Ekolojik kalite, Ekolojik ve Ekonomik kayıplar, Ekosistem analizleri, Ekosistem servisleri,
Habitat kaybı, Hidrobiyoloji, içsularda kirlenme, İklim değişikliği, İklim değişikliği, İklim
değişikliği, İstilacı türler, İstilacı türler, İzleme ve Restorasyon çalışmaları,
Mikroplastikler, Restorasyon, Risk belirleme analizleri, Su Ürünleri, Sucul ekoloji, Sulak
Alanlar, Vatandaş bilimi

222

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Önemi ve Gerekçesi

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği
Bu dönemde geliştirilen araştırma projeleri ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması için
birincil derecede öneme sahip olan teorik bilgileri ve geleceğe yönelik tahminleri
sağlayacaktır. Belirlenen önemli biyoçeşitlilik alanları, bu alanlardaki çevresel şartların
şu andaki ve geleceğe yönelik olarak modellenmiş durumları bu alanların korunması
için öncü bilgiyi sağlayacaktır. Bununla birlikte biyoçeşitlilik açısından dünyada önemli
bir yere sahip olan ülkemizdeki canlı ve hayvan türlerinin morfolojik, fizyolojik ve
genetik yapılarının belirlenmesi uluslararası derecede önemli bilimsel çıktılar
sağlamanın yanısıra bu türlerin korunması için de gerekli olan verileri sağlayacaktır.
Önerilen "İklim Değişikliği" öncelikli alanı ile ilgili olarak, uzun dönemli gözlemlerinin
başlatılması ve gelecek onyıllar boyunca sürecek uzun dönemli ekolojik veri setlerinin
oluşturulmasının adımının atılması açısından gerçekleştirilecek olan projeler büyük
önem taşımaktadır. Türkiye'de karasal ekosistemlerde bu gibi deneysel çalışmalar daha
önce hiç yürütülmemiş ve uzun dönemli vejetasyon izlemeleri gerçekleştirilmemiştir.
Ayrıca, orman yangınları sonrası yenilenme süreçlerine iklim değişikliğinin nasıl etki
edeceği dünya genelinde bilinmemektedir ve bu nedenle bu konunun araştırılması
Akdeniz ormanlarının geleceğinin nasıl şekilleneceğinin anlaşılması bakımından
önemlidir.
İyi işleyen doğal bir sistem ve yaşanabilir bir iklim insanların iyi yaşam kalitesinin temel
bileşenleri arasındadır. Biyoçeşitliliğin korunması, tehlikeli iklim değişiminden
sakınılması ve herkes için kabul edilebilir ve adil bir yaşam kalitesinin sağlanması çok
sayıda küresel insiyatifin direktifleri arasında yer almaktadır. Bunlar arasında Biyolojik
Çeşitlilik üzerine Toplantının (CBD) 2011-2020 Biyoçeşitlilik için Stratejik Planı,
Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması (UNFCCC) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Gelişme Hedefleri (SDGler) bulunmaktadır (Pörtner et al., 2021).
Küresel iklim değişimi günümüzde dünyadaki çeşitli ekosistemler üzerindeki en büyük
tehditlerden birisini oluşturmaktadır (Araújo and Rahbek, 2006; Janion et al., 2010;
Malcolm et al., 2006; Terblanche et al., 2006). Geleceğe yönelik tahminler sıcaklıktaki
artış ile birlikte çok sayıdaki canlı türünün populasyonlarında belirgin kaymaların hatta
yokoluşların olabileceğini tahminlemektedir (Boggs, 2016; Bonebrake et al., 2014;
Chown et al., 2015; Pörtner, 2001; Somero, 2010; Thomas et al., 2004). Diğer bir
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taraftan küresel sıcaklıklardaki bu değişimler ile birlikte yüksek sıcaklık hoşgörüsüne
sahip olan istilacı türlerin dağılımlarında da kaymalara ve genişlemelere yol açabileceği
öngörülmektedir, bu istilacı türlerin önemli bir kısmının tarım zararlıları ve hastalık
vektörleri olması sadece yaban hayatı değil aynı zamanda da insan sağlığı, ekonomi ve
gıda güvenliği üzerindeki riski arttırmaktadır (Crist et al., 2017; Dukes et al., 2009;
Nyamukondiwa et al., 2010; Scholes et al., 2018; Stevens et al., 2010). Covid-19 salgını
insan sağlığı, biyoçeşitlilik ve iklim değişimi arasındaki asli bağlantıların ne derece çıplak
bir gerçeklik olduğunu ortaya koymuştur. Doğal ekosistemlerin bozulması,
indirgenmesi ve parçalanması sonucu türler arası geçiş yapabilen virüslerin evcil hayvan
ve insanlara temasının küresel çapta ne derece büyük zararlara yol açabileceğini
göstermiştir (Lorentzen et al., 2020).
Dünya üzerindeki canlı türlerinin yarısı yüzey alanının sadece %1,4’lük bir parçasında
bulunmaktadır, ancak bu biyoçeşitlilik hotspotlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı
iklim değişikliği nedeniyle yokolacağı öngörülmektedir (Gaston and Spicer, 2013;
Thomas et al., 2004; Trew and Maclean, 2021). Artan koruma çabalarına rağmen
küresel biyoçeşitlilikteki azalmaya devam etmektedir. Türkiye Avrupa, Ortadoğu,
Kafkaslar ve Afrika’nın kesişim noktasında konumlanmıştır. Buna ek olarak Türkiye’nin
konumu, dağ sıraları ve çevreleyen denizlerle birlikte sahip olduğu yüksek orandaki
iklimsel ve coğrafik çeşitlilik nedeniyle dünyadaki en önemli biyoçeşitlilik hot-spot
alanlarının üçünün birleştiği noktadadır (Kafkaslar, İran-Anadolu ve Akdeniz) (Ergüner
et al., 2019; Şekercioĝlu et al., 2011). Bu yüksek ekolojik çeşitliliği ile Türkiye yaklaşık
olarak 10000 bitki türüne ve 80000 hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ancak hem
insan kaynaklı etkenler hem de küresel iklim krizi nedeniyle dünyadaki önemli
biyoçeşitlilik alanlarının çoğu gibi Anadolu coğrafyasının biyoçeşitliliğinin de büyük
tehdit altında olduğu rapor edilmiştir. Son dönemdeki geleceğe yönelik modellemeler
iklim krizinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisinin özellikle tropik alanlar ve Türkiye’nin de
içinde bulunduğu Akdeniz havzasında oldukça şiddetli olacağını ve habitat kayıplarının
hızlanarak artacağını öngörmektedir (Newbold et al., 2020). Bununla birlikte
ülkemizde biyoçeşitliliğin tespiti ve korunmasına yönelik çalışmalar, özellikle de iklim
değişikliğinin etkisine ilişkin olarak halen oldukça yetersizdir. Küresel değişime karşı
gelecekte ekosistemlerin korunmasının yönlendirilebilmesi için en acil ödevlerden
birisi de daha yüksek doğruluğa sahip tahminleyici modellerin geliştirilmesidir (Duffy
et al., 2015; Kellermann and van Heerwaarden, 2019). Fizyolojik verilerle güçlendirilmiş
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biyofiziksel mekanistik modeller ve evrimsel teori birlikte kullanıldığı zaman, iklim
değişiminin türlerin yayılımını nasıl etkileyeceğine dair yüksek doğruluklu tahminler
verebilir (Kearney et al., 2009; Kearney and Porter, 2009). Son dönemlerde hem yerel
endemik türlerin hem de yerel ekosistemi tehdit eden istilacı türlerin iklim değişimi ile
nasıl yayılım göstereceğini modelleyen çalışmaların sayısı artmaktadır (Kearney et al.,
2009; Maino et al., 2016)
Ekosistemlerin ve türlerin iklim değişimine vereceği tepkiler temel olarak fizyoloji,
demografi, yaşam öyküsü ve fenoloji, türler arası etkileşim, çevre ve genetik potansiyel
başlıkları altında incelenebilir (Urban et al., 2016). Canlıların çevresel değişime karşı en
kısa dönemde verecekleri cevaplar fizyolojik ve davranışsal cevapları içermektedir,
örneğin aşırı sıcaklık ve kuraklık koşullarında canlıların üst ve alt hoşgörü sınırları
incelenmesi gereken en önemli fizyolojik karakterlerin başında gelmektedir. Bunun
yanında çevresel stres koşullarını telafi edecek potansiyel cevaplar vücut içi fizyolojik
ve biyokimyasal düzenlemeleri (termoregülasyon, boşaltımın düzenlenmesi, sıcaklık
şoku proteinleri vs..) içermektedir. Ek olarak hayvanlar davranışsal olarak da çevresel
stres koşullarını tamponlayabilir, örneğin sürüngenler ve böcekler gibi ektotermik
hayvanlar aşırı sıcaklık koşullarında bulundukları habitat içerisinde gölgeli korunaklı
alanlarda gizlenerek korunabilir. Bu nedenle değişen koşullara karşı ekosistemlerdeki
kilit duyarlı canlıların özellikle sıcaklık ve kuraklık gibi stres koşullarına karşı fizyolojik
tepkilerinin deneysel olarak çalışılması büyük önem taşımaktadır (Barley et al., 2021;
Diamond, 2017).
Ayrıca genetik çeşitliliğin çalışılması da ekosistemdeki türlerin değişen koşullara ve
istilacı türlere karşı olan direncini belirlemede en önemli etkenler arasındadır, genetik
çeşitlilik birincil üretkenlik, popülasyonların kendini toparlaması, komünite yapısı ve
enerji ile besleyicilerin hareketi gibi önemli ekosistem süreçleri üzerinde önemli etkiye
sahiptir (Hughes et al., 2008). Yeni dönemde hızla gelişen genomik teknolojiler de
ekosistemlerin genetik yapısının çok daha isabetli bir şekilde belirlenmesini ve böylece
koruma çalışmaları için çok daha doğru yeni yaklaşımlar sağlamaktadır (Coates et al.,
2018; Yahara et al., 2010).
Ülkemizde insan ve doğal yaşamın birlikte sürdürülebilir bir gelecek mümkündür ancak
bilimsel, hızlı ve etkin bir planlama ile birlikte gerekli önlemlerin hem yurt içi hem de
yurt dışı kuruluşlar ve araştırma merkezleri ile hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve bu
önlemlerin uygulanması için eyleme geçilmesini gerektirmektedir. Yeni faaliyete geçen
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Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin de
(HUBIOM) yardımıyla Hacettepe Üniversitesi bu alanda Türkiye’de öncü olabilecek
bilimsel donanıma ve kadroya sahiptir. Günümüzdeki en önemli ekolojik sorunlardan
birisi olan ve gelecekte de gezegenin tüm biyoçeşitliliğini ve insan ekonomisini tehdit
edecek pozisyona geleceği öngörülen iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki
etkilerini anlamak, insan medeniyetinin teminatı olan doğal ekosistemleri ve
biyoçeşitliliği

koruyabilmek

için

elzemdir.

Türkiye'nin

ekosistemlerinde

gerçekleştirilmiş olan uzun dönemli iklim değişikliği çalışmaları nadirdir ve iklim
değişikliğinin ekolojik etkilerini anlamak için farklı ekosistemlerde farklı canlı türleri ve
birliklerinde çok sayıda araştırma yapılmasına acilen gereksinim vardır.
Vektör, Zararlı ve İstilacı Türlerin Biyolojisi ve Ekolojisi
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nın ‘Sağlıklı bireyler’ hedefi
2030 yılına kadar vektör kaynaklı hastalıklar da dahil olmak üzere birçok bulaşıcı
hastalığın eradikasyonu ile ilgilidir. Dolayısıyla ülkemizde de endemik olan zoonotik ve
antroponotik leishmaniasis gibi bulaşıcı hastalıkların taşınmasından sorumlu olan
vektör organizmaların değişen çevresel koşullara vermiş oldukları yanıtların genetik alt
yapısı, değişen koşullarda vektör-konak etkileşimi, bu organizmaların mevsimsel
popülasyon dinamikleri ve gelecekteki yayılım alanlarının belirlenmesi ile ilgili
çalışmalar, hastalıklar ve hastalık etkenlerini taşıyan vektör organizmalar ile ilgili erken
uyarı sistemlerinin ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi için gerekli olan verileri
sağlaması sebebiyle, bu hedefe ulaşma konusunda büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu
çalışmalar “Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı’’nda belirtilen ‘Tek Sağlık’
yaklaşımına uygunluk gösterecek şekilde üniversitelerin fen bilimleri, sağlık bilimleri,
veterinerlik fakültelerinde görev yapan araştırmacılar ile halk sağlığı uzmanları ve konu
ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğine olanak tanımaktadır. İklim
Değişikliği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından şekillendirilen
Türkiye

Sürdürülebilir

Kalkınma

(http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/)

altında

Amaçları
sıralanan

ulusal

(SKA)
hedeflerin

çoğunda kendine yer bulan kritik bir konudur. Özellikle bu amaçlardan 13.sü doğrudan
“İklim Eylemi” adındadır ve hedefi “İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen
eyleme geçmek” olarak tanımlanmıştır. Bu amacın alt hedefleri arasında, “Tüm
ülkelerde iklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum
kapasitesini güçlendirmek”, “İklim değişikliğine yönelik önlemleri ulusal politikalara,
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stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil etmek” ve “İklim değişikliğinin önlenmesi ve
etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı konularında eğitim,
farkındalık bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek” yer almaktadır. Buna ek olarak,
söz konusu ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan “açlığa son”,
“sağlıklı ve kaliteli yaşam”, “erişilebilir ve temiz enerji”, “sürdürülebilir şehirler ve
topluluklar”, “sudaki yaşam” ve “karasal yaşam” amaçları iklim değişikliği ile ilişkili olan
hedeflere sahiptir. Bu doğrultuda, proje ile sağlanacak alt yapı ile gerçekleştirilecek
olan iklim değişikliği konusundaki araştırmalardan elde edilecek olan çıktılar, yukarıda
değinilen ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan “iklim eylemi”,
“sağlıklı ve kaliteli yaşam”, “sudaki yaşam” ve “karasal yaşam” amaçlarına doğrudan,
“nitelikli eğitim” amacına ise dolaylı olarak katkı sağlayacaktır. Dünya Sağlık
Teşkilatı’nın (WHO) 2018 yılında hazırladığı rapor ve Avrupa Birliği’nin (EU) öncelikli
desteklenecek bilimsel projeler kapsamında (2021), iklim değişikliği başlığı altında yer
alan “vektör kökenli hastalıklar ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi” başlıklı alt
konu WHO raporunda 2., EU raporunda ise kuraklıkla mücadele alt konusu altında 3.
sırada yer almaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği altında görev yapan Avrupa Hastalık
Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) uzun yıllardır işbirliği
içinde ucu açık projelerle oluşturdukları fonlarla, vektör ve vektör kökenli hastalıklar
konusundaki bilimsel araştırma projelerini (ör. VBORNET, VECTORNET, VECTORNEXT,
VECTORMAP) desteklemektedirler. Hacettepe Üniversitesi gerek WHO gerekse EU
bünyesinde yürütülen tüm bu projelerde uzun yıllardır ortaktır ve bazılarında grup
yöneticilikleri yapmıştır. Vektör türlerinin moleküler sistematiği ve ve popülasyon
genetiğine yönelik araştırmalarda özellikle çalışılan türlerin vektöriyel önemi
olmasından ötürü, bu araştırmalardan elde edilen çıktıların insan ve hayvan sağlığına
yönelik çalışmaları stimule edici etkisi olacaktır. Ayrıca bu çalışmalar, genom verisi
kullanılarak gerçekleştirilecektir ve farklı vektör türleri için genom verisi kullanılarak
yapılan çalışmalar oldukça az sayıdadır. Dolayısıyla, Dünya'nin farklı bölgelerindeki
vektörlerden genom verisinin elde edilmesi teşvik edilerek kapsamlı sistematik ve
popülasyon genetiği çalışmalarının yapılmasının önü açılacaktır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre vektör kaynaklı hastalıklar nedeniyle her yıl
700,000’den fazla insan ölmektedir. Vektör kaynaklı hastalıkların biyoçeşitlilik ve
hayvancılık üzerindeki olumsuz etkileri, ekosistem sağlığı ve hayvan sağlığı ile ilgili
çözülmesi gereken başlıca problemler arasında yer almaktadır. Vektör arthropodların
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omurgalı konaklar üzerinden beslenme sıklığı sıcaklıkta meydana gelen değişiklikle
birlikte değişmekte, hastalık etkenlerinin vektör organizma içerisindeki gelişiminin ve
replikasyonunun sıcaklıkla doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu durum, sıcaklığın
belirli bir hastalık etkeninin bulaşma şiddetinin ve hızının en önemli göstergesi olan
vektör kapasitesi üzerinde rol oynayan en önemli faktörler arasında yer aldığını açıkça
ortaya koymaktadır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel
ısınmanın vektör organizmaların hayatta kalma ve üreme başarısını etkileyerek, yayılım
alanlarında belirgin değişikliğe, fenolojilerinde kaymaya, omurgalı konakları ile olan
etkileşim sıklıklarında değişikliğe ve dolayısıyla vektör kaynaklı hastalıkların
prevalansında artışa sebep olacağı birçok bilimsel çalışma ile desteklenen bir gerçektir.
Dolayısıyla vektör kaynaklı hastalıklarla mücadele çalışmalarında hastalık taşıyan
organizmaların yayılımlarını, popülasyon büyüklüklerini ve dinamiklerini şekillendiren
çevresel faktörlerin belirlenmesi ile gelecekteki yayılımlarını tahminleyen modeller için
gerekli olan veriyi sağlayan araştırmalar hastalıkların belirli bir alanda ortaya çıkmasını
engelleyen yöntemlerin geliştirilmesi için önem taşımaktadır. İklim değişikliği
sebebiyle yaşanmakta olan küresel ısınmaya biyolojik bir cevap olarak, vektör
artropodların yayılım alanlarının kuzey enlemlere ya da yüksek rakımlı bölgelere
kayması ya da genişlemesi, yaşam döngülerinin tamamlanması için gereken sürenin
kısalması ve dolayısıyla belirli bir bölgedeki ergin bireylerden oluşan popülasyonun yılın
daha erken aylarında aktif hale gelmesi, ergin vektör aktivitesinin yılın daha ileriki
aylarına kadar devam etmesi beklenmektedir. Dolayısıyla iklim değişikliği sebebiyle
değişen çevresel faktörlerin vektör organizmalar üzerindeki etkisinin ne olacağı sorusu
ancak laboratuvar ve arazi çalışmalarından elde edilecek detaylı veri setlerinin birlikte
değerlendirilmesi ile cevaplanabilir. Türkiye’deki yüksek biyoçeşitlilik, vektör kaynaklı
hastalıkların çeşitliliğine de yansımaktadır. Leishmania spp. ile enfekte olmuş dişi kum
sineklerinin omurgalı bir konaktan kan emmesi yolu ile bulaşan cutaneous
leishmaniasis ve visceral leishmaniasis Türkiye’de endemik olan, insan ve hayvan
sağlığını tehdit eden başlıca vektör kaynaklı hastalıklardan birisidir. Son 20 yıldır
gerçekleştirilen Türkiye kum sineği faunası çalışmalarındaki artışa rağmen, değişen
çevresel koşulların Türkiye kum sineklerinin yayılımları, popülasyon büyüklükleri ve
dinamikleri üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılamamıştır. Kum sineklerinin oldukça
küçük vücut büyüklüğüne sahip canlılar olması sebebiyle kum sineği taksonomisinin
oldukça problemli olması, üreme alanlarının ve besin tercihlerinin (omurgalı
konakların) tespit edilmesi ile ilgili güçlükler ve laboratuvar koşullarında çoğaltılmaları
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ile ilgili olarak karşılaşılan sıkıntılar, hem Türkiye’de hem de dünyada kum sinekleri
üzerine gerçekleştirilen çalışmaların görece az sayıda olmasına; dolayısıyla
leishmaniasisin ‘İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıklar’ kategorisinde sınıflandırılmasına
sebep olmuştur. Günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Türkiye’de
Culicidae familyası içerisinde sınıflandırılan 64 farklı sivrisinek türünün varlğı tespit
edilmiş; bu türler arasında, geçmişte sıtma bulaşına neden olan Anopheles sacharovi,
Anopheles superpictus, günümüzde Batı Nil virüsü taşıyan Culex pipiens s.l., komşu
ülkelerde Chikungunya, dengue, sarı humma ve Zika taşıyıcılığı yapabilen istilacı türler
olan Aedes albopictus ve Aedes aegypti’nin de yer aldığı belirlenmiştir. Dolayısıyla
başta kum sinekleri ve sivrisinekler olmak üzere vektör arthropodların ve taşıdıkları
hastalık etkenlerinin tanısı, genel biyolojik özelliklerinin aydınlatılması, günümüz ve
gelecekteki

yayılımlarını

etkileyen

çevresel

koşulların

belirlenmesi

ile

ilgili

gerçekleştirilecek çalışmaların vektör kaynaklı hastalıklarla mücadelede temel olan risk
analizleri için vazgeçilmez olduğu açıktır. Keneler insan ve hayvan sağlığını etkileyen
vektör organizmalardır. Son yıllarda kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA), lyme ve kene
kökenli ensefalitin vektörü olmaları nedeniyle halk sağlığı açısından büyük önem
oluşturmuşlardır. Özellikle ülkemizde KKKA hastalığı büyük can kayıplarına neden
olmuştur. Güncel çalışmalar, kene türleri içerisinde farklı genetik özellikler gösteren
gruplar olduğunu ve bunların hastalık taşımadaki rollerini ortaya koymuştur. Bu farklı
genetik grupların ortaya çıkarılmasında, moleküler sistematik ve populasyon genetiği
yaklaşımı etkili olmuştur. Özellikle de son yıllarda genomik alanındaki gelişmelerin bir
sonucu olarak genom çapında araştırmaların yapılmasının gerekliliği görülmektedir.
Böylece hastalık transmisyon mekanizmalarının altında yatan genetik temeller üzerine
kapsamlı değerlendirmeler yapılabilecektir.
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Biyoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

HATİCE

MERGEN

PROFESÖR

§

ESRA

BİRBEN

DOÇENT

§

IŞIK

PERÇİN DEMİRÇELİK

DOÇENT

§

İBRAHİM ÇAĞATAY

KARAASLAN

DOÇENT

§

HASAN

ÜNAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BAŞAK EZGİ

SARAÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERİL

ERDEM TUNÇDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLARA

KARAGÜZEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMEL

SAĞLAR ÖZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAYRİYE

AKEL BİLGİÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİBEL

KÜÇÜKYILDIRIM ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği

§

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Yaklaşımları

§

Hastalıkların Patogenezi, Hastalık Modelleme ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Alt Çalışma Konuları

§

Biyoçeşitlilik

§

Populasyon Genetiği

§

Metagenomik

§

Biyoinformatik

§

Biyoteknoloji

§

Biyouyumlu Malzemeler

§

Sensör Teknolojileri

§

Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Ajanlar

§

Biyomateryal Üretimi

§

Akıllı ve Yeni Nesil Malzemelerin Üretimi

§

Üç Boyutlu Havayolu Model Sistemleri ve Akıllı Ve Yeni Nesil Malzemelerin
Üretimi

§

Doku Rejenerasyonu

§

Biyomalzemeler
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§

Bu Sistemler İçin Yenilikçi Biyomalzeme Üretimi

§

Doku Mühendisliği Yaklaşımları ve Biyomateryaller

§

Nadir kalıtsal hastalıklar ve tedavi yaklaşımları

§

Allerji, Immünoloji ve Gen Terapisi

§

İnflamatuvar ve viral hava yolu hastalıkların moleküler immünopatogenezi

§

Havayolu ve deri model sistemlerinde ilaç iletim modeli üretimi

§

Moleküler mekanizma araştırmaları için biyomimetik modellerin oluşturulması

§

Ekspozomlar ve kronik inflamatuvar hastalıklar üzerindeki moleküler etkileri

§

Doku Rejenerasyonu Ve Biyomalzemelerin Üretimi

§

Üç Boyutlu Havayolu Model Sistemleri Ve Bu Sistemler İçin Yenilikçi
Biyomalzeme Üretimi

Anahtar Kelimeler

Astım, Alerji, Atopik Dermatit, Deri Hastalıkları, Havayolu Hastalıkları, Allerjik
Enflamasyon, Oksidatif Stress, Mirnalar, Eksozom, Ekspozomlar, Metabolizma,
Havayolu Yeniden Yapılanması, Nanopartikül, Gen Susturulmaslı, Antioksidan Terapi,
Proteaz İnhibitörleri, Gen Modifikasyonu, CRISPR/Cas9 Teknolojisi, Biyobelirteç, 3B
Hücre Kültür Modeli, Biyomalzeme, Rejeneratif Tıp, Nadir Kalıtsal Hastalık, Nefrojenik
Diabetes İnsipidus, G Protein Bağlı Reseptörler, Vazopresin 2 Reseptörü, AVPR2, AVPNPII, AQP2, İlaç Tasarımı, Moleküler Dinamik, Docking, Mutasyon Fonksiyon Analizi,
Farmakolojik Şaperon, Enzim Saflaştırma, Protein Saflaştırma, İlaç Salım Sistemleri,
Yara İyileşmesi, Doku İskeleleri, Kromatografi, Genetik, Genomik, Biyoinformatik,
Evrimsel Genetik, Biyoçeşitlilik, Popülasyon Genetiği, Model Organizma, Metagenomik
Önemi ve Gerekçesi

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği
Türlerin ve popülasyonların hastalıklara, zararlılara, iklim değişikliklerine ve diğer stres
faktörlerine karşı cevap verme yeteneğiyle doğrudan ilişkili olan genetik çeşitlilik, yakın
zamanda küresel, ulusal ve yerel düzeylerde bir koruma önceliği haline gelmiştir. Ekim
2021'de Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı'nda 2020 sonrası küresel
biyoçeşitlilik çerçevesine dahil edilmek üzere genetik çeşitlilik için hedefler, amaçlar ve
göstergeler geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, önemi giderek artan bu alanda temel
araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi alana sağlayacağı bilimsel katkılara ek olarak
uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme projelerine de dayanak olacaktır.
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Biyolojik çeşitlilik denilince ilk akla gelen, yeryüzündeki tür çeşitliliğidir. Ancak, yaşamın
çeşitliliği temelde DNA düzeyinde kodlanır ve biyoçeşitlilik aynı zamanda tür içindeki
çeşitliliği (genetik çeşitlilik) de kapsar. Milyarlarca yıllık evrim sürecinin sonucu olarak
her hücre genomunda trilyonlarca özelliği depolar, ifade eder ve aktarır. Genetik
çeşitlilik, türlerin ve populasyonların hastalıklara, zararlılara, iklimdeki değişikliklere ve
diğer stres faktörlerine karşı cevap verme yeteneğiyle doğrudan ilişkilidir. Günümüzde,
yeryüzünde yaşayan her düzeyde canlıyı etkileyecek olan küresel iklim değişikliğiyle
ilişkili olarak genetik çeşitliliğin nasıl etkileneceğine ve bizleri nasıl etkileyeceğine dair
öngörüler geliştirecek temel araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi üniversitemizin hem
yerel hem de küresel anlamda söz sahibi olmasına katkı sağlayacaktır.
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Yaklaşımları
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019
yılında yayınlanan On Birinci Kalkınma Planı kapsamında araştırma üniversitelerinin
yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi ve belirlenen hedeflere
ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modellerinin uygulamaya konularak bu iş
birliklerinin desteklenmesi yönünde bazı politika ve tedbirler tanımlanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi'nin eşleştirildiği öncelikli sektörler arasında Tıbbi Cihaz
(Biyomalzeme) yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi’nde Tıbbi Cihaz sektörü ile ilgili
çalışma

konuları

arasında

“Biyomalzeme"

öne

çıkmaktadır.

Bu

konularda

Üniversitemizde gerçekleştirilen çalışmalar, başta Mühendislik Fakültesi ve Fen
Fakültesi olmak üzere farklı akademik birimlerden çok sayıda araştırmacı tarafından
disiplinlerarası anlayışla ele alınmaktadır.
Ticari olarak polimerik malzemelerden oluşan gen taşıyıcı sistemlerin literatürde
eksikliği vardır. Polimerik malzemelerin gen taşıyıcı malzemelere sağlayacağı avantajlar
ile kalıtsal hastalıkların tedavisine yönelik gen terapi teknolojilerinin geliştirilmesi
mevcut tedavi yöntemlerine alternatif oluşturacaktır.
Ayrıca hava yolu ve allerjik hastalıkların altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında
için doğal yapıyı taklit eden üç boyutlu hücre kültür modelleri ve bu modeller için yeni
biyo-bozunur ve biyo-uyumlu malzemeleri geliştirilmesi hastalık patolojilerinin
anlaşılması yönüyle önemlidir.
Medikal alanda çok büyük önem taşıyan biyomalzemeler yara iyileşmesi, ilaç salım
sistemleri ve doku iskeleleri olarak kullanılıp,çok önemli işlevlerin yerine getirilmesini
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sağlayan biyouyumlu materyallerdir. Biyomalzemeler işlevini kaybetmiş veya işlevi
bozulmuş bölgelere yerleştirilerek gerek yara iyileşmesi gerek bir dokunun onarımı
veya sistemik yol ile etkili olmayan ilaçların ilgili bölgelerde seçici ve kontrollü salımını
sağlayan materyallerdir. Bununla birlikte bu malzemeler enzimlerin ve proteinler gibi
pek çok açıdan çok önemli makromoleküllerin verimli bir şekilde saflaştırılması
amacıyla da kullanılmaktadırlar. Biyomedikal alana ek olarak çevresel çalışmalarında da
ağır metal ve boyalar gibi çevreye zararlı maddelerin uzaklaştırılması amacıyla etkili
adsorbentler olarak kullanılmaktadırlar.
Akut ve kronik yaraların tedavisi dünya çapında sorun teşkil etmektedir. Ticari olarak
geliştirilen yara iyileşmesini sağlayacak malzemelerin kanamayı durdurucu, yara
iyileştirici ve antimikrobiyal özelliği bir arada taşımaması en büyük eksikliklerden
birisidir. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek etkin doğal yağlar içeren yara iyileştirici
biyomalzemelerin geliştirilmesi yara tedavisinde önemli bir ihtiyaçtır.
Doğal yapıyı taklit den 3 boyutlu yeni model sistemlerin gelişimi, hücre-doku spesifik
tedavi yaklaşımlarıyla dizayn edilen ve hedef organ, doku ya da hücreyi spesik olarak
hedef alan akıllı ilaç sistemleriyle taşınan yenilikçi ilaçların geliştirilmesinde de büyük
rol üstlenecektir.
Hastalıkların Patogenezi, Hastalık Modelleme ve Yeni tedavi Yaklaşımları
Nadir kalıtsal hastalıklara neden olan moleküler patolojilerin belirlenmesi ve
sonrasında bu hastalıkların tedavisi için ilaç ve/veya tedavi stratejilerinin geliştirilmesi
çalışmaları oldukça güncel konular arasında sayılmakta ve bu kapsamda tüm dünyada
önemli projeler sürdürülmektedir. Ülkemiz nadir kalıtsal hastalıkların görülmesi
açısından çok önemli bir kaynaktır ve bu alanda oldukça kapsamlı projelerin
geliştirilmesi ve yürütülmesine olanak sağlamaktır.
Hava yolu inflamatuvar hastalıkları, solunum sistemini ve buna bağlı sistem-yolakları
etkileyen uzun süreli patolojik durumlardır. Hastalığın ortaya çıkışı ve ilerlemesinde
etkili moleküler ve hücresel yolakların çalışılması erken tanı ve yeni tedavi olasılıklarını
beraberinde getirmektedir. Hava yolu hastalıklarının prevelansı ve özellikle viral
kökenlilerin insidansı artış yönünde seyretmekte; bu artış sağlık sektörüne ağır yük
getirmektedir. En sık görülen kronik hava yolu inflamatuvar hastalıkları astım, kronik
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri, pulmoner fibroz ve kistik
fibrozdur. Çoğu hava yolu hastalığının kalıcı bir tedavisi bulunmamakta; temel olarak
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hasta bireylerin semptomlarının baskılanması ve yaşam kalitelerinin artırılmasına
yönelik bir tedavi yaklaşımı zorunlu olarak kullanılmaktadır.
Son yıllarda astımdan ölüm oranları azalmasına rağmen, sağlık hizmeti maliyetlerinde
önemli artışlara, yetişkinlerde iş günü kaybına, çocuklarda okul günü kaybına ve
etkilenen bireylerin yaşam kalitesinde genel bir düşüşe neden olarak genel nüfus
üzerinde bir sağlık yükü olmaya devam etmektedir. Astımın dünya çapında 300
milyondan fazla kişiyi etkilediği ve yıllık yaklaşık 250.000 ölüme yol açtığı tahmin
edilmektedir. Dünyada astım ve alerjik hastalıkların insidansı istikrarlı bir şekilde artış
gösterme eğilimindedir. Bunun nedeninin gen–çevre etkileşimi sonucu meydana gelen
epigenetik değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Alerjik hastalıkların patogenezi heterojen olduğu için tam ve etkili bir tedavi
uygulaması henüz mümkün olmamıştır. Özellikle zor astımda günümüzde 5. Basam
biyolojiklerin kullanımı yaygınlaşmaya başlamaktadır ve oldukça pahalı olan bu tedavi
yöntemleri hem her hasta için yarar sağlamamakta hem de sağlık yükünü daha da
artırmaktadır. Hastalıkların altında yatan moleküler ve hücresel mekanizmaların ortaya
konması bu hastalıklarda kalıcı tedaviler geliştirilmesi için umut ışığı olacaktır.
Nadir hastalıkların tedavisine yönelik ilaç geliştirme ve/veya tedavi stratejileri
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapabilmek için öncelikle ilgili hastalıklara neden olan
tüm moleküler mekanizmalar çok iyi anlaşılmalıdır. Ayrıca nadir hastalıklar ile ilgili
projelerin çıktı ve sonuçlarının, benzer mekanizma/ patolojilere sahip diğer
hastalıkların tedavisinde de kullanılacak yeni ilaç moleküllerinin belirlenmesini sağlama
potansiyeli de olması önemli sağlık sorunlarını çözme, ticarileştirilme ve ilgili alanda
ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma açısından
yüksek potansiyeli mevcuttur.
Solunum yolu hastalıkların yaşamın her döneminde görülmesi ve etkili olan hücresel ve
moleküler yolakların farklılığı, uygulanacak doğru tedavi yönteminin/yöntemlerinin
bulunmasını güçleştirmektedir. Yapılan bu gruplandırmaya rağmen, hastanın yaşı,
genetik altyapısı, hastalığın şiddeti ve sıklığı, meydana gelen semptomlar ve maruz
kalınan alerjenin özelliği gibi birçok etken nedeniyle uygulanan tedavilerden her zaman
olumlu sonuç alınamamaktadır.
Bu öncelikli alandaki çalışmalarımız ile hem astım ve alerjik hastalıklardaki patogenezin
daha iyi aydınlatılmasını sağlayacak, alerjik hastalıkların patogenezinde epigenetik
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değişkenliklerin yeri ve biyobelirteç olarak potansiyelleri belirlenecektir. Bu bilgiler
ışığında yeni tedavi alternatiflerinin (gen tedavisi, epigenetik tedavi, yeni inhibitör
molekülleri) geliştirilmesi ile daha etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesi ve sağlık
maliyet yükünün ve iş gücü kayıplarının önlenmesi mümkün olacaktır.
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Önemi ve Gerekçesi

Biyoçeşitlilik, Koruma Biyolojisi ve İklim Değişikliği
Küresel iklim değişikliğinin ekosistemler, sağlık, tarım ve ekonomi alanındaki olumsuz
etkileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belirgin bir şekilde hissedilmektedir.
Anadolu hem sahip olduğu floristik zenginlikle bir kıta özelliği göstermekte, hem de
günümüzde tarımı yapılan buğday, arpa gibi birçok ekonomik açıdan önemli tarım
bitkisinin orijin/genetik çeşitlenme merkezi konumundadır. Canlıların küresel iklim
değişikliğine hem tarihsel hem de güncel olarak verdikleri yanıtlar dünyanın özellikle
kuzey yarımküresinde sayısız çalışmaya konu olduğu halde, ülkemizde bu çalışmalar
oldukça sınırlıdır. Bununla birlikte özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşayan
organizmalar için tanımlanmış ve ılıman bölgelerin kuzey enlemlerinde görülen tarihsel
biyocoğrafik modellerin Anadolu gibi oldukça karmaşık topografya ve iklime sahip
coğrafyalar için uygun olmadığı, bizzat teorinin sahibi Hewitt (1996; 2004) tarafından
dile getirilmiştir. Dolayısıyla Anadolu’nun kendine özgü tarihsel dinamikleri dikkate
alındığında, Anadolu’da yaşayan canlıların günümüzde hızla değişen iklimsel koşullara
yanıtlarının özellikle yüksek dağlar gibi ekstrem habitatlarda ortaya çıkartılıp, acil eylem
planlarının geliştirilmesi biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından elzemdir. Ayrıca
Anadolu’da doğal olarak bulunan organizmaların iklim değişikliğine verdiği yanıtların
(yayılış alanı değiştirme, genomik temelli yerel uyarlanımlar, vb.) anlaşılabilmesi tarım
faaliyetlerinde kullanılan bitkilerin kuraklık ve sel gibi aşırı doğa olaylarına daha
dayanıklı soylarının geliştirilmesi açısından önemlidir. Günümüzde hem yeni nesil DNA
dizileme teknolojisindeki hızlı gelişim hem de bu teknolojiyle elde edilecek büyük
verilerin analizini yapmaya olanak sağlayan biyoinformatik araçlarının/algoritmalarının
geliştirilmesi, ekstrem koşullara uyum sağlayabilen yabani bitkilerdeki genomik
sinyallerin ve olası genlerin kolayca tespit edilebilmesini mümkün kılmakta, böylelikle
de tespit edilen aday genler kullanılarak aşırı doğa olaylarına daha dayanıklı soylarının
geliştirilmesi mümkün olmaktadır.
Özellikli karasal alanlar birçok canlı türünü barındırması, doğal hayatın devamlılığında
kilit bir rol oynaması ve insan için de çok çeşitli açılardan hem yararlı olması hem de
faydalanılması sebebiyle önemi her geçen gün daha da artan bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Alanda doğal olarak bulunan canlı gruplarının bazıları sahip oldukları
nitelikler bakımından içinde bulundukları alanlar için indikatör canlı özelliğinde
olmaktadır. Özellikle omurgasız hayvanlar ele alındığında alan içerisinde bulunan
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floraya ve toprak özelliklerine bağlı ve uyumlu bir şekilde, ihtiyaçlarını farklı çeşitlerde
karşılamak üzerine faunayı işgal ettikleri görülmektedir. Kimi diğer canlılar üzerinden
beslenirken, kimi vejetasyon üzerinden beslenmektedir. Kimi çürükçül olup artıkların
doğaya geri dönüştürülmesi işlemini gerçekleştirmektedirler. Bu açıdan bakıldığında
omurgasız canlıların bulundukları habitatlardaki iklimsel ve çevresel koşullara bağlı
olarak yaşadığı görülmektedir. Herhangi bir sebeple bu koşullarda bir değişiklik
olduğunda, çeşitli seviyelerde ve değişen zamanlarda bu değişikliklere tepki verirler.
Bu canlıların verdiği spesifik tepkilerin tespit edilmesiyle, değişen koşulların alan
üzerinde yarattığı etkiler de dolaylı olarak tespit edilebilir.
Alan kullanımı ve karasal habitatların korunması günümüz değişen iklimsel koşullarda
oldukça önemli konu başlıkları arasında sayılmaktadır. Örnek olarak, özellikle ormanlık
alanlarda insan eliyle yapılabilecek etkilerin, değişen iklimsel koşulların ve hepsinin bir
sonucu olarak arazinin uygun olmayan şekilde kullanımının bu alanlar üzerinde yarattığı
gerek görülebilecek gerekse de habitat bozulmasına bağlı olarak uzun yıllar sonra
ortaya çıkabilecek tahribatın belirlenebilmesi bu alanların korunması ve sağlığını
etkilemektedir.
Küresel tozlaştırıcı kaybının ekosistemler, gıda güvenliği, iklim değişikliğine dirençlilik,
insan refahı, küresel ekonomi, bölgesel çatışmalar ve küresel barış üzerinde yüksek
etkileri olabilir.
Bu çerçevede, gıda arzı güvenliğinin, iklim değişikliği çerçevesinde biyolojik çeşitlilik ile
birlikte değerlendirilmesi temelline dayanan çalışma konuları oldukça önem
kazanmıştır.
Buradaki hedef multidisipliner projeler üreterek, iklim-biyolojik çeşitlilik-gıda-ekonomi
ana başlıkları altında ekosistem çalışmalarına yönelebilmektir. Bu kapsamda daha çok
yerine daha kaliteli gıda üretebilmek ve biyolojik çözümler sunabilmek pek çok fon
sağlayıcı tarafından da öncelikli konular kapsamına alınmıştır.
Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ülkelerden biri olan ülkemiz için ulusal ve uluslar
arası ölçekte yürütülmekte olan bu tür çalışmalara yenilerinin eklenebilmesi de uzman
araştırmacıların sayı ve donanımlarının arttırılması ile mümkün olacaktır.
Dünya üzerindeki üç büyük kıtanın (Afrika, Asya ve Avrupa) ve üç önemli Biyoçeşitlilik
sıcak noktasının (Akdeniz havzası, İrano-Anatolian ve Kafkaslar) ve bunlara ait faunistik
ve floristik özelliklerin kesişme noktasında bulunan Türkiye Biyoçeşitlilik alanında

238

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

araştırma yapanlar için önemli bir cazibe merkezi olmuştur ve bunun neticesinde pek
çok yerli ve yabancı kaynaklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ile oluşan
kaynaklar dikkatle incelendiğinde ülkemiz biyoçeşitliliği açısından böcek faunasının
eksiksiz bir biçimde ortaya konulmasında Insecta sınıfının diğer hayvan gruplarına
nazaran çok yüksek çeşitliliğinden de kaynaklanan önemli bir boşluk bulunduğu
düşünülmektedir. Başta endemik türler olmak üzere pek çok türe ev sahipliği yapan
Anadolu, kendi büyüklüğündeki herhangi bir coğrafyadan çok daha yüksek bir
biyoçeşitliliğe sahiptir. Bu yüksek biyoçeşitliliğin oluşmasında; coğrafi konum, buzul
dönemlerinde canlılar için sığınak teşkil etmesi, kısa mesafeler içerisinde görülebilen
topografik değişkenlik ve içerdiği farklı habitatlar etkilidir (Demirsoy, 2006). Bu
coğrafyada, 10.000’in üzerinde bitki türü (%35’i endemik), tanımlanmış 18.000’in
üzerinde böcek türü, yaklaşık 700 balık türü, 470 civarında kuş türü, 170 memeli türü,
120 sürüngen türü ve 30’dan fazla ikiyaşamlı türü yaşamaktadır (Şekercioğlu vd., 2011).
Bugüne kadar 1,5 milyondan fazla canlı organizma türü bilimsel olarak tanımlanmıştır.
Büyük çoğunluğu (%66) eklembacaklılar (crustacealer, araknidler, myriapodlar ve
böcekler gibi) oluşturur. Böcekler olağanüstü morfolojik ve ekolojik çeşitlilik
göstermeleriyle neredeyse tüm karasal ve sucul ekosistemlerde önemli rol oynarlar.
Böceklerin, dünyanın 250.000 kadar çiçekli bitki türünün büyük çoğunluğunun
polinasyonunda etkili oldukları da bilinmektedir (Chapman, 1998; Crowson, 2013).
Coleoptera, Dünya üzerindeki tür bakımından en zengin böcek takımıdır. Bu takım
yaklaşık 370.000 mevcut tür ile, tüm böcek türlerinin yaklaşık %40’ını oluşturur ve
günümüzde bu takımla ilgili birçok yeni tür tanımlanmaya devam etmektedir
(Chapman, 2013). Bu takımın Dünya genelinde 160-166 familyası bulunmaktadır
(Walters, 2013). Ülkemizdeki bu takım üzerine geçmişten günümüze çok sayıda
araştırma yapılmış ancak familya sayısı tam olarak ortaya konulamamıştır. Familya
sayısındaki bu yetersiz bilgi, familyaların sahip olduğu cins ve tür sayılarına da
yansımaktadır. Bu durum, bu bölgede yapılan çalışmaları ve geniş yayılış gösteren
türler için yapılan küresel ölçekli çalışmaları olumsuz etkilemektedir. Ülkemiz yüksek
bitki çeşitliliği bulundurmasına rağmen yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmaları
neticesinde Türkiye florası çalışmaları tamamlanmış olup resimli Türkiye florası
üzerinde çalışmalar, revizyon araştırmaları, filogeni ve filocoğrafya çalışmalarına
geçilmiştir. Bu sayede Türkiye florasının çeşitliliğinin nedenleri, Anadolu’nun iklimsel
ve topografik özelliklerinin floristik yapı üzerine olan etkileri de araştırılmaktadır.
Böcekler konusunda da oldukça zengin olan faunamızın eksiksiz biçimde tespit
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edilmesine katkı sağlanması, bunun nedenlerinin araştırıldığı ve koruma biyolojisine
yönelik çalışmaların (filogeni, filocoğrafya, revizyon, koruma biyolojisi vb.) yapılmasına
olanak sağlayacaktır. Geçtiğimiz yüzyılda, küresel Dünya yüzey sıcaklıkları yaklaşık 1⁰C
artmıştır (IPCC, 2014). Bu hızlı ısınma modeli, küresel ölçekte ekosistemleri etkileyen
en acil çevresel sorunlardan biri olarak kabul edilebilir (Beaumont vd., 2011; Bellard
vd., 2012; Houghton vd., 2001). Bu nedenle, organizmaların iklim değişikliğine nasıl
tepki vereceğini değerlendirmek için dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar
tarafından büyük çabalar sarf edilmektedir. İklim değişikliğinin birçok organizmanın
fenolojisini, yaşam öyküsü özelliklerini, popülasyon büyüklüğünü, göçünü ve dağılım
modellerini etkilediği bilinmektedir (Parmesan, 2006; Parmesan ve Yohe, 2003;
Walther vd., 2001; Walther vd., 2002). Bazı türler bu yeni iklim koşullarıyla baş
edemeyerek çevresel tercihlerine göre daha yüksek rakımlara ve enlemlere hareket
etme eğiliminde olsalar da (Arribas vd., 2012; Chen vd., 2011; Lenoir ve Svenning,
2015), diğerleri bulundukları alanda sabit kalarak ilgili bazı morfolojik özellikleri
değiştirerek bu yeni koşullara adapte olabilir (Davis vd., 2005; McCarty, 2001; Walther
vd., 2002, 2005; Polidori vd., 2020). Şimdiye kadar, iklim değişikliğinin organizmalar
üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalar, bitkiler veya omurgalılar gibi etkileyici, büyük
organizmalara odaklanırken, küresel biyoçeşitliliğe daha büyük katkılarına rağmen,
omurgasızların daha sıcak koşullara nasıl tepki vereceği belirsizliğini koruyor (Cardoso
vd., 2011). İklim değişikliğine doğrudan ve dolaylı olarak yanıt vermesi beklenen başlıca
taksonlardan biri poikilotermlerdir (herbivor böcekler gibi) (Bale vd., 2002). Sıcaklıklar
averilen tepkiler türe özgü ve değişken olsa da, çoğu böcek için daha yüksek sıcaklıklar,
voltinizmi artırarak (Stoeckli vd., 2012; Tobin vd., 2008), kış ölümlerini azaltarak (Ayres
ve Lombardero, 2000) ve daha sıcak kışlar nedeniyle daha yüksek enlemlere ve
rakımlara dağılımları artırarak olumlu etkilere sebep olabilir (Cudmore vd., 2010;
Musolin, 2007).Tersine, iklim değişikliğinin, konukçu bitkilerle zamanlarının uyumsuz
olması (Bale vd., 2002; Uelmen vd., 2016), konukçu bitki materyali kimyasındaki
değişiklikler (Ayres ve Lombardero, 2000) ve yayılış aralığı daralması nedeniyle
böcekler üzerinde olumsuz etkileri olabilir (Tobin vd., 2014).
Bal arısı Apis mellifera L., başta bal olmak üzere arı ürünlerinin elde edilmesi ve
polinasyondaki önemli rolleri nedeni ile tüm dünya çapında üzerinde oldukça çok
sayıda araştırma yapılan bir böcek türüdür. Özellikle son yıllarda yaşanan toplu arı
ölümleri büyük ekonomik kayba ve ekosistemde önemli sorunlara yol açmaktadır.
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Dünya'nın içinde bulunduğu iklim krizinin bu sorunların katlanarak artacağını
öngörmemizi sağlamaktadır. Bu nedenle bal arısı kayıplarının ve bunlar üzerindeki
etkenlerin araştırılması oldukça önem arz etmektedir. Arılarla ilgili öncelikli olarak
araştırılması gerekli görülen diğer önemli bir konu ise arı ürünleridir. Arı ürünleri, çok
sayıda biyoaktif özelliği barındırmaktadır. Özellikle ülkemizde koloni sayısının çok
olması ve farklı yerel arı ırkların bulunması nedeni ile üretilen arı ürünü miktarını ve
çeşidi oldukça fazladır. Bu ürünlerin hem ekonomik olarak değerlendirilmesi hem de
sahip oldukları antimikrobiyal potansiyelin değerlendirilmesi amacı ile bu alandaki
çalışmalara öncelik verilmesi faydalı olacaktır.
Adli Bilimler
Temel bilimlerin ürettiği pek çok bilginin biyoloji, ormancılık, tıp, veterinerlik, ziraat gibi
çok farklı alanlarda kullanıldığı bilinmektedir. Adli Entomoloji de temel bilimin ürettiği
bilgileri kullanan yeni uygulamalı bilim alanlarından birisidir. Bu alan, aslında biyolojinin
temel alanlarından böcek sistematiği, embriyolojisi ve ekolojide üretilen bilgileri
kullanarak, emniyet güçleri ve adli sistemin aradığı, cinayetin veya şüpheli ölümün “NE
ZAMAN” gerçekleştiğinin bulunması ile ilgilidir. Adli entomoloji bilimi, entomoloji
biliminin bir alt uzmanlık alanıdır. Adli entomolojide, ceset üzerine yumurta veya larva
bırakan bazı holometabol böceklerin yaşam döngüsü ya da evreleri kullanılarak
yaşlarının hesaplaması aynı zaman da ölüm zamanının tahmin edilmesini de
sağlamaktadır. Böceklerin yaşam evrelerinin tespit edilmesi biyoloji, ormancılık, tıp,
veterinerlik, ziraat, kolluk güçleri ve yargı gibi birçok disiplini ilgilendirmektedir.
Böceklerin, adı geçen bilim alanları ile ilişkileri, genellikle insan veya insanın ihtiyacı olan
ürünlere karşı zararlı olmaları nedeniyle, yaşam döngülerinin tespit edilmesine
yöneliktir. Böceklerin yaşam döngülerinin bilinmesi özellikle mücadelelerinin
yapılabilmesi için gereklidir. Böceklerin yaşam döngülerinin incelenmesi ile ortaya
çıkan özellikle larva ve pupa evrelerinin süreleri, yargı sistemine de değerli katkılar
sunmaktadır. Sorulardan biri olan “Ne Zaman” nın yanıtını delillere bakarak genellikle
iki kaynaktan elde etmektedir. İlki patolojiden, ikincisi ise adli entomolojiden
gelmektedir. Patolojide, cesetlerde meydana gelen ölüm sonrası değişmelere
bakılarak zaman tahmini yapılmaktadır. Genellikle 3 güne kadar olan olaylarda doğru
tahmin yapılabilmektedir (Kashyap and Pilay,1989). Adli entomoloji yöntemlerini
kullanarak

yaklaşık

ilk

1

aylık

dönemde

doğru

biçimde

zaman

tahmini

yapılabilmektedir. Bu hassas tahmin imkanı adli entomoloji ön plana çıkarmaktadır.
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Böcekler bir ölüm olayında, eğer herhangi bir bilinçli engelleme olmazsa olay yerine 5
dakika içinde gelmekte ve 30 dakika içerisinde yumurta bırakmaktadır.
Adli entomoloji, 20 yy da önem kazanan Adli Bilimler alanının bir alt dalıdır. Yargının
doğru karar vermesine katkı sağlamak üzere üniversitelerde üretilen yeni bilgilerin
yargının hizmetine sunulduğu bir alan olan Adli Bilimler, adaletin doğru bir biçimde
yerine getirilmesine ve ülke huzuru ve barışına katkı sağlamaktadır. Adli bilimler
içerisinde Adli Entomoloji (Adli Böcek Bilimi) cinayet veya şüpheli ölümlerde NE
ZAMAN sorusunu doğrulukla yanıtlayan bir bilim alanıdır. Öldürülen kişinin ne zaman
öldürüldüğü yargı açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kişinin nerede ve nasıl
öldürüldüğü de Adli Entomoloji aracılığı ile ortaya konabilmektedir. Adli Entomoloji
çalışmalarının temelini de sistematik ve taksonomi oluşturmaktadır.
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Biyoloji Bölümü
Zooloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

GÜLDENİZ

SELMANOĞLU

PROFESÖR

§

NURHAYAT

BARLAS

PROFESÖR

§

UTKU

PERKTAŞ

PROFESÖR

§

ZAFER

AYAŞ

PROFESÖR

§

AYSUN

KILIÇ SÜLOĞLU

DOÇENT

§

YUSUF ORHAN

MERGEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YUSUF

DURMUŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BURAK

AKBABA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CAN

ELVERİCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

KARACAOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEÇİL

KARAHİSAR TURAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İlaç ve gıda güvenliği

§

Toksikoloji

§

Kanser biyolojisi

§

Biyouyumlu malzemeler

§

Doku rejenerasyonu

§

İklim değişikliği ve koruma biyolojisi

§

Biyoçeşitlilik

Alt Çalışma Konuları

§

Hastalıklar ve tedavi yaklaşımları

§

Kök hücre tedavi yaklaşımları

§

Endokrin bozucular

§

Üreme toksikolojisi

§

Anti-kanser ajanlar

§

In vivo ve in vitro modeller

§

Doku mühendisliği yaklaşımları

§

Sinir doku ve deri rejenerasyonu

§

Anjiyogenez

§

İklim değişiminin türler üzerine etkisi,

§

Biyocoğrafya ve filocoğrafya
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§

Göç ve moleküler ekoloji

§

Ekolojik modelleme

Anahtar Kelimeler

Toksikoloji: İn vivo modeller; İn vitro modeller; Üç boyutlu hücre modelleri; Üreme
Toksikolojisi; Sindirim Sistemi Toksikolojisi; Sinir Sistemi Toksikolojisi; Endokrin
bozucular; Flavonoidler; Pestisitler, Mikotoksinler; Epiteliyal Bariyerler; Oksidatif Stres;
Hücre Ölüm Yolakları; Sitotoksisite; Genotoksisite; Biyomalzemeler; Biyomateryaller;
Doku mühendisliği; Doku rejenerasyonu; Nörorejenerasyon; Anjiyogenez; Yara
iyileşmesi; Biyomimetik; Nanomateryaller; Nanotoksikoloji; Kanser biyolojisi; Antikanser ajanlar; Kök hücre.
İklim Değişikliği: Ekolojik niş modellemesi; Mitokondriyel DNA; Ekolojik biyocoğrafya;
Tarihsel biyocoğrafya; Ekolojik biyocoğrafya; Biyoçeşitlilik; Koruma biyolojisi; Tür
çeşitliliği; Tür zenginliği, İki yaşamlılar; Sürüngenler; Kuşlar; Küçük memeliler; Büyük
memeliler; Bitki zararlıları; Orman zararlıları; Tohum zararlıları; Taksonomi; Ekoloji;
Entomoloji; Zirai mücadele; Biyolojik mücadele; Orman zararlıları ile mücadele.
Önemi ve Gerekçesi

Çevrede ve besinlerde bulunan çok fazla sayıda kimyasal madde insan sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir. Pestisitler gibi kimyasalların organizmaya verdiği
hasarın mekanizmasının açıklanması öncelikli olarak aydınlatılması gerekmektedir.
Özellikle temel besin kaynağı olarak tüketilen tahıllarda funguslar tarafından üretilen
mikotoksinler besin yoluyla vücuda kaçınılmaz olarak alınmaktadır. Bu durum, insan
sağlığını tehdit etmekte ve ekonomik kayıplara da sebep olmaktadır. Son yıllarda artan
infertilite sorunu doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalınan çeşitli kimyasal maddeler
üzerine ilgiyi arttırmıştır. Ayrıca tahıl ve tahıl ürünleri ülkemizdeki temel besin
kaynaklarındandır ve her yaş grubu tarafından çok fazla miktarda tüketilmektedir. Bir
tarım ülkesi olan Türkiye’de çok fazla miktarda tahıl ve tahıl ürününün tüketilmesi ve
bu süreçte ortaya çıkan toksinlerin araştırılması önemini korumaktadır.
İnsanların çevresel ve besin yoluyla maruz kaldıkları kimyasalların doğrudan hedef
organizmalar veya hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkilerinin araştırılması,
kimyasal maddelerin sağlık açısından risklerinin değerlendirilmesi. Aynı zamanda
oksidatif stres kaynaklı hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilebilmesi için yan etkisi
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daha az aday gıda veya bitkisel kaynaklı ajanların etkilerinin araştırılması gerekçesiyle
çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
Günümüzde dünya nüfusunun artışı ve buna bağlı gıda yetersizliği sebebiyle tarımsal
üretimde kullanılan pestisitler ve güvenli gıdaların üretimi, hazırlanması ve saklanması
sırasında kullanılan ya da oluşan kimyasallara bağlı olarak insan sağlığı üzerinde
oluşturduğu riskler. Bu risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması hedefler
arasındadır.
Toksikoloji, uzun yıllardan beri kullanılan ya da yeni geliştirilen ama kullanımı zorunlu
olan pek çok ksenobiyotiğin organizmalar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı,
uygulamaya yönelik süreçleri yönetmeye yardımcı olan doz belirlemeyi ve bunlarla ilgili
analizleri içeren bir bilim alanıdır.
H.Ü. Biyoloji Bölümü Zooloji ABD olarak 1980 yılından itibaren gerek sucul
organizmalar gerekse memeliler üzerinde etkilerin araştırıldığı pek çok ilaç, gıda katkı
maddesi, bitkisel ektraktları vb konularda toksikolojik çalışmalar yürütülmektedir.
Birimimiz laboratuvarlar, makine techizat ve sarf açısından donanımlı ve yeterli 4
laboratuvara sahiptir. İn vitro ve in vivo üreme toksikolojisi, endokrin sistem
toksikolojisi, nörotoksisite, kanser aday ilaçlarının toksikolojik değerlendirilmesi,
biyomateryallerin biyouyumluluğunun hücreler üzerinde toksikolojik açılardan
değerlendirilmesi konularında tezler ve projeler yürütülmektedir.
Sitotoksisite testleri hücre kültürü modellerinde temel olarak kullanılan testlerdendir.
Hücrelerin ilaç dahil ksenobiyotiklere yanıtı olarak, hücre büyümesindeki olası
değişikliklerin hızlı ve bir bütün olarak ölçülmesine olanak vermektedirler. Bu alanda
ortaklaşa yapılan birçok çalışma ile yeni sentezlenen ilaç, anti-kanser ajan, dolgu ve
kompozit materyaller ile ilgili sitotoksiste çalışmaları bulunmakta ve hem tedaviye hem
literature büyük katkı sağlayan sonuçlar elde edilmektedir.
İn vivoyu daha iyi temsil edebilecek yeni vücut bariyer modelleri geliştirilmekte ve bu
alanda öğrenciler yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, yeni geliştirilen ve
gebelikte kullanımı zorunlu olan ilaçlar (antidepresan, epilepsi, kanser, kardiovasküler),
kozmetikler, temizlik ürünleri, gıda katkı maddeleri, nanopartiküller gibi tüm
ksenobiyotikler ve bunların metabolitlerinin plasental geçişi ve toksisitesinin
araştırılabileceğini öngörmekteyiz.

245

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Rejenerasyon, bitkilerde ve hayvanlarda hasarlı veya eksik hücrelerin, dokuların,
organların ve hatta tüm vücut parçalarının tam işlev görmesi için değiştirilmesi veya
restore edilmesinin doğal sürecidir. Bu fizyolojik mekanizmaların açıklanması ile çok
çeşitli yaralanmalar ve hastalıkların tedavisi için gerekli potansiyel yöntemlerin
geliştirilmesi mümkün olacaktır. Çeşitli hastalık ve yaralanmalar sonrası ihtiyaç duyulan
potansiyel tedavilerin geliştirilmesinin yanı sıra, özellikle insan ömrünün uzaması ile
birlikte ileri yaşlardaki bireylerde yaşam kalitesinin artırılabilmesi için hasar gören
organların onarılması, değiştirilmesi, yeni tasarım organların geliştirilmesi vb.
süreçlerde de bu çalışmaların sonuçları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar,
biyomedikal mühendislik yaklaşımları ile yeni tasarım malzemelerin geliştirilmesi ya da
çeşitli omurgalı gruplarında görülen doğal rejenerasyon stratejilerinin moleküler ve
fizyolojik temellerinin araştırılması ve benzer modellerin biyomimetik yaklaşımlar ile
geliştirilmesi şeklinde tasarlanmalıdır.
Biyoçeşitlilik, doğal hayatı ve kökenlerini anlamamıza yardımcı olan bir takım sistematik
ekolojik veriyi temsil eder. İnsanlar için değeri bilinsin ya da bilinmesin her türün
ekosistem içerisinde bir değeri vardır. Bu değerler insanlara önemli hizmetler sağlar.
Bu hizmetler bir şekilde insanlara ekonomik, ekolojik yaşam desteği, rekreasyon,
kültürel ve bilimsel açılardan insanlara fayda sağlamaktadır. Biyoçeşitliliği anlamak ve
koruyabilmek için bahsedilen konuların çalışılması gerekmektedir.
Bitki zararlıları, doğal bitkileri ve kültür bitkilerini yiyerek, bitki özsuyu emerek veya gal
(mazı) oluşturma yoluyla bitki kalitesinin ve veriminin düşmesine, hububat gibi
depolanan ürünlerde ise yiyerek veya atık madde bırakarak miktar ve kalite kaybına
neden olurlar. Bitki zararlılarının büyük çoğunluğunu böcekler oluşturur.

Ancak

mücadeleye başlamadan önce zararlının türü, biyolojisi, doğal düşmanları, yayılışı,
yoğunluk ve zarar seviyesi gibi faktörlerin incelenmesi ve elde edilen bilgiler ışığında,
zararlı ile mücadelenin gerekli olup olmadığına, gerekli ise mücadele zamanı ile şekline
karar verilmesi gerekir.
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İstatistik Bölümü
Akademik Kadro
§

NURSEL

KOYUNCU

PROFESÖR

§

YASEMİN

KAYHAN ATILGAN

DOÇENT

§

ONUR

TOKA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CEM

ÇETİNKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NURBANU

BURSA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGE

KARADAĞ ATAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GAMZE

ÖZEL KADILAR

PROFESÖR

§

NİHAL

ATA TUTKUN

PROFESÖR

§

SEVİL

BACANLI

PROFESÖR

§

SEMRA

TÜRKAN

DOÇENT

§

HATİCE NUR

KARAKAVAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERHAN

TUNÇEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA GÜL

ERGÜN

PROFESÖR

§

MURTAZA ÖZGÜR

YENİAY

PROFESÖR

§

SERPİL

AKTAŞ ALTUNAY

PROFESÖR

§

CEREN EDA

CAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYFER EZGİ

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEREN

ÜNAL AKDENİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERAL

ÇETİN

PROFESÖR

§

AYTEN

YİĞİTER

DOÇENT

§

İBRAHİM

ZOR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

LEYLA

BAKACAK KARABENLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİKE

BAHÇECİTAPAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DURU

KARASOY

PROFESÖR

§

DERYA

KARAGÖZ

DOÇENT

§

DUYGU

İÇEN

DOÇENT

§

DERYA

ERSEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HATİCE

IŞIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HATİCE

ÖNCEL ÇEKİM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NİLGÜN

ÖZGÜL ÇELEBİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEM

KADILAR

PROFESÖR

§

ÇAĞDAŞ HAKAN

ALADAĞ

PROFESÖR

§

ESRA

POLAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DERYA

TURFAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA MURAT

ARAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Veri Bilimi

§

Robust Model Seçim Yöntemleri
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§

Yaşam çözümlemesi (Survival Analysis)

§

Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi

§

NLP Yöntemi

Alt Çalışma Konuları

§

Veriden Bilgi Keşfi ile Sahtekarlık Tespiti

§

Denetimli öğrenme algoritmalarıyla hatalı tanı tespiti

§

Denetimsiz öğrenme yöntemleriyle örüntü tanıma

§

Sağlam kolektif öğrenme yöntemlerinde yeni denetimli öğrenme algoritmaları

§

Dengesiz (imbalanced) denetimli öğrenme algoritmaları

§

Öğrenme algoritmalarında kayıp veri problemi

§

Makine Öğrenme

§

İstatistiksel Öğrenme

§

Zeki Optimizasyon

§

İleri Düzey Veri Analizi

§

Gelecek Öngörüsü

§

Büyük Veri Analitiği

Anahtar Kelimeler

Örüntü tanıma, denetimli öğrenme, sağlam (robust) denetimli öğrenme, kolektif
(ensemble) öğrenme, eğitim kümelerinde aykırı değer, dengesiz (imbalanced)
denetimli öğrenme, kayıp veri yükleme (imputasyon), optimizasyon, zeki optimizasyon,
veri analitiği, yapay zeka uygulamaları, makine öğrenme, yapay sinir ağları, derin
öğrenme, istatistiksel analiz, bulanık mantık, veri analizi, veri görselleştirme, büyük
veri, gelecek tahmini, melez yaklaşımlar, yaşam verisi, yaşam çözümlemesi, yaşam
modelleri, sağkalım, modelleme, risk
Önemi ve Gerekçesi
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Kimya Bölümü
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

CENGİZ

KAVAKLI

PROFESÖR

§

ÇİĞDEM

ARPA ÇALIŞIR

PROFESÖR

§

ELMAS

GÖKOĞLU

PROFESÖR

§

FİLİZ

KURALAY

PROFESÖR

§

KADİR

PEKMEZ

PROFESÖR

§

NURAN

ÖZÇİÇEK

PROFESÖR

§

NURAY

ŞATIROĞLU

PROFESÖR

§

SERDAR

ABACI

PROFESÖR

§

GÜLÇİN

BOLAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZELİHA

ERTEKİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ERHAN

KARACA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MELEK

GÜÇOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NİYAZİ

ÖZÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Elektrik enerjisi depolama sistemleri

§

Yarı iletken teknolojisi

§

Polimer bilimi ve teknolojisi

§

Çevre sağlığı, insan sağlığı, toksikoloji

§

Biyomedikal ekipman teknolojileri

§

Fonksiyonel malzemeler

§

Nanomalzeme tabanlı elektrokimyasal sensör teknolojileri

§

İmpedimetrik kanser tespiti,

§

Eektrokimyasal sitosensörler

§

Ultramikroelektrotlar

§

Enerji dönüşüm sistemleri

Alt Çalışma Konuları

§

Süperkapasitörler

§

İletken polimerler

§

Korozyon

§

Elektrokimyasal 2-D yarı iletken üretimi

§

Potansiyel altı depozisyon ile yarı iletken üretimi
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§

Fotovoltaik hücrelerin üretimi

§

Süperörgü üretimi

§

Fonksiyonel polimerik adsorbentler

§

Nanofiberler

§

Nonwoven polimerik malzemeler

§

Mikroekstraksiyon

§

Eser element tayini

§

Yeşil analitik kimya

§

Sensör Teknolojileri

§

Tanı Kiti

§

İlaç Taşıyıcı Sistemler

§

Elektrokimyasal nanosensörler

§

İmpedimetrik sensörler

§

Elektrokimyasal sitosensörler

§

Elektrokimyasal CO2 indirgenmesi

§

Lityum İyon Pilleri

§

Suyun oksidasyonu

Anahtar Kelimeler

Süperkapasitör, iletken polimer, kompozit, elektrot, korozyon, elektrokimya,
elektrodepozisyon,

potansiyel

altı

depozisyon,

süperörgü,

termoelektrik,

nanoelektronik, fotovoltaik hücre, spektroskopi, eser element, mikroekstraksiyon,
minyatürleştirme, yeşil kimya, yeni nesil çözücüler, kimyasal sensör, biyosensör, tanı
kiti, nano/mikro taşıyıcı, nano/mikromotor, elektrokimyasal sensör, elektrokimyasal
DNA biyosensörleri, ultramikroelektrotlar, elektrokimyasal sitosensör, impedimetrik
sensörler, etiketsiz analiz, sıvı biyopside kanser tespiti, gıda ve çevre güvenliği, ECO2R,
CO2, yakıt, Lityum İyon Pilleri, katot malzemeler, elektrot, elektrokatalizör, suyun
oksidasyonu
Önemi ve Gerekçesi

Büyüyen küresel ekonomi, fosil yakıtlarının tükenmesi ve artan çevre kirliliği nedeniyle
temiz ve sürdürülebilir enerjiye giderek artan oranlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Yakın
gelecekte, dünya nüfusunun artışı, küresel ısınma nedeniyle sürdürülebilir bir yaşam
açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve elektrik enerjisi
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depolama teknolojileri hayati önem taşımaktadır. Elektrik enerjisi depolama teknikleri
Fotovoltaik Güneş ve Rüzgar gibi kesikli yenilenebilir elektrik enerji kaynaklarının
kullanımında sürekliliği sağlayarak büyük bir eksiği kapatacak potansiyele sahiptir. Bu
nedenle ileri düzeyde elektrik enerji depolama sistemleri üzerine çalışmalar önemli bir
gereklilik olmuştur.
Alışılmış elektrik üretim sistemlerinde, bir jeneratörde üretilen elektrik enerjisi aynı
anda kullanılmalıdır. Elektrik enerjisi depolanması için rejeneratif yakıt hücreleri, piller,
bataryalar, kapasitörler ve süperkapasitörler gibi yüksek verimli enerji depolama
aygıtlarına ihtiyaç vardır. Süperkapasitörler yüksek güç yoğunluğu sağladıkları için
elektrikli araçlarda hızlanma, yokuş tırmanma gibi ani güç gerektiren uygulamalarda
dikkat çeken enerji depolama aygıtlarıdır. Bu özellikleri nedeniyle piller, bataryalar ve
yakıt hücrelerine yardımcı enerji kaynağı olarak da kullanılabilmektedirler.
Süperkapasitörlerde kulombik verim genel olarak %99 seviyelerindedir, şarj-deşarj
verimliliği ise bataryalarınki kadar yüksektir (%70-80). Süperkapasitörlerin en önemli
özelliklerinden biri de defalarca doldurulup boşaltılabilmeleridir ve döngü sayıları
bataryalardan en az 100 kat daha yüksektir. Bu sayede süperkapasitörlerin elektronik,
savunma, ulaşım, yenilenebilir enerji sektörlerinde kullanımı önemlidir ve gelecekte de
daha önemli olacaktır.
Enerji depolama mekanizmalarına göre iki tür süperkapasitör vardır. Birinci tür
elektriksel çift tabaka kapasitörleridir ve elektrik enerjisini yüksek yüzey alanlı elektrot
ve elektrolit çözeltisi arasındaki ara yüzeyde iyonik ve elektrik yüklerinin ayrımıyla
depolar. Diğeri ise elektrokimyasal redoks süperkapasitörleridir, burada elektroaktif
türler karakteristik potansiyelde hızlı ve tersinir bir şekilde yükseltgenip indirgenebilir.
Elektrot maddesi olarak elektriksel çift tabaka kapasitöründe gözenekli karbon
elektrot, elektrokimyasal kapasitörlerde ise metal oksitler ve polipirol, polianilin,
politiyofen gibi konjuge iletken polimerler veya bunların kompozitleri yaygın bir
şekilde kullanımına başlanmış ve yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Hedeflerden biri de
batarya tipi süperkapasitörlerin elde edilebilmesidir.
Yarı iletken malzemeler, güneş pilleri, süper iyonik iletkenler, fototermal dönüşüm,
mikrodalga koruyucu kaplama, fotodedektörler, elektroiletken elektrotlar, süper
iyonik yarıiletken arka kontak materyalleri, lazerler, optik materyaller ve sensörler gibi
pek çok amaçla kullanılmaktadır. Nano boyutlu yarı iletkenler kuantum hapsetme
etkisi, bulk (yığın) muadillerine kıyasla üstün optik, fiziksel ve kimyasal özellikler
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gösterir. Şimdiye kadar yenilenebilir enerji dönüşüm cihazları için çok çeşitli organik ve
inorganik malzeme araştırılmıştır. Ağırlıklı olarak, yarı iletken metal kalkojenit
nanoyapıları dar emisyon spektrumları nedeniyle, güneş pili, elektrokimyasal su ayırma,
termoelektrikler, lityum iyon piller, süperkapasitörler, enerji depolama, yakıt hücreleri
ve piezoelektrikler gibi yenilenebilir enerji dönüştürme cihazları için umut verici
malzemelerdir. Ancak, güneş pili oluşturmada kullanılan malzemelerin yüksek maliyet,
yeryüzünde bulunma bolluğu, kararlılık veya yüksek toksisite gibi sınırlamaları
nedeniyle yeni, kararlı ve düşük maliyetle üretilen malzemelere halen ihtiyaç
duyulduğu açıktır. 2-D malzemeler olağanüstü mekanik, elektrik ve optik özellikleri
sayesinde yeni nesil elektronik cihazlar için umut verici adaylar olduklarını kanıtladıkları
için 2-D malzeme üretimini sağlayan tekniklerin geliştirilmesi ve kullanımı oldukça
önemlidir.
Arsenik, toksik özelliği nedeniyle insanlar tarafından iyi bilinen elementlerden biridir.
Arsenikle kirlenmiş suların içilmesi yoluyla arseniğin kronik toksisitesi insan sağlığını
tehdit etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, arsenikle kirlenmiş suya uzun süre maruz
kalmanın insanların çeşitli hastalıklara neden olacağı tespit edilmiştir. Arsenik, doğal
jeolojik süreçler ve madencilik, metalurji ve kimya endüstrisi gibi insan faaliyetleri
nedeniyle doğal sularda yaygın olarak bulunur. Arsenik, toksik özelliği nedeniyle
insanlar tarafından iyi bilinen elementlerden biridir. Arsenikle kirlenmiş suların içilmesi
yoluyla arseniğin kronik toksisitesi insan sağlığını tehdit etmektedir. Yapılan bilimsel
çalışmalar, arsenikle kirlenmiş suya uzun süre maruz kalmanın insanların çeşitli
hastalıklara neden olacağı tespit edilmiştir. Arsenik, doğal jeolojik süreçler ve
madencilik, metalürji ve kimya endüstrisi gibi insan faaliyetleri nedeniyle doğal sularda
yaygın olarak bulunur.
Arsenik elementinin neden olduğu su kirliliği sorunu uzun bir süredir dünya çapında
sorun haline gelmiştir ve arsenik içeren su kaynaklarının dünyadaki insanı nüfusunu
ciddi şekilde etkilediği bildirilmektedir. Arsenik elementinin su kaynaklarından
uzaklaştırılması, çözülmesi gereken önemli bir sorundur ve içme suyundaki arsenik
derişim sınır değerinin düşürülmesi insan sağlığına büyük fayda sağlamaktadır. Bu
nedenle, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönetmeliğine göre, içme suyundaki arsenik
derişimi için izin verilen maksimum sınır değeri 50 μg/L'den 10 μg/L'ye düşürülmüştür.
Arsenik, doğal suda genellikle iki değerlik durumunda bulunur: As(III) ve As(V). As(III)'ün
toksisitesi, As(V)'inkinden çok daha yüksektir. As(III) esas olarak moleküler halde
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bulunur ve As(V) esas olarak nötr koşullar altında H2AsO4- veya HAsO42- şeklinde
bulunur, genel olarak iyonik arsenik fiziksel veya kimyasal işlemlerle daha kolay
uzaklaştırılır. Bu nedenle As(III), toksisitesini ve sonraki arıtmanın zorluğunu azaltmak
için kimyasal veya biyolojik yöntemlerle As(V)'e dönüştürülmektedir. As(V)'in su
kaynaklarından uzaklaştırılması için genel yöntemler arasında adsorpsiyon teknolojisi,
koagülasyon teknolojisi ve membran teknolojisi yer almaktadır. Adsorpsiyon teknolojisi
ile arsenikle kirlenmiş su arıtımı, basit kullanım, ekonomik faydaları ve adsorban olarak
kullanıldığı kanıtlanmış çeşitli fonksiyonel polimerik malzemeler gibi avantajları
nedeniyle yaygın olarak benimsenmiştir.
Son yıllarda hızla artan modern endüstrileşme ile ağır metaller günlük hayatımıza
girmiş ve bu da toksik elementler açısından çevre kirliliğinde önemli artışlara neden
olmuştur. Bu toksik elementler, insan faaliyetleri sonucu oluşan, fosil yakıtların
yanması ve pek çok endüstriyel uygulama sonucunda bensin zincirine dahil olmaktadır.
Bu toksik elementlere maruz kalma yalnızca insanlar için ciddi kanserojen etki
yaratmakla kalmamakta aynı zamanda bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar için de
tolere edilemeyen ekolojik riskler oluşturmaktadır. Artan çevre kirliliği ve ağır
metallerin canlılar üzerinde ortaya çıkardığı bu etkiler sebebiyle ağır metallerin tayini
büyük önem taşımaktadır.
İnsan sağlığı, çevre, biyomedikal alan, gıda gibi önemli alanlarda faydalı veya zararlı
analitlerin ekonomik, hassas ve hızlı tespiti önemlidir. Bu bağlamda kimyasal sensörler
oldukça ilgi çekmektedir. Elektrokimyasal ve optik tabanlı sensör gruplarının kullanım
potansiyelinin diğer gruplara göre daha yaygın olduğu bilinmektedir. Ayrıca, insan
yaşam kalitesini artırmak adına kanser gibi tehlikeli hastalıklarda akıllı ilaç taşıyıcı
sistemlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Biyomedikal ekipman teknolojilerinin
fonksiyonel malzemeler ile entegrasyonu ve uygulamaları malzeme bilimi desteği ile
bu çalışmalar açısından farklı avantajlar sunmaktadır.
Biyo/sensörler gerek bilimsel çalışmalar gerekse ticari olarak en önemli çalışma ve
uygulama konularındandır. Teknolojik gelişmelerle doğru orantılı olarak her geçen gün
daha duyarlı sensör sistemlerinin geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Bu alanda
elektrokimyasal sensörler çok çeşitli analitlerin tayininde kullanım olanağı sağlayan çok
yönlü araçlardır; basit, hızlı, taşınabilir ve düşük maliyetli sistemler olmaları sayesinde
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeler her alanda
olduğu gibi elektrokimyasal biyosensörlerde önemli yeniliklere neden olmuştur.
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Minyatür cihazlar/nanosensörler kullanarak laboratuvar çalışmalarını küçük çaplı olarak
yapma olanağı, reaktif, numune ve kimyasal atık miktarı önemli ölçüde azaltıldığı için
oldukça çekicidir. Çevre kirliliği, gıda güvenliği ve hastalık salgınları nedeniyle, aygıt
teknolojisi önemli bir pazar ölçeğine sahiptir, elektrokimyasal sensörler umut
vadetmektedir. Kanser, bulaşıcı hastalıkları veya genetik hastalıkların erken teşhisi hem
hastalığın ilerlemesinin önüne geçmede hem de maliyeti önemli ölçüde azaltılmasında
önemli bir basamaktır. Dolaşımda bulunan biyobelirteçler, hastalığın erken teşhisinde
önemli paya sahiptirler. Bu tür hastalıkların tespiti için yeni, hızlı ve basit teknikler,
özellikle klinik öncesi testler üzerinde büyük etkilidir. Mevcut sistemler kapsamlı
protokoller, yüksek maliyetli enstrümantasyon ve uzun analiz süreleri içerir. Aynı
zamanda invasiv bir örnekleme gerektirmektedir. Bu nedenle, hızlı, basit ve oldukça
hassas

tespit

için

elektrokimyasal

algılama

önemli

hale

gelmektedir.

Bu

biyobelirteçlerin tayinine yönelik elektrokimyasal tabanlı hassas, düşük maliyetli, küçük
bir damla numunede bile hızlı analiz yapan, hasta başı (POC) analizlerinde kullanım
potansiyeli vaadeden sensörler olarak bilinmektedir. Bu alanda, elektrokimyasal
impedimetrik sensörler, kanser hücresi tespiti için sitosensörler, DNA ve miRNA
sensörleri ve ultramikroelektrotlar oldukça ilgi çekicidir. Yaşlanan nüfus, çevre kirliliği,
gıda güvenliği ve hastalık salgınları nedeniyle sensör teknolojisi pazar ölçeği, kolay
çalıştırılmaları ve insan sağlığının yerinde izlenmesi için büyük ölçüde genişletilecektir.
Geliştirilen sensörlerin tanı kitlerine dönüştürülmesi ve bu sistemlere entegre,
taşınabilir minyatür cihazların geliştirilmesi ile hastane ortamına girmeden hasta başı
analizler çok az miktarda numune kullanılarak gerçekleştirilebilir, çevresel kirlilik ve
gıda güvenliği konularında önemli “yerinde-analiz” mümkün olabilecektir.
Küresel enerji krizi ve karbondioksit emisyonu sorunlarının üstesinden gelmek için
karbondioksitin elektrokimyasal dönüşümü, umut vaad eden bir yöntemdir. CO2,
sentetik yakıtlar veya yakıt öncüleri (CO, CH3OH ve CH4 gibi) veya ticari kimyasallar
şeklinde sürdürülebilir enerji depolaması için elektrokimyasal cihazlarda yenilenebilir
bir hammadde olarak kullanılabilir. Elektrokimyasal indirgeme ile endüstride, CO ve
format (HCOO-) eldesi yaygınlaşırken, gelecekteki hedef metanol gibi daha
indirgenmiş ürünler elde etmektir. Ancak bu konuyla ilgili literatürde yapılan çalışmalar
sınırlıdır. Temiz ve yenilenebilir enerjiye olan ihtiyaç hem üniversite hem de sanayi
araştırmalarını yönlendirirken, özellikle güneş hücreleri, suyun elektrolizi ve lityum iyon
pilleri öne çıkan alanlardır. Bu alanlardaki uygulamaların daha az maliyetli ve yüksek
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verimliliği olan teknolojilere dönüştürülmesi, yeni malzemelerin geliştirilmesi ile
mümkün olacaktır.
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Kimya Bölümü
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AHMET NEDİM

AY

PROFESÖR

§

BÜLENT

DÜZ

PROFESÖR

§

NURŞEN

ALTUNTAŞ ÖZTAŞ

PROFESÖR

§

SOLMAZ

KARABULUT ŞEHİTOĞLU

PROFESÖR

§

BENGİ ÖZGÜN

ÖZTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DEMET

ÖZER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

OKAN

İÇTEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

KELİME

ERDEM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

VOLKAN

ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Enerji

§

Nanomalzemeler

§

Katalitik ve enerji uygulamaları

§

Biyobozunur malzemeler

§

Anorganik malzeme ve bileşiklerinin biyolojik sistemlere uygulamaları

§

İlaç

taşıma,

kanser

tedavisi

gibi

alanlarda

uygulamaları:

Anorganik

Biyomalzemeler.
§

Doğal yaşamı korumak ve temizlemek için malzeme geliştirilmesi

§

Daha ucuz ve çevre dostu üretimlerin yapılabilmesi için katalizör geliştirilmesi

§

Tıbbi uygulama malzemeleri

§

Yeni çevreci katalizör sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları

Alt Çalışma Konuları

§

Enerji depolama sistemleri

§

İleri fonksiyonel malzemeler

§

Alkali-iyon pilleri

§

Değerli kimyasalların katalitik eldesi

§

Doğal biyobozunur polimerler

§

Bor Nöron Yakalama Tedavisi ile kanser tedavisi üzerinde çalışmalar.

§

İnsan vücudu ile uyumlu tedavileri daha etkin ve kısa sürede gerçekleşmesini
sağlayacak manyetik nanoparçacıkların geliştirilmesi
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§

Bor nitrür kompozitlerinin yılda binlerce ton sanayi ürünlerinin maliyet ve
çevreye olan zararlarının azaltılması için katalizör olarak geliştirilmeleri

§

Fonksiyonel inorganik malzemeler

§

Metatez tepkimelerini katalizleyen katalizörlerin geliştirilmesi ve çevreye
verilen zararların engellenmesi

§

Nanomalzeme

§

Nanokompozit

§

Anorganik Biyomalzemeler

§

Manyetik Çekirdek-Kabuk Yapıları

§

Tabakalı Çift Hidroksitler

§

Bor Nitrür

§

Hidroksiapatit

§

BNCT için bor bileşikleri

§

GdNCT için Gd bileşikleri

§

MRI için inorganik malzemeler

§

Manyetik nanopartiküller

§

İlaç taşıyıcı inorganik sistemler

§

Metatez, karben katalizör

§

ROMP

§

Grubbs katalizörü

§

RCM

Anahtar Kelimeler

Enerji, enerji depolama, seramik malzeme, fonksiyonel malzeme, pil, katalizör,
biyobozunur malzeme, nanomalzeme, nanokompozit, anorganik biyomalzemeler,
manyetik çekirdek-kabuk yapıları, tabakalı çift hidroksitler, bor nitrür, hidroksiapatit,
BNCT için bor bileşikleri, GdNCT için Gd bileşikleri, MRI için inorganik malzemeler,
manyetik nanopartiküller, ilaç taşıyıcı inorganik sistemler, metatez, karben katalizör,
ROMP, Grubbs katalizörü, RCM
Önemi ve Gerekçesi

Günümüz teknolojisinde enerji olmazsa olmazımızdır. Enerji üretiminin yanısıra elde
edilen enerjinin de depolanarak saklanması gereklidir. Bu nedenle piller en iyi
çözümdür ve güncel bir konudur.
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Çevre kirliliğinin baş mimarı olan geri dönüşümü yılları alan ürünler diğer bir güncel
konudur ve biyobozunur malzemelerin işlevselleştirilmesi bunlara çözüm olarak
geliştirilmelidir.
Sentezlenen anorganik yumuşak manyetik kompozitler, tabakaları arasına vücutta kısa
sürede bozunabilecek ilaçları hastalıklı bölgeye bozunmadan taşıyarak tedavinin çok
daha az ilaç ile gerçekleşmesini sağlar etkinliğini arttırır, tedavi süresini azaltır. İlaçların
vücutta

gereksiz

bölgelere

gitmesini

manyetik

alan

yönlendirmesi

ile

gerçekleştireceğinden, ilaç yan etkilerini ortadan kaldırır, ilaç taşıyan malzeme
yumuşak manyetik özelliğe sahip olduğundan ilaç taşıma bittiğinden manyetik alanın
kaldırılmasıyla topaklanmadan vücuttan doğal yollardan atılır.
Yeni ve gelişmekte olan kanser tedavi (Nötron Yakalama Tedavisi, Fototermal Tedavi,
Fotodinamik

Tedavi)

ve

görüntüleme

yöntemlerinde

(Manyetik

Rezonans

Görüntüleme) kullanılma potansiyeli olan fonksiyonel inorganik malzemelerin
tasarlanması ve kontrollü bir şekilde hazırlanması kanser gibi önemli bir hastalığın
erken teşhis edilmesine ve etkili tedavi edilmesine olanak tanıyacaktır.
Katalizör sistemlerinin geliştirilmesi, endüstriyel alanda kullanılan birçok tepkimenin
verimli ve seçimli olarak istenen ürünlere dönüştürülmesinde son derece önemlidir.
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Kimya Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ADİL

DENİZLİ

PROFESÖR

§

HANDAN

YAVUZ ALAGÖZ

PROFESÖR

§

LOKMAN

UZUN

PROFESÖR

§

DENİZ

TÜRKMEN

DOÇENT

§

NİLAY

BERELİ

DOÇENT

§

ERDOĞAN

ÖZGÜR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YEŞEREN

SAYLAN İNCİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEMRA

AKGÖNÜLLÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CANAN

ARMUTCU ÇORMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DUYGU

ÇİMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ILGIM

GÖKTÜRK BAŞAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

ÇALIŞIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVGİ

ASLIYÜCE ÇOBAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sağlık, çevre, gıda, tarım, ilaç

§

Biyomalzeme, biyosensör

Alt Çalışma Konuları

§

Medikal uygulamalar

§

Hastalık teşhisi

§

İlaç salınım

§

Güvenli gıda

§

Kolay tarım

§

Çevre uygulamaları

Anahtar Kelimeler

Hastalık teşhisi, biyomolekül tayini, akıllı polimer sentezi, sensör üretimi, gıda analizi,
biyomalzeme, biyosensör, biyokimya, polimer teknolojisi, kromatografi
Önemi ve Gerekçesi

Belirtilen öncelikli alanlar özellikle hastalık teşhisi veya gıda güvenliği gibi uygulama
alanları ile insan hayatı ile birebir ilgilidir.
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Kimya Bölümü
Fizikokimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

BEKİR

SALİH

PROFESÖR

§

BELMA

IŞIK

PROFESÖR

§

DİLEK

ŞOLPAN ÖZBAY

PROFESÖR

§

NURSEL

PEKEL BAYRAMGİL

PROFESÖR

§

PINAR

AKKAŞ KAVAKLI

PROFESÖR

§

MURAT

TORUN

DOÇENT

§

ÖMÜR

ÇELİKBIÇAK

DOÇENT

§

CENGİZ

UZUN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MEHMET

ATAKAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

RECEP

ÜZEK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMRE

BİROL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÜLKÜ

GÜLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyoteknolojik ilaçların kütle spektrometrik analizi

§

Nanomalzemelerin kullanıldığı ileri teknoloji polimerleri

§

Akıllı malzeme ve omiks teknolojileri

§

Nanoteknoloji ve çevre uygulamaları

§

Serine, lizin, Treonin ve tirozin" gibi üç fonksiyonlu amino asitlerden biyouyumlu, biyo-bozunur ve kimyasal modifiye edilebilir yan grup taşıyan kopolimer sentezi.

§

Hastalıkların teşhisine yönelik kağıt temelli ve giyilebilir sensör sistemlerinin
geliştirilmesi

§

Biyofarmasötiklerin ve etkileşimlerinin kütle spektrometrik konformasyon
analizleri

Alt Çalışma Konuları

§

Biyoteknolojik ilaçların konformasyonel analizi

§

Biyoteknolojik ilaçların genel proteom ve post-translasyonel modifikasyon
profillerinin belirlenmesine yönelik analizler

§

Farklı üretim bantlarından sağlanan biyoteknolojik ilaçların karşılaştırmalı
analizi

§

Giyilebilir teknolojiler, grafen ve iletkenliği artırmaya yönelik çalışmalar
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§

Proteomik

§

Metabolomik

§

Lipidomik

§

Foodomik

§

Hastalıklarda biyobelirteçlerin belirlenmesi

§

Biyokromatografi

§

Akıllı malzemelerin geliştirilmesi

§

Proteom ve metabolom analizi

§

Nanopartikül uygulamaları, su arıtımı

§

Üç fonksiyonlu amino asitlerden biyo-uyumlu, biyo-bozunur ve kimyasal
modifiye edilebilir yan grup taşıyan alternating ko-polimer sentezi

§

Grafen temelli sensörler

§

Elektrokimyasal sensörler

§

Kağıt temelli sensörler

§

Küçük ilaç moleküllerinin izomerik analizi

§

Oligonükleotit temelli ilaçların konformasyonel analizi

§

Monoklonal antikorların konformasyonel analizi

§

Biyofarmasötiklerin iyon hareketliliği-kütle spektrometrisi tekniği ile analizleri

§

Kütle spektrometrik tekniklerle biyofarmasötiklerin kovalent olmayan
etkileşimlerinin analizi

Anahtar Kelimeler

Biyoteknolojik ilaç, konformasyonel analiz, proteom, post-translasyonel modifikasyon,
kütle spektrometrisi, selüloz, elektroeğirme, grafen, nanolif, iletkenlik, protein,
metabolit, lipit, kromatografi, kütle spektrometrisi, akıllı malzemeler, biyobelirteç,
yaşam bilimleri, proteomik, metabolomik, lipidomik, analiz teknikleri geliştirme,
biyoinformatik, ileri oksidasyon, suyun geri kazanımı, doğal polimerler, nanopartikül,
serine, N-trityl-L-serine-β-lactone; polypeptide, poly(L-serine), poly(ethylene glycol)-bpoly(L-lysine), PEGylation, peptide-polymer conjugates, grafen, biyosensor, optik,
elektrokimyasal,

floresans,

biyofarmasötik

ilaçlar,

iyon

hareketliliği-kütle

spektrometrisi, küçük ilaç molekülleri, oligonükleotitler, monoklonal antiktorlar,
kovalent olmayan etkileşimler
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Önemi ve Gerekçesi

Biyoteknolojik ilaçların piyasaya sürülmesinden sonra birçok firma da farklı hastalıklar
için kendilerinin geliştirdiği FDA onaylı biyoteknolojik ilaçlarını piyasaya sürmeye
başlamıştır. Biyoteknolojik ilaçlar, protein temelli oldukları için yapılarının tam
anlamıyla aydınlatılması, diğer türlerle etkileşimlerinin gözlenmesi büyük önem arz
etmektedir. Bu gibi yüksek molekül ağırlığına sahip ve kompleks yapıda olan ilaçların
tam anlamıyla kalitelerinin kontrol edilebilmesi için birçok analitik yöntem ile
karakterizasyonları yapılmaktadır. Bu karakterizasyonların asıl amacı, hedeflenen
hastalığa karşı spesifik olarak üretilen protein temelli biyofarmasötik ilacın tam
anlamıyla hedefe karşı uyumlu olup olmadığının belirlenmesidir. Ayrıca bu ilaçların FDA
ve Avrupa İlaç Kurumu’ndan (EMEA) onay alınarak piyasaya sürülebilmeleri için bu
analizlerin yapılması gerekmektedir.
Bu tür biyofarmasötiklerin onay süreçlerinde insan dokusu ya da hedeflenmemiş
dokular üzerindeki aktivitelerinin in vitro ve in vivo olarak incelenmektedir. Ayrıca
stabiliteleri

değerlendirilmekte,

efektör

fonksiyonları

ortaya

konmakta,

genotoksisitesi, karsinojenitesi gibi özellikleri detaylı bir şekilde incelenmektedir.
Bunların yanı sıra, biyoteknolojik ilaçların yapısal özelliklerinin aydınlatılması da oldukça
önemlidir. Biyoteknolojik ilaçların klinik uygulamalarda kullanılmak üzere başarılı bir
şekilde geliştirilebilmeleri için yapılarında meydana gelen post-translasyonel
modifikasyonlar (PTM) ve fizikokimyasal dönüşümler gibi heterojeniteye neden olan
etkenlerin kontrol edilebilmesi ve detaylı şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu
modifikasyonlar, biyoteknolojik ilaç yapıları üzerinde kütle, yük ve hidrofobisiteyi
değiştirici etkileri ortaya çıkararak heterojeniteye neden olmaktadır. Bunun bir sonucu
olarak, safsızlıklar oluşmakta ve oluşan bu safsızlıklar ciddi sağlık problemlerine neden
olabilmektedir. Biyoteknolojik ilaçların yapısal özelliklerinin belirlenmesi için birçok
analitik yöntemden faydalanılmaktadır. Kütle spektrometrisi, diğer tayin yöntemlerine
göre yüksek hassasiyet, doğruluk, analiz hızı ve düşük örnek tüketimi gibi avantajlarının
yanı sıra biyoteknolojik ilaçların üretim safhalarında birincil yapı karakterizasyonları,
detaylı post-translasyonel modifikasyon analizleri, kesin molekül kütlesi gibi özellikleri
hakkında ayrıntılı veriler sağlayabilmektedir. Biyoteknolojik ilaçlar, kompleks bir
protein yapısında oldukları için bu ilaçların tam anlamıyla karakterizasyonlarının
gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Biyoteknolojik ilaçların doğal yapısının
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boyutunun ve şekil özelliklerinin korunması, üretim aşamalarında üreticilerin
karşılaştıkları önemli zorluklar arasında yer almaktadır. Bu zorlukların tam anlamıyla
üstesinden gelinebilmesi için hedef ilacın üretim aşamalarında ve sonrasında ayrıntılı
yapı analizine ihtiyaç duyulmakta ve biyobenzerliğinin üretici tarafından tam olarak
kanıtlanması gerekmektedir. Biyoteknolojik ilaçların analizleri gibi oldukça kritik ve
zorlu bir alanda yeni nesil kütle spektrometrisi teknolojilerinden faydalanılarak
uygulamalı analitik yöntemlerin geliştirilmesi gerekliliği, bu alandaki çalışmalarımızın
öncelikli motivasyonunu oluşturmaktadır.
“Omik” teknolojileri, organizmaların temel yapıları, fonksiyonları ve dinamiklerini
belirleyen kimyasal ve biyolojik molekül havuzu içerisinde bu moleküllerin yapısal
özelliklerini ve miktarlarını bulmaya yarayan tekniklerin genel adıdır. Bu teknolojiler
genomik, epigenomik, mikrobiomik, lipidomik, proteomik, metabolomik, glikomik,
foodomik, transkriptomik, metallomik gibi alt teknolojilere ayrılmaktadır. Omik
teknolojiler, son yıllarda, başta tıp alanında ve klinik çalışmalarda olmak üzere yaşam
ve temel bilimlerde yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Farklı türlerdeki biyolojik
sıvılar ve katılar için, numune hazırlama, yeni akıllı malzemeler ve analiz yöntemlerinin
geliştirilmesiyle birlikte, son yıllarda uygulama tekniklerinin sayısı da artmıştır. Biyolojik
sıvılar içerisinden hedeflenen biyomoleküllerin ve molekül gruplarının spesifik bir
şekilde yakalanabilmeleri, zenginleştirilmeleri için farklı tiplerde akıllı malzemelerin
geliştirilmesi de bu çalışmaların ana teması içerisinde yer almaktadır. Bunlara örnek
olarak kanser varlığının belirteçlerinden birisi olarak kabul edilen fosfopeptitlerin
zenginleştirilmesi gösterilebilir. Bu çalışmalardan elde edilen verilerin detaylı
biyoinformatik analizleri ve yorumları yapılarak başta hastalıkların yolak analizleri
olmak üzere, farklı canlıların metabolik faaliyetleri içerisinde pek çok mekanizma
aydınlatılmaktadır. Bunun yanında da kütle spektrometrisine dayalı Proteomik,
Metabolomik ve lipidomik çalışmalarıyla da protein, metabolit ve lipitlerin sistemsel
olarak tanımlanmasını ve ölçülmesi mümkün olmaktadır. Birçok hücresel süreçteki
anahtar rolleri nedeniyle bu biyomoleküller, moleküler biyoloji ve biyokimyada ilaç ve
biyobelirteç keşfine, ayrıca sağlık, beslenme ve gıda bilimlerine kadar çok çeşitli
alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır. İnsan Genom Projesi ile birlikte omik
teknolojilerinin önemi daha da ortaya çıkmış ve günümüzde en çok çalışılan araştırma
konuları içerisinde yer almaktadır.
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Çevre ve su arıtımı giderek önem kazanmaktadır. Doğal su kaynaklarının azalması
giderek sorun yaratmaktadır. Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Deprem anında yaşanan
kayıpları en aza indirmek hatta sıfırlamak için yeni teknolojik yapı malzemelerine ihtiyaç
vardır. Polimerik destekli nanomalzeme içeren kompozit yapılar bu amaçla önceden
beri kullanılmaktadır.
Hastalıkların erken teşhisi tedavi için olduğu kadar salgınların önlenmesi içinde önemli
rol oynamaktadır. Sensör teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte insanlar birçok analizi
kullanmış oldukları saatlerle bile gerçekleştirebilmekteler. Hastaların kullanmış
oldukları ilaçların doz ayarlamalarından ne zaman almaları gerektiğine kadar olan
bilgileri bu sensör sistemlerinin yapmış olduğu ölçümlerle belirlemektedir.
Biyofarmasötik ilaçların konformasyonel analizlerinin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli
yöntemlerin kullanılmakta olduğu bilinmekle birlikte bu yöntemlerin kullanımı ile bu
biyofarmasötik ilaçların analiz metoduna bağlı olarak gerçekleşen malzeme kaybı ile
ortaya çıkan maliyet artışının ilaç üreticilerinin üzerinde bir yük olduğu gözükmektedir.
Bu yükün ortadan kaldırılması için hızlı ve kesin sonuçlar veren, tekrarlanabilirliği
yüksek ve maliyeti düşük analitik yöntemlerin ortaya konması için çalışmalar
sürdürülmektedir. Önerilen öncelikli alanda yürütülmesi planlanan çalışmalarda ticari
olarak piyasada bulunan biyofarmasötik ilaçların konformasyonel analizleri için IM-MS
ve IM-MS/MS tekniklerinden faydalanılarak hızlı, güçlü, hassas ve özgün analitik
yöntemlerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek analitik yöntemler ile
piyasada bulunan ya da üretilmesi planlanan biyofarmasötik ilaçların çok düşük
miktarlarının

hızlı

ve

yüksek

doğrulukla

analizlerinin

mümkün

kılınması

hedeflenmektedir. Ayrıca söz konusu analizler üzerine gerçekleştirilecek olan
çalışmalarda elde edilecek yüksek hassasiyet ve kesinliğe sahip veriler ile bu alanda
yapılan çalışmalara katkı sunularak literatürün bu alandaki ilerlemesine ve gelişmesine
katkı sunulacaktır.
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Kimya Bölümü
Organik Kimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

BARIŞ

TEMELLİ

PROFESÖR

§

CANAN

ÜNALEROĞLU

PROFESÖR

§

FATMA

SEVİN DÜZ

PROFESÖR

§

HÜLYA

ŞENÖZ

PROFESÖR

§

NAZAN

TUNOĞLU

PROFESÖR

§

VİLDAN

GÜRSOY

PROFESÖR

§

AYŞE

UZGÖREN BARAN

DOÇENT

§

BERAY

TEMELLİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

DİLEK

YÜKSEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EFDAL

TEKNİKEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MAZLUM

TÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

SEYİTDANLIOĞLU ŞİRİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İlaç Tasarımı ve Keşfi

§

Güneş Enerjisi Teknolojileri

§

İlaç-Tıbbi İlaç

§

Moleküler Sensörler

§

Hesaplamalı Organik Kimya

Alt Çalışma Konuları

§

Bilgisayar-destekli ilaç tasarımı

§

İn silico, in vitro ve in vivo biyolojik aktivite çalışmaları

§

Silisyum Güneş hücreleri

§

DSCC, perovskit ve organik güneş hücreleri

§

Fotovoltaik teknolojiler

§

Yapay yaprak teknolojileri

§

Floresan sensörler

§

Kolorimetrik sensörler

§

Kemodosimetreler

§

Bilgisayar destekli organik yarı iletken materyal tasarımı
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Anahtar Kelimeler

Bağımlılık ilaç araştırmaları, moleküler mekanizma, ilaç hedefleri, uyuşturucu, sigara,
alkol bağımlılığı, güneş hücreleri, DSCC, perovskit, fotovoltaik, organik güneş hücreleri,
kanser, sentez, ilaç, antibakteriyel, antiinflammatuar, kemodosimetre, floresan sensör,
kolorimetrik sensör, katyons ensörü, anyon sensörü, moleküler prob, moleküler
sensör, organik yarı iletken, hesaplamalı organik kimya, OLED, biyosensör, yapay kas
Önemi ve Gerekçesi

Milli İlaç hedefini gerçekleştirmek adına ilaç konusunda uzman ve deneyimli bilim
insanlarının yetiştirilmesi öncelikli olarak gereklidir. Bu alanda yazılmış tek kitap olan
"İlaç Kimyasına Giriş" kitabım ile Milli İlaç hedefine katkı sağlamış biri olarak Hacettepe
Üniversitesi gibi sağlık alanında bir numara olan üniversitemizde kimya, biyoloji,
eczacılık, bilgisayar mühendisliği gibi alanlardan oluşan bir interdisipliner bir ekip ile
milli ilaç kapsamında öncü bir konuma gelinmesi hem ülkemize hem de insanlık adına
sağlık alanında çok büyük katkılar sağlayacaktır.
Güneş enerjisinin verimli bir şekilde elektrik enerjisine dönüştürülmesi güncelliğini hiç
bir zaman kaybetmeyen dünyanın enerji problemlerinin çözümünde her zaman en
önde gelen araştırma alanlarından biridir. Bu alanda mevcut teknolojilerin
geliştirilmesi,

verimliliğinin

arttırılması,

maliyetlerinin

düşürülmesi

ve

yeni

teknolojilerin geliştirilmesi oldukça önemlidir.
Ülkelerin ilerlemesi kendi kendine yeter olmakla paraleldir. Hem sağlık hem de ileri
teknolojide bir ülkenin ilerleyebilmesi ise en temelde o ülkenin yerli kimysallarına sahip
olmasına bağlıdır. Bir ülkenin kendi arabasını kendi uçağını yapabiecek güce sahip
olması elbette önemlidir. Ama bunlara sahip olurken bunların yakıtından motoruna
temel malzemelerini üretebilmek belki daha da önemlidir. Teknoloji gibi ilaçda da dışa
bağımlılığı azaltmak önemlidir. Son zamanlarda yaşadığımız kriz de göstermiştir ki
kendi ilaçlarımıza sahip olamazsak sağlık sistemimiz ne kadar iyi olursa olsun
hastalarımız ilaçsız kalacak ve sağlıkları tehlikeye atılacaktır. Bu nedenle, öncelikle yerli
kimyasal ve milli ilaç ülkemizin önceliği olmalıdır.
Günümüzde çoğunlukla gelişmiş ülkelerde hesaplamalı çalışmaların ardından deneysel
çalışmalar yapılmaktadır. Doğrudan deneysel çalışmaya başlanmadan öncesinde teorik
bir çalışma ile sonuç ortaya konulması zaman, madde ve malzemeden tasarrufu
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sağlamaktadır. Ayrıca bilgisayar destekli çalışmalarda güncel çalışmalar yapmak ve
literatüre büyük oranda katkı sağlamak mümkündür.
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Kimya Bölümü
Polimer Kimyası Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

HATİCE

KAPLAN CAN

PROFESÖR

§

MURAT

BARSBAY

PROFESÖR

§

MURAT

ŞEN

PROFESÖR

§

MESHUDE

AKBULUT SÖYLEMEZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SERAP

KAVLAK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DAVUT

AKSÜT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

FEYZA

KIRAÇ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BURCU

AKAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEMİHA DUYGU

SÜTEKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZÜHRA

ÇINAR ESİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İleri malzeme teknolojileri

§

Nanomalzemeler

§

Biyobozunur kompozitler

§

Fonksiyonel polimerler

§

İlaç Araştırmaları

§

Polimerik biyomalzemeler

§

Karbon yakalama, kullanma ve depolama

Alt Çalışma Konuları

§

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler

§

Şekil Hafızalı Malzemeler

§

Yeraltı Enerji Kaynakları Yönetimi (Rezervuar, Sondaj ve Üretim teknikleri)

§

Mikro ve Nano Malzemeler, Nanokompozitler, Nanotüpler

§

Kanser ve Otoimmün Hastalıklar için Kontrollü/Hedefe Yönelik İlaç Taşıyıcı
Sistemler

§

Biyoteknolojik ve Biyobenzer İlaçlar

§

Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

§

Kişiselleştirilmiş Tıp: Tanı, Teşhis ve İzleme Teknolojileri

§

Enerji: Süperkapasitörler, Yakıt Hücresi Membranları

§

Çevre: Carbon-Capture (Karbon Yakalama)
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§

Yüzey modifikasyonu, aşı polimerizasyonu, çevre ve su uygulamaları

§

Kanser tedavisine yönelik özgün, fonksiyonel ve hedefe özgü ilaç taşıyıcı
sistemler

§

Polimerik (nano)kompozitler

§

Tanı/teşhis amaçlı floresan özellik gösteren nanomalzemeler

§

Antimikrobiyal/yara iyileştirici biyomalzemeler

§

Toksik çevre kirleticilerinin uzaklaştırılması için özgün polimerik adsorbanlar

§

Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama için özgün polimerik membranlar,
Fonksiyonel hidrojeller

Anahtar Kelimeler

Malzeme, nanomalzeme, kompozitler, polimer, ileri malzemeler, akıllı malzemeler,
nanoparçacık tasarım ve sentezi, ilaç taşıma sistemleri, kanser tedavisi, kişiye özel
ilaçlar,süperkapasitör, yakıt hücresi, moleküler baskılı polimerler, nanomalzemeler,
yüzey modifikasyonu, nanokompozitler, polimer, kopolimer, malzeme, nanomalzeme,
nanokompozit, ilaç araştırmaları, mikro ve nanoteknoloji, polimerik biyomalzemeler,
sürdürülebilir çevre, karbon yakalama, karbon depolama
Önemi ve Gerekçesi

Günümüzde polimerik malzemeler yaşamımızın hemen hemen her alanına girmiş ve
gündelik polimerlerden ileri mühendislik polimerlerine kadar mamul ürünler olarak
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu gelişme polimerleri inceleyen,
geliştiren, teknolojinin kullanımına sunan bir bilim dalı olan Polimer Kimyası Bilimi,
Teknoloji ve Mühendisliği ile entegre olarak polimer bilim dalı tüm dünyada kısa sürede
kabul gören ve büyük ilgi çeken bir bilim dalı haline gelmiştir. Günümüzde farklı ve
üstün özelliklere sahip polimerik malzemelerin üretilmesi ve her geçen gün kullanım
alanlarının genişlemesi sonucunda polimer kimyası alanı bugün kimyanın ve kimya
mühendisliğinin sınırlarını oldukça aşmış disiplinler arası bir bakış açısıyla kendi bilim ve
mühendisliğini yaratmıştır.
Su ve su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde suda bulunan antibiyotik, pestisit,
herbisit ve boya gibi kirleticilerin uzaklaştırılması amacıyla yüksek seçimliliğe ve
bağlama kapasitesine sahip akıllı malzemelerin hazırlanmasında yüzey modifikasyonu
ile hazırlanan fonksiyonel nanomalzemeler ve nanokompozitler önem taşımaktadır.
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Polimerlerin kullanım alanlarının artması ile birlikte polimerik malzemelerin yapı ve
özelliklerini geliştirebilmek ve özel amaçlar için istenilen özellikte polimer bazlı
malzeme ve nanomalzemeleri elde edebilmek önem kazanmıştır.
Polimerik malzemeler günümüzde tıp, mühendislik, enerji ve çevre uygulamaları başta
olmak üzere birçok alanda sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak bu noktada amaca uygun
polimerlerin kontrollü sentezi ve nihai uygulamaları için gerekli kimyasal ve/veya
fiziksel modifikasyonu oldukça önem arz etmektedir. Halihazırda yürütülen ve önerilen
çalışmalarda fonksiyonel, ileri polimerik malzemelerin sentezi ve disiplinlerarası
çalışmalarda değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda nanopartikül olarak
elde edilen özgün polimerik malzemelerin kanser tedavisi, tanı/teşhiste kullanımı,
makro

boyuttaki

polimerik

biyomalzemelerin

antimikrobiyal/yara

iyileştirici

biyomalzemelerle tedavide kullanımı, fonksiyonel polimerik membranların ise çevre
kirleticilerinin uzaklaştırılması ve karbon yakalama, kullanma ve depolama gibi
konularda kullanımı planlanmakta ve bu çalışmalarla günümüzün öncelikli sorunlarına
çözüm üretilmesi planlanmaktadır.
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Kimya Bölümü
Teorik Kimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

UĞUR

BOZKAYA

PROFESÖR

§

ASLI

ÜNAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

ARİFİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAVUZ

ALAGÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Hesaplamalı ve simülasyon teknikleri ve yazılımları

§

Teorik Kimya

§

Hesaplamalı Kimya

Alt Çalışma Konuları

§

Kuantum kimyasal yöntem geliştirme, kuantum kimyasal yazılım geliştirme

§

Fotovoltaik pillerde yoğunluk fonksiyonel teorisi ile hesaplamalar

§

UV-Vis ve Emisyon spektrumlarının zamana bağımlı yoğunluk fonksiyonel
teorisiyle hesaplanması

§

Spin elektronik cihazlarda yoğunluk fonksiyonel teorisi hesaplamaları

§

Optik

elektronik

cihazların

teorik

kimyasal

hesaplama

metodlarıyla

verimliliklerinin artırılması
§

Metal komplekslerinin yoğunluk fonksiyonel teorisi hesaplamaları

§

Kanser araştırmalarında ilaç tasarımı ve nicel yapı aktiflik ilişkisi hesaplamaları.

§

Kuantum kimyasal hesaplamalar.

Anahtar Kelimeler

Bilimsel hesaplama, kuantum kimyası, moleküler simülasyon, ab initio yazılım,
yoğunluk fonksiyonel teori (YFT), fotovoltaik pil tasarımları, optoelektronik cihaz
tasarımları, teorik spektroskopi, ilaç tasarımı
Önemi ve Gerekçesi

Son dönemlerde hesaplama ve simülasyon (computational science and simulation)
yöntemleri, teori ve deneye ilave olarak, bilimsel keşiflerin üçüncü ayağı olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle atomik ve moleküler ölçekteki hesaplama ve simülasyonlar,
bilimsel hesaplamalarda yaygın olarak kullanılan tekniklerdendir. Moleküler hesaplama

271

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

ve simülasyon teknikleri, kimya, fizik, biyoloji, malzeme bilimi gibi pek çok bilim dalında
standart yöntemler olarak kullanılmaktadır. Kuantum kimyasal yazılımlar ve simülasyon
yazılımları sayesinde moleküllerin yapısal, spektroskopik ve elektronik özellikleri
hesaplanabilir, bu sayede yeni malzeme dizaynı ve ilaç keşfi gibi sosyo-ekonomik
etkileri bulunan pek çok alan için teorik öngörü ve moleküler düzeyde açıklama
sağlamak mümkün olabilmektedir.
Günümüzde doğa bilimleri, sağlık bilimleri ve mühendislik bilim dalları hesaplama ve
simülasyon tekniklerinden faydalanmaktadırlar. Önümüzdeki yıllarda hesaplama ve
simülasyon tekniklerinin giderek daha merkezi rol oynaması beklenmektedir. Deneysel
sonuçları açıklamak için bu tekniklere başvurulacağı gibi deneysel çalışmalara yol
gösterme ve öngörü kazanmak için moleküler hesaplama ve simülasyondan
faydalanmak mümkündür.
Hesaplama ve simülasyon teknikleri oldukça sofistike olan kuantum kimyasal yazılımlar
ya da klasik fizik yasalarının parametrize formlarını kullanan moleküler mekanik temelli
olmaktadırlar. Uygulama çalışmaları ışığında algoritmik ve metodolojik geliştirmeler
yapılması ve yazılımlar üretilmesi hayati öneme sahiptir. Dünyadaki otuz küsür
kuantum kimyasal yazılımdan bir tanesi de araştırma grubumuzun geliştirdiği MacroQC
yazılımıdır (https://macroqc.hacettepe.edu.tr). Bilimsel yazılım konusunda önde olan
üniversite ya da merkezlerin sosyo-ekonomik etkileri olacak çıktılar üretmede daha
önde olacakları aşikardır. Dolayısıyla, YÖK’ün de öncelikli alanlar listesinde olan
hesaplamalı bilimin (computational science) ön plana çıkarılıp desteklenmesi
gerekmektedir. Yine bu bağlamda, bir yüksek başarımlı bilgisayar merkezinin (high
performance computing center) üniversitemize kazandırılması son derece önemlidir.
Bildiğim kadarıyla Boğaziçi, İTÜ ve YTÜ gibi üniversitelerde HPC merkezleri
bulunmaktadır, Hacettepe de bu yarışta geride kalmamalıdır.
Optik-elektronik konusunda ülkemizde teorik hesaplamalar çok az yapılmaktadır.
Çağımızın elektronik çağı olduğu düşünülürse, bu çalışmaların deneysel verilere büyük
katkı sağlayacağı ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için çok önemli olduğu
anlaşılacaktır. O nedenle özellikle güneş pilleri tasarımında, elektron spinini kullanarak
moleküler elektronik cihazların yapımında, ilaç tasarımında moleküler veri iletimini
sağlayan nanoçiplerin yapımında teorik hesaplamaların yapılması ve bu konuda
çalışmaların desteklenmesi gereklidir.
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Modern

kimyada,

kuantum

kimyasal

hesaplamalar

ve

bu

hesaplamaları

gerçekleştirmede kullanılan yöntemler oldukça büyük önem arz etmektedir. Son
yıllarda dünyada pek çok aktif araştırma grubu tarafından, deneysel ve teorik
çalışmalara yön verecek olan bilimsel hesaplamalar gerçekleştirilmektedir. Bu
hesaplamaları gerçekleştirmek amacıyla bir çok kuantum kimyasal yöntem
geliştirilmektedir. Yazılımlar aracılığıyla kullanıcılara sunulan kuantum kimyasal
yöntemler, atomik ve moleküler düzeyde pek çok araştırma yapılmasını en az maliyetle
sağlayarak, tüm disiplinlerde farklı alanlara ışık tutmaktadır. Malzeme bilimi, ilaç
geliştirme, enerji kaynakları gibi farklı alanlarda gerçekleştirilebilecek teorik çalışmalar
ile deneysel çalışmaların açıklanması ve bu çalışmalara yol gösterilmesi kolaylıkla
sağlanabilecektir. Gelişen teknoloji ve bilgisayar kaynakları ile önümüzdeki
dönemlerde hesaplama ve simülasyon teknikleri bilimsel çalışmalar için daha da önemli
hale gelecektir.
Bu alanda teoriler ve onlara dayanan hesaplamaları gerçekleştirecek yazılımlar
üretmek bilim ve teknolojide büyük atılımların yolunu açacaktır. Kimyanın bu alanı
enerji üretimi ve depolanması, pil ve ekran teknolojileri, kanser hücreleri ve genetik
malzemeler, ilaç etken maddeleri, yıldızlararası parçacıklar, boya ve gıda maddeleri gibi
birçok konuda yapılan AR-GE çalışmaları için ilk adım olan simülasyonlar ve önbilgiler
sunmaktadır.
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Matematik Bölümü
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ADNAN

TERCAN

PROFESÖR

§

ALİ

ERDOĞAN

PROFESÖR

§

AYŞE ÇİĞDEM

ÖZCAN

PROFESÖR

§

DERYA

KESKİN TÜTÜNCÜ

PROFESÖR

§

EVRİM

AKALAN

PROFESÖR

§

FERİDE

KUZUCUOĞLU

PROFESÖR

§

YÜCEL

TIRAŞ

PROFESÖR

§

BÜLENT

SARAÇ

DOÇENT

§

NURİ

ÇİMEN

DOÇENT

§

PINAR

AYDOĞDU

DOÇENT

§

BERKE

KALEBOĞAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HACER

İLHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELTEM

ALTUN ÖZARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Modül Teorisi

§

Kategori Teorisi

§

Halka Teorisi (Değişmeli ve Değişmeli Olmayan) ve bu teorinin değişmeli
olmayan geometri, cebirsel geometri, kategori teorisi ve operatör cebirleri ile
ilişkileri

§

Lie Halkalar, Nilpotent ve Radikal Halkalar, Adjoint Gruplar, Değişmeli Olmayan
Halkalarda İdeallerin Çarpımsal Teorisi

Alt Çalışma Konuları

§

Homolojik cebir

§

Artin, Noether modüller, injektif, projektif modüller, semiregular, semiperfect,
perfect modüller, duo modüller, regular modüller.

§

Artin halkalar ve genellemeleri, Noether halkalar, modüllerin homolojik
özellikleri, halkaların homolojik profilleri, sonsuz boyutlu cebirler üzerindeki
modül yapıları.

§

Nilpotent, Artin, Semiperfect ve Radikal halkaların adjoint grupları ve Lie
halkaları arasındaki ilişkiler.
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§

Lokal halkalar, yarılokal halkalar, düzenli hallkalar, yarıdüzenli halkalar,
endomorfizma halkaları, operatör grupları, eşkare elemanların yükseltilmesi,
birimsel elemanları yükseltilmesi, lokal morfizmalar, birimsel yükselten
morfizmalar.

§

Dedekind Asal Halkalar, HNP Halkalar, Krull Order, Tek Türlü Çarpanlarına
Ayırma Halkaları, G-Dedekind Asal Halkalar.

Anahtar Kelimeler

Regular, semiregular, local halka, semilocal halkalar, comorphic halkalar, clean halkalar,
stable range 1 halkalar. Artin halkalar, Noether halkalar, yarımükemmel (semiperfect)
halkalar, injektif modüller, projektif modüller, düz (flat) modüller, uyumlu (amenable)
tabanlar, Baer-Kaplansky sınıflar, Baer nesneler, CS-Baer nesneler, Rickart nesneler,
zayıf Rickart nesneler, tam kategori, nilpotent halka, radikal halka, Lie halka, adjoint
grup, lokal morfizma, birimsel eleman, maksimal order, asal ideal, Krull tamlık bölgesi,
tersinir ideal, refleksif ideal.
Önemi ve Gerekçesi

Günümüzde pek çok uygulamalı alanın altyapısı olarak cebirsel yapıların kullanıldığı bir
gerçektir ve bu konudaki farkındalık günden güne daha da artmaktadır. Temel cebirsel
yapılardan olan sonlu cisimler (halkalar), gruplar ve matris cebirleri gibi yapılar yapay
zeka, kriptoloji, cebirsel geometri ve çizge (graph) kuramı vb. alanlarda temel yapı taşı
olarak kullanılmaktadır. Halka ve modül teorisinde çalışılan konular da bu cebirsel
yapıların bazen genellemeleri, bazen de farklı bir bakış açısıyla geliştirilmeleri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Araştırma konularımızın genel amaçlarından biri, modüllerin homolojik özelliklerinin
halkalar üzerinde ele alınan sonluluk koşulları ile ilişkilerinin araştırılması ve bu sayede
halka sınıflandırma teorisine katkı sağlamaktır. Aslında, uzun zamandan beri, sonluluk
koşulları ile homolojik özellikler arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu
konuda verilmiş ilk temel sonuçlardan biri, Barbara Osofsky’nin, 1964 senesinde elde
ettiği ünlü teoremidir. Bu teoreme göre, birimli ve birleşmeli bir halkanın üzerindeki
bütün devirli modüllerin injektif olması, halkanın, yarı-basit Artin bir halka olmasına
denktir. Yani homolojik bir özellik olan injektifliğin bütün devirli modüller için
sağlanması, halkanın, bir sonluluk koşulu olan, azalan zincir koşulunu sağlayan bir tür
halka olması ile aynı anlama gelmektedir. Böylece bir halkanın, üzerindeki modüllerin
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homolojik özellikleri (örneğin; injektiflik, projektiflik, flat olma vs.) ile belirlenmesi
konusunun da önü açılmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar uzanan
ve bu yönde aktif olarak devam eden araştırma programının bir ayağı da bir halkanın
üzerindeki belli tipten modüllerin injektif olması ile ilgili olarak yürütülmektedir.
Örneğin, bunlar arasında sağ V-halkaları (üzerindeki her sağ basit modülün injektif
olduğu halkalar), sağ PCI-halkaları (üzerindeki her sağ öz devirli modülün injektif
olduğu halkalar), sağ QI-halkalar (üzerindeki her sağ quasi-injektif modülün injektif
olduğu halkalar), quasi-Frobenius halkalar (üzerindeki injektif ve projektif modüllerin
çakıştığı halkalar), sağ SI-halkalar (üzerindeki her singüler sağ modülün injektif olduğu
halkalar) gibi halka sınıfları söylenebilir. Günümüze kadar bu halka sınıflarının birbirleri
arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasına yönelik birçok önemli çalışma yapılmıştır.
Bunlardan biri de 1969 senesinde Ann Boyle tarafından, Noether kalıtsal V-halkaların
QI-halkası olduğunun gösterildiği çalışmadır. Bununla beraber Boyle, “her sağ QIhalkası sağ kalıtsaldır” şeklinde, günümüzde Boyle Sanısı olarak bilinen, bir sanı ortaya
atmıştır. Fakat ortaya atıldığından beri bu sanı ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz bir
yanıt verilememiştir. Araştırmamızda ele aldığımız bazı problemler ile bu problemlerin
çözümlerine ulaşmak için kullanmayı öngördüğümüz yöntemler, Boyle Sanısının
çözümüne katkı sağlayacağı düşünülerek seçilmiş ve ortaya atılmıştır. Kısacası, Boyle
Sanısının halen çözülememiş bir problem olarak önemini korumaya devam etmesi,
araştırma konumuzu seçmemizde önemli bir etken olmuştur.
Halka ve modül kuramı üzerinde öncü çalışmalar yapmakta olan çok sayıda önemli
matematikçinin tüm uğraşılarına rağmen (bazı özel durumlara ilişkin belli mesafeler kat
edilmesi dışında) uzun zamandan beri çözümsüz kalan Boyle Sanısını ele almak, elbette
ki, daha genel yaklaşımlar ile bugüne kadar ortaya konanlardan farklı düşünceler
üretmeyi gerektirecektir. Bu yönde bize yardımcı olmasını umduğumuz araçlardan biri
de ilk defa Sergio Lopez-Permouth tarafından etkin olarak kullanılan ve bir modülün
injektif olmaktan ne kadar uzak olduğunun ölçülmesine yarayan injektiflik bölgeleridir.
Aslında injektiflik bölgelerinin büyüklük bakımından alt ve üst sınırları vardır ve
injektiflik bölgesi üst sınıra ulaşan modüller, ancak, injektif modüllerdir. İnjektiflik
bölgesi alt sınırda kalan modüllere “fakir modül” denmiş ve üzerindeki her modül ya
injektif ya da fakir olan halkalar çalışılmıştır. Bu tip halkalara “orta sınıfı olmayan
halkalar” adı verilmiştir. Orta sınıfı olmayan halkalar, özel olarak, üzerindeki her quasiinjektif modülün ya injektif ya da yarı-basit olduğu halkalardır. Bunun tersinin doğru
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olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Eğer doğru ise bu, Boyle Sanısının da doğru
olduğunu kanıtlayacaktır. Dolayısıyla üzerindeki her quasi-injektif modülün injektif ya
da yarı-basit olduğu halkalar üzerinde düşünmek, Boyle Sanısını sınamak için faydalı bir
yaklaşım olabilir. Diğer taraftan, bu yöntemler akla başka problemler de getirmektedir.
Örneğin orta sınıfı olmayan halkalar üzerinde yapılan ve bu halka sınıfı ile ilgili sırların
çok büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağlayan çalışmalara rağmen, bu halkaların, bir
sonluluk koşulu olan, artan zincir koşulunu sağlamak zorunda olup olmadığı halen
bilinmemektedir. Akla gelebilecek bir başka soru da injektiflik bölgelerinin oluşturduğu
latis yapısının halka üzerindeki sonluluk koşullarını ne şekilde etkilediğidir. Bass-Papp
Teoremi olarak literatüre geçen önemli bir teorem, injektif sağ modüllerin keyfi dik
toplamlarının injektif olması ile halkanın sağ Noether halka (yani bir sonluluk koşulu
olan sağ idealleri üzerinde artan zincir koşulunun sağlandığı halka) olmasının denk
olduğunu söylemektedir. Bu teoremi injektiflik bölgelerinin dilinden tekrar edersek,
kabaca, “halkanın sağ Noether olması ile injektiflik bölgesi üst sınıra ulaşan modüllerin
dik toplamlarının da bu özellikte olması denktir” sonucunu elde edebiliriz. İnjektiflik
bölgelerinin üst sınırı olan modül sınıfı için az evvel bahsedilen dik toplam özelliği, diğer
injektiflik bölgeleri için de düşünülürse, bu özellikteki injektiflik bölgelerinin
ulaşabileceği bir üst sınır olup olmadığı sorusu ortaya atılabilir. Örneğin halkanın
Noether olması ile bu üst sınırın tüm modüllerin sınıfına eşit olması denktir. Böylece
halkanın Noether olmaktan ne kadar uzak olduğu, injektiflik bölgeleri cinsinden
ölçülmüş olur. Eğer injektiflik bölgelerinin hiçbirinin yukarıda bahsedilen dik toplam
özelliğini sağlamadığı bir halka düşünülürse, böyle bir halkanın Noether olmaktan olası
en uzak mesafede duracağı açıktır. Böyle halkaların ne tür özellikler sağladığı ile ilgili
bugüne kadar hiç çalışma yapılmamıştır. İnjektiflik bölgelerinin düşünülmesinin
homolojik özellikler ile sonluluk özelliklerini birbirine bağlayan iyi bir yöntem
olabileceği, bu modül sınıflarının her iki konu ile ne kadar yakından bağlantılı olduğuna
dair yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır.
Bir cismin kopyalarının sonsuz çarpımı üzerinde modül yapıları türeten sonsuz boyutlu
cebirlerin tabanları, son yıllarda, oldukça yaygın bir araştırma konusu olmuştur. Bu tür
tabanlar ‘uyumlu’ ve bunların türettiği modüller de ‘temel’ olarak adlandırılmaktadır.
C.A. Arellano ve S.R. Lopez-Permouth, makalesinde, tüm temel modüllerin izomorf
olup olmadığı sorusunu negatif olarak cevaplamışlardır. Bu modüllerin gerçekten
izomorf olduğunu gösterme çabaları ‘ikili sempatik’ adı verilen yeterli bir koşulun
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tanımlanmasına yol açmıştır. Bundan sonra ‘sempatiklik’ kavramı daha dikkat çekici bir
konu olmuştur. Ancak, Arellano/Lopez-Permouth ikilisinin çalışmalarına kadar temel
modüller arasındaki ilişki başka koşullar olmaksızın direkt olarak incelenmemişti.
Buradaki zorluk, iki modülün izomorf olmadığını garantileyebilmek için modüllerden
birinin sağlamadığı modül teorik özelliklerin incelenmesinin gerekliliğidir. Bunun için
temel modüllerin özellikleri araştırılmalıdır. İzomorf olmayan temel modüllerin
keşfedilmesini sağlayan farklı yaklaşım, söz konusu modüllerin sağladığı tüm özelliklere
yoğunlaşmak yerine bu modüllerin bir özelliği sağlama derecesine odaklanmaktı. Başka
bir deyişle, verilen bir profilde bu modüllerin aynı portfolyoyu paylaşıp
paylaşmadıklarını tespit etmekti. Bu yaklaşıma benzer olarak, bir modülün
injektifliğinin, projektifliğinin ve düzlüğünün ölçülmesi için ortaya atılan yaklaşımlar
oldukça kapsamlı olarak ele alınmış ve hala yaygın olarak üzerinde çalışılmaktadır. Bu
konularla ilgili olarak, aralarında ilginç olarak, Arellano/Lopez-Permouth çalışmasında
seçilen özellik injektiflikti ve bu çalışma ile, bir özelliği ölçmek için alternatif sistemlerin
olmasının üstünlükleri gösterilmiş oldu. Ele alınan modüllerin hepsi (esas tabanları
diğer uyumlu tabanlarla öz sempatik olmayan) temel basit modüllerdi ve bu temel
modüllerin esas tabanları ikili geçimsizdi, yani hiçbir temel modülün esas tabanı
diğerlerinin esas tabanları ile uyumlu değildi. Aslında Arellano/Lopez-Permouth
ikilisinin sonuçları B tabanı C tabanına öz sempatik olmak üzere, izomorf olmayan M_B
ve M_C temel modüllerinin örneklerini de içerir. Ancak, genel cebirler için temel
modüllerin izomorluğunun genel bir analizi üzerinde hala çalışmalar devam etmektedir
ve Arellano ile Lopez-Permouth’un kullandıkları strateji, yeni varyasyonlar elde etmek
için ümit vadetmektedir. Söz konusu yeni çalışmada seçilen araç bölünebilirlik özelliği
üzerinde odaklanan yeni bir profil tipidir.
Kategori teori, temsil teorisi (representation theory), cebirsel geometri, cebirsel analiz
ve cebirsel K-teorisi gibi çok çeşitli alanlarda önemli roller oynamaktadır. Homoloji
cebirindeki metodlar kullanılarak, bazı kategoriler üzerinde bazı özellikler ispatlanabilir
ve bunların bir R halkası üzerindeki modüller üzerine uygulamaları incelenebilir.
Bundan dolayı öncelikli alan ve alt çalışma konularımız içine Homolojik cebir
yöntemlerini içeren Kategori teorisini de katmak istedik.
Araştırma konularımızın genel amaçlarından bir diğeri ise Adjoint grup yapısı kullanarak
bazı özel tipte yeni halkalar elde etmektir.
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Hem değişmeli cebir hem de cebirsel geometri için ana bileşenlerden biri olan yerel
halkalar sınıfına artan ilgiyle birlikte yerel morfizmalar son yıllarda büyük ilgi gördü. Bu
kavramların hem değişmeli hem de değişmeli olmayan cebirdeki genellemeleri ve bu
genellemelerin cebirsel geometriyle olan etkileşimlerinin araştırılması önem arz
etmektedir. Bu nedenle öncelikli alan ve alt çalışma konularımız içine Halka Teorisinin
değişmeli olmayan geometri, cebirsel geometri, kategori teorisi ve operatör cebirleri
ile ilişkilerini araştırmayı da katmak istedik.
Fermat'ın son teoreminin ispatı için verilen yüz yılı aşkın uğraşlar neticesinde,
halkalardaki elamanların tek türlü çarpanlara ayrılması yerine ideallerin tek türlü
çarpanlarına ayrılması özelliğinin önemi ortaya konmuş, ideallerin aritmetiği büyük
önem kazanmıştır. Değişmeli olmayan halkalarda da ideallerin tek türlü çarpanlarına
ayrılabildiği pek çok halka sınıfının bulunması, bu alandaki çalışmaları hızlandırmıştır.
Sayılar Teorisi gibi uygulamalı alanlarda gelişmelerin sürmesi için teorik alt yapı
sağlayan bu konunun hız kesmeden ilerlemesi önem taşımaktadır. Onun için değişmeli
olmayan halkalarda ideallerin çarpımsal teorisi de önemli bir öncelikli araştırma konusu
olarak ele alınmıştır.
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Matematik Bölümü
Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

EMİN

ÖZÇAĞ

PROFESÖR

§

UĞUR

GÜL

PROFESÖR

§

FATMA GAMZE

DÜZGÜN

DOÇENT

§

EYLEM

ÖZTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NAZİFE

ERKURŞUN ÖZCAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İSMAİL

ASLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KERİME

KALLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEMA

YAYLA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR

SERT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kesirli Denklemler

§

Anizotropik Denklemler

§

Dinamik Sistemler

§

Matematiksel Biyoloji Genelleştirilmiş Fonksiyonlar Teorisi

§

Uygulamaları (kısmi diferansiyel ve integral denklemlerine uygulamaları)

Alt Çalışma Konuları

§

Genelleştirilmiş fonksiyonlar üzerinde konvolüsyon, çarpma ve kompozisyon.

§

Genelleştirilmiş fonksiyonlar uzayında integral dönüşümleri, hipergeometrik
fonksiyonlar, analitik fonksiyonlar, doğrusal olmayan analiz için genelleştirilmiş
fonksiyonlar

§

Kesirli operatörler, yerel olmayan pseudo-diferansiyel operatörler, Morse
Teorisi, Anizotropik denklemler, Anizotropik Sobolev Gömülmeleri, L_1L_sonsuz eşitsizlikler, optimal sınır, kesirli Laplace operatörleri

§

Bulaşıcı hastalıkların matematiksel modelleri, popülasyon dinamikleri.

§

Sınır değer problemleri, reaksiyon-difüzyon denklemleri.

§

Hölder düzenlilik, Harnack eşitsizlikleri

Anahtar Kelimeler

Matematiksel Biyoloji, uzun zaman dinamikleri, lokal olmayan denklemler, Parabolik
denklemler, difüzyon denklemleri, Kesirli Operatörler, yerel olmayan pseudo-
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diferansiyel operatörler, Mountain Pass teoremi, Morse Teorisi, Anizotropik
denklemler, Anizotropik Sobolev Gömülmeler, bulaşıcı hastalıkların matematiksel
modelleri, popülasyon dinamikleri, genelleştirilmiş fonksiyonların çarpımı, konvolüsyn
çarpımı, kompozisyonu, genelleştirilmiş fonksiyon katsayılı kısmı diferansiyel
denklemler, integral denklemleri, hipergeometrik fonksiyonlar, ıraksak integraller,
Hadamard sonlu toplamı, Dirac delta fonksiyonu, regüler diziler
Önemi ve Gerekçesi

Genelleştirilmiş fonksiyonların en zayıf olan kısmı ünlü Shwartz’ın adıyla da anılan
çarpımın ve buna ilaveten konvolüsyon çarpımının genel olarak tanımlanamamasıdır,
yani genelleştirilmiş fonksiyonların uzayı çarpma işlemine göre kapalı olmayıp bir cebir
değildir ve bunlara özellikle quantum field teorisinde ve diferansiyel denklemlerin zayıf
çözümlerinin araştırılmasında ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Dirac-delta fonksiyonunun
karesi parçacık etkileşimlerinin geçiş oranının hesaplanması ilaveten Dirac-delta
fonksiyonunun tersinin kosmolojik modellerde anlamlı hale getirilmesi bilim insanları
tarafından çözümlenmesi beklenilen problemlerdir ki çözülmeleri durumda ise
insanların ihtiyaçlarının karşılanması veya daha iyi hale getirilmesine katkı sağlayacaktır.
Genelleştirilmiş fonksiyonların çarpımı, konvolüsyon çarpımı ve kompozisyonu ile
Fractional kalkülüs arasında son zamanlarda kurulmuş ilişkinin zenginleştirmesini
katkıda bulunacaktır. İfade edilenlerin yapılması durumunda, quantum field teorisi,
electro manyetik teorisi, quantum mekanik, sinyal işleme (signal processing)
alanlarında karşılaşılan fractional kısmi denklemler ile integral denklemlerin
çözümlerinin elde edilmesini sağlayacaktır.
Önerilen bu öncelikli alan konusunda yapılacak olan çalışmalar; biyoloji, kimya gibi pek
çok alanda ortaya çıkan bazı problemleri çözümler ile süreçler hakkında kesin yorumlar
yapılabilecektir. Kesirli operatörleri olan denklemler çok günceldir. Yumuşak ince
filmler yarı geçirgen geçirgen zarlar, alev yayılımı, korunum yasaları, kuantum
mekaniğinin ultra göreli sınırları, yarı jeostrofik akışlar, çoklu saçılma, Minimal Yüzeyler,
malzeme bilimi, su dalgaları, Thi obstacle problemi, optimizasyon, faz geçişleri, finans,
tabakalı malzemeler, Anormal Difüzyon, kristal dislokasyonu gibi çok çeşitli konulardan
doğan problemlerin modellenmesinde başlıca rol oynarlar.
Anizotropik denklemler son zamanların popüler konularından biridir. Sıvı kristalleri,
ahşap veya yerkabuğu gibi birçok materyal farklı yönlerde farklı hızlarda kırılma
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eğilimine sahip olduğundan, bu olayların modellenmesi izotropik olmayan yani
anizotropik denklem modelleriyle ele alınır. Deprem bilimleri veya jeolojik alanlarla
ortak çalışma yapmaya müsaittir.
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Matematik Bölümü
Geometri Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYŞE

ALTIN

PROFESÖR

§

FAZİLET

ERKEKOĞLU

PROFESÖR

§

SELMA

ALTINOK BHUPAL

PROFESÖR

§

MESUT

ŞAHİN

DOÇENT

§

ORHAN OĞULCAN

TUNCER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Eğrilerin ve Yüzeylerin Enerjisi

§

Çizgeler üzerinde tanımlı parçalı polinomlar

Alt Çalışma Konuları

§

Frenet Vektör Alanlarının Enerjisi, Yüzeysel Alanın Enerjisi, Klasik BernoulliEuler Eğriler için yeni karakterizasyonlar, Yüzeyler ve Manifoldlar üzerinde
Klasik Bernoulli-Euler eğriler

§

Çizgeler, parçalı polinomlar

Anahtar Kelimeler

Elastica (klasik Bernoulli-Euler eğri), enerji, Frenet vektör alanı, distribution, Sasaki
metriği, birim vektör alanı enerjisi, hız vektörü alanının harmoniği, çizgeler, parçalı
polinomlar, değişmeli cebir
Önemi ve Gerekçesi

Eğriler içerisinde enerjisi minimum olan eğriler elastik eğrilerdir. İki nokta arasındaki
yolu en ekonomik alabileceğimiz eğriyi elde ederek, günlük yaşamımızda çok önemli
olan enerji tasarrufuna katkıda bulunabiliriz.
Parçalı polinom teorisi genel olarak yaklaşım teorisi, sayısal analiz, bilgisayar grafik,
kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, mühendislik ve endüstri gibi
alanlarda uygulamalara sahip olması, bu alanda yapılan çalışmaları önemli kılmaktadır.
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Matematik Bölümü
Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

SULTAN EYLEM

TOKSOY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kategori Teorisi

Alt Çalışma Konuları

§

Grothendieck Kategorilerde saf direkt nesneler

§

Bir öz sınıfa göre (Dual) Rickart özelliği

Anahtar Kelimeler

Saf Direkt İnjektif Nesne, Saf Direkt Projektif Nesne, Öz Sınıf, Grothendieck Kategori,
Abel Kategori, Funktor
Önemi ve Gerekçesi

Modül kategorisinde yapılan çalışmaların Abelian (Grothendieck) kategorilere
genelleştirilmesi her zaman ilgi çekici bir konudur. Özellikle de son yıllarda bu tür
çalışmalar oldukça çoğalmıştır. Saf direkt injektif modüller ve saf direkt projektif
modüller çok yakın zamanda yapılmış çalışmalardır. Bu nedenle Grothendieck
kategorilerde çalışılacak olan saf direkt nesneler konusu daha önce çalışılmamıştır ve
çalışılması gerekmektedir.
Modül kategorisinde spesifik bir özelliğe göre (dual) Rickart olma özelliği oldukça fazla
çalışılmış ve Abel kategorilere ve Grothendieck kategorilere genelleşmeleri üzerine
çok fazla yayın yapılmıştır. Ancak bu genel bir öz sınıfa göre (dual) Rickart olma özelliği
ne modül kategoride ne de Abel (Grothendieck) kategoride çalışılmamıştır. Bu tür bir
çalışma şu ana kadar yapılmış olan çalışmalara bir framework teşkil edeceğinden
oldukça önemlidir.
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Matematik Bölümü
Topoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALEV

KANIBİR CAMGÖZ

PROFESÖR

§

FİLİZ

YILDIZ

PROFESÖR

§

MURAT

DİKER

PROFESÖR

§

RIZA

ERTÜRK

PROFESÖR

§

SELMA

ÖZÇAĞ

PROFESÖR

§

SİNEM

ONARAN

PROFESÖR

§

YAŞAR

SÖZEN

PROFESÖR

§

SEÇİL

TOKGÖZ

DOÇENT

§

AHMET

IRKAD

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ESRA

KORKMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HATİCE

ZEYBEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SALİHA

KIVANÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Hitchin Bileşenleri

§

Asimetrik Topoloji

§

Nokta-Küme Topolojisi

§

Küme-teorik topoloji (set-theoretic topology)

§

Dijital topoloji

Alt Çalışma Konuları

§

Hitchin Bileşenlerinin Bonahon-Dryer koordinatları, Thurston ve Atiyah-BottGoldman Simplektik Formları, Reidemeister Torsiyon

§

Metrikler, Simetrik Bağlantılılık, Doku Teorisi, Grafik Teori, Kategori Teori.

§

Seçme Prensipleri

§

Topolojik uzaylar, bilgisayar grafikleri, dijital topoloji

Anahtar Kelimeler

Hitchin bileşenleri, Bonahon-Dryer koordinatları, Thurston ve Atiyah-Bott-Goldman
Simplektik formları, Reidemeister torsiyon, metrik, quasi-metrik, bağlantılı grafik,
doku, di-topoloji, asimetrik nokta, simetrik yol, asimetrik uzay. Lindelöf, Menger,
Hurewicz, cover, dijital topoloji, topolojik uzaylar, dijital düzlem, Khalimsky topolojisi,
Jordan eğrisi
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Önemi ve Gerekçesi

Literatürde geometrik öneme sahip olan Hitchin bileşenleri için Bonahon-Dreyer
koordinatlarının popülaritesi artarak devam etmesi sebebiyle elde edilen sonuçların
seçkin dergilerde yayınlama imkanı bulacağını güçlü bir şekilde düşünmekteyiz. Bu
konularda ülkemizde henüz yeterince çalışılmamış olması bu konudaki ülkemizdeki
bilim camiasına yeni bir araştırma alanı açılmış olacak, yüksek lisans tezleri ve seçkin
dergilerde yayın imkanı gibi meyveler vermesini çalışma grubumuz olarak
hedeflemekteyiz.
Modern matematiğin en temel kavramlarından biri de bir küme ve üzerinde belirli
koşulları sağlayan bir uzaklık fonksiyonundan oluşan metrik uzay çiftidir. Metrik
uzayların teorisi, uygulamalı alanların (istatistik, olasılık teorisi, varyasyon hesabı…)
olduğu kadar, topoloji, analiz ve geometri gibi matematiğin değişik branşlarının
temellerini kurmuş ve geliştirmiştir. Bu yaklaşıma benzer biçimde, bir küme üzerinde
tanımlı, Asimetrik Uzaklık Fonksiyonlarından biri olan T0-quasi-metriğin (metrikimsinin)
simetrisizliğini, yani asimetrisini ölçme problemi çerçevesinde çeşitli yöntemler ve ilgili
teoriler asimetrik topoloji ve topolojinin fonksiyonel analizdeki uygulamaları
alanlarında literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.
Topoloji alanında çözülemeyen klasik problemlere yeni bakış açısı ve yorumlama
sağlanabilmektedir.
Bilgisayar grafiklerine topolojik yaklaşım, sonlu sıralı kümeler üzerindeki bir
topolojiden yararlanmaktır. Dijital topoloji, dijital görüntülerin topolojik özellikleriyle
ilgilenir. Görüntü analizinde ve bilgisayar grafiklerinde bağlantılı alt kümeler, sınırlar,
iç, dış vb. kavramlara ihtiyacımız var. Bütün bunlar topolojik kavramlardır. Bu alanda
yapılacak çalışmalar görüntü iyileştirme işlemlerinde kullanılmaktadır.
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Matematik Bölümü
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AZER

HANMEHMETLİ

PROFESÖR

§

CANAN

KÖROĞLU

PROFESÖR

§

HAŞMET

GÜRÇAY

PROFESÖR

§

MUSTAFA

TÜRKYILMAZOĞLU

PROFESÖR

§

DERYA

ALTINTAN

DOÇENT

§

İSMET

YURDUŞEN

DOÇENT

§

ASLI

YILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYSUN

TEZEL ÖZTURAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUSTAFA

AĞGÜL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TALHA

ARIKAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEZER

BOLAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEHRA

ŞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Animasyon ve sayısal oyun teknolojileri

§

Nümerik hesaplama

§

Süperintegrallenebilen sistemlerin fiziksel ve teknolojik önemi

§

İntegre edilebilir sistemler

§

Matematiksel modelleme

§

Bilimsel hesaplama

§

Atmosfer (Okyanus) etkileşimi için modelleme ve simülasyonlar

§

Optimizasyon

§

Kriptografi

§

Dinamik sistemler

§

Evrim denklemlerinin çekicileri

Alt Çalışma Konuları

§

Sayısal oyun tasarımı

§

Oyunlaştırma

§

Sanal gerçeklik

§

Arttırılmış gerçeklik

§

Medikal animasyon

§

Biyomedikal animasyon
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§

Arayüz tasarımı

§

İnsan-bilgisayar etkileşimi

§

Adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin standart ve standart olmayan sonlu fark
yöntemleri ile çözümü

§

En küçük kareler yöntemi ile nümerik hesaplama

§

İnterpolasyon ve extrapolasyon

§

Spin içeren süperintegrallenebilen sistemlerin fiziksel önemi (nucleon-nucleon
çarpışmalarının incelenmesi), süperintegrallenebilen sistemlerin optik alanında
incelenerek teknolojiye katkıları

§

Lokal olmayan integre edilebilir denklem oluşturma, Lokal olmayan integre
edilebilir denklemlerin çözümlerini bulma ve çözüm analizi yapma, ötelenmiş
lokal olmayan, standart lokal olmayan ve lokal integre edilebilir denklemlerin
ortak ve farklı özelliklerini inceleme

§

Deterministik ve stokastik modelleme, gecikmeli ve gecikmeli olmayan
diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri, impulsif diferansiyel denklemler,
Entrop, Markov zincirleri, Bayes teoremleri, Monte-Carlo metotları, Parametre
tahminleri, stokastik simülasyon algoritmaları

§

Atmosfer ve okyanus ayrıştırılması, Türbülans Modelleri geliştirilmesi, Veri
asimilasyonuyla gözlem istasyonlarının optimizasyonu, Buharlaşma miktarı
hesaplaması ile su kaynaklarının etkin kullanımı, El Niño ve La Niña gibi iklim
fenomenlerinin araştırılması

§

Sürekli optimizasyon

§

Post-quantum algoritmalar, Blokzinciri uygulamaları

§

Kısmi Diferansiyel Denklemler

§

Hiberbolik ve hiperbolikimsi denklemlerin uzun zaman dinamikleri.

Anahtar Kelimeler

Animasyon, Sayısal oyun, Oyunlaştırma, Sanal gerçeklik, Sonlu fark Yöntemleri,
Standart Olmayan Sonlu Fark Yöntemleri, Kararlılık analizi, Hata analizi, Lokal kesme
hatası,

En

küçük

kareler

yöntemi,

İnterpolasyon,

Extrapolasyon,

Süperintegrallenebilirlik, Spin, Pion-nucleon çarpışması, Nucleon-nucleon çarpışması,
Yüksek mertebeden integral sabitleri, İntegre edilebilir sistemler, Lokal indirgemeler,
Lokal olmayan indirgemeler, Hirota bilineer yöntemi, Özyineleme operatörü, Ayrık
simetri, Soliton çözümleri, Markov zincirleri, Deterministik modelleme, Stokastik
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modelleme,
matematiksel

Monte-Carlo

metotları,Bayes

modellemesi,

Atmosfer

teoremleri,

okyanus

Reaksiyon

etkileşimi,

ağlarının

Türbülans,

Veri

asimilasyonu, İki akışkanın modellenmesi, Meteorolojik simülasyon teknikleri,
Matematiksel programlama, Doğrusal programlama, Doğrusal olmayan programlama,
MATLAB, Optimizasyon teknikleri, Post-quantum algoritmalar, Kyber, Donanımsal
yazılım tasarımı, Blokzinciri, Sıfır bilgi ispatları, Yerel olmayan çekici, Dalga denklemi,
Levha denklemi, Cahn-hilliard denklemi, Tümör büyüme denklemi, Evrim denklemleri,
Çekiciler
Önemi ve Gerekçesi

Küresel ticaretin yeni ve güçlü bir bileşeni olan sayısal oyun sektörü, teknolojide
yaşanan gelişmeler neticesinde, özellikle son 10 yılda dünya ticaretinde önemli bir yer
edinmiş ve gün geçtikçe güçlenen ve büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Teknolojide
yaşanan gelişmeler ve başta internet altyapısı olmak üzere teknolojik ürünlerin
yaygınlaşması “oyun” kavramını dijital platformlara taşımış ve yeni bir sektör
yaratmıştır.
Nümerik yöntemler analitik çözümü olmayan yada analitik olarak çözümü zor olan
problemlerin çözümünde özellikle son yıllarda bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle
mühendislik ve uygulamalı bilimlerde sık kullanılan ve tercih edilen yöntemler
olmaktadır.
Hem

Klasik

hem

de

Kuantum

Mekaniğinde

integrallenebilme

ve

süperintegrallenebilme oldukça uzun zamandır önemli bir çalışma konusu olmuştur.
Klasik mekanikte Liouville anlamda integrallenebilme n serbestlik derecesine sahip bir
Hamiltoniyen sistemin n tane hareket sabitine sahip olması olarak tanımlanır. Bu
hareket

sabitleri

birbirinden

fonksiyonel

olarak

bağımsız

ve

involutiftir.

Süperintegrallenebilirlik birbirinden fonksiyonel olarak bağımsız n hareket sabitinden
daha fazla hareket sabitinin olmasını gerektirir. Kuantum mekaniksel olarak da
süperintegrallenebilirliğin benzer şekilde tanımı yapılır. Burada tek fark hareket
sabitlerinin yerini işlemcilerin ve fonksiyonel bağımsızlığın yerini de doğrusal
bağımsızlığın almasıdır. Klasik Mekanikte maksimal olarak süperintegrallenebilen
sistemler (örneğin; Kepler veya Harmonik salınıcı problemleri) kapalı yörüngelere
sahiptir. Kuantum Mekaniğinde ise bu sistemlerin enerji seviyeleri cebirsel olarak
bulunur ve dalga fonksiyonları polinomlar olarak ifade edilir. Böylece oldukça karışık
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olabilen kuantum sistemleri (örneğin; pion-nucleon ya da nucleon-nucleon
çarpışmaları) için analitik ve tam çözümler bulmak oldukça kolay olmaktadır. Bu da
çalışılan problemi oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Süperintegrallenebilen
sistemlerle ilgili ilk sistematik çalışmalar 1965 yılında Pavel Winternitz ve arkadaşları
tarafından başlatılmıştır. Bu çalışmalar 2- ve 3- boyutlu Öklid uzaylarında yapılmış ve
birinci ve ikinci mertebeden simetri işlemcileri kullanılmıştır. Daha sonra bu çalışmalar
yüksek boyutlu ve eğri uzaylara genişletilmiştir. Ayrıca yüksek mertebeden simetri
işlemcileri için de önemli çalışmalar yapılmıştır. 2006 yılından itibaren ise kuantum
mekaniğinde spin içeren sistemlerin sistematik incelenmesi Pavel Winternitz ve İsmet
Yurduşen

tarafımdan

başlatılmıştır.

Bu

çalışmalarda

spin

içeren

bir

çok

süperintegrallenebilir sistem bulunmuş ve bu sistemlerden bazılarının tam çözümleri
verilmiştir.
Lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, bu denklemlerin
çözümlerine ulaşmak için kullanılacak yöntemlerin oluşturulması, çözümlerin
bulunması ve analizi uygulamalı matematik alanının başat konularındandır. Bu
sınıflandırma içinde integre edilebilir denklemler önemli bir yere sahiptir. Bu
denklemler doğayı tanımlamadaki gelişmelere yol açacak şekilde zengin özelliklere
(soliton çözümleri, simetriler, özyineleme operatörleri, korunum kanunları) sahiptir.
Özel

olarak;

integre

edilebilir

denklemlerle

modellenebilen

problemlere,

hidrodinamik, lineer olmayan optik, plazma fiziği, klasik ve kuantum alan teorisi gibi
alanlarda karşılaşabiliriz. Bu minvalde yeni integre edilebilir sistemler bulmak, bu
sistemlerin çözümlerini analiz etmek nonlineer bilimde oldukça dikkat çeken, birçok
uygulama alanında kullanılan önemli bir konudur. 2013'te Ablowitz ve Musslimani
tarafından integre edilebilir denklemlerin bu özelliklerini de koruyan yani yeni integre
edilebilir denklem türeten indirgemeler tanımlandı. Bu indirgemelerle zaman tersinim,
uzay tersinim, zaman-uzay tersinim denklemler elde edilebilir. Mesela uzay tersinim
denklemde, x uzay, t de zaman tanımlıyorsa çözümün (x, t) konumundaki hali yalnızca
(x, t) noktasındaki bilgiye değil, (-x, t) noktasındaki bilgiye de bağlıdır. Bu konuyu şöyle
de açıklayabiliriz: Doğada ya da sosyal hayatta birbirlerini etkileyen farklı zaman
ve/veya farklı yerde olan olaylar vardır. Genelde fiziksel olaylar tek bir (x, t) uzay-zaman
noktasında tanımlanır. Oysaki farklı zamanlarda ve/veya farklı yerlerde olan olayları
modelleyebilmek için başka bir yaklaşım oluşturulmalıdır. Bu da lokal olmayan
nonlineer integre edilebilir kısmi diferansiyel denklemler ile yapılabilir. Akılda daha iyi
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canladırabilmek için S.Y. Lou ve F. Huang'ın çalışmalarında verdikleri ''2007 yazında
Arktik denizdeki buzul kütlesindeki azalma, 2008 kışında Güney Çin'deki şiddetli
dondurucu yağmurların sorumlusudur.'' örneği paylaşılabilir. Aslında bu örnekten de
anlaşılabileceği üzere doğa olaylarını ya da ekonomik gelişmeleri modelleme
konusunda lokal olmayan nonlineer kısmi diferansiyel denklemler büyük bir rol
oynayabilir. 2021 yılında Metin Gürses ve Aslı Pekcan lokal olmayan indirgemelerin
genelleştirilmiş hali olan ötelenmiş lokal olmayan indirgemeleri tanımladılar ve bu
çalışmaların devam ettiği dönemde Ablowitz ve Musslimani bu konuda Phys. Lett. A
dergisinde yayın yaptı. Ötelenmiş lokal olmayan integre edilebilir denklemlerin bahsi
geçen modellemelerde çok daha verimli olacağı aşikardır.
Günlük hayatta karşımıza çıkan problemlerin dinamiklerini anlamak ve söz konusu
problemle ilgili öngörüde bulunabilmek için yalnızca saf yaklaşımlar yeterli olmayabilir.
Bu nedenle birçok farklı disiplinden araştırmacının mevcut bilgi birikimlerini
harmanlayarak oluşturduğu hibrit modeller ve bu modellerin simülasyonlarını yapan
algoritmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Atmosfer ve okyanuslar ihtivaları gereği dünyada canlılığın devamlılığı için olmazsa
olmazdır. Atmosfer hidrolojik döngünün içerisinde gerçekleştiği dolayısıyla gerek
meteorolojik olaylarla yer yüzüne temiz su kaynağı sağlaması gerekse nefes almamız
için ihtiyaç duyulan elementleri içermesi nedeniyle canlılık için vazgeçilmezdir. Okyanus
akışları ise dünyanın kalorifer sistemi gibi hareket ederek, ısının Ekvator bölgesinden
kutuplara doğru taşınmasını sağlar. Diğer taraftan da okyanuslar, yüksek ısı kapasitesi
nedeniyle küresel ısıyı depolayarak mevsimler arası ısıl dengenin korunmasında en
büyük rolü oynarlar. Bu ve daha fazlası nedeniyle dünya dışı yaşam arayışında bilim
insanlarının bir gök cisminde odaklandığı ilk şey su ve atmosferdir. Bu iki sistemin
sürekli etkileşimi küresel ve bölgesel iklimde en büyük belirleyicidir. İklim ise tarım,
hayvancılık, ticaret ve turizm gibi ekonomik faaliyetlerimizi doğrudan etkiler. Burada
bahsi geçenin de ötesinde atmosfer ve okyanus (AO) etkileşiminin doğrudan veya
dolaylı etki alanına giren çok daha fazlası mevcuttur. Bunlara örnek olarak şu maddeler
verilebilir; ki bunların bazıları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde
de mevcuttur. Doğrudan Etkilenenler: Küresel ısınma, Küresel iklim değişimi, Temiz su
ve sanitasyon, Suda yaşam, Meteoroloji. Dolaylı Olarak Etkilenenler: Sürdürülebilir
tarım ve hayvancılık, Erişilebilir ve temiz enerji, Karada yaşam, Havacılık teknolojileri,
Deniz kirliliğiyle mücadele (Örneğin; Müsilaj).
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Optimizasyon (en iyileme) kavramı bir probleme en mümkün çözüm bulma sürecini
tanımlar. Matematikte bu süreç genellikle bir fonksiyonun değerinin verilen kısıtlar
altında maksimize veya minimize edilmesini ifade eder. Optimizasyon yöntemleri
matematik ve doğa bilimlerinde önemli yere sahiptir. Ayrıca mühendislik, ekonomi,
finans problemlerinin çözümünde sıklıkla kullanılmaktadır.
Gelişen teknoloji ve araştırmalar sonucu kuantum hesaplamaları yapabilecek
bilgisayarlar geliştirilmesi öngörülmektedir. Böyle bir gelişme günümüz standart bazlı
kriptografi algoritmalarının kullanım dışı kalmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla 1-2 yıl
içinde NIST tarafından yarışması sonuçlanması beklenen ve final aşamasında olan
kuvantum-sonrası standart algoritması veya algoritmaları duyurulacaktır. Bunun
üzerinde bu algoritmaların çalıştığı cihazlar hem güvenli olacak hem de ihtiyaç haline
gelecektir. Bu gelişmeleri takip etmek ve bu algoritmaları donanımsal olarak
uygulamak siber güvenlik anlamında önemli bir kazanım olacaktır. Bunun dışında
gelişen teknoloji ve ekonomi modelleri kapsamında kriptopara birimleri son yıllarda
çok önemli bir konuma gelmiştir. Bu teknolojinin arkasındaki temel taş blokzinciri
yapısıdır. Şu anda reelde kriptopara uygulamasını gördüğümüz hatta son yıllarda başka
alanlara uygulanmaya başlayan blokzinciri yapısı veri yapıları anlamında önümüzdeki
yıllarda popülerliğini arttıracaktır. Bundan dolayı hem ihtiyaç duyulan uygulamalarını
geliştirmek hem de güvenliği ve mahremiyeti sağlamak önemli problemler olarak
karşımıza çıkacaktır. Bu problemlere çözüm üretmek ise gelişen teknoloji trendine ayak
uydurma açısından önemlidir.
Tümör büyüme denklemleri kanser tedavi alanında yapılan çalışmalara büyük katkı
sağlayacağından, öncelikli alan olarak çalışılması çok önemlidir.
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Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Fakültesi
Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü
§

Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon Anabilim Dalı

§

Fizyoterapi Rehabilitasyon Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

§

Kalp ve Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

§

Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

§

Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

§

Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

El Cerrahisi Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı

§

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

§

FTR Proje Uygulama Birimi I

§

Gelişimsel ve Erken Fizyoterapi Ünitesi

§

Kadın ve Erkek Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı

§

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

§

Nörolojik Rehabilitasyon Okul Ünitesi Laboratuvarı

§

Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi Hastane Laboratuvarı

§

Nöroşirurjide Fizyoterapi Ünitesi

§

Omurga Sağlığı Ünitesi

§

Onkolojik Rehabilitasyon Laboratuvarı

§

Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı

§

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi Laboratuvarı

§

Proje Laboratuvarı

§

Protez-Ortez Atölyesi

§

Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi

§

Serebral Palsi ve Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı

§

Sporcu Sağlığı Ünitesi

§

Yanık Ünitesi

§

Yutma Bozuklukları Ünitesi Laboratuvarı
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Fizyoterapi Eğitimi ve Bilişim Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

FATMA GÜL

YAZICIOĞLU

PROFESÖR

§

SİBEL

AKSU YILDIRIM

PROFESÖR

Araştırma Öncelik Alanları

§

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’da Eğitim ve Bilişim

Alt Çalışma Konuları

§

Simülasyon

§

Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik

§

Oyun temelli öğrenme

§

Mobil uygulama

§

Akran eğitimi

§

Problem temelli öğrenme yaklaşımları

§

21.yüzyıl becerileri ve eğitimi

§

Ölçme ve değerlendirme teknolojileri

§

Güncel eğitim araç ve gereçleri

§

Harmanlanmış öğrenme

§

Çevrimiçi öğrenme ortamı

§

Eğitici eğitimi

§

Müfredat güncellemesi ve teknoloji transferi

§

Mikro-yeterlilikler (microcredentials), digital badge uygulamaları

§

Esnek öğrenme

§

Eğitim-öğretim süreçlerinde kalite güvencesi

Anahtar Kelimeler

Simülasyon, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, oyun temelli öğrenme, ciddi oyun,
mobil uygulama, akran eğitimi, problem temelli öğrenme yaklaşımları, 21.yy
yeterlikleri ve eğitimi, ölçme ve değerlendirme teknolojileri, eğitici eğitimi, güncel
eğitim araç ve gereçleri, harmanlanmış öğrenme, çevrimiçi öğrenme, mikroyeterlilikler (microcredentials), esnek öğrenme, eğitim-öğretim süreçlerinde kalite
güvencesi
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Önemi ve Gerekçesi

Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) bölümü 1961 yılında Prof.
Dr. İhsan Doğramacı tarafından Ankara Üniversitesi Hemşirelik ve Sağman Okulu’na
bağlı olarak kurulmuş, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin kurulmasıyla rektörlüğe
bağlı olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu çatısı altında eğitim-öğretime
devam etmiştir. Bölümümüz Türkiye’nin ilk FTR bölümüdür. Aynı zamanda ilk FTR
fakültesi ve ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip ilk FTR bölümüdür. Lisansüstü
düzeyde ise; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Protez
Ortez ve Biyomekani, Spor Fizyoterapistliği, Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
Nöroloji Fizyoterapistliği programları çatısı altında toplamda 805 mezuna ve
öğrenimine devam eden 134 yüksek lisans ve 188’i doktora öğrencisine sahiptir.
Fakültemiz ülkemizde ilk olarak kurulan ve her geçen yıl yenileri eklenen eğitim,
araştırma ve uygulama üniteleri ve protez-ortez atölyesi ile dünyada da çok önemli bir
konuma sahiptir. Bu ünitelerde bilimsel çalışmalar, projeler, tez çalışmaları
yürütülmesinin yanı sıra klinik deneyimin artırılması, fizyoterapistlere rehberlik etmesi,
öğrencilere de staj olanakları sağlaması açısından değerlidir. Bugüne kadar Hacettepe
Üniversitesi FTR fakültesi eğitim alanında öncü olmuştur, günümüz teknolojik
gelişmeleri ve toplumsal olaylar eğitimin güncellenme ve gelişmelere uyum sağlama
ihtiyacını göz önüne sermektedir. Bu bağlamda eğitim ve bilişim bağlamındaki
araştırmalarla 21. Yüzyıl becerileri göz önünde bulundurularak, mezunların ve FTR
hizmetinin kalitesinin arttırılabilmesi için eğitim ve bilişim alanında çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Kalp ve Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalı
Akademik Kadro
§

DENİZ

İNAL İNCE

PROFESÖR

§

EDİBE

ÜNAL

PROFESÖR

§

MELDA

SAĞLAM

PROFESÖR

§

EBRU

ÇALIK KÜTÜKCÜ

DOÇENT

§

NACİYE

VARDAR YAĞLI

DOÇENT

§

AYNUR

DEMİREL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASLIHAN

ÇAKMAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYDAN ASLI

AKSEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİNAN

BURAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sağlıklı yaşam ve egzersiz

§

Fiziksel aktivite ve inaktivite ile mücadele

§

Nadir hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon

§

Giyilebilir teknolojilerin rehabilitasyonda kullanımı

§

Kronik hastalık yönetimi

§

Rehabilitasyon Teknolojileri

§

Egzersiz alışkanlığında sürdürülebilir motivasyon

§

Kronik ağrı yönetiminde egzersiz etkinliğinin bilişsel yeniden yapılanmanın
fonksiyonel MR ile değerlendirilmesi

§

Kronik ağrı yönetiminde egzersiz etkilerinin sonuçlarının yapay zeka temelinde
ürüne dönüştürülmesi

§

Kronik ağrı yönetiminde hasta eğitiminin ve standardize egzersiz
protokollerinin telerehabilitasyon yolu ile katılımın artırılması

§

Sağlığın sürdürülmesinde kronik ağrı yönetiminde biyopsikososyal temelli
egzersizin rolü

Alt Çalışma Konuları

§

Fiziksel aktivite ve fiziksel aktivite danışmanlığı

§

Egzersiz

§

Kronik solunum hastalıkları

§

Kronik kalp hastalıkları
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§

Kronik böbrek hastalıkları

§

Koruyucu rehabilitasyon

§

Metabolik sendrom

§

Diyabetes mellitus

§

Sistemik hipertansiyon

§

Obezite

§

Nadir hastalıklar (Kistik fibrozis, primer siliyer diskinezi, metabolizma
hastalıkları)

§

Konjenital kalp hastalıkları

§

Kanser

§

Kardiyovasküler hastalıklar ve solunum problemlerinin rehabilitasyonunda
teknoloji

§

Akut kardiyovasküler durumlar ve cerrahiler

§

Akut pulmoner durumlar ve cerrahiler

§

Solid organ transplantasyonları (Kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, kalp-akciğer)

§

Kronik ağrı

§

Biyopsikososyal yaklaşım

§

Yapay zeka

§

Telerehabilitasyon

Anahtar Kelimeler

Fiziksel aktivite, fiziksel inaktivite, egzersiz, egzersiz testi, egzersiz kapasitesi, egzersiz
eğitimi, kronik solunum hastalıkları, konjenital kalp anomalileri, metabolik sendrom,
diyabetes mellitus, sistemik hipertansiyon, obezite, sağlıklı yaşam
Önemi ve Gerekçesi

Hasta ve sağlıklı bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal hayata
aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi için kanıta dayalı politikalarla
desteklenen, kaliteli, güvenilir, etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet
sunumunda egzersiz eğitimlerinin öneminin vurgulanması, bulaşıcı olmayan hastalık
risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi ve koruyucu ve tedavi
edici hizmet kapasitesi geliştirilmesi, ülkemizin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek
üzere solunum eğitimlerinin ve kullanılan kanıta dayalı ölçümlerin üniversiteler,
araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim
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ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık
ekosisteminde veri havuzu oluşturmada etkin kullanımı açısından egzersiz araştırmaları
önem kazanmaktadır.
Kronik hastalıklarla ilişkili yaşam tarzı değişikliklerinin altında yatan sebeplerin
araştırılması gerekmektedir. Kronik hastalığa ve nadir hastalığa sahip bireylerde ve
sağlıklı bireylerde, fiziksel aktivite düzeyinin ve egzersiz kapasitesinin belirlenmesi,
kronik hastalıklara yatkın yaşam tarzı değişikliklerinin biyolojik kökenlerinin
araştırılması, bu biyolojik belirleyicilerin saptanması ile kronik hastalıkların ortaya
çıkışındaki mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak mümkün olacaktır. Ayrıca,
daha iyi hastalık yönetimi ve sağlıklı bireylerde sağlığın korunması ve riskli kişilere
yönelik koruyucu stratejilerin erken dönemde saptanıp geliştirebilmesi sağlanacaktır.
Değişen dünyada bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar önemli bir morbidite ve mortalite
nedeni olarak artmaktadır. Bu konuda gerek koruyucu yaklaşım olarak gerekse
sekonder önleme programı olarak yapılacak egzersiz eğitimi ve hasta eğitimi
araştırmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Önerilen konular, tüm dünya için sorun teşkil eden, önlenebilir hastalıklar adına
önemlidir. Bunun dışında Hacettepe Hastanelerinde takip edilen nadir hastalıklar bu
üniversitenin önemli bir konusudur. Geleneksel ve yenilikçi rehabilitasyon yaklaşımları
ile hastanın ulaşabileceği maksimum fiziksel yeterliliğe ulaşması rehabilitasyonun
temel amacıdır. Son yıllarda teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler rehabilitasyon
alanında da kendini göstermektedir. Yakın gelecek zamanda bu cihaz/sistemlerde
rehabilitasyon hizmeti alan hastaların sayısının artması ile büyük veriler elde edilerek
hastaların

kendine

benzer

özellikteki

hastaların

rehabilitasyon

süreçleri

incelenebilecek, buradan hastaya en uygun rehabilitasyon yaklaşımları seçilebilecek ve
hasta ile ilgili gelecek projeksiyonu daha net öngörülebilecektir.
Teknolojinin

rehabilitasyona

entegrasyonu

çok

güncel

bir

yaklaşımdır.

Kardiyopulmoner sorunların önemli bir bölümü (primer siliyer diskinezi, kistik fibrozis,
metabolizma hastalıkları) nadir hastalıklar sınıfında yer almaktadır. Diğer yaygın
görülen hastalıklarda olduğu gibi bu sağlık sorunlarında da fizyoterapi ve
rehabilitasyon yaklaşımları ve teknolojinin sürece entegrasyonu önem taşımaktadır.
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Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

FATİH

ERBAHÇECİ

PROFESÖR

§

FİLİZ

CAN

PROFESÖR

§

SEMRA

TOPUZ

PROFESÖR

§

TÜZÜN

FIRAT

PROFESÖR

§

ZAFER

ERDEN

PROFESÖR

§

ÇİĞDEM

AYHAN KURU

DOÇENT

§

GİZEM İREM

KINIKLI

DOÇENT

§

GÜRSOY

COŞKUN

DOÇENT

§

HANDE

GÜNEY DENİZ

DOÇENT

§

GÖZDE

YAĞCI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞULENUR

YILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ALİ İMRAN

YALÇIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASUDE

ARIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

ATEŞ NUMANOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GAMZE

ARIN BAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

KISACIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİBEL

BOZGEYİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Akut ve kronik ağrı

§

Kas iskelet sistem biyomekanisi ve ergonomi

§

Postür ve omurga sağlığı

§

Ölçme ve değerlendirme teknolojileri,

§

Yürüyüş ve hareket analizi, teknolojik hareket analiz sistemleri

§

Denge problemleri ve düşmeler, denge analiz sistemleri

§

Doğumsal brakiyal pleksus yaralanmaları ve torasik çıkış sendromu

§

Ayak sağlığı ve ayak basınç analizi

§

Protez ve ortezde yeni nesil tasarımlar ve teknolojiler, akıllı uygulamalar

§

Tele-izlem ve tele-rehabilitasyon

§

Ortopedik rehabilitasyon teknolojileri ve geronteknoloji

§

Koruyucu fizyoterapi

§

Sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve egzersiz,

§

Kronik hastalıkları önleme programları ve fizyoterapi
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Alt Çalışma Konuları

§

Akut ve kronik ağrı, kortikal reorganizasyon, değerlendirme ve tedavi
yöntemleri

§

Kas iskelet sistemine ait farklı patolojilerin yol açtığı biyomekanik problemlerin
belirlenmesine ve incelenmesine yönelik teknolojik destekli analizler ve
değerlendirme yöntemleri

§

Postür ve postürografik inceleme sistemleri, skolyoz ve skolyoz ölçüm
sistemleri

§

Denge analiz sistemleri, düşme riskini belirleme ve düşmeleri izleme sistemleri
(sensörlü giysiler, akıllı ve taşınabilir sensör uygulamaları, alarm sistemleri, vb),
koruyucu ve önleyici stratejiler ve rehabilitasyon uygulamaları

§

Kas- iskelet sistem problemlerinden korunma, kemik ve eklem sağlığı, eklem
koruma stratejileri,

§

Yürüyüş analizi, 3 boyutlu kinematik analiz, teknolojik hareket analiz sistemleri

§

Torasik çıkış sendromu ve tuzak nörapatileri

§

Omurga sağlığı, skolyoz, omurga cerrahisi (kifoz, kifoskolyoz, hemivertebra,
vertebra kırıkları vb) ve rehabilitasyonu

§

Kemik ve eklem sağlığını koruma stratejileri ve önleyici fizyoterapirehabilitasyon programları

§

Taban basınç analizi, kinetik ve kinematik analizler

§

Teknolojik hareket analiz ve fonksiyonel hareket izleme sistemleri

§

Uzaktan hareket izleme, tele-izlem, hareket değerlendirme yöntemleri,

§

Protez-Ortez teknolojileri ve amputelerde yapay zeka uygulamaları

§

Ayak sağlığı, konjenital veya akkiz ayak problemleri ve ayak deformiteleri (clupfoot, ekin deformitesi, halluks valgus, pes planus, pesplanovalgus, plantar
fasciitis, subtalar nekroz, topuk dikeni vb) ve ayak basınç analiz sistemleri

§

Geriatrik rehabilitasyonda teknoloji destekli akıllı uygulamalar, geronteknoloji
ve teknolojik asistif cihazlar

§

Elektromiyografik (EMG) analizler ve kas aktivasyon cevaplarının
değerlendirilmesi, fonksiyonel EMG kayıt sistemleri

§

Alt ve üst ekstremite için bilgisayarlı kas kuvvet ve gücü için ölçüm cihazları

§

Fiziksel aktivite ölçümü, fiziksel aktivite ve egzersizlere yönelik video oyunları,
akıllı telefon uygulamaları
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§

Sağlıklı yaşlanma ve aktif yaşlanma programları, akıllı tablet uygulamaları

§

Tele-rehabilitasyon

§

Kronik hastalıklar ve fizyoterapi

§

Rehabilitasyon robotları, sanal gerçeklik uygulamaları, aktif video oyunları

§

Yapay zeka, ölçme ve tedavide kayıt yapan rehabilitasyon cihazları

Anahtar Kelimeler

Ağrı, akur ağrı, kronik ağrı, somatosensori korteks, motor korteks, prefrontal korteks,
postür, postürografi, biyomekanik, ergonomi, kas-iskelet sistem yaralanmaları,
rehabilitasyonu, propriosepsiyon, proprioseptif değerlendirme, proprioseptif eğitim,
denge, denge analiz sistemleri, denge eğitimi, hareket analizi, hareket analiz
sistemleri, yürüyüş analizi, kinetik/kinematik analiz, 3 boyutlu analiz, plantar basınç
dağılımı, plantar basınç analizi, kuvvet platformları, kuvvet değerlendirme sistemleri,
elektromyografi, ayak patolojileri, ayak deformiteleri, pes planus, pesplanovalgus,
obstetrik doğum yaralanmaları, brakial pleksüs cerrahisi, rehabilitasyon, torasik outlet
sendromu, periferik sinir yaralanmaları, primer sinir tamirleri, rehabilitasyon, ampute,
ampute rehabilitasyonu, alt ve üst ekstremite protezleri, yeni nesil akıllı protezler,
myoelektrik eller, sensörlü soket uygulamaları, omurga sağlığı, skolyoz, kifoz, skolyoz
rehabilitasyonu, skolyoz cerrahisi sonrası rehabilitasyon, skolyozda ortezleme,
koruyucu ve önleyici fizyoterapi, eklem koruma stratejileri, rehabilitasyon, telerehabilitasyon, tele-danışmanlık, tele-eğitim, sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite, egzersiz,
spor, ortopedik rehabilitasyonda teknoloji, ortopedik rehabilitasyon robotları,
geronteknoloji, geriatride yardımcı teknolojiler, geriatride robot uygulamaları, dış
iskelet robotlar, end effektör robotlar, rehabilitasyon oyunları, sanal gerçeklik
uygulamaları, bilgisayar oyunları, yapay zeka
Önemi ve Gerekçesi

Kas iskelet sistemi problemleri olan bireylerde sağlığın geliştirilmesi veya kas -iskelet
sistem problemlerinin önlenmesi için koruyucu rehabilitasyon uygulamalarına
gereksinim vardır. Kas-iskelet sistemine ait patolojilerde veya yaralanmalarda, objektif
değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, öncelikli olarak yaralanmaların veya
patolojilerin erken tanınmasına ve sekonder olarak ortaya çıkabilecek diğer
patolojilerin veya komplikasyonların önlenmesine, problemin ilerleme hızının
azaltılmasına yarar. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler, ölçüm sonuçlarının daha
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hassas ve güvenilir olmasına, uzun süreli kayıtların yapılmasına, sonuçların anında analiz
edilmesine ve karşılaştırma yapılmasına olanak verir. Bu nedenle kas-iskelet sistem
problemlerinin hem değerlendirmesinde hem de fizyoterapi ve rehabilitasyon
uygulamalarında daha hassas ve objektif sonuçları elde edebilmek için teknoloji temelli
değerlendirme sistemlerinden veya yaklaşımlardan yararlanmak önemlidir. Objektif ve
hassas değerlendirme çıktılarına göre yapılacak bilimsel araştırmaların sonuçları da
literatüre önemli katkılar sağlayacak ve diğer klinik araştırmalar için kanıta dayalı
önemli bir veri tabanı oluşturacaktır. Ayrıca bu objektif ve hassas ölçüm sonuçlarına
göre planlanacak bireye özel fizyoterapi- rehabilitasyon programları, klinik
uygulamalarda yön gösterici olacak, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin
etkinliğini artıracak daha doğru ve verimli hizmet üretimi sağlayacaktır.
Ortopedik ve spor yaralanmaları önlenebilir yaralanmalardır. Risk altındaki bireylere
erken müdahale, koruyucu egzersiz ve rehabilitasyon uygulamalarının etkili bir şekilde
uygulanması, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Kas iskelet
sisteminin dejeneratif süreci egzersiz uygulamaları ile daha sağlıklı bir yaşlanma ve
cerrahiye olan ihtiyacın azaltılmasını sağlayabilir. Rehabilitasyon hizmetlerine
ulaşamayan, uzman görüşü ve tavsiye alma ihtiyacı olduğu halde bulunduğu yerde
uzman bulmayan, klinik ortam dışında evde takip gerektiren, yaşlılık, yalnız yaşama
veya pandemi koşulları gibi durumlarda klinik ortama gelemeyen hastalar, bireyler veya
yaşlılar için tele-izlem ve tele-rehabilitasyon uygulamaları sağlıkta ulaşılabilirliği artırma
konusunda oldukça önemli bir seçenektir.
Ülkemizdeki 65 yaş üzeri nüfus, 2023 yılında yüzde 10,2, 2050 yılında yüzde 20,8 ve
2075 yılında ise yüzde 27,7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. DSÖ’nün yaptığı
çalışmalardan elde edilen verilere göre, tüm toplumlarda sağlıklı ve aktif yaşlanmanın
öneminin kavranması, bunun için yeni sosyal ve siyasal politikaların oluşturulması ve
yüksek eğitim programlarında geriatri ile ilgili konulara ağırlık verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, özellikle uzun süreli yaşlı bakım hizmetlerini sağlayabilmek ve sağlık bakım
harcamalarını azaltabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bakım
hizmetlerinde kullanılması önemlidir. Bunun dışında da hem sağlıklı yaşlılarda hem de
herhangi bir kronik hastalığı veya uzun süreli bakım hizmeti gerektiren yaşlılarda
geronteknoloji ve teknoloji destekli ekipman ve cihazların kullanılması hizmet sunumu
için oldukça faydalı olur. Gelişmiş ülke örneklerinde evde bakım hizmetlerinde evde
tıbbi bakım uygulamaların yanı sıra, evde fizyoterapi-rehabilitasyon hizmetleri de
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verilmektedir. Bunun için de evde tele-izlem (son teknoloji cihaz ve sistemler
kullanılarak, bireyin sağlığının uzaktan yönetilmesi), tele-rehabilitasyon ve tele-eğitim
uygulamaları yapılmakta ve bu uygulamaların bir kısmı için teknolojik yardımcı araç ve
gereçlerden yararlanılmaktadır. Son yıllarda ortopedik rehabilitasyonda ve geriatrik
rehabilitasyonda yaygın olarak kullanılmaya başlanan diğer teknolojik rehabilitasyon
araçları da bilgisayar oyunları ve robotlardır. Özellikle Nintendo wi ve Microsoft Kinect
gibi eğlence amacıyla üretilen oyun sistemlerinin rehabilitasyona ihtiyacı olan
ortopedik hastalarda ve yaşlılarda kullanılması ve klinik kullanımda olumlu sonuçların
alınması ile bu alana olan ilgiyi giderek artırmaktadır. Günümüzde ise herkesin keyif
almak için oynayacağı oyunlardan çok ‘’ciddi oyunlar’’ olarak adlandırılan ve hastanın
hem eğleneceği hem de fiziksel ve kognitif açıdan fayda elde edeceği oyunların
geliştirilmesi, yaşlıların ve ortopedik problemi olan hastaların hizmetine sunulması
gerektiği belirtilmektedir. Bu oyunların rehabilitasyon hizmetlerine destek vermesi
nedeniyle mobilitenin ve fonksiyonların daha kolay ve erken açığa çıkmasını, klinik
etkinliğin artmasını sağlayacak; bazı rehabilitasyon hizmetlerinin evde verilmesine veya
devam

ettirilmesine

yardımcı

olacaktır.

2023

kalkınma

planı

çerçevesinde

rehabilitasyonda kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi hasta hizmet sunumunu ve
yüksek kalitede araştırma yapma kapasitemizi geliştirerek ulusal ve uluslararası
temsiliyetimizi artıracaktır.
Tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun artması ve yaşlılığa bağlı
olarak ortaya çıkan denge problemleri ve düşme gibi sorunların artması, tıbbi bakım,
ortopedik cerrahi işlemler, rehabilitasyon hizmetleri veya ilgili kronik problemlerin
takibi için hastaneye yatış başvurularını artırmaktadır. Bu nedenle yaşlılarda dengenin
veya denge kayıplarının ve proprioseptif değişikliklerin önceden tespit edilmesi,
düşmelere bağlı yaralanmaları ve kırıkları önlemede çok önemli bir araçtır. Bu nedenle
denge ile ilişkili kas-iskelet sisteme ait faktörlerin incelenerek olası sorun odaklarının
önceden belirlenmesi, bunlarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasına, koruyucu
fizyoterapi hizmetlerinin verilmesine ve en uygun rehabilitasyon programının
planlanmasına olanak sağlar. Bu değerlendirilmelerin yapılabilmesi için de objektif
değerlendirme sonuçları verebilecek postural kontrol ve denge analiz sistemlerine
ihtiyaç vardır.
Hasta veya sağlıklı bireylerde statik veya dinamik aktiviteler sırasında harekete ait
özelliklerin tanımlanması, hareketin kalitesi ve maksimum yeterlilikte yapılabilmesi için
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önemlidir. Hareket analizi sistemleri ile, sağlıklı veya hasta bireylerde hareket
paternlerine ait norm değerlerin oluşturulması; hareketlerde normalden sapma
derecesinin değerlendirilebilmesi; anormal hareket paternleri ve nedenlerinin
tanımlanabilmesi; maksimum yeterlilikte hareket ortaya çıkarılabilmek için sağlıklı veya
kas-iskelet sistem problemi olan bireylerde yapılması gereken veya uygun tedavinin
belirlenmesi; rehabilitasyon programının etkinliğinin değerlendirilmesi; tedavi
yöntemlerinin karşılaştırılabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle klinikte ve
bilimsel araştırmalarda bu amaçlarla yapılacak olan hareket analizi oldukça önemli yer
tutmaktadır ve bunun için yürüme analiz sistemlerine, hareket ve kinematik analiz
laboratuvarlarına gereksinim vardır. Hareket analiz sitemleri ile kinetik ve kinematik
özellikler ve harekete özgü zaman mesafe karakteristikleri ile ilgili bilgiler elde edilir.
Hareketin esas olarak laboratuvar uygulaması sırasında geliştirilen ve analiz edilen
yönleri, metodolojik araştırma ve temel biyomekanik ve klinik araştırmaları içerir.
Ayrıca, hareket ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme için yürüyüş, mobilite ve
fonksiyonlar ile ilişkili kas kuvveti değerlendirmesi, elektromyografi, kuvvet platformu
gibi değerlendirme cihazlarına da gereksinim vardır. Bu hareket sistemleri ve protez ve
ortez teknolojileri ile ilgili olarak güncel gelişmelerin takip edilmesi, protez ve ortez
kullanan hastalarda rehabilitasyonunun etkinliğinin artırılmasına da yardımcı olacak;
fonksiyonlara daha kısa sürede ve daha iyi bir seviyede geri dönüşü sağlayacak,
hastaların yaşam kalitesini, üretkenliğini ve toplumsal katılımını artıracaktır. Bu
nedenle sağlıklı bireyler, yaşlılar, amputeler veya diğer ortopedik problemi olan
hastalar için denge, yürüyüş ve hareket analizi yapan kapsamlı bir laboratuvar ortamı,
hareket ve yürüyüş analizi ve klinik değerlendirmeleri yapmak için kullanıldığı gibi
standartlaştırılmış deneysel protokollerin hem tasarımı hem de güvenirlik- geçerlilik
verilerinin elde edilmesi için de aktif olarak çalışılmalıdır.
Günümüzde teknolojik gelişime paralel olarak gerek çalışma hayatı ve gerekse ulaşım
ve serbest zaman aktiviteleri içerisinde fiziksel aktivite ve hareketin yeri giderek
azalmaya başlamıştır. Bu dramatik değişim bir yandan yaşamımızı büyük ölçüde
kolaylaştırırken, diğer yandan toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Covid
19 pandemi süreci de bütün bu gelişmelere ek olarak fiziksel ve sosyal yaşamı
kısıtlamış, daha az hareket eden sedanter bireyler haline gelmemize neden olmuştur.
Dünya Sağlık Örgütünün 2004 yılı Raporu’na göre hareketsiz yaşam, tüm dünyada
bulaşıcı olmayan hastalıklardan meydana gelen ölümlerin temel risk faktörleri
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arasında, yer almakta ve yılda yaklaşık 3.2 milyon kişinin ölümüne yol açmaktadır. Sağlık
Bakanlığı tarafından 2011’de yapılan “Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırması”na
göre de Türkiye genelinde kadınların %87’si, erkeklerin %77’sinin yeterli ölçüde fiziksel
aktivite yapmadığı belirlenmiştir. Bu oranlar, hareketsiz yaşam tarzının ülkemiz için
ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalarla, yeterli düzeyde
fiziksel aktivite yapmayan bireylerin 4-5 gün ve günde 30 dakika hafif veya orta
şiddette fiziksel aktivite yapan bireylere göre ölüm riskinin %20-30 arasında arttığı
tespit edilmiştir. Çalışmalar, yetişkinlerde haftada 150 dakikalık fiziksel aktivitenin;
iskemik kalp hastalığı riskini %30, tip II diyabet riskini %27, meme ve kolon kanseri
riskini de %20-25 civarında azalttığını ortaya koymaktadır. Hareketli yaşamın etkileri
sadece yukarıda anılan kronik hastalıklar, yaşlılarda ortaya çıkan geriatrik sendromlar
ve obezitenin önlenmesiyle sınırlı değildir. Düzenli yapılan fiziksel aktivite
hipertansiyon ve inme riskini azaltır; kan yağlarını ve kolesterolü düzenler, kas kitlesini
artırır; kemik yapısını güçlendirerek osteoporoz ve düşmeye bağlı kemik kırıkları riskini
azaltır. Ayrıca egzersiz ve fiziksel aktivite, tüm kas-iskelet sistem problemleri için
önemli tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle Dünya Sağlık
Örgütü’nün de vurguladığı gibi sağlıklı olmak, aktif ve sağlıklı yaşlanmak için fiziksel
aktivite şarttır ve sağlığın korunmasının en önemli güvencesidir. Dolayısıyla toplumsal
olarak baktığımızda çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık olarak yaşamın tüm zamanlarında
sağlığı iyileştirirken hastalıkları önler ve sağlıkla ilgili harcamaları azaltarak ülke
ekonomisine de katkıda bulunur. Bu durum da fakültemiz için fiziksel aktivite ve
egzersizin öncelikli alan çalışması olması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri, tıbbın birçok alanında olduğu gibi kas-iskelet
sistem problemlerine yönelik olarak yapılan hizmetlerin içinde daima yer alır ve temel
bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Bu nedenle, postural problemler, dejeneratif eklem
hastalıkları, omurga problemleri, bel- boyun ağrıları, ayak patolojileri veya
deformiteleri gibi birçok ortopedik problemin konservatif ve cerrahi tedavisi
sonrasında da oldukça önemlidir. Örneğin mobiliteyi sağlayan ayak patolojileri de sık
rastlanan patolojilerdendir. Ayak, beden ağırlığını taşıyan, şokları absorbe eden,
yürüyüşün temelini oluşturmaktadır. Bireylerde ayak sağlığına ilişkin şikayetler her
geçen gün artmaktadır. Ayak tabanında basınç dağılımında sorunlar, biyomekanik
bozukluklar ve kas iskelet sisteminden ve eklemlerde meydana gelen dizilim
bozuklukları aşağıdan yukarıya doğru artarak; diz, kalça pelvis ve omurgayla ilişkili
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şikayetlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Pes planus, ayağı destekleyen en önemli
ark olan medial longitudinal arkın yüksekliğini kaybetmesi, arka ayağın valgusu ve orta
ayağın arka ayağa göre abduksiyonunu içerebilen ve çocukluk çağından itibaren yaygın
olarak görülen bir ayak problemi olarak bilinmektedir. Her çocuğun hayatının bir
döneminde ayağında pes planusu varken, büyük bir kısmı ilerleyen yaşlarda vücut
yapılarının optimal özelliklerine kavuşması ile birlikte ortadan kaybolmaktadır.
Literatürde, 3-6 yaş aralığındaki çocuklarda fizyolojik pes planusun %44 oranında
görüldüğü̈ ve daha sonra kaybolduğu, %4-23'nde ise bunun yetişkin dönemde de
devam ettiği gösterilmektedir. Fizyolojik pes planusu olan bazı çocuklarda ilerleyen
zamanlarda bu semptomların devam ederken, diğerlerinde kaybolmasının nedenleri ile
ilgili net bir bilgiye ulaşılmamaktadır. Ayrıca, pes planusun değerlendirmesinde de altın
standart bir değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır. Bu hala çok net olmayan
bilgilerin aydınlığa kavuşturulması ve değerlendirmede geleneksel yöntemlerin yanı
sıra teknolojik yardımlı cihazların kullanılması, pes planus tedavisinde bir algoritmanın
oluşturulmasını ve pediatrik pes planus için en uygun yaklaşımların (takip, egzersiz,
ortez vb) belirlenmesini sağlayacaktır.
Çocukluk çağına ait diğer bir problem de doğumsal brakiyal pleksus yaralanmalarıdır.
Doğumsal brakiyal pleksus yaralanmaları, serebral palsi kadar görülme sıklığına sahip
olmasına rağmen (1-4/1000 canlı doğum) gerek araştırma gerek de tıbbi takip
hizmetleri yönünden yeterince ele alınamamaktadır. Bu eksiklik nedeniyle bebeklerin
uygun zamanda uygun tedavi yaklaşımlarına ulaşamamalarına ve ikincil sorunların
oluşmasına yol açmaktadır. Bu sorunların azaltılması için, kortikal plastisitenin
geliştirilmesi ve fonksiyon kazanımlarının arttırılması; yetersiz takibin neden olacağı
fonksiyonel kayıpların kısmen de olsa telafisi için yeni bir alan olarak gözükmektedir.
Ancak yaralanmanın neden olduğu kortikal etkilenimin boyutları halen net olarak
bilinmemektedir. Etkilenim boyutunun belirlenmesi sonrasında, etkilenen bölgelerin
transdisipliner bir ekip yaklaşım ile plastisite yeteneklerinin arttırılması ve fonksiyona
olan etkisinin araştırılması gelecek vadeden bir araştırma alanı olarak görülmektedir.
Bazı erişkin yaralanma modellerinde, kortikal etkilenim ve plastisite yeteneğinin
arttırılmasına yönelik yöntemler olmasına karşın, doğumsal brakiyal pleksus
yaralanmaları için geliştirilen benzer yöntemler bulunmamaktadır. Konu, bu nedenle
öncelikli alan olma potansiyeline sahiptir.
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Torasik çıkış sendromu ise, servikal bölge problemleri, üst ekstremitenin çeşitli ağrılı
patolojileri ve fibromyalji gibi kronik hastalıklarla sıklıkla karıştırılan ve geç teşhis alan
yaygın bir kas iskelet sistemi rahatsızlığıdır. Özellikle geç tanı alması, ağrı süreçlerinin
kronik hale gelmesine ve ağrıyla başa çıkmayı güçleştirmektedir. Kronik ağrı, bilinen
ağrı ve kuvvet kaybı gibi semptomlarının yanında, kronik ağrı süreçlerinin neden olduğu
biyopsikososyal etkilenim ile sonuçlanır. Bunun sonucu olarak kişilerde fiziksel aktivite
kaybı, duygudurum değişiklikleri, izolasyon ve hareket korkusu gibi yaygın semptom ve
yetersizlikler görülür. Ancak bu semptomların biyopsikososyal yönleri ve çözüm yolları
tam olarak bilinmemektedir. Biyopsikokosyal etkilenim boyutunun araştırılması kadar,
bu boyut temelinde planlanan tedavi yaklaşımlarının etkinliklerinin araştırılması önemli
görünmektedir. Bu, özellikle cerrahi ve konservatif tedavilere cevap vermeyen önemli
orandaki hasta için önemli bir konsept oluşturmak adına gereklidir.
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Önemi ve Gerekçesi

Rehabilitasyon; sağlıklı ya da hasta bireyler için sağlık gereksinimlerinin belirlenmesi,
kişi merkezli yaklaşımların planlanması, uygulanması ve izlenmesini içeren sistematik
bir süreçtir. Yaşam süresinin uzaması ve pandemi koşulları ile kronik hastalıklarda
gözlenen artış günümüzde rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı giderek
artırmaktadır. Geleneksel ve yenilikçi rehabilitasyon yaklaşımları ile hastanın
ulaşabileceği maksimum fiziksel yeterliliğe ulaşması rehabilitasyonun temel amacıdır.
Son yıllarda teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler rehabilitasyon alanında da kendini
göstermektedir. Bu bağlamda robotik rehabilitasyon, oyun destek sistemleri ve sanal
gerçeklik, telerehabilitasyon ve hareket analiz sistemleri teknolojinin rehabilitasyon
alanındaki öncü konu başlıklarıdır.
İnme, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, serebral palsi, kas hastalıkları gibi kronik
süreçli ve ülkemizde ve dünyada sık görülen nörolojik etkilenimli hastaların
rehabilitasyonunda temel bazı prensipler vardır. Hastanın egzersizleri/hareketleri bol
tekrar etmesi, fonksiyonel ve anlamlı günlük yaşam aktivitelerinin pratiği gibi bu
hedefler hastanın kısmi veya tüm vücut ağırlığının desteklenebilmesi, oyunlarla
tedavinin daha eğlenceli hale getirilmesi ve hastanın motivasyonunun artması gibi
avantajları nedeniyle teknoloji rehabilitasyon alanına girmiştir. Dahası geliştirilen
teknolojik rehabilitasyon cihaz/sistemleri sadece tedavide değil değerlendirmede de
klinik ölçümlere göre daha hassas veriler sunmaktadır. Bu sayede hastanın tedaviden
elde ettiği kazanımlar belirlenebilmekte ve tedavi süreci bu veriler ışığında
güncellenebilmektedir. Yakın gelecek zamanda bu cihaz/sistemlerde rehabilitasyon
hizmeti alan hastaların sayısının artması ile büyük veriler elde edilerek (big data)
hastaların kendine çok benzer özellikteki hastaların rehabilitasyon süreçleri
incelenebilecek, buradan hastaya en uygun rehabilitasyon yaklaşımları seçilebilecek ve
hasta ile ilgili gelecek projeksiyonu daha net öngörülebilecektir.
Rehabilitasyon teknolojileri alanında en önemli gelişim ve yatırım rehabilitasyon
robotlarına yapılmaktadır. Rehabilitasyon robotları, kısmi veya tüm vücut ağırlığı
desteği sağlanarak ayakta durma, yürüme ve kol ve el hareketlerinin pratik edildiği bir
rehabilitasyon yardımcısıdır. Rehabilitasyon robotları temelde dış iskelet robotları
(exeskeleton) ve son yüklenici (end effektor) olmak üzere 2 başlık altında ele
alınmaktadır. Dış iskelet robotları ilgili üst veya alt ekstremitenin dışarıdan bir iskelet
gibi sarılarak ağırlığının alındığı ve yapılmak istenen harekete istenilen miktarda yardım
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edildiği robotlardır. Son yüklenici robotlar ise ekstremitenin distaline yani el veya ayağa
mekanik güç yükleyerek hareketleri kolaylaştıran robotlardır. Her iki tipteki robotlarda
bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik oyunları ile desteklenerek tedaviyi eğlenceli hale
getirmeyi hedeflemektedir. Bu cihazlar ülkemiz koşullarında nitelik ve nicelik olarak
yetersizdir ve bu alanda ülkemiz çok büyük oranda dışa bağımlılık yaşamaktadır. Bu
nedenle ülkemiz hem maddi olarak kayıp yaşamakta hem de bu alanda yetişecek
nitelikli sağlık ve mühendislik çalışanlarını dış ülkelere kaptırmaktadır.
İnsan sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik verilen
rehabilitasyon hizmetlerinin günümüzdeki en büyük sorunu; fiziksel yönden bağımlı
bireylerin tedavi için hastaneye ya da özel merkezlere gitmek zorunda olmalarıdır.
Özellikle; kronik süreçli hastalıklarda tedavilerin uzun soluklu olması, rehabilitasyon
sürecinin uzun vadede etkin sonuçlar vermesi ve sürekli izleme gerektirmesi gibi
nedenler birçok hastada zaman içerisinde motivasyon kaybına neden olmakta, süreç
sıkıcı bulunmakta ve birey bir süre sonra tedaviye gelmekten vazgeçmektedir.
Telerehabilitasyon;

tele

iletişim

teknolojilerinin

rehabilitasyon

hizmetlerini

desteklemek amacıyla kullanılmasıdır. Gelişmiş ülkelerde insan sağlığının ve yaşam
kalitesinin artırılmasını amaçlayan telerehabilitasyon sistemleri 1990’lı yıllardan bu
yana yukarıda bahsi geçen sorunlara çözüm olabilmek adına uygulanmaya başlanmış
ve başarılı sonuçlar klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Özellikle Avusturalya, Kanada,
Amerika Birleşik Devletleri gibi yerleşim yerlerinin hastaneye uzak olduğu ülkelerde
başlayan telerehabilitasyon sistemleri daha sonra; Belçika, İtalya, İngiltere gibi ülkelere
de yayılarak bu alanda ulusal rehberler oluşturulmaya başlanmıştır. Ülkemiz, coğrafi
yüzölçümü bakımından bir çok Avrupa ülkesinden daha büyüktür ve aynı zamanda
rehabilitasyon hizmetlerine erişim şansı açısından da homojen bir yapıda değildir.
Büyükşehirlerde rehabilitasyon hizmetlerine erişim şansı daha fazla iken, kırsal bölge
ve küçük kentlerde bu ihtimal azalmaktadır. Bu nedenle, ülkemiz adına, yerli bir
telerehabilitasyon sisteminin genel rehabilitasyon alanı içerisindeki yerini alması bir
seçenek değil aynı zamanda bir gereklilik olarak konumlandırılmaktadır. Özellikle son
yıllardaki teknolojik gelişmeler ve internet kullanıcısı sayısının artması ile tele
rehabilitasyon

sistemlerinin

maliyetleri

düşmüş

ve

olası

uygulama

alanları

genişlemiştir.
Son yıllarda yaygın kullanımda bulunan bir diğer rehabilitasyon aracı teknolojik oyun
tedavilerdir. Özellikle Nintendo wi ve Microsoft Kinect gibi eğlence amacıyla üretilen
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oyun sistemlerinin rehabilitasyona ihtiyacı olan hastalarda kullanılması ve olumlu
sonuçların paylaşılması ile bu alana olan ilgi giderek artmaktadır. Günümüzde ise
herkesin keyif almak için oynayacağı oyunlardan çok ‘’ciddi oyunlar’’ olarak adlandırılan
ve hastanın hem eğleneceği hem de fiziksel ve kognitif açıdan fayda elde edeceği
oyunların geliştirilmesi ve hastaların hizmetine sunulması gerektiği belirtilmektedir.
Hastalar oyun oynarken oyunun gerekliliklerini yerine getirebilmek için kaba ve büyük
ölçekli kol ve bacak hareketleri veya ince el becerilerini eğlenceli ve yarışmacı bir
şekilde tekrar etmektedir.
Günümüzde Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun odak noktası hastalık sonrası vücut yapı
ve fonksiyonlarında meydana gelen bozuklukların kişide ortaya çıkardığı aktivite ve
katılım kısıtlılıklarının minimuma indirilmesidir. Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan
kinematik analiz sistemleri ile hareketin süresi, akıcılığı, ivme ve açısal hızı gibi
parametrelere ek olarak eklem hareket açıklığı ve hareket stratejileri hakkında da bilgi
sağlanmaktadır. Kinematik analiz yöntemleri 1980’li yıllardan bu yana sağlıklı ve hasta
bireylerin hareket kalitesini analiz etmek amacıyla yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Hareket analiz sistemleri, inmeli hastalarda ilk olarak 1990’lı yıllarda kullanılmaya
başlanmış ve genellikle basit aktivitelerde meydana gelen hareketleri tanımlamak
amacıyla

çalışmalar

hareketlerinde

sürdürülmüştür.

meydana

gelen

Bu

dönemde

değişimleri

inmeli

değerlendiren,

hastaların

motor

günlük

yaşam

aktivitelerinde meydana gelen zorlukları yansıtabilen çalışmalar yok denecek kadar
azdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kinematik analiz sistemleri de çeşitlenmiş ve
gelişmiştir. Manyeto-elektronik sistemler, sensör olmadan analiz yapabilen sistemler
ve eylemsizlik ölçüm birimi gibi sistemler geliştirildikçe daha çok çalışma yapılmış ve
kinematik analiz sistemleri günümüze daha donanımlı bir halde gelmiştir.
Nadir hastalıklar, 2000’de 1 veya daha az kişide görülen, genellikle ilerleyen, metabolik,
kronik ve bazıları ölümcül olabilen hastalıklardır. Şimdiye kadar 8000'e yakın nadir
hastalık tanımlanmıştır. Türkiye’de 5-7 milyon kişi nadir hastalıklardan etkilenmektedir.
Her nadir hastalığın belirtileri ve ihtiyaçları farklı olup farklı bakım ve tedavi
yöntemlerine, ilaçlara ve özel beslenme programlarına gereksinim duyulmaktadır.
Nöromüsküler hastalıklar nadir hastalık grubuna giren hastalıklardan olup, çocukluk
çağında veya daha sonraki dönemde başlar ve patolojinin birincil alanının periferik sinir
sisteminde olduğu tüm bozuklukları kapsar. Bu problemler, periferik sinirlerde, ön
boynuz motor nöron hücrelerinde, nöromusküler kavşakta ve kaslarda görülebilir.
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Nöromusküler hastalıklar, kas gücü kaybı, nörodejeneratif bir ilerleme ve patolojinin
kronikliği gibi özellikleri taşıyan heterojen bir tanı grubunu ifade etmektedir. Genel
olarak, nöromusküler bozuklukların ortak özelliği anormal kas fonksiyonudur ve
bundan kaynaklanan sekellerdir. Tüm nöromüsküler hastalıkların genel belirtileri
arasında ilerleyici kas güçsüzlüğü, eklem kontraktürleri, omurga deformiteleri, azalmış
solunum fonksiyonu ve bazılarında da mental etkilenim gibi semptomlar bulunur. Kas
zayıflığı ve atrofi, hastalar için fiziksel bir bağımlılığa neden olur. Ayrıca, primer kas
zayıflığına sekonder egzersiz intoleransı ve yorgunluk gibi dinamik bozukluklar da
ortaya çıkarak zamanla bireylerin günlük yaşamını daha fazla sınırlar. İlerleyen
dönemlerde ortaya çıkan solunum ve dolaşım fonksiyon bozuklukları hayatı tehdit
eden bir düzeye ulaşıp yaşam kalitesine de doğrudan olumsuz etki etmektedir.
Nöromusküler hastalıklar nadir görülen hastalıklar olduğu için değerlendirme ve
tedavisine yönelik uygulamalar için yeterli bilgi ve deneyimin oluşturulması zor ve
gereklidir. Bu hastalıkların net tedavisi bulunmamakla birlikte başta fizyoterapi olmak
üzere ergoterapi, psikoloji ve semptomatik tedavilerle birlikte hastaların yaşam kalitesi
ve yaşam süreleri artırılmaya çalışılmaktadır. Güvenilir ve etkili tedavi seçeneklerine ve
yetkin kişilere ulaşmak bu açıdan çok önem arz etmektedir. Bu hastalık grubuna özel
değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi, alana özelleşmiş kişilerin
yetiştirilmesi ve var olan değerlendirme yöntemlerinin bu gruptaki hastalar için
özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Oral motor fonksiyon ve yutma bozuklukları yenidoğan, çocuk, erişkin, geriatri olmak
üzere her yaş grubunda görülen, nörolojik, onkolojik, ortopedik, geriatrik ve gelişimsel
nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bozukluklardır. Oral motor fonksiyon ve yutma
bozuklukları birçok disiplinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmasını
gerektiren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte bu konuda çalışan
profesyonel sayısı ve alanla ilgili uzman sayısı oldukça sınırlıdır. Fizyoterapistler oral
motor fonksiyon ve yutma bozukluğu durumunda değerlendirmeden, tedaviye birçok
basamakta aktif rol alabilen bir gruptur. Her yaş grubunda görülebilen yutma
bozuklukları yaşam süresini ve kalitesini etkileyebilen komplikasyonlar sebebi ile erken
dönemde tespit edilmeli ve gerekli müdahalelerin yapılması gerekmektedir. Yutma
rehabilitasyonu sonrasında iyileşen hasta sayısı ve tedavinin başarısı da göz önüne
alındığında bu alanda çalışacak terapistlerin sayısının artırılmasına, hali hazırda yetişmiş
uzman sayısının kısıtlı olması nedeniyle de rehabilitasyon süreçlerine faydası olacak
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etkili ve güvenli rehabilitasyon teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

İREM

DÜZGÜN

PROFESÖR

§

VOLGA

BAYRAKCI TUNAY

PROFESÖR

§

ELİF

TURGUT

DOÇENT

§

GÜLCAN

HARPUT

DOÇENT

§

CANSU

AKKUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEYDA

SEVİNÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sporda fizyoterapi ve rehabilitasyon

§

Spora dönüş

§

Spor yaralanmalarının önlenmesi

§

Sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve egzersiz

§

Rehabilitasyon teknolojileri

Alt Çalışma Konuları

§

Sporcu sağlığı

§

Spor yaralanmalarının önlenmesi

§

Spor yaralanmalarının değerlendirilmesi

§

Spor yaralanmalarında rehabilitasyon

§

Fonksiyonel rehabilitasyon egzersizleri

§

Spora dönüş programları

§

Spora dönüş testleri

§

Performans analizi

§

Biyomekanik analizler

§

Egzersiz araştırmaları

§

Fiziksel uygunluk

§

Engellilerde spor

§

Çocuk ve spor

§

Adolesan ve spor

§

Mobil uygulamalar
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Spor, spor yaralanmaları, fizyoterapi, rehabilitasyon, önleme, spora dönüş, teknoloji,
hareket analizi, performans, egzersiz, fiziksel aktivite, çocuk, adolesan, engelli
Önemi ve Gerekçesi

Egzersiz, kronik ağrılı kas-iskelet sistemi problemlerinden başlayarak bir çok komorbit
sitemik hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde kanıt seviyesi en yüksek, yan etkisi
olmayan, ucuz, uygulanabilir bir yöntem olup hareket etmek insan oğlunun en temel
ihtiyacıdır. Bu kapsamda özellikle de fiziksel olarak aktif olmak isteyen sedanter
bireylerde aktivitenin artırılması, fiziksel olarak aktif olan bireylerde ise rekreasyonel
aktivitelerde ve sporda yaralanmaların önlenmesi, performansın geliştirilmesi, mevcut
yaralanmaların tedavisi için de egzersiz sağlıklı yaşamın en temel unsurudur. Bu konuda
yapılan araştırmaların literatürde giderek artması, fiziksel aktivite ve egzersize
katılımının önündeki bariyerleri de işaret ederek gelişen teknolojinin hareketin
sürdürülmesinde,

değerlendirme

ve

eğitimde

kullanılması

gerekliliğini

göstermektedir.
Günümüzde spor, sağlıklı bir yaşama sahip olma ve kronik hastalıklardan korunma
amaçlarının ötesinde birçok dalda profesyonel olarak da yapılmakta, her geçen gün
ülkelerin ekonomilerinde daha fazla yer tutmaktadır. Bir endüstri haline gelen spora,
ülkeler her geçen zaman daha fazla yatırım yaparak bu endüstriyi geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Spor endüstrisinin gelişmesi, spora bağlı olarak yeni istihdam alanları
yaratması ve ülke tanıtımına yaptığı katkılar sayesinde sosyoekonomik olarak da ülke
bütçelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkemizde de son yıllarda spor endüstrisine
önemli yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımların sonucu olarak, hemen her branştan
profesyonel sporcular yetiştirilmeye başlanmıştır. Profesyonel sporcu yetişmesi için
yapılan yatırımların çıktısı olarak da son yıllarda uluslararası alanda farklı branşlarda
madalyalar kazanılmış ve ülke tanıtımına önemli katkı sağlanmıştır. Elde edilen bu
başarılar, genç nesli spora katılım konusunda teşvik etmiştir ve gün geçtikçe spora olan
katılım artmaktadır. Kulüplerin altyapıya verdikleri önem de bununla paralel olarak
artış göstermiş ve alt yapıdan yetişen profesyonel sporcuların sayısının da önemli
oranda artmasına yardımcı olmuştur. Spora olan geniş katılımla birlikte spor
yaralanmalarının sayısında da artış meydana gelmiştir. Spor yaralanmaları, amatör ve
profesyonel olarak sporla ilgilenen bireylerde, geniş bir yelpazede sıklıkla
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gözlenmektedir. Yaralanan sporcular, yaralanma bölgesine ve şekline göre 1 gün ile 6
aydan daha uzun sürede değişen oranlarda spordan uzak kalmışlardır. Oluşan spor
yaralanmaları, sporcunun kariyerini tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu
nedenle yaralanma yaşayan sporcunun, sağlıklı bir şekilde spora dönüşün sağlanması
gerekir. Yaralanma sonrası sporcunun doğru tedavisi tekrar spora dönüşün en temel
basamağıdır. Spor yaralanmaları sonrası tedavi, sporcuyu sağlıklı ve hızlı bir şekilde
spora döndürmek amacıyla yaralanmalara özgü medikal uygulamaları ve sportif
rehabilitasyon sürecini kapsamaktadır. Bu alanda uygulanan medikal tedaviler, ilaç
kullanımı ve cerrahi uygulamaları kapsayan uygulamalardır. Sportif rehabilitasyon
süreçleri ise sporcuya ve spora özel uygulanan rehabilitasyon süreçlerinin tamamını ve
spora dönüş süreçlerini kapsar. Sportif rehabilitasyonun amacı; sporcunun yaralanma
öncesi seviyede performans göstererek spora dönüşünü sağlanması ve tekrar
oluşabilecek yaralanmaların önlenmesidir. Bu amaçla uygulanan sportif rehabilitasyon,
doku iyileşme süreçlerini izleyerek, iyileşmeyi destekler, hızlandırır ve sistemlerin
maksimum verimlilik ile performans göstermesi amacıyla sporcuyu sırasıyla aktiviteye,
spora ve yarışmaya güvenli bir şekilde döndürür. Bu nedenle, sportif yaralanmalar
sonrası sporcuların (profesyonel veya rekreasyonel) tekrar spora kazandırılması ve bu
süreç içerisinde optimal rehabilitasyon hizmetlerini alması önemlidir.
Adölesan dönemde yaşanan yaralanmaların %30-40’ı spor sırasında olmaktadır.
Yaralanmanın tipine bağlı olarak, yaralanma sonrası adölesan sporcuların spora dönme
oranı %50’lere düşebilmektedir. Spor yaralanmasının sporcuya ve takıma oluşturduğu
maliyetlerin yanı sıra performans üzerinde de kalıcı etkisi olabilir. Adölesan sporcularda
yaralanma için risk faktörleri; haftalık antrenman yaptığı gün sayısı, ısınma yapmamak,
yetersiz spor tesisleri, 14-17 yaş arasında olmak, uygun olmayan antrenman yükü,
yaralanmalardan koruyucu egzersiz programı yapmamak, spor koçunun gözetimi
dışında sportif aktivitelerde bulunmak ve yetersiz spor ekipmanları olarak belirtilmiştir.
Bunun dışında stres, ruh hali, uyku ve olumsuz yaşam alışkanlıkları da yaralanmalarla
ilişki bulunmuştur. Spor yaralanmalarının önlenmesi için modifiye edilebilen risk
faktörlerinin kontrol altında tutulması gerekir. Bunun için de sporcunun kendisi başta
olmak üzere antrenör, teknik ekip ve sağlık ekibinde yer alan profesyoneller spora özel
yaralanma nedenleri ve bunların önlenmesinde uygulanabilecek stratejiler konusunda
bilinçli ve farkında olmalıdır. Özellikle adölesan yaşlardaki sporcularda geçirilen bir
yaralanmanın ileri yaşlarda kas iskelet sistemi problemleri ve profesyonel spor hayatını
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uzun süre sürdürülebilmeyi olumsuz yönde etkilediği düşünüldüğünde, en erken
dönemde yaralanmalar ve yaralanmaların önlenmesi konusundaki farkındalık
oluşturulmasının ve öğretilecek koruyucu programların spor yaralanmalarının
önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle, öncelikli
alan olarak adölesan sporcuların spor yaralanmaları konusundaki bilgi düzeylerini
belirlemek ve yaptıkları spora özel oluşabilecek yaralanmalar ile bu spor
yaralanmalarını önleme programları hakkındaki bilgi düzeylerini artırmak gelecekte
sağlıklı ve başarılı sporcular yetiştirmek ve ülkemiz adına sporda daha büyük başarılara
imza atmak için önem taşımaktadır.
Ülkemizde adölesan sporcuların, sporcu sağlığı ve spor profesyonellerinin, spor
yaralanmalarının nedenleri, sonuçları ve spor yaralanmalarından koruyucu egzersiz
programları hakkındaki farkındalıklarını ortaya koyan çalışmalar mevcut değildir. Hem
sporcuların hem de profesyonellerin bu konulardaki bilgi düzeylerinin ve
farkındalığının artmasının spor yaralanmalarının önlenmesine büyük katkıda
bulunacağını

düşünmekteyiz.

Özellikle

adölesan

dönemde

yaşanılan

spor

yaralanmasının ileri yaşlarda getirdiği kas iskelet sistemi problemleri ve profesyonel
spor hayatının uzun süre sürdürülebilmesini negatif yönde etkilediği düşünüldüğünde;
en erken dönemde, sporcuların yaralanmalar ve yaralanmaların önlenmesi konusunda
farkındalıklarının geliştirilmesinin spor yaralanmalarının önlenmesinde çok önemli bir
rol oynayacağı düşünülmektedir. Bunun yanında, profesyonel düzeye çıkan nitelikli
sporcu yetiştirilmesinde Sporcunun bilgi düzeyi ve farkındalığı spor yaralanmalarının
önlenmesinde önemli rol bir faktördür. Ülkemizde kaliteli profesyonel sporcunun
yetişmesinde, adölesan çağdan bilinçlenmenin ve farkındalığın sağlanmasının,
yaralanmaları önleyici programların özellikle altyapı takımlarında uygulanmaya
başlanmasının ve eğitim sonuçlarının düzenli dokümantasyonunun takip edilmesinin
önemli olduğunu düşünmekteyiz.
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Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AKMER

MUTLU

PROFESÖR

§

AYŞE

LİVANELİOĞLU

PROFESÖR

§

MİNTAZE

KEREM GÜNEL

PROFESÖR

§

ÖZLEM

ÜLGER

PROFESÖR

§

SONGÜL

ATASAVUN UYSAL

PROFESÖR

§

TÜLİN

DÜGER

PROFESÖR

§

TÜRKAN

AKBAYRAK

PROFESÖR

§

SERAP

ÖZGÜL

DOÇENT

§

CEREN

GÜRŞEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

VESİLE

YILDIZ KABAK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYSU

KAHRAMAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CEMİL

ÖZAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HASAN ERKAN

KILINÇ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ARZU

DEMİRCİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİLGE NUR

YARDIMCI LOKMANOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EGE NUR

ATABEY GERLEGİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KIVANÇ

DELİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

SEYHAN BIYIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sağlık Yaşam ve Egzersiz

§

Rehabilitasyon Teknolojileri

Alt Çalışma Konuları

§

Kronik ağrıda (kas iskelet sistemi ağrısı, kronik pelvik ağrı, baş ağrısı, kanser ile
ilişkili ağrı) ve omurga sağlığında egzersiz ve koruma

§

Özel gruplarda (pelvik taban disfonksiyonları, gebeler, çocuklar, geriatrik
bireyler) egzersiz

§

Kanser ve kronik hastalıklarda (metabololik hastalıklar, lenfödem) fiziksel
aktivite ve egzersiz

§

Serebral palsi, riskli bebeklerde nöromotor değerlendirmeler, rutin toplumsal
değerlendirmeler, erken müdahale ve aile eğitimi, genetik hastalıklar

§

Serebral Palside inovatif değerlendirme cihazları, sanal gerçeklik uygulamaları

§

Obstetrik Brakial Pleksus Palsi’de (OBPP) teknolojik hareket analizi sistemleri ve
rehabilitasyona yönelik oyun geliştirme
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Egzersiz, fiziksel aktivite, sağlık, rehabilitasyon, koruyucu rehabilitasyon, fizyoterapist,
aktivite, katılım, koruyucu rehabilitasyon, fonksiyon bozuklukları, kronik ağrı, kronik
kas-iskelet sistemi ağrısı, baş ağrısı, kronik pelvik ağrı, kronik metabolik hastalıklar,
lenfödem, omurga sağlığı, gebe, inkontinans, pelvik taban disfonksiyonu, kanser,
meme kanseri, çocukluk çağı kanserleri, lösemi, serebral palsi, genetik sendromlar,
down Sendromu, obstetrik brakial pleksus palsi (OBPP), riskli bebek, hareket izleme ve
değerlendirme yöntemleri, yürüme/koşma analizi, motor repertuar analizi, teledeğerlendirme, tele-rehabilitasyon, yapay zeka, sanal gerçeklik, denge
Önemi ve Gerekçesi

Son yıllarda yapılan çalışmaların sonuçlarının da etkisiyle kronik ağrıda sağlık politikası
olarak korunma ve önleme çalışmaları ön plana çıkmıştır. Bunlar içerisinde en etkili
yaklaşımın egzersiz tedavisi olduğu sistematik derleme ve klinik rehberlerde
belirtilmektedir. Egzersiz yaklaşımlarının etkinliğini inceleyen çalışmalar; yoga, pilates,
motor kontrol/stabilizasyon egzersizleri, aerobik ve genel egzersizlerin bel ve boyun
ağrılı bireylerde etkili olduğunu bildirmekle birlikte egzersiz yaklaşımlarının ağrıyı ve
özrü azaltmada birbirine üstünlüğü olmadığı da ifade edilmektedir. Ancak; egzersiz
tedavisinin etkinliğinin önündeki en büyük engel tedavilerin hastaya bağlı olmasıdır.
Egzersiz tedavisi; zamana gereksinim duyulması, karmaşık olması ve etkilerinin
çoğunun kısa sürede değil, en az 8 haftada gözlenmesi gibi nedenlerle hastaların uyum
sağlamakta

zorlanabildiği

bir

tedavi

yöntemidir.

Çalışmalar,

egzersizlerin

bireyselleştirilmesinin, egzersiz hatırlatıcılarının, egzersiz günlüğü tutmak, teknoloji
destekli yazılım uygulamaları gibi bazı yaklaşımların bireylerin egzersiz uyumunu
artırabileceğini göstermiştir. Egzersizlere uyumun artırılması için bireye özel planlanan
tedavi destekleyici yazılımlar geliştirilmesi teknoloji temelli inovasyona yol
açabilecektir. Bu yazılımlar ile bel ve boyun ağrılı bireylerin kendilerine uygun ve etkin
dozda

egzersiz

yapmaları

sağlanabilecek,

egzersiz

uyumu

da

doğrudan

ölçülebilecektir. Bu bağlamda, geliştirilecek yapay zeka temelli mobil uygulama
aracılığıyla egzersiz programlarına geniş kişiselleştirme değişkenleri eklenebilecek,
egzersiz uyumunu arttırmak için bilinen kanıtlı yöntemleri kullanacak ve kişisel
faktörlere göre egzersiz programını çok daha eğlenceli hale getirebilecek bir yazılım,
omurga sağlığı veya bel ve boyun ağrılarında tedavinin etkinliğini arttırmanın yanında,
ağrıların tekrar gelişimini de engelleyebilecektir. Aynı zamanda, bir ülkede hem kırsal
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hem de kentsel bölgede yaşayan bireyler bir mobil uygulama aracılığıyla etkili egzersiz
yaklaşımlarına ulaşmış olacaklardır.
Fiziksel inaktivite dünya genelinde mortaliteye sebep olan faktörler arasında üçüncü
sıradadır. Bu nedenle fiziksel aktivite/egzersiz düzeyini artırmak toplum sağlığı ve
gelecek nesiller açısından önemli sağlık sonuçları ile ilişkilidir. Sağlığın korunması
hastalıkların oluşturduğu ekonomik yükü de azaltacaktır. Fiziksel aktivite/egzersiz
çocukluk, erişkin, gebelik ve geriatri dönemde sağlığın korunması ve iyilik halinin
sürdürülmesi amacıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları içerisinde yer alan
önemli bir parametredir. Konunun teşvik edilmesi için teknoloji çağında olduğumuz
düşünüldüğünde multidisipliner çalışmaların planlanarak teşvikin artırılmasını
sağlayacak klinik ve toplum temelli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.
Toplumdaki gebe oranı, inkontinans yaygınlığı ve pelvik ağrılı durumların yaygınlığı
dikkate alındığında bu durumlarda fiziksel aktivite ve egzersize dair çalışmalar önem
arz etmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalarla anne adayının, annenin, yenidoğanın,
bebek sağlığının ve dolayısıyla gelecek nesillerin sağlığına yönelik kanıtlar elde
edilecektir. İnkontinans ve pelvik ağrılı durumların iyileştirilmesine yönelik elde
edilecek kanıtlar da bu problemler ile ilişkili sağlık yükünü azaltacaktır.
Çocukluk çağı kanserleri içerisinde lösemi grubu en çok görülen ve fonksiyonel
kayıpları en çok olan gruplardan biridir. Kanser tedavilerindeki gelişmeler ile birlikte
hastaların sağ kalım oranları yükselmiş, bununla birlikte son yıllarda sağ kalan bireylerin
yaşadıkları yan etki ve problemlere yönelik araştırmalar önem kazanmıştır. Hastalarda
kansere ve tedavilerine bağlı meydana gelebilen fiziksel, psikolojik, sosyal işlev
bozukluklarının incelenmesi ve bu problemlerin en aza indirilmesi temel hedeflerden
biri haline gelmiştir. Özellikle büyüme ve gelişme çağında çocukların agresif ve uzun
süren tedaviler alması pek çok fonksiyonel, sosyal, emosyonel limitasyonlara yol
açmaktadır. Bu sebeple yapılan çalışmalar çocukların en erken dönemden itibaren
fonksiyonel kayıpları açısından değerlendirilmesi gerektiğini önermektedir. Ayrıca
çocukların sadece fonksiyon açısından değil aktiviteleri ve bunların sonucu da sosyal
hayata katılım durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesi önerilmektedir. Ancak,
ülkemizdeki pek çok klinikte agresif bir kanser türü olduğu için lösemili çocukların tıbbi
durumları önemsenmekte, bu dönemde ve sonrasında fonksiyonel problemleri göz
ardı edilebilmektedir. Hatta çocukların bağışıklık sistemleri düştüğü için aktivitelerini
kısıtlamaları, kendilerini izole etmeleri gerektiği önerilmektedir. Bu sebeplerle

322

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

çocukların inaktif bir hayat sürdüğü ve fonksiyonel kayıplarının da buna bağla daha da
arttığı pek çok araştırmada bildirilmiştir. Buradan yola çıkarak önerdiğimiz bu projede
tedavinin herhangi bir aşamasında veya tedavisi biten lösemili çocukların fonksiyon,
aktivite ve katılım bakış açıları ile detaylı ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre tıbbi durumuna uygun egzersiz ve
aktivitelere yönlendirilmesi, bu yönde teşvik edilmesi, gerekli görüldüğünde birebir
fizyoterapi ve rehabilitasyon programına alınması amaçlanmıştır.
Güncel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında SP’li çocuklar, Dünya Sağlık
Örgütünün
Classification

oluşturduğu
of

Sağlığın

Functioning-

Uluslararası

Child

and

Sınıflandırması

Youth

/ICF-CY)

(International
çatısı

altında

değerlendirilmektedir. SP'li çocuklarda tanı konulduktan itibaren fiziksel aktiviteyi
desteklemek, inaktif, sedatif bir yaşamdan uzaklaştırmak, yaşam boyu aktivite ve
katılım tabanlı rehabilitasyon bakış açısını kazandırmak bu çocukların desteklenmesi,
sağlık masraflarının azaltılması, bağımsızlığının sağlanması için oldukça önemlidir.
Teknolojinin ve bakım şartlarının gelişmesi ile prematüre bebeklerin hayatta kalma
oranları artmaktadır. Ancak bu, bebeklerde morbidite oranının yükselmesine neden
olmuştur. Prematüre bebekler kardio-pulmoner problemler, dolaşım ve sindirim
sorunları, intrakranial problemler, organ anomalileri, genetik ve metabolik problemler,
nörogelişimsel problemler, kas-iskelet sistemi sorunları, duyusal ve bilişsel problemler
gibi çok geniş çerçevede problemler yaşayabilmektedirler. Tüm bu sebeplerden riskli
bebeklere erken müdahale önem kazanmaktadır.
Tele-rehabilitasyon farklı yazılım şekilleri ve programları ile çeşitli popülasyonlarda
kullanılan bir sistemdir. Tele-rehabilitasyonun hastaneye fiziksel erişimin kısıtlı
olabileceği durumlarda faydalı olduğu, kronik hastalıklarda hastaneye başvurma ve
hastaneye yatış sürelerini azalttığı, sağlık giderlerini düşürdüğü, sanal gerçeklik benzeri
eğlenceli ve motivasyonel programlarla katılımcının rehabilitasyona devamını
sağladığı, hareket sitemlerinin tedavisinde ve zihinsel fonksiyonların artırılmasında
faydalı olduğu, çeşitli kronik hastalıkları bulunan çocuklarda fiziksel aktiviteyi ve sosyal
hayata katılımı artırdığı son yıllardaki çalışmalar ile ortaya konmuştur. Ülkemizde
çocuklar hem hastanelerde hem de özel eğitim merkezlerinde tedavi alabiliyor olsa da
çocuklarda var olan fiziksel engelin ağırlığı, enfeksiyon riski gibi durumlarda bu tedavi
hizmetlerine ve ev egzersiz programlarına ulaşımlarında zorluklar yaşanmaktadır. Ev
programlarında hem egzersizlerle tedavinin yoğunluğu artırılarak tedavinin başarısını
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artırılmakta hem de günün çoğunu çocuğu ile geçiren ailelerin çocuklarına nasıl yardım
edeceklerini sağlık personeli tarafından ailelere öğretilmektedir. Ancak hem ev
programlarına hem de geleneksel tedavi sunan sağlık merkezlerine erişimde
problemler yaşanabildiği durumlar meydana gelmektedir. Örneğin, yeni tip korona
virüs (Covid-19) sürecindeki karantina koşullarında veya doğal afet, uzmana erişmede
güçlük, gibi durumlara ek olarak fiziksel olarak rehabilitasyon koşullarının yerine
getirilemediği durumlarda engelli çocuklar ve ailelerinin bilgi alacağı, sürecin
yönetilmesi ve yönlendirilmesine yönelik sorularının yanıtlanacağı, rehabilitasyon
programlarına ulaşabilecekleri bir tele-rehabilitasyon uygulamasına ülkemizde daha
ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.
Serebral palsili çocukların egzersizleri/hareketleri bol tekrar etmesi, fonksiyonel ve
anlamlı günlük yaşam aktivitelerinin pratiği gibi bu hedefler çocuğun kısmi veya tüm
vücut ağırlığının desteklenebilmesi, oyunlarla tedavinin daha eğlenceli hale getirilmesi
ve çocuğun motivasyonunun artması gibi avantajları nedeniyle teknoloji rehabilitasyon
alanına girmiştir. Dahası geliştirilen teknolojik rehabilitasyon cihaz/sistemleri sadece
tedavide değil değerlendirmede de klinik ölçümlere göre daha hassas veriler
sunmaktadır. Bu sayede çocuğun tedaviden elde ettiği kazanımlar belirlenebilmekte
ve tedavi süreci bu veriler ışığında güncellenebilmektedir. Yakın gelecek zamanda bu
cihaz/sistemlerde rehabilitasyon hizmeti alan çocukların sayısının artması ile büyük
veriler

elde

edilerek

benzer

özellikteki

çocukların

rehabilitasyon

süreçleri

incelenebilecek, böylece en uygun rehabilitasyon yaklaşımları seçilebilecek ve çocuk ile
ilgili gelecek projeksiyonu daha net öngörülebilecektir. Özellikle pediatri grubunu
içeren nörogelişimsel problemlerde, çocukların ilgisini çekebilmek, motivasyonlarını
arttırabilmek, tedaviye sürekliliklerini sağlamak amacı ile bu tarz teknolojik cihazların
değerlendirme ve tedavide kullanımına yer verilmesi oldukça önemlidir.
Üniversitemiz ve Üniversite Hastanemiz tıp alanının farklı branşları öncü olma
geleneğine sahiptir. Obstetrik brakial plesksus yaralanmaları nadir görülen hastalık
sınıfında yer almakla birlikte, üniversite hastanemiz ve fizik tedavi rehabilitasyon
fakültesinde bulunan pediatrik rehabilitasyon ve el rehabilitasyonu araştırma üniteleri
bu hastalık için ülkemizde takip, izlem ve tedavi de ana merkez konumundadır. Benzer
şekilde nadir görülen birçok hastalık için de aynı durum mevcuttur. Bu alanların
gelişmesi ve bu alanlara yönelik araştırma enstitülerinin kurulması üniversitemizin

324

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

akademik üretimlerini artıracağı gibi tüm dünyada seçkin nadir hastalıklar merkezi
haline gelmesini destekleyecektir.
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Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü
§

Grafik Anasanat Dalı

Heykel Bölümü
§

Heykel Anasanat Dalı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
§

İç Mimarlık Anasanat Dalı

§

İç Mimarlık ve Çevre Anabilim Dalı

Resim Bölümü
§

Resim Anasanat Dalı

Seramik ve Cam Bölümü
§

Seramik Anasanat Dalı

§

Seramik ve Cam Anasanat Dalı
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Atölyeler
§

Resim Atölye I

§

Resim Atölye II

§

Resim Atölye III

§

Desen Atölyesi

§

Fotoğraf ve Video Atölyesi

§

Gravür Atölyesi

§

Ortam Odaklı Atölye

§

Serigrafi Atölyesi

§

Temel Sanat Atölyesi
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Güzel Sanatlar Fakültesi
Akademik Kadro
§

NADİRE ŞULE

ATILGAN

PROFESÖR

§

NAMIK KEMAL

SARIKAVAK

PROFESÖR

§

ÖZDEN

PEKTAŞ TURGUT

PROFESÖR

§

ATİLA

IŞIK

DOÇENT

§

BANU

BULDUK TÜRKMEN

DOÇENT

§

ELİF

ERGEN

DOÇENT

§

MÜGE BURCU

ŞEN

DOÇENT

§

SERDAR

PEHLİVAN

DOÇENT

§

ZÜLFÜKAR

SAYIN

DOÇENT

§

DENİZ YEŞİM

TALUĞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FATİH

KURTCU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEZA

SOYLUÇİÇEK VURGUN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BEGÜM

EKEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

DİLEK

KARAAZİZ ŞENER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SENA NERGİZ

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE SİBEL

KEDİK

PROFESÖR

§

MÜMTAZ

DEMİRKALP

PROFESÖR

§

REFA

EMRALİ

PROFESÖR

§

TURHAN

ÇETİN

PROFESÖR

§

SEVAL

ŞENER

DOÇENT

§

ENGİN

SARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞİNASİ

TEK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TANSEL

ÇEBER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TANZER

ARIĞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

OKAN

ERCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SULTAN BURCU

DEMİR KOYUNCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUBA

MERDEŞE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİLGE

SAYIL ONARAN

PROFESÖR

§

MEHMET HAKAN

ERTEK

PROFESÖR

§

PELİN

YILDIZ

PROFESÖR

§

ALIM SELİN

MUTDOĞAN

DOÇENT

§

EMİNE NUR

OZANÖZGÜ

DOÇENT

§

EMİNE ESEN

KALELİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUSTAFA MESUT

ÇELİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMRE

DEDEKARGINOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜNCE

EŞİNGEN KINAYOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SIRMA

BİLİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞEN

ÖZKAN

DOÇENT

§

DUYGU

KOCA

DOÇENT
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§

EMRE

DEMİREL

DOÇENT

§

GÜLÇİN CANKIZ

ELİBOL

DOÇENT

§

PELİN

KOÇKAN ÖZYILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İSMAİL

BEZCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE

BİLİR

PROFESÖR

§

CEBRAİL

ÖTGÜN

PROFESÖR

§

HASAN

KIRAN

PROFESÖR

§

HÜSNÜ

DOKAK

PROFESÖR

§

İSMAİL

ATEŞ

PROFESÖR

§

NECLA

RÜZGAR

PROFESÖR

§

NİL

KÖKEN

DOÇENT

§

SERAP

KARAMANOĞLU

DOÇENT

§

ZUHAL

BOERESCU

DOÇENT

§

ASLI

IŞIKSAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ENGİN

ESEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HAVVA

DEMİRCAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUSTAFA SALİM

AKTUĞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

OZAN

BİLGİNER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CEMALİ

GÜLLÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CANDAN

TERVİEL

PROFESÖR

§

KAAN

CANDURAN

PROFESÖR

§

TUĞRUL EMRE

FEYZOĞLU

PROFESÖR

§

FÜSUN

KAVALCI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HÜSEYİN

ÖZÇELİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AZİZ

ÖZDEMİR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HİKMET MUTLU

YAĞCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MEHMET DOĞAN

ÖZGÜNDOĞDU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SONER

PİLGE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HAYRİ MEHMET

AYTEPE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

IŞIL

TÜFEKCİ ARDIÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İLHAN

MARASALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞULE

ALTAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ADİLE FEYZA

ÖZGÜNDOĞDU

PROFESÖR

§

DENİZ

ONUR ERMAN

PROFESÖR

§

UFUK TOLGA

SAVAŞ

PROFESÖR

§

CEREN

SELMANPAKOĞLU ÖZER

DOÇENT

§

FUNDA

SUSAMOĞLU ERTÜRK

DOÇENT

§

HİLAL

KÜÇÜK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİSA

ENGİNERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Meta veri depoları

§

Nft
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§

Oyun ve Oyuncak

§

AR Ambalaj

§

Kendi kendine yeten yaşam alanı ürün tasarımı,

§

Erişilebilir ambalaj ve Sürdürülebilirlik

§

3D Baskı

Alt Çalışma Konuları

§

Konsept tasarımı

§

Meta görsel veri tasarımı

§

QR kod & sanat

§

Dijital ambalaj

§

Giyilebilir Tech taşıma

§

Bağımsız yaşam birimleri

§

DIY Culture

Anahtar Kelimeler

Malzeme tasarımı, 3B tasarım, görsel tasarım, DIY, dijital oyun tasarımı, sanat
Önemi ve Gerekçesi

Meta veri depoları, birbirine bağlı çevrimiçi 3B sanal alanların oluşturulması ve her
parçasının modellenmesi ile mümkündür. Meta alanlar oluşturulmak aynı zamanda NFT
ya da Dijital Oyunlar ya da animasyon gibi edutainment veya entertainment
sektörlerine ve görsel tasarımın baskın olarak yönlendirdiği son derece büyük sektörler
kapsamında ders ve tezler, yayınlar, dış paydaşlarla iş birlikleri içerecektir. Tam zamanlı
çalışmalar olduğundan alan genişletilmeli ve derinleştirilmelidir.
AR Ambalaj, artırılmış gerçeklik içeren ürün ambalajları. Tüketiciyi ürün, işlevi,
korunması vb. ve marka hakkında bilgilendirici grafikler. Etkileşimli dijital medya ve
fiziksel etkileşimi birleştiren ürün ara-yüzleri markanın tüketiciyle iletişim kurma
becerilerini artırabilir ve çok yeni bir çalışma sahası olarak görülmektedir. Bu türden
ambalaj hem paketin hem ürünün ikincil işlevleri konusunda paha biçilmez veri kaynağı
olabilir. Oyun ve oyunlaştırma içermesinin yanı sıra sürdürülebilirliği destekler.
Bir ürüne ilgi geliştirmek üzere sanat eserlerini QR kodlarda kullanmak. Sosyal medya
kullanımı nedeniyle, ortalama bir tüketici markalarla etkileşim kurmak için çok zaman
harcamaktadır. İşletmelerin, yenilik ve yaratıcı sanatlara ilgi duyan tüketicileri
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hedefleyebilecek yeni dijital deneyimlere öncelik vermek zorunda olacak olduğu ya da
görsel olarak ilginç ve yaratıcı kampanyalar oluşturmaları önerilecektir.
Gıda endüstrisinde öncelikli hale gelmiş görünen erişilebilir gıda ve markalama,
yetersiz hizmet alan topluluklar için engel oluşturan faktörlerin ele alınması ve kolay
kapaklar gibi kolayca erişilebilecek ve kullanılabilecek ürün paketleri üzerinde çalışmak
markalara güvenirlik kazandıran faktörler arasındadır. Ülkemizde paketleme için
gerekli makine teçhizat bulunmaktayken paketleme gelişmiş bir sanayi değildir. Sadece
kopya ya da aynı ürünleri tekrar etmektedir.
Kendine yeterli yaşam biçimleri gitgide önemi artmaktadır. Savaşlar, salgın hastalıklar,
doğal afetler ihtiyacı ortaya koymaktadır. Üstelik insan dijital etkileşimi çalışma ve
üretim tüketim biçimleri ile buna hazırdır. Yaşam biçimlerini içinde barındıran
ünitelerin dönüşmesi ve kendi kendine yeten endüstriyel ürünler haline gelmesi
kaçınılmazdır ve bu tür zorlukların üstesinden gelmek için de son derece acildir. Halen
iç mekan için ürünler geliştirilmektedir: solucanlarla gübre oluşturma, bitki yetiştirme
gibi gündelik yaşamın bütüncül şekilde dönüştürülmesi yeni yaşam, üretim, tüketim
şekillerine uyum sağlaması için ürün tasarımı araştırma ve geliştirme çalışmaları
desteklenmelidir.
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Grafik Anasanat Dalı
Akademik Kadro
§

NADİRE ŞULE

ATILGAN

PROFESÖR

§

NAMIK KEMAL

SARIKAVAK

PROFESÖR

§

ÖZDEN

PEKTAŞ TURGUT

PROFESÖR

§

ATİLA

IŞIK

DOÇENT

§

BANU

BULDUK TÜRKMEN

DOÇENT

§

ELİF

ERGEN

DOÇENT

§

MÜGE BURCU

ŞEN

DOÇENT

§

SERDAR

PEHLİVAN

DOÇENT

§

ZÜLFÜKAR

SAYIN

DOÇENT

§

DENİZ YEŞİM

TALUĞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FATİH

KURTCU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEZA

SOYLUÇİÇEK VURGUN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BEGÜM

EKEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

DİLEK

KARAAZİZ ŞENER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SENA NERGİZ

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Grafik tasarımın bir çalışma alanı olan illüstrasyon, bir konuyu, durumu, olayı
anlatabilmede kullanılan görsel bir ifade biçimidir. Bu kapsamda illüstrasyonun
bilim ile ilişkisi göz önüne alınarak bilimsel illüstrasyon, bilimsel bilginin görünür
hale getirilmesinde başvurulan bir çalışma yöntemi olmaktadır. Bilimsel bir bilgi,
vaka, durum ya da işlemin illüstrasyon ile biçimlendirilmesi ve anlatılması
konusu, disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir. Bilim ile işbirliği
düşünülerek öncelikli çalışma alanı olarak bilimsel illüstrasyon önerilmektedir.

Alt Çalışma Konuları

§

Tıbbi (medikal), botanik, zoolojik, entomoloji, coğrafik, antropolojik, arkeolojik,
jeolojik, paleontolojik, teknik illüstrasyon.

Anahtar Kelimeler

İllüstrasyon, bilimsel illüstrasyon, bilim ve sanat, bilimsel resimleme, medikal
illüstrasyon
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Önemi ve Gerekçesi

Bilimsel illüstrasyon, bilim insanı ve illüstratörler ile iş birliği ile gerçekleştirilecek bir
çalışma alanıdır. Sanatsal yönü yüksek bir dil ile anlatımı gerçekleştirilecek bir bilimsel
illüstrasyonun, anlatımı doğru olması ve yanlış bilgiden uzak ve yorum olmaksızın
tasarlanması, bilim insanının denetimi ile sonuçlandırılmalıdır. Bu nedenle elde edilen
sonucun niteliği, söz konusu iş birliğinin sağlanması ile gerçekleştirilir. Bilimsel
illüstrasyonun disiplinler arası bir uygulama alanı olması nedeniyle, ekip çalışması ile
üretiliyor olması, ortak atölye ortamlarının oluşturulması ve etkileşimli üretim
gerçekleştirilmesiyle deneyimlenir. Tıbbi illüstrasyon yapan bir çizerin, anatomi
detaylandırmaları, cerrahi uygulamaları ve işlemlerin resimlenmesinde gerek
terminolojik gerek pratik anlamda bilgisi okuduklarıyla sınırlıysa, bir tıp uzmanının da
illüstrasyon yapmada, gördüğünü doğru aktarmada becerisi sınırlı düzeyde olmaktadır.
İki yönden de alanın alan uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Hemşirelik Fakültesi
§

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

§

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

§

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

§

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

§

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

§

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

§

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

§

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
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Hemşirelik Bölümü
Akademik Kadro
§

MELEK SERPİL

TALAS

DOÇENT

§

ZELİHA

ÖZDEMİR KÖKEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURCU

DULUKLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇİĞDEM

CANBOLAT SEYMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RANA ELÇİN

SEZER CEREN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZAHİDE

TUNÇBİLEK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HİCRAN

ÇAVUŞOĞLU

PROFESÖR

§

NEBAHAT

BORA GÜNEŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURCU

OTLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

BAKIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE

TORUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLTEN

KOÇ

DOÇENT

§

ÇİĞDEM

YÜCEL ÖZÇIRPAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FATMA

USLU ŞAHAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CEREN

ERÇEVİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

MERT KARADAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

UZUNKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RABİYE

AKIN IŞIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVDA

YILDIRIM HAMURCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TÜLAY

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİLGE

KALANLAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NİLAY

ERCAN ŞAHİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NİLGÜN

KURU ALICI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞE

YÜCESAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA

CEYLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

LEYLA

DİNÇ

PROFESÖR

§

FATOŞ

KORKMAZ

DOÇENT

§

ŞENAY

GÜL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞENAY

SARMASOĞLU KILIKÇIER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÇİĞDEM

BAYZAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLARA

CENGİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜL HATİCE

TARAKÇIOĞLU ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM

ARIBURNU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SIDIKA

KESTEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERGÜL

DUYGULU

DOÇENT

§

SEHER

BAŞARAN AÇIL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EDA

EREN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE

KURUCA ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HİLAL

YAMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

YILDIZ

ERDAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

LEYLA

ÖZDEMİR

PROFESÖR

§

SEVGİSUN

KAPUCU

PROFESÖR

§

İMATULLAH

AKYAR

DOÇENT

§

ZEHRA

GÖK METİN

DOÇENT

§

AYŞE

ARIKAN DÖNMEZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NUR

İZGÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BERNA

KURT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLŞAH

KESİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NEŞE

ALTINOK ERSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DUYGU

HİÇDURMAZ

DOÇENT

§

YETER SİNEM

ÜZAR ÖZÇETİN

DOÇENT

§

AZİZE

ATLI ÖZBAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MELİKE AYÇA

AY KAATSIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BETÜL

ŞENTÜRK KILIÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLŞAH

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM

AYVAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA SABRİ

KOVANCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVDA

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİNEM

ÖCALAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Yanıklar

§

Halk Sağlığı

§

Hemşirelik Esasları

§

Konsültasyon-Liyazon Psikiyatri Hemşireliği

§

Psikoonkoloji

§

Klinik Psikiyatri Hemşireliği

§

Toplum Ruh Sağlığı

§

Liderlik, Hasta Güvenliği, Güçlendirme

§

Güç, Etkileme, Özerklik

§

Onkolojik/Hematolojik Kanserler ve Hemşirelik Bakımı

§

Sanal Gerçeklik, Tele Tıp, Yapay Zeka

§

Yara İyileşmesine Etki Eden Makro ve Mikro Moleküler Yara Örtüleri

§

Toplum Sağlığı

§

Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelikte Öğretim

§

Palyatif Bakım, Geriatri, Mindfulness, İnovasyon, Kronik Hastalık Yönetimi,
Dijital Bakım
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§

Genel Sağlık Hizmetlerinde İntihar

§

Toplum Ruh Sağlığının Korunması, Geliştirilmesi ve Yükseltilmesi

§

Psikoonkoloji

§

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri

§

Hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim

Alt Çalışma Konuları

§

Yanıkları önleme

§

Yanık hastalarına psikososyal destek

§

Yanıkta formal/informal bakım vericilerin bakım yükü

§

Yanık sonrası kaşıntı

§

Afetler

§

Epidemiyoloji

§

Sağlığın geliştirilmesi

§

Dezavantajlı gruplar

§

Bakım

§

Hemşirelik bakımı

§

Hemşireliğin tarihsel gelişimi

§

Hemşirelik etiği

§

Onkoloji, acil servis, yoğun bakım, organ transplantasyonu, diyaliz, beden
imajını ve fonksiyonelliği etkileyen cerrahi alanlar (plastik cerrahi, genel cerrahi
(stoma vb), beyin cerrahi) gibi alanlarda hastaların yaşadığı psikososyal
sorunların tanılanması ve bakımı

§

Onkoloji, acil servis, yoğun bakım, organ transplantasyonu, diyaliz, beden
imajını ve fonksiyonelliği etkileyen cerrahi alanlar (plastik cerrahi, genel cerrahi
(stoma vb), beyin cerrahi) gibi alanlarda hizmet veren hemşirelerin hastalara
psikososyal yaklaşım konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması

§

Onkoloji, acil servis, yoğun bakım, organ transplantasyonu, diyaliz, beden
imajını ve fonksiyonelliği etkileyen cerrahi alanlar (plastik cerrahi, genel cerrahi
(stoma vb), beyin cerrahi) gibi alanlarda hizmet veren hemşirelerin yaşadıkları
ikincil travma, eş duyum yorgunluğu gibi psikososyal sorunların önlenmesi,
tanılanması ve tedavisi

§

Kanseri olan hastaların deneyimledikleri psikososyal sorunların tanılanması

§

Kanseri olan hastaların psikososyal sorunlarının önlenmesi
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§

Kanseri olan hastaların deneyimledikleri psikososyal sorunlara yönelik kanıt
temelli müdahalelerin geliştirilmesi

§

Kanser hastalarına bakım vermekte olan hemşirelerin hastaların psikososyal
sorunlarını tanıma ve yönetme konusundaki psikososyal bakım becerilerinin
geliştirilmesi

§

Kanseri olan hastalara hizmet veren hemşirelerin yaşadıkları ikincil travma,
eşduyum yorgunluğu gibi psikososyal sorunların önlenmesi, tanılanması ve
tedavisi

§

Şizofreni ve psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları ve intihar,
anksiyete bozuklukları, madde bağımlılığı, somatizasyon bozuklukları ve
dissosiyatif bozukluklar gibi psikiyatrik hastalığı bulunan bireylerin hemşirelik
bakımında yeni modellerin geliştirilmesi

§

Şizofreni ve psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları ve intihar,
anksiyete bozuklukları, madde bağımlılığı, somatizasyon bozuklukları ve
dissosiyatif bozukluklar gibi psikiyatrik hastalığı bulunan bireylerin aldıkları
tedavilere yönelik yan etkilerin ve komplikasyonların önlenmesi ve yönetimine
yönelik modellerin geliştirilmesi

§

Şizofreni ve psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları ve intihar,
anksiyete bozuklukları, madde bağımlılığı, somatizasyon bozuklukları ve
dissosiyatif bozukluklar ve bu hastalıkların tedavilerinin yan etki ve
komplikasyonlarını izlemek amacıyla ölçüm araçlarının geliştirilmesi

§

Afet, göç, pandemiler, kitlesel olaylar gibi faktörlere bağlı ruhsal travmanın
önlenmesi ve yönetimi

§

Gelişimsel dönemlere bağlı krizlerin tanınması ve yönetimi

§

Psikiyatrik sorunları olan hastaların ruhsal, sosyal ve toplumsal rehabilitasyonu

§

Toplumun ruh sağlığını etkileyebilecek risklerin tanınması, tedavisi ve
rehabilitasyonu

§

Hemşirelerin liderlik beceri gelişimi

§

Öğrenci hemşirelerin liderlik beceri gelişimi

§

Sağlık bakım kurumlarında hasta güvenliği geliştirilmesi

§

Hemşirelerin güçlendirilmesi

§

Hemşirelerin güç kaynakları ve etkileyen faktörler

§

Hemşirelerin etkileme becerileri ve etkileyen faktörler

§

Hemşirelerin mesleki özerklik durumları ve etkileyen faktörler
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§

Semptom yönetimi

§

Randomize kontrollü çalışmalar

§

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının hemşirelik ve hasta
eğitimi alanlarında kullanımı

§

Tele-tıp uygulamalarının hasta bakım alanında kullanımı

§

Yanık

§

Yara

§

Yara bakımı

§

Toplum sağlığının geliştirilmesi

§

Yaşlı sağlığı

§

Çocuk sağlığı

§

Kadın sağlığı

§

Hemşirelik yönetiminin işlevleri

§

Sağlık eğitimi

§

Liderlik

§

Yönetici hemşirelerde yönetim becerileri

§

Değişimi destekleme-dirençle baş etme

§

Risk yönetimi

§

İnsan kaynakları yönetimi

§

Bütçeleme

§

Kadrolama

§

Örgütsel iklim ve kültür

§

Motivasyon

§

Toplam kalite yönetimi

§

Dokümantasyon

§

Bakım sunuş modelleri

§

Mentörlük

§

Eğitici hemşire yetkinlikleri

§

Kanıta dayalı öğretim

§

Eğitim-öğretim planı geliştirme

§

Öğretim stratejileri ve materyalleri

§

Oyun temelli öğrenme

§

Probleme dayalı öğrenme

§

Simülasyon
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§

Profesyonel hemşirelik eğitimi

§

Klinik eğitim

§

Kronik hastalıklarda palyatif bakım

§

Geriatride multi-disipliner yaklaşım

§

Mindfulness temelli yaklaşımlar ve bireysel kullanımı

§

Dijital yazılımlar, bakım planları entegrasyonu, e-health

§

Kronik hastalık yönetiminde inovatif yaklaşımlar

§

Genel sağlık hizmetlerinde intihar farkındalığı ve önleme

§

İntihar bilişleri

§

İntiharı önlemeye ilişkin kurumsal ve toplumsal programlar

§

Psikoonkoloji

§

Pediatrik psikoonkoji

§

Kronik hastalıklara bağlı psikososyal problemler- Konsültasyon liyezon
piskiyatrisi

§

Uzman psikiyatri hemşireleri tarafından yürütülen psikoeğitsel ve
psikoterapötik müdahaleler

§

Meme kanseri olan kadınlar ve eşlerinin yaşadığı psikososyal sorunlar

§

Psikososyal müdahaleler/Psikososyal hemşirelik uygulamaları

§

Bireysel ve grup psikoeğitim ve danışmanlıkları

§

Sağlık bakım sunumunda hasta güvenliğinin arttırılması

§

Hemşirelik bakımına duyarlı hasta sonuçlarının geliştirilmesinde bilgi
teknolojilerinin kullanımı

§

Hemşirelik bakım sunum modellerinin geliştirilmesi

§

Hemşirelerin işten ayrılma durumlarının nedenlerinin belirlenmesi ve işte
tutacak çözümler üretilmesi

§

Hemşirelik eğitiminde oyun tabanlı öğretim kullanımı

§

Hemşirelik öğrencilerinin yeterliliklerinin belirlenmesi ve arttırılması

§

Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme ve klinik muhakeme becerilerinin
arttırılması

§

Hemşirelikte Yönetim

§

Hemşirelikte Öğretim

340

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Anahtar Kelimeler

Önleme, psikososyal destek, beden imajı, bakım yükü, yara, kaşıntı, yaşam kalitesi, afet
hemşireliği, afet eğitimi, afet yönetimi, epidemiyolojik araştırma, sağlığın geliştirilmesi,
göçmen sağlığı, bakım, etik, hemşirelik, hemşirelik etiği, hemşirelik uygulamaları,
konsültasyon-liyezon psikiyatri hemşireliği, travma, psikoonkoloji, klinik psikiyatri
hemşireliği, toplum ruh sağlığı hemşireliği, hasta güvenliği, güç, güçlendirme,
etkileme, özerklik, kanser, onkolojik kanserler, hematolojik kanserler, semptom
yönetimi, hemşirelik bakımı, sanal gerçeklik, tele-tıp, yapay zeka, yanık, toplum sağlığı,
sağlığın korunması ve geliştirilmesi, halk sağlığı hemşireliği, yönetici hemşire, örgütsel
iklim, dokümantasyon, liderlik, liderlik stilleri, mentörlük, yeni mezun hemşire,
gerçeklik şoku, öğrenci hemşire, yetkinlik-yeterlik, palyatif bakım, mindfulness,
inovasyon, geriatri, kronik hastalık, dijital bakım, yazılım, kanserden sağ kalım,
kanserden korunma, hasta-çalışan güvenliği, bakım verme yükü, intihar, intiharı
önleme, intihar bilişleri, psikiyatri hemşireliği, hasta güvenliği, psikiyatri hemşiresi,
psikoonkoloji, psikoterapi, psikoeğitim, psikoonkoloji, meme kanseri, mastektomi,
eşler, evlilik uyumu, psikososyal müdahale, psikososyal hemşirelik, psikoeğitim,
danışmanlık, toplum ruh sağlığı, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim, klinik
muhakeme, eleştirel düşünme, hasta güvenliği, hemşirelik bakımına duyarlı hasta
sonuçları, bilgi teknolojileri, oyun tabanlı öğrenme
Önemi ve Gerekçesi

Yanık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tahminine göre yılda tahmini 180.000 kişinin
ölümüne neden olan küresel bir halk sağlığı sorunudur. Dünya genelinde yanık
nedeniyle en yüksek ölüm oranına sahip grup bebeklerdir. Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention–CDC)’nin verilerine göre
Birleşik Devletler’de 2014-2018 yılları arasında 1-14 yaş grubunda ölümcül kasıtsız
yaralanmalar ilk sırada gelmekte olup ölümcül kasıtsız yaralanmalarda yanıklar %6-11
arasında değişen oranlarla ilk 5 neden arasında yer almaktadır. DSÖ’nün 2008 yılındaki
“Çocuk Yaralanmalarının Önlenmesi Hakkında Dünya Raporu”na göre ise yanık sonucu
küresel ölüm oranı 100.000 kişi başına 3,9’dur.
Halk Sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında birinci basamak koruyucu sağlık
hizmetlerini önceleyen, birey, aile ve toplumun sağlığını geliştiren hizmetler
önceliklendirilmelidir.
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Yaşamın her alanında olumsuz etkilere yol açan COVID-19 salgını ile topyekûn
mücadele süreci, salgından dolayı hastalanan bireylerin iyileştirilmesi için kendi
sağlıklarını riske sokarak en ön saflarda hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının, bu
kapsamda birebir hasta bakımı veren hemşirelerin, toplum sağlığı açısından
vazgeçilemez önemini ortaya koymuştur. Dünyada etnik ve siyasi ideolojilere dayalı
çatışmalar, uluslararası göç, kronik hastalığı olan bireylerin sayısında artış, gelişmekte
olan ülkelerde yoksulluk ve açlık, çevresel tahribat ve iklim değişikliğine bağlı yıkıcı
doğal afetler ve önümüzdeki dönemlerde artması beklenen salgınlar sağlığı olumsuz
etkilemekte ve bakım gereksinimini artırmaktadır. Hemşireler, toplumda bireylerin
genellikle ilk temas ettiği, sağlık çalışanları arasında en geniş kitleye sahip meslek
üyeleridir. Hemşireliğin özünü ise her canlının vazgeçilemez, evrensel gereksinimi olan
bakım oluşturmaktadır. Bakım kavramı ve uğraşısı Hemşirelik Esasları alanının ana
konusudur. Hemşirelik Esasları, anabilim dalı olarak YÖK Yürütme Kurulu'nun 27 Kasım
1990 tarihli kararı doğrultusunda kurulmuş olup, lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve
doktora programları yürütmekte olan, bağımsız Doçentlik bilim alanına sahip bir
alandır. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, halen bazı Üniversitelerin Sağlık Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde bulunan "Hemşirelik” Anabilim Dalı haricinde, hemşirelik ile ilgili
diğer anabilim dalları ile karşılaştırıldığında Anabilim Dalı, öğretim elemanı ve
lisansüstü öğrenci sayıları bakımından niceliksel bir çoğunluğa sahiptir. Hemşirelik
Esasları Anabilim Dalı öğretim üyeleri hemşirelik lisans programlarında yer alan
"Hemşirelik Esasları' "Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar", "Hemşirelik Bilimi” vb.
çeşitli adlarla anılan, hemşirelik uygulamalarıyla ilgili temel klinik becerilerin öğretildiği,
tüm diğer meslek derslerine temel oluşturan, baraj olarak kabul edilen dersleri de
yürütmektedir. Hemşirelik Esasları alanı, hemşirelik felsefesi, hemşireliğin tarihsel
süreci, profesyonellik, bakım kavramı ve uygulamaları, hemşirelik bakımı kalite
göstergeleri, kalite ve hasta güvenliği, hemşirelik sınıflandırma sistemleri, meslek etiği,
hemşirelikte etik, hemşirelik eğitimi, simülasyon vb. kapsamı ve açılımı son derece
zengin bir bilim alanıdır. Hemşirelik Esasları olmadan hemşirelik olamaz, çünkü
hemşireliğin tüm diğer alanları için temel bilim alanı olarak işlev görmektedir.
Hemşirelik Esaslarının öncelikli araştırma alanları kapsamına alınması, yalnızca bir
meslek olarak hemşireliğin gelişiminin sürdürülmesi, nitelikli hemşire insan gücü ve
akademisyen yetiştirilmesi bakımından değil, aynı zamanda birey, aile ve toplum
sağlığının geliştirilmesi ve hasta güvenliğinin temin edilmesi bakımından kritik önem
taşımaktadır.
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Onkoloji, acil servis, yoğun bakım, transplantasyon üniteleri, diyaliz, yanık üniteleri gibi
alanlar başta olmak üzere, sağlıkla ilgili klinik hizmetlerin sunulduğu tüm alanlarda
tedavi ve bakım almakta olan hastaların yaşadıkları psikososyal problemler
bulunmaktadır. Sağlık kurumlarının fiziksel bakıma ve tıbbi tedaviye odaklı bir kültüre
sahip olması, hastaların deneyimledikleri psikososyal sorunların ihmal edilmesine yol
açabilmekte, böylece hastanın yaşadığı sağlık sorunu ile baş etme kapasitesi olumsuz
etkilenmekte, yaşam kalitesi düşmekte, yatış süresi uzamakta, maliyet artmakta ve
çeşitli çatışmalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle tıbbi hizmetlerin sunumunda hizmet
alan bireylerin fiziksel sorunlarına/hastalıklarına ek olarak psikososyal sorunlarını ele
alan konsültasyon-liyezon psikiyatri ve bu alanda çalışan psikiyatri hemşireliğine ve
psikoonkoloji

alanında

gerçekleştirilen

çalışmalara

öncelik

verilmesi

gerekli

görünmektedir.
Şizofreni ve psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları gibi ruhsal sorunları olan
bireylerin bakım ve tedavilerinin daha etkili yürütülmesi, tedavi komplikasyon ve yan
etkilerinin önlenmesi konusunda geliştirilecek bakım modelleri ve yeni uygulamalar
bakımın kalitesinin geliştirilmesine, maliyetlerin azaltılmasına, bireylerin esenliğinin
artmasına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle klinik psikiyatri
alanında görülen sorunlara yönelik hemşirelik bakım modellerinin geliştirilmesi öncelik
taşımaktadır.
Halihazırda içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi, iklim krizi, göçler, savaşlar,
afetler ve kitlesel/toplumsal olaylar bireyler ve toplumlar üzerinde travmatik
etkilere/travmaya yol açabilir ve bu travmatik etkiler/travma çözümlenmediğinde
bireylerin işlevselliğini, yaşam kalitesini, verimliliğini ve üretkenliğini sekteye
uğratabilir. Aynı zamanda başka ruh sağlığı sorunları, kişilerarası ilişki çatışmaları ve
fiziksel hastalıklar gelişmesine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle bireylerde ve
toplumdaki ruhsal travmaların önlenmesi ya da daha ileri sorunlara yol açmadan
çözümlenmesi öncelik arz eden konular arasında bulunmaktadır. Travmaya yol açabilen
yukarıda değinilen unsurlar, teknolojinin gelişimi, toplumsal dönüşümler, insanların
yaşam şartlarının değişimi ve ilişkili pek çok faktör bireylerin, ailelerin ve toplumun ruh
sağlığını değişik düzeylerde etkileyebilmektedir. Toplumun ruh sağlığını etkileyebilen
faktörlerin erken tanınması ve yönetimi, toplumun ruh sağlığının korunması, ruhsal
bozuklukların ve bağımlılıkların önlenmesi ve erken tanılanarak yönetilmesi önemlidir.
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Çünkü

bir

döngü

içinde

bireyin-ailenin-toplumun

sağlığını

karşılıklı

olarak

etkilemektedir. Bu nedenle bu alanlarda yapılacak tüm çalışmalar öncelik taşımaktadır.
Sağlık sektöründe bir yandan gelişen ve değişen toplumun beklenti ve
gereksinimlerine cevap vermek, diğer yandan kaliteli, verimli, yerinde ve zamanında
hizmet sunmak, tüm bunlarla birlikte küreselleşmenin etkileriyle de başa çıkmak
önemlidir. Bu nedenle sağlık sektöründe hizmet sunan profesyonellerin çok özel,
nitelikli, bilgili, vizyon sahibi, kurumları amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek etkili lider
olmaları beklenmektedir. Sağlık profesyonellerinden birisi olan hemşirelerin de etkili
liderler olarak hasta bakım hizmetlerinin kaliteli, güvenli ve verimli bir şekilde
sunulmasını sağlaması gerekmektedir. Hemşirelerin her düzeyde etkili liderlik davranışı
ortaya koyması gerektiği hem DSÖ hem de hemşirelikle ilgili uluslararası ve ulusal
kuruluşlar tarafından da belirtilmiştir. Nitekim ülkemizde 2021 Şubat ayında Sağlık
Bakanlığı tarafından yayımlanan "Hemşirelikte Temel Yetkinlikler Kılavuzu’nda
(Versiyon 1.0)" da hemşirelerin sahip olması gereken yetkinliklerden birisi klinik
liderliktir. Yine aynı kılavuzda liderlik ve hasta güvenliği ile ilişkili olarak bir diğer
yetkinlik ise kalite iyileştirmedir. Amerikan Yönetici Hemşireler Birliği hemşire yönetici
yetkinlikleri içerisinde liderlik ve işletme yetkinliklerine de yer vermiştir. Bu nedenle bu
alanda yapılacak araştırmalar, hemşirelerin ve yönetici hemşirelerin birer lider olarak
desteklenmelerini sağlayacak stratejilerin oluşturulmasına, liderlikle ilgili eğitim
programlarında yer alması gerekenlerin ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır.
Bununla birlikte liderlik konusunun ülkemiz hemşirelik alanında daha iyi anlaşılmasına
katkı sağlayacaktır. Buna ek olarak hasta güvenliği konusu da sağlık bakım kurumlarının
önemle üzerinde durdukları konulardan biridir. Günümüzde yüksek riskli yerler olarak
tanımlanan sağlık kuruluşları sağlık hizmeti sunduğu sırada hastalara ya da ailelerine
istemeden zarar verebilmektedir. Yüksek gelirli ülkelerde bile önemli sayıda hastanın
sağlık hizmeti aldığı sırada ciddi oranda zarar gördüğü, bu zararın hastalarda kalıcı
hasar ve sakatlanmalara neden olduğu ve hastaların gerekenden daha uzun süre
hastanede kaldığı bildirilmiştir (WHO, 2017). Bu nedenle hasta güvenliği ile ilgili
araştırmaların yapılması sağlık bakım kurumlarında hasta güvenliği uygulamalarının
geliştirilmesine ve konuyla ilgili literatüre katkı sağlayacaktır.
Globalleşen dünyamızda örgütlerin çalışan verimliliğini sağlama, çalışma yaşamının
kalitesini

artırma

ve

rekabette

üstünlük

sağlama

gibi

temel

amaçları

gerçekleştirebilmesi için gerek üst düzey gerekse alt düzey çalışanlarını etkin, stratejik
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ve tutarlı bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Günümüz yöneticilerinden, geleneksel
yönetim yaklaşımları kullanmak yerine, çalışanı öne çıkararak; onları örgüt işleyişine
katkı ve katılım yapacak şekilde çalıştırmaları, yönlendirmeleri kısaca güçlendirmeleri
beklenmektedir. Nitekim güçlendirilmiş çalışanların ortaya koyduğu örgütsel sonuçlar
ve yüksek bireysel iş performansı, çalışan katılımına dayalı ve insan odaklı yönetim
uygulamalarının giderek daha popüler hale gelmesine yol açmış, araştırmacıların ve
yöneticilerin güçlendirme konusu üzerindeki ilgilerini arttırmış ve yöneticiler çalışanları
güçlendirmenin yollarını aramaya başlamıştır. Dolayısı ile bu alanda yapılacak
çalışmalar, çalışanların psikolojik ve yapısal olarak güçlendirilmesini sağlayacak
mekanizmaların oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Sağlık Bakanlığı tarafından Şubat 2021'de “Hemşirelikte Temel Yetkinlikler Kılavuzu”
hazırlanmıştır. Bu kılavuz içerisinde profesyonellik başlığı altında hemşirelerin özerk
olmasına vurgu yapılmaktadır. Aynı zamanda günümüzde sağlık sektörü, diğer
sektörlerde olduğu gibi hızlı sosyal, teknolojik, ekonomik değişim ve gelişimin
gerçekleştiği bir süreç içerisindedir. Bu değişim ve gelişim sürecinin paralelinde
toplumun sağlık bakım ihtiyaçları ve beklentileri de değişmektedir. Sağlık bakım
sisteminin, bu değişim ve gelişim sürecine daha kolay uyum sağlayabilmesi ve değişen
toplum beklentilerine cevap verebilmesi için güçlü, özerk, etkileme becerilerine sahip
hemşirelere ihtiyacı vardır. Hemşirelerin; toplumun sağlık düzeyinin iyileştirilmesinde
anahtar role sahip olmaları, bu konuda alınacak kararları etkilemeleri, kaliteli sağlık
bakım hizmeti sunmaları, hemşirelik uygulamalarında otonomi sahibi olmaları, devamlı
bireysel ve profesyonel gelişim içerisinde olmaları, onların güçlü olmaları ile yakından
ilgilidir.
Teknolojik ilerlemelerle birlikte gelişen dördüncü sanayi devrimi etkisini sağlık alanında
da göstermeye başlamış ve sağlıkta dijitalleşme kavramı ortaya çıkmıştır. Dijitalleşme
kapsamında gelişen yapay zeka uygulamaları, düşünme, problem çözme, karar verme
ve uygulamaya geçme gibi insan zekası gerektiren fonksiyonların makineler tarafından
gerçekleştirilmesidir. Nüfusun artışı ve yaşlanması ile birlikte artan kronik hastalıkların
tanılanması, uygun tedavilerin belirlenmesi ve hastalığın yönetiminde yapay zeka
uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle kronik hastalıklarda elektronik kayıt
sistemleri, klinik karar destek sistemleri ve robotik uygulamalar kullanılmaktadır.
Kronik hastalık yönetiminde büyük bir öneme sahip olan hastaların düzenli takibi, öz
yönetim programları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının benimsenmesi mobil
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uygulamalar ile desteklenebilmektedir. Yapay zeka uygulamalarının hemşireliğe
entegrasyonu hemşireliğin derin bilgi birikimi, iyi iletişim becerisi gerektirmesi gibi
nedenlerden dolayı geç gerçekleşmiştir. Ancak endüstri 4 kapsamında yapay zeka ve
tele-tıp uygulamalarına araştırma yatırımı yapmak zorunlu hale gelmektedir.
Ülkemizde maalesef öncelik topluma tedavi hizmetlerini götürmeye yöneliktir. Aslında
bireylerin, ailelerin yakından takibi ile sağlık ile ilgili olumuz durumlar oluşmadan
önlenmesi öncelik olmalıdır. Bu nedenle toplum sağlığının korunmasını ve
geliştirilmesini önceleyen uygulamalarda birinci basamak hizmetleri önemli bir
konuma sahiptir. Birinci basamak hizmetlerde ise hemşirelerin halk sağlığı bakış açısıyla
bireylere, bireylerden ailelere, ailelerden toplumun geneline ulaşarak toplum sağlığını
iyileştirmede önemli görev ve sorumlulukları vardır. Hemşireler hizmet verdiği
toplumun gereksinimlerine yönelik belirleyeceği sorunları ele alarak uygun girişimlerle
bireylerin sağlığının geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunabilir.
Dünyadaki ve toplumdaki sağlık ihtiyaçları çok hızlı artmakta, aynı zamanda büyük bir
değişim göstermektedir. Günümüz bakış açısıyla geleceğin sağlık ihtiyaçlarını
karşılamak mümkün olmayacaktır. Sağlık profesyonelleri arasında en yüksek sayıya
sahip hemşirelerin vereceği hizmet, eğer doğru şekilde yönetilirse büyük değişime yol
açabilir. Bu yüzden problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, değişimi yönetebilen,
transformasyonel

liderlik

özelliklerine

sahip

yönetici

hemşirelere

ihtiyaç

bulunmaktadır. Yönetici hemşirelerde bu özelliklerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Ancak ülkemizde yasal düzenlemeler, örgüt kültürü, sosyal-politik etkilere bağlı olarak,
yönetici hemşireler bu özelliklere göre değerlendirilmemekte ve bu özelliklere göre
seçilmemektedir. Bu durum hemşireleri, sağlık bakımını, hasta çıktılarını ve elbette
sağlık sistemini pek çok boyutuyla ciddi ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple, hemşirelik
yönetiminin hemşire, hasta, sağlık sistemi üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve
sonuçlardan yola çıkarak, gelişmiş ülkelerde ortaya konan ve önerilen girişimlerin
ülkemizde de yapılması önem arz etmektedir.
İntihar önlenebilir bir halk sağlığı problemidir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü verilerine
göre Dünya'da her yıl 800.000 kişi intihar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bununla
birlikte intihar girişiminde bulunan hastaların %67'si intihar girişimlerinden 1 hafta
öncesine kadar bir sağlık profesyoneliyle temastadır. Sağlık çalışanlarının intihar
önleme konusunda bilgi ve beceri sahibi olması intihar riskinin tanımlanmasını ve
hastaların uygun ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirilmesini sağlayabilir.
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Özellikle pandemi ile birlikte toplumun tüm kesiminde görülen psikososyal sorunlar
artmıştır. Toplumun ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için uzman, yeterli ve
geçerli eğitim almış kişiler tarafından uygulanacak psikoeğitsel ve psitoterapötik
müdahalelere ihtiyaç vardır. Bunu gerçekleştirebilecek uzmanların başında psikiyatri
hemşireleri gelmektedir.
Meme kanseri süreci fiziksel bir tehdit oluşturmasının yanı sıra, psikososyal uyumun
bozulmasına, aile ve sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden
olabilmektedir. Meme kanseri sürecinde önemli ve en çok tercih edilen destek kaynağı
olan eşler, süreci kadın ile birlikte deneyimlemekte, benzer psikososyal sıkıntılar ile
yüzleşebilmektedir. Yaşanılan psikososyal sorunların etkili yönetilememesi, çiftin ilişki
ve yaşam kalitesini düşürebilmekte, evlilik uyum sorunları açığa çıkarabilmektedir.
Bütüncül bakım gereği, sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan psikososyal bakıma,
kadın ile birlikte eşler de dahil edilmelidir. Bu kapsamda, kadınlar ve eşlerinin
yaşamakta olduğu psikososyal sorunların farkında olunarak çift odaklı bir psikososyal
yaklaşım sunmak önemli olacaktır.
Sağlık hizmetlerinin sunumunda hemşireler bakım verici rolü ile ön saflarda
bulunmaktadır. Son yıllarda çeşitli sorunlar hemşirelerin işten ayrılmalarına neden
olmakta, kurumlarda hemşire yetersizliği olması nedeniyle hasta bakımı olumsuz
etkilenmektedir. Ayrıca bu durum hali hazırda bakım veren hemşirelerin motivasyon ve
iş doyumunu azaltmakta, hasta güvenliğinin ihlal edilmesine neden olmaktadır. Bunun
yanında ülkemizde hemşirelik bakım modellerinin yeterince kullanılmadığı, daha çok
sayısal hasta paylaşımı yapıldığı görülmektedir. Bu yaklaşımda hemşire sayısı ve niteliği
ile hastanın bakım ihtiyacı eşleşmediğinden, hasta bakım sonuçlarının kötüleştiği
düşünülmektedir. Bu nedenle, bu alanlarda araştırmalara öncelik verilmelidir.
Hemşirelik eğitimi açısından, hasta güvenliğine ilişkin kaygılar, yeterli uygulama alanı
olmaması, uygulama alanlarında hedeflenen öğrenmeye ulaşılamaması, öğrencilerin
öğrenme motivasyonlarının artması için yeni öğretim yöntemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Oyun tabanlı öğrenme bunlardan biridir. Böylece hemşirelik
öğrencilerinin eleştirel düşünme, klinik muhakeme ve yeterlilik gelişimlerine katkıda
bulunulacağı düşünülmektedir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar, hemşirelik eğitiminin
kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.
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Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü
§

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

§

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

§

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

§

Roma Hukuku Anabilim Dalı

§

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

§

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

§

Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı

§

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı

Kamu Hukuku Bölümü
§

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

§

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

§

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

§

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

§

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

§

İdare Hukuku Anabilim Dalı

§

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

§

Mali Hukuk Anabilim Dalı
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Kamu Hukuku Bölümü
Akademik Kadro
§

ÇETİN

ARSLAN

PROFESÖR

§

ALİ MURAT

ÖZDEMİR

PROFESÖR

§

SEDAT

ÇAL

DOÇENT

§

ABDÜLSAMET

GÜLLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

REFİA

KAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUAMMER

KETİZMEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖNDER

TOZMAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DUYGU

HATIPOĞLU AYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞEFİK TAYLAN

AKMAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MELİKŞAH

AYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FATMA DİDEM

SEVGİLİ GENÇAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZGE

OKAY TEKİNSOY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SATILMIŞ ERTUĞRUL

AKÇAOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

OYTUN

CANYAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BAHADIR BUMİN

ÖZARSLAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ERDEM İLKER

MUTLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ELİF KUMRU

PAKSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SÜMEYYE HANDE

AKGÜN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİDAR

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EYLÜL

ERDEM HACIÖMEROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM

ALPÖZEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA FATİH

SARI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAĞMUR MÜGE

ERDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYNUR

DEMİRLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AZER

SUMBAS

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ NUR

TÜRKOĞLU KARACAOVA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAZAL

SÜRMELİ KALE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEREN

TUĞLU OLPAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇAĞATAY

ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DAMLA

ERCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUNAY

YÜCE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR ÇAĞDAŞ

ARTANTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TARIK

KIROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

SEVİNÇHAN KURUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YUDUM

ÖZÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATİH

DÖNMEZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE

ARABACI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR

URAZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
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Araştırma Öncelik Alanları

§

İnsan Hakları

§

Kriminoloji

§

Sağlık Hukuku

Alt Çalışma Konuları
§

İnsan Hakları Hukuku

§

Temel Hak Yargılaması

§

Ceza Genel Teorisi

§

Mağdur/Fail- Suç ve Suçluluk

§

Suç Tipleri

§

Terör Suçları/ Örgütlü Suçlar/ Beyaz Yaka Suçluluk

§

Adli Tıp/ Adli Bilimler Uygulamaları/Sahtecilik

§

Adli Psikoloji

§

Vandalizm/ Şiddet Suçları

§

Cinsel Suçlar

§

İklim ve Çevreye Karşı İşlenen Suçlar

§

Risk Toplumu

§

Bilişim Suçları/Medya ve Suçluluk

§

Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı ve Suç İlişkisi

§

Suçun Önlenmesi/Tehlikelilik

§

İnfaz Hukuku/ Suçu Meslek Edinme

§

Sosyoloji ve Suç

§

Psikoloji ve Suç

§

Ekonomi ve Suç

§

Suç ve Ceza Politikası

§

Tıp Hukuku
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§

İlaç Hukuku

§

Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu

§

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu

§

Sağlık Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları ve Tüketici Uyuşmazlığı Boyutu

Anahtar Kelimeler

İnsan Hakları, Bireysel Başvuru, AİHM İçtihatları, Anayasa Mahkemesi İçtihatları,
Kriminoloji, Suç, Mağdur, Fail, Suç sosyolojisi, Suç ve Cezalandırma Politikası
Önemi ve Gerekçesi

İnsan hakları alanı da ülkemiz açısından önemli bir araştırma sahasına karşılık gelir.
Nitekim son dönemde ortaya konulan insan hakları eylem planı çerçevesinde,
Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanan hatırı sayılır reformlar söz konusudur. Bu
çalışmaların teorik ve pratik arka planının gerçek manada geliştirilebilmesi, bu sahada
yapılacak olan araştırmalara bağlıdır. Bu konudaki çalışmalar, Türkiye'de pozitif
hukukun da bir gereği olarak karşımıza çıkar. Nitekim 1982 Anayasasının 90. maddesine
göre temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası antlaşmalar kanunlardan da üstün
tutulmuş, ayrıca 148. maddede AİHS ve Anayasada ortak olarak düzenlenmiş temel hak
ve hürriyetlerden birisi ihlal edilen kişilerin Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya
bireysel başvuruda bulunma imkânı getirilmiştir. Bu ise Anayasa Mahkemesinin şimdiye
kadar uyguladığı norm temelli denetimin yanı sıra bundan böyle olay temelli bir hak
denetimini de beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi on yıla
yaklaşan temel hak yargılaması pratiğinde AİHM'in ortaya koyduğu içtihat hukukundan
önemli ölçüde yararlanmaktadır.
Anayasanın 153. maddesinin son fıkrasına göre, Mahkemenin kararları yasama,
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu
bakımdan ülkemizde Anayasa Mahkemesi tarafından teşkil edilmekte olan ve AİHM
kararlarıyla belirli bir uyum içinde olan insan haklarına ilişkin içtihat alanı, Türkiye'de
bütün yargı kollarındaki derece mahkemeleri ve diğer bütün gerçek ve tüzel kişiler için
bağlayıcı olmaktadır. Bu yönüyle gerek devlet ve birey ilişkilerinde gerekse özel hukuk
şahıslarının kendi aralarındaki ilişkilerde, hasılı hayatın bütün alanlarında karşımıza
çıkabilen insan haklarına ilişkin problemlerin gerek teorik bilgiler gerekse AYM ve AİHM
tarafından üretilen içtihat hukuku muvacehesinde araştırılması ve bellenmesi hayati bir
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öneme sahiptir. Bu sahadaki çalışmaların, YÖK tarafından insan hakları eylem planı
çerçevesinde ortaya konulan üniversitelerde insan hakları dersinin zorunlu ders olarak
okutulması hedefi de göz önünde bulundurulduğunda, kayda değer bir konuma sahip
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla insan haklarına yönelik araştırmaların
Üniversitemiz bünyesinde öncelikli alan olarak kabul edilmesinde büyük yararlar söz
konusu olacaktır.
Kriminoloji ceza hukukunun temel alt bilim dallarından birini oluşturmaktadır. Suçun
unsurlarından olan fail ve mağdur hakkında ve hatta suçun maddi konusu hakkında
etraflı inceleme kriminoloji bilimiyle beraber elde edilmektedir. Bir sosyal bilimler alanı
olarak

ceza

hukukunun

ampirikleşmesi/nesnelleşmesi

kriminoloji

hukuku

uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla kullanılabilir. Suç ve suçluluk üzerine inceleme
yapan kriminoloji nesnel bilgilinin elde edilip değerlendirilmesinde önemli bir birikimi
içerisinde barındırmaktadır. Kriminolojinin tanımı ve önemi bu anlamda büyüktür. Yeni
ortaya çıkan suç tipleri, suçu işleyen failler ve suçtan zarar gören mağdurlar üzerinde
de inceleme yapma şansı bu bilim dalıyla kullanılabilmektedir. Suçun tespiti, kişileri suç
işlemeye iten sosyo-ekonomik ve psikolojik yapının anlaşılması bakımından kriminoloji
önemli bir aşamayı ve üst başlığı oluşturmaktadır. Faili suça iten psikolojik, sosyal ve
biyolojik etkenler konusunda bilgi sahibi olunmaktadır. Böylece hukukun temel alanları
yanında gelişen ve gelişmeye devam eden diğer alanları ile ilgili olarak temel bilgiye
sahip

olma

ve

bunların

gelişiminden

ve

bunlarla

ilgili

olarak

bilimsel

değerlendirmelerden haberdar olma yetkinliği kazanılır.
Sağlık hakkı sağlık hukukunun temelinde yer alır. Sağlık hakkı, bireyin sağlık
hizmetlerine erişilebilmesinin ve ulaşılabilmesinin sağlanması ile korunacaktır. Sağlık
hukuku, sağlık hizmetlerinin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin alınmasında bu hizmeti
veren kurum ve kuruluşlarla ve devletle hasta arasındaki ilişkiyi konu edinir. Sağlık
hukuku, disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Sadece hukukun çeşitli dallarıyla değil, aynı
zamanda sağlık etiği, politikası, ekonomisi ve halk sağlığı ile de yakından ilgilidir. Birçok
disiplini içinde barındıran sağlık hukuku araştırmaları sağlık hakkının korunmasında
etkili olacaktır. Özellikle de tıp hukuku ve ilaç hukuku alt dalları günümüzde ayrı bir
öneme sahiptir. Özellikle ilaç hukukunun önemi covid-19 pandemisi ile bir kez daha
ortaya çıkmıştır. İlaç hukuku ayrıca çok çalışılan bir alan olmaması nedeniyle de
gelişmeye açıktır. Bunun yanında tıp hukukunun iki tarafını oluşturan sağlık çalışanları
ve hasta bakımından da konunun incelenmesi ve kendisi bizzat tıbbi uygulama hatası
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olma riskini taşıyan savunmacı hekimlik anlayışına gitmeyi engelleyecek çözümler
oluşturulmasının sağlanması amacı da tıp hukukunu öne çıkarmaktadır.
Buna ek olarak, bir özel hukuk ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilen tıbbi müdahaleden
kaynaklanan sorumluluğa ilişkin hukuki uyuşmazlıklar, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun kapsamına dâhil edilmiştir. Bu tür hukuki uyuşmazlıkların
tüketici uyuşmazlığı olarak nitelendirilmesi ile birlikte bir yandan hastanın tüketici
sıfatına sahip olması sonucu doğmuş, diğer yandan da söz konusu uyuşmazlıklar
tüketici kanunu kapsamında dava şartı arabuluculuğa tabi olmuştur. Bu yeni hukuki
durumun Türk hukuk uygulamasına yansımalarının, özellikle zarar gören açısından
getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçların, yabancı ülke hukuklarındaki düzenlemeler ile
karşılaştırmalı incelenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, tıp hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda
"komplikasyon-tıbbi malpraktis (tıbbi uygulama hatası" ayrımı ve aydınlatma hatası
konusunda mahkemelerin yaklaşımının değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
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Özel Hukuk Bölümü
Akademik Kadro
§

RAUF

KARASU

PROFESÖR

§

KADRİYE

BAKIRCI

PROFESÖR

§

ERKAN

KÜÇÜKGÜNGÖR

PROFESÖR

§

İŞTAR

URHANOĞLU

DOÇENT

§

FERHAT

CANBOLAT

DOÇENT

§

BANU

ŞİT KÖŞGEROĞLU

DOÇENT

§

EŞREF

KÜÇÜK

DOÇENT

§

BEŞİR FATİH

DOĞAN

DOÇENT

§

SİBEL

HACIMAHMUTOĞLU

DOÇENT

§

LEVENT

BÖRÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURCU GÜLSEREN

ÖZCAN BÜYÜKTANIR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DERYA

ATEŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYÇA

ZORLUOĞLU YILMAZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ONUR CAN

SAATCIOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ELİF CEMRE

HAZIROĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEMİH SIRRI

ÖZDEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DAMLA

KAYNAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA HİLAL

KÖKEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYDIN

KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLA

OKYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GİZEM

ÖZKAN ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLİN

SÜLEYMANLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜNHAN

GÖNÜL KOŞAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İMGE HAZAL

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMEL ŞEYDA

ELGÜN TOĞRUL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE

BİLGİÇ EROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELİN

SAYIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA CAN

DAĞLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ

ÇUHADAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET MERT

ÖZYILDIRIM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖMER FARUK

ŞENGÖR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RUMEYSA BETÜL

YILDIRIM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TEMEL

GÜNER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sağlık Hukuku

Alt Çalışma Konuları

§

Tıp Hukuku
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§

İlaç Hukuku

§

Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu

§

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu

§

Sağlık Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları ve Tüketici Uyuşmazlığı Boyutu

Anahtar Kelimeler

Sağlık Hakkı, Sağlık Hizmeti, İlaç, Tıbbi Uygulama Hatası, İlaç Patenti, Sağlık Personeli,
Tıbbi Malpraktis, Tıbbi Müdahale, Rıza, Sorumluluk
Önemi ve Gerekçesi

Sağlık hakkı sağlık hukukunun temelinde yer alır. Sağlık hakkı, bireyin sağlık
hizmetlerine erişilebilmesinin ve ulaşılabilmesinin sağlanması ile korunacaktır. Sağlık
hukuku, sağlık hizmetlerinin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin alınmasında bu hizmeti
veren kurum ve kuruluşlarla ve devletle hasta arasındaki ilişkiyi konu edinir. Sağlık
hukuku, disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Sadece hukukun çeşitli dallarıyla değil, aynı
zamanda sağlık etiği, politikası, ekonomisi ve halk sağlığı ile de yakından ilgilidir. Birçok
disiplini içinde barındıran sağlık hukuku araştırmaları sağlık hakkının korunmasında
etkili olacaktır. Özellikle de tıp hukuku ve ilaç hukuku alt dalları günümüzde ayrı bir
öneme sahiptir. Özellikle ilaç hukukunun önemi covid-19 pandemisi ile bir kez daha
ortaya çıkmıştır. İlaç hukuku ayrıca çok çalışılan bir alan olmaması nedeniyle de
gelişmeye açıktır. Bunun yanında tıp hukukunun iki tarafını oluşturan sağlık çalışanları
ve hasta bakımından da konunun incelenmesi ve kendisi bizzat tıbbi uygulama hatası
olma riskini taşıyan savunmacı hekimlik anlayışına gitmeyi engelleyecek çözümler
oluşturulmasının sağlanması amacı da tıp hukukunu öne çıkarmaktadır.
Buna ek olarak, bir özel hukuk ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilen tıbbi müdahaleden
kaynaklanan sorumluluğa ilişkin hukuki uyuşmazlıklar, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun kapsamına dâhil edilmiştir. Bu tür hukuki uyuşmazlıkların
tüketici uyuşmazlığı olarak nitelendirilmesi ile birlikte bir yandan hastanın tüketici
sıfatına sahip olması sonucu doğmuş, diğer yandan da söz konusu uyuşmazlıklar
tüketici kanunu kapsamında dava şartı arabuluculuğa tabi olmuştur. Bu yeni hukuki
durumun Türk hukuk uygulamasına yansımalarının, özellikle zarar gören açısından
getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçların, yabancı ülke hukuklarındaki düzenlemeler ile
karşılaştırmalı incelenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, tıp hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda
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"komplikasyon-tıbbi malpraktis (tıbbi uygulama hatası" ayrımı ve aydınlatma hatası
konusunda mahkemelerin yaklaşımının değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
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İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
§

Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı

İktisat Bölümü
§

İktisadi Gelişme / Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

§

İktisat Politikası Anabilim Dalı

§

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

§

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

İşletme Bölümü
§

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

§

Örgütsel Davranış Anabilim Dalı

§

Pazarlama Anabilim Dalı

§

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

§

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

§

Üretim Yönetimi Anabilim Dalı

§

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Maliye Bölümü
§

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

§

Mali İktisat Anabilim Dalı

§

Mali Hukuk Anabilim Dalı

§

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Sağlık Yönetimi Bölümü
§

Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı

§

Sağlık Hizmetinde Kalite Güvencesi Anabilim Dalı

§

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı

§

Sağlık Politikası ve Ekonomisi Anabilim Dalı
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
§

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

§

Kamu Politikaları Anabilim Dalı

§

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

§

Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı

§

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Sosyal Hizmet Bölümü
§

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler Bölümü
§

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

§

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

§

Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

Optimizasyon ve Simülasyon Laboratuvarı
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Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
Akademik Kadro
§

SİBEL

ERKAL

PROFESÖR

§

ZEYNEP

ÇOPUR

PROFESÖR

§

ARZU

ŞENER

PROFESÖR

§

AYFER

AYDINER BOYLU

PROFESÖR

§

HÜLYA

ÖZTOP

PROFESÖR

§

OYA

HAZER

PROFESÖR

§

ESNA BETÜL

BUĞDAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUHAMMET SERHAT

ÖZTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SELDA

COŞKUNER AKTAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEVAL

GÜVEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NİHAN

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİRGÜL

ÇİÇEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVDE

YÜCEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİKE

AKTAŞ ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sürdürülebilir tüketim

§

Birey ve ailelerin finansal sağlık, finansal refah, finansal özgüven, finansal bilgi,
finansal okuryazarlık, finansal eğitim, yaşam kaliteleri ve etkileyen faktörlerin
incelenmesi

§

Kadın ve aile çalışmaları

§

Yaşlılıkta aktif ve bağımsız yaşam

Alt Çalışma Konuları

§

Sürdürülebilir yaşam tarzları bağlamında tüketim:
•

Gönüllü Sade Yaşam

•

Azaltılmış Tüketim

•

Bilinçli Farkındalıkla Tüketim

•

Bilinçli Tüketim

•

Etik Tüketim

•

Yeşil Tüketim

•

Sorumlu Tüketim

•

Ortak/ İşbirlikçi tüketim

•

İkinci el tüketim
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§

Sürdürülebilir Tüketim ve Bireysel Değerler

§

Sürdürülebilirlik ve Çevre

§

•

Ekolojik yurttaşlık

•

Çevre bilinci

•

Çevresel duyarlılık

•

Çevresel farkındalık

•

Enerji tasarrufu

•

Su tasarrufu

•

Atık yönetimi

•

Elden çıkarma

•

Geri dönüşüm

•

İleri dönüşüm

Sürdürülebilirlik ve Eğitim
•

Sürdürülebilir çevre eğitimi

•

Tüketici eğitimi

•

Sürdürülebilirlik ve tüketici refahı (sosyal, psikolojik ve ekonomik refah)

Anahtar Kelimeler

Sürdürülebilir yaşam tarzı, gönüllü sade yaşam, etik tüketim, bilinçli tüketim, bilinçli
farkındalıkla tüketim, sürdürülebilirlik ve eğitim, azaltılmış tüketim, sorumlu tüketim,
tüketici eğitimi, sürdürülebilir tüketim ve bireysel değerler, sürdürülebilirlik ve çevre,
evsel tüketim, su tüketimi, enerji tüketimi, evsel atık yönetimi, geri dönüşüm, ortak
tüketim, ikinci el tüketim, çevresel farkındalık, sürdürülebilirlik ve tüketici refahı,
sürdürülebilir çevre eğitimi, sürdürülebilir tüketici davranışları, ekolojik yurttaşlık
Önemi ve Gerekçesi

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için sürdürülebilir tüketim küresel bir endişe haline
gelmiş olsa da sürdürülebilir tüketim kavramını araştıran çalışmaların çoğunun
İngiltere, ABD, Danimarka, İspanya, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi gelişmiş ülkelere
dayandığı görülmektedir. Çalışmalar sürdürülebilir tüketim uygulaması açısından
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gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında büyük bir boşluk olduğunu, daha açık bir
şekilde, gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerin, sürdürülebilir tüketimi benimseme
ve

uygulama

konusunda

gelişmiş

ülkelerin

nispeten

gerisinde

olduğunu

göstermektedir. Ayrıca, sürdürülebilir anlayış üzerine yapılan çalışmaların çoğunun
doğası gereği kavramsal olduğunu ve ampirik araştırmalara daha az öncelik verildiği
görülmektedir. Bu nedenle, bu yapının farklı kültürlerde açıklayıcı gücünün daha geniş
ve daha derin bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için daha fazla ampirik çalışmaya
ihtiyaç vardır. Ek olarak literatür incelendiğinde araştırmacıların sürdürülebilir tüketim
ile ilgili olarak aracı ve düzenleyici değişkenleri anlama ve açıklamaya yeterince önem
vermedikleri görülmektedir. Oysaki aracı değişkenler bağımsız değişken ile bağımlı
değişken arasındaki ilişkinin nasıl veya neden var olduğunu açıklar, bağımsız ve bağımlı
değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü artırabilir veya azaltabilir, iki değişken arasındaki
ilişkinin yönünü değiştirebilir. Bu nedenle sürdürülebilir tüketim alanında çalışmaların
artırılması ve aynı zamanda yapılan çalışmalarda teorik modellerinin tahmin yeteneğini
geliştirmek için aracı değişkenlerin modele dahil edilmesi, bağımsız ve bağımlı
değişkenler arasındaki ilişkinin daha iyi açıklanması açısından gereklidir. Bu bağlamda
sürdürülebilirlikle ilgili sekiz ana soruyu yanıtlamaya yönelik çalışmaların yürütülmesi
öncelik kazanmalıdır. 1. Bu kavram nasıl ortaya çıktı? 2. Sürdürülebilir tüketim kavramı
bütüncül bir şekilde nasıl kavramsallaştırılmalıdır? 3. Sürdürülebilir tüketimin ana
yönleri ve bileşenleri nelerdir? 4. Bu fenomenle ilgili olarak hangi teoriler
kullanılmaktadır? 5. Hangi metodolojiler kullanılmaktadır? 6. Sürdürülebilir tüketimin
belirleyicileri nelerdir? 7. Sürdürülebilir tüketimin çıktıları nelerdir? 8. Bu kavramla ilgili
olarak değerlendirilen aracı değişkenler nelerdir? soruları bağlamında araştırmalara
öncelik verilmelidir.
Sürdürülebilir tüketim konusunda yürütülen önceki araştırmalar yeşil “tüketici” ve
“tüketimi” tanımlamaya ve karakterize etmeye çalışsa da genel tüketimi azaltmaya
odaklı insan davranışlarını anlamaya daha az dikkat edilmiştir. Son dönemlerde
"gönüllü sadelik" hareketi ortaya çıkmış ve bu hareket "vites küçültme" olarak
tanımlanan “tüketimi azaltma”, "bütünsel olarak yaşamı basitleştirme" ve “basit yaşam
hareketi” olarak üç şekilde tanımlanmaktadır Bazıları “zaman kazanma” ve “yaşam
kalitelerini iyileştirme” arzusu nedeniyle azaltılmış tüketimi tercih ederken, diğerleri
bunu tüketimin çevresel ve sosyal sonuçlarıyla ilgili endişeler gibi değerler nedeniyle
yapmaktadır. En uç noktada, bazı tüketiciler, “tüketim karşıtlığı” olarak adlandırılan bir
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fenomen olarak tüketimi aktif olarak reddetmektedir. Bu davranışları sergileyen
tüketicilerin tutum ve davranışlarının ve onları motive eden unsurların incelenmesi bu
anlayışı benimseyen tüketici kitlelerinin genişletilmesi açısından gereklidir. Literatürde
tüketimi azaltmaya yönelik tüketim davranışları araştırılmakla birlikte bu alanda yapılan
çalışmaların çoğunun, yeni tüketici segmentlerini belirleme ve yönetmeye vurgu
yaparak, yeşil pazarlama araştırmalarına benzer bir modele dönüştüğü görülmektedir.
Neden daha fazla tüketici azaltılmış tüketim davranışlarına dahil olmuyor ya da bu
yönde davranmıyor? sorusunun cevabı ise çalışmalarda çok fazla aranmamaktadır. Bu
nedenle sürdürülebilir tüketim açısından daha fazla araştırma, azaltılmış tüketim
bağlamında tutum-davranış uçurumunu ele almalı ve sürdürülebilirlik ideallerini
destekleyenler için bu uçurumun neden devam ettiğini anlamaya ve açıklamaya
odaklanmalıdır. Çünkü yapılan çalışmalarla elde edilecek bu bilgi, tüketimin
azaltılmasını teşvik etmek için en etkili kamu politikalarının oluşturulmasına ve bu
konuya ilişkin sonraki araştırmalara rehberlik edecektir.
Diğer taraftan, tüketicilerin doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve korunması
konusunda bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve duyarlılığının arttırılması, çevre ahlakı
kazandırılması çevrenin korunması açısından gereklidir. Çağdaş ülkelerin tüketim ve
çevre eğitimine giderek artan bir şekilde önem verdikleri bu dönemde ülkemizde de
tüketim ve çevre eğitiminin tüketicilere çevre sorumluluğu ve bilincinin kazandırılması
amacıyla sürdürülebilir bir süreci içermesi desteklenmesi ve yönlendirilmesi
gerekmektedir. Çevre sorunlarının pek çoğu tüketicilerin eğitim düzeylerinin düşük
olmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim düzeyinin düşük olması çevre sorunlarının
önlenmesi ve çözümlenmesine yönelik çabaları da güçleştiren olumsuzluklardan
biridir. Bu nedenle gelecek kuşakların yetişmesinde birincil görev ve sorumluluklara
sahip ailelerin çevre konusundaki eğitimi başta olmak üzere tüm tüketicilerin
eğitilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu eğitim yaygın ve örgün eğitim ile
desteklenerek devam etmelidir. Bu bağlamda çevre değerlerini korumak ve
sürdürmek, içinde bulunulan çevre sorunlarını giderebilmek için çevre eğitimi
konusuna önem verilmesi gerekmektedir.
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İktisat Bölümü
Akademik Kadro
§

AYŞE YASEMİN

YALTA

PROFESÖR

§

AYŞEN

SİVRİKAYA

PROFESÖR

§

LÜTFİ

ERDEN

PROFESÖR

§

TİMUR HAN

GÜR

PROFESÖR

§

BAŞAK

DALGIÇ

PROFESÖR

§

DİLEK

BAŞAR DİKMEN

PROFESÖR

§

ZAFER

ÇALIŞKAN

PROFESÖR

§

ARZU SEYHAN

AKKOYUNLU VIGLEY

PROFESÖR

§

DERYA

GÜLER AYDIN

PROFESÖR

§

PELİN

ÖGE GÜNEY

PROFESÖR

§

SEVİNÇ

MIHCI

PROFESÖR

§

ÖZGE

KANDEMİR KOCAASLAN

DOÇENT

§

SELCEN

ÖZTÜRK

DOÇENT

§

NASİP

BOLATOĞLU

DOÇENT

§

ÖZGÜR

TEOMAN

DOÇENT

§

ALİ MURAT

BERKER

DOÇENT

§

BAHAR

SAĞLAM

DOÇENT

§

ONUR

YENİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZÜHAL

KURUL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SHIHOMI

ARA AKSOY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUAMMER

KAYMAK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUSTAFA AYKUT

ATTAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NESİME NİLGÜN

ÇOKÇA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BETÜL

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİS

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONURCAN

YAZICI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

SEZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BAVER

YEŞİLYURT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UMUT

GÜNDOĞDU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FURKAN

ÇUBUKCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KADİR

DİKİCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OSMAN

KÜÇÜKŞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sürdürülebilirlik

§

Para Politikası ve Finansal Piyasalar

§

Beşeri Sermaye

§

Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı
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Alt Çalışma Konuları

§

İklim değişikliği ve çevre politikaları

§

Sürdürülebilir enerji politikaları

§

Sürdürülebilir tarım

§

Yeşil işletme

§

İklim politikaları ve dış ticaret

§

Sağlık hizmetlerinin sunumu

§

Sürdürülebilir göç politikaları

Anahtar Kelimeler

Yeşil büyüme, sürdürülebilir büyüme, yenilenebilir endüstrilerde doğrudan yatırımlar,
gelişmekte olan ülkeler, yatırım teşvikleri, İklim değişikliği, dayanıklılık, adaptasyon,
sera gazları, karbon yakalama ve depolama, yenilikler, iklim politikaları, çevre
ekonomisi, enerji ekonomisi, enerji politikaları, nükleer enerji ekonomisi, ikame
edilebilirlik, sıfır emisyon, enerji arzı, enerji talebi, ekonomik büyüme, yenilenebilir
enerji, toprak tasarruf biçimleri, tarımsal destekler, tarım piyasaları, gıda piyasaları,
kısmi denge modelleri, Green bonds (yeşil tahvil), greenium, çevresel performans,
hisse senedi fiyatları, uluslararası göç, göçmen ve mülteci, işgücü piyasaları, göçün
ekonomik etkileri, ekonomik entegrasyon, göç ve göçmen algısı
Önemi ve Gerekçesi

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız için, sera gazlarının azaltılması ve
iklim değişikliğinin yol açtığı zorluklara hazırlıklı olmak, farklı açılardan ele almamız
gereken en önemli araştırma alanlarından biridir. Sürdürülebilirlik kapsamındaki
araştırma alanının yapısı aşağıdaki şekilde özetlenmektedir.
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Yeşil
Mutabakat/CBAM
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Politikası
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Yeşil Finansal
Mallar

Yeşil İşletme

Ulusal
Güvenlik/
Göç

Besin Tedariği
Sürdürülebilir/Yeterli/Güvenli

Sağlık

Sürdürülebilir
Tarım

Sürdürülebilirlik
İklim Değişikliği ve Çevresel Politika
Sera Gazı
Azatlımı

Adaptasyon

Ticaret

Dayanıklılık
Oluşturma

Yerel İklim Politikaları, Ekonomik Etkileri
Karbon Vergisi/Emisyon Ticaret Sistemi

AB İklim Politikası
Yeşil Mutabakat
Sınırda Karbon Düzenleme
Mekanizması (SKDM)

Çevre Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Adaptasyon Politikaları ve İklim Etkilerine
(Su
a Kıtlığı/Olağanüstü Hava Şartları) Karşı
Dayanıklılık Oluşturma

Sağlık Sektörü
İklim
Değişikliği/
Çevresel
Politikalar ve
Sağlık

Sağlık Sektörü
Yönetimi ve Sağlık
Servislerinin
Yeterliliği

ABD İklim Politikası
(Sınırda Olası Karbon
Gümrük Vergisi)
RoW İklim Politikası

Enerji Sektörü

Yenilenebilir
Enerji
Güneş/Rüzgar/
Hidrojen/
Biyoyakıt/…

Gri Enerjinin
Tedavülden
Kaldırılması
Kömür/Yağ/
Doğal Gaz

Nükleer
Enerji

Enerji
Güvenliği

Çevresel Teknoloji Yatırımları için
Politikalar (Karbon Azaltım
Teknolojileri, Karbon Yakalama ve
Depolama Teknolojileri…)

Göç Politikaları

Sığınmacıların
(iklim sebepli)
Ekonomik
Etkileri

İklim
Değişikliği
Adaptasyonu

Yeşil İşletme
Yeşil Finansal Mallar, Hizmetler,
Yatırım

Tarım Sektörü

Entegrasyon,
Sosyal
Güvenlik/Refah

İklim Politikalarının
Türkiye’nin Uluslararası
Ticaretine Etkileri

Sürdürülebilir
/Yeterli/
Güvenli Besin
Arzı

Daha Yüksek
Verim için Su
ve Toprak
Yönetimi

Sürdürülebilir

Tarım için
Politikalar

İklim Etkileri ve Finansal Market
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Mevcut CO2 emisyonu eğilimi, ciddi hasarlarla doğrudan “sıcaklıkta 1,5 derecenin
üzerinde artış” yönünde ilerliyor. İklim değişikliğine bağlı felaketlerin önlenmesi
Türkiye’de ve dünyada en önemli önceliklerden biri olmalıdır.
Enerji bağımlılığı yüksek ekonomilerin enerji politikalarını tasarlarken geri tepme etkisi
gibi ortaya çıkabilecek etkileri göz önünde bulundurması önem taşımaktadır. Bu
nedenle ekonomideki geri tepme etkisin hesaplanması enerji politikalarının tasarım
sürecine katkı sağladığı gibi bu politikaların sonuçlarının ön görülmesi açısında da
önemlidir. Diğer yandan nükleer enerji ekonomisi dünya literatüründe sıfır emisyon ile
enerji üretimine katkı yapabilecek ve dolayısıyla çevre politikalarını destekleyecek bir
alternatif olarak değerlendirmeye başlanmıştır. Bu nedenle nükleer enerji
santrallerinin ekonomik analizi hem enerji politikaları hem de çevre politikaları
açısından önem taşımaktadır.
Enerji girdisi üretim aşamasının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle enerji politikalarının
milli geliri nasıl etkileyeceği araştırılmalıdır.
İlgili literatürdeki çalışmalar, göç ve göçmenlerle ilgili konuları genellikle Avrupa ve
Kuzey Amerika -yani, gelişmiş ülkeler- bağlamında değerlendirmektedir. Ancak Türkiye
gibi bazı gelişmekte olan ülkeler son birkaç on yılda göç alan ülke konumuna geldi.
Örneğin gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler mülteci nüfusun büyük çoğunluğunu
(%85) ağırlamaktadır (UNHCR, 2019: 18). Türkiye de 2014’ten beri en yüksek sayıda
mülteci ağırlayan ülkedir. Buna rağmen, gelişmekte olan ülkelerdeki yerel halkın göç
konularına yönelik tutumlarını inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu açığın
kapatılmasına katkıda bulunmak gayesiyle uluslararası göçün ekonomik ve sosyal
boyutlarıyla ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
İlk yeşil tahvil 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası tarafından ihraç edilmiştir. Yeşil
tahviller yeni borçlanma araçları olmasına rağmen son yıllarda yeşil tahvil piyasası hızla
büyümektedir. İklim Tahvilleri Girişimi'ne (CBI, 2020) göre, Aralık 2020 itibariyle,
piyasanın kurulduğu 2007 yılından bu yana kümülatif ihraçta 1,1 trilyon USD'ye
ulamıştır. Yeşil tahvil piyasasının bu şekilde katlanarak büyümesi bazı soruları gündeme
getirmekle birlikte, bu alandaki çalışmalar sınırlıdır. Konunun önemine rağmen yeşil
tahvil literatüründe eksiklik olduğu için bu alanda yapılacak çalışmalar yeşil tahvil
literatürüne katkı sağlama motivasyonunu taşımaktadır.
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İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biridir.
Aralık 2015'te Paris anlaşması, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere (Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği (UNCC)) kıyasla 2'nin çok altında, tercihen 1,5 santigrat
derece ile sınırlamayı amaçlayan 196 taraf tarafından kabul edildi. Aynı yıl, tüm
Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH)
kapsayan 'Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi' belirlendi. SDG'lerin büyük bir
kısmı çevresel kalkınma ile ilgili olmakla birlikte, 13. hedef doğrudan iklim değişikliği ile
bağlantılıdır: “iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acil harekete geçin”
(United Nations, 2015). Bu nedenle iklim değişikliğine artan ilgi, yeşil projelere yatırım
için yeşil finansman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yeşil tahviller de bu ihtiyaçtan
dolayı yeşil finansman aracı olarak ortaya çıkmıştır.
Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (2018) tanımına göre, 'yeşil tahviller, gelirlerin
münhasıran kısmen veya tamamen, yeni ve/veya mevcut uygun yeşil projeleri finanse
etmek veya yeniden finanse etmek için uygulanacağı tahvil türüdür'. Yeşil tahviller,
yalnızca ihracatçının gelirleri yeşil projeleri finanse etmek için kullanmayı taahhüt
etmesi bakımından geleneksel sabit getirili menkul kıymetlerden farklıdır (Fatica &
Panzica, 2021).
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İşletme Bölümü
Akademik Kadro
§

MEHMET BAHA

KARAN

PROFESÖR

§

AYDIN

ULUCAN

PROFESÖR

§

SEMRA

KARACAER

PROFESÖR

§

HATİCE AZİZE

ERGENELİ

PROFESÖR

§

PINAR

BAYHAN KARAPINAR

PROFESÖR

§

SELİN

METİN CAMGÖZ

PROFESÖR

§

LEYLA

ÖZER

PROFESÖR

§

ÖZNUR

ÖZKAN TEKTAŞ

PROFESÖR

§

MİNE

ÖMÜRGÖNÜLŞEN

PROFESÖR

§

MUSTAFA

KILIÇ

PROFESÖR

§

SEMRA

GÜNEY

PROFESÖR

§

BURAK

PİRGAİP

DOÇENT

§

ZARİFE GÖKNUR

BÜYÜKKARA

DOÇENT

§

ANIL

BOZ SEMERCİ

DOÇENT

§

CANAN

ERYİĞİT

DOÇENT

§

PINAR

BAŞGÖZE

DOÇENT

§

KAZIM BARIŞ

ATICI

DOÇENT

§

MEHMET

SOYSAL

DOÇENT

§

ÖZGE

TAYFUR EKMEKCİ

DOÇENT

§

ARZU

İLSEV

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BEYZA

GÜLTEKİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NİRAY

TUNÇEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MUSTAFA

ÇİMEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BÜLENT

ÇEKİÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HATİCE

ÇALIPINAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ONUR

KOYUNCU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZNUR

AZİZOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞERİFE

GÜRAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EREN

MİSKİ AYDIN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA

KAYA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

LEYLA

SEVİM

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GİZEM

ARI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR

ENGİNAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SILA CAN

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HARUN MİRAC

GÜNEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NİZAMEDDİN

ALYAPRAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEDA BÜŞRA

SARAÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEM

MENTEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HÜRCAN

KABAKCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

LEYLA

BOY AKDAĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SAADET NUR

KARADENİZLİ SİNAP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sürdürülebilirlik

§

Dijitalleşme

§

İş Analitiği

§

Girişimcilik

Alt Çalışma Konuları

§

Sürdürülebilirlik ve İşbirliği Stratejileri

§

Sürdürülebilir Yönetim

§

Sürdürülebilir Pazarlama

§

Akıllı ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

§

Sürdürülebilir Finansman Araçları

§

Çevresel-Sosyal-Kurumsal Yönetişim (ESG) Uygulamaları

§

Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik-İnovasyon Yönetimi

§

Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Uygulamaları

§

Dijital Pazarlama

§

Endüstri 4.0.

§

FinTech

§

Yönetsel Karar Verme

§

Yöneylem Araştırması

§

Veri Analitiği

§

Kadın Girişimciliği

§

Sürdürülebilir Girişimcilik

Anahtar Kelimeler

Sürdürülebilir Stratejiler ve Yönetim, Sürdürülebilir Tüketici Davranışları, Sürdürülebilir
Markalar ve Ürünler, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri, Sürdürülebilir ve Akıllı Lojistik,
Sürdürülebilir Finans, Çevresel-Sosyal-Kurumsal Yönetişim (ESG), İnovasyon, Liderlik
Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Kadın Liderler ve Yöneticiler, Etik, Dezavantajlı
Gruplar, Yenilenebilir Enerji, Organik Tarım, Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayak İzi, Dijital
Stratejiler (İletişim, kanal, vb.) Geliştirme ve Ölçme, Dijital Tüketici Davranışı, Dijital İş
Modelleri, Üretimde Dijital Dönüşüm, Blockzincir Teknolojisi, Lojistik 4.0, Dijital
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Bağımlılıklar, Dijital İnsan Kaynakları Uygulamaları, Yönetim Bilimi, Karar Verme,
Yöneylem Araştırması, Veri Analitiği, Matematiksel Programlama, Envanter Yönetimi,
Araç Rotalama, Anne Girişimciler, Eko-Girişimcilik, Yeşil Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik,
İç Girişimcilik
Önemi ve Gerekçesi

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına kaynakların kullanımı noktasında, günümüz
dünyasında rekabet kavramının yanı sıra, ön plana çıkan iş birliği kavramının da önemini
daha fazla hissettirdiği görülmektedir. Bu kapsamda sistemler, organizasyonlar,
birimler ve bireylerarası iş birliği durumunun stratejik düşünce kavramına yansımaları,
bu noktanın da sürdürülebilirlik olgusunu ön plana çıkardığı bir gerçektir. Bu sebepledir
ki, bu durum, üzerine odaklanılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bireylerin refah seviyelerini artırmayı amaçlayan, sosyal anlamda eşitliği sağlamayı ilke
edinen ve gelecek nesillerin ekonomik ve çevresel risklere maruz kalmaksızın bir yaşam
sürmesini hedefleyen organizasyonlar “Yeşil İşletme” olarak adlandırılmaktadır. Bu
işletmeler sürdürülebilir kalkınma modelini destekleyerek, edindiği politikalar
sayesinde dünyamızı daha yaşanır bir yer haline getirmek için adımlar atmakta; çevresel
anlamda, ekolojik sistemleri, işlevlerini ve üretkenliklerini idame ederek geleceğe
taşımaya çalışmaktadır. Bu önemli adım ve çalışmalar gerek teorik çerçevede gerekse
uygulama anlamında desteklenmesi gereken konular arasındadır. 11. Kalkınma Planı
kapsamında da öne çıkan sürdürülebilirlik, işletmelerin tüm fonksiyonlarına sirayet
etmekte olan bir olgudur. Örneğin, pazarlama fonksiyonu, işletmelerin ve tüketicilerin
yenilikçi sürdürülebilir pazarlama uygulamalarını benimsemelerinin sağlanmasına;
üretim fonksiyonu, sürdürülebilir tedarik zinciri işlemleri yönetimi çerçevesinde
operasyonel ve taktiksel planlamada karşılaşılan karar problemleri için çözüm
yöntemlerinin geliştirilmesine; muhasebe ve finans fonksiyonu, sürdürülebilir finans
ürünlerinin geliştirilmesi ve bunlara ilişkin muhasebe, raporlama ve değerleme
uygulamalarının belirlenmesine; örgütsel davranış fonksiyonu ise, bütün bu girişimlerin
ve inovasyonların ortaya çıkmasına ve sürdürülebilmesine liderlik edilmesine katkıda
bulunmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, Hacettepe Üniversitesi
İşletme Bölümü, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında sürdürülebilirliği en
temel öncelikli araştırma alanlarından biri olarak belirlemiştir.
Diğer taraftan, günümüz dünyasında teknoloji hayatın her noktasına yerleşmiş, insan
hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Son yıllarda yaşanan teknolojik
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gelişmeler, internetin yaygınlaşması ve hayatın merkezine oturması, iletişim
olanaklarının gelişimi dünyayı adeta küresel bir köy haline getirmiş; bilgiye erişim
imkanlarının artmasıyla insanlığın gelişimi tarih boyunca hiç olmadığı kadar
hızlanmıştır. Yaşanmakta olan teknolojik devrim süreci hayatın her alanında olduğu
gibi, üretim alanında da kendini göstermekte ve üretim sektörü en keskin dönüşümü
yaşamaktadır. Teknolojinin bu denli hızlı gelişimi ve hayatın her noktasına yayılması,
işletmelerin iş yapış modellerinde de değişimi beraberinde getirmekte ve yeni bir ticari
dünya düzeninin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu yeni düzenin zorlu rekabet
koşulları, firmaları daha ucuz, esnek, hızlı ve kaliteli üretimi gerçekleştirme arayışına
itmekte; dijitalleşen dünyada işletmelerin farkındalık yaratması, iş süreçlerini etkili
yönetmesi, mevcut/potansiyel müşteriler ile yenilikçi hizmetler sunması ve onlarla
bilgisayar aracılı iletilişim/etkileşim kanalları kurması gerekmektedir. Yaşanan bu dijital
dönüşüme nasıl uyum sağlanacağı sorusu başlı başına bir inceleme alanı olup,
dijitalleşme kavramının mevcut ve gelecekteki işletmeler üzerinde büyük etkileri
olacağı düşünülmektedir.
Bir diğer öncelik alanı ise iş analitiği olarak belirlenmiştir. Günümüzün rekabetçi
dünyasında, zaman, para, malzeme, iş gücü gibi kıt kaynakları en uygun biçimde
yönetebilen, veriyi iyi analiz edebilen ve bilimsel metotların çıktıları vasıtası ile politika
üretebilen işletmelerin rekabet açısından çok büyük avantajlar sağladıkları aşikardır.
Buna paralel olarak, işletmeler bünyesinde sayısal teknikler ile analiz yapabilen,
sonuçlarını yorumlayabilen ve maksimum fayda sağlayacak şekilde sunabilen çalışan
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu gerçekten hareketle, dünyanın birçok öncü üniversitesi
işletmede analitik yöntemleri uygulayabilecek bireyler yetiştirmek amacı ile
uzmanlaşmış programlar yürütmeye yönelmiştir. Bu programlar lisans ve genellikle
yüksek lisans düzeyindedir. Uluslararası alanda “Business Analytics” ismi altında
şekillenen bu programlar, dünyanın en saygın üniversitelerinin İşletme Bölümlerinde
açılmış ve açılmaya devam etmektedir. Kamu ve özel sektör organizasyonlarının karar
süreçlerine veri analitiği ve optimizasyon yöntemleri ile destek vermeyi amaçlayan bu
alan gücünü sayısal teknikler ile rasyonel karar verme imkanı sağlamasından
almaktadır. Bu anlamda hem güncel hem de ihtiyaç duyulan bir alandır.
Son olarak, girişimcilik kavramı her ne kadar pazardaki fırsatlardan faydalanarak üretim
faktörlerini bir araya getirmek ve kar elde etmeyi amaçlayan bir örgüt kurmak olarak
tanımlanıyor olsa, sosyal fayda oluşturmayı hedefleyen kâr amacı gütmeyen sosyal
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girişimcilerin varlığından da söz etmek yerindedir. Girişimler topluma gerek sosyal
gerekse ekonomik anlamda gelişme ve kalkınma anlamında katkılar sunmaktadır. İlgili
çalışmaların yapılması ve desteklenmesi ile bahse konu katkıların gerek mikro gerekse
makro ölçekte sağlanabileceği düşünülmektedir.
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Maliye Bölümü
Akademik Kadro
§

MEHMET CAHİT

GÜRAN

PROFESÖR

§

MUSTAFA UMUR

TOSUN

PROFESÖR

§

AHMET BURÇİN

YERELİ

PROFESÖR

§

NECMİDDİN

BAĞDADİOĞLU

PROFESÖR

§

PELİN

VAROL İYİDOĞAN

PROFESÖR

§

ALİ TARKAN

ÇAVUŞOĞLU

PROFESÖR

§

İBRAHİM ERDEM

SEÇİLMİŞ

PROFESÖR

§

HALE

AKBULUT

DOÇENT

§

ALPARSLAN ABDURRAHMAN

BAŞARAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SERKAN

ERKAM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞE NİL

TOSUN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İREM

DİDİNMEZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DEBİ

KONUKCU ÖNAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İREM

ÇETİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMRE

SORAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EDA

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA

KIZILTAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UMUT

KARATAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASAN MERT

KAYAASLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN TAYLAN

EĞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİBEL

ÖZCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASUCAN

ODÇIKIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE NUR

KARA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASEMİN

ÇOLAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Davranışsal ve Kurumsal Maliye Teorisi

§

Enerji ve Çevre Maliyesi

Alt Çalışma Konuları

§

Maliyenin psikolojik, sosyolojik ve iktisadi bileşenleri

§

Vergi ve harcama davranışları

§

Vergi uyumu, vergi psikolojisi, deneysel vergileme

§

Sosyal sermaye ve vergileme

§

Kurumsal yapı ve maliye teorisi

§

Çevre vergileri, sürdürülebilir kalkınma, vergi harcamaları, yeni çevre vergi
tasarısı, iklim finansmanı, denetimli borçlandırma
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§

İklim değişikliği ve doğal afetler, sınırlı kaynaklara sahip gelişmekte olan
ülkelerde mali sürdürülebilirlik açısından risk unsurları

§

Cop26 iklim zirvesinde kabul edilen ilkelere ve yeşil mutabakata uyumun mali
etkileri

§

Çevre kirlenmesinin girdi-çıktı analizi, çok-bölgeli girdi çıktı analizi statik
hesaplanabilir genel denge modelleri, dinamik hesaplanabilir genel denge
modelleri

Anahtar Kelimeler

Davranışsal iktisat, vergi farkındalığı, vergi psikolojisi, vergi uyumu, dürtme ve deney,
Kurumsal iktisat, sosyal sermaye, güven, toplumsal normlar, vergi kaçakçılığı, kurumsal
maliye politikaları, davranışsal maliye politikaları, maliye teorisi ve kurumsal yapı,
maliye teorisi ve davranışsal faktörler, Paris iklim anlaşması, iklim finansmanı, yeşil
vergi, karbon vergisi, sera gazı salımı, vergi istisna ve muafiyetleri, vergi hukuku,
transfer harcamaları, çevre ekonomisi, iklim değişikliği, doğal afetler, küresel ısınma,
çevresel maliye politikaları, hesaplanabilir genel denge analizi, sosyal hesaplar matrisi,
girdi-çıktı analizi, çok-bölgeli girdi çıktı analizi, kalkınma
Önemi ve Gerekçesi

Davranışsal kamu maliyesi, neoklasik yaklaşımın temel aldığı bireylerin iyi tanımlanmış
tercih sıralamalarına sahip olduğu varsayımını esnetmiştir. Standart rasyonalite
varsayımının öngörüleri ile uyuşmayan gözlemleri açıklamak amacıyla bilişsel kısa yollar
ve yanlılıklar kamu maliyesi analizine dahil edilmiştir. Böylece ortaya çıkan sonuçların
hedeflerle uyuşmasının sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda bahsi geçen
alanın önerilme gerekçesi kamu politikalarının hedeflerinin belirlenmesinde
davranışsal iktisat bakış açısı ile değerlendirme yapılmasının gerçeğe daha yakın
sonuçlar sunabileceği düşüncesidir.
Davranışsal iktisat, insanların ve kurumların ekonomik karar alma mekanizmalarını
inceler ve açıklamaya çalışır. Bu bağlamda insanların vergi ve harcamalar üzerindeki
düşünce ve davranışlarını açıklamak maliye teorisi, iktisat ve mali iktisat alanları ile
ilişkilidir.
Tüm dünyada mevcut vergi uyumu dinamiklerini açıklamak amacıyla metodolojik
dönüşümlere başvurulmaktadır. İlgili çerçevede davranışsal ve deneysel teknikler
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dikkat çekmektedir. Gelişmeleri takip etmek amacıyla üniversitemiz öğretim üyelerinin
ilgili alanlara eğilmesi önemlidir.
Vergi uyumu çerçevesinde vergi mükelleflerinin davranışlarının sadece ekonomik
faktörlere bağlı olmadığı; mükelleflerin içinde yaşadığı toplumların sosyal ve kültürel
değerlerinin ekonomik davranış biçimi üzerinde etkili olduğu, son yıllarda maliye teorisi
literatürünün odaklandığı önemli bir konudur. Vergileme alanında karşılaşılan
sorunların çözümünde toplumsal değerlerin rolünün de ele alınması ülkemizde
oluşturulan maliye politikası uygulamaları açısından önemlidir.
Maliye teorisinin geleneksel araçlarıyla analizi mümkün olmayan ya da eksik kalan
konuların ele alınmasında kurumsal ve davranışsal iktisat teorileri önemli hale gelmiştir.
İktisat teorisine nispeten yeni bir bakış açısı getirmiş olan kurumsal ve davranışsal
iktisat teorileri günümüzün kronikleşmiş iktisadi ve mali sorunlarına farklı bir bakış açısı
getirerek bu sorunların çözümüne yönelik yeni politikaların geliştirilmesine fayda
sağlayacaktır.
Her bir ülkenin farklı iklim olaylarına maruz kaldığı ve küresel çapta yaşanan iklim
sorunu tüm türleri ve gelecek nesillerin yaşamını sürdürmesini tehdit eden bir evrensel
sorundur. Bu anlamda kamu politikaları ile ülkelerin küresel iklim krizi ile baş etmede
politika eylem planları oluşturması ve görece dezavantajlı konumda olan kriz ile başa
çıkamayacak ülkelere transferlerde bulunulması önem arz etmektedir. Ülkelerde
maliye politikalarını küresel iklim krizi çözümleri ile yeniden uyarlamak gerekmektedir.
Küresel ısınmanın artması ve iklim değişiklikleri ile birlikte Türkiye diğer gelişmekte
olan ülkeler gibi sorunlar yaşama potansiyeli taşımaktadır. Gelişen sanayi kaynaklı
kirliliklerin kontrolü için kamu kesimi tarafından atılması gereken mali adımlar söz
konusudur. Hem dünyadaki iklim değişikliklerine uyum hem de ülkenin atması gereken
bu konudaki adımların mali sonuçları da söz konusudur.
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Akademik Kadro
§

ÖRSAN ÖCAL

AKBULUT

PROFESÖR

§

MEHMET DEVRİM

AYDIN

PROFESÖR

§

METE

YILDIZ

PROFESÖR

§

ALİ

ÇAĞLAR

PROFESÖR

§

BERRİN

KOYUNCU LORASDAĞI

PROFESÖR

§

BİCAN

ŞAHİN

PROFESÖR

§

METE KAAN

KAYNAR

PROFESÖR

§

MUSTAFA KEMAL

ÖKTEM

PROFESÖR

§

UĞUR

ÖMÜRGÖNÜLŞEN

PROFESÖR

§

DOĞAN NADİ

LEBLEBİCİ

PROFESÖR

§

MUHİTTİN

ACAR

PROFESÖR

§

METİN

YÜKSEL

DOÇENT

§

AHU

SUMBAS YAVAŞOĞLU

DOÇENT

§

UĞUR

SADİOĞLU

DOÇENT

§

AYŞEGÜL

SAYLAM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

RUHTAN

YALÇINER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞEBNEM

YARDIMCI GEYİKÇİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

KADİR

DEDE

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÜLCE

TARHAN ÇELEBİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP ESRA

TARAKÇIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ARAS

OKUYUCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HALİL YASİN

TAMER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE

ARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BARIŞ

MUTLUAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANDAŞ

AYAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERDEM

GÜVEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PELİN

DİNÇER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İRFAN

ÖZACİT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ABDULLAH

GENCO

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUNCAY

ÇOLAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Türkiye’nin Siyasal, Sosyal ve Politik Ekonomik Dönüşümü

§

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

§

Kent Çalışmaları

§

Siyasal Sistemlerin Geleceği: Teori ve Pratik

§

Kamu Yönetiminin Geleceği: Teori ve Pratik

378

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Alt Çalışma Konuları

§

Türkiye’de Siyasal Düşünce

§

Türkiye’de Siyasal Kurumlar

§

Türkiye’de Toplumsal Hareketler

§

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

§

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Politikaları

§

Toplumsal Adalet, Sınıflar, Eşitlik ve Katılım

§

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

§

Sürdürülebilir Kent Politikaları

§

Teknoloji, Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Siyaset

§

Dijital Dönüşüm

§

Demokrasinin Geleceği: Olanaklar ve Çıkmazlar

§

Yerel Yönetimler, Kent Çalışmaları ve Kentsel dönüşüm

§

Ulusal, Yerel ve Kırsal Kalkınma

Anahtar Kelimeler

Demokrasi, Demokratikleşme, Popülizm, Sürdürülebilirlik, Siyasette Dijitalleşme,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Toplumsal Adalet, Sınıf Siyaseti, Katılımcılık, Kent Hakkı,
Kimlik Politikaları, Toplumsal Hareketler, Siyasal Kurumlar, Siyasal Partiler, Siyasal
İdeolojiler, Politik Ekonomi, Yerel Yönetim ve Kalkınma, Yerel Yönetim ve Çevre, Yerel
Demokrasi ve Yönetişim, Kentsel Çöküntü Bölgeleri, Semt Monografileri, Kamu
Yönetimi Reformu, Kamu Politikaları, E-Devlet, Akıllı Kent, Dijital Dönüşüm, Kamu
Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Kamu Yönetiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Kentsel Yaşam Kalitesi
Önemi ve Gerekçesi

Sosyal bilimler alanında özellikle günümüzde küreselleşme ile birlikte etkileşimin
arttığı bir dönemde, tek boyutlu yaklaşımlarla ve/ya tek bir disiplinin dahilinden olayları
betimlemek ve sonuçlar çıkartmak zorlaşmaktadır. Her ne kadar, disiplinler-arası
çalışma sosyal bilimler alanında biliniyor ve uygulama alanı buluyorsa da günümüz
toplumsal gerçekliğini ele almak, disiplinler-arasılığın sınırlarını aşan bir boyuta
ulaşmıştır. Nitekim, disiplinler-arasılık çok boyutluluk unsurunu içeriyorsa da
bütünlükçü bir bakış açısının oluşturulması bakımından eksik ve yetersiz kalmıştır.
Öncelikli alan çalışması hem çok-disiplinli hem de bugünkü dünyada yaşanan sorunlara
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cevap verebilir nitelikte politikalar üretme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda,
Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 5 öncelikli araştırma
alanı belirlemiştir. Bu alanları belirlerken iki kriter üzerinden hareket edilmiştir.
Birincisi, ulusal ve üniversitemiz araştırma politikasının ön plana çıkardığı sürdürülebilir
kalkınma, eşitlik, adalet, katılımcılık gibi konular kapsamında çalışma alanlarını
belirlemek; ikincisi, uluslararası literatürde öne çıkan öncelikli araştırma konularının
bölümümüz öğretim elemanlarının yetkinlikleri ile örtüştüğü çalışma alanlarını ortaya
koymak yönündedir.
21. yüzyılın siyasal, sosyal ve politik ekonomik etkilerinin anlaşılması, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümünün temel araştırma konusunu oluşturur. Bu bakımdan
bölümümüz öğretim elemanlarının yetkinlik analizi (araştırma, yayın ve tez
faaliyetlerinden görüleceği üzere), Türkiye’nin Siyasal, Sosyal ve Politik Ekonomik
Dönüşümü analizini öncelikli araştırma alanı olarak öne çıkarmaktadır. Aynı zamanda
dünyada yaşanan değişimler -teknoloji, dijitalleşme, yapay zekâ- siyasal sistemlerin ve
kamu yönetiminin geleceğini teorik ve pratik analizinin yapılmasını zaruri kılmaktadır.
Bütün bu değişim ve dönüşüm, dünya nüfusunun çoğunluğunun kentte yaşadığı ve
“kent yüzyılı” olarak adlandırılan bu dönemde sürdürülebilirlik, ulusal-yerel-kırsak
kalkınma kentsel dönüşüm, kentte yaşam kalitesi gibi kent çalışmalarına dair araştırma
alanlarının hem Siyaset Bilimi hem de Kamu Yönetimi alanlarında ele alınmasını ön
plana çıkarmaktadır. Diğer taraftan devlet ve kamu yönetiminde son yıllarda yaşanan
dönüşüm ve dijitalleşme, kentlerin artan nüfus, dönüşen yaşam koşulları, afet riskleri
ve üretim-tüketim süreçlerindeki mekânsal odağı oluşturması gibi alanlara yönelik
araştırma konularının öncelikli hale getirmektedir.
Dünya genelinde hem uluslararası normlara uyumlu hem de her coğrafyanın kendine
özgü niteliklerine göre yerel ve ulusal düzeydeki dinamikleri dikkate alan kapsamlı
toplumsal cinsiyet eşitlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması, Birleşmiş
Milletler toplumsal cinsiyet ana-akımlaştırma hedefi doğrultusunda, özellikle 1990’lı
yıllardan itibaren politika yapım ve uygulama sürecinde toplumsal cinsiyet
perspektifinin entegre edilmesi amacıyla önemli bir politika alanı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu doğrultuda, dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet politikalarının
teori ve uygulama açısından akademik bir çalışma alanı olarak geliştiği ve öncelikli
alanlar içinde kabul edildiği de ifade edilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı
sorunların çözümü için politika üretilmesi ve uygulanması Siyaset Bilimi alanının
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kapsamındadır. Toplumsal cinsiyet çalışmaları öncelikli bir alan olarak, uluslararası ve
çok-paydaşlı

iş

birliklerinin

geliştirilmesinde

ve

ilgili

politika

önerilerinin

oluşturulmasında önemli bir potansiyele sahiptir.
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Sosyal Hizmet Bölümü
Akademik Kadro
§

REYHAN

ATASÜ TOPCUOĞLU

PROFESÖR

§

KASIM

KARATAŞ

PROFESÖR

§

ÖZLEM

CANKURTARAN

PROFESÖR

§

SEMA

BUZ

PROFESÖR

§

SUNAY

İL

PROFESÖR

§

TARIK

TUNCAY

PROFESÖR

§

VEDAT

IŞIKHAN

PROFESÖR

§

YASEMİN

ÖZKAN

PROFESÖR

§

ERCÜMENT

ERBAY

DOÇENT

§

TÜRKEN

ÇAĞLAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASLIHAN

AYKARA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NİLGÜN

KÜÇÜKKARACA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

UĞUR

ÖZDEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İSMAİL

ORBAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLIHAN BURCU

ÖZTÜRK ÇIPLAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

HATİBOĞLU KISAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇAĞRI

SEVİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERCEM

ERKUL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GAMZE

ERÜKÇÜ AKBAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖKHAN

TOPÇU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAKAN

SAKARYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İLKAY BAŞAK

ADIGÜZEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGE SANEM

ÖZATEŞ GELMEZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Göç ve uyum (entegrasyon)

Alt Çalışma Konuları

§

Uluslararası göç dinamikleri ve politikaları, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti,
düzensiz göçle mücadele, politikalarının insani etkileri

§

Kitlesel göçler ve insani yardım uygulamaları

§

Türkiye’de göç politikaları, göçmenler, mülteciler, ikincil koruma altındakiler,
göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile mücadele politika ve uygulamaları

§

•

Göçmenlerin yasal statüleri ve sosyal sistemlere ve hizmetlere ulaşımları

•

Sosyal hizmetlerde çok kültürlü yaklaşımlar

Spesifik göçmenlerin sorunları
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•

Göçmen çocuklar (bebeklerin kaydı, okullaşma, çocuk işçiliği, erken
yaşta zorla evlendirme), refakatsiz göçmen çocuklar, göçmen çocukların
çocuk koruma sistemine erişimleri

•

Kesişimsellik göçmen kadınların, yaşlıların, engellilerin sorunları ve
başetme stratejileri

§

Göç ve entegrasyo
•

Uyum politikaları ve uyuma yönelik sosyal çalışmalar

•

Farklı göçmen gruplar ve çalışma hayatına entegrasyonları, kentsel
yaşama göçmenlerin uyumu ve yaşam kalitesi, kırsal yaşam ve tarımsal
üretimde göçmenlerin durumu ve yaşam kalitesi

Anahtar Kelimeler

Göç, entegrasyon, göç politikaları, refah devleti ve göçmenler, göçmen, mülteci,
sığınmacı, iklim, çevre, ekoloji, çevresel adalet, yeşil yoksulluk, afetler, neoliberal kent
politikaları, sosyal harcamalar, yerel yönetimler, Tıbbi sosyal hizmet, psikiyatrik sosyal
hizmet, klinik sosyal hizmet, onkolojik sosyal hizmet, nefrolojik sosyal hizmet, nadir
hastalıklar, kronik hastalıklar, sağlık hizmetlerine erişim, bakım verme, engellilik,
nörobilim ve sosyal hizmet, feminist sosyal hizmet, kadın yoksulluğu, tek ebeveyn olan
kadınlar, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kent-kır yoksulluğu,
dezavantajlı kılınan gruplar, yoksulluk ve yoksunluk (Kadın Yoksulluğu, Çocuk
Yoksulluğu, Engelli Yoksulluğu, Yaşlı Yoksulluğu, Genç işsizliği vb.), yoksulluk kültürü,
yoksullukla mücadele politikaları ve stratejileri
Önemi ve Gerekçesi

Türkiye'nin göç ve insan hareketliliğinde köken ve artan bir biçimde transit ve hedef
olarak yer alması ve konumlarının çeşitlenmesi göç alanının öncelikli olarak ele alınması
ihtiyacı doğurmaktadır. Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3,7 milyon geçici koruma statüsü
sahibi Suriyelinin yanı sıra çoğunluğu Afgan olmak üzere yaklaşık 500 bin civarında
uluslararası koruma başvuru ya da statü sahibi bireyin varlığı ve aynı zamanda çalışmak,
öğrenim görmek ya da yaşamak üzere Türkiye'de ikamet izni olan yabancının varlığı göç
ve göçmen sorunları ve ihtiyaçlarının çalışılmasını gerekli kılmaktadır. İlaveten, Asya ve
Avrupa’da Afganistan ve Ukrayna örneğinde beliren artan çalışma ortamları nedeniyle
yeni göç dalgaları da tetiklenmektedir. Pandemi sonrasında insan hareketliliğinin
tekrar artacağı düşünüldüğünde, Afrika’daki karışıklar nedeniyle kuzeye doğru gelen
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göç hareketliliği de yeniden başlayacaktır. Kısaca yakın dönemde Türkiye hem düzenli
hem de düzensiz artan göç hareketleri ile karşılaşacaktır. Tabii hali hazırda sınırlar
dahilinde düzenli (kayıtlı ve bir statü sahibi) ya da düzensiz (kayıtsız ya da statüsünün
tanıdığı izinlerin dışında faaliyetleri olan) olan göçmenlerin de varlığı ve yeni nesillerin
de eklenmesiyle devam edecektir.
Söz konusu bu göç hareketlerinin uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde yönetilmesi,
göç hareketlerine ve göçmenlere yönelik politikalar geliştirilmesi, bu politikaların
makro, mezzo ve mikro boyutlardaki etkilerinin bilimsel olarak değerlendirilmesi
ülkemiz için bir ihtiyaçtır.
Göç araştırmaları alanında sosyal hizmetler, diğer sosyal bilimlerden farklı olarak
sadece

tespitte

bulunmayıp

müdahale

de

önerdiği,

yapılan

müdahaleleri

değerlendirdiği için politikalara doğrudan girdi sağlayacak niteliği bakımından çok
stratejiktir.
Göç hem gelen hem de ev sahibi toplulukların birlikte yaşadığı karşılıklı etkileşimler
çerçevesinde şekillenen bir süreçtir. Kısa ve uzun süreli kalan göçmenler yerel
topluluklarla farklı şekillerde ilişkilenmektedirler, ilaveten bu ilişkiler ve etkileşimler de
zaman içinde değişmektedir. B ilişkilerin yerel düzeyde bilimsel olarak anlaşılması
uyuma yönelik yerel politika ve uygulamaların belirlenmesine kaynak sunacaktır. Sosyal
hizmetler bu anlamda yerelde mahalle ölçeğinde her iki toplulukla da birlikte
çalışmalar yürütür. Başlıca çalışma temaları arasında şunlar bulunmaktadır: gelinen
yere uyum, ekonomik ve sosyal ilişkilerin durumu ve olası iyileştirme stratejileri, geliş,
kalış, dönüş süreçlerinde birey ve ailelerin güçlenmesi, şiddetin önlenmesi, çocuk
gelişimi, okullaşma, okula devam ve uyum, erken evliliklerin önlenmesi, göçmenlerin
işgücüne ve yerel ekonomilere entegrasyonu, topluluklar arası ilişkiler, çeşitli
kaynaştırma çalışmaları ve bunların değerlendirilmesi, özel gereksinim gruplarının
ihtiyaç tespiti ve hak ve ihtiyaçlarının sağlanması.
Sosyal hizmetler hem iç hem dış göç bağlamında yabancı kentsel ortamlarda bulunan
göçmenlerin gereksinimlerini belirler ve insan hakları temelinde uygulamalar geliştirir.
Bu uygulamaların geliştirilmesi, sorunların objektif olarak tespiti, yaratıcı ve Türkiye
gerçekliğine uygun bilimsel çözümlerin üretilmesi için sosyal hizmet anabilim dalında
geliştirilecek projelerinin, araştırmaların ve lisansüstü tezlerinin önemi büyüktür hem
politika hem uygulama düzeyinde katkı sağlayıcıdır.
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Sağlık Yönetimi Bölümü
Akademik Kadro
§

BAYRAM

ŞAHİN

PROFESÖR

§

OĞUZ

IŞIK

PROFESÖR

§

SIDIKA

KAYA

PROFESÖR

§

GÜLSÜN

ERİGÜÇ

PROFESÖR

§

ÖZGÜR

UĞURLUOĞLU

PROFESÖR

§

MEHMET

TOP

PROFESÖR

§

GAMZE

YORGANCIOĞLU TARCAN

DOÇENT

§

PINAR

YALÇIN BALÇIK

DOÇENT

§

SONGÜL

ÇINAROĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEDA

AYDAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ERSEN

ALOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GAMZE

BAYIN DONAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sağlık Ekonomisi

Alt Çalışma Konuları

§

Sağlık Ekonomisi

§

Sağlık Politikası

§

Sağlık Finansmanı

§

Sağlık Hizmetleri Arz ve Talebi

§

Sağlık Piyasası Analizleri

§

Sağlık Teknolojisi Değerlendirmeleri

§

Sağlıkta Ekonomik Değerlendirmeler

§

Sağlık Harcamaları

§

Farmakoekonomi

§

Hastalıkların Mali Yükü

Anahtar Kelimeler

Maliyet Etkililik Analizi, Hastalık Maliyeti, Yaşam Kalitesi, Kaliteye Ayarlı Yaşam Yılları
(Quality Adjusted Life Years-QALYs), Hastalık Yükü, Sağlık Harcamaları
Önemi ve Gerekçesi

Günümüzde sağlık ekonomisi, ekonomi teorisi ile sağlık bakım uygulamaları arasındaki
boşluğu kapatan önde gelen disiplinlerarası bir bilime dönüşmüştür. Tüm dünyada kıt
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kaynaklar üzerindeki artan baskı, mevcut kaynakların verimli kullanımı için karar
vericileri zorlamaktadır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, nispeten ihmal edilen bir
alandır. Küresel sağlık politikası çalışmaları, toplumların sağlık sorunlarının farklı
kaynaklarına nasıl atfedilebileceğini açıklamaya odaklanmıştır. Pandemi süreci ile
birlikte sağlık sektörüne olan ilgi artmıştır. Pandeminin küresel olarak etkileri, birçok
ülkenin sosyal, politik, ekonomik ve sağlık yönlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Uzaktan
bakım, tele tıp gibi yeni trendler veriye dayalı modellerin kullanımını hızlandırmıştır. Bu
anlamda yarının ekonomisi “yeni sağlık ekonomisi ve sağlık sistemlerindeki
dönüşümlerin” irdelenmesi konusunda “Sağlık Ekonomisi” alanın önceliklendirilmesini
gerekli kılmaktadır. Ayrıca, kanıta dayalı tıp uygulamalarına yönelik eğilimler, sağlık
hizmetlerinde ekonomik değerlendirme çalışmalarının sayısının ve öneminin artışını
gerektirmektedir. Ulusal düzeyde yaşam kalitesine yönelik Kaliteye Ayarlı Yaşam Yılları
(Quality Adjusted Life Years-QALYs) skorlarının bulunmaması konusu, önemli bir
eksiklik olarak düşünülmektedir ve öncelikli alanlar kapsamında incelenmesi gerekli
konular arasındadır.
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Uluslararası İlişkiler Bölümü
Akademik Kadro
§

YONCA

İLDEŞ

PROFESÖR

§

EMEL GÜLDEN

OKTAY

PROFESÖR

§

MİNE PINAR

GÖZEN ERCAN

DOÇENT

§

MURAT

ÖNSOY

DOÇENT

§

BURAK

TANGÖR

DOÇENT

§

ITIR

İMER

DOÇENT

§

ZEYNEP

ARKAN TUNCEL

DOÇENT

§

AYŞE ÖMÜR

ATMACA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ANAR

SOMUNCUOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ELİF RENK

ÖZDEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ENGİN

SUNE

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ESENGÜL

AYAZ AVAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

KADRİ KAAN

RENDA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞEBNEM

UDUM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HÜRKAN

ÇELEBİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM PINAR

ORAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EBUBEKİR

AYKUT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖKSU

UĞURLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELİN

KUL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATİH

KORAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA

KARAKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ARZU

DEMİREL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

GEÇECİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVİL

DUMANOĞULLARI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Uluslararası Güvenlik

§

Siyasi Tarih

§

Uluslararası Hukuk

Alt Çalışma Konuları

§

Güvenlik Stratejileri, Terörizm.

§

Yapay zekâ ve uluslararası güvenlik

§

Dış politika analizi, eleştirel güvenlik çalışmaları

§

Bölgesel güvenlik çalışmaları

§

Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik

§

Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya
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§

İnsan hakları

§

Koruma sorumluluğu

§

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri

Anahtar Kelimeler

Güvenlik yönetişimi, sınır-aşan tehditler, kurumsalcılık, bölgeselcilik, uluslararası
örgütler, yapay zeka, dijitalleşme, askeri teknolojiler, uluslararası güvenlik, güç algısı,
eleştirel yaklaşımlar, söylem analizi, kimlik, yeni tehditler, bölgesel güvenlik, AsyaPasifik, Doğu Asya, Güneydoğu Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, dış politika,
sürdürülebilir kalkınma hedefleri, insan hakları, koruma sorumluluğu, R2P
Önemi ve Gerekçesi

Günümüz güvenlik tehditleri devlet-dışı aktörlerden veya küresel ısınma ve pandemi
gibi amili olmayan kaynaklardan algılanmaktadır. Bu bağlamda birden fazla sayıda ve
farklı nitelikteki aktörlerin belli bir güvenlik sorununa ilişkin bir araya gelerek
politikalarını koordine ettikleri işbirliği mekanizmalarını anlamak, çözümlemek ve
uygulamak yaşamsal bir önem arz etmeye başlamıştır.
Yapay zekâyla çalışan teknolojilerin gündelik hayatımızdaki yeri giderek artarken, askeri
teknolojiler alanında da kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Yapay zeka ile donatılmış
askeri teknolojilerin aynen nükleer başlıklı silahların Soğuk Savaş'ın başlangıcında
oynadıklarına benzer bir rolü 21. yüzyıl içinde oynayabilecekleri düşünülmektedir.
Yapay zekalı askeri teknolojiler üreten ve kullanan devletlerin uluslararası politikadaki
güçlerinin ve etkilerinin ne şekilde olacağı üzerine uluslararası ilişkiler disiplinin
sağlamış olduğu bakış açılarıyla yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Uluslararası İlişkiler disiplinin geleceği ve evrimi açısından bu konuların önemli olduğu
düşünüyorum.
Önümüzdeki on yıllarda Türk dış ve ticaret politikasının yeni manevra alanlarının
belirlenmesi açısından özellikle Doğu Asya (Çin ve çevresi) ile Güney Asya (Hindistan ve
çevresi) gibi bölgelerin ve deniz alanlarının stratejik yapılanmasının araştırılmasına
yönelmek gerekmektedir.
Son 30 yıl içerisinde Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya hem Türkiye hem diğer dünya
güçleri açısından önemli dış politika faaliyet alanları haline gelmiştir. Dünyada yaşanan
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güç değişimi ortamında bu bölgelerdeki gelişme ve değişimleri derinlemesine analiz
eden araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Uluslararası İlişkiler alanında Uluslararası Hukuk konuları gerek dünya gerekse de
ülkemiz için ciddi önem arz etmektedir ve bu alanda önemli bir açık söz konusudur.
Konu ile ilişkili olarak insan hakları hususları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dair
konular (Hedef 16 gibi) güncel konular olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu alanda ileri
araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri Bölümü
§

Kültürlerarası İletişim Anabilim Dalı

§

Medya Çalışmaları Anabilim Dalı

§

Toplum ve İletişim Anabilim Dalı

Radyo, TV ve Sinema Bölümü
§

Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Anabilim Dalı

§

Radyo-Televizyon Anabilim Dalı

§

Sinema Anabilim Dalı
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İletişim Bilimleri Bölümü
§

Kültürlerarası İletişim Anabilim Dalı

§

Medya Çalışmaları Anabilim Dalı

§

Toplum ve İletişim Anabilim Dalı

Akademik Kadro
§

FERRUH MUTLU

BİNARK

PROFESÖR

§

AHMET SERHAT

KAYMAS

DOÇENT

§

ERKİN GÖKÇER

ERDEM

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EVREN

SERTALP

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AHMET ÇAĞRI

ÇAKIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

CANPOLAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OZAN

ÇAVDAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLSÜM

DEPELİ SEVİNÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞENGÜL

İNCE

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASLI GÜLSÜM

AÇAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BARIŞ

TUĞRUL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HATİCE ŞULE

GELİBOLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞULE

KARATAŞ ÖZAYDIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAKAN

ERGÜL

DOÇENT

§

AYŞE NEVİN

YILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURCU

CANAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HATİCE GÖZE

ORHON

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HAKAN SONER

ŞENER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UMUT YENER

KARA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMEK

ÇAYLI RAHTE

DOÇENT

§

EMEL

UZUN AVCİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EGEMEN

ADAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÖZGÜR

AĞKÜL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EDA

ÇETİNKAYA YARIMÇAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERTAN

AĞAOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

SERTALP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖKÇE

BAYDAR ÇAVDAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİBEL

TEKİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÇAĞLA

KARABAĞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ENGİN

GELİBOLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ADNAN TOYGAR

ERCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR

ÇETİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

TOROS

PROFESÖR

§

BURCU

ŞİMŞEK

DOÇENT
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§

GÖKÇE

ZEYBEK KABAKCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM

DOĞANIŞIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Dijital Hikaye Anlatımı

§

Toplumsal Cinsiyet

§

İletişim ve Medya Çalışmaları

§

Yeni Medya Araştırmaları

§

Gündelik Hayat Araştırmaları

§

Toplumsal Bellek Araştırmaları

§

Kültürlerarası İletişim ve Göç Çalışmaları

§

Yaratıcı Endüstriler, Sinema ve Video Çalışmaları

§

Görsel İletişim ve Görsel Kültür

Alt Çalışma Konuları

§

Yemek

§

Maddi kültür

§

Kimlik

§

Kişilerarası iletişim

§

Kültürel karşılaşmalar

§

Toplumsal cinsiyet araştırmaları

§

Kent araştırmaları

§

Kimlik çalışmaları

§

Göç çalışmaları

§

Etnografi araştırmaları

§

Kuşak çalışmaları

§

Gençlik çalışmaları

§

Anlatı çalışmaları

§

Alımlama çalışmaları

§

Yeni medya çalışmaları

§

Reklam çalışmaları

§

Popüler kültür çalışmaları

§

TV çalışmaları

§

İletişim ve dil çalışmaları

§

Toplumsal çatışmalar ve şiddet
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§

Çatışma çözüm süreçleri

§

Siyasal iletişim

§

İletişim felsefesi

§

Medya felsefesi

§

Siyasal İletişim

§

Dijital etnografi

§

Feminist metodoloji

§

Duygular sosyolojisi

§

Eleştirel dilbilim

§

Görsel iletişim

§

Söylem çözümleme

§

Göstergebilim

§

Bellek çalışmaları

§

Eleştirel pedagoji

§

Türkiye siyasi tarihi ve toplumsal bellek

§

Kent mekanının dönüşümü ve kentin kolektif belleği

§

Türkiye'de kuşaklar, siyasal olaylar ve hatırlama

§

Toplumsal hareketlerin belleği

§

Sağlık kampanyaları

§

Medyada savunuculuk

§

Sağlık medyası

§

Eleştirel sağlık okuryazarlığı

§

Sağlık iletişimi

Anahtar Kelimeler

Mikro ve makro tarih, mutfak, kimlik, deneyim, hatırlama, bellek, sığınmacılık, sınır,
milliyetçilik, entegrasyon, uyum, çok kültürlülük, kültürel kimlik, etnografi, gündelik
hayat, kültürel çalışmalar, göç, göçmen, kültürel kimlik, görsel kültür, etnografi, temsil,
anlatı, kimlik, göç, kültürlerarası iletişim yeterliği, kültürlerarası çatışma ve uyum,
şiddet, iletişim araştırmaları, medya ve insan hakları, medya ve toplumsal cinsiyet,
medya ve temsil, haber araştırmalı, gazetecilik araştırmaları, anlam, ifade, sessizlik,
sahneleme, yazı, siyaset, iletişim, siyasal kampanya, kamuoyu, siyasi partiler, reklam,
iletişim, kampanya, metin, anlam, toplumsal cinsiyet, feminist çalışmalar, erkeklik
çalışmaları, beden politikaları, queer teori, yeni medya, dijitalleşme, teknoloji, iletişim,
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sosyal medya, medya, yeni medya, teknoloji, ontoloji, internet, iletişim, dil, metin,
gösterge, karşılaştırmalı edebiyat, kültür, popüler kültür, medya, iletişim, metin, anlatı,
metin, iletişim, medya, retorik, medya, izleyici, edebiyat, sinema, televizyon, eleştirel
reklam çalışmaları, duygular sosyolojisi, siyasal reklamlar, siyasal psikoloji, iletişim
sosyolojisi, yeni medya, dijital okuryazarlık, toplumsal cinsiyet, göç, kimlik, farkındalık,
güçlendirme, gündelik hayat, ideoloji, söylem, eleştirel dilbilim ve medya,
göstergebilim, dil ve toplum, büyük veri araştırmaları, dijital yöntemler, sosyal medya,
sağlık iletişimi, betimsel sosyal bilimler, göç, göçmen, kültürel kimlik, görsel kültür,
etnografi, temsil, anlatı, takın Türkiye tarihi, tarih, tarih yazımı, kolektif bellek, kültürel
bellek, kimlik, toplumsal barış ve uzlaşma, insan hakları, çoğulculuk, demokrasi,
müzakere, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, kent belleği, kültür, kültürel miras, anıt ve
müzeler (maddi kültür), yas, özür/bağışlama, yüzleşme/hesaplaşma, travma, etnografi,
kuşak, toplumsal cinsiyet, dijital hikâye, toplumsal cinsiyet, eleştirel pedagoji, göç,
sağlık iletişimi, dijital okuryazarlık, toplumsal cinsiyet, göç, kimlik, farkındalık,
güçlendirme, gündelik hayat, sağlık kampanyaları, risk iletişimi, sağlığın geliştirilmesi
ve korunması, medyada savunuculuk, infodemi, sağlık ideolojisi, eleştirel sağlık
okuryazarlığı
Önemi ve Gerekçesi

Gündelik Hayat Çalışmaları: 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan iki dünya savaşı,
modernleşme anlayışının ve anlatısının, pozitivist bilim anlayışının kabul ve sonuçlarının
toplumsal refah ve barış konusunda vaat ettiklerinin gerçekleşmemesi yeni kaygılar
ortaya çıkarmıştır. Toplumsal arenada makro yapıların ve aralarındaki ilişkiyi
incelemenin yeterli olmadığı, bunun yerine çoğunluk olan ancak araştırma konusu
olamayan öznelerin anlam dünyalarına, deneyimlerine ve pratiklerine odaklanmak
gerektiğine dair bir anlayış öne çıkmıştır. Böylece makro düzeyde alınan karar ve
uygulamaların mikroda nasıl karşılık bulduğunu anlamak için sıradan ve önemsiz kabul
edilen bireylerin anlam dünyası ve gündelik hayatları, 20. yüzyılın ortalarında sosyal
bilimlerin odağına girmeye başlamıştır. 20. yüzyıl aynı zamanda kitlesel göçler, politik
örgütlenmedeki ve üretim ve tüketim ilişkilerindeki değişimler, teknolojik gelişmeler,
kentleşme ve çok kültürlülük gibi etkenlerle büyük toplumsal değişimlerin görüldüğü
bir dönemdir. Toplumsal yapıdaki bu değişimleri anlamaya çalışan akademik ilgi,
gündelik hayatı, toplumun, kültürün ve anlamın inşasında bireyin aktif olarak rol aldığı
ve bireyin gündelik hayat deneyimlerinin de bu hayatı “yeniden ürettiği” anlayışından
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hareket ederek modern toplumların güç ilişkilerini, dinamik, heterojen ve çatışmalı
yapısını anlayabilmek için toplumsal yapının ekonomik, politik ve kültürel tüm
boyutlarının kesişim noktası olarak gündelik hayat çalışmalarını gerekli kılmıştır.
Kültürlerarası İletişim Türkiye’de 1990’ların sonunda başlamış, yeni sayılabilecek bir
çalışma alanıdır. Dünyada 1980’lerden itibaren, Türkiye’de ise ağırlıkla 2000’lerin
başından itibaren, akademik literatürde kültürel çeşitlilik ve (etnisite, din, cinsiyet,
beden politikaları vs. bağlamında) kimlik araştırmaları hız kazanmıştır. Özellikle Avrupa
Birliği üyeliği sürecinde çok kültürlülük temel kavramlardan birine dönüşmüş, farklı
disiplinler altında (özellikle siyaset bilimi ve eğitim bilimleri içinde) tartışılmaya
başlanmıştır.
Bu akademik canlanmaya paralel olarak Kültürlerarası İletişim alanı daha ziyade
farklılıklar arasındaki etkileşimi izlemeye odaklanmıştır. Toplumsal yaşamda farklı
kültürlere ve kimliklere dönük farkındalık ve duyarlık kazanma süreçlerini
sorunsallaştırmış hem kuram hem uygulama sahaları içeren niteliğiyle, farklılıkların bir
arada yaşamasının etik ve politik bağlamlarını araştırmıştır.
Buna ek olarak, göç/men akışı yaklaşık son on yıldır Türkiye’nin ve Türkiye akademisinin
aciliyet kazanan konularındandır. Göçle birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal demografi,
araştırma sahası olarak Kültürlerarası İletişimin kültürlerarası etkileşim, kültürlerarası
farkındalık ve kültürlerarası yeterlik tartışmalarına yeni sorular eklemektedir. Özellikle
toplumsal uyuma dönük sorgu ve araştırmaların yakın zaman içinde bir zaruret olarak
kendini göstereceği şimdiden öngörülebilir.
Medya bir taraftan toplumun eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve kültürel anlamda
geliştirilmesi için önemli bir mecra iken, diğer taraftan da demokrasilerin işleyebilmesi
açısından önemli işlevlere sahiptir. Kitle iletişim mecralarında (gazete, radyo, TV,
sinema, sosyal medya) üretilen haber, reklam, popüler kültür içerikleri ve katılımlı
üretilen bireysel içeriklerin eleştirel bir perspektiften değerlendirilmesi bu araştırma
alanının konularını oluşturur. Bu nedenle, medyadaki çeşitli içeriklerin söz konusu
işlevleri yerine getirebilecek biçimde üretilmesi, işlemesi önem arz etmektedir. Fakat
medya, genel itibarıyla eğitici ve öğretici olmamakla birlikte ayrımcı, dışlayıcı ve
çoğulculuktan uzak bir içeriğe sahiptir. Hem bu eğilimin tespiti hem de ideal bir forma
doğru evrilmesi için iletişim fakültelerinde iletişim ve medya çalışmaları alanı altında
yapılan teorik ve ampirik araştırmaların önemi oldukça büyüktür. Medyanın politikayla
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ilişkisini anlayabilmek için, siyasal iletişim alanında yapılan çalışmalar; tüketim toplumu
ve kültürünü anlamak için yapılan reklam çalışmaları; medyadaki cinsiyet eşitsizliklerine
odaklanan

eleştirel

toplumsal

cinsiyet

çalışmaları,

teknolojik

dönüşüm

ve

dijitalleşmenin toplumsal etkilerini anlamakta kritik olan yeni medya çalışmaları;
medyadaki metinlerin ekonomik, kültürel, siyasal ve tarihsel bağlamını ortaya koymak
için yapılan iletişim ve dil çalışmaları; iletişim felsefesi alanının yarattığı teorik
tartışmalar; gündelik hayat ve medya arasındaki politik ve kültürel bağı ortaya koyan
popüler kültür araştırmaları ve anlatı çalışmaları; medya metinlerinin tüketim
perspektifini anlamak için teorik ve yöntemsel olarak zengin bir zemin sunan alımlama
çalışmaları alt çalışma konularını oluşturmaktadır.
Aşağı yukarı son otuz yılda dijital medyanın küresel ölçekte toplumun her alanında
yaygınlaşmasıyla birlikte gazete, radyo, televizyon ve sinema gibi geleneksel medya
alanı büyük değişiklikler geçirmiş, sadece basın ve yayın alanı değil toplumun bütün
alanları dijital medyayla birlikte büyük dönüşümler yaşamıştır. Böylece iletişim ve
medya araştırmaları içerisinde önemli bir çalışma alanı olarak yeni medya araştırmaları
ortaya çıkmıştır. Dijital medyanın toplumsal yaşam içerisindeki muazzam önemi bu
alanı günümüzün en öncelikli ve elzem alanlarından birisi haline getirmektedir.
İletişim; sosyoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi, tarih, dilbilim, edebiyat çalışmaları vb.
Sosyal ve Beşeri Bilimlerin pek çok farklı alanıyla kesişmekle birlikte bu alanların teorik
ve pratik birikimleriyle sınırlı kalmayan; multidisipliner, disiplinler arası ve
transdisipliner iletişim çalışmalarının da katkılarıyla “kendine özgü” bir alandır. İletişimi
çeşitli açılardan ele alan iletişim çalışmalarına verilecek örneklerden biri; iletişim
üzerine düşünmeyi; anlamı ve ifadeyi sorunsallaştırmayı, sessizliği incelemeyi, dilbilim
çalışmalarından ayrı olarak metin ve yazı odaklı düşünmeyi ve metin çözümlemesini;
yazının “farkıyla” bir “sahneleme” haline getirmeyi hedefleyen İletişim Felsefesi’dir,
İletişim Çalışmaları ile Medya Çalışmaları arasındaki ayrım da “iletişim” ve “medya”
ayrımından hareketle düşünülmeli; iletişim çalışmaları yalnızca medya çalışmalarıyla
çerçevelendirilmemelidir. Medya Çalışmaları, iletişim çalışmalarında olduğu gibi,
kuramsal ve yöntemsel bir çeşitliliği göstermektedir.
Çağımız medya ve özellikle de görsel ortamların baş döndürücü gelişim ve değişimine
tanıklık etmektedir. Gündelik yaşamın en sıradan görülebilecek rutinlerinden
profesyonel etkinliklere kadar görsellikle kuşatılmış bir çağda yaşamaktayız. Görsellik
yalnızca medya araçlarının içerikleriyle sınırlı değildir. Zira, iletişimde, yalnızca aracı bir
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rol oynamaz. Görsellik, tüm bileşenleriyle (içerik, teknoloji, üretim, tüketim ve dolaşım
aşamaları vs. olarak) iletişim ortamlarında mevcuttur ve iletişimin yapılanmasında
önemli bir faktördür.
Akademik bakımdan görme deneyimine konu olan nesneler görsel sanatlarla sınırlı
değildir. Hristiyan ikonaları, Müslümanlığın imge rejimleri, modernleşme öncesi
çizimler, gravürler ve litografik baskılar, yağlıboya tablolar, sanayileşme ve
modernleşme sürecinde fotoğraf ve sinematografinin icadı sonrası ortaya çıkan
imgeler, bilimsel çalışmaların görselleştirilmesine dönük teknolojiler ve görselleri (iha
görüntüleri, röntgen, ultrasonografi vs.), veri görselleştirme teknolojileri (haritalama,
grafik, tablolaştırma vs.) 19. yy.’dan 20. yy.’a uzanan görme deneyimine damgasını
vurmuştur. Bu geniş tarihsel birikim günümüzde geniş bir temsiller yelpazesi
sağlamakta, göstergebilim, ikonoloji, eleştirel söylem çözümlemesi, fotoğraf okuma
(photo elicitation) vb. metodolojik yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Bu geniş ölçekli
birikime baktığımızda, toplumsal yaşamda ve anlam inşasında görsel içeriklerin ve
görselleştirme teknolojilerinin yeri ve öneminin her geçen gün arttığını rahatlıkla
söyleyebiliyoruz. Nitekim biraz geç olmakla birlikte, bir çalışma alanı olarak Görsel
Kültür Türkiye’de de dikkat çekmeye başlamıştır.
Yukarıdaki çerçeveye ek olarak, içinde bulunduğumuz çağ artık dijital medya
olanaklarıyla karakterize olmaktadır. Günümüzde geleneksel araç ya da tekniklerle
üretilmesi mümkün olmayan nitelikteki görseller, yeni teknolojilerden yararlanılarak
üretilmektedir. Bu gelişmelerden en çok etkilenenlerden biri üç boyutlu bilgisayar
görselleri ve animasyonlardır. Web 3.0 teknolojilerindeki gelişmeler ile sanal
ortamların (metaverse) kullanımı hayatın her alanında daha fazla yer almaya
başlamıştır. Bu sanal ortamlar, salt bilginin çok ötesinde, tam anlamıyla kapsayıcı 3
boyutlu içeriklerin ve de deneyimin paylaşıldığı bir yer olma yolunda ilerlemektedir. Bu
gelişmeler 3B bilgisayar grafiğin, Sanal Gerçeklik (VR) veya Artırılmış Gerçeklik (AR)
teknolojilerinin önemini artırmaktadır. 2 boyutlu internet yerini 3 boyutlu kapsayıcı
sanal iletişim ortamlarına bırakacaktır. Dolayısıyla alanda yapılan akademik araştırmalar
yeni konularla gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır.
Toplumsal bellek araştırmaları 1980’lerden bu yana farklı ülke ve yerelliklerin sosyal
tarihlerinin yazılmasında etkili ve belirleyici bir disiplin haline gelmiştir. Türkiye farklı
kültürlerin (din, etnisite vd.) uzun yıllar bir arada var olduğu, kültürel olarak çeşitli, bu
kültürlerin birbirleriyle etkileşimine zemin olmuş bir coğrafyadır. Yanı sıra, ülkenin

397

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

yakın tarihi, politik, toplumsal ve ekonomik olarak büyük dönüşümleri beraberinde
getirmiş ihtilaflı, farklı toplumsal kesimler tarafından farklı biçimlerde yorumlanmış çok
sayıda tarihsel olaya sahne olmuştur. Toplumsal bellek araştırmaları geçmişe ilişkin bu
birbirinden farklı yorumlama biçimlerini sosyal bilimlerin niteliksel yöntem repertuarı
aracılığıyla açığa çıkarır, çözümler, tartışmaya açar ve kamusallaştırır. Geçmişe ilişkin
kırılgan konuların tartışılmasını sağlayarak, bunlar üzerinde müzakere ve toplumsal
uzlaşım kanallarının açılmasına katkıda bulunur. Farklı kuşakların, ülkenin farklı
yerelliklerinde yaşayan toplulukların, farklı toplumsal kimliklere sahip grupların
seslerinin duyulur olmasını sağlayarak toplum olmaya ilişkin ortak bir anlayışın
gelişmesinin ve böylece demokratikleşme süreçlerinin önünü açar. Sosyal bilimlerin
farklı disiplinlerinin birikiminden yararlanarak (sosyoloji, antropoloji, psikoloji, medya
çalışmaları vd.) çoğul sosyal tarih anlatılarının ortaya çıkmasını sağlar ve tarihsel
birikime katkıda bulunur.
Dijital Hikâye Anlatımı, 2009 tarihinde HÜ Dijital Hikâye anlatımı Atölyesi'nin Hacettepe
Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü'nde kurulması ile uygulama ve
araştırma olarak ülkemizde önem kazanmış bir alandır. HÜ Dijital Hikâye Anlatımı
Atölyesi, dünyada Türkiye'deki kurumsal tek birim olarak kabul görmektedir. 2013
yılında üniversitemizde 5. Uluslararası Dijital Hikâye Anlatımı Konferansı'na ev sahipliği
yapılması gerek Türkiye'de toplumsal cinsiyet alanında gerekse gündelik hayat
çalışmalarında kullanımına dair ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama
projelerinde artış olmuştur. Göç çalışmaları ve sağlık iletişimi ile Dijital Hikâye Anlatımı
atölyelerinin nitel araştırma bileşeni olarak kullanılması ile Türkiye'de özgün bir alan
daha açılmış olmuştur.
Sağlık iletişimi, insan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, sağlık politikalarının
oluşturulmasında farklı disiplinlerin işbirliği ile geliştirilen iletişim bilimleri alanında
örgütlenmiş bir alandır. 2019 yılında İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, sağlığın
geliştirilmesi ve korunması konusunda politika yapıcılara politika geliştirme
aşamasında yardımcı olmak ve diğer paydaşlara bu konuda ihtiyaçları olan eğitimöğretim faaliyetlerinde destek olmak üzere Sağlık İletişimi Yüksek Lisans Programını
açmıştır. Bu bağlamda programın devamlılığı, toplum sağlığının korunmasında özellikle
kültür odaklı yaklaşımların bir araştırma odağı olarak ön plana çıkartılması ve sağlık
konusunun farklı bağlamlarını ortaya koyabilmek açısından önemli ve gereklidir.
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Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
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Mimarlık Fakültesi
Akademik Kadro
§

MELTEM

YILMAZ

PROFESÖR

§

DİLARA

TÜFEKÇİOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SERMİN

ÇAKICI ALP

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZGÜR

ÖZTÜRK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

KAYA EMRE

GÖNENÇEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MİNE

SAĞLAMCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Mimari Mirasın Sürdürülebilirliği İçin Gelişmiş Dijital Teknolojilerin Kullanımı

§

Sürdürülebilir Mimari ve Sürdürülebilir Yaşam ve Gelecek

Alt Çalışma Konuları

§

Kültürel Mirası Koruma

§

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sayısallaştırma

§

Uzaktan Algılama

§

Tarihi Eser Belgeleme ve Sunumda Dijital Modelleme Teknikleri

§

Artırılmış Gerçeklik ile Sunum, Mimari Korumada Bütüncül Yaklaşım

§

Müzecilik

§

İnşa Yöntemlerinde Sürdürülebilir Malzeme ve Yöntemlerin Belirlenmesi ve
Uygulanmasına ilişkin yol, yöntem ve takip sistemi geliştirilmesi

§

Hem tadilat, onarım işlemlerinde, hem de yeni inşa süreçlerinde malzemenin
sürdürülebilirliğinin baştan tasarlanması, süreç tasarımı

§

Yapım ve kullanım sonrası süreçlerin tasarımı, malzeme ömrü

§

Yeniden Kullanım ve Atık

§

Pasif sistem uygulamalarının yeni teknolojilere entegre edilmesi

§

Mevcut Yapılarda Enerji Tasarrufu Yöntemleri, Enerji Tasarruflu Yapı Tasarımı

§

Temiz İnşa

§

Yapı Sağlığı ve insan-malzeme-mekan ilişkisi

Anahtar Kelimeler

Mimari Miras, Sürdürülebilirlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Sayısallaştırma, Dijital
Belgeleme ve Modelleme Teknolojisi, Malzemenin Sürdürülebilirliği, Yapı Sağlığı,
Sürdürülebilir Mimarlık, Yeniden Kullanım, Atık Malzemeler
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Önemi ve Gerekçesi

Kentsel koruma, tarihi kentlerin coğrafi, mimari, sosyal ve ekonomik yönleriyle ilgili
karmaşık veri yapısının değerlendirildiği çok yönlü bir konudur. Çok katmanlı bir
karaktere sahip olduğu tespit edilen tarihi bir kent parçasına ait veri tabanının
sistematik bir şekilde toplanıp gruplanması ve bilgi sistemlerine yüklenebilmesi için bu
çalışma kapsamında çeşitli gelişmiş dijital teknolojiler kullanmak gerekmektedir.
Bunların arasında, farklı ölçeklerdeki mekanları görselleştirmek için kullanılan
araçlardan ilki olarak bilinen Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), mimari tasarım başta
olmak üzere çeşitli disiplinlerde görsel veri üretmeye yardımcı olacaktır. Literatürde
CAD’e ek olarak Remote Sensing Modelling (Uzaktan Algılama Yöntemi ile Modelleme)
ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) gibi teknikler üzerinden ilgili tarihi alan ve yapı
kalıntılarının grafik ve öznitelik verileri düzenlenerek anime ve sanal turlara yönelik
çalışmalar mevcuttur.
Kentleşme ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği birçok olumsuzluk en başta insan
sağlığı olmak üzere doğayı, çevreyi ve canlı yaşamını tehdit etmektedir. Mimarlık, bu
olumsuzlukların başında gelen iklim değişikliği ve çevre kirliliğine neden olan birçok
sanayi ve üretim teknolojisi ile eşgüdümlü çalışmaktadır. Diğer yandan mimarlık,
insanın çalışma, sosyal aktivite vb faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşamını sürdürdüğü
mekan ve çevreleri tasarlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla insan yaşamı ve çevre ile
doğrudan bağlantılı ve insan yaşamı ve sağlığı ile doğal çevre üzerinde direkt etkilidir.
Tasarlanan yapıların ergonomik uygunluğu, pasif sistemlerle çalışabilmesi veya doğal
yöntemlerle iklimlendirilebilmesi ile yapılarda kullanılan malzemelerin özellikleri insan
sağlığı, çevre ve iklim üzerinde birebir etkilidir. Bu maddeler aynı zamanda
Sürdürülebilir Mimarlığın temelini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir Mimarlık, yapıda
kullanılacak malzemelerin; elde edildiği kaynaklardan başlayarak malzemenin elde
edilme yöntemi, nakliyesi, elde edilme ve taşıma sürecinde çevreye verdiği zarar,
yapıda kullanımı, inşa yöntemleri, kullanım esnasında iç mekanlar veya atmosfere
saldığı görünmeyen zararlı veya toksik maddeler, kullanım sonrası yıkım süreci ve
oluşturduğu atık miktarı vb ile sadece malzeme açısından değerlendirildiğinde bile
doğa ve çevre kirliliği, insan sağlığı ile canlı yaşamı ve hatta dünya yaşamının
devamlılığında birincil öneme sahip olduğu, bu nedenle gerekli çalışmalara ivedilikle
önem verilmesi gerektiği görülmektedir.

402

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
§

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

§

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

§

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Çevre Mühendisliği
§

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

§

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
§

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

§

Elektrik Makinaları Anabilim Dalı

§

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

§

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

§

Elektronik Anabilim Dalı

§

Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı

§

Telekomünikasyon Anabilim Dalı

Endüstri Mühendisliği
§

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Fizik Mühendisliği
§

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

§

Genel Fizik Anabilim Dalı

§

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

§

Kuramsal ve Hesaplamalı Fizik Anabilim Dalı

§

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

§

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

Geomatik Mühendisliği
§

Fotogrametri Anabilim Dalı

§

Jeodezi Anabilim Dalı
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Gıda Mühendisliği
§

Gıda Bilimleri Anabilim Dalı

§

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği
§

Geoteknik Anabilim Dalı

§

Hidrolik Anabilim Dalı

§

Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

§

Yapı Anabilim Dalı

Jeoloji Mühendisliği
§

Genel Jeoloji Anabilim Dalı

§

Hidrojeoloji Anabilim Dalı

§

Maden Yatakları Jeoloji Anabilim Dalı

§

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

§

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği
§

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

§

Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

§

Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

Maden Mühendisliği
§

Cevher Hazırlama Anabilim Dalı

§

Maden İşletmesi Anabilim Dalı

Makine Mühendisliği
§

Enerji Anabilim Dalı

§

Konstrüksiyon ve İmalatı Anabilim Dalı

§

Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

§

Mekanik Anabilim Dalı

§

Otomotiv Anabilim Dalı

§

Termodinamik Anabilim Dalı

Nükleer Enerji Mühendisliği
§

Nükleer Bilimler Anabilim Dalı
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§

Nükleer Teknolojisi Anabilim Dalı

Yapay Zeka Mühendisliği
§

Yapay Zeka Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

Amorf Yarıiletkenler Laboratuvarı

§

Analiz Laboratuvarı

§

Araç Dinamiği ve Kontrol Araştırma Laboratuvarı

§

Aselsan Sinyal İşleme Laboratuvarı

§

Bilgisayar Grafikleri ve Oyun Çalışmaları Laboratuvarı

§

Bilgisayarla Görme Laboratuvarı

§

Biyoaktif Gıda Laboratuvarı

§

Biyomalzeme Laboratuvarı

§

Biyomedikal Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı

§

Biyomekanik Laboratuvarı

§

Biyomühendislik Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarları

§

Biyosensör/Biyoyakıt Pili Laboratuvarı

§

Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı I

§

Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı II

§

Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı III

§

Cevher Hazırlama Laboratuvarı

§

Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı

§

Çevre Kimyası Laboratuvarı

§

Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

§

Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı

§

Çevre Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı

§

Çip-Üstü Mikroakışkan Sistemler, Mikro İşleme ve İleri Malzeme Araştırma
Laboratuvarı

§

Çok Fazlı Akış Laboratuvarı

§

Doku Mühendisliği Laboratuvarı

§

Duraylı İzotop Laboratuvarı

§

Elektron Mikroskop Laboratuvarı

§

Endüstriyel Biyoteknoloji ve Biyomolekül Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı

§

Enerji Sistemleri Laboratuvarı

§

Enstrumental Analiz Laboratuvarı

§

Esnek ve Rijit Mekanizmalar Laboratuvarı

§

Fiziksel Volkanoloji Laboratuvarı
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§

Fonksiyonel Malzeme Üretim Laboratuvarı

§

FoodOmics Laboratuvarı

§

Fotogrametri Laboratuvarı

§

Geoteknik Laboratuvarı

§

Gıda İnovasyonuyla Bağlantılı Mühendislik Laboratuvarı

§

Gıda Kalitesi ve Güvenliği Araştırma Laboratuvarı (FoQuS)

§

Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı

§

Güç Elektroniği Laboratuvarı

§

Güneş Göze Modelleme ve Karakterizasyon Grubu

§

Hayvansal Hücre Kültürü Laboratuvarı

§

Hesaplamalı Elektromanyetik Laboratuvarı - CEMLAB

§

Hububat Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı

§

İleri Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı

§

İnce Film Hazırlama ve Karakterizasyon Laboratuvarı

§

İncekesit-Parlatma Laboratuvarı

§

İyonküre Araştırmaları Laboratuarı (IONOLAB)

§

Jeodezi Laboratuvarı

§

Jeohidroloji Laboratuvarı

§

Kablosuz Ağlar ve Akıllı Güvenli Sistemler Laboratuvarı

§

Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı

§

Karmaşık Sistemler Simulasyon Grubu Laboratuvarı

§

Kaya Mekaniği ve Havalandırma Laboratuvarı

§

Kızılötesi Laboratuvarı

§

Kömür Teknolojisi Laboratuvarı

§

LA-ICP-MS Laboratuvarı

§

Maden Yatakları ve Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı

§

Manyetik Rezonans Laboratuvarı

§

Mekanik ve Mikroyapı Mühendisliği Laboratuvarı

§

Mekanik Yorulma Laboratuvarı

§

Mikro ve Nano Sistemler Araştırma Laboratuvarı (MINS-LAB)

§

Mikro ve Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı

§

Mitsubishi Robotik ve Otomasyon Laboratuvarı

§

Nanobiyomalzeme Araştırma Laboratuvarı

§

Nanobiyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı
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§

Nanomative - Malzeme Laboratuvarı

§

Nörobilim Laboratuvarı

§

Nörobilim ve Robotik Laboratuvarı

§

Ölçme Tekniği Laboratuvarı

§

Paleontoloji Laboratuvarı

§

Prof. Dr. Yaşar Kemal Erdem Araştırma Laboratuvarı

§

Proje Odası

§

Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı

§

Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarları

§

Süperiletkenlik ve NanoTeknoloji Laboratuvarı (SNTG)

§

Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı

§

Tektonik Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı

§

Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı

§

Temel İşlemler Analiz Laboratuvarı

§

Temel İşlemler Araştırma Laboratuvarı

§

Toprak Agrega ve Kaya Laboratuvarı

§

Ulaştırma Laboratuvarı

§

Uzaktan Algılama Laboratuvarı

§

X-Işınları Laboratuvarı

§

XRD Laboratuvarı

§

Yağ Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı

§

Yapı Mekaniği Laboratuvarı

§

Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı

§

Yeni Yöntemler Geliştirme Laboratuvarı

§

Yeraltısuyu İzleme Laboratuvarı

§

Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Laboratuvarı
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Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

İLYAS

ÇİÇEKLİ

PROFESÖR

§

MEHMET ÖNDER

EFE

PROFESÖR

§

SÜLEYMAN

TOSUN

PROFESÖR

§

EBRU

SEZER

PROFESÖR

§

PINAR

DUYGULU ŞAHİN

PROFESÖR

§

AYÇA

KOLUKISA TARHAN

DOÇENT

§

KAYHAN MUSTAFA

İMRE

DOÇENT

§

MEHMET ERKUT

ERDEM

DOÇENT

§

AHMET BURAK

CAN

DOÇENT

§

LALE

ÖZKAHYA

DOÇENT

§

NAZLI

İKİZLER CİNBİŞ

DOÇENT

§

SEVİL

ŞEN AKAGÜNDÜZ

DOÇENT

§

ADNAN

ÖZSOY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYDIN

KAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CEMİL

ZALLUHOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HACER

YALIM KELEŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HARUN

ARTUNER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURAK

KÜRKÇÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ENGİN

DEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

UFUK

ÇELİKCAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EBRU

GÖKALP

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FUAT

AKAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ALİ OSMAN

SERHATOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALPEREN

ÇAKIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALİ BURAK

ERDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELMA

DİLEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

ERDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİBEL

KAPAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

BALA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SUAT

ÖZDEMİR

PROFESÖR

§

TUNCA

DOĞAN

DOÇENT

§

AHMET SELMAN

BOZKIR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ALİ SEYDİ

KEÇELİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZGÜR

ERKENT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ALİ BARAN

TAŞDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAYRİYE

ÇELİKBİLEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Blokzinciri ve Kripto Paralar
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§

Yapay Zekâ

§

Robotik

Alt Çalışma Konuları

§

Karar alma algoritmaları

§

Ölçeklenebilir blokzincir mimarileri

§

NFT

§

Kriptografi

§

Açık / kapalı blokzincir mimarileri geliştirme ortamları

§

Kripto Paraları

§

Blokzinciri platformlarında güvenlik, saldırı ve önleme yöntemleri

§

Bilgisayarla görme

§

Doğal dil işleme

§

Robot kontrol

§

Otonom kontrol

§

Robot algısı

§

Robot görüsü

§

Robot öğrenmesi

Anahtar Kelimeler

Blokzinciri, Kripto Paralar, Merkeziyetsiz Sistemler, Dağıtık Sistemler, Kriptografi,
Bilgisayarla görme, doğal dil işleme, yapay öğrenme, derin öğrenme, robotik,
bilgisayarla görü, makine öğrenmesi, insan-robot ilişkisi, robotlarla algi
Önemi ve Gerekçesi

Blokzinciri ve ilk uygulama alanı olarak kripto paralar son 10 yıl içinde çıkmış ve çok hızlı
bir şekilde toplumsal alanda çığır açmış, özellikle finans alanında olmak üzere hayatın
her aşamasında kullanılmaya başlanmış, herhangi bir merkezi otoriteye gerek
duymadan, karşılıksız bir güven gerektirmeyen bir sistem sunmuştur. Bu nedenle çok
önemli bir konu olarak öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Blokzinciri teknolojisi
verinin merkezi bir yapıda saklanma mecburiyeti yerine ortak karar algoritmaları
üzerinden sisteme güven duyulmasını sağlayan, kriptografik fonksiyonlar sayesinde
verinin değiştirilemezliğinin sağlandığı ve işlemlerin kaynağının onaylanabildiği bir yapı
sunar. İlk kripto para birimi olan Bitcoin altyapısında ilk defa açıklanan blokzincir yapısı,
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sunduğu özelliklerle daha sonraları birçok farklı alanda dağıtık defter ve veri güvenliği
adına kullanılmaya başlanmıştır.
Yapay zeka konusu özellikle derin öğrenmenin sağladığı gelişmeler sonrasında hem
teorik hem pratik alanda kendine kullanım alanı bulmuş bir alandır. Türkiye
Cumhuriyeti Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi bu yıl yayınlanmış ve bu araştırma konusunun
önemi bu belgede de belirtilmiştir (https://cbddo.gov.tr/uyzs). Danışma Kurulu Üyesi
olarak katkı sunduğum T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Kurulu Yapay Zekâ Teknoloji Yol Haritası belgesinin de önümüzdeki günlerde
yayınlanması planlanmaktadır.
Robotik, tıptan otonom araçlara kadar her alanda kullanılan bir teknolojidir. Makine
öğrenmesi ile birleştirildiği zaman pek çok alanda insanlara kolaylıklar sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesinin onu açılacaktır. Henüz gelişim aşamasında olan böyle bir
alanda katkıda bulunulacak pek çok konu vardır. Henüz gelişim aşamasındaki robotiğin
her alanı etkileyeceği açıktır. Bu yüzden bu gelişmelerin uzağında kalmamak için
robotiğe sadece araştırılacak bir konu olarak değil, diğer alanlarla ortaklaşa yeniliklere
yol açacak bir konu olarak bakmak daha doğru olacaktır.
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Çevre Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

GÜLEN

GÜLLÜ

PROFESÖR

§

SELİM LATİF

SANİN

PROFESÖR

§

AYŞE MÜGE

ANDAÇ

PROFESÖR

§

AYŞENUR

UĞURLU

PROFESÖR

§

HATİCE

ŞENGÜL

DOÇENT

§

İLKNUR

DURUKAN TEMUGE

DOÇENT

§

MERİH

AYDINALP KÖKSAL

DOÇENT

§

DERYA DENİZ

GENÇ TOKGÖZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YUSUF ÇAĞATAY

ERŞAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ADELEH

RASHİDİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ELVİN

AGHAYEV

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TÜRKAY

ONACAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞE

SEVER AKDAĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYTAÇ PERİHAN

AKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECE

KENDİR ÇAKMAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

KAVAK GÜLBEYAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE ÇAĞLA

ÇİLİNGİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLŞAH

AKGÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SAİME YEŞER

ASLANOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Su kaynaklarının korunması için yenilikçi ve sürdürülebilir su ve atıksu arıtma
teknolojileri

§

§

•

İleri arıtma

•

Çevresel nanoteknoloji

•

Çevre biyoteknolojisi

Soyut sürdürülebilirliğe ulaşmak için metodolojik iyileştirmeler ve modelleme
•

Çevresel etki değerlendirme metodolojileri

•

Atıktan ve emisyondan ürün

•

Döngüsel ekonomi

İklim değişikliği ile mücadele için yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler
•

Karbon yakalama ve kullanımı teknolojileri

•

Yenilebilir enerji kaynakları ve enerji talebinin modellenmesi

•

Uzaktan algılama ve modelleme
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Alt Çalışma Konuları

§

Avrupa Birliği sıfır kirlilik hedefi için su ve atık su arıtma teknolojileri

§

İleri arıtma teknolojileri

§

Endokrin bozucuların arıtımı

§

Antibiyotiklerin biyokimyasal yollarla arıtımı

§

Sürdürülebilirlik değerlendirme metodolojileri

§

Yaşam döngü değerlendirme metodolojileri

§

Döngüsel ekonomi modelleri ve göstergeleri

§

Eşikdeğer yaşam döngü etki değerlendirme

§

Sürdürülebilir karbon yakalama teknolojilerinin geliştirilmesi (adsorpsiyon
prosesleri, membran kontakt reaktörler, biyomineralizasyon)

§

Karbon yakalama ile biyorafineri uygulamaları

§

Mikrobiyal karbon yakalama ile atıklardan ikincil hammadde üretimi

§

Karbon yakalama ile biyoürün üretimi

§

Karbondioksit ve diğer sera gazlarının (N-bileşikleri ve metan vb.) birlikte
tutumu

§

Elektrik üretiminin çevresel etkileri

§

Yenilebilir enerji sistemlerinin uygulanabilirliği

§

Bina enerji tüketiminin modellenmesi

§

Binalarda enerji verimliliği ile seragazı emisyonlarının azaltımı

§

Uzay hava ve yer tabanlı uzaktan algılama sensörleri

§

Büyük veri üretme ve işleme

§

İz gazlar, aerosoller ve çöl tozlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri

§

Aerosol sınıflandırma

§

Atmosfer bileşenleri için klimatoloj

§

Euler ve Langrange kimyasal ve fiziksel dağılım modelleri

§

Hava kalitesi tahmin modelleri

Anahtar Kelimeler

Sıfır kirlilik, su arıtma, atıksu arıtma, ileri arıtma, çevresel nanoteknoloji, endokrin
bozucular, antibiyotikler, su kalitesi, su kaynaklarının korunması, fotokimyasal
bozunma,

sürdürülebilirlik,

sürdürülebilirlik

değerlendirme,

yaşam

döngü

değerlendirme, yaşam döngü etki değerlendirme metodolojileri, biyoçeşitlilik,
eşikdeğerler ve direnç, döngüsel ekonomi, döngüsel ekonomi göstergeleri, atıktan
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biyogaz ve ikincil hammadde eldesi, yeşil kimya, alternatif hammadde, biyolojik yakıt
hücreleri, kaynak geri kazanımı, granüler çamur, biyoelektrokimyasal prosesler,
endüstriyel mikrobiyoloji, biyogaz, atık yönetimi, değerli metallerin geri kazanımı, iklim
Değişikliği, CO₂ yakalama, CO₂ kullanımı, kimyasal absorpsiyon, polimerik membranlar,
membran

kontakt

reaktörler,

biyorafineri,

biyomineralizasyon,

biyopolimer,

biyobeton, metan tutulması, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, enerji verimliliği, bina enerji
modellemesi, sera gazı emisyonu, elektrik talebi modellemesi, elektrik üretim tesisleri,
atmosferik gözlem ve uzaktan algılama, Atmosferik modelleme, Lidar, radar, CALIPSO,
MODIS, Sentinel, GOME, OMI, AOD, AAI
Önemi ve Gerekçesi

Su kaynaklarının korunması, kimyasal su kirliliğinin uygun teknolojiler ile bertaraf
edilmesi ve Avrupa Birliği sıfır hava, su ve toprak kirliliği hedefi ile uyumlu teknoloji
araştırma ve geliştirme projeleri öncelikli alanlar arasında yer almalıdır. Nüfus artışı ve
su kaynaklarının kullanımda olan 350.000’den fazla kimyasal ile kirlenmesi ve bu
kirliliğin önlenmesi ve arıtılmasına olan ihtiyacın artması, içilebilir su kaynaklarına
ulaşmadaki zorluklar ve mevcut teknolojiler ve arıtma tesislerinde arıtılması zor
mikrokirleticiler bu alandaki araştırmalara ihtiyacı doğurmaktadır. Su ve atıksu arıtma
teknolojileri ile suda bulunan ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden sayısız
mikrokirleticinin tam mineralizasyonu ile başka bir çevresel ortama taşınmadan, ikincil
kirlilik oluşturmadan uygun maliyetli arıtılması sağlanmalı ve bu doğrultuda ilgili çevre
bilimi ve teknolojileri alanında ilerlemeler kaydedilmelidir. Sıfır kirlilik hedefine yönelik
en iyi uygulama potansiyeline sahip ileri arıtma teknolojilerinin iyileştirilmesi
gerekmektedir. Çevresel nanoteknoloji, çevre biliminde nanoteknolojinin avantajları
ile üstün arıtma performansı sergileyebilir ancak olası toksisite gözetilmeli,
nanomalzemelerin geri kazanımı ve tekrar kullanımı araştırılmalıdır.
Sürdürülebilir Kalkınma hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik araştırmaları kapsayan
sürdürülebilirlik

uzmanlık

alanının

birçok

yönden

geliştirilmesine

ihtiyaç

bulunmaktadır. Bu konular; sürdürülebilirliğin doğru izlenmesi için sürdürülebilirlik
değerlendirme metodolojilerinin iyileştirilmesi, döngüsel ekonomiye geçiş modelleri
ve teknolojik gereksinimler, modelleme araçları ile döngüsel ekonomiye geçiş
senaryolarının değerlendirilmesi ve teknolojik yol haritaları, daha doğru sonuçlar
üreterek etki değerlendirmede hata payının azaltılmasını sağlayan Çevresel Etki
Değerlendirme metodolojilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu konuda teknik
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ve disiplinler arası tüm çalışmaların desteklenmesi Üniversitemizin araştırma kimliğine
olumlu katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalarda kampüsün bir test alanı olarak kullanılması
ve sürdürülebilirlik vizyonunu yeni araçlarla sunarak diğer üniversitelere örnek olması
önem taşımaktadır.
İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine sektörel uyum kapsamında mevcut
durumun yeni araçlarla gerçekçi olarak ortaya konması, sürdürülebilir bir biçimde veri
akışının sağlanması önem arz etmektedir. Klasik atmosfer ve hava kalitesi izleme
yöntemleri hem konumsal hem de zamansal çözünürlük açısından yetersiz kalmaktadır.
Uydular, hava ve yer tabanlı sensörler ve süper bilgisayarlardan yararlanarak büyük
verinin işlenmesi gerekmektedir.
İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir konu karbon tutulumu ve kullanımı ile ilgili
sürdürülebilir üretim proseslerinin geliştirilmesidir Karbon yakalama ve kullanımı
teknolojileri endüstriyel tesislerden kaynaklanan karbondioksit emisyon miktarının
azaltılmasını ve tutulan karbondioksitin çeşitli endüstrilerde kullanımı ve/veya kalıcı
yeraltında depolanması ile düşük karbon ayak izine ulaşılmasını sağlayan
teknolojilerdir.

Hükümetlerarası

İklim

Değişikliği

Paneli

(IPCC)’nin

beşinci

değerlendirme raporunda, CO₂ Yakalama ve Kullanma/Depolama (CCUS/CCS)
içermeyen iklim modellerinin çoğunun, emisyon azaltma hedeflerine ulaşmak için
yetersiz olduğu belirtilmiştir. Adsorpsiyon ve özel olarak kimyasal absorpsiyon
teknolojilerinin yanı sıra biyoekonomi modelinin temel alındığı biyorafineri yaklaşımı ve
bu yaklaşımda kullanılan biyoproseslerin araştırılması ve geliştirilmesi önemlidir. 20242028 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayacak olan 12. Kalkınma Planı'nda öncelikli
alanlar olarak belirlenmesi muhtemeldir. Dolayısıyla “karbon yakalama ve kullanımı”
başlıklı öncelikli alanın Üniversitemizin öncelikli alanları arasında yer alması
Üniversitemizin araştırma kimliğine olumlu katkı sağlayacaktır.
İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir role sahip olan yenilebilir enerji kaynaklarının
özellikle net sıfır karbon emisyonları hedefine ulaşmada ciddi katkılar sağlayacağı
bilinmektedir. Bu konuda teknik, sosyal ve disiplinler arası tüm çalışmaların
desteklenmesi Üniversitemizin araştırma kimliğine olumlu katkı sağlayacaktır.
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

ATİLA

YILMAZ

PROFESÖR

§

IŞIK

ÇADIRCI

PROFESÖR

§

BİRSEN

SAKA TANATAR

PROFESÖR

§

ÇİĞDEM SEÇKİN

GÜREL

PROFESÖR

§

FEZA

ARIKAN

PROFESÖR

§

ÖZLEM

ÖZGÜN

PROFESÖR

§

ALİ ZİYA

ALKAR

PROFESÖR

§

UĞUR

BAYSAL

PROFESÖR

§

HÜSEYİN

DEMİRCİOĞLU

PROFESÖR

§

BERKAN

DÜLEK

PROFESÖR

§

CENK

TOKER

PROFESÖR

§

EMRE

AKTAŞ

PROFESÖR

§

DİNÇER

GÖKCEN

DOÇENT

§

SENİHA ESEN

YÜKSEL ERDEM

DOÇENT

§

MAHMUD DERYA

ALTUNAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MÜCAHİT KANİ

ÜNER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İSMAİL

UYANIK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞÖLEN

KUMBAY YILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YAKUP SABRİ

ÖZKAZANÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BARIŞ

YÜKSEKKAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BARIŞ

AKÇAY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN EMRE

MUTLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASIM REHA

ÇETİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

EFENDİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM

BOZYEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVDA

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEVLÜT SAİD

SARAÇOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA

ERYILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEYMA SONGÜL

ÖZDİLLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALP

DEMİREL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜRHAN

BULU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Nanoteknoloji ve Nanotıp

§

Mikrodalga ve Radar Teknolojileri için Modelleme ve Simülasyon

§

Ağ teknolojileri (5G, Genişbant, Nesnelerin İnterneti, Blokzincir Teknolojisi)
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Alt Çalışma Konuları

§

Biyo-esinlenmiş esnek elektronik sistemlerin tasarımı ve uygulamaları

§

Yapay organlar, yapay deri ve algılama sistemlerinin yapay zeka ile
ilişkilendirilmesi ve tıbbı uygulamalarda kullanımı

§

Hesaplamalı elektromanyetik

§

Elektromanyetik yayılım, ortam / Kanal modelleme & simülasyon

§

Radar kesit alanı (RKA) hesaplama

§

Radar kesit alanı azaltma ve görünmezlik

§

Radar kargaşa modelleme (Deniz / Kara)

§

SAR/ISAR görüntüleme

§

Mikrodalga görüntüleme

§

Antenler, metamalzemeler

§

Optimizasyon Teknikleri

§

5G ve sonraki nesil haberleşme sistemleri

§

Hava/uzay haberleşme ağları: İHA (drone, sabit kanatlı) ve uyduların
kullanıcılara haberleşme hizmeti vermesi için kullanılması

§

Çok yoğun MIMO - Dağıtık MIMO

Anahtar Kelimeler

Nanoteknoloji ve Nanotıp: nanoteknoloji, biyomalzemeler, nanoteknolojinin tıbbi
uygulamalarda kullanımı, nanoteknolojide yapay zeka uygulamaları, kuantum
bilgisayarlar ve tıbbı uygulamaları
Mikrodalga ve Radar Teknolojileri için Modelleme ve Simülasyon: Radar, modelleme ve
simülasyon, hesaplamalı elektromanyetik, radar kesit alanı, radar kargaşa, anten,
mikrodalga görüntüleme, radar görüntüleme, optimizasyon.
Ağ teknolojileri (5G, Genişbant, Nesnelerin İnterneti, Blokzincir Teknolojisi): 5G, 6G,
Karasal-olmayan ağlar (Hava (İHA), uydu haberleşme ağları), Kablosuz Haberleşme,
Radyo Kaynak İdaresi, Hüzme oluşturma, Hüzme idaresi, Optimizasyon
Önemi ve Gerekçesi

Nanoteknoloji ve Nanotıp: Elektronik sektörü donanım ve yazılım olmak üzere iki başlık
altında faaliyet göstermektedir. Yazılımın gerçekleştirilmesi için bir donanıma ihtiyaç
bulunmaktadır ve donanım teknolojilerine ülkemizde yeterli önem verilmemiştir.
Donanım teknolojilerinin alt yapısı çip sistemleri üzerine dayanmaktadır. Çip
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sistemlerinin üretimi ise nanoteknolojinin bir alt dalıdır. Bu bağlamda nanoteknoloji
kavramıyla donanım kavramı birbirleriyle doğrudan ilgili konulardır. Son yıllarda
gözlemlenen gelişmeler biyo-esinlenmiş elektronik ve sensör teknolojilerini ön plana
çıkarmaktadır. Eski nesil çip üretim teknolojileri yerine yeni nesil biyo-esinlenmiş
sistemlerin tasarım ve üretimini ülkemizin ve üniversitemizin kaçırmaması ve öncülük
etmesi gerekmektedir.
Mikrodalga ve Radar Teknolojileri için Modelleme ve Simülasyon: Modelleme ve
simülasyon teknolojilerinin önemi birçok alanda özellikle son yıllardaki bilgisayar
teknolojisindeki ilerlemelere paralel olarak hızla artmaya başlamıştır. Modelleme ve
simülasyon sayesinde, fiziksel bir ortama ihtiyaç duymadan bir sistem hakkında önemli
bilgilerin elde edilmesi ya da tasarım aşamasındaki bir fiziksel sistemin üretilmeden
veya kullanılmadan önce test edilmesi imkanı doğmaktadır. Bu sayede önemli ölçüde
zaman ve maliyet kazancı sağlanmış olmaktadır. Modelleme ve simülasyon teknolojisi
savunma sanayinde ve özellikle radar sistemlerinin tasarım ve analizinde de kritik
öneme sahiptir. Ayrıca, mikrodalga görüntüleme gibi uygulamalar özellikle sağlık
alanında da önemli bir yere sahiptir.
Ağ teknolojileri (5G, Genişbant, Nesnelerin İnterneti, Blokzincir Teknolojisi):
Haberleşme sistemleri her yeni nesilde kullanıcıların yeni ve gelişmiş hizmet isteklerine
cevap vermek için yeni teknolojiler sunmaktadır. Bu istekler zamanla yeni uygulama
alanlarının çıkması ile gerek kullanıcı tipi (insan, makine), gerek trafik miktarı gerek
ağdan beklenti (veri hızı, güvenilirlik, gecikme, güvenlik) gerekse kullanıcılardaki radyo
spesifikasyonları bakımından aşırı derecede heterojen bir hal almıştır. Gelecekte de bu
eğilimin devam edeceği açıktır. Örneğin kalabalık şehir merkezleri operatörler
açısından maddi nedenlerle cazipken kırsal alanda kullanıcı seyrekliği nedeniyle bu
cazibe azalmakta, operatörler kırsal alanlara pahalı baz istasyonu yatırımı yapmaktan
kaçabilmektedir.
Öte yandan akıllı tarım, drone sürüsü ile gözetleme gibi yeni uygulamalar haberleşme
ihtiyacını arttırmaktadır. Burada uçan platformlar ön plana çıkmaktadır. Gerek İHA
gerekse uydu formundaki haberleşme altyapısı hareketli ve çevik biçimde kırsal alanda
ihtiyaç olan konumlara kolaylıkla hizmet verebilmektedir.
Grubumuzda İHA ve uydu sürüsü kullanılarak haberleşme altyapısının sunulması
konusunda araştırmalar yürütülmektedir.
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Endüstri Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

ÖZLEM MÜGE

TESTİK

PROFESÖR

§

MURAT CANER

TESTİK

PROFESÖR

§

KAĞAN

GÖKBAYRAK

PROFESÖR

§

DERYA

DİNLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DİCLEHAN

TEZCANER ÖZTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ERDİ

DAŞDEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

VOLKAN

SÖNMEZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BANU

YÜKSEL ÖZKAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CEREN

TUNCER ŞAKAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÜLDAL

GÜLERYÜZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DİLARA

AKKUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELODİ

CEBESOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kalite Mühendisliği, Kalite Yönetimi

§

Veri Analitiği

§

Optimizasyon, Çok Kriterli Karar Verme, Askeri Yöneylem Araştırması

§

Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları

§

Stokastik Süreç ve Stokastik Modeller, Dinamik Karar Verme Modelleri

§

Bulanık Sistemler

Alt Çalışma Konuları

§

Kalite Mühendisliği, Kalite Yönetimi: İstatistiksel Süreç Kontrol, Deney
Tasarımı, Süreç İyileştirme, Kalite Yönetimi, Kalite 4.0

§

Veri Analitiği: Zaman Serisi Analizi, Veri Madenciliği, Regresyon Analizi,
Endüstri 4.0

§

Optimizasyon, Çok Kriterli Karar Verme, Askeri Yöneylem Araştırması: Çok
kriterli Optimizasyon, Çok Kriterli Karar Destek Sistemleri, İnteraktif Çok
Kriterli Karar Verme Algoritmaları., Çok Kriterli Verimlilik Analizi, Sağlık
Alanında Çok Kriterli Karar Destek Sistemleri, Afet/Kriz Yönetimi

§

Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları: Yalın
Üretim Sistemleri, Toplam Üretken Bakım, Süreç Yönetimi, Sağlık Hizmetleri
Yönetimi, Sağlık Alanında Çok Kriterli Karar Destek Sistemleri
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§

Stokastik süreç ve stokastik modeller, dinamik karav verme: Markov Karar
Süreçleri, Kısmi Gözlemlenebilir Markov Karar Süreçleri, Olasılıksal Dinamik
Programlama Modelleri, Sağlık, Üretim ve Envanter Sistemlerindeki
Uygulamalar

§

Bulanık Sistemler: Bulanık Mantık, Bulanık Veri Analizi

Anahtar Kelimeler

Kalite Mühendisliği, Kalite Yönetimi: İstatistiksel Süreç Kontrol, Deney Tasarımı, Süreç
İyileştirme, Kalite 4.0
Veri Analitiği: Zaman Serisi Analizi, Veri Madenciliği, Regresyon Analizi, Endüstri 4.0
Optimizasyon, Çok Kriterli Karar Verme, Askeri Yöneylem Araştırma Çok Kriterli Karar
Verme, İnteraktif Yöntemler, Kombinatoryal Optimizasyon, Rotalama, Genetik
Algoritmalar, Karar Destek Sistemleri, Verimlilik, Sağlık Hizmetleri, Sezgisel
algoritmalar, Genetik algoritmalar, Graf teorisi
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları: Yalın Üretim
Sistemleri, Toplam Üretken Bakım, Süreç Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi,
Performans Yönetimi, Sağlık Hizmetleri
Stokastik süreç ve stokastik modeller, dinamik karav verme: Kısmi Gözlemlenebilir
Markov Karar Süreçleri, Optimal Politika, Tedarik Süresi Teklifi, Envanter Politikaları
Bulanık Sistemler: Bulanık Mantık, Bulanık Karar Verme, Bulanık Çıkarım, Bulanık
Regresyon, Bulanık Çok Kriterli Karar Verme
Önemi ve Gerekçesi

Kalite Mühendisliği, Kalite Yönetimi: Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve
hizmet sektörlerinde firmalar, standartlara uygun olarak üretilen yüksek kaliteli
ürünleri müşterilerine sunarak pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. Firmaların
ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme için kalite vazgeçilmez unsurlardan
birisidir.
Veri Analitiği: 4. Sanayi devriminin etkilerinin tartışıldığı günümüzde, karmaşıklaşan
endüstriyel sistemlerde mühendislik ve kalite problemlerine çözüm için büyük veri, veri
madenciliği ve veri analitiği konuları hızla önem kazanmıştır. Üretim ve hizmet
sanayilerinde uygulanabilen veri analitiği, endüstriyel verilerin toplanmasını,
depolanmasını, sorgulanmasını, analizini, analiz edilen verilerin yorumlanmasını ve
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keşfedilen bilginin kullanımını tanımlar. Veri analitiği, ürün değer zinciri ve yaşam
döngüsünde, fikrin oluşmasından prototipe, ürün geliştirilmesinden tamir ve bakıma,
üretim ve lojistikten geri dönüşüme kadar hemen hemen tüm endüstriyel aşamaları
kapsamaktadır. Günümüzde, doğru yerlerde, doğru amaçlarla, doğru veri toplama
süreçlerine ihtiyaç duyulurken doğru analizlerle faydalı bilginin elde edilmesi ve büyük
veriye dayalı karar verme süreçlerinin önemi artmaktadır. 4. Sanayi Devriminin önemli
konularından biri olan veri analitiği, gelişmiş ekonomilerin gerisinde kalınmaması ve
bunların

önüne

geçilmesi

açısından

öncelikli

alan

olması

gerektiği

değerlendirilmektedir.
Optimizasyon, Çok Kriterli Karar Verme, Askeri Yöneylem Araştırma: Optimizasyon,
kompleks bir probleme kaynakları en iyi kullanan ve maliyet açısından en etkin
çözümün bulunmasıdır. Gerçek hayat problemlerinde sıklıkla sistemlerin en uygun
işleyişi ve kaynakların en uygun/maliyet-etkin kullanımı aranmaktadır. Optimizasyon bu
nedenle bir sistemin (üretim sistemi, sağlık sistemi, depo sistemi, askeri sistemler)
olduğu her yerde kullanılabilir. Bu problemlerde tek kriter (örneğin maliyet
minimizasyonu) düşünülerek sistem tasarlanabilirken daha yaygın bir durum birden
fazla kriterin (örneğin üretilen ürünlerin kalitesinin maksimize edilmesi, üretim
sürelerinin minimize edilmesi, iş gücü ve makinelerin dengeli kullanımı) gözetilmesidir.
Eldeki alternatiflerin birden fazla kriterdeki performanslarına bakılarak bu
alternatiflerden birinin ya da birkaçının seçilmesi gerekmektedir. Bu çok kriterli bakış
açısı, giderek daha fazla probleme uyarlanabilir ve bu problemlerde fayda sağlayabilir
olmuştur. Daha fazla bilgi ile ve bu bilgiyi daha iyi analiz ederek kararlar vermek birçok
alanda avantajlar getirecektir. Birden fazla kriter gözetildiğinde tek bir en iyi çözüm
yerine farklı faktörlerde avantajlı olan çoklu etkin çözümler ortaya çıkmaktadır. Farklı
karar vericiler farklı etkin çözümleri tercih edebilirler. Ancak bu etkin çözümleri ortaya
çıkarmak ve karar vericiyi son bir çözüme yönlendirmek kolay değildir, bunun için karar
vericiler ile birlikte çalışılan interaktif karar verme algoritmalarının geliştirilmesi faydalı
olacaktır. Çok kriterli bakış açısının faydalı olacağı bir diğer alan endüstri
mühendisliğinin temel çalışma alanlarından birisi olan verimlilik analizidir. Bu analiz
yapılırken girdi ve çıktı hesaplarının basitleştirilmesi yerine bunlara çok kriterli bir bakış
açısıyla yaklaşılması daha detaylı ve yol gösterici verimlilik analizlerine yol açacaktır.
Veri Zarflama Analizi gibi yöntemler, verimlilikte bu çok kriterli bakış açısına izin verdiği
gibi birimlerin verimliliklerini rakiplerine göre artırabilmeleri için hangi adımları
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atmaları gerektiği konusunda da bilgi vermektedir. Çok Kriterli Karar Verme,
interdisipliner çalışmalar içinde yer almak için de çok uygun bir çalışma alanıdır.
Örneğin, sağlık alanında son zamanlarda hastaya özel karar verme, tedavi seçiminde
hasta kararlarını sürece dahil etme ve sadece tedavi etkinliği değil, aynı zamanda
maliyet, yan etkiler, uygulama zorluğu gibi kriterleri de değerlendirme gibi konular öne
çıkmaktadır. Doktor-hasta ortak karar verme modellerinde ve hastaya özel seçenekler
ortaya çıkarmada çok kriterli yaklaşımlar çok faydalı olabilmektedir. Ele alınan öncelikli
alanın uygulama alanlarından bir diğeri afet/kriz yönetimidir. Son yıllarda ulusal ve
uluslararası düzeyde meydana gelen birçok kriz sebebiyle çok fazla can ve mal kaybı
yaşanmıştır. Geliştirilen matematiksel modeller ve bu modellerin çözümleri kullanılarak
uygulanan etkin yönetimiyle krizlerdeki bu kayıplar en aza indirgenebilir.
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları: Maliyetlerini
sürekli düşürmek zorunda kalan işletmelerin uyguladıkları en etkili yöntemleri
içerisinde bulunduran yalın düşünce tekniği birçok üretim sisteminde sürekli
iyileştirmenin temelini oluşturmaktadır. Müşteri için kritik olan değerin, sıfır israfla
üretimini hedef alan yalın düşünce sistemi teknikleri, son dönemde üretim harici
sistemlerde de kullanılmaya başlanmış ve büyük başarılar elde edilmiştir. Ülkemizde
sağlık merkezlerinin sayısının hızla artması, bu merkezlerin etkin yönetimini
gerektirmektedir. Üretim alanında etkinliği ispat edilmiş yöntemlerin Sağlık Hizmetleri
Yönetiminde disiplinler arası çalışmayla kullanımı bu amacı gerçekleştirebilecektir.
Stokastik süreç ve stokastik modeller, dinamik karar verme: Sistemlerle ilgili "sistemin
durumuna" bağlı olarak verilen kararlar özellikle mevcut rekabet ortamında kritik
önem taşımaktadır. Dinamik karar verme başlığı altında incelenebilecek çalışmalarda
özellikle sistemin mevcut durumu ile önceki durumlarının bir kısmının dahil edildiği
Markov

Karar

Süreçleri

önemli

bir

rol

oynamaktadır.

Ayrıca,

sistemlerde

gözlemlenebilir durumlar sistemin gerçek durumlarından oldukça uzak olabilmekte ve
sadece gözlemlenebilir durumlara bakılarak verilen kararların optimalden uzak
olabileceği görülmektedir. Dinamik olarak karar verilirken kullanılacak mekanizma
içinde sistemin gözlemlenebilir durumunun gerçek durumu ile olan olasılıksal
ilişkilerinin dikkate alınması gereklidir. Bu açıdan kullanılması gerekli olan "Kısmi
Gözlemlenebilir Markov Karar Süreçleri" sınırlı uygulama alanına sahip olup uygulama
alanının genişletilmesi dinamik karar verilmesi gereken sistemlerde daha sağlıklı
kararların verilmesini sağlayacaktır.
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Bulanık Sistemler: Karar verme problemlerinde karmaşıklık çoğunlukla belirsizlikten
kaynaklanmakla beraber bu belirsizlik yetersiz ya da güvenilir olmayan bilgiden,
değişken dilsel terimlerden veya bilginin farklı kaynaklardan elde edilmesinden
kaynaklanabilir. Karar sistemlerinde kesinliğin sağlanamadığı ve belirsizliğin olduğu
durumlarda uygulanan bulanık sistemler, sözel değerlendirmeler yerine sonuçların
akılcı olarak elde edilmesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle, bulanık sistemler,
günümüz ortamında karar vericilerin sahip oldukları sınırlı bilgiyi en üst düzeyde
kullanabilmeleri için kritik bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Fizik Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

MUSTAFA

POLAT

PROFESÖR

§

ŞEYDA

ÇOLAK

PROFESÖR

§

ÜLKÜ

ULUSOY

PROFESÖR

§

FATİH

YAŞAR

PROFESÖR

§

FİLİZ BETÜL

KAYNAK

PROFESÖR

§

LEYLA

YILDIRIM

PROFESÖR

§

SEMRA

İDE

PROFESÖR

§

SÜHEYLA

ÖZBEY

PROFESÖR

§

ŞADAN

ÖZCAN

PROFESÖR

§

ABDULLAH

CEYLAN

PROFESÖR

§

AYNUR

ERAY

PROFESÖR

§

FİLİZ

ERCAN

PROFESÖR

§

MEHMET

CANKURTARAN

PROFESÖR

§

AHMET MECİT

ÖZTAŞ

PROFESÖR

§

MÜGE

BOZ

PROFESÖR

§

AKIN

BACIOĞLU

DOÇENT

§

EMRE

TAŞCI

DOÇENT

§

ÖZLEM

DUYAR COŞKUN

DOÇENT

§

MEHMET

DİLAVER

DOÇENT

§

ÜMİT OKTAY

YILMAZ

DOÇENT

§

EGE

ÖZGÜN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SERCAN

ŞEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YAVUZ

ÜNAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED CİHAD

KÜÇÜKARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGÜR

GÜVEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ADNAN MÜSLİM

MENEVŞE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇAĞRI

BEŞE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT

SAĞIROĞLUGİL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GAMZE

ATAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELTEM

BABAYİĞİT CİNALİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEÇİL

SÖYLERİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇAĞDAŞ ULUS

AĞCA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONURCAN

BÜLBÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BUĞRA

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Malzeme teknolojileri

§

Kuantum teknolojileri

§

Enerji ve nanomalzemler
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§

Nanoteknoloji

§

Pil teknolojileri

§

Akıllı ve yenilikçi malzemeler (Savunma malzeme teknolojileri, alaşım
teknolojileri, koruyucu tıbbi malzemeler dahil)

§

Savunma teknolojileri (Yüzey ve kaplama teknolojileri)

§

Optik, elektro optik ve fotonik

§

Enerji depolama

§

Biyomalzeme ve doku mühendisliği

§

Malzeme hazırlama ve karakterizasyonu

§

Hidrojen enerjisi

§

Yenilenebilir Enerji

§

Standart Model (SM) Ötesi yeni fizik yasaları ve yeni parçacıklar

§

Gıda Işınlaması

§

ESR/Dozimetri

Alt Çalışma Konuları

§

Malzemelerin manyetik özellikleri

§

Radyasyonun madde ile etkileşmesi

§

Elektron Spin Rezonans

§

Elekrokimyasal piller/kapasitörler

§

Seramik, Polimer ve Kompozit Tabanlı Teknolojiler

§

Li-iyon piller yerine gelecek piller

§

Optik lensler

§

Kuantum Optik

§

Kuantum Hesaplama

§

Kuantum Bilgi Teorisi

§

Topolojik Süper iletkenler

§

Nanojeneratörler

§

Hidrojenin elektrolizi

§

Hidrojen yakıt hücreleri

§

Hidrojen depolama

§

Hidrojen depolamada kullanılan nanomalzemeler

§

Hidrojen tankları

§

Güneş enerjisi
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§

Manyetik malzemeler

§

Kristalografi

§

Çok disiplinli kimya

§

Fiziksel kimya

§

Spektroskopi

§

Çok disiplinli malzeme bilimi

§

Polimer bilimi

§

Uygulamalı fizik

§

Moleküler biyoloji biyokimya

§

İnorganik nükleer kimya

§

Fotovoltaikler

§

Teorik çerçeveden, Higgs parçacığının keşfinden sonra daha da büyük
gereksinim duyulan SM Ötesi yeni fizik kanunlarının-kuvvet yasalarının
araştırılması

§

Kuramsal yapıların bir takım belirtilerin esas alınmasıyla, deneylerden alınacak
verilerle birlikte, analizler yoluyla incelenmesi

§

Deneysel koldan, genç araştırmacıların yeni parçacıkların aranması-keşfi
çalışmalarına katılımlarının sağlanması

Anahtar Kelimeler

ESR, EPR, ışınlama, dozimetre, kökçe, ince film batarya, Lityum iyon batarya, Na iyon
batarya, elektrokimyasal analiz, Empedans spektroskopisi, karbon temelli kompozit,
epoksi, savunma sanayi, kuantum dolaşıklık, ışık-madde etkileşimi, kuantum yürüyüşü,
kuantum algoritmaları, Jaynes-Cummings modeli, polariton yoğuşması, elektrik
devreleri, yoğun madde fiziği, nanojenaratör, hidrojen, hidrojen depolama, manyetik
malzemeler, sudan hidrojen üretim, ince film, X-ışınları tek kristal kırınımı, X-ışınları toz
kırınımı, moleküler ve kristal yapı tayini, nitel analiz, nicel analiz, stres-strain ölçümü,
kristalin malzemelerin sıcaklık ve basınç altındaki davranışları, Yenilenebilir enerji, yeşil
hidrojen, hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen depolama, bipolar plakalar, batarya
sistemleri, pasivasyon, yüzey dokulandırma, ışık tuzaklama, fotoiletkenlik, lazer
etkileşimli kristalizasyon, CERN, CMS, LHC, SM, SM Ötesi Fizik, Higgs.
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Önemi ve Gerekçesi

Teknolojinin gelişimi ve nüfus artışı ile birlikte artan enerji ihtiyacı insanlığın en temel
problemleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Enerji arzından yaygın kullanılan fosil
yakıtların çevreye ve iklime zararı her geçen gün daha da etkin bir şekilde
hissedilmektedir. Alternatif enerji kaynağı olarak hidrojen, iklim krizinden çıkışın temel
reçetesi olarak görülmektedir. Hidrojenin üretimi, depolanması, taşınması ve son
kullanımı konularında ArGe çalışmalarına öncelik verilmesi Amerikan DOE ve Avrupa
Enerji ajansı gibi ciddi kuruluşların 2021 raporlarında açıkça vurgulanmaktadır.
Bilindiği gibi gelecek 50 yılda insanlığın karşılaşacağı problemlerin başında enerji
gelmektedir. Bunun temel nedeni enerji ihtiyacımızın %80 karşıladığımı fosil
yakıtlarının bu tüketim hızı ile insan ömrü kadar bir sürede tükenecek olması ve çevreye
verdiği zararlardır. Bu nedenlerle alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her gün
daha da artmaktadır.
Günümüzde mevcut enerji ekonomisi ağırlıklı olarak fosil yakıtlara dayalı olup, fosil
yakıtlara olan bu bağımlılığın gelecekte önüne geçilemez bir enerji krizi yaratacağı
görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerjinin verimli kullanımı ile
depolanması, enerji krizinin çözümü için kullanılması öngörülen önemli stratejiler
arasındadır. Bu sebeple güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına yönelik çalışmalar son yıllarda gittikçe artmıştır. Lityum-iyon piller, sodyumiyon piller, süper kapasitörler ve/veya elektrokimyasal kapasitörler gibi enerji
depolama aygıtları, birçok farklı gereksinime cevap verebilecek çözümler olarak yeni
nesil enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi için büyük önem arz etmektedir.
Yeni nesil iyon bataryaların geliştirilmesi için bu bataryalar içerisinde kullanılan yeni
malzemeler geliştirilmesi yanında mevcut malzemelerin özelliklerinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle iyon bataryalarda kullanılan anodik, katodik malzemeler ile
elektrolit malzemelerin yapısal ve elektrokimyasal özelliklerinin ayrıntılı olarak
incelenmesi

ve

sonuçların

pil

performansı

ile

ilişkisinin

değerlendirilmesi

gerekmektedir.
Gerek sivil gerek askeri optik-fotonik ve enerji uygulamaları için ülkemizde ileriye
yönelik ürün bazında üretimin başlatılabilmesi için gerekli bilgi birikiminin ve nitelikli
insan gücünün oluşturulabilmesi çok önemlidir. Tüm gelişmiş ülkeler yeni enerji
kaynaklarının devreye alınması yanında, mevcut enerji kaynaklarının verimli kullanımı
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ve enerjinin depolanması üzerinde çok yüksek bütçelerle desteklenmiş araştırma
merkezlerine sahiptir. Özellikle elektronik cihazların boyutlarındaki küçülme ve güç
gereksinimlerindeki azalma, tamamen katı hal ince film pillerin geliştirilmesi için
yapılan çalışmalara ivme kazandırmaktadır. Uygulamalar ağırlıklı olarak akıllı kartlar,
sensörler, implante edilebilir tıbbi ürünlerin iyileştirilmesi ile elektronik çipler ve
mikroelektromekanik sistemlerle entegrasyona odaklıdır. Tamamen ince film
bileşenlerden üretilen tamamen katı hal lityum piller üzerinde yapılan son çalışmalar
incelendiğinde elektrot malzemelerinin ve pil yapılarının çeşitliliği dikkate değerdir.
Ülkemizde nanomalzemelerin üç boyutlu, ileri düzeyse SAXS ( X-Işını küçük açı saçılma)
analizleri sadece bizim üniversitemizde yapılmaktadır. Nanoteknoloji hedefli
tasarlanan nanomalzemler bu analizleri yapılmadan kullanılırsa standart üretimleri
yapılamaz ve kullanımları sırasında büyük sorunlar ile karşılaşılır. Katı, sıvı, yoğun gaz
formunda 3B analizler sadece bu yöntemle yapılabilmektedir. Aynı zamanda yapıözellik ilişkileri de zaman çözünümlü deneyler ile hem moleküle hem de nano ölçekte
takip edilebilmektedir.
Bir malzemenin tek kristal kırınımı ile elde edilen bilgi üzerine hiç soru işareti ve yorum
gerektirmeyen ve tüm deneyciler için vazgeçilmez bir bilgidir. O nedenle de Dünya'nın
önde gelen tüm araştırma merkezlerinde kristalografi laboratuvarı mevcuttur.
Kristalografi alanındaki çalışmalar çok sayıda Nobel ödülüne layık görülmüştür.
X-Işını kırınımı yöntemi ileri teknoloji içeren, geniş skalada malzemelerin (sıvılar,
metaller, minareler, polimerler, katalizörler, plastikler, ilaçlar, ince film kaplama,
seramikler ve yarı iletkenler) çözümlenmesinde doğrudan sonuç veren bir yöntemdir.
Araştırma birimlerinde ve endüstride X-ışını kırınımı yöntemi malzemelerin
araştırılması, karakterizasyonu ve kalite kontrolünde vazgeçilmezdir. Bazı iletkenleri
diğerlerinden daha iyi yapan nedir? Endüstride çok sık kullanılan katalizörler nasıl
çalışır? Biyolojik sistemlerde hayati öneme sahip moleküllerin rolü nedir? Yeni ilaçların
tasarımı nasıl yapılır? Biyolojik örneklerin molekül yapısı nasıldır? Bu ve buna benzer çok
sayıda sorunun cevabını bulmak modern kristalografinin işidir.
Kristalografi, X-ışını kırınım analizine dayanarak, kristalleşmiş maddenin atomik
düzeydeki yapısını açıklığa kavuşturmak suretiyle fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinin anlaşılmasını sağlar. X-Işını Kırınımı, XRD (X-Ray Diffraction), X-ışını
tarafından oluşturulan kırınım deseninden atomik düzeyde bilgi edinmek için
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kullanılmaktadır. X-ışını ölçümleri kristale zarar vermeksizin yapısı hakkında bilgi veren
güçlü bir yöntemdir. X-ışını kırınımı günümüzde malzeme karakterizasyonu için
endüstriyel ve bilimsel araştırmalarında; fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, malzeme ve
metalürji, jeoloji, madencilik, çimento, seramik ve teknolojik uygulamalarda yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Maddenin temel yapı taşlarını ve aralarındaki etkileşmeleri araştıran LHC
deneylerinden biri olan CMS deneyi, 2010 yılında 7 TeV'lik kütle merkezi (km)
enerjisinde proton-proton çarpışmalarından veri almaya başlamış, 2012 yılında km
enerjisi 8 TeV’e yükseltilmiştir. Aynı yıl Higgs bozonunun gözlemlenmesinin ardından
esas ilgi SM ötesi fizik kuramlarına yönelmiştir. Bu kapsamda SMÖ kuramlardan
süpersimetri (SUSY) modeli öncelikli araştırma konuları arasında yer almaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda elde edilen LHC verileriyle CMS’de veya başka bir deneyde
süpersimetrik parçacıklara rastlanmamıştır; ancak henüz yeterli sayıda veri
toplanmadığı bilinmektedir. Deneylerde kaydedilen gelişmelerle birlikte yürütülmesi
öngörülen analiz çalışmalarının deneycilere ışık tutması beklenmektedir.
İlaç ve ilaç hammaddelerinin sterilizasyonunda kullanılan yüksek radyasyon dozlarının
(>25 kGy), gıdaların ışınlanmasında kullanılan radyasyon dozlarının (0,1-15 kGy) ve
radyoterapide tedavi amacıyla kullanılan radyasyon dozlarının (<10 mGy) ölçülmesine
olanak sağlayan ESR/Dozimetri malzemeleri araştırılacaktır. Araştırılan bu dozimetrik
malzemeler, radyasyon kazaları sırasında açığa çıkan radyasyon dozlarını da
belirlemeye olanak sağlayacaktır. Radyasyon kazaları hariç diğer uygulamalarda,
ışınlamanın uluslararası kurum ve kuruluşların koyduğu kurallar ve sınırlar içinde kalınıp
kalınmadığının belirlenmesi son derece önemlidir. Radyoterapide kullanılan oldukça
düşük sevideki dozların hassas ve duyarlı bir şekilde ölçümüne olanak sağlayan iyi bir
ESR/Dozimetri malzemesinin bulunması ve rutin kontrollerde kullanılabilir olması
çalışmamızın en önemli önceliğini oluşturmaktadır. Diğer yandan, ilaç, ilaç hammaddesi
ve gıda ürünlerinde ışınlama ile oluşan radyolitik ara ürünlerin tür ve yapılarının
belirlenmesi de insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Proje çerçevesinde
yürütülecek çalışmalarla, genç akademisyenlerin yetiştirilmesi sağlanacak, elde edilen
deneysel bulguların değerlendirilerek ulusal veya uluslararası literatüre kazandırılması
ile de ülkemizin bilim camiasındaki saygınlığına katkı sunulmuş olacaktır.
Gıdaların raf ömürlerinin uzatılması amacıyla yaygın olarak kullanılan yöntemlerden
birisi de ışınlama işlemidir. Işınlama işlemimin Dünya Sağlık Örgütü (WHO)/Gıda ve İlaç
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Dairesi (FDA) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından konulan standartlara
göre yapılıp yapılmadığının kontrolü ve ışınlama dozunun belirlenmesi insan sağlığı
açısından son derece önemlidir. Yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi de
Elektron Spin Rezonans (ESR) tekniğidir. Herhangi bir radyasyon kazası sırasında veya
onkoloji hastanelerindeki ışınlama kaynaklarından salınan radyasyon, şeker, cam,
kumaş, düğme vb. gibi çevrede kolay bulunabilen malzemelerde yarattıkları hasarları
belirleme esasına dayanan ESR/dozimetri yoluyla belirlenebilir. Bu nedenle, geniş bir
doz aralığında kullanılabilecek iyi bir dozimetrik malzeme arayışı uzun yıllardır devam
etmektedir.
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Geomatik Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

ALİ ÖZGÜN

OK

PROFESÖR

§

CEVDET COŞKUN

AYDIN

PROFESÖR

§

MUSTAFA

TÜRKER

PROFESÖR

§

AYDIN

ÜSTÜN

PROFESÖR

§

SAYGIN

ABDİKAN

DOÇENT

§

SULTAN

KOCAMAN GÖKÇEOĞLU

DOÇENT

§

METİN

NOHUTCU

DOÇENT

§

BERK

ANBAROĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GONCA

OKAY AHİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

KAMİL

TEKE

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MURAT

DURMAZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AZER

İLGAR KARA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BESTE

TAVUS

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ENGİN

TUNALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YÜKSEL

BOZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKAY

BAHADUR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MÜFİDE

ELVANLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Akıllı ulaşım sistemleri

§

Konumsal-zamansal veri madenciliği

§

Gerçek zamanlı coğrafi bilgi sistemleri ve uygulamaları

§

Uzaktan algılama, LiDAR (Light Detection and Ranging), yersel lazer tarama.

§

Fotogrametri

§

İklim değişikliği, afetler ve risklerinin azaltılması

§

Hassas navigasyon

§

Uzay jeodezisi

Alt Çalışma Konuları

§

Uzaktan algılamada yapay zeka uygulamaları

§

Uzaktan algılama yöntemleri ile hassas konumlama ve bilgi çıkarımı

§

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile doğal tehlikelerin belirlenmesi ve
izlenmesi

§

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile doğal afet yönetimi
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§

Uydu görüntülerinden tarımsal ürün haritalaması ve ürün rekoltesi tahmini için
yöntem geliştirme.

§

Uydu görüntülerinden derin öğrenme ile nesne, arazi örtüsü ve arazi kullanımı
tespiti.

§

Uydu görüntülerinden makine öğrenmesi algoritmaları ile bilgi çıkarımı.

§

Hava LiDAR (Light Detection and Ranging) verilerinden nesne çıkarımı ve
yöntem geliştirme.

§

Görüntü işleme, yapay zeka, derin öğrenme, örüntü tanıma, lazer tarama, LiDAR

§

Mikrodalga algılama sistemleri, tarımsal izleme, deformasyon analizi

§

Coğrafi bilgi sistemlerinde gönüllü verileri

§

Açık bilim - açık teknolojiler ile coğrafi veri analizi

§

Akıllı kampüs

§

Gerçek zamanlı seyrüsefer, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, akıllı ajanlar,
akan veri analizi ve yapay zeka uygulamaları

§

Uydu gravimetrisi, fiziksel jeodezi, jeodezide yapay zeka uygulamaları, sensör
teknolojileri

§

Çok yönlü yerbilim araştırmaları

§

Yer gözlem teknolojileri

§

İklim değişikliği öngörü, uyum ve eylem planı uygulamaları

§

Kapalı alan konum belirleme sistemleri

§

Otonom navigasyon

§

Hassas tarım uygulamaları

§

Mobil telefonlar ile navigasyon

§

Global navigasyon uydu sistemleri (GNSS)

§

Çok uzun baz interferometrisi (VLBI)

§

Uzay tabanlı gravite misyonları (CHAMP, GRACE, GOCE)

§

Yer dönme parametreleri ve göksel yersel referans koordinat sistemleri (EOP,
ITRF, ICRF)

§

Ataletsel navigasyon sistemleri (INS)

§

Troposfer ve iyonosfer modelleme
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Anahtar Kelimeler

Uzaktan Algılama, Uydu Görüntüleri, Uydu Görüntüsü İşleme, Derin Öğrenme, Makine
Öğrenmesi, Arazi Örtüsü ve Kullanımı, Görüntü Sınıflandırma, Nesne Tespiti;
Fotogrametri,
Coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, gönüllü verileri, konumsal veri bilimi, doğal afetler,
radar, görüntü işleme; arazi örtüsü, zamansal izleme; veri madenciliği, açık bilim; akıllı
ulaşım sistemleri, arttırılmış gerçeklik, akıllı ajanlar, otonom navigasyon sistemleri,
gerçek zamanlı karar alma, sensör ağları ve sensör füzyonu, GRACE/GRACE-FO gravite
uydu misyonları, jeoit, geoid, uydu gravimetrisi, toplam su içeriği (total water storage),
kuraklık analizi, zaman serileri kestirim, jeodezi, uzay jeodezik gözlem teknolojileri,
GNSS, INS, IPS, VLBI, DORIS, SLR, GOCE, Yer dönme parametreleri, troposfer,
iyonosfer.
Önemi ve Gerekçesi

Uzaktan Algılama Fotogrametri ve Coğrafi Bilgi sistemleri: Geomatik Mühendisliği,
tarihin her devresinde sürekli gelişme gösteren, kendisini yenileyen ve devamlı olarak
büyüyen bir mühendislik bilim dalıdır. Çağımızda, akıllı şehirlerin tasarlanmasından
Dünya’nın ve diğer gezegenlerin uydular tarafından izlenmesine, istenilen tüm
ölçeklerde her coğrafi bölgenin topografik ve tematik haritalarının üretilmesinden kıta
hareketlerinin belirlenmesi ve modellenmesine kadar akla gelebilecek her alanda
Geomatik Mühendisliği önemini hızla arttırmaktadır. Günümüz dijital çağında akıllı cep
telefonu olup da harita yazılımı kullanmayan birini bulmak neredeyse imkânsız hale
gelmiştir.
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Geomatik Mühendisliği altında yer
alan temel bilim alanlarıdır ve özellikle uzaktan algılama, fotogrametri ile yakından
ilişkilidir. Fotogrametri ve uzaktan algılama, Geomatik Mühendisliği’nin son yıllarda
gittikçe önemi artan bir alt bilim dalıdır. Uzaktan yöntemlerle hızlı, hassas ve yüksek
veri yoğunluklu konum ölçmelerine izin veriyor olması, akıllı şehirler gibi sık ve yaygın
veri gerektiren uygulamalar için son derecede önemlidir. Dünyada ve ülkemizde
tarımsal alanların uydu görüntülerinden incelenmesi, ürün tespiti ve rekolte tahmini
sürdürülebilir tarım politikaları için önemlidir. Uzaktan algılama sistemleri ile tarımsal
ürünler izlenebilmekte ve ürün rekoltesi, verim tahmini, kuraklık, toprak nemi
belirleme gibi çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde yakın zamanda kurulan Uzay
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Ajansı’nın önemli bir ihtiyacı olan CBS, fotogrametri ve uzaktan algılama uzmanı
mühendisleri bölümümüz yetiştirmektedir.
Akıllı Ulaşım Sistemleri Konumsal-zamansal veri madenciliği Günümüzde sensörlerin
yaygın kullanımı ile birlikte hareketli nesneler (araçlar, gemiler vb.) ve canlılar
(hayvanlar ve insanlar) üzerinde zamana bağlı coğrafi veri toplanabilmektedir. Böylece,
trafik ışıklarının trafik yoğunluğuna göre dinamik olarak belirlenmesinden, insanların
hareketliliğine kadar birçok farklı araştırma alanını ilgilendirebilecek veri kolaylıkla
toplanabilmektedir. Önerilen öncelikli ve alt çalışma alanı, temel olarak bu verinin
toplanması için açık teknolojilerin kullanımını ve sonrasında bunların analizini temel
almaktadır.
Hassas Navigasyon: Günümüzde yüksek konum doğruluğuna olan ihtiyaç giderek
artmaktadır. Bu alanda küresel navigasyon uydu sistemleri (GNSS) gibi uydu
teknolojilerinin geliştirilmiş olmasının yanı sıra ataletsel sistemlerin doğruluğu giderek
artarken maliyetleri düşmektedir. Diğer yandan yüksek doğruluklu navigasyon için
farklı sensörlerin kaynaştırılması (füzyonu) konusunda küresel ölçekte birçok çalışma
sürdürülmektedir. Yer üzerindeki ve uzaydaki objelerin zamana bağlı hassas
konumlarının izlenmesi başta harita ve askeri uygulamalar olmak üzere yer bilimleri ve
uzay bilimleri açısından da gereklidir.
Gerçek zamanlı seyrüsefer, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, akıllı ajanlar, akan veri
analizi ve yapay zeka uygulamaları.
Günümüzde hızla gelişen veri iletim teknolojileri ile paralel bir şekilde farklı sensör
tipleri ve bunların ağları otonom karar alma ve otonom planlama faaliyetlerini stratejik
seviyeden taktik seviyelere kadar inebilmesini sağlamaktadır. Arttırılmış gerçeklik,
kişiye özel projeksiyonlu gözlükler ve cep telefonları ile bireyin sanal ortamda veya
arttırılmış gerçeklik ortamında etrafında olup bitenden daha fazla haberdar
olabilmesinin yeni yolları aranmakta hem sivil hem de savunma sanayii içerisinde yeni
uygulama alanları bulabilmektedir. Coğrafi verinin ve Coğrafi olarak dağıtık sensör
ağlarının füzyonu, gerçek zamanda analizi, karar alma süreçlerine katkısı ve hatta akıllı
ajanlar aracılığı ile otonom karar alabilir hale getirilmesi çalışmalarının yakın gelecekte
önemli bir yer tutacağını değerlendirilmektedir.
Jeodezi, Jeodezide Yapay zeka ve sensör uygulamaları: Günümüzde giderek artan bilgi
teknolojileri ve veri çokluğu sebebiyle hem sensör teknolojileri hem de yapay zeka
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kullanımı ilgilenilen disiplinden bağımsız olarak bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu araçların
kullanılması yerbilimleri problemlerinde afet yönetimi, ileriye dönük kestirim
yapabilme ve sürekli takip yapabilme gibi birçok olanak sağlamaktadır.
İklim değişikliği öngörü, uyum ve eylem planı uygulamaları: İklim değişikliği, afetler ve
risklerin azaltılması; günümüzde ve yakın gelecekte insan-doğa etkileşiminin sonucu
olarak ortaya çıkan uygarlık tarihine etki edebilecek olguların başında gelmektedir.
Sürdürülebilir çevre ve kalkınma, doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin anlamayı, önlem
almayı ve uyum sağlamayı gerektirmektedir.
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Gıda Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

SAİT AYKUT

AYTAÇ

PROFESÖR

§

ZEKİYE YEŞİM

ÖZBAŞ

PROFESÖR

§

HALİL

VURAL

PROFESÖR

§

ÜMRAN

UYGUN

PROFESÖR

§

VURAL

GÖKMEN

PROFESÖR

§

DİLEK

SİVRİ ÖZAY

PROFESÖR

§

İSMAİL HAKKI

BOYACI

PROFESÖR

§

ARZU

BAŞMAN

PROFESÖR

§

REMZİYE

YILMAZ

PROFESÖR

§

ALİ

TOPCU

PROFESÖR

§

BERAT AYTÜL

HAMZALIOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURÇE

ATAÇ MOGOL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ELİF

YOLAÇANER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FAHRİYE CEYDA

DUDAK ŞEKER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NESLİHAN

TAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BEYHAN

GÜNAYDIN DAŞAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CEMİLE

YILMAZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TOLGAHAN

KOCADAĞLI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZEYNEP SELİN

HEYBELİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MELTEM

YILDIRIM

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

YELDA

ZENCİR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BÜŞRA

AKDENİZ OKTAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

DOĞAN CÖMERT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KAMİL

URGUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELTEM

LAÇİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAZİFE NUR

YAZĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLAY

KÜTÜK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECEM EVRİM

ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAZ

ERDEM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEDA

ELİKOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

BULAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Gıda Güvenliği

§

Gıda Tasarımı

§

Gıda ve Beslenme

§

Gıda Biyoteknolojisi
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Alt Çalışma Konuları

§

Gıda Güvenliği Risklerinin Mekanistik Karakterizasyonu

§

Gıda Güvenliği Risklerinin Tespitine Yönelik Analiz Tekniklerinin Geliştirilmesi

§

İşlenmiş Gıdalar ile İlgili Gıda Güvenliği Risklerinin Minimizasyonu

§

Yeni Nesil Gıda İngrediyenlerinin Tasarımı ve Gıda Güvenliği Üzerine Etkilerinin
İncelenmesi

§

Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyogüvenliği ve Risk Değerlendirme ve Risk İletişimi,
Kalite Kontrol ve Akreditasyon

§

Gıda Kaynaklı Hastalıklar ve Önlenmesi, Gıda Hijyen ve Sanitasyonu

§

Gıda Güvenirliğindeki Risklerinin Tespitine Yönelik Yeni Hızlı Analiz
Tekniklerinin Geliştirilmesi, Gıda Güvenliğindeki Risklerin İzlenmesi (Üretim
Anında Online/Inline ve Raf Ömrü Boyunca)

§

Gıda Güvenliğindeki Risklerin Önlenmesi veya Azaltılması

§

Raf Ömrü Boyunca Gıda Güvenliğinin İzlenmesi (İzlenebilirlik)

§

Gıda alerjenleri ve gıda intoleransı

§

Gıda Ürünlerinin ve Proseslerinin Gıda Güvenliği Riskleri Minimize Edilerek
Yeniden Tasarlanması

§

Gıda Ürünleri İçeriklerinin Daha Sağlıklı Olacak Şekilde Yeniden Tasarlanması

§

Gıda Ürünleri İçeriklerinin ve Gıda Proseslerinin Sağlıklı Gıdaların Lezzet Algısını
Artıracak Şekilde Yeniden Tasarlanması

§

Hedefe Yönelik Gıda Tasarımı

§

Temiz Etiket ve Yeni Nesil İşlenmiş Gıda Tasarımı

§

Sürdürülebilir Gıda Arzına Uygun Hammaddeler ile Elde Edilen Ürünlerde
Lezzet Tasarımı ve Tüketici Beğenisi

§

Sağlıklı Gıda Tasarımında Gıda Kalitesinin (Lezzet) Optimizasyonu

§

Gıdalarda Lezzet Bileşenlerinin Karakterizasyonu (Sensomiks) ve Gıdalarda
Duyusal Özelliklerin İyileştirilmesi

§

Isıl İşlem Kontaminantlarının Azaltıldığı Gıdalarda Pişmiş Lezzetin İyileştirilmesi

§

Metabolik sendromu önlemek için daha sağlıklı alternatif gıda üretimi

§

Gıda sanayi atık ve artıklarının gıda üretiminde kullanılmak üzere geri
kazandırılması
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§

Yenilikçi Teknolojilerin Gıda Endüstrisinde kullanımı ve ilgili ürünlerin tasarımı
(Mikrodalga, Ultrason, UV, IR, Enkapsülasyon, Sürekli Sistem Plazma Prosesleri
Tasarımı, Plazma Uygulamaları, Ozon, Yüksek Basınç vb.)

§

Gıdaların Üretiminde Minimum İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve
Kullanılması

§

Yeni Nesil İngrediyenlerin Üretimi ve Yeni Gıda İşleme Sistemlerinde
Kullanılması

§

Gıda yapısı ile aroma salınımı arasındaki ilişkinin karakterizasyonu

§

Gıdaların Fiziksel Yapısının Gıda Tasarımlarındaki Rolünün Açıklanması
(Reolojik, Tekstürel)

§

Gıdaların Fiziksel Yapısının Analizine Yönelik Tekniklerin Geliştirilmesi

§

Gıdaların Sindirim Davranışının İzlenmesi, Anlaşılması ve İyileştirilmesi

§

Gıda bileşenlerindeki etkileşimlerin sindirim sırasındaki etkilerinin incelenmesi

§

Gıda işlemenin sindirim ve sağlık üzerine etkileri

§

Fonksiyonel bileşenlerin biyo-yararlılığı

§

Gıda bileşenlerinin sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesi

§

Hedefe yönelik beslenme modellerinin oluşturulması

§

Gıda Biyoteknolojisi ve Omik Teknolojiler

§

Gıda Biliminde Moleküler Biyoloji Tekniklerinin Kullanımı

§

Enzimlerin Yeni Gıda İşleme Sistemlerinde Kullanılması

§

Fonksiyonel Gıdaların Üretiminde Yenilikçi Biyoteknolojik Yöntemlerin
Geliştirilmesi

§

Starter bakteriler

§

Yeni Nesil Mikrobiyolojik Yaklaşımlar (Koruyucu Kültür Kullanımı,
Bakteriofajların Kullanımı vb.)

Anahtar Kelimeler

Gıda Güvenliği: Gıda mikrobiyolojisi, gıda güvenliği, gıda güvencesi, genetik
mühendisliği, gıda kaynaklı patojenler, gıda hijyen ve sanitasyonu, gıda bulaşanları,
veteriner ve tarım ilaçları kalıntıları tayini, online spektrofotometrik izleme,
kemometri, data analizi, ısıl işlem bulaşanları, akrilamid, gıda işleme teknikleri, işlenmiş
gıdalar, yeni nesil gıda tasarımı, yeni nesil ingrediyenler, gıda işleme teknikleri, hızlı ve
yenilikçi analiz teknikleri, gıda intoleransı, gıda alerjenleri
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Gıda Tasarımı: Yeni nesil gıda tasarımı, sağlıklı gıda tasarımı, yeni nesil ingrediyenler,
fermantasyon, tat aktif bileşikler, aroma aktif bileşikler, lezzet, kromatografi, kütle
spektrometresi, duyusal analiz, ısıl aroma oluşumu, sürdürülebilir gıda kaynakları, bitki
bazlı proteinler, gıda atıkları ve kayıpları, atık-artık değerlendirme, nanolif, gıda işleme
teknikleri, işlenmiş gıdalar, fonksiyonel gıdalar, mikrodalga, ultrason, enkapsülasyon,
fenolik bileşenler, fonksiyonel gıda, biyo-yararlılık, atmosferik plazma, minimum
işlenmiş gıda, plazma dekontaminasyon, mikrobiyal inaktivasyon, soğuk plazma raf
ömrü, plazma sterilizasyon, kızılötesi uygulaması, yeni nesil gıda işleme teknolojileri,
modifiye atmosfer paketleme, reoloji, aroma, gıda yapısı, gıda fiziği, duyusal özellikler,
fiziksel yapı
Gıda ve Beslenme: Bağlı antioksidan, melanoidin, besinsel lif, kolon, sağlık,
gastrointestinal, sindirim davranışı, kronik hastalıklar, kolon sağlığı, in vitro sindirim,
biyoyararlanım, biyoaktif bileşenler, , çölyak hastalığı, , sağlıklı gıda, biyoaktif peptidler,
metabolik sendrom
Gıda

Biyoteknolojisi:

Omik

teknolojileri,

biyoteknolojik

yöntemler,

starter

mikroorganizmalar
Önemi ve Gerekçesi

Gıda Güvenliği: Günümüzde gıda kaynaklı hastalıklar öncelikle toplum sağlığı açısından
çok önem kazanmaktadır. FAO/WHO gibi örgütler her sene 450-600 bin arasında ölüm
meydana geldiğini ve bunun çoğunluğunu çocuklardan oluştuğunu raporlarında
belirtmektedir. Diğer yandan 100 milyar USD dolayında ekonomik kayıp olduğu
düşünülmektedir. Tüm dünyada yaşadığımız gerek pandemi olsun gerekse ülkemizi de
içine alan küresel ısı değişikliği olsun bu durum gıda güvenliğini daha da önemli hale
getirmektedir. Üretimin tarımsal üretimden kaynaklı (hayvansal/bitkisel birincil)
üretimlerin azalacağı/azaldığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda gıda güvenliği ülkemiz
kaynaklarının verimli kullanılması ve insan sağlığının korunması açısından önemlidir.
Modern gıda sistemi, tüketicilerin güvenilir gıdalara erişimini sağlamak üzerine
kurulmuştur. Bu nedenle gıda güvenliği risklerinin kontrol alınması yönünde yoğun bir
çaba gösterilmektedir. İyi tarım uygulamaları kapsamında tarımsal üretiminde
kullanılan tarım ilaçlarının kalıntıları, hammaddenin depolanması ve dağıtımı sırasında
meydana gelen mikrobiyolojik değişimlerin sonucunda oluşan ve insan sağlığını tehdit
eden toksinlerin kalıntıları, çevresel kaynaklardan gıdalara bulaşan ağır metallerin
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kalıntıları, ambalaj malzemelerinden gıdaya geçen zararlı bazı maddelerin kalıntıları
“gıda bulaşanları” başlığı altında ele alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası gıda otoriteleri
insan sağlığını korumak için gıda bulaşanlarının gıdalarda bulunmasına izin verilen en
yüksek miktarlarını yasal olarak düzenlemektedir. Bu tür düzenlemelerin bir gereği
olarak piyasadaki gıdaların düzenli olarak denetimleri de yasal otoriteler tarafından
gerçekleştirilmektedir. İşlem bulaşanları gıda bulaşanları alanında yeni bir konu başlığı
olarak önem kazanmıştır. İşlem bulaşanları gıdaların işlenmesi sırasında meydana gelen
kimyasal değişimler neticesinde ortaya çıkan ve insan sağlığına zarar veren
maddelerdir. Özellikle fırınlama, kızartma, kavurma ve közleme gibi yüksek
sıcaklıklarda gerçekleştirilen pişirme işlemlerinde gıdanın yapısında önemli kimyasal
değişimlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bu değişimler neticesinde ısıl işlem
bulaşanları olarak ifade edilen akrilamid, kloropropanoller ve esterleri, glisidil esterleri,
heterosiklik aminler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi toksik maddeler gıdaların
yapısında belli miktarlarda oluşmaktadır. Bu maddeler gıdalara dışarıdan eklenmeyen,
ancak uygulanan pişirme işlemleri sırasında gıdanın doğal bileşiminde mevcut bulunan
şekerler, proteinler ve amino asitler, lipidler gibi bileşim unsurlarının verdiği kimyasal
reaksiyonların sonucunda oluşmaktadır. Bu tür oluşumların neden olduğu gıda
güvenliği riskleri gerek endüstriyel ölçekte üretim sırasında gerekse evsel ölçekte
pişirme sırasında aynı düzeylerde ortaya çıkabilmektedir. Isıl işlem bulaşanlarının
oluşumu gıda kalitesini olumsuz etkilediğinden ve insan sağlığı için bir risk anlamına
geldiğinden, yasal makamlar işlenmiş gıdalardaki bulaşanları en aza indirmek için
önlemler almıştır. Isıl işlem bulaşanlarından kaynaklanan gıda güvenliği risklerinin
kontrol altına alınması, oluşum mekanizmalarının aydınlatılması, oluşan miktarları etki
eden kompozisyon ve işlem faktörlerinin belirlenmesi, oluşumu azaltmak için alternatif
teknolojik çözümlerin geliştirilmesine yönelik yoğun araştırma gerektirmektedir.
Akrilamid gibi bazı işlem bulaşanlarının gıda endüstrisinde ulusal ve uluslararası
düzeyde halen önemli bir sorun olmaya devam ettiği bilinmektedir. Buna bağlı olarak
ısıl işlem bulaşanlarından kaynaklanan risklerin kontrol edildiği teknolojik çözümlerin
geliştirilmesine yönelik araştırmaların da arttığı görülmektedir.
Gıda Tasarımı: Pek çok gıda ürününün bileşiminde bulunan yağlar, şeker ve tuz gibi
bileşenlerin fazla tüketiminin obezite, kardiyovasküler hastalıklar, tansiyon ve diyabet
ile ilişkisi bilinmektedir. Bu bileşenlerin gıdalardaki miktarının azaltılmasına yönelik son
yıllarda Türkiye’de ve dünyada çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan
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bazıları doymuş yağların azaltılması ve doymamış yağlarla değiştirilmesi, trans yağların
oluşumunun engellenmesi, gıda ve içecek formülasyonlarındaki şeker/tuz miktarının
azaltılması veya farklı şeker/tuz alternatifleriyle değiştirilmesi şeklindedir. Ancak gıda
bileşiminde yer alan her bir bileşenin aynı zamanda gıdanın fiziksel yapısı ve lezzeti
üzerine de etkisi olması, bileşenlerin azaltılması/değiştirilmesi uygulamasını oldukça
zorlaştırmaktadır. Bazı durumlarda azaltılan/değiştirilen bileşenin yanı sıra diğer gıda
bileşenlerinde veya gıda işleme yönteminde de değişikliğe gitmek gerekmektedir. Gıda
üreticileri ürünlerinin işlenebilirliğinde ve lezzetinde önemli değişiklikler olmasını
istemezken, tüketiciler ise aynı ürünlerin daha sağlıklı hallerine lezzetten ödün
vermeden erişebilmek istemektedir. Dolayısıyla ‘gıda tasarımı’ konusu, bir veya birden
fazla bileşenin azaltılması/değiştirilmesi ile birlikte gıdanın lezzetinin, duyusal ve
fiziksel özelliklerinin de sağlanabilmesini içeren çok yönlü bir konudur. Bunlara ek
olarak, tasarlanan yeni gıdaların gıda güvenliği riski oluşturabilecek yeni riskler
doğurmaması da göz önünde bulundurulması gereken diğer bir faktördür. Gıdayı
yukarıda bahsi geçen açılardan değerlendiren bir yaklaşımla yeniden tasarlamak,
raflardaki gıda ürünlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi ve insanların sağlıklı, lezzetli ve
güvenli gıdalara erişimi açısından oldukça önemlidir.
Gıda bileşenlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri yıllardır araştırılmaktadır. Halen
netlik kazanmamakla birlikte gıdalarda varlığı bilinen nöroaktif bileşiklerin insan ruh
hali/duygu durumu üzerine etkili olabileceği yönünde çalışmalar mevcuttur. Bu
bileşiklerin farklı mikroorganizmalar tarafından ortamdaki amino asitlerin kullanılması
ile fermente gıdalarda sentezlendiği bilinmektedir. Örneğin, mayalar tarafından
triptofan amino asidi kullanılarak ekmek gibi fermente ürünlerde nöroprotektif
özellikteki kinurenik asit sentezlenmektedir. Ayrıca bazı hastalıkların önlenmesinde
katkı sağlayan bazı bileşenlerin belirli mikroorganizmalar tarafından fermente
gıdalarda sentezlendiği de bilinmektedir. Laktik asit bakterilerinin fermente ürünlerde
protein sentezini teşvik eden ve kas kütlesini artıran metabolitleri üretmesi örnek
olarak gösterilebilir. Dolayısıyla “hedef tüketici odaklı” ve “hedef moleküllerce” zengin
yeni gıda tasarımları yapılabilmesi mümkündür. Fakat bu fonksiyonel gıda
ürünlerinin/ingrediyenlerinin tasarlanmasında kullanılacak olan proseslerin (örneğin,
fermantasyon

gibi

biyoişlemler)

optimizasyonu,

kullanılacak

hammaddenin

karakterizasyonunun belirlenmesi ve hedef moleküllerin oluşumunda rol oynayan
mekanizmaların aydınlatılması gibi çok odaklı araştırılması gereken konular yer
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almaktadır. Bu yaklaşımlarla gerçekleştirilecek olan yeni gıda tasarımları gerek sağlık
boyutuna sağlayacağı katkı gerekse gıda endüstrisine sağlayacağı katkı açısından
önemlidir.
Laktik asit bakterileri (LAB) GRAS (Generally Recognized as Safe) listesinde yer almakta
ve birçok fermente gıdanın üretiminde kullanılmaktadır. LAB grubunda yer alan
probiyotik suşların sağlık açısından birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle
günümüzde probiyotik kültür içeren fermente ürünler giderek artan bir popüleriteye
sahiptir. Probiyotik ve LAB’lerin ağır metalleri ve mikotoksinleri detoksifiye ettiği
bilinmektedir. Buradan hareketle, LAB’ların, çeşitli yollarla vücuda alınan gıda
bulaşanlarını biyosorpsiyon yoluyla bağlayarak emilimi azaltmak için etkili bir araç
olabileceği araştırmacılar tarafından öngörülmektedir. Kuzey Avrupa’da sindirim
sistemi kanser türleri vakalarının daha seyrek görülmesi, yerel beslenme alışkanlığı
çerçevesinde süt ve hububat ürünlerinin sık tüketilmesi ile ilişkilendirilmektedir. LAB
gerçekleştirdikleri birçok faaliyet sonucunda kolon kanseri riskini azaltabilmektedir.
Probiyotik fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek kültürlerin gıda
matriksiyle birlikte insan sindirim sistemi koşullarındaki detoksifikasyon etkinliği
araştırmaya değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıda güvenirliği konusundaki
bir diğer önemli hususu da, tüketici talepleri ve ihtiyaçları göz önüne alındığında, yağ
ve/veya tuz içeriği azaltılmış gıdaların üretimi ve arzı oluşturmaktadır. Bu tür gıdaların
üretiminde duyusal açıdan kabul edilebilirlik önemli olup, bilinen klasik uygulamaların
yerine yenilikçi gıda tasarımlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu noktada, yeni nesil
ingrediyenlerin ve biyoteknolojik yöntemlerin üretimde kullanılması ve yeni nesil gıda
formülasyonu, yağın azaltılmasının neden olduğu duyusal kusurları ve/veya eksiklikleri
minimize etmede avantaj sağlayacaktır. Ekonomik baskılar, teknolojik yenilikler,
demografik değişimler, tüketici beklentileri ve gelişmekte olan düzenleyici çerçeve,
küresel gıda endüstrisindeki değişikliklerin ivmesine katkıda bulunmaktadır. Gıda
ürünlerinin üretiminde ekonomik kayıpları minimize etmek, bu ürünlerin duyusal ve
besinsel özelliklerini optimize etmek ve üretimde ortaya çıkan atıkları değerlendirmek
amacıyla yeni işleme teknolojilerinin ve özellikle de minimum işleme teknolojilerinin
üretime entegre edilmesinin ülkemizde ve dünyadaki bu gelişmelere ivme
kazandıracağı düşünülmektedir.
Tüm dünyada sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen gıda hammaddelerin kullanıldığı
sağlıklı ve besleyici gıdaların üretimine doğru bir yönelme vardır. Gelişmiş ülkelerde
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geleneksel endüstriyel yöntemlerle veya gıda formülasyonlarıyla üretilen gıdaların
sağlık açısından olumsuz olduğu gözlenmektedir. Gıda formülasyonları açısından
hayvansal yağların, bitkisel doymuş yağların, şeker ve tuzun azaltılması tüketici
beğenisini olumsuz etkilemektedir. Geleneksel gıda hazırlama yöntemleri açısından da
işleme sırasında oluşan ve toksik etkileri olduğu bilinen bileşiklerin azaltılması için
uygulalan yöntemler yine tüketici beğenisini olumsuz etkilemektedir. Sağlıklı gıdaların
tasarımı hakkında ilerlemelere karşın tüketici beğenisinin karşılanabilmesi endüstriyel
açıdan önemli bir zorluk olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, gıdalarda lezzet
bileşenlerinin sensomiks yöntemleriyle karakterizasyonu ve elde edilen bilgilerin gıda
tasarımında uygulanması gerekmektedir.
Günümüzde gıda tedarik zincirinin etkinliği ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi
oldukça önem kazanmaktadır. Gıda atığı ve enerji tüketiminin azaltılması için gelişen
yaklaşımların yanında, tüketiciler yüksek kalitede, güvenli ve düşük maliyetli ürün talep
etmektedir. Bu sorunlar, gıda bilimi ve teknolojisi için geleneksel gıda proseslerine
alternatiflerin geliştirmesini teşvik etmektedir. Bu kapsamda, ısıl olmayan gıda
muhafaza yöntemlerinin geliştirilmesi ilgi çekmektedir. Üretimde gıdanın güvenliği
sağlanırken ve raf ömrü uzatılırken önemli gıda kalite özelliklerinin korunması
amaçlanmaktadır. Dünyada gıda işleme yöntemlerinin, her alanda ısıl uygulamalardan
uzaklaşma yönünde olduğu düşünüldüğünde, yenilikçi yaklaşımlarının ve minimal
proses

uygulamalarının

yeni

gıda

tasarımlarında

giderek

önem

kazanması

kaçınılmazdır.
Gıdaların işlenmesi sırasında meydana gelen reaksiyonlar sonucunda o gıdaya özgü
karakteristik tat ve aroma maddeleri oluşmaktadır. Karakteristik tat ve koku, gıdaların
tüketilmesi sırasında ağızda açığa çıkmaktadır. Bu tat ve aroma maddeleri gıda
yapısında dağınık olarak bulunmakta, ağızdaki salınımı da o gıdanın yapısı ile ilişkilidir.
Gıda yapısı ile aroma salınımı arasındaki ilişkinin kontrol edilebilmesi, yeni gıdaların
tasarlanmasına ve bu tasarlanan gıdalarda şeker ya da tuz azaltması gibi yaklaşımların
uygulanmasına imkan vermektedir. Daha az şeker ilave edilmiş bir gıdada tat ve
kokunun değişmeden algısının kontrol edilebilmesi gıda yapısı ile aroma salınımı
arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bunun dışında ısıl işlem görmüş gıdalarda oluşan ısıl işlem
kontaminantlarının oluşumu da bahsedilen gıdalardaki aroma oluşumunu etkileyen
reaksiyonlar aracılığıyla olmaktadır. Bu nedenle, bir gıda güvenliği riski olarak karşımıza
çıkan ısıl işlem kontaminantlarının azaltılması için uygulanan stratejiler ile o üründeki
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karakteristik tat ve koku değişmektedir. Gıda yapısı ile aroma oluşumu ve salınımı
ilişkisinin kontrol edilebilmesi bu kapsamda da çözüm olacağına inanılmaktadır. Bu
bağlamda gıda tasarımı son ürün algısında önemli bir yer alır.
Gıda ve Beslenme: Günümüzde tüketiciler daha sağlıklı ve düşük maliyetli gıdalara
doğru yönelmektedirler. Bu açıdan, gıda üretiminde ve işlenmesinde geleneksel
yöntemlerin kullanılması hem ek maliyetler hem de kalite sorunlarını beraberinde
getirmektedir. Dolayısıyla artık daha çevreci, az maliyetli, hızlı teknolojik yöntemlerin
uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, gıdaların formülasyonlarında hem doğal
bileşenlerin kullanılması hem de fonksiyonel özelliklerinin arttırılması önem arz
etmektedir. Diğer yandan da fonksiyonel içeriğe sahip gıdalarda, bu içeriklerin vücutta
ne kadar yararlanılabilir olduğunun da belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple de invitro sindirim çalışmaları da gerçekleştirilmelidir.
Özellikle son yıllarda sağlıklı beslenmeye duyulan ilginin artmasıyla birlikte gıda
bileşenlerinin sağlık üzerine olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılması önem
kazanmıştır. Gıda bileşenleri vücut için gerekli besin ve enerji ihtiyaçlarını
karşılamalarının ötesinde kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, kanser türleri,
Alzheimer, oto-immün hastalıklar gibi birçok hastalık ile ilişkilendirilirler. Gıdalarda
doğal olarak bulunan veya gıdaların işlenmesi sırasında oluşan biyoaktif bileşenler
olarak bilinen antioksidanların ve amino asit türevlerinin insan sağlığı üzerinde olumlu
etkileri olduğu bilinmektedir. Gıda bileşenleri vücuda ağız ile başlayıp kalın bağırsak ile
son bulunan sindirim sistemi yoluyla alınırlar. Bu nedenle gıdalardaki makro (protein,
karbonhidrat ve yağ) ve mikro bileşenlerin (antioksidanlar, bazı amino asit türevleri)
sindirim boyunca akıbetlerinin izlenmesi gıda, beslenme ve sağlık alanındaki
çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda gıdaların işlenmesi sırasında
meydana gelen kimyasal reaksiyonlar neticesinde makro ve mikro bileşenler
değişikliğe uğrayabilir ve bazı yeni ürünler meydana gelebilir. Özellikle uygulanan ısıl
işlem sonucunda ısıl işlem bulaşanları olarak bilinen zararlı bileşikler oluşabilmektedir.
Gıdaların işlenmesi sırasında meydana gelen bu değişimlerin ortaya konması ve gıda
içeriğinin karakterizasyonun yapılması "Gıda ve Beslenme" alanının ana çalışma
konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca gıdalarda oluşan işlem bulaşanlarının sindirim
kanalında bulunan diğer bileşenlerle olası etkileşimlerinin belirlenmesi bu bileşenlerin
vücuttaki akıbetinin izlenmesi ve sağlık üzerine etkilerinin ortaya konmasında önemli
bir role sahiptir. Gıda bileşenlerinin sağlık üzerine etkilerinin mekanistik bir temelle ele
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alınarak in vitro ve in vivo modeller ile incelenmesi etki mekanizmalarının ortaya
konması açısından önemlidir. Gıda ve tıp alanlarında kurulacak işbirlikleri ile bu
ilişkilerin ortaya konması hastalığa veya sağlıklı beslenmeye yönelik hedef gıda tasarımı
ve beslenme programlarının yapılmasına imkan sağlayacaktır.
Gıda Biyoteknolojisi: Küresel krizler, pek çok ülkede artan gıda fiyatları ile birlikte,
geçen yıla göre 100 milyon daha fazla insanın açlık ve yoksulluk çekmesine neden
olmaktadır. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara yakın olacağı tahmin
edilmektedir. Bununla birlikte, gıda üretiminin ihtiyacı karşılamak için önemli ölçüde
artırılması gerekecektir. Değişen iklim koşullarına daha fazla adapte olabilen ve
patojenlere ve diğer zararlılara karşı daha az savunmasız olan daha sürdürülebilir ve
sağlıklı gıdalar ileriye dönük önemli çözüm önerileridir. Türkiye’de gıda ve yem
sektörünün konu ile ilgili olarak karşılaştığı/karşılaşacağı sorunlar ancak gıda
mikrobiyolojisi ve biyoteknolojisi konusu kapsamında bilimsel temelde bir yaklaşım ile
çözülebilir. Bu kapsamda yeni nesil mikrobiyolojik yaklaşımlara, fonksiyonel gıda
üretimlerinde biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesine, enzimlerin ve starter
mikroorganizmaların gıda işleme sistemlerinde daha yaygın ve etkili kullanılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.
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11. Kalkınma Planı, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya
odaklanmıştır. Plan, istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli
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insan ve güçlü 2 toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti,
demokratikleşme ve iyi yönetişim gelişme eksenleri olmak üzere beş temel eksenden
oluşmaktadır. Tüm eksenler açısından nihai olarak “daha fazla değer üreten, daha adil
paylaşan,

daha

güçlü

ve

müreffeh

Türkiye”

vizyonunun

gerçekleştirilmesi

amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımla, imalat sanayiinde belirlenen öncelikli sektörler başta
olmak

üzere

yerli

üretimin

artırılması

ve

sanayileşmenin

hızlandırılması

öngörülmektedir. Öncelikli sektörlere ilaveten tarım, turizm ve savunma sanayii
kalkınma planında öncelikli gelişme alanları olarak belirlenmiştir. Türkiye’de insan
odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir
şekilde sağlandığı, yerel hizmetlerin yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü, yaşam kalitesi
yüksek

ve

dayanıklı

yerleşimler

oluşturulmasına

yönelik

politikalara

ağırlık

verilmektedir. Dar gelirliler başta olmak üzere, herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı,
güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine
dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması temel amaçtır.
Proje kapsamında geliştirilecek bütüncül yöntemle deprem tehlikesi oldukça yüksek
olan ülkemizdeki yapı stokunun güvenilir bir biçimde risk haritası çıkarılabilecek ve bu
risk haritaları marifetiyle risk önceliklendirilmesi yapılabilecektir. Böylece, yaşanabilir,
dayanıklı ve güvenli yerleşimlere erişim sağlanacaktır. Bu maksatla, afet riskli alanların
tespiti ve ilanına ilişkin; yüksek öncelikli alanlar çok ölçütlü değerlendirme sistemiyle
önceliklendirilerek ivedilikle dönüştürülebilecektir.
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Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

CEMAL

TUNOĞLU

PROFESÖR

§

MEHMET TEKİN

YÜRÜR

PROFESÖR

§

UĞUR KAĞAN

TEKİN

PROFESÖR

§

GALİP

YÜCE

PROFESÖR

§

MEHMET

EKMEKÇİ

PROFESÖR

§

ABİDİN

TEMEL

PROFESÖR

§

ALİ İHSAN

KARAYİĞİT

PROFESÖR

§

İSMAİL HAKKI

DEMİREL

PROFESÖR

§

YURDAL

GENÇ

PROFESÖR

§

ERKAN

AYDAR

PROFESÖR

§

ADİL

BİNAL

PROFESÖR

§

CANDAN

GÖKÇEOĞLU

PROFESÖR

§

DİLEK

TÜRER

PROFESÖR

§

ERGÜN

TUNCAY

PROFESÖR

§

HARUN

SÖNMEZ

PROFESÖR

§

MURAT

ERCANOĞLU

PROFESÖR

§

ERMAN

ÖZSAYIN

DOÇENT

§

HARUN

AYDIN

DOÇENT

§

BİLTAN

KÜRKCÜOĞLU

DOÇENT

§

ELİF

VAROL MURATÇAY

DOÇENT

§

HÜSEYİN EVREN

ÇUBUKÇU

DOÇENT

§

ORKUN

ERSOY

DOÇENT

§

LEVENT

TEZCAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞÜKRAN

AÇIKEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TÜRKER

KURTTAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ERDAL

ŞEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İNAN

ULUSOY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FÜSUN

MUSLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ZÜHAL

TURAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ESRA

KILIÇ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALAETTİN

TUNCER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

KAHRAMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HULDE TUĞBA

GİZLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DOĞUKAN

TAYYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAZLI

TUNAR ÖZCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

AVCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLLÜ DENİZ

KÜLAHCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

LEVENT

BAYRAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TAHİR İNAN

TURAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

CANER

DİKER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EFE

AKKAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

LÜTFİYE

AKIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYCAN

KALENDER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLSEREN

DAĞDELENLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KEMAL CEM

SOLAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Doğal Afetler

§

Hammadde ve Enerji

§

Su Kaynakları

§

Temel Jeolojik Araştırmalar

Alt Çalışma Konuları

§

Arazi Gerilmelerinin Belirlenmesi

§

Asidoz Önleyici ve Süt Üretimini Artıran Hayvan Yemlerinin Yerli Yeraltı
Kaynaklarımız Kullanılarak Üretilmesi

§

Briketleme

§

Çığ

§

Deprem Oluşum Mekanizması, Mühendislik Uygulamaları için Deprem
Parametrelerinin Üretilmesi ve Tahmini

§

Gelişmiş (İleri) Malzemelerde (Örn. ileri Seramikler Ve Kompozitler)
Kullanılmak Üzere Kayaç Liflerinin Üretimi)

§

Gelişmiş (ileri) Malzemelerde (Örn. ileri Seramikler Ve Kompozitler)
Kullanılmak Üzere Ülkemizde Rezervi Az Olan Minerallerin Yerli
Hammaddelerle Ekonomik Yollarla Sentezlenmesi

§

Gerilme Altında Kaya Malzemesinde Kırık Gelişimi

§

Gıda Ambalajı Öncelikli Olmak Üzere Plastik Ambalaj Sanayiinde Kullanılmak
Üzere Fonksiyonel Minerallerin (Şeffaflık Ve/Veya Antibakteriyel Ve/Veya
Bloklama Önleyici Özellik Sağlayıcı) Yeraltı Kaynaklarımızdan Üretilmesi

§

Hendek Çalışmaları

§

Heyelan

§

İklim Değişikliklerinin Su Kaynaklarına Etkisi

§

Jeomorfoloji

§

Karstlaşmaya Bağlı Göçmeler

§

Kömür jeolojisi
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§

Kömür ve diğer fosil yakıtların enerji dışı kullanımı

§

Kömürün yeraltında gazlaştırılması

§

Kritik Metal Yataklarının Belirlenmesi için Arama Yöntemlerinin Geliştirilmesi

§

Manto Akışı

§

Manto'nun Jeokimyası

§

Nehir Havza Yönetimi

§

Paleosismolojik

§

Petrol ve Doğal Gaz Aranması ve Işletilmesi

§

Sel ve Taşkın

§

Şev Problemleri

§

Şeyl gaz

§

Stratejik Enerji Sektöründe Kullanılan Kritik Metaller (Dysprosium;
Neodymium; Tellurium; Gallium; Indium; Niobium; Vanadium; Tin; Selenium;
Silver; Molybdenum; Hafnium; Nickel; Cadmium)

§

Stratejik Enerji Teknolojileri (Hidrojen Enerjisi; Jeotermal Enerji; Güneş
Enerjisi; Rüzgar Enerjisi; Nükleer Fizyon Enerjisi; Füzyon Enerjisi)

§

Su Kaynaklarına Küresel Isınma Etkileri

§

Su Kaynaklı Insan ve Çevre Üzerine Etkiler

§

Sürdürülebilir Yeraltısuyu Kaynakları Yönetimi

§

Tarım Sektöründe Kullanılmak Üzere Kalsiyum Ve Silis Kaynağı Sağlayacak
Toprak Düzenleyici Ve Bitki Besleyici Mineral Agregaların Üretilmesi

§

Tektonik

§

Tıbbi Jeolojik Tehlikeler

§

Tsunami

§

Tünel jeolojisi ve jeotekniği

§

Türkiye Göllerinin Su Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

§

Türkiye Yağışlarının Kimyasal ve Izotop Içerikleri

§

Yeraltı Barajları

§

Yeraltı Doğalgaz Depolama Alanlarının Uygunluğunun Araştırılması

§

Yeraltında gaz depolanması

§

Yeraltısuyu Beslenim Alternatifler

§

Yeraltısuyu Kalite Modellemesi

§

Yeraltısuyu Kullanım Modellemesi
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Anahtar Kelimeler

Akifer, Aktif karbon, Akustik emisyon (AE) tekniği, Arazi gerilmesi, Bazalt lifi, Boya, CO2
azaltımı, Çığ, Çoklu doğal tehlike analizi, Deprem tehlike analizi, Deprem, Depremsellik,
Doğal gaz, Doğalgaz depolama, Dolgu mineralleri, Duraylı izotop, EGS, Ekosistem,
Endüstriyel hammadde Endüstriyel mineraller, Enerji, Enerji kaynakları, Fay, Fiber, Fosil
yakıt, Geleneksel olmayan kaynakları, Geliştirilmiş malzemeler, Hendek çalışması,
Heyelan duyarlılığı, tehlikesi ve riski, Heyelan, Hidrojeoloji, Hidrokarbonlar, İklim
değişikliği, İleri malzemeler, Jeomorfoloji, Jeotermal, Kaolen, Karstlaşma, Kayaç lifi,
Kırık gelişimi, Kısmi ergime, Kızgın kuru kaya, Kompozit, Kritik metal arama yöntemleri,
Kritik metal yatakları, Kritik metaller, Kuraklık, Susuzluk, Maden hidrojeolojisi, Maden
yatağı arama, Manto akışı (mantle flow), Manto kaynakları, Modelleme, Nehir havza
yönetimi, Paleosismoloji, Peridotit, Petrol, Piroksenit Plastik, Sel ve taşkın, Seramik
hammaddesi, Seramik, Stratejik enerji teknolojileri, Su kalitesi, Su kaynakları yönetimi,
Su kimyası, Su kirliliği, Şev duraylılığı, Şeyl gaz, Taşkın risk analizi, Tektonik, Temiz
kömür, Termik santral atığı, Tıbbi jeoloji, Tünel, Uzaktan algılama, Vollastonit, Yağış,
Yeraltında gazlaştırma, Yeraltısuyu, Yüzey suları,
Önemi ve Gerekçesi

Doğal afetler insana dair tüm süreçleri doğrudan etkilemektedir. Doğal afetleri
kökenlerine göre Jeolojik ve Meteorolojik olarak başlıca iki ana kolda incelemek
mümkündür. Jeolojik kökenli afet konusunda Türkiye, Dünya üzerinde depremselliğin
en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Başta Kuzey Anadolu Fay, Doğu Anadolu Fay ve
Ege Horst-Graben sistemleri olmak üzere çeşitli büyüklük ve özellikte birçok aktif fay
zonunu barındırmaktadır. Bu fayların özelliklerinin belirlenerek deprem tekrarlanma
aralıklarının bulunması, meydana gelen son depremden sonra gerekli önlemlerin
alınması için kalan zamanı verecektir. Bu sayede ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri
bilgilendirilerek, can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik hamleler yapılabilecektir.
Ayrıca ülkemizde heyelanlar da önemli sayıda meydana gelmektedir. Bunların yanı sıra
volkan patlama riski, tsunami, taşkın vb gibi tehditler de hep mevcuttur. Ayrıca daha
yavaş gelişen ve insan sağlığını tehdit eden sağlığa zararlı mineraller ve sular da doğal
afet kapsamındadır. Kuraklık, sel gibi meteorolojik afetler en etkin olanlardandır.
Dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak doğal tehlikelerin frekansı ve şiddeti
artmaktadır. Bununla birlikte artan nüfus ve sanayileşme sonucu doğal tehlikeler
gittikçe daha büyük afetlere dönüşmektedir.
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Üretime yönelik tüm sanayi sektörlerinde hammadde ihtiyacı sözkonusudur. Genel
olarak hammaddeler doğal çevremizden temin edilirler diğer bir ifade ile jeolojik
kökenlidir.

Kayaçlar,

birçok

endüstri

kolunun

vazgeçilmez

hammaddelerini

oluşturmaktadır. İnorganik kökenli kayaçlar boyutlandırılarak, kesilerek, öğütülerek
veya eritilerek kullanılmaktadırlar. Her türlü metalik veya metalik olmayan endüstriyel
mineral kaynakları Jeoloji Mühendisliğinin temel araştırma konularından olup, daimi
öncelikli alana girerler. Nadir Toprak Elementlerini doğadan elde edemezse ileri
teknoloji elektronik, mekanik vb alanlarda üretim yapmak mümkün değildir. Bu
nedenle, bu tip temel mineral ve kayaç hammaddelerini araştırılması, varlıklarının
ortaya konulması ülkemizin geleceği için önemlidir. Çok sayıdaki hammadde
kaynaklarından sadece biri olan özellikle bazik kayaçların eritilerek, kısa bazalt fiberler
halinde taşyünü üretimi bilinen bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Malzeme
olarak, yüksek kopma mukavemetleri, esneklik katsayıları, çevresel etkilere karşı
dayanıklılıkları, uzun ömürleri, geniş çalışma sıcaklık aralıkları ve düşük ıslanma ve nem
alma özellikleri nedeniyle bazalt fiberler son zamanlarda üretilen malzemelerin
içerisinde kendilerine önemli kullanım alanları bulmaktadırlar (Ivanitskii ve Gorbachev,
2011). Bazalt fiberler, üretimleri için kullanılan hammadde olan bazik kayaçların
dünyada birçok yerde bol miktarda ve ucuz olarak bulunması gibi avantajları sayesinde
diğer fiberlerden daha avantajlı hale gelmektedirler. Bazalt fiberler kısa fiberler (örn.
taşyünü) ve kesintisiz fiberler (kordon-uzun ip formunda) olmak üzere 2 ana ürün
grubuna ayrılmaktadır. Kısa fiberlerin üretimi (taşyünü) daha ucuz ve kolaydır, ancak bu
fiberlerin mekanik dayanımları kesintisiz fiberlerden daha düşüktür. Bu nedenle de kısa
fiberler, endüstriyel uygulamalarda, taşyünü üretimi dışında kendisine etkin bir
uygulama alanı bulamamaktadır. Oysaki kesintisiz fiberler yüksek kopma mukavemeti
ve esneklik katsayıları sayesinde, cam fiberlerle rekabet edebilen mukavemetlere
ulaşmakta ve özellikle mukavemet gerektiren kompozit üretimlerinde, cam fiber
yerine kullanılmaktadırlar (Deák ve Czigány, 2009). Yüksek teknoloji fiberleri olarak
adlandırılan kesintisiz bazalt fiberler, düşük ve yüksek ısıdan koruyucu kıyafet
(jeotekstil), ses ve ısı yalıtımı sağlayan kompozit, otomotiv sektöründe mukavemet
gösteren kompozit (tampon), ısıya ve aşınmaya dayanıklı parçalar (fren-balata), elektrik
ve elektromanyetik yalıtımı sağlayan kalkanlar, yüksek ısıya dayanıklı filtre torbaları
(Zongwen vd., 2018), tekne gövdeleri, rüzgar türbünü kanatları, spor malzemeleri
(Jamshaid, 2017) gibi ürünlerin içinde, uzay ve havacılık teknolojileri de dahil, her geçen
gün, giderek artan oranlarda kendilerine yer bulmaktadır. Çin’de ortalama yıllık
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kullanımları %30 oranında artmaktadır (Zongwen vd., 2018). Küresel anlamda
kullanımları 2015’den bugüne %13.1 artmıştır. 2020 yılında 200 Milyon Amerikan
Doları değerinde bir sektör olması beklenmektedir (Jamshaid, 2017). Ülkemizde
kesintisiz bazalt fiberleri kullanan firmalar (örn. Arçelik, Termoplastik A.Ş.) ürünü yurt
dışından ithal etmektedirler (Basaltex, Belçika). Sektörel olarak gelişime çok açık bir
alan olarak görülse de dışa bağımlılık söz konusudur.
Teknolojik kompozit ürünlerdeki artan kullanım alanları nedeniyle, yüksek en-boy
oranlarına sahip nano-tüpler ve nano-fiberler her zaman araştırma konusu olmuşlardır.
Kalsiyum silikat hidrat (C-S-H) fiberler de kendi başlarına kullanıldıklarında veya bir
kompozit içerisinde fonksiyonel katkı olarak kullanıldıklarında sağladıkları avantajlar
nedeniyle endüstride kullanım alanları bulmaktadırlar (Black vd., 2009, Galvánková vd.,
2016, Li ve Chang, 2006, Takahashi vd., 2002). Sadece iğnemsi-fiberimsi olanlar değil
(Lin vd., 2007, Ogur vd., 2021, Papynov vd., 2019), farklı morfolojilerdeki kalsiyum
silikatlar da biyoaktif ve ve biyouyumlu malzemeler olarak medikal uygulamalarda
önerilmişlerdir (Gou ve Chang, 2004, Gou vd., 2004, Li ve Chang, 2005, Lin vd., 2005,
Siriphannon vd., 1999). C-S-H fiberler doğada nadir ve az miktarda bulunduklarından
dolayı, sentezlenmeleri en iyi alternatiftir (Black vd., 2009). Susuz formlarından olan
kalsiyum silikat minerali vollastonit, skarn zonlarında hidratlara göre daha yüksek
sıcaklıklarda oluşmaktadır (Greenwood, 1967, Haner ve Çuhadaroğlu, 2013, Zhu vd.,
1994). Ülkemizde de skarn zonları ile ilişkili oluşumları tespit edilmiştir. Ancak büyük
yataklanmaların olmayışı beraberinde işletmecilik problemlerini ve istenilen düzeyde
üretimin yapılmayışını getirmektedir (DPT, 2001). Saf halde bulunmayan vollastonitin
zenginleştirilmesi için kırma, öğütme, manyetik separasyon, flotasyon gibi süreçler
gerekmektedir. Seramik sektöründe yaşanan hammadde sıkıntısı da göz önüne
alındığında ABD, Danimarka, İtalya, Almanya ve Rusya’nın yıllardır yaptığı gibi
metasilikatların sentezlenmesi de alternatifler arasındadır (DPT, 2001). Vollastonit
sentezi yüksek sıcaklıklar (örn. 650 ˚C) (Kaifi vd., 2004) gerektirdiğinden, kullanım
amacına uygunsa kalsiyum silikat hidratların sentezlenmesi enerji ve maliyet açısından
daha avantajlıdır.
Gıda ambalajı öncelikli olmak üzere plastik ambalaj sanayiinde kullanılmak üzere
fonksiyonel minerallerin (şeffaflık ve/veya antibakteriyel ve/veya bloklama önleyici
özellik sağlayıcı) yeraltı kaynaklarımızdan üretilmesi de önemlidir. Tüm dünyada plastik
kullanımı her geçen gün artmaktadır. Kendine has kolay işlenebilme, şekil alma ve
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modifiye edilebilen özelliklerinden (geçirimli ya da geçirimsiz yapılabilme vb.) dolayı
plastik özellikle ambalaj sanayinde vazgeçilemez bir polimerik malzemedir. Farklı katkı
maddeleri katılarak özellikleri iyileştirilebilmektedir. Ambalajlarda özellikle de gıda
ambalajlarında nemli ve soğuk ortamlardaki saklama koşulları plastik ambalaj
yüzeyinde mantar oluşumlarını tetiklemekte, bu da sağlık sorunlarının yanında plastik
ambalaj filmlerinde renk bozulmalarını, solmaları, kötü kokuları ve polimer
bozunmasına bağlı fiziksel özelliklerde kötüleşmeyi beraberinde getirmektedir. Plastik
film yüzeylerinde gerçekleşen ve ürün kalitesini bozan bu tür olumsuzluklarla başa
çıkabilmek için antimikrobiyal, antifungal özellikte katkıların araştırılması da giderek
daha fazla ilgi çekmektedir. Kullanılan katkılar içinde görülmüştür ki inorganik olanlar
yüksek termal duraylılıkları ve düşük uçuculukları ile daha avantajlıdır. Ancak polietilen
gibi plastik hammaddelere eklenen fonksiyonel mineral katkılar filmde bulanıklık
yaratarak filmin şeffaflığını bozmaktadır. Gıda ambalajlarında raftaki görsellik
açısından ve gıdanın tüketici tarafından görülmesi istendiğinden şeffaflık ta
ambalajlarda istenilen bir özelliktir. Kullanılan polimerlerin kırılma indislerine yakın
mineral dolguların kullanılması şeffaflığı sağlamaktadır. Ambalaj ürünlerinde istenilen
bir özellik ise üretilen filmlerin birbirine yapışmasını önlenmesidir. Bloklama önleyici
özellikteki mikron boyuttaki minerallerin filmlere katkı olarak eklenmesi bu yapışmayı
engellemektedir. Böylece ülkemiz yeraltı kaynakları kullanılarak antibakteriyel özellik,
şeffaflık ve bloklama önleyici özellik sağlayan minerallerin elde edilmesi ambalaj
sanayinde kullanılmak üzere yeraltı kaynaklarımızın katma değerli ürünler olarak
kullanılmasına olanak sağlayacaktır.
Tarım sektöründe kullanılmak üzere kalsiyum ve silis kaynağı sağlayacak toprak
düzenleyici ve bitki besleyici mineral agregalarıın üretilmesi önemli bir endüstriyel
çalışma alanıdır. Asidik topraklar, toprak yapısına ve biyolojik sağlığa zarar vermenin
yanı sıra besinlerin mevcudiyetini ve alımını sınırlayan üretkenliğin önündeki önemli bir
engeldir. Son derece reaktif ve asitliği hızlı ve etkili bir şekilde düzenleyen ve nemde
hızla parçalanan toprak düzenleyiciler yerli yeraltı kaynaklarımızla üretilebilmektedir.
Ayrıca Silisyum bazı bitkileri için (çeltik, şeker kamışı gibi bazı sucul bitkiler) mutlak
gerekli, bazı bitkiler için potansiyel gerekli besin elementi olmasına rağmen bitki
beslemedeki yeri yeteri kadar anlaşılamamış fonksiyonel ve faydalı bir besin
elementidir (Takahashi vd., 1990, Singh vd., 2005). Bütün karasal bitkilerin dokularında
kuru ağırlık ilkesine göre %0,1-10 arasında silisyum bulunur (Ma ve Takahashi, 2002,
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Horuz, 2018). Kalsiyum ve silis kaynağı olan yeraltı kaynaklarımız kullanılarak üretilen
toprak düzenleyici ve bitki besleyici bu ürünler sayesinde topraklarımızda pH en verimli
seviyeye kadar düzeltilecek, mahsul kalitesini artırmak için gerekli kalsiyum ve silis
sağlanacak, NPK gübrelerinin etkinliği en üst düzeye çıkarılacak, böylece fazla kullanım
engellenecektir.
Asidozis gerek yaygınlığı gerekse neden olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle sığır
yetiştiriciliğindeki en önemli hastalık konumundadır. İşkembe pH’ının 6 seviyesinde
olması istenmektedir ve hiçbir zaman 5.5’in altına inmemesi gerekir. pH seviyesi
yemdeki nişasta oranından önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu hastalıkla en etkin
mücadele ancak doğru ve yeterli besleme ve asidoz önleyici yem katkıları ile
yapılabilmektedir. Ucuz ve yaygın olarak bulunan tampon maddelerin (Soda ve
Magnezyum Oksit) etkileri sınırlıdır. Bu nedenle tam koruma sağlamamaktadır. İthal
olarak edinilen ve çoğunlukla organik asitler ile bitkisel ekstraktlara dayalı tamponlar
üreticilerimiz tarafından yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yerli yeraltı kaynaklarımızla
üretilecek olan yavaş salınımlı tampon ile ithal ürünlere yerli bir alternatif ürün
sunulması mümkün olacaktır.
Diğer taraftan, ülkemizin kömür rezervleri ve artan enerji ihtiyacı dikkate alındığında,
kömür ve diğer fosil yakıtlara olan bağımlığımız açıktır. Fosil yakıt kaynaklarımızın en
verimli şekilde kullanılması ve artan tüketim sonucunda ortaya çıkan tarımsal ve evsel
atıkların da artışı dikkate alındığında, bu atıkların kömürlerle beraber termik
santrallerde yakılarak enerji elde edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Nitekim, bu
konuda son yıllarda AB ve Japonya'da başarılı uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizdeki bazı kömür sahalarının jeolojik ve kimyasal özellikleri dikkate alındığında,
bu sahalardan sanayide ve çevresel etkiyi azaltma amacıyla aktif karbon elde edilmesi
olası olmakla beraber, bu konularda hala yeterli sayıda bilimsel ve endüstriyel amaçlı
çalışmalara

gerçekleşmemiştir.

Bununla

beraber

2050

yılına

kadar

karbon

emisyonlarının azaltılması ve karbon salınımın sıfıra indirilmesi hedeflendiği göz önüne
alındığında kömür sahalarının ve termik santrallerin CO2 emisyonun minimuma
indirilmesi önemli bir husustur. Bu amaçla kömür santrallerinden ortaya çıkan CO2’nun
ekonomik olmayan kömür damarlarında depolanmasının gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır. Bu nedenle, ilgili kömür damarlarının kimyasal, mineralojik ve
petrografik özellikleriyle, kömür damarları içeren jeolojik formasyonların özelliklerinin
iyi bilinmesi gereklidir. Ayrıca, artan teknolojik gelişmeler sonucunda Ge, Li ve nadir
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toprak elementleri gibi kritik elementlere olan ihtiyacı arttırmaktadır. Kömür termik
santral atıklarının bu elementlerce zengin olması bu atıkların geri kazanılması önemli
bir husustur. Yine bu atıkların ülkemiz için önemli olan inşaat sektöründe temel girdisi
olan çimento ve beton katkı malzemesi olarak uzun süredir kullanılmaktadır. Ancak
ülkemizdeki termik santral atıklarının kimyasal özellikleri dikkate alındığında, bu
atıklardan elde edilebilecek sentetik maddelerde yine inşaat sektöründe ve diğer
sektörlerde alternatif hammadde üretiminde de kullanılabilir.
1-Türkiye GSMH'sının (yaklaşık 800 milyar dolar) sekizde birini enerji kaynaklarındaki
açığını gidermek üzere her yıl Rusya, İran, Cezayir vb. ülkelere ödemektedir. Bunun
daha aşağılara çekilmesi gerekmektedir.
2-Türkiye karasal alanlarında geleneksel hidrokarbon oluşumları yanı sıra denizel
alanlarındaki (Ekonomik Münhasır Alan dahilinde) hem geleneksel ve hem de
geleneksel olmayan (gaz hidratlar, şeyl gazı kömür tabakası gazı gibi) oluşumların
jeolojik etütlerinin yapılmasına dolayısıyla bulunmasına ve işletilmesine karar
vermelidir.
3-Yenilenebilir enerji kaynaklarına ve fotovoltaik pillerin üretilmesi gibi alanlara öncelik
vermelidir.
Alternatif ve yeşil enerji kaynakları küresel iklim değişikliğine yol açan karbon
salınımının azaltılması açısından dünya ve ülkemiz açısından hayati öneme sahiptir. Bu
alanda gelişmiş ülkeler stratejik enerji teknolojilerine büyük yatırımlar yapmaktadırlar.
Bu teknolojilerle enerji üretimi için ise kritik metaller olarak tanımlanan ve yukarıda
adları verilen kritik metallere olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Bu
nedenle yakın gelecekte sürdürülebilir kritik metal üretimi için yeni maden
kaynaklarının aranması ve bulunmasına ihtiyaç duyulacaktır. Türkiye’nin de imzaladığı
Paris Antlaşmasının şartlarını yerine getirme taahhüdü kapsamında atmosfere CO2
salınımın azaltılmasına ve yeni enerji kaynaklarının araştırılmasına olan ihtiyaç başlıca
gerekçedir.
Su çevriminin önemli bileşenleri olan Yağış, yüzey suları ve yeraltı sularının nicelik ve
niteliksel olarak tanımlanması su kaynaklarımızın değerlendirilmesi açısından temel
girdi olarak büyük önem taşımaktadır. Hidrolojik çevrimin tüm bileşenlerinin
değerlendirilmesi ise büyük bir alt yapı ve araştırmacı kapasitesini gerektirmektedir.
Burada sözü edilen araştırma(lar) ise örnek çalışma düzeyinde yüzey suları ve özellikle

456

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Türkiye göllerinin kalite ve miktar açısından değerlendirileceği bir envanter çalışması
için başlangıç düzeyinde olacaktır. Son yıllarda özellikle iklim değişiklikleri baskısı ile
önemi daha da hissedilen susuzluk, kuraklık ve kalite bozulmaları ile birlikte suya
bağımlı ekosistemlerin kaybı su kaynakları yönetiminin önemini ortaya koymaktadır.
Temel Jeolojik araştırmalar da bilgi üretilmesinin en temel konuları olup, Jeoloji
Biliminde olmazsa olmazdır. Bunların başında dünyanın iç yapısının genel olarak
geçmişte ve günümüzdeki özelliklerinin incelenmesi gelmektedir. Genel olarak 2 temel
zon olarak incelenen manto hacim olarak Dünya’nın yaklaşık %84’ünü oluşturmaktadır.
Mantoda gelişen süreçler ve radyoaktif parçalanma temelli yüksek ısı üretimi, dünyanın
ısısı ve yeryüzünde gelişen volkanik faaliyet ve mantonun kütlesel hareketi manto akışı
(mantle flow) giderek artan ölçüde kıta kabuğunda gelişen süreçlerde önemli bir etkisi
olmaktadır. Bu faaliyetler küçük ve bölgesel ölçekte jeodinamik gelişimi de önemli
ölçüde şekillendirmektedir. Bu konudaki güncel gelişmeler kıta kabuğunda gelişen
hareketleri özellikle manto akışı ile ilişkilendirmektedir. Gerçekleştirilecek çalışmalar ile
manto akışı ve beraberinde kıta kabuğunda gelişen hareketlilik ve süreçler daha iyi
yorumlanarak ortaya konulabilecektir.
Diğer taraftan bazı ileri araştırma tekniklerinin ihtiyaca bağlı olarak kullanılması da
önemsenmesi gereken konulardandır. Bunlardan biri olan Akustik Emisyon (AE)
Tekniği, kırık gelişimi, doğalgaz depolama alanı seçimi, arazi gerilmelerinin
belirlenmesi, şev duraysızlıklarının izlenmesi ve diğer konularda dünyada yaygın olarak
kullanılmasına rağmen, Türkiye'de bu konularda çalışmalar yok denecek kadar azdır.
Türkiye'de kaya mekaniği alanında bu konuların bir kısmı sadece bölümümüzde
gerçekleştirilmiştir. Gerilme etkisi altında kayalarda gözlenen kırık gelişimlerinin ve
aşamalarının incelenmesi ile gerilme artışına bağlı olarak kayalardaki yenilme türlerinin
belirlenmesi özellikle derin yeraltı açıklıklarındaki yenilme modellerinin ortaya konması
ve uygun tasarımların yapılması bakımından önem arz etmekte olup, dünyada bu
yönde araştırmalar günden güne artmaktadır. Yeraltında doğalgaz depolamanın,
günümüzde önemli bir yeri bulunmaktadır. Yeraltında basınçlı olarak depolanan
doğalgazın yarattığı basıncı karşılar nitelikte dayanıma (kırık gelişimine neden olacak
gerilme seviyesi) sahip kaya ortamın belirlenmesi, ayrıca depolama sonrasında da kırık
gelişimine ilişkin izleme yapılması önemlidir. AE tekniği, bu alanlarda kullanılabilen ve
gelişen teknolojiye bağlı olarak AE sistemlerindeki ve sensörlerdeki değişimler bu
konulardaki araştırmaların da artmasına neden olmaktadır. Bu konuların yanı sıra,
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deprem tahmini, şev duraysızlığının izlenmesi, tünel projelerinin tasarımı amacıyla
yapılan analizlerde bilinmesi gereken arazi gerilmelerinin belirlenmesi konularında da
araştırma potansiyeli yüksek bir konudur.
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doku iskeleleri, hayvansal hücre kültürü, , biyoaktif, biyobozunur, yenilebilir,
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Önemi ve Gerekçesi

Dünya genelinde gün geçtikçe artmakta olan enerji talebine karşın fosil yakıtların sınırlı
miktarda bulunması, enerji depolama ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında elde
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edilen

gelişmeleri

oldukça

önemli

kılmaktadır.

Günümüzde

elektrikli

araç

teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve pandemi sürecinin de etkisiyle taşınabilir
elektronik cihazların kullanımında gözlenen ciddi artış, lityum iyon pillere olan talebi de
doğrudan arttırmaktadır. Ancak bazı maden yataklarında ve tuzlu sularda sınırlı
miktarda bulunan lityumun yer küredeki dağılımı oldukça dengesizdir ve Türkiye lityum
rezervi açısından zengin değildir. Bu noktada, mevcut kaynaklardan ve lityum içeren
atıklardan düşük maliyetle ve yüksek verimle lityum kazanıldığı takdirde, enerji
depolama teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydedilebileceği düşünülmektedir.
Öte yandan, biyoyakıtların yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça öne çıkan ve
büyük ölçekte üretimi mümkün olan yakıt türleri olduğu da bilinmektedir. Bu amaçla
hammadde olarak atık biyokütlelerin kullanılması hem üretim maliyetini düşürmekte
hem de atıklara katma değer kazandırmaktadır. Atıklardan biyoenerji eldesinde
bilimsel gelişmeler bir noktaya kadar gelmiş olsa da büyük ölçekte üretim oldukça
kısıtlıdır. Ancak proseslerdeki bazı kısıtlamalar aşıldığında, Türkiye'de üretilen
biyoyakıtların doğrudan ya da benzin katkı maddesi olarak kullanılması gayet
mümkündür ve bu alandaki çalışmaların oldukça önem taşıdığı düşünülmektedir.
Küresel ısınma, çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden en büyük çevresel sorunlardan
biri haline gelmiştir. Kömür, ham petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar ana enerji
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu tür fosil yakıtlar yakıldığında açığa çıkan
karbondioksit (CO2) salınımı nedeniyle, atmosferdeki CO2 emisyonu her yıl daha büyük
bir ivmeyle artmaktadır ve 2020'de 415 ppm'i aşmıştır. Hızla büyümekte olan küresel
ısınma tehdidine karşı önlemler alınabilmesi amacıyla, yaklaşık 200 ülke tarafından
2015 yılında Paris Anlaşması imzalanmıştır. Horizon 2020 sonrası Avrupa Birliği, dijital
çağa uygun, iklim açısından nötr ve yeşil bir Avrupa hedefiyle uluslararası işbirliklerine
dikkat çekerek 2021-2027 yıllarını kapsayan ‘Horizon-Europe’ planını geliştirmiş ve
küresel ısınma sorunu bu planın 5 temel konu başlığı arasında yerini almıştır. Bu durum
CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik mevcut çalışmaların önümüzdeki yıllarda çok
daha büyük bir ivme kazanacağını göstermektedir. Farklı çözücü ve katalizör
sistemleriyle yüksek CO2 absorpsiyon ve desorpsiyon verimine sahip en ekonomik
prosesin arayışı hala sürmektedir. Son yıllarda, CO2’nin foto-indirgeme ile değerli
kimyasallara dönüştürülmesine yönelik çalışmalar önem kazanmıştır.
Son yıllarda gelişen teknoloji ile özellikle hastalıkların tedavisinde çok fonksiyonlu,
yenilikçi ve aynı zamanda biyo-uyumlu malzemelere duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu
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malzemelerin klasik yaklaşımlardaki gibi atfedilen işi başarı ile yapması bu koşullar
altında yeterli gelmemekte, birçok işlevi (tanı, tedavi, çoklu ilaç salımı, güdümleme,
hedefleme vb.) birlikte ve çoğu zaman programlandığı sırada yapması beklenmektedir.
Bu durumda özellikle mühendislik tasarım yaklaşımları kullanılarak tasarlanacak
ileri/akıllı/fonksiyonel malzemelerin, özellikle sağlık, gıda ve kozmetik alanında ise biyouyumlu yumuşak malzemelerin (soft matter) hazırlanması ve performanslarının ortaya
konması oldukça önemlidir. Böylece ülke öz kaynaklarının da göz önünde
bulundurularak geliştirilecek biyo/nano malzemelerin birçok alanda kullanımı ve katma
değeri yüksek/stratejik ürünleri dönüşümü söz konusu olacaktır.
Günümüzde değerli kimyasalların çeşitli biyoteknolojik prosesler kullanılarak
üretilmesi çevre dostu bir üretim olması nedeniyle de büyük önem taşımaktadır. Bu
bileşiklerin fermantasyonla üretiminde çeşitli tarımsal ve endüstriyel atık ve artıkların
hammadde olarak kullanılması hem proses maliyetini düşürmekte hem de daha ılımlı
ortam koşullarında üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle de katma
değeri yüksek, değerli biyokimyasalların biyoteknolojik süreçlerle üretilmesine yönelik
araştırmaların giderek arttığı görülmektedir. Bu süreçlerde yer alan, mikrobiyal kinetik,
biyoreaktörler tasarım ve işletilmesi, fermantasyon sistemlerinde optimizasyon ve
ölçek büyütme çalışmaları da biyoteknolojinin önemli araştırma konularındandır.
Son zamanlarda özellikle iklim değişikliğinin dünya gündemine oturmasıyla birlikte
sürdürülebilir çevre, doğal kaynakların verimli kullanılması, atıklardan enerji elde
edilmesi gibi konular araştırmaların odağı olmuştur.
Polimerlerin çevre sorunları yaratması nedeniyle yakıt olarak kullanılabilmesi
önemlidir. Ayrıca katı yakıtlara karıştırılarak aktivasyon enerjisini düşürmektedir.
Doku mühendisliği, son 30 yıldır üzerinde yoğun çalışmaların devam ettiği disiplinler
arası bir bilimsel alanı oluşturmaktadır. Kalıcı tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefleyen
doku mühendisliği, insanın yaşam kalitesinin arttırılmasında öncü bir konum
üstlenmektedir. Doku mühendisliğinin temel hedefi, doku ve/veya organ hasarı/kaybı
durumunda kullanılmak üzere laboratuvar koşullarında organ veya doku oluşturarak
organ nakline gerek kalmamasını sağlamaktır. Bazı doku mühendisliği ürünlerinin
klinikte çeşitli uygulamalar ile hayata geçirildiği ve oldukça başarılı sonuçlar elde
edildiği görülmektedir. Bu nedenle mevcut tedavi yöntemlerinin yerini alacak yenilikçi
ve etkili çözümler üreten doku mühendisliği alanında yapılacak her çalışma literatüre
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büyük katkı sağlayacak ve gelecekte yapılacak uygulamalara ışık tutacaktır. Burada söz
konusu insan sağlığı olduğundan, doku mühendisliği ürünleri birçok parametre göz
önünde bulundurularak hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu parametrelerin
temelinde

geleneksel

doku

mühendisliği

yaklaşımlarının

ana

bileşeni

olan

biyomalzeme seçimi yatar. Geçici olarak hasarlı bölgeyi dolduran, üzerindeki hücreler
çoğalırken bir yandan bozunan, doku rejenerasyonunu sağlayan doku iskelelerinin
üretiminde hala biyomalzeme kaynaklı sıkıntılar bulunmaktadır. Bu nedenle uygun
biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretimi ve kullanımı doku mühendisliği alanındaki
ilerlemelerin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Bu alanda yapılacak çalışmalar ile
doku mühendisliğinde daha etkili çözümler üretilebilecektir.
Doku mühendisliği, hastalık ya da yaralanma sonrası dokuların işlevini geri kazanmasına
destek olabilecek alternatif tedavi yolları sunması nedeniyle sağlık endüstrisi için
önemli bir alan olarak kabul edilmektedir. Hücreler, gözenekli doku iskeleleri ve
biyoreaktörlerden oluşan doku mühendisliği stratejisinde, biyoreaktörler kütle
aktarımı, hücre ekimi ve dokuya özgü fiziksel uyaranlar konularında sağladıkları
avantajlar sayesinde verimli hücre ekimi ve üretimi, ayrıca in vitro koşullarda işlevsel
dokuların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Yakın geçmişte biyoreaktörlerin doku
mühendisliğinde kullanımına yönelik önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bununla birlikte
biyoreaktörlerin ölçek büyütme ve standardizasyon konularında geliştirilmesine
yönelik önemli bir ihtiyaç vardır. Yeni nesil biyoreaktörlerin klinikte kullanılabilecek
doku mühendisliği ürünlerinin üretimi için ekonomik, otomasyona uygun, kalite
kontrol işlemlerine izin veren ve regülasyonlara uygun olması beklenmektedir. Doku
mühendisliği biyoreaktörler sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan rejeneratif tıp
ürünlerinin üretilebilmesi için önemli bir role sahiptir, bu nedenle öncelikli alanlar
kategorisinde yer alması önerilmektedir.
Biyomolekül mühendisliği ile özellikle sağlık sektöründe dışa bağımlılığımızın
azaltılması, katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinde know-how birikimi
kazanılması hedeflenmektedir.
Nanoteknolojinin gelişmesiyle birlikte nanomalzemeler, kanser önleyici ilaç taşıyıcıları
olarak geliştirilmeye başlanmıştır. Nanopartiküllere dayalı ilaç verme sistemleri, kanser
tedavisinde umut vaat eden uygulamalar arasındadır. Bu sistemler, sağlıklı hücreleri
etkilemeden kanserli hücreleri hedefleme konusunda üstün yetenek gösterir ve
konvansiyonel sisteme kıyasla gelişmiş kanser tedavileri için potansiyel sunmaktadır.
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Grubumuzda araştırma çalışmaları iki ayrı eksende yürütülmektedir. Bu çalışmalar
çeşitli mikro/nanoteknolojik araçlarının kullanımına dayalı nanobiyoteknolojik
uygulamalar ve yeşil enerji ve temiz su kaynakları üretmeyi amaçlayan nanokatalitik
uygulamalar şeklinde sıralanabilir. Eşboyutlu nano/mikrokürelerin eldesi için sentetik
yöntemlerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Eşboyutlu nano/mikro küreler,
orijinal olarak geliştirilmiş sentetik protokollerle gözenekli ve gözeneksiz formlarda
elde edilmiştir. Böylece çapraz bağlı polimerik nano/mikro küreler (polistiren,
polimetakrilat ve poliakrilamid), metal oksit bazlı nano/mikro küreler (SiO2, TiO2,
CeO2 ve MnOx) ve soy metal nanopartiküller (Au, Ag, Pd, Ir, Pt ve geçiş metal oksitleri)
elde edilmiştir. Yaklaşık 30 yıldır yapılan çalışmalar ile, birkaç nanometreden birkaç yüz
mikrona kadar geniş bir boyut aralığında ve ayarlanabilir gözeneklilik özelliklerine sahip
nano/mikroküreleri kapsayan kayda değer bir partikül koleksiyon oluşturulmuştur. Bu
koleksiyon günümüzde Bangs Laboratories, Thermo-Fisher ve Dynabeads gibi
uluslararası firmaların mevcut kolleksiyonları ile kıyaslanabilir niteliktedir. Yüksek
teknoloji tabanlı mikro/nano biyomalzemeler, diagnostik test kitlerinde, özellikle ELISA
tabanlı test kitlerinde, biyomoleküllerin tespiti, analizi ve saflaştırılmasında biyoafinite
sorbenti veya kromatografik sabit faz olarak kullanılmaktadır.
İnsan

plazmasındaki

zenginleştirilmesi,

glikoproteinler,

izolasyonu

ve

glikopeptitler

tanımlanması

için

ve
afinite

nükleik

asitlerin

sabit

fazlarının

geliştirilmesine yönelik biyoteknolojik çalışmalarda, eşboyutlu gözenekli silika
mikrokürelerin üretimi için özgün yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmalarda DNA, RNA
ve nükleotid izolasyon kitleri, fosfopeptid ve fosfoprotein izolasyon kitleri ve histidin
işaretli proteinler için zenginleştirme kitleri prototiplerinin geliştirilmesi sağlanmıştır.
Günümüzde özellikle genomik ve fosfoproteomik ile ilgili değerli biyomoleküllerin
izolasyonu ve tespiti, ileri biyoafinite teknikleri kullanılarak araştırılmaktadır.
Peroksidaz benzeri aktiviteye sahip (nanozimler) eşboyutlu mikro/nano mikroküreler
kullanılarak yeni ELISA sistemlerinin geliştirilmesi bu alandaki ana konulardan biridir.
Nanobiyoteknoloji odaklı çalışmalarımızın önemli bir ayağı da postoperatif dönemde
kullanıma yönelik, çok fonksiyonlu sinerjistik terapi ajanlarının geliştirilmesidir.
Laboratuvarımızda üretilen nano ve mikroküre bazlı partiküllere dayalı olarak
geliştirilen sözkonusu ajanlar, in-vitro hücre kültürü ve sferoid ortamında kombine
fototermal, fotodinamik ve kemodinamik terapi uygulamalarında test edilmekte ve
güçlü anti-tümör aktivitesi oluşturabilme potansiyelleri belirlenmeye çalışılmaktadır.
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Mikroakışkan ve çip-üstü laboratuvar cihazların kullanılması pikolitre mertebesinde
küçük bir hacim içinde düzenli ve homojen bir tepkime ortamı yaratılması, mikro
boyutta yüzey etkilerinin artması ve yer çekimi etkisinin azalması, yüzey alanı hacim
oranının artması ve bu şekilde kütle ve ısı aktarımının daha etkili kontrol edilebilmesi
gibi avantajlı koşullar sağlamaktadır. Mikroakışkan sistemler, ürünlerin eş koşullarda eş
özelliklere sahip ve tekrarlanabilir yapıda olmasını mümkün kılmaktadır. Malzemeler
mikro mertebesinde kullanılması tasarruf sağlamakta ve maliyetleri düşürmektedir.
Konvansiyonel laboratuvarlarda gerçekleştirilen çalışmaların minyatürleştirilerek
uyarlandığı çip üstü laboratuvar sistemlerde basınç, kapiler etki, elektrik ve manyetik
alan, akustik titreşim gibi fiziksel etkiler kolaylıkla yaratılabilmekte ve kontrol
edilebilmektedir. Mikro kanallarda iki fazlı akış ortamında oluşturulabilen ultra küçük
tepkime odacıklarında moleküler difüzyon yoluyla kütle ve ısı aktarımının
yükselmesiyle büyük ölçekteki tepkimelere kıyasla ürün daha hızlı ve kaliteli
olmaktadır.
İlaç teknolojisi, mikroakışkan sistemler: Sağlık sektörü, ilaç sanayi, gibi alanlardaki
bilimsel gelişmelere paralel olarak kimyasal/biyokimyasal analiz ve testlere olan ihtiyaç
gün geçtikçe artmaktadır. Bu testleri yapmak için uzun zaman alan klasik laboratuvar
yöntemleri yerine daha küçük hacimlerde, daha hızlı sürede ve düşük maliyetlerde
analiz yapan ve kolayca kullanılabilen minyatür sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 1990
yılının başından bu yana farklı disiplinlerden araştırmacılar, mikro ölçeklerde analiz
sistemleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Mikroakiskan sistemler/çipte
laboratuvar teknolojisi adı verilen bu yeni teknoloji kimya, biyoloji, sağlık bilimleri
alanında çığır açacak ve yaşamımızda yer edinebilecek kritik bir öneme sahiptir. Çipte
laboratuvar teknolojisi ile dünyanın birçok ülkesinde özellikle biyomedikal alanda
önemli oranlarda yatırımlar yapılmakta ve araştırma alt yapıları oluşturulmaktadır.
Ülkemizde çip-üstü laboratuvar teknolojisi ile yapılan araştırmalar, birikimimizin
göreceli olarak daha az olduğu ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak yetkinliklerimizi
hızla geliştirmemiz gereken bir alandır.
Hücre saklanması: Hücre ve dokuların dondurulması ve depolanması amacıyla
geleneksel olarak kullanılan kriyoprezervasyon yöntemlerinden farklı olarak, hücre
modellerinin yeni teknolojiler kullanılarak (derin süper soğutma) a) ticari dokuların ve
b) böbrek, kalp ve karaciğer gibi organların uzun süre sağlıklı şekilde saklanması organ
transplantasyonu ve doku transferleri için büyük önem taşımaktadır.
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Biyomalzemeler: Biyomalzemeler tıbbi sistemler için biyolojik sistemlerle etkileşime
girecek şekilde tasarlanmış malzemeler olup, doku mühendisliğinde birçok alanda
kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan rejeneratif tıp ürünlerinin
üretilebilmesi için önemli bir role sahiptir, bu nedenle öncelikli alanlar kategorisinde
yer alması önerilmektedir.
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Maden Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

ABDULLAH

OBUT

PROFESÖR

§

AHMET HAKAN

BENZER

PROFESÖR

§

ZAFİR

EKMEKÇİ

PROFESÖR

§

ÖZCAN YILDIRIM

GÜLSOY

PROFESÖR

§

ABDULLAH ERHAN

TERCAN

PROFESÖR

§

BAHTİYAR

ÜNVER

PROFESÖR

§

GÜZİN GÜLSEV

UYAR AKSOY

PROFESÖR

§

SAİR

KAHRAMAN

PROFESÖR

§

YILMAZ

ÖZÇELİK

PROFESÖR

§

HAKAN

DÜNDAR

DOÇENT

§

İLKAY BENGÜ

CAN

DOÇENT

§

NAMIK ATAKAN

AYDOĞAN

DOÇENT

§

NURULLAH METİN

CAN

DOÇENT

§

OKAY

ALTUN

DOÇENT

§

ÖZLEM

BIÇAK

DOÇENT

§

MEHMET ALİ

HİNDİSTAN

DOÇENT

§

AYŞE

ÜÇYILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ERGİN

GÜLCAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMRE

YILMAZKAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FIRAT

ATALAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÜNEŞ

ERTUNÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YASEMİN

ÖZTÜRK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

DAMLA

İZERDEM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ

ALTUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EREN CANER

ORHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NURETTİN ALPER

TOPRAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AHMET KEMAL

CENGİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET SUPHİ

ÜNAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGÜR

ÖZCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SÜLEYMAN YASİN

KILLIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kayaçların mekanize kazısında yeni yöntemler ve modellemeler

§

Maden kaynak kestirimi

§

Doğal taş atıklarının değerlendirilmesi

§

Maden

atıkları

ile

sanayi

ve

elektronik

kökenli

atıklarının

yeniden

değerlendirilmesi ve plasitiğin geri dönüşümü
§

Sensör temelli ayırma teknolojileri
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§

Kritik ham maddelerin kazanımı ve geri dönüşümü

§

Doğal kaynakların değerlendirilmesi

§

Cevher hazırlama

§

Enerji verimliliği

§

Çimento, metal, gıda, ilaç üretimi işlemlerinde enerji optimizasyonu ve
kaynakların etkin kullanımı

Alt Çalışma Konuları

§

Mikrodalganın kayaç özellikleri üzerindeki etkileri

§

Mikrodalga destekli kazı

§

Mikrodalga destekli kazı makinesi geliştirilmesi

§

Kazı makinelerinin performans modellemeleri

§

Jeoistatistik

§

Doğal taş ocak ve tesis artıklarının incelenmesi ve değerlendirilebileceği
alanların belirlenmesi

§

Maden atıklarından metal kazanımı

§

Sanayi atıklarından metal kazanımı

§

Evsel atıklardan plastik geri dönüşümü

§

"XRT, NIR, vb. Sensörler

§

Plastik Geri Dönüşümü

§

Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü

§

Nadir Toprak Elementleri

§

Kritik Ham Maddeler

§

Doğal

kaynaklardan

(mineral,

cevher,

konsantre)

kimyasal

karakterli

yöntemlerle farklı bileşiklerin eldesi
§

Ülkemiz maden kaynaklarının ve zenginleştirilebilirliğinin duyarlı olarak
belirlenmesi ve bunların en yüksek verim ile değerlendirilmesi

§

Milli ve yerli cevher hazırlama teknolojilerinin geliştirilmesi

§

Yerli enerji kaynaklarının verimli üretimi ve kullanımı

§

Nadir toprak elementlerinin üretimi

§

Cevher hazırlamada boyut küçültme ve sınıflandırma işlemleri için enerji verimi
yüksek akım şemalarının geliştirilmesi

§

Lateritik nikel cevherlerinden hidrometalurjik yöntemle nikel kazanımı
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§

Verimli

öğütme

makinaları,

verimli

sınıflandırma

makinaları,

tane

davranımlarının incelenmesi (jeoloji, şekil, boyut), üretim şeması optimizasyonu
Anahtar Kelimeler

Kayaç, kayaç özellikleri,Mekanize kazı performans modellemesi, Mikrodalga enerjisi,
Mikrodalga destekli kazı makinesi, Kriging, variogram, geostatistical simulation,
mineral resource, mineral reserve, grade estimation, doğal taş, tesis, kesim, yüzey
işleme, atık, çamur tane boyu, geri dönüşüm, atık yönetimi, maden atıkları, plastik
atıklar, cevher zenginleştirme, kritik ham maddeler, sensörler, geri dönüşüm, mineral
liç, mikrodalga. ısıl önişlem, mekanokimya, çöktürme, cevher hazırlama, proses
teknolojileri, nadir toprak elementleri, verimlilik, sürdürülebilirlik, cevher hazırlama,
kırma, öğütme, sınıflandırma, birim enerji tüketimi, laterit. atmosferik liç, basınç liçi,
nikel, öğütme, sınıflandırma, cevher zenginleştirme, enerji optimizasyonu
Önemi ve Gerekçesi

Ülkemiz önemli maden rezervlerine sahiptir. Maden işletmeciliğinde kayaç ve
cevherlerin kazısı ilk ve en önemli aşamadır. Bu nedenle, kazıyı kolaylaştıracak ve
maliyeti düşürecek yöntemler önem arz etmektedir. Diğer yandan, inşaat sektöründe
yol, tünel, metro, baraj gibi projelerde de kayaç kazısı çok yaygın uygulanmaktadır.
Altyapısı henüz çok eksik olan ülkemiz için altyapı çalışmaları her geçen gün
artmaktadır. Önerilen alan inşaat sektörü için de önemlidir. Konuyla ilgili Dünya'da da
mikrodalga destekli kazı konusunda bilimsel çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.
Mevcut kazı makineleri performans modellemeleri ise yetersizdir.
Mermer, kireçtaşı, vb. kayaçların tesislerde kesimi ve yüzey işlemesi sırasında büyük
miktarlarda atıklar oluşmaktadır. Bu atıkların farklı alanlarda kullanılabilirliğinin
incelenmesi hem tesis maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak hem de farklı
endüstriler için ham madde malzemelerin maliyetini düşürmesi açısında avantaj
yaratacaktır.
Günümüzde kıt kaynaklar ile sonsuz talepler arasındaki dengenin sağlanması için
birincil kaynakların yanında atıklardan ve kullanılmış malzemelerden geri dönüşüm yolu
ile ikincil kaynaklarında ekonomiye kazandırılması hem arz güvenliği hem de doğanın
korunması amacıyla büyük önem arz etmektedir.
Madencilik faaliyetleri neticesinde doğal kaynaklarımızdan elde edilen ürünler olan
mineraller, bileşikler veya metaller çok sayıdaki farklı sanayi alanında (demir/çelik,
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çimento, enerji, tarım, cam, seramik vb.) besleme malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Dolayısıyla, doğal kaynaklarımızdan daha farklı bakış açılarıyla bilinen veya daha farklı
ürünlerin elde edilmesi ekonomiklik, verimlilik, sürdürülebilirlik, farklı kullanım alanı
oluşturma ve diğer konularda önemli avantajlar sunabilecektir.
Yenilenebilir bir kaynak olmayan, yeraltı kaynaklarımızın verimli ve doğru kullanımı,
çevreye duyarlı üretimi ve sürdürülebilirliği önem arz etmektedir. Enerjide dışa
bağımlılığı azaltılabilecek fosil yakıtlarımızın, dünya üretiminde önemli yere sahip
olduğumuz bor, krom mineralleri ve endüstriyel hammaddelerimizin, henüz
üretimimizin olmadığı stratejik hammaddelerden olan nadir toprak elementlerin
üretimi konularında ülkemizde kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Madencilikte kullanılan pek çok ekipmanın ülkemizde üretilemiyor olması dolayısıyla,
dışa bağımlılığımızı azaltacak şekilde, bu ekipmanların yerli ve milli kaynaklarla üretimi
doğrultusunda yapılan çalışmalar desteklenmelidir.
Cevher hazırlama uygulamalarında harcanan enerjinin büyük bir bölümü kırma,
öğütme gibi boyut küçültme devrelerinde harcanmaktadır. Daha enerji verimli
teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak yeni akım şemalarının geliştirilmesi,
kaynakların daha verimli kullanılmasıyla birlikte birim enerji maliyetlerini düşürecektir.
Ülkemiz yeraltı kaynaklarından madencilik işlemleri ile (maden işletme/cevher
hazırlama) çıkarılan ve zenginleştirilen mineraller, akla gelebilecek olan her türlü sanayi
alanında hammadde olarak kullanılmaktadırlar. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın hali
hazırda mevcut ve/veya denenecek/denenmekte olan farklı yöntemlerle ekonomiye
kazandırılması, üretimin sürdürülebilirliği, verimliliği ve ülke ekonomisi adına önem arz
etmektedir.
Enerji maliyetleri günden güne artmaktadır. Gelişmiş ülkeler incelendiğinde madencilik
faaliyetlerinin gayri safi milli hasıladaki yerinin %20'ye kadar yükseldiği görülmektedir.
Ülkemizde ise bu oran 1'in altındadır. Dolayısıyla madencilik faaliyetlerine önem
verilmesi gerektiği ve artan maliyetlere bağlı olarak enerji harcamasının optimize
edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak bu koşullar sağlandığında daha fazla yatırım
yapılabileceği ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği aşikardır. Ülkemiz öncelik
alanları incelendiğinde enerji baş aktör olarak yer almaktadır. Dolayısıyla, madencilikte
enerji optimizasyonu sağlanması konusu da doğrudan ülke önceliğine hizmet edecek
bir başlıktır. Üniversitemizin ve üniversitelerin 3 aksı düşünüldüğünde, öğretim-
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topluma hizmet-araştırma, bu konuda multi-disipliner çalışmaların (maden-makinaişletme-eğitim-gıda vb.) dahi yürütülebileceği düşünülmektedir.
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Makine Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

MURAT

KÖKSAL

PROFESÖR

§

BENAT

KOÇKAR

PROFESÖR

§

BORA

MAVİŞ

PROFESÖR

§

ENGİN

TANIK

PROFESÖR

§

VOLKAN

PARLAKTAŞ

PROFESÖR

§

BORA

YILDIRIM

PROFESÖR

§

SELAHATTİN ÇAĞLAR

BAŞLAMIŞLI

PROFESÖR

§

CAN ULAŞ

DOĞRUER

DOÇENT

§

BARIŞ

SABUNCUOĞLU

DOÇENT

§

BİLSAY

SÜMER

DOÇENT

§

ÖZGÜR

ÜNVER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MEHMET NURULLAH

BALCI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMİR

KUTLUAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MEHMET OKAN

GÖRTAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SELÇUK

HİMMETOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZGÜR

EKİCİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

KEMAL

BOZKURT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALTAY

TEKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TANILAY

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALP

ŞIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA UTKU

YILDIRIM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ARİF EREN

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TALHA

KILIÇEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RAŞİT

KARAKUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKAY

YÜKSEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Otomotiv

§

Savunma Sanayi

§

Havacılık

§

Robotik

§

Medikal

Alt Çalışma Konuları

§

Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri

§

Otonom Sürüş Teknolojileri

§

Sürücü Destek ve Güvenlik Sistemleri
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§

Malzeme Teknolojileri, Esnek Mekanizmalar

§

Yumuşak Robotlar

§

Eklemeli İmalat Teknolojileri

§

İleri Kontrol Teknolojileri

§

Servo Eyleyiciler

Anahtar Kelimeler

Kontrolcü, Kaynak, Yüksek Mukavemetli Çelikler, Kompozit Mazlemeler, Kontrol,
Yapay Zeka, Mekanizmalar
Önemi ve Gerekçesi
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Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
§

MEHMET

TOMBAKOĞLU

PROFESÖR

§

AYHAN

YILMAZER

PROFESÖR

§

CEMİL

KOCAR

PROFESÖR

§

HÜSEYİN OKAN

ZABUNOĞLU

PROFESÖR

§

ŞULE

ERGÜN

DOÇENT

§

EROL

ÇUBUKÇU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÜRDAL

GÖKERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BANU

BULUT ACAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÖKHAN

PEDİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OSMAN

BİLEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED ALİM

KIRIŞIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR

KARAKURT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Radyasyon dedektörleri

§

Nükleer sanayii için malzeme teknolojileri

§

Hızlandırıcı teknolojileri

§

Malzeme teknolojileri

§

Nükleer yakıt çevrimi

§

Nükleer reaktör tasarımı

§

Nükleer ve radyolojik acil durumlara hazırlık ve müdahale

§

4. nesil nükleer reaktör tasarımı

§

Hızlandırıcı Sürümlü Kritik Altı Sistemler

§

Raylı sistemlerden yük ve yolcu trenleri için mikroreaktör tasarımı ve fizibilite
çalışması

§

Küçük modüler nükleer reaktör tasarımı

§

Küçük Modüler Reaktör Teknolojisi

§

Nükleer yakıt çevrimi

§

Hafif Sulu Üretken Reaktör

§

Ergimiş Tuz Reaktörleri

Alt Çalışma Konuları

§

Küçük modüler reaktörler (SMR)

§

Radyasyon madde etkileşimleri
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§

Radyasyon hasarı

§

Radyasyonun biyolojik etkileri

§

Parçacık hızlandırıcıların geliştirilmesi

§

Yeni Nesil Nükleer Enerji Santrallerinde Malzeme Teknolojileri

§

Kullanılmış nükleer yakıtların işlenmesi

§

Nükleer yakıt çevrimi senaryoları

§

Kullanılmış nükleer yakıt ve nükleer atık yönetimi

§

Nükleer reaktörlerin nötronik analizi

§

Kor içi yakıt yükleme stratejileri

§

Atmosferik dağılım analizi

§

Acil durum karar-destek sistemleri

§

Operasyonel kriterlerin belirlenmesi

§

Acil durumların radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi

§

Acil duruma müdahaleye ilişkin eğitim ve öğretim materyalinin geliştirilmesi

§

Kurşun-bizmüt soğutmalı reaktörler

§

Üretken reaktörler

§

Toryum Yakıt Çevrimi

§

Transmutasyon

§

Reaktör tasarımı

§

İtki reaktörleri

§

Küçük modüler nükleer reaktörün termal-hidrolik tasarımı

§

Küçük Modüler Reaktörlerin Nötronik Tasarımı ve Analizi, Küçük Modüler
Reaktörlerin Termal-Hidrolik Tasarımı ve Analizi

§

Küçük Modüler Reaktörlerin Pasif Güvenlik Sistemleri

§

Küçük Modüler Reaktörlerin Güvenlik Analizleri

§

Nükleer yakıt, kullanılmış yakıt, yeniden işleme ve bertaraf

§

Hafif Sulu Üretken Reaktör teknolojisi

§

Gelişmiş Hafif Sulu Üretken Reaktör Tasarımlarının Analizleri

§

Yeni Hafif Sulu Üretken Reaktör Tasarımları

§

Nötronik analiz

§

Neutron Transport Teorisi

§

Çok Grup Difüzyon Teorisi

§

Toryum kullanımı

§

Reaktör Kinetiği
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Anahtar Kelimeler

Nükleer, nükleer reaktör, yeni nesil nükleer reaktörler, küçük modüler reaktörler,
radyasyon, radyasyon detektörleri, malzeme, parçacık hızlandırıcıları, yeni nesil nükleer
reaktör, ergimiş tuz reaktörü, nükleer enerji, malzeme bilimi, 4. nesil reaktörler, çok
yüksek sıcaklık reaktörleri, süper kritik su soğutmalı reaktörler, kullanılmış nükleer
yakıt, yeniden işleme, nükleer yakıt çevrimi, nükleer atık, yanma, kaynak kullanımı, kor
içi yakıt yönetimi, nükleer reaktör analizi, Monte Carlo yöntemi, Nükleer reaktör
tasarımı, nükleer reaktör analizinde kullanılan hesaplama yöntemleri, acil duruma
hazırlık ve müdahale, atmosferik dağılım, karar destek sistemi, müdahale eylem
düzeyleri, arttırılmış gerçeklik, sıvı kurşun soğutma, kurşun-bizmüt ötektik alaşım,
üretken reaktörler, hızlı reaktörler, hafif sulu üretken reaktörler, nükleer enerji, proton
hızlandırıcı, fisyon, Toryum, transmutasyon, reaktör tasarımı, mikroreaktörler, itki
reaktörleri, küçük modüler reaktör, termal-hidrolik tasarım, türbülanslı akış, yakıt
demetleri, türbülanslı akışta ısı transferi, küçük modüler reaktör, termal-hidrolik Analiz,
nötronik analiz, pasif güvenlik sistemleri, üretken, reaktör, MSR, Toryum kullanımı,
reaktör kinetiği, nötronik analiz, nötronik tasarım
Önemi ve Gerekçesi

Nükleer sanayinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bilimsel araştırmaların çoğaltılması için
parçacık hızlandırıcılara ihtiyaç vardır. Nükleer enerji üretimi teknolojisinde günümüz
ticari enerji santrallerine göre daha verimli, çevreye duyarlı ve güvenli yeni nesil
tasarımlar üzerinde çalışmalar hız kazanmıştır. Bu tasarımların faal bir duruma
getirilebilmesindeki en büyük engel günümüz malzeme teknolojileridir. Korozyon,
yüksek sıcaklık ve basınç ve radyasyon gibi etkenlere karşı uzun süre bütünlüğünü
koruyabilecek malzemelere ihtiyaç vardır. Ülkemiz açısından da konuyu inceleyecek
olursak, toryumu yakıt olarak kullanma potansiyeline sahip yeni nesil reaktör tilerinden
biri olan ergimiş su reaktörlerine yönelik hem özel sektörde hem de akademi
bünyesinde çalışmalar yürütülmektedir. Önerdiğimiz konu bu çalışmaları da büyük
oranda destekleyecek temel bir çalışma alanıdır.
Nükleer yakıt çevriminin reaktör-sonrası kısmı üzerinde genel kabul gören kararlar
uygulamaya kon(a)mamıştır. Kullanılmış nükleer yakıtlar ile ne yapılması gerektiği
çeşitli belirsizlikler içermektedir. Bu hususlar doğal kaynaklardan yararlanma düzeyini
ve nükleer atık yönetimini etkilemektedir. Nükleer yakıt çevriminin (özellikle reaktör-
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sonrası işlemlerin) optimizasyonu konusundaki araştırmalar önem ve yarar
sağlayacaktır.
Nükleer Reaktörler kullanılarak enerji ve kimyasal süreçlerde kullanılabilecek ısı
üretimi, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir enerji üretimi için ideal çözümler
olarak sunulabilir.
Çevreye önemli miktarda radyoaktif madde salımının olabileceği radyolojik ve nükleer
acil durumlar için modern karar destek sistemlerinin kullanımına ilişkin deneyim
ülkemizde Nükleer Düzenleme Kurumu'nda ve Nükleer Enerji Mühendisliği
Bölümü'nde bulunmaktadır. Ancak kullanılan sistemin ülkemiz koşullarına uyarlanması
gerekmektedir.
Acil durumlarda radyolojik izleme sonuçlarının karşılaştırılacağı operasyonel kriterlerin
hazırlık aşamasında geliştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu kriterlerin bir kısmı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından belirlenmiştir ve Ulusal Radyasyon Acil
Durum Planı'nda içerilmektedir. Ancak henüz belirlenmemiş olan kriterlerin
türetilmesinde radyasyona maruz kalma senaryoları ve radyasyona maruz kalabilecek
kişilerin özellikleri dikkate alınarak detaylı hesapların yapılması gerekmektedir.
Radyasyon acil durumlara müdahale edecek olanların (acil durum çalışanları)
eğitilmesinde kullanılacak materyalin kullanılmasında arttırılmış gerçeklik tekniğinin
kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu sayede çalışanlar radyasyona maruz
kalmadan yüksek radyasyon düzeyinin bulunduğu alanlarda ölçüm alma ve aramakurtarma faaliyetleri ile ilgili pratik yapabileceklerdir. Ortamdaki çevresel doz eşdeğeri
hızı dağılımına ilişkin verilerin Monte Carlo yöntemi ile oluşturulması planlanmaktadır.
Nükleer reaktörler günümüzde 1950'li yıllarda geliştirilen teknolojiler üzerine
gerçekleştirilmiştir. Ciddi termodinamik verim düşüklüğünün yanı sıra, yakıtları verimli
kullanamama sorunları bulunmaktadır. Daha verimli ve yakıtları daha iyi kullanan
reaktör tasarımlarına gereksinim vardır.
Türkiye’de bol miktarda bulunan toryumdan enerji üretimi için faydalanılması ve
Türkiye’de kurulması planlanan nükleer güç santrallerinin kullanılmış yakıtlarından
kaynaklanacak olan uranyum ötesi radyoaktif atıkların zararsız hale getirilmesini
sağlayacak hızlandırıcı sürümlü kritik altı bir sistemin tasarlanması önem kazanmıştır.
Toryum elementinden enerji üretme çalışmaları günümüzde devam etmekte ve
gelecekte bu çalışmaların yoğunluk kazanması öngörülmektedir.
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Toryum kendi başına yakıt olarak kullanılamaz ancak nötron yutarak U-233’e
dönüştürülebilir. U-233’ün fisyonu sayesinde enerji üretimine katkı sağlayabilir. Türkiye
dünyada toryum kaynakları konusunda 6. sıradadır. Dünyada toryum uranyumdan 3-4
kat fazla bollukta bulunur. Toryumun yakıt olarak kullanımı radyoaktif atık üretimini de
azaltır. Uranyum ötesi radyoaktif atıklar, çoğunlukla nükleer güç santrallerinin
kullanılmış yakıtlarında ortaya çıkan, atom numarası 92’den daha büyük olan
elementlerdir. Bu elementlere Np, Pu, Am, Cm örnek verilebilir. Yarılanma süreleri
uzun olduğu için radyoaktif atıkların tasfiyesi konusunda ana atık problemi olarak
görülürler.
Toryum yakıt çevrimini (Th-U233) başarılı bir şekilde kullanan Hafif Sulu Üretken
Reaktörü için analiz çalışmaları gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi tasarım aşamasında
kalan reaktör konseptleri ile toryum yakıt çevrimi kullanımının ticari ölçeklere
uygulanması incelenmelidir.
Kritik altı sistemlerde spallasyon (doğurgan) hedefine hızlandırıcı kullanılarak
gönderilen yüksek enerjili protonlar, yüksek enerjili ve akıllı bir nötron kaynağı elde
edilmesini sağlar. Bu nötron kaynağı reaktör merkezine yerleştirilir ve zincir fisyon
tepkimeleri bu spallasyon hedefinden sağlanan nötronlar sayesinde devam ettirilir
böylece reaktör kritik altı çalışır. Sistem kritik altı çalıştığı için hızlandırıcının enerjisi
kesildiği anda reaktör kapatılabilir, bu güvenlik açısından avantaj sağlamaktadır.
Reaktör hızlı nötron spektrumunda çalışmaktadır. Bunun sebebi toryumdan
faydalanma oranını artırmak ve verimli bir atık yakımı süreci gerçekleştirmektir. Kor
içinde kullanılacak yakıt 2 çeşittir. Bunlar, toryum yakıt ve radyoaktif atıkları içeren
yeniden işlenmiş yakıttır. Yeniden işlenmiş yakıt, bir basınçlı su reaktörünün kullanılmış
yakıtının yeniden işlenmesiyle elde edilmiş plütonyum ve minor aktinitleri (uranyum
ötesi atıklar) içermektedir.
Sürdürülebilir, ekonomik ve güvenilir ulaşımı ülkemizin bir ucundan diğerine
sağlayacak raylı sistemler için karbon salımı yapmayan ve güvenli enerji arzı sağlayacak
bir güç kaynağı olarak mikroreaktörler kullanılabilir. Bu reaktörler, tasarımı, kurulumu
ve işletilmesi kolay elektrik üretim sistemleri olarak özellikle güç kaynaklarından uzak
bölgeler ya da hareketli taşıtlar için cazip bir alternatif sunmaktadır. Tren taşımacılığını
daha ekonomik, daha güvenilir ve daha çevreci kılmaları mümkün görülmektedir.
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Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de küresel ısınmadır. Küresel ısınmayı
azaltmak ve tersine döndürmek için, küresel ısınmaya katkı yapmayan enerji üretim
seçeneklerinin insanlık tarafından daha da yaygın kullanılması gerekmektedir.
Bunlardan bir tanesi de kuşkusuz nükleer enerjinin daha da yaygın kullanılmasıdır. Var
olan yüksek güçlü nükleer reaktörlerin yanı sıra geliştirilecek küçük modüler reaktörler
ile nükleer enerjinin farklı coğrafyalarda ve düşük güç talebi olan bölgelerde kullanımı
yaygınlaştırılabilir. Ayrıca bu bu tip reaktörlerin modüler olması nedeni ile uzun
dönemde ekonomik olarak avantajı olacağı aşikardır.
Son yıllarda küçük modüler nükleer reaktör teknolojisi alanında çalışmalar hız
kazanmıştır. Bu reaktörler, düşük güç üretimi kapasitesine sahip olsalar da ilk yatırım
maliyetleri şu anki ticari reaktörlerden daha düşüktür. Ayrıca şu anki tasarımlarda
birçok pasif güvenlik sistemi mevcuttur. Bu pasif sistemler herhangi bir elektrik
girdisine sahip olmadığı için kaza durumlarında nükleer reaktörün güvenli şekilde
kapatılması konusunda büyük avantaj sağlamaktadır. Küçük modüler reaktör
teknolojisi alanında yapılacak çalışmalar ülkemizde geliştirilecek herhangi bir tasarım
için gerekli yetkinliğin oluşturulmasında önem arz etmektedir.
Kullanılmış yakıtların yönetimi ve ileri nükleer yakıt çevrimleri nükleer enerji
teknolojisini kullanan bütün ülkelerin çözüm bulmaya çalıştığı önemli bir husustur.
Nükleer teknolojilerin kullanımı ve sürdürülebilirlik açısından bu konularda yapılacak
araştırmalar önem arz etmektedir.
Ergimiş Tuz Reaktörleri 4ncü Nesil Reaktörler Konsorsiyumu tarafından belirlenen
aday reaktörlerden biridir ve dünya genelinde üzerinde en çok araştırma yapılan
reaktörlerden

birisidir.

Artırılmış

güvenlik,

sürdürülebilirlik,

verim,

nükleer

silahsızlanma ve ekonomiklik gibi hedefler bu reaktör konusunda yürütülen
araştırmaların başlıca motivasyonlarıdır. Diğer tip nükleer reaktörlerin kullanılmış
yakıtlarındaki uranyum-ötesi elementlerin, plutonyumun yakılması ve toryum kullanımı
ile üretken bir reaktör olması bu reaktörü radyoaktif atık ve nükleer yakıt yönetimi
açısından cazip kılmaktadır.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
§

Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

§

Diyetetik Anabilim Dalı

§

Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalı

§

Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı

Çocuk Gelişimi Bölümü
§

Özel Gereksinimli Çocukları Gelişimi Anabilim Dalı

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
§

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Ergoterapi Bölümü
§

Ergoterapi Anabilim Dalı

Odyoloji Bölümü
§

Odyoloji Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

Antropometri Laboratuvarı

§

Besin Kimyası Laboratuvarı

§

Beslenme İlkeleri Laboratuvarı

§

Elektrofizyoloji Laboratuvarı

§

İşitme Cihazı Laboratuvarı ve Kulak Kalıbı

§

İşitsel Algı Laboratuvarı

§

Konuşma ve Ses Laboratuvarı

§

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

§

Odyoloji Öğrenci Uygulama Odası

§

Organik Kimya Laboratuvarı

§

Orhan Köksal Araştırma Laboratuvarı

§

Vestibüler Laboratuvar Kompleksi
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Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademik Kadro
§

ASLI

AKYOL MUTLU

PROFESÖR

§

AYLİN

AYAZ

PROFESÖR

§

ZEHRA

BÜYÜKTUNCER DEMİREL

PROFESÖR

§

NESLİ

ERSOY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASLIHAN

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSU

ÇETİN KARAKAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FUNDA

TAMER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP BÜŞRA

EROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA GÜLHAN

SAMUR

PROFESÖR

§

HÜLYA

GÖKMEN ÖZEL

PROFESÖR

§

AYLİN

AÇIKGÖZ PINAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MEHMET

FİSUNOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İNCİ

TÜRKOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ARZU

KABASAKAL ÇETİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA

ILGAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZNUR

AYDIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DERYA

DİKMEN

DOÇENT

§

MEVLÜDE

KIZIL

DOÇENT

§

MERCAN MERVE

TENGİLİMOĞLU METİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DAMLA

GÜMÜŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖMER FARUK

KARABULUT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NESLİŞAH

RAKICIOĞLU

PROFESÖR

§

PELİN

BİLGİÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZEYNEP

GÖKTAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DAMLA

DEDEBAYRAKTAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE GÜL

ULUSOY GEZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SÜMEYRA

ÖTELEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Beslenme ve Diyetetik

Alt Çalışma Konuları

§

Sürdürülebilir Beslenme ve Sürdürülebilir Beslenme Modelleri

§

Ulusal beslenmede mevcut durum ve diyet kalitesi, beslenme ile ilgili önerilerin
ve ulusal stratejilerin geliştirilmesi. Sürdürülebilir beslenme modellerinin
planlanması
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§

Toplumdaki Risk Gruplarında (Gebelik ve Laktasyondaki kadınlar, bebekler,
çocuk ve adölesanlar, yaşlılar, işçiler) beslenme ve beslenme ile ilişkili sorunların
önlenmesi ve tedavisinde beslenme ile ilişkili faktörler

§

Bulaşıcı olmayan hastalıkların (Kardiyovasküler Hastalıklar, kanserler, kronik
solunum yolu hastalıkları (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları, KOAH, astım
vb.), obezite ve diabetes mellitus (diyabet),nörobilişsel sağlık sorunları (demans,
Alzheimer vb.), kronik psikiyatrik sorunlar (anksiyete, depresyon, psikozlar vb.),
kronik böbrek hastalıkları, diğer sistemleri tutan kronik hastalıklar (kronik
inflamasyon hastalıkları, kronik gastrointestinal sistem hastalıkları, kronik
hematolojik sorunlar, genetik ve metabolik kökenli kronik nadir hastalıklar vd.)
önlenmesi ve tedavisinde diyet ve diyet ile ilişkili faktörler (Diyet İnflamatuar
indeksi, Diyet Glisemik indeks/yük, Diyet Antioksidan kapasitesi, Diyet
Fitokimyasal İndeksi vd.)

§

Beslenme

ile

ilişkili

hastalıkların

önlenmesi

ve

tedavisinde

bağırsak

mikrobiyotası ile Beslenme İlişkisi, bağırsak geçirgenliği, mikrobiyal çeşitliliği
etkileyen besin ve besin ögeleri,
§

Obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde Beslenme
(Obezite tedavisinde fitokimyasallar, adipoz doku kahverengileşmesi, tıbbi
beslenme

tedavisi,

seçili

fitokimyasalların

biyokullanımlı

nanoenkapsülasyonunun yapılması ve obezite ile ilinti hastalıklarda in-vitro ve
in-vivo modellerinde tedavi amaçlı uygulanması)
§

Nöroinflamasyon ve Diyet (ilişkili besin ögeleri, fitokimyasallar, mikrobiyota, vd.)

§

Beslenme ile ilişkili kronik hastalıklar ve beslenme biyokimyası, açlık ve tokluk
mekanizmaları, Kronobeslenme/Sirkadiyen ritim beslenme ilişkisi,

§

Hastalıkların patogenezinde beslenme, gelişimsel programlanma, fetal
programlama

§

Bireyselleştirilmiş beslenme (Nutrigenetik, nutrigenomiks, epigenetik, gendiyet etkileşimleri, bağırsak mikrobiyomu, diyet-mikrobiyom etkileşimleri,
probiyotikler, prebiyotikler, postbiyotikler, fermente besinler vd.)

§

Beslenme durumunun saptanmasına yönelik biyobelirteçlerin geliştirilmesi
(Besin ögesi alım düzeyi, besin biyoaktif bileşiklerin alım düzeyleri,
serum/idrar/feçes vb. biyolojik örneklerdeki düzeyler, omics, proteomiks,
transkriptomiks, metabolomiks vd)
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§

Besin karsinojenlerinin oluşumları (Mikotoksinler, heterosiklik aromatik aminler,
AGEs vd.) besinlerdeki düzeyleri ve maruziyetlerinin azaltılma stratejileri
(antioksidanlar, probiyotikler, prebiyotikler vb. kullanımı)

§

Besin güvenliği, Besin katkı maddeleri, endokrin bozucular

Anahtar Kelimeler

Beslenme, diyetetik, diyet kalitesi, sürdürülebilir beslenme, sürdürülebilir diyet
modelleri, bireyselleştirilmiş beslenme, kronik hastalıklarda beslenme, obezite,
sirkadiyen ritim/kronobeslenme, fitokimyasallar, fermente besinler, besin biyoaktif
bileşenler,

nanoenkapsülasyon,

antioksidanlar,

probiyotikler,

mikotoksinler,

heterosiklik

prebiyotikler,

aromatik

postbiyotikler,

aminler,
bağırsak

mikrobiyotası/mikrobiyal çeşitlilik, beslenme ve bağırsak mikrobiyotası, zonulin,
lipoprotein bağlayıcı protein, nutrigenetik, nutrigenomiks, epigenetik, gen-diyet
etkileşimleri, omics, proteomiks, transkriptomiks, metabolomiks, ultra işlenmiş
besinler, besin güvenliği, besin katkı maddeleri, diyet inflamatuar indeksi, diyet
antioksidant indeksi, diyet fitokimyasal indeksi
Önemi ve Gerekçesi

Beslenme, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önem
taşımaktadır. Sağlıklı beslenme sağlanması sağlıklı yaşam sürdürülmesi kadar ileride
oluşabilecek kronik hastalıkların önlenmesi açısından da önem taşımaktadır. Son
yıllarda beslenme ve su kaynaklarının değişimi göz önüne alınacak olursa sürdürülebilir
beslenme ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda toplumun ve toplumdaki risk gruplarının
(yaşlı, yetişkin, çocuk, gebe- emziren anne, işçi) beslenme durumunun saptanmasına
yönelik çalışmaların yapılmasını ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmalar gruplara yönelik
beslenme eylem plan ve politikalarının geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Yine
çalışmalar ürün geliştirilmesi ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi açısından
temel oluşturacaktır. Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde yaşlı nüfus hızla artış
göstermektedir. Bu durum hem kronik hastalıkların görülme sıklığını ve hem de sağlık
harcamalarını arttırmaktadır. Ayrıca bilim insanlarını farklı sağlık sorunları ile karşı
karşıya bırakmaktadır (ör: sarkopeni, sarkopenik obezite vb.). Hastalıkların oluşumunun
önlenmesi ve kronik hastalık yükünün azaltılmasında her yaş döneminde sağlıklı
beslenme önem taşımaktadır. Toplumdaki tüm bireylerde (farklı yaş, cinsiyet ve
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aktivite durumunda vb.) beslenme durumunun saptanması ve sonuçlarına göre sağlıklı
beslenme önerilerinde bulunulması önceliklidir.
Gebelik, doğurganlık çağındaki kadınlar için çok sayıda fizyolojik değişiklikleri içeren
doğal bir süreçtir. Bu süreçte anne ve bebek sağlığını etkileyen birçok etmenin
(annenin yaşı, gebelik sayısı/çoğul gebelikler, son iki gebelik arasındaki süre, kronik
hastalıklar, ilaç kullanımı, genetik yapı gibi) içinde en önemlisi yeterli ve dengeli
beslenmedir. Kadınların gebelik öncesi (prekonsepsiyon) ve gebelik dönemindeki
sağlık ve beslenme durumu, gebeliğin seyrini gösteren temel belirleyicilerdir.
Beslenme, fiziksel aktivite ve davranışsal müdahaleleri içeren gebelik öncesi
(prekonsepsiyon) bakım, doğurganlık çağındaki kadınların sağlık hizmetlerinin önemli
tamamlayıcısıdır. Gebelik öncesi (prekonsepsiyon) ve gebelikteki bakımın önemli
bileşenleri, gerek duyulduğunda medikal beslenme tedavisi ile beraber normal
gebelikler için beslenme danışmanlığını içermeli ve bu uygulamalar sağlık hizmetleri ile
birleştirilmelidir.
Gebelik döneminde görülen maternal obezitenin en önemli nedeni, doğurganlık
çağındaki kadınlarda hızla artan obezite prevelansı ve gebelik süresince önerilen ağırlık
artışının üzerine çıkılmasıdır. Maternal obezite ile ilişkili komplikasyonlar gestasyonel
diyabet, hipertansiyon, preeklampsi, sezaryen doğum, erken doğum, suni doğum
indüklemesi (doğum indüksiyonu), doğum sonrası kanamalar, makrozomi, doğumsal
defektler ve yenidoğan hipoglisemisidir. Gebelikte oluşan birçok olumsuz maternal ve
fetal sağlık sorunları maternal obezite ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, olumsuz
sonuçları iyileştirmek amacıyla doğurganlık çağında olan tüm fazla kilolu ve obez
kadınlar, gebelikten önce, gebelik döneminde ve gebelikler arasında diyet ve fiziksel
aktivitenin gebelik üzerindeki rolü ve ağırlık yönetimi konusunda danışmanlık almalıdır.
Bu konuda kanıta dayalı çok sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. Anne sütü, yenidoğanın
dengeli beslenmesini, sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlamak için zaman içerisinde
içeriği bebeğin gereksinimlerine uygun değişebilen kompleks ve dinamik bir sıvıdır.
Bileşiminin her annenin bebeğine özgü olması, büyüme ve gelişme ile birlikte içerik ve
miktarının bebeğin gereksinimlerine göre doğal olarak değişmesi nedeniyle anne sütü
“canlı” bir sıvı olarak kabul edilmektedir. Bebek beslenmesinde anne sütünün yerini
alabilecek, anne sütüne denk doğal ya da işlenmiş başka bir besin bulunmamaktadır.
Biyoyararlılığı yüksek ve sindirimi kolay bir besin olan annesütü, yenidoğan ve yaşamın
ilk 6 aylık döneminde optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan sıvı, enerji ve besin
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ögelerinin karşılanmasında tek başına yeterlidir. Anne sütü aynı zamanda içerdiği
biyoaktif proteinler, lipidler, oligosakkaritler ve immunomodulator komponentler ile
yenidoğanın ekstrauterin yaşama geçişte en iyi şekilde uyumunu sağlamaktadır.
Bebeklerin beslenmesinde önemli bir besin olan anne sütünün bileşiminin incelenmesi
ve kronik hastlıklarla ilişkisinin ortaya konması halk sağlığı a ve beslenmesinin
planlanmasında büyük önem arzetmektedir.
Günümüzde diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kronik böbrek hastalıkları, kanser,
osteoporoz ve kronik akciğer hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) tüm
dünyada en önemli mortalite nedenleri arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) verilerine göre gelecek on yıl içerisinde BOH’ un %17 oranında artacağı tahmin
edilmektedir. Her ne kadar BOH’ u önleme stratejileri gelişmiş ülkeler üzerinde
yoğunlaşmış olsa da bu hastalıkların görülme sıklığı düşük ve orta gelirli ülkelerde daha
yaygın olmakla birlikte, bu ülkelerde etkin önleme stratejileri halen geliştirilememiştir.
Toplumların beslenme şeklinin bu hastalıkların gelişimi üzerindeki önemli etkisi
düşünüldüğünde, BOH’ u önleme stratejilerinin geliştirilmesi ve beslenme ile ilişkili
olan etki mekanizmalarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Küresel beslenme
problemlerinin başında gelen obezite ve fazla kiloluluk doğurganlık çağındaki
kadınlarda yaygınlıkla gözlenmeye başlamış ve hem anne sağlığını hem de bebek
sağlığını tehdit eden, doğum sonucu parametrelerinde belirgin düzeyde olumsuz
komplikasyonlara yol açan metabolik bir bozukluk olarak değerlendirilmektedir.
Dünyanın farklı bölgelerinde çocukluk çağı obezitesinin de yüksek prevalans gösterdiği
günümüz koşulları, geleceğin anne adaylarının küçük yaşlardan itibaren fazla kiloluluğa
maruz kalarak konunun kısır bir döngü içerisinde ilerlediğine dikkat çekmektedir. İlginç
olarak, 2000’li yıllardan itibaren konu uluslararası literatür düzeyinde tartışılır bir
konuma gelmiş olsa da obez veya fazla kilolu anne adaylarının optimal beslenme
şeklinin ne olması gerektiği konusunda hazırlanmış küresel bir rapor, rehber ya da öneri
olmadığı ortaya çıkmaktadır. Fetal programlama hipotezi kapsamında biyolojik
modellerde annenin beslenme durumunun yenidoğan sağlığı için belirleyici bir faktör
olduğu defalarca kanıta dayalı tıp bilimleri kapsamında gösterilmiştir. Bu noktada, her
ne kadar gebelik öncesi ve sonrasındaki fazla kiloluluk ya da obezite ile mücadele kritik
düzeyde önemli olsa da beslenme durumundaki bu bozukluklara bağlı olarak ortaya
çıkan sonuçların, spesifik diyet müdahalelerine yanıt vererek düzeltilebilir olup
olmadığı konusu da en az mücadele kadar önemli bir alan olarak değerlendirilmektedir.
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Bireyselleştirilmiş tıp uygulamaları bir süredir büyük ilgi görmektedir. Benzer şekilde,
bireyselleştirilmiş beslenme yaklaşımı da beslenme bilimin geleceğinin en önemli
bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Beslenme tedavilerine bireylerin verdiği
yanıtların farklılık gösterebildiği uzun zamandır gözlenmesine karşın, bu farklılığın
nedenleri tam olarak bilinmiyordu. Önce İnsan Genom Projesi ve ardından İnsan
Mikrobiyom Projesi sonuçları bireysel farklılıkların daha iyi anlaşılmasına yönelik önemli
bilgiler

sundu.

Bugün

bu

bilgiler

henüz

tam

olarak

klinik

uygulamalara

dönüştürülememiş olsa da hali hazırda bireysel öneri sunduğunu iddia eden genetik
test analizi ve mikrobiyom analizi sonucu beslenme önerileri sunan paneller
bulunmaktadır. Yakın gelecekte klinik uygulamalarda kullanımının artacağı öngörülen
bu panellerin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar, ulusal ve uluslararası
platformlarda bu alanın öncülerinden olma fırsatı sağlayabilir.
Beslenme durumunun saptanmasına yönelik biyobelirteçlere ihtiyaç çok büyüktür ve
tüm dünyada bu belirteçlerin saptanmasına yönelik büyük projeler devam etmektedir.
Bu ihtiyacın en önemli nedeni, hali hazırda beslenme durumunun değerlendirilmesinde
kullanılan yöntemlerin çeşitli sınırlılıklarının olması ve birçoğunun subjektif yöntemlere
dayanmasıdır. Ayrıca besinlerin yapısında bulunan biyoaktif bileşenlerin sağlık üzerine
etkinliklerine yönelik bilginin her geçen gün artması ve bireye/topluma yönelik öneri
geliştirebilmek için bu diyet bileşenlerinin ne miktarda alındığının ve vücuttaki
düzeyinin hesaplanması zorunluluğudur. Örneğin, idrarla sodyum atımı üzerinden
diyetle tuz alımının hesaplanması gibi yöntemlerin diğer diyet bileşenleri için
geliştirilmesi, biyobelirteçlerin tanımlanması ve analiz yönteminin oluşturulması bugün
sağlık üzerine etkili olduğunu söylediğimiz birçok biyoaktif bileşenin (vitaminler,
mineraller, fitokimyasallar, biyoaktif peptidler, vb.) etkilerini daha iyi anlamamızı ve
güvenli öneriler geliştirmemizi sağlayacaktır. Bu nokta -omics (proteomiks,
transkriptomiks ve metabolomiks) teknolojisinin gelişmesi bu çalışmaları çok
ivmelendirmiştir. Bu gelişmelerin gerisinde kalmamak için bu alana yatırım yapılması
çok değerli olacaktır.
Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar düşük seviyeli kronik inflamasyon ile karakterizedir
ve artmış bağırsak geçirgenliği bu inflamasyonu şiddetlendirmektedir. Beslenme,
bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların patogenezinde önemli rol oynamaktadır.
Prevelansı hızla artmakta olan Tip 2 diyabette bağırsak geçirgenliği ile bazı diyetsel
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faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesi beslenme ile ilişkili yeni ve güncel önerilerin
geliştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Epidemiyolojik çalışmalar ve deneysel çalışmalar kanser gelişiminde diyetin önemli rol
oynadığını göstermektedir ve insan kanserlerinin üçte birinin diyetle ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Dünya Sağlık örgütü verilerine göre 2020 yılında tüm dünyada 19.3
milyon yeni kanser vaka sayısının olduğu belirtilirken, 2040 yılında yaklaşık 29 milyon
yeni vakanın olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, insanda kanser riskini artıran veya
azaltan uygulamalar veya beslenme alışkanlıkların araştırılması ve diyetle maruziyetinin
azaltılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Çok faktörlü, kompleks bir hastalık olan obezite, dünya çapında her yaş grubunda
görülme sıklığı hızla artan ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Obezite, diyabet, kalp damar
hastalıkları, çeşitli kanser türleri, osteoartrit gibi birçok hastalığın oluşum riskini
arttırarak yaşam kalitesinin azalması ile ilişkilidir. Tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz,
davranış değişikliği, farmakolojik ve cerrahi yaklaşımlar, obezite tedavi yöntemleri
arasındadır. Enerji homeostazının regülasyonunda kritik role sahip olan adipoz doku,
obezite tedavisi için odaklanılan önemli bir yaklaşım haline gelmiştir. Adipoz doku,
beyaz adipoz doku (BAD), kahverengi adipoz doku (KAD) ve bej adipoz dokudan oluşan
heterojen yapıdaki endokrin bir organdır. Güncel araştırmalar, beyaz adipoz dokunun
kahverengileşmesinin ve KAD aktivitesinin arttırılmasının, termojenez yoluyla enerji
harcamasını arttırarak obezite kontrolünde yeni ve umut verici bir yaklaşım olduğunu
ileri sürmektedir. Yapılan in vitro ve in vivo çalışmalarda ise besinlerin yapısında
bulunan bazı ögelerin ve biyoaktif bileşenlerin, bu etkilerde rol oynayabileceği
gösterilmiştir.

Bitkilerin

yapısında

bulunan

doğal

biyoaktif

bileşikler

olan

fitokimyasalların, sempatik sinir sistemi aktivasyonu, tiroid hormon sinyalizasyonu ve
metabolizmanın

transkripsiyonel

regülasyonu

aracılığıyla

enerji

harcamasının

arttırılması için nispeten güvenli ve etkili bir seçenek olduğu belirtilmektedir.
Kurkumin, epigallokateşin gallat, resveratrol gibi birçok fitokimyasalın anti-obezite
etkileri olduğu gösterilmiştir. Birçok fitokimyasal obezite ve ilişkili hastalıkların
önlenmesi ve tedavisinde umut vericidir. Ancak fitokimyasallar düşük stabilite ve
çözünürlüğe

sahiplerdir.

Etkinliklerinin

ve

kararlılıklarının

geliştirilmesi

için

fitokimyasallar biyouyumlu ve biyoparçalanır nanoparçacıklara kapsüllenebilir. Birçok
çalışmada, bu nanokapsüllerin fitokimyasalları etkili bir şekilde taşıyabildiği,
biyoyararlanımlarını ve biyoaktivitelerini geliştirebildiği ve hatta bir nanokapsül
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sisteminde

birden

fazla

fitokimyasal

taşıyarak

sinerjik

etkileri

artırabildiği

gösterilmiştir.
Sirkadiyen zamanlama sistemi, fizyolojiyi ve davranışı, dünyayla zamansal olarak
senkronize ederek günlük biyolojik ritimleri yönetir. Aydınlık-karanlık döngüsü ve besin
alımının zamanlaması dahil olmak üzere dış zaman ipuçları (zeitgebers), sırasıyla
hipotalamik suprakiazmatik çekirdeklerde ana sirkadiyen saatin ve periferik
dokulardaki metabolik ritimlerin sürüklenmesi için günlük sinyaller sağlar.
Metabolizma ve beslenme, sirkadiyen ritim ile yakından ilişkilidir. Aktivite ritmini
düzenleyen

santral

düzenlenirken,

lokal

sirkadiyen

ritim,

aydınlık/karanlık

metabolik

ritmi

düzenleyen

döngüleri

periferik

tarafından

sirkadiyen

ritim

besleme/açlık döngüleri ile düzenlenmektedir. Beslenme zamanlarına dikkat edilmesi,
toplam alınan enerjide azalma olmasa bile metabolik hastalıkları kontrol etmenin bir
yolu olarak kabul edilmektedir. Uygun zamanlarda polifenoller, doymamış yağ asitleri
ve posa gibi faydalı besin ögelerinin tüketimi, ilaçların belirli zamanlarda verildiği gibi,
sağlığın desteklenmesine yardımcı olabilmektedir. Aktif faz dışında, alışılmamış
saatlerde besin alımı ise çeşitli metabolik bozukluklara neden olmaktadır. Sirkadiyen
sistemi dikkate alan beslenme yaklaşımı olan kronobeslenme ile ilgili çalışmalar hız
kazanmaktadır. Sirkadiyen ritimde bozulma, homeostazı etkileyerek metabolik yollar
üzerinden inflamasyon ve obezite gibi olumsuz sağlık sonuçlarına da neden
olabilmektedir. Zaman kısıtlı beslenme, ağırlık kaybı, glikoz ve yağ metabolizması
iyileştirmeleri ile kardiyometabolik sağlık için umut vadeden bir beslenme yaklaşımıdır.
Zaman kısıtlı beslenme, günlük enerjinin günün aktif fazı sırasında 6-8 saatlik bir aralık
içinde alınmasını içerir. Enerji ve besin bileşimi yerine öğün zamanlamasını vurgular.
Günümüzde tüketime hazır işlenmiş besinlerle fark etmeden yüksek miktarda
tüketilen fruktoz ve doymuş yağ asitleri, kronik hastalıkların ortaya çıkmasında yeni bir
sağlık tehdidi olarak düşünülmektedir. Birçok epidemiyolojik, klinik ve deneysel
çalışma, son 30 yılda gıda sanayisinin kullanımı ile artan fruktoz ve doymuş yağın
tüketiminin, obezite, tip II diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom ve
nörolojik hastalıklar gibi kronik hastalıklarla ilintili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, diyet
ile alınan yağ ve karbonhidrat türünün beyinde inflamatuar yanıt üzerine etkileri
olduğu kapsamlı epidemiyolojik çalışmalarda gösterilmiştir ve önceliklendirilmesi
gereken bir alandır. Dolayısıyla, bu öncelikli alandaki çalışmalarımız diyetin beyin
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hücrelerinin inflamatuar yanıtına olan etkisinin anlaşılmasına ve dolayısı ile yeni diyet
önerilerinin ortaya çıkartılmasına katkılar sağlar.
İlave

şekerin

ve

doymuş

yağın

günümüzde

artan

tüketimi

göz

önünde

bulundurulduğunda, gelişimsel programlamayı inceleyen çalışmalar az olmakla
beraber, mekanizmaları kesin değildir. Mekanizmaların daha net ortaya konulabileceği,
transkripsiyon faktörlerini, adipoz doku ile ilişkili diğer parametreleri, iştah
kontrolünde rol alan hipotalmik peptidleri, beyinde ödül mekanizmalarını ve doz
ayarlamasını inceleyen çalışmalara ihtiyaç vardır. Hayvanlar üzerinden yapılan
çalışmaların insanlara uyarlanmasındaki kısıtlamalar düşünüldüğünde çeşitli diyet
bileşenlerinin insanlarda akut ve kronik olarak nasıl etkilere yol açacağını
gösterebilecek klinik çalışmaların da yapılması önerilebilir.
Besin alımı ve bağırsak mikrobiyotası arasında karşılıklı ve güçlü bir etkileşim olduğu
kabul edilmektedir. Bağırsaktaki mikroorganizmaların bazı vitaminlerin sentezini veya
bazı besin bileşenlerinin degradasyonunu etkileyebildiği, yani mikrobiyotanın
beslenme üzerine etkili olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. Ancak İnsan Mikrobiyom
Projesi’nin bağırsak mikrobiyotası hakkında ortaya koyduğu bilgiler ile mikrobiyotayı
etkileyen etmenler üzerine odaklanılmış ve beslenmenin mikrobiyota üzerine etkileri
araştırılmaya başlanmıştır. Farklı diyet örüntüleri, makro, mikro besin ögeleri ve çeşitli
fitokimyasalların bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerinin yeni teknolojiler ile
araştırılması bu alandaki uluslararası literatüre katkı sağlayacaktır.
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Çocuk Gelişimi Bölümü
Akademik Kadro
§

EMİNE NİLGÜN

METİN

PROFESÖR

§

FAHRİYE FİGEN

TURAN

PROFESÖR

§

İSMİHAN ZELİHA

ARTAN

PROFESÖR

§

NUR PINAR

BAYHAN

PROFESÖR

§

ÖZCAN

DOĞAN

PROFESÖR

§

ÇİĞDEM

AYTEKİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HAKTAN

DEMİRCİOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SANİYE

BENCİK KANGAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEMRA

ŞAHİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZEYNEP

ÇETİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HÜLYA

TERCAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞE ELİF

IŞIK USLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BAHAR

UYAROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

BÜLBÜN AKTI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

ACAR ŞENGÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GİZEM YAĞMUR

DEĞİRMENCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PELİN

ERDEM ÇEVİKBAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RAZİYE

YÜKSEL DOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELEN

GÜNDÜZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Önerilen öncelikli alanlar başlıklar halinde bu bölümde belirtmelidir.

§

Gelişimsel Erken Müdahale

§

Gelişimsel gecikmesi olan ve gelişimsel ve çevresel risk altında olan çocukların
ve ailelerinin gelişimini desteklemek üzere,
•

Önleyici Gelişimsel Erken Tarama, Gelişimsel Erken Tanılama Araçlarının
yaygınlaştırılarak

•

Gelişimsel Erken Müdahale Sisteminin Oluşturulması

•

Çocuğun gelişim alanı ve becerilerinin desteklenerek aile ve çocuğun
güçlendirilmesi.

Alt Çalışma Konuları

§

Erken ve periyodik gelişimsel tarama, gelişimsel tanılama: Ülkemiz çocuklarına
uygun standardizasyonu yapılmış, geçerli ve güvenilir olan gelişimsel tarama ve
gelişimsel tanılama aracı ile bebeklerin ve çocukların erkenden ve periyodik
olarak gelişimsel taranması ve gerektiği zaman gelişimsel tanılanması. Bu
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gelişimsel tarama ve tanılama aracı için Çocuk Gelişimi bölümünün 2010
yılından beri standardizasyonuna çalıştığı “ 0-36 ve 37-72 ay Bebek ve
Çocukların Gelişiminin Değerlendirilmesi Ölçeği”nin kullanılması ve
eğitimlerinin yapılması
§

Sağlık Bakanlığı ile koordine olarak erken ve periyodik gelişimsel tarama,
gelişimsel tanılama sistemin kurulması. Bu sistemde Sağlık Bakanlığı Aile
Sağlığı Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
eşgüdüm halinde çalışılması

§

Bu sistem dahilinde gecikme riski bulunan çocuk ve ailelere gelişimsel destek
program hazırlanarak gelişimsel erken müdahale sistemi oluşturulması ve
yaygınlaştırılması

§

Erken ve periyodik gelişimsel tarama, gelişimsel tanılama ile ülkemizde halen
bulunmayan bebek ve çocukların gelişimsel profillerinin ortaya çıkarılması.

Anahtar Kelimeler

Çocuk gelişimi, gelişimsel değerlendirme, gelişimsel tarama, gelişimsel tanılama,
gelişimsel erken müdahale, gelişimsel profil, gelişimsel destek programları, gelişimsel
destek hizmet alanları, anne çocuk etkileşimi, risk grubu
Önemi ve Gerekçesi

Çocuklar, genellikle doğumdan okula başlayana kadar gelişimlerinin büyük bir kısmını
tamamlar. Düzenli olarak büyüyen çocuk gelişir ve kendi dünyalarında hareket etmeye,
iletişim kurmaya ve oynamaya başlarlar. Kendi çevrelerindeki halka gittikçe genişler ve
çevreyi idare etme yeteneği ile bağımsızlıklarını kazanırlar. Tipik çocuğun gelişiminin
aksine gelişimsel gecikmesi olan çocuklar tecrübelendikleri bu süreçlerden daha zor
geçerler. Birçok çocuğun doğal olarak başardığı temel becerilerde ustalaşmak için
dikkatlice planlama ve uygulanma sürecine gereksinim duyarlar. Erken müdahalenin
önemi burada başlamaktadır. Erken müdahale, doğumdan başlayarak gelişimsel
gecikmesi, risk durumu olan (biyolojik, çevresel gibi) bebek ve çocuğun gelişimsel
durumu ölçüsünde hem bireysel hem çevresel hem de bireysel ile çevre arasındaki
ilişkileri de kapsayan durumları olumlu yönde değiştirme, geliştirme, düzeltme
amacıyla kaynakların bilinçli kullanıldığı yönlendirilmiş amaçlı bir süreçtir. Erken
müdahalenin amaçlarından biri çocuklara mümkün olan en erken zamanda gelişimsel
müdahale edilmesinin etkilerinin de o kadar yüksek düzeyde çocuk ve ailede
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görüldüğüdür. Sistematik, karşılaştırılmalı ve deneysel merkezli gelişimi temel alan
erken müdahale programlarının uygulanması çocukları oluşacak ikinci bir gelişimsel
komplikasyondan koruyarak gelişimsel yörüngelerini değiştirmekte ve hâlihazırda
sergiledikleri gecikmeleri azaltarak gelişimlerini arttırmaktadır. Yaşamın erken
dönemlerinde gelişimleri uygun şekilde desteklenen çocuklar, gelecekte toplumsal
yaşama daha çok katılmakta, erken dönemde yapılan müdahaleler, olumsuz çevre
koşullarının olası etkilerini azaltabilmektedir. İkinci amaçlarından biri “erken”
sözcüğünü gerçekleştirecek olan “erken gelişimsel tarama, gelişimsel değerlendirme,
gelişimsel tanılamadır. Erkenden müdahale yapılması için ve gelişimsel gecikmelerle
ilişkili ikincil problemlerin önlenmesi için gelişimsel tarama, gelişimsel tanılama ve
gelişimsel değerlendirme çok önemlidir. Gelişimsel tarama değerlendirmeleri, bir
çocuğun öğrenme ve gelişimine dair bir ön değerlendirme yapmak, genel gelişimini
kaydetmek ve akademik veya gelişimsel alanlarda gecikme yaşayabilecek çocukları
belirlemek için en iyi seçenektir. Erken çocukluk döneminde gelişimsel taramanın
temel amacı, daha derinlemesine değerlendirilmesi gereken veya özel gereksinimleri
olan çocukları belirlemektir. Çalışmalarla gelişimsel erken müdahale sisteminin
kurulması, nitelikli hale getirilmesi ve düzenli izlemlerle niteliğinin korunmasının
ülkemiz ve bu alan için önemli bir gereklilik olduğu düşünülmektedir.
Gelişimsel erken müdahale ile böylece,
•

Genetik ve biyolojik sorunların üstesinden gelme veya sorunları minimuma indirme,

•

Ebeveynlere ve tüm aile bireylerine yeni duruma uyum sağlamaları ve çocuk ile uzun
süreli nitelikli bir etkileşim kurabilmelerine yönelik bilgi, destek ve önerileri sunma,

•

Gelişimin tüm alanlarında çocuğu destekleyecek uygun gelişimsel deneyimler
sunma ve çocuğun içinde bulunduğu çevreyi zenginleştirme,

•

Ebeveyn-çocuk etkileşimini destekleme, uygun olmayan etkileşimsel davranışları
önleme,

•

Mümkün olduğunca gelişimin farklı alanlarında çocuğun bağımsızlık kazanmasını
sağlama,

•

Bu bağlamda, çocuğun ailesini ve çevresini de sürece dahil ederek çocuğu bir bütün
olarak ele alan, disipliner arası bir yaklaşımla başta Çocuk Gelişimci olmak üzere,
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İnterdisipliner çalışma ortamı ile bir grup profesyonel tarafından planlanan
müdahaleler gerçekleştirilecektir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Akademik Kadro
§

MAVİŞ EMEL

KULAK KAYIKCI

PROFESÖR

§

FATMA

ESEN AYDINLI

DOÇENT

§

AYŞEN

KÖSE

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MELTEM ÇİĞDEM

KİRAZLI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞIN

NOYAN ERBAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYDAN

BAŞTUĞ DUMBAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE

KARAHAN TIĞRAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HAZEL ZEYNEP

KURADA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖNAL

İNCEBAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MÜMİNE MERVE

PARLAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

DİLBAZ GÜRSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞENUR

DEMİRCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DAMLASU

YAĞCIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BUSE

ÇETİNKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

MİRALOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FERİT

UZUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Konuşma sesi bozuklukları

§

Ses bozuklukları

§

Akıcı konuşma bozuklukları

§

Serebral Palside Dil, Konuşma, Ses ve Yutma Bozuklukları

§

Total Larenjektomide Koku Rehabilitasyonu

§

Disfonide Telerehabilitasyon Uygulamaları

§

Disfajide Telerehabilitasyon Uygulamaları

§

Yutma bozuklukları

§

Gelişimsel dil bozuklukları

§

Edinilmiş dil bozuklukları
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§

Motor konuşma bozuklukları

§

Bilişsel iletişim bozuklukları

Alt Çalışma Konuları

§

Baş-yüz anomalilerine bağlı konuşma bozuklukları

§

Pediatrik-Yetişkin ses bozuklukları

§

Profesyonel ses bozuklukları

§

Ses fizyolojisi

§

Ses analizi

§

Kepstral analizin disfonik sesleri ayırt etmede kullanımı

§

Pediatrik-Yetişkin disfonili bireylerde kepstral analizin disfonik sesleri ayırt
etmede kullanımı

§

Trans Kadın ve Erkeklerin Ses değerlendirmesi ve terapi yaklaşımları

§

Uyum sürecindeki trans bireyler için ses ve iletişim terapisi

§

Çocukluk çağı akıcı konuşma bozuklukları

§

Hızlı bozuk konuşma

§

Kekeme bireylerde mizaç ve duygu düzenleme

§

Serebral palside Lee Silverman Ses Tedavisinin yutma ve ses üzerine etkileri

§

Pediatrik-Yetişkin disfonili bireylerde telerehabilitasyon uygulamaları

§

Pediatrik-Yetişkin disfajili bireylerde telerehabilitasyon uygulamaları

§

Yetişkin – pediatrik yutma bozuklukları

§

Nörojenik dil bozuklukları

§

Travmatik beyin hasarı

§

Sağ hemisfer hasarı

§

Afazi

§

Demans

Anahtar Kelimeler
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Velofarengeal disfonksiyon, baş-yüz anomalisi, artikülasyon, Ses kısıklığı, ses terapisi,
profesyonel ses, pediatrik ses bozuklukları, kepstral, akustik analiz, Kekemelik,
kekemelik şiddeti, mizaç, duygu düzenleme, akıcı konuşma bozuklukları, hızlı bozuk
konuşma, koku, disfoni, telerehabilitasyon, telesağlık, disfaji, yutma bozukluğu,
beslenme bozukluğu, pnömoni, yutma fizyolojisi, travmatik beyin hasarı, sağ hemisfer
hasarı, afazi, dizartri, apraksi, Alzheimer, demans
Önemi ve Gerekçesi

Ses; gürlük, perde, kalite ve değişkenlik parametrelerini kapsayan larinks tarafından
üretilen, duyulabilir olan işitsel algısal bir terimdir. Literatürde, her yıl 13 yetişkinden
1'inin ses problemi yaşadığı ve yetişkinler arasında bildirilen veya tanılanan ses
bozukluklarının prevalansının yaşla birlikte arttığı raporlandığı için yetişkin ses
bozukluklarının incelenmesi önemlidir. Pediatrik popülasyonda ise ses bozukluğu
görülme sıklığı epidemiyolojik olarak incelendiğinde bu değer %6-%53,2 arasında
belirtilmektedir. Yapılan çalışmalara göre çocukluk çağında görülen en yaygın laringeal
patolojiler; vokal nodül, vokal fold paralizisi, subglotik stenoz ve laringomalazidir.
Çocukluk çağı ses bozukluklarında en çok görülen vokal nodül, sıklıkla disfoninin
sebebidir. Pediatrik ses bozuklukları, bir çocuğun sosyal ve entelektüel gelişimini
önemli ölçüde etkileyebilir, bu da normal ses gelişim sürecini anlamanın önemini
vurgular. Bu sebeple pediatrik ve yetişkin popülasyonda ses bozukluklarının
incelenmesi önemlidir.
Ses bozuklukları ve yutma bozukluklarının değerlendirme ve terapisi ile ilgili ürün
geliştirilebilir. Bu ürünlerin bir kısmının modifikasyonu ile daha fazla katma değerli
ürünler üretilebilir. Bazı terapötik amaçlı kullanılan klinik uygulamaların geliştirilmiş
versiyonları ile bazı ürünler daha ulaşılabilir hale getirilebilir.
Baş-yüz anomalilerine, fiziksel görünüm bozuklukları birlikte, fiziksel olarak
görünmeyen bozukluklar da eşlik etmektedir. Görünmeyen ancak hem bireyin hem de
yakın çevresinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, dil ve konuşma bozuklukları,
beslenme bozukluklarına yönelik dil ve konuşma terapistleri tarafından yapılmaktadır.
Bu kapsamda hem ekip içerisinde yer alan plastik cerrahi, ortodonti, kulak burun boğaz,
odyoloji, pedodonti, psikolog başta olmak üzere ilgili sağlık profesyoneller hem de aile
ile işbirliği içerisinde olmak, zamanında gerekli ve doğru müdahalelerin yapılabilmesi
açısından son derece önemlidir.
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Ülkemizde, okulöncesi başta olmak üzere çocukluk çağı kekemeliği olan bireylerin
değerlendirilmesi ve terapi uygulamaları, sağlığın en önemli basamağı olan önleme
çalışmaları son derece önemlidir. Bu kapsamda, Türkçe diline ve ülkemiz kültürüne
özgü yaklaşımlarının geliştirilmesi önemlidir. Özellikle, okulöncesi çağı çocuklarına
yönelik değerlendirme ve müdahale araçlarının geliştirilmesi yaygınlaştırılması ile
birlikte aile danışmanlık sisteminin kurulması, öğretmen danışmanlık sisteminin
kurulması, önleyici çalışmaların yapılması yaşam kalitesinin arttırılması açısından
önemlidir. Akıcı konuşma bozukluğu olduğundan şüphelenilen bireyler, kapsamlı
değerlendirme için dil ve konuşma terapistine (DKT) yönlendirilir. Kapsamlı
değerlendirme, akıcı konuşma bozukluklarına eşlik ettiği bilinen bileşenlere (örn.,
duygusal, davranışsal, bilişsel ve diğerleri) odaklanır. Değerlendirme kişiselleştirilir ve
kişinin

iletişim

ortamına

dayanır.

Değerlendirmenin

amacı,

akıcı

konuşma

bozukluğunun varlığını, kapsamını, etkisini ve konuşma terapisiden elde edilecek
faydayı belirlemektir (ASHA, 2020).
Kekemeliğin nedenleri çok faktörlüdür ve ortaya çıkmasına etki ettiği düşünülen bazı
genetik ve nörofizyolojik faktörleri içerir. Edinilmiş nörojenik ve psikojenik kekemelik
çocuklarda nadir durumlarda ortaya çıkabilir. Kekeleyen her çocuğun, kendine özgü
faktörlerin bir sonucu olarak kekemelik geliştirdiği varsayılmaktadır. Kekemeliğin
başlangıcı ile ilgili teoriler çok çeşitlidir. Kekemeliğin bir nedeni olarak görülmese de,
çevresel faktörler akıcısızlığı şiddetlendirebilir. Bu faktörler arasında aile dinamikleri,
hızlı tempolu yaşam tarzı, stres, kaygı ve çocuğun mizacı yer alabilir (Anderson,
Pellowski, Conture ve Kelly, 2003). Kekemelik geliştiren çocukların (grup olarak)
utangaçlık, sosyal kaygı veya genel kaygı gibi mizaç özellikleriyle karakterize olmadığı
belirtilmektedir (Alm, 2014). Genetik ve nörofizyoloji kekemeliğin altında yatan
nedenler ile ilişkili görünürken, çevresel faktörler, mizaç ve konuşma talepleri çocuğun
kekemeliğe tepkilerini etkileyebilir.
Pandemi dönemi ile telesağlık/rehabilitasyon uygulamaları Dil ve Konuşma Terapisi
alanında daha çok önem kazanmıştır. Trans kadın ve erkeklerin ses rehabilitasyonunda
ses terapisi önemli bir yer tutmaktadır. Total larenjektomili bireylerde koku
rehabilitasyonu, ülkemizde oldukça az uygulanmaktadır. Ses kalitesinin frekans temelli
ölçümler ile güvenilir şekilde belirlenmesi güncel literatürde önemli görülmektedir.
Ses kişinin kendisini ifade etmek için kullandığı önemli bir araçtır. Ses bozuklukları
(yetişkin ve pediatrik) kişiler üzerinde olumsuz duygusal, psikolojik, sosyal ve hatta
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ekonomik etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle ses bozukluklarının doğasını
anlamak, değerlendirmek ve ses bozukluğuna yönelik müdahale geliştirilmesini içeren
çalışmalar yapılmalıdır. Ek olarak trans bireylerin uyum süreçlerinde seslerinde de
cinsiyet kimlikleri ile uyumlu olacak şekilde seslerini değiştirmek isteyebilmektedir. Bu
konuda yapılacak çalışmalar da trans bireylerin yaşam kalitesinin artmasına katkı
sağlayacaktır.
Dil ve konuşma terapisi alanı ülkemizde çok yeni gelişen bir alandır. Özellikle alt alanda
verdiğim yutma bozuklukları, nörojenik dil bozuklukları ve edinilmiş dil bozuklukları
alanlarında çalışan dil ve konuşma terapisti sayısı da oldukça azdır. Bu alanların
geliştirilmesi için daha fazla kaynak, eğitim ve istihdam sağlanması önemlidir.
Ülkemizde ve dünyada her geçen gün demanslı birey sayısı artmaktadır ve hem bakım
verene hem hastaya hem de sağlık ekonomisine olumsuz etkisi olmaktadır. Bu yüzden
demans gibi bilişsel iletişim bozukluklarının terapisi erken evreden itibaren verilmeli ki;
hastaların prognoz hızı yavaşlatılabilsin yaşam kalitesi arttırılabilsin.
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Ergoterapi Bölümü
Akademik Kadro
§

ÇİĞDEM

ÖKSÜZ

PROFESÖR

§

ESRA

AKI

PROFESÖR

§

GAMZE

EKİCİ ÇAĞLAR

PROFESÖR

§

GONCA

BUMİN

PROFESÖR

§

MİNE

UYANIK

PROFESÖR

§

GÖKÇEN

AKYÜREK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HATİCE

ABAOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MERAL

HURİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ONUR

ALTUNTAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ORKUN TAHİR

ARAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEDEF

ŞAHİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZGE BUKET

ARSLAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EGE

TEMİZKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİNEM

KARS

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TARIK

DEMİROK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİNUR

GÜNDOĞMUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Ergoterapi

§

Üç boyutlu Yazıcı Teknolojisi ile Kişiye Özel Ortez ve Yardımcı Cihaz Üretimi

§

Birinci basamak sağlık hizmetlerinden koruyucu ergoterapi ve rehabilitasyon

§

Üçüncü basamak sağlık hizmetlerinden sağlık ve iyiliğin sürdürülmesi

§

Romatizma Hastalıklarda Ergoterapi ve Rehabilitasyon

§

Multiple Skleroz Ergoterapi ve Rehabilitasyon

§

Geriatrik Bireylerde Duyusal İşlemleme Becerileri

§

Kardiyopulmoner Hastalıklarda Ergoterapi

Alt Çalışma Konuları

§

İnme Rehabilitasyonu

§

Makine Öğrenmesi

§

Mesleki Rehabilitasyon

§

Üç boyutlu Yazıcı Teknolojisi ile Kişiye Özel Ortez ve Yardımcı Cihaz Üretimi

§

Sağlıklı Yaşam Hizmetleri

§

Yaşam Tarzının Yeniden Düzenlenmesi (Life Style Redesign)

§

Baş Etme Becerilerinin Geliştirilmesi
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§

Dans ve Hareket Terapisi

§

Onkolojik Rehabilitasyon

§

Romatizmal hastalıklarda Biopsikososyal yaklaşım

§

Multiple Sklerozlu Bireylerin Mesleki Rehabilitasyonu

§

Duyu bütünlüğü eğitimi

§

Kognitif rehabilitasyon

§

Teknolojik uygulamalar

§

Hipertansiyon

§

Koroner Arter Hastalığı

§

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

§

Kalp ve Damar Hastalıkları

§

Bronşial Astım

§

Miyokard infarktüsü

Anahtar Kelimeler

İnme, makine öğrenmesi, mesleki rehabilitasyon, engelli, 3d yazıcı, tarama, baskı, ortez,
yardımcı cihaz, iyi olma, sağlık, rehabilitasyon, koruyucu sağlık hizmetleri, dans ve
hareket tedavisi, baş etme becerileri, yaşam tarzının yeniden düzenlenmesi, mesleki
rehabilitasyon, kanser, aktivite, katılım, ergoterapi, ölçme ve değerlendirme,
romatizmal hastalıklar, multiple skleroz, ergoterapi, rehabilitasyon, kognisyon(biliş),
rehabilitasyon, demans, yardımcı teknoloji, duyusal işlemleme, kronik hastalıklar,
kardiyopulmoner rehabilitasyon, hipertansiyon
Önemi ve Gerekçesi

Yılda yaklaşık 16 milyon vaka ve sonuçlarıyla yaşayan 62 milyon kişi ile inme, dünya
çapında kronik engelin ana nedenlerinden biridir (1). İnme, bireyi motor ve bilişsel
işlevlerde, günlük işlevsellikte, sosyal katılımda azalma gibi birçok farklı şekilde
etkileyen yeti yitimine neden olur (2, 3). İnme geçirenlerin çoğu, günlük yaşamlarına
başkalarına bağımlı olarak ve sosyal ve boş zaman katılımlarında kısıtlamalar ile devam
etmektedir (4).
Küresel Hastalık Yükü'ne göre, küresel inme insidansı 2017'de %76 (11.9 milyon olay)
arttı, ancak yaşa göre standardize edilmiş küresel inme insidansı (yani, 100.000 kişi
başına yeni inme vakası) genel olarak %11 azaldı (yıl başına 150,5) 100.000) (5). Ayrıca,
yaşa göre standartlaştırılmış oranlarda inme prevalansında %95 ve %3 oranında artış
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olmuştur. İnsidans sayısı üst-orta gelirli ülkelerde en yüksek ve yüksek gelirli ülkelerde
en düşük iken, inme prevalansı üst-orta gelirli ülkelerde en yüksek ve düşük gelirli
ülkelerde en düşüktü (6).
Bir felçten sonra, genellikle rehabilitasyona ihtiyaç vardır. Rehabilitasyon ve
rehabilitasyonun içeriğine ilişkin klinik kılavuzlar, uygulamalarda olduğu gibi ülkeler
arasında farklılık göstermektedir (7). Kılavuzların çoğu, orta ve şiddetli felçli kişiler için
yatan

hasta

rehabilitasyonunu

önerirken,

taburculuk

ve

ayakta

tedavi

rehabilitasyonu/toplum temelli rehabilitasyon için rapor edilen çok az kılavuz vardır.
Sadece yüksek gelirli ülkelerde (HIC) yatan hasta rehabilitasyonuna erişimle ilgili veriler
mevcuttu. Düşük gelirli ülkelerde rehabilitasyon hizmetlerine erişime ilişkin bilgilerin
kıt veya erişilemez olduğu bildirilmiştir (7).
Türkiye alt-orta gelirli bir ülkedir (LMIC) (8), ancak inme prevalansına ilişkin veriler
bilinmemektedir (9). Türkiye sağlık istatistiklerine göre, 2017 yılında nüfusun %1'i inme
geçirdi ve inme üçüncü önde gelen ölüm nedeniydi (100.000 kişide 23,8).
Bir inmenin sonuçlarının daha büyük bir resmini anlamak ve tasvir edebilmek için, inme
geçirenlerin algıları çok önemlidir. Rehabilitasyon ihtiyacı ve etkisi, farklı rehabilitasyon
kılavuzları

ve

çabaları

ile

farklı

sağlık

sistemleri

arasında

incelenmeli

ve

karşılaştırılmalıdır. Çoğu araştırma HIC'den kaynaklandığı için (12) inme sonrası engelli
kişilere rehabilitasyon müdahalelerinin en iyi şekilde nasıl sağlanacağı konusunda bir
belirsizlik vardır, çünkü bu bilginin anlaşılması ve yeni toplumsal bağlamına
dönüştürülmesi gerekir. Halihazırda Türkiye'de inme sonrası rehabilitasyon ile ilgili
araştırmalar azdır ve inme sonrası sonuçları olan kişilerin rehabilitasyonu sonrası
durumu hakkında bilgi eksikliği bulunmaktadır. Günlük yaşamın inmeli kişiler ve aile
üyeleri tarafından nasıl algılandığının anlaşılması, hedefe yönelik/temelli bir
rehabilitasyon sağlamanın temeli/temeldir (13). Bu çalışma ile amacımız, Türkiye'de
sunulan inme sonrası rehabilitasyon hakkında bilgi sunmak ve diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında Türkiye'de insanların inmenin algılanan etkilerinin farkındalığını
sunmaktır. Bu bilgi hem Türkiye'de hem de diğer LMIC ülkelerinde sağlık sistemlerine
dayalı olarak inme rehabilitasyonunun daha da geliştirilmesi için destek sağlayabilir.
Dünyada sağlık alanında koruyucu yaklaşımlar ve sağlığı tehdit eden olayların önceden
belirlenmesi son yıllarda hem sağlık hem mühendislik alanlarının önceliğinde
olmaktadır. Özellikle yapay zeka yaklaşımları ile bir çok farklı hastalığın erken teşhisi ve
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kişilerin bu hastalığa yatkınlığı tahmin edilebilmektedir. Ancak, rehabilitasyon alanında
bireylerin günlük yaşam limitasyonları, aktivite bağımsızlıkları ve etkilenim miktarları
gibi değişkenlerin tahminini yapan çalışmalar bulunmamaktadır.
Bu proje ile, inmeli bireylerin demografik özellikleri, motor -psikososyal ve duyusal
değerlendirme sonuçlarının günlük yaşam aktiviteleri bağımsızlık seviyelerini hangi
seviyede yordadığı ve bu değişkenleri tahmin edecek bir makine öğrenmesi modelinin
kurulması planlanmaktadır.
Bu projeye ek olarak, inmeli bireylerin işe geri dönüş, meslek değişimleri ve çalışma
hayatlarında değişimlerin incelenmesi de ayrı bir proje olarak planlanmaktadır. İnme
gibi insan hayatında büyük değişikliklere neden olan bir durumun çalışma ve sosyal
hayatı nasıl etkilediğini belirlemek oldukça önemlidir.
Ülkemizde yardımcı araçlar engelliler tarafından yaygın olarak kullanılamamaktadır.
Bunun sebebi olarak engellilerin ekonomik olarak alım güçlerinin yetersiz oluşu, sosyal
güvenlik kurumunun bu ekipmanlar için ödenek sağlamaması, bu tip araç gereç
üretiminin ve satışının yaygın olarak yapılmaması, engellilerin aletleri nereden temin
edeceğini bilememeleri, yardımcı araç kullanmanın kendilerini tembelleştireceğine
inanmaları olarak belirlenmiştir. Projenin amacı engeli olan kişilerin günlük yaşam
aktivitelerini daha kolay gerçekleştirmesini veya tam bağımsızlığını sağlamak amacıyla
farklı yardımcı araç/gereçleri tasarlamak, tasarlanan bu yardımcı araç/gereçlerin
prototiplerini üretmek ve gerekli malzeme araştırması, uygun üretim yöntemleri ve
doğru tasarımla en ucuz, en kaliteli ve ergonomik haliyle yardımcı araçları engelli
bireylere ulaştırmaktır.
Kanser tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça önemli bir sağlık sorunudur.
Başta kanserli birey olmak üzere, aile ve yakınlarını da ciddi düzeyde etkileyen bir
hastalık olan kansere yönelik uygulanan başta medikal uygulamalar olmak üzere
tedaviye yönelik yaklaşımlara olan ihtiyaç ve ilgi her geçen gün artmaktadır. Onkolojik
rehabilitasyon uygulamaları da bu nedenden dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir.
Bu alanda çalışan tüm sağlık profesyonellerine olan ihtiyaç oldukça fazladır.
Rehabilitasyonun önemli paydaşlarından birisi olan ergoterapi ve hizmetlerinin
onkoloji alanında da geliştirilmesi gerekliliği mevcuttur. Kanser hastalığı olan veya
kanseri atlatan bireylerin tamamına yönelik olarak ölçme ve değerlendirme
ölçeklerinin çevrimiçi ortamlarda uygulanabilirliği gerekliliği tüm dünyayı ve ülkemizi
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derinden etkileyen pandemi nedeniyle daha net olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebepten
dolayı rehabilitasyonda yol gösterici ve önem arz eden değerlendirme fazında
uygulanacak olan değerlendirme araçları/ölçümlerin çevrimiçi ortamlarda da yapılabilir
olmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bireyin biyolojik ve fizyolojik kapasitelerinin azalması yaşlılık döneminin engellenemez
bir parçasıdır. Yaslanma, canlıdaki pek çok sistemi olumsuz etkileyen bir süreçtir.
Yaşlılık sürecinde fizyolojik ve anatomik değişikliklerle birlikte fonksiyonel bozukluklar
da görülmektedir (Dirican, 1993). Yaşlı kişilerde sık görülen sendrom olan depresyonun
toplumumuzdaki sıklığının %35 olduğu tahmin edilmektedir (Bulut, Soysal, Isik, 2018).
Depresyon, hızlandırılmış bilişsel bozukluk ve engellilik gibi sonuçlarla ilişkilidir (Potter,
McQuoid, Whitson, Steffens, 2016). Yaşlanma ile beraber sensorinöral organlarda
görülen fonksiyon kaybı sonucunda görme ve işitme gibi duyu kayıpları meydana
gelmektedir (Wongrakpanich, Petchlorlian ve Rosenzweig, 2016). Son yıllarda yapılan
çalışmalar, 60 yaş ve üzeri bireylerde görme bozukluğunun her iki cinsiyet için de
arttığını göstermektedir. Bu oran kadınlarda %7,4 iken, erkeklerde %3,2 olarak
belirlenmiştir (Pan, Qian, Sun ve ark., 2016). Yaşa bağlı işitme kaybı görülme sıklığı 6574 yaşları arasında % 24-40 iken, 75 yaş sonrası bu oran % 40-66’ya kadar çıkmaktadır
(Huang ve Tang, 2010; Mazelová, Popelar ve Syka, 2003; Stach, Spretnjak ve Jerger,
1990). Yaşlanmayla birlikte meydana gelen diğer değişiklikler ise bilişsel ve psikososyal
değişikliklerdir (Birol, 2011; Karadakovan, 2010; Mamaril, 2006; Şahin, Demircioğlu,
Kırdı, 2018). Önemli bir sağlık sorunu olan demansın yaygınlığı %5-10 olarak
bildirilmekte; 65 yaş ve üzeri bireylerin en az %10’unda, 85 yaş ve üzeri bireylerin
%50’sinde farklı seviyelerde kognitif problemler görülebilmektedir (Monaci ve Robin,
2012). Basit unutkanlıktan demansa kadar uzanabilen bir yelpazede incelenen kognitif
problemler bireyin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir (Shatil, 2013). Diğer
taraftan ölüm kaygısı ve anksiyete de geriatrik bireylerde sıklıkla görülmektedir
(Karahan ve Hamarta, 2019). Geriatrik bireylerde görülen duyusal, bilişsel, fiziksel,
psikososyal ve duygusal değişimler arasındaki ilişkinin incelenmesi, olası sağlık
problemlerinin tahmin edilmesi, gerekli önlemlerin alınması, müdahalenin planlaması
ve yaşam kalitesinin artırılması açısından önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada geriatrik
bireylerde duyusal işlemlime becerileri, okupasyonel performans, fonksiyonel,
duygusal, psikososyal, bilişsel beceriler ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
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Akciğer, dış dünya ile doğrudan temas eden, ortam havasındaki partiküllere,
kimyasallara ve bulaşıcı organizmalara sürekli maruz kalması nedeniyle dış ortamdan
kaynaklanan enfeksiyon ve yaralanmalara karşı en savunmasız iç organdır. Sigara
dumanına ek olarak, çevreden gelen sürekli kimyasallar, bulaşıcı hastalıkların
organizmaları, hava kirliliği, mesleki kimyasallar ve tozlar ve çocukluk döneminde sık
görülen alt solunum yolu enfeksiyonları akciğerler için ciddi bir tehdit oluşturur.
Solunum yetmezliği dünyanın tüm bölgelerinde ve tüm sosyal sınıflarda engelliliğe ve
ölüme neden olsa da, yoksulluk, kalabalık, çevresel maruziyetler ve genel olarak kötü
yaşam koşulları, bu hastalık grubuna karşı savunmasızlığı artırmaktadır. Solunum yolu
hastalıkları, dünya çapında büyük bir sağlık yükü oluşturmaktadır. Bu hastalıklardan
beşi, dünya çapında ağır engellilik ve ölümlerin en yaygın nedenleri arasındadır. Bunlar;
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, akut alt solunum yolu enfeksiyonları,
türberküloz ve akciğer kanseridir. Bu beş hastalığa ek olarak ciddi yük getiren diğer
solunum yolu hastalıkları arasında uykuda solunum bozuklukları, pulmoner
hipertansiyon, pulmoner emboli ve mesleki akciğer hastalıkları yer almaktadır.
Kardiyak hastalıklar ise dünya çapında milyonlarca kişiyi etkileyen kalple ilgili en yaygın
bozukluklardan biridir. Kan akışındaki azalma, kalp kasının zayıflamasına yol açarak
anjina, miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği ve aritmiler gibi önemli sağlık sorunları
riskini artırır.
Hastalar, genellikle hastalığın erken evrelerinde herhangi bir semptom yaşamayabilir.
Kardiyovasküler risk faktörleri (hipertansiyon, kolesterol, diyabet, aşırı kilo, yetersiz
aktivite, sigara kullanımı ve stres) kontrol altına alınmadıkça, arterler daralmaya devam
eder, kan akışı azalır ve anjina adı verilen koroner arter hastalığı komplikasyonu ortaya
çıkar. Anjina egzersiz, yemek yeme veya stres gibi artan aktivite talebi ile kalp kasının
daralmasına ve göğüste rahatsızlık veya ağrıya sebep olur.
Kardiyak hastalık ile yaşamak, hastaların fiziksel ve psikososyal sağlığı üzerinde büyük
bir etkiye sahiptir. Biyopsikososyal faktörler aktivitelere katılım ve bağımsızlık için bir
engel olabilir. Ergoterapi, kardiyak hastalarında sağlık ve okupasyon arasındaki
bağlantıyı anlayarak, uzun dönemli öz-yönetim stratejilerine odaklanır. Ergoterapistler
hastaların fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal işlevlerini en üst düzeye çıkartılmasına
yardımcı olmak için değerlendirme ve müdahale sürecinde hasta merkezli
biyopsikososyal bir yaklaşımı temel alır.
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Odyoloji Bölümü
Akademik Kadro
§

ESRA

YÜCEL

PROFESÖR

§

GONCA

SENNAROĞLU

PROFESÖR

§

GÜLSÜM AYDAN

GENÇ

PROFESÖR

§

MERAL DİDEM

TÜRKYILMAZ

DOÇENT

§

MERVE

BATUK

DOÇENT

§

BETÜL

ÇİÇEK ÇINAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FİLİZ

ASLAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HİLAL

DİNÇER D'ALESSANDRO

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MEHMET

YARALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZNUR

YİĞİT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HİLAL BURCU

ÖZKAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYSUN

PARLAK KOCABAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BÜŞRA

ALTIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

GÜRSES

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖRKEM

ERTUĞRUL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İSA TUNCAY

BATUK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

İKİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM

İÇÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Vestibüler Hastalıklar Tanı, Değerlendirme ve Rehabilitasyon

§

Odyoloji ve İşitsel Nörobilim

§

İşitsel Rehabilitasyon

§

İşitsel Elektrofizyoloji

§

Deneysel Odyoloji

§

İşitsel İmplantlar

Alt Çalışma Konuları

§

Vestibüler değerlendirme, vestibüler hastalıklar, vestibüler rehabilitasyon

§

Geriatrik bireylerde düşme, düşme davranışını etkileyen çoklu faktörler
düşmenin önlenmesi ve koruyucu rehabilitasyon
çocuk metabolik hastalıklarda denge/denge becerileri

§

İşitsel algı, dil gelişimi ve bozuklukları

§

Konuşma algısı

§

İşitsel implantlar ve amplifikasyon sistemleri
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§

Sınıf akustiği

§

İşitme kaybı ve bozuklukları

§

Koklear implant programlama ve değerlendirme: psikoakustik testler

§

Elektrofizyolojik testler

§

Müzik algısı

§

İşitsel nörobilim, işitsel işlemleme, işitsel uyarılmış potansiyeller, gürültüde
konuşma algısı, konuşma işlenmesi

Anahtar Kelimeler

İşitme kaybı, işitsel algı, koklear implant, işitsel beyinsapı implantı, iç kulak anomalileri,
çocuk, yetişkin, geriatri, baş dönmesi, denge bozukluğu, düşme, vestibüler, BPPV,
Meniere, dengesizlik, müzik algısı, psikoakustik testler, işitsel işlemleme, nörobilim,
elektrofizyoloji, psikoakustik, koklear implant, beyinsapı implantı
Önemi ve Gerekçesi

İşitme kaybı, yaşamın ilk yıllarından başlayan yaşam boyu devam eden hayatın tüm
alanlarını etkileyen bir sağlık problemidir. Çevre, aile ve uzmanların da yer aldığı
işbirlikçi bir ekiple çalışmak bu çocuklar için ihtiyaç duyulan re/habilitasyon sürecine ve
başarıya ulaşmada en büyük etkendir. Ülkemizde işitme kaybı sıklığı en yüksek olan
sağlık problemlerinden biridir. Bu alanda işitme kayıpları ve bozukluklarının erken tanı
ve müdahale programlarının planlaması ve uygulanması öncelikli hedeflerdendir.
Yaşlanma her canlıda görülen geri dönüşü olmayan, tüm sistemleri etkileyen, evrensel
bir süreçtir. Geriatrik popülasyon dünyada giderek artmakta ve gelişmiş ülkelerde
nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Geriatrik nüfusun artması ile yaşla gelen
problemlerde artmakta ve topluma maddi yük oluşturmaktadır. Yaşlanma ile birlikte
meydana gelen psikolojik, fizyolojik ve fiziksel birçok değişim düşme ve düşme
davranışları için riskli durumları ortaya çıkarır. Vestibüler sistemin ve denge
becerilerinin değerlendirilmesi için objektif (VNG,Posturografi, VHiT, VEMP vb) ve
subjektif ölçümler (ölçekler, anketler vb) kullanılabilmekte böylece bireylerin günlük
yaşam içerisinde denge becerilerine ve düşme davranışlarına sebep olan durumlar
belirlenebilmekte ve koruyucu önlemler alınabilmektedir.
İşitme kaybı yenidoğandan geriatrik kesime kadar tüm yaş gruplarını işitsel algı,
konuşma algısı, dil ve konuşma gelişimi, bilişsel gelişim ve sosyal-duygusal gelişim
açısından olumsuz yönde etkiler. İşitme kayıpları derecesi, tipi, anomalinin varlığı, tek
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taraflı ya da bilateral oluşuna göre çeşitlidir. Hangi düzeyde işitme kaybı olursa olsun
tümü için re/habilitasyon seçenekleri ve stratejileri mevcuttur. Uygun bir amplifikasyon
yönetimi, işitme kayıplı bebek ve çocuklar için konuşma/dil gelişimi, akademik hayat ve
yaşam kalitesi üzerinde çarpıcı bir etkiye sahip olabilir. İmplantlar, bilateral çok ileri
derecede işitme kaybı olan çocukları re/habilite etmek için kullanılan gelişmiş
cihazlardır. Her çocuk için ayrı bir re/habilitasyon çevresi düzenlenmeli ve ulaşılması
beklenen hedefler bireysel seçilmelidir. Çevre, aile ve uzmanların da yer aldığı işbirlikçi
bir ekiple çalışmak bu çocuklar için ihtiyaç duyulan re/habilitasyon surecine ve başarıya
ulaşmada en büyük etkendir.
Baş dönmesi ve denge bozuklukları toplumda yaygın olarak görülen ve bir sağlık
merkezine başvurma nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan problemlerdir. Bu
problemlerin tanı ve değerlendirmesinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılması, tedavi/
rehabilitasyon sürecini de hızlandıracaktır. Bu gelişmeler ise hastaların sorunlarına
çözüm bulmak amacıyla yaptıkları tekrarlı klinik ziyaretlerini azaltarak hastanın ve sağlık
sektörünün maddi ve manevi yükünü azaltacaktır.
Bilateral ileri düzeyde işitme kaybı olan postlinguel bireylere koklear implant
uygulandığı takdirde sessiz ortamda oldukça iyi konuşma algısı performansı
sergilemektedirler. Bununla birlikte kısmen teknik ancak büyük oranda anatomik ve
fizyolojik

nedenlerle

gürültüdeki

konuşma

algısında

sorun

yaşamaktadırlar.

Gürültünün günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu düşünüldüğünde, bu bireylerin
günlük iletişim becerilerini optimize edebilmek için işitsel algılarını değerlendirme ve
iyileştirmenin yanı sıra, görsel ipuçlarını kullanım becerilerini de değerlendirmek ve
iyileştirmek faydalı olabilir. Bu anlamda işitsel-görsel dinleme durumunda konuşma
algısını değerlendiren test ve rehabilitasyon materyallerine ihtiyaç vardır. İşitsel-görsel
konuşma algısı materyallerinin rehabilitatif amaçlı kullanımının kokleaer implant
kullanan

bireylerin

günlük

yaşamdaki

iletişim

becerilerini

optimize

etmesi

beklenilmektedir. İşitsel-görsel ipuçlu test bataryasının İşitsel Nörobilim alanındaki
Cross-Modal plastisite çalışmalarımızı da mümkün kılacağı düşünülmektedir.
İşitsel nörobilim alanı geniş bir alandır ve multidisipliner yaklaşımı gerektirir. İşitsel
nörobilim altında olan işitsel uyarılmış potansiyeller, EEG temel ölçümleri, işitsel
psikoakustik ölçümler, gürültüde konuşma algısı gibi alt alanlarda çalışan
profesyoneller diğer temel ve sağlık bilimlerinde olan bölümler ile karşılıklı çalışma
durumundadır. Ayrıca bu alan uluslararası işbirliğini de gerektirmektedir. Hem
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multidispliner bir alan olması hemde uluslararası işbirliği altında olan çalışmalar işitme
biliminde ileri çalışma ve yöntemlerin gelişmesine ve bu sayede işitsel problemlere
daha fazla yardımcı olacağına inanıyorum.
Ülkemizde Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması programının başlamasıyla pek çok işitme
kayıplı bebeğe ulaşılabilmektedir. İşitme kayıplı pediatrik grubun işitme cihazı ile
başlayan ve koklear implantla devam eden işitsel rehabilitasyon sürecinde odyolog
takibinde olması gerekmektedir.
Davranışsal becerilerin kortikal düzeydeki gösterimlerinin incelenmesi, aralarındaki
ilişkinin araştırılması insan işitsel sistemi ve işitsel becerileri konusunda daha kapsamlı
bilgilere ulaşmamızı sağlayacağını düşünüyorum.
Dünya üzerinde halen gelişmekte olan Odyoloji biliminin Türkiye'de de gelişerek dünya
standartlarında bilimsel katkılar sağlanmasıdır. Hem işitme hem de vestibüler sistemle
bağlantılı hastalıklar ve rehabilitasyonunda güncel gelişmelerin takip edilmesi adına bu
çalışma alanlarının geliştirilmesi önemlidir.
Ülkemizde işitme kayıplı olan bireylerin yaşadıkları sorunlar, bu bireylerin işte cihaz ve
Koklear implant ile de tam olarak ortadan kaldırılamamaktadır. Günlük hayatta, zorlu
dinleme koşullarında yaşanılan sıkıntılar normal işiten bireylerden daha fazla oluyor.
Ancak bu zorlukları değerlendirmek ve çözüm üretebilmek için yeterli alt yapı henüz
sağlanamamıştır. Ayrıca işitsel implantların programlaması ile ilgili olarak objektif
yöntemlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
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Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
§

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

§

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
§

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Anabilim Dalı

§

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Anabilim Dalı

§

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

§

Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol Anabilim Dalı

Rekreasyon Bölümü
§

Egzersizde Beslenme ve Metabolizma Anabilim Dalı

§

Fiziksel Aktivite ve Sağlık

§

Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

Biyomekanik Araştırma Grubu

§

Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Laboratuvarı

§

Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranış Laboratuvarı

§

Kas Fizyolojisi ve Egzersiz Biyokimyası Laboratuvarı

§

Nöromusküler Kontrol Laboratuvarı

§

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Laboratuvarı

§

Performans Laboratuvarı

§

Psikomotor Laboratuvar

§

Sporda Toplumsal Araştırmalar Grubu (STOAG)
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

GIYASETTİN

DEMİRHAN

PROFESÖR

§

YEŞİM

BULCA

DOÇENT

§

DENİZ

HÜNÜK

DOÇENT

§

FİGEN

ALTAY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN

COŞKUN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ATAY AZİZ

ÖZGÜN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

NAHİT

CANTÜRK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÖZGÜR YAŞAR

AKYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

BİLGİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESLEM

GÖKÇEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Fiziksel aktivite ile zihinsel/bilişsel işlevler ve akademik performans

§

Beden eğitimi öğretmen, öğretmen eğitimci ve öğretmen adaylarının mesleki
gelişimi

§

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin dijital yetkinliklerinin ve e-materyal
tasarlama-hazırlama-uygulama becerilerinin artırılması

Alt Çalışma Konuları

§

Fiziksel aktivite ve zihinsel/bilişsel işlevler

§

Fiziksel aktivite ve akademik performans

§

Fiziksel aktivite, gen etkileşimi ve zihinsel/bilişsel işlevler

§

Fiziksel aktivite ve eleştirel düşünme

§

Öğretmenlerin öğretim hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi

§

Mesleki öğrenme gruplarının oluşturulması ve sürdürülmesi

§

Mesleki öğrenme gruplarında yer alan kolaylaştırıcıların eğitimi

§

Öğretim programının izlenmesi ve değerlendirilmesi

§

Öğretmenlerin nitelikli öğrenme öğretme ortamlarının düzenlenmesi
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§

Öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri

Anahtar Kelimeler

Fiziksel aktivite ve zihinsel/bilişsel işlevler, egzersiz ve zihinsel/bilişsel işlevler, spor ve
zihinsel/bilişsel işlevler, fiziksel aktivite ve akademik performans, egzersiz ve akademik
performans, spor ve akademik performans, gen etkileşimi ve zihinsel/bilişsel işlevler,
eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki gelişim, araştıran öğretmen, Mesleki
öğrenme toplulukları/grupları, mesleki yeterlikler, öğretim modelleri ve yöntemleri,
eylem araştırması, öğretim teknolojileri, dijital yetkinlik, materyal tasarımı,
öğretmenlerin tekno-pedagojik yeterlikleri, dijital hikâye,
Önemi ve Gerekçesi

Fiziksel aktivitenin kalp, beden ve zihin için önemli sağlık yararları vardır. Bunların
başında; kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan
hastalıkların önlenmesine ve yönetilmesine katkı, depresyon ve anksiyete belirtilerini
azaltma, çocuk ve gençlerde sağlıklı büyüme ve gelişme, genel sağlığı ve bireysel refahı
artırma gelir. Bu belirtilenlere ilişkin olarak literatürde güçlü kanıtlar bulunmaktadır.
Ancak, olumlu yönde bir çok bulgu olmasına karşın, zihinsel/bilişsel işlevler ve akademik
performansa

ile

fiziksel

aktivite

ilişkisi

konusunda

yeterince

araştırma

bulunmamaktadır. Bu önemlidir çünkü zihinsel sağlık, bilişsel işlevler ve akademik
performans her yaşta önemlidir hayatımızdaki her alanda bu etkiler görülmektedir.
İnsan vücudu bağlantısal bütünsellik ilkesiyle çalışır. Yani, fizyolojik özelliklerimiz
psikolojik özellikleri etkilediği gibi, psikolojik özelliklerimiz de fizyolojik özelliklerimizi
etkiler. Dahası, vücut sistemlerindeki organlar doğrudan ya da dolaylı olarak beynimizin
sağlığını ve işlevlerini etkiler. Bu etki öncelikli olarak fizyolojik temellidir. Şöyle ki,
aerobik kapasite, hormonel değişiklikler ve psikolojik değişiklikler beynimizin işlevlerini
etkiler. Buna zihinsel sağlık da dahildir. Ayrıca, dolaylı olarak akademik performansımız
bu değişikliklerden etkilenir. Literatür incelendiğinde akademik performansı etkileyen
faktörlerin başında öğrenme hızı, zeka gibi zihinsel etmenlerle, benlik saygısı, kişilik
yapısı, öz-yeterlik, motivasyon ve ders çalışma alışkanlıkları, anne baba tutumu, ailenin
sosyo-ekonomik durumu, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin yeterliliği ve tutumu,
okulun, ailenin fiziki olanakları ve fiziksel aktivite olduğu söylenebilir. Fiziksel
aktivitenin etkisi konusunda literatür şunları ifade etmektedir: 1) Düzenli aerobik
fiziksel aktiviteler, 2) Akut orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler, 3) Bilişsel dahil
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olma gerektiren içinde taktik veya teknik problem olan takım oyunları, çift el çift ayak
kullanma gerektiren aktiviteler. Bu kapsamdaki çalışmaların araştırmalara dayanak
oluşturacak kuramsal temelleri şu şekilde özetlenebilir: Zihinsel işlevlerimiz ve
akademik performansımızın iki temel yapı üzerinde şekillendiği söylenebilir: Biyoloji ve
çevre. Genetik miras ve içinde bulunduğumuz çevrenin sunduklarının örtüşmesi
başarının anahtarıdır. Doğal çevreyle birlikte sosyal çevrenin birey üzerindeki etkisi
kaçınılmazdır. Hatta, konu zihinsel gelişim ve performans olduğunda daha fazla
üzerinde durulması gerekir. Bu çevre iki başlık altında incelenir: Ortak etkisi olan ve
ortak etkisi olmayan çevre. Ortak etkisi olan çevre okullardır. Okul dışı her tür etki ise
ortak etkisi olmayan çevreden gelir (Plomin ve Asbury, 2016).
Beden eğitimi ile ilgili eğitim politikasındaki son yıllardaki önemli değişime rağmen
öğretmenlerin mesleki alan bilgi düzeyleri ve ders uygulamaları, öğrencilerin öğretim
programlarında belirtilen hedeflere ulaştırılması için yeterli değildir. Bu durum
öğretmenlerin aldıkları hizmet içi eğitimin niteliğinin geliştirilmesi gerektiğini
göstermektedir. Öğretmenlerin mesleki konu alanı bilgilerindeki ve uygulamalarındaki
birçok eksiklik olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu eksiklikler birçok nedenle
ilişkili olabilir. Bunlar arasında öğretmenlerin üniversite eğitimleri sırasında aldıkları
öğretmen eğitiminin niteliği, öğretmen olarak atandıktan sonra mesleki gelişimlerine
yeterince önem vermemeleri, öğretmenlere sunulan hizmet içi eğitim programlarının
öğretmen ihtiyaçlarına uygun tasarlanmaması, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki
performanslarının öğretim programında belirtilen hedefler yerine, başka ölçütlerle
(örneğin; okul takımı başarısı) ölçülmesi sayılabilir.
Öğretmenlerin mesleki alan bilgisi ve uygulamalarındaki sorunların kaynağı her ne
olursa olsun, hizmet içindeki öğretmen niteliğini artıracak en önemli araç;
öğretmenlere yaşam boyu öğrenme yaklaşımını özümseyebilecekleri, öğretim
programı amaçlarına uygun hizmet içi eğitim imkanlarına ulaşabilecekleri ve
öğrencilere

sunmaları

beklenen

öğrenen

merkezli

öğrenme

ortamını

deneyimleyebilecekleri mesleki gelişim fırsatları sunulmasıdır. Bu noktada da son
yıllarda, öğretmenlerin mesleki gelişiminde üzerinde en çok durulan hizmet içi eğitim
yaklaşımlarından biri “Mesleki Öğrenme Grubu” uygulamalarıdır.
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin dijital yetkinliklerinin artırılması, e-materyal
tasarlama-hazırlama-uygulama becerilerinin artırılması
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Geçmişte, öğretmenin mesleki gelişimine duyulan ihtiyaç daha önce hiç bu kadar hızlı
ve önemli olmamıştır. Öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir.
Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının güncellenen konulardaki eksiklerinin
giderilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla öğretmen yetiştirmeye katkı
sağlayacağı mesleki ve pedagojik anlamda daha güçlü öğretmenler yetiştirilmesi
düşünülmektedir. Teknoloji ile pedagojiyi bütünleştirmek zor ve değişim zaman
alıcıdır. Kapsamlı, sistematik ve ihtiyaca dönük mesleki gelişim programları beden
eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından yeni pedagojileri ve rolleri öğrenip
benimsemelerine ve değişim sürecini daha nitelikli öğretme öğrenme sürecine destek
olabilir. Hızlı bir dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde çocuklar ve gençler çevrimiçi
ortamları giderek daha yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu durum bu grubun
doğru dijital teknolojileri seçme ve bu teknolojileri uygun ve etkili/verimli bir şekilde
kullanma konusunu gündeme getirmektedir Bu bağlamda onların dijital okuryazarlık
düzeylerini/farkındalıklarını yükseltme konusu önemli bir araştırma konusu olarak
kendisini göstermektedir
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

EMİNE

ÇAĞLAR

PROFESÖR

§

NESLİŞAH YAREN

KIRCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SENA

ÖZAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Türk çocuk ve gençlerinin fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk ve motor yeterlik
norm değerleri ve çocukların fiziksel aktivite düzeyi ve sedanter davranışlarını
etkileyen faktörlerin saptanması

§

Gerçek ve algılanan motor davranış

Alt Çalışma Konuları

§

Türk çocuklarının büyüme ve biyolojik olgunlaşma durumlarına göre motor
koordinasyon, vücut kompozisyonu, fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk ve
fiziksel benlik algısındaki farklılıkların incelenmesi ve norm değerlerinin
oluşturulması

§

Çocukların gerçek ve algılanan motor yeterliklerinin gelişiminde oyun temelli
müdahale programlarının etkisi

§

9-13 yaş kız çocuklarında biyolojik olgunlaşma durumlarına göre gerçek ve
algılanan motor yeterliğin incelenmesi.

§

Çocuk ve ergenlerin spora bağlılığında algılanan ebeveyn kontrolü ve aracı
değişkenlerin rolü.

§

Okul öncesi dönemden başlayarak çocukların fiziksel aktivite düzeyini ve
sedanter davranış sürelerini etkileyen faktörlerin ortaya konması.

§

Fiziksel okuryazarlığın gelişimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
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Anahtar Kelimeler

Motor yeterlik, algılanan motor yeterlik, fiziksel aktivite, sedanter davranış, ebeveyn
dâhiliyeti, spora bağlılık, güdüsel iklim, fiziksel okuryazarlık, oyun, büyüme, biyolojik
olgunlaşma, fiziksel uygunluk, vücut kompozisyonu, beden kütle indeksi, norm
çalışması
Önemi ve Gerekçesi

Türk çocuk ve gençlerinin fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk ve motor yeterlik norm
değerlerinin saptanması
5-17 yaşları arasındaki çocukların her gün en az 60 dakika orta ve şiddetli fiziksel
aktivite yapmaları önerilmektedir. Türk çocuklarının DSÖ’nün önerdiği düzeyde fiziksel
olarak aktif olup olmadıklarının saptanması, inaktivitenin göstergelerinden olan
sedanter aktivitelerde geçirilen zamanın belirlenmesi ve vücut kompozisyonu
ölçümleri sonucu obezite prevalansının ortaya konmasıyla, ilgili kurumların kanıta
dayalı stratejiler geliştirebilmelerine katkıda bulunulacaktır. Önerilen düzeyde fiziksel
aktivite (FA)’ye sahip olmayan çocuk ve gençlerin FA düzeyinin artırılması ve
devamlılığının sağlanması için FA düzeylerinin belirlenmesi müdahale çalışmaları için
temel oluşturacaktır. Şu anda yürütülen bir proje Türk çocuklarının DSÖ’nün önerdiği
düzeyde

fiziksel

olarak

aktif

olup

olmadıklarının

saptanması,

inaktivitenin

göstergelerinden olan sedanter aktivitelerde geçirilen zamanın belirlenmesi ve vücut
kompozisyonu ölçümleri sonucu obezite prevalansının ortaya konmasıyla, ilgili
kurumların kanıta dayalı stratejiler geliştirebilmelerine katkıda bulunulacaktır.
Geliştirilen stratejilerin başarıya ulaşabilmesi için hedef kitlenin okul, ev, ulaşım,
serbest zaman gibi farklı fiziksel aktivite alanlarında aktif olup olmadıklarının
belirlenmesi ve bu FA alanlarına yönelik müdahale çalışmalarının planlanması
gerekmektedir. Ülkemizde fiziksel aktivite alanları temelinde az sayıda çalışmaya
rastlanmış olup, bu projede Türkiye’yi temsil eden bir örneklem grubunda, farklı FA
alanlarında objektif (akselerometreler) ve sübjektif ölçüm araçları kullanarak fiziksel
aktivite düzeyinin belirlenmesi planlanmıştır. Önerilen düzeyde FA’ ya sahip olmayan
çocuk ve gençlerin FA düzeyinin artırılması ve devamlılığının sağlanması için FA
düzeylerinin belirlenmesi müdahale çalışmaları için temel oluşturacaktır. Ülke evrenini
yansıtan bir örneklem üzerinden veri toplanması ile Türk çocuklarına ait büyüme norm
değerleri (yaşa göre boy uzunluğu, yaşa göre vücut ağırlığı) oluşturulacaktır. Ayrıca,
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fiziksel uygunluk, motor koordinasyon ve vücut kompozisyonu değişkenlerine yönelik
Türkiye evrenini yansıtan norm değerlerinin bulunmaması, ölçümler sonucu elde
edilen verilerin başka ülke popülasyonlarının norm değerleri kullanılarak yorumlar
yapılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle adı geçen değişkenlere ilişkin her yaş grubu
ve cinsiyete yönelik normlar belirlenecek ve alanda çalışan profesyonellerin
kullanımına sunulacaktır. Diğer yandan, Türk çocuklarının biyolojik olgunlaşma
durumlarına göre FA düzeylerindeki değişim kanıta dayalı olarak ortaya konarak
evrensel alanyazına katkı sağlanacaktır.
Gerçek ve algılanan motor davranış
Şu anda yürütülen bir proje kapsamında geliştirilecek oyun temelli eğitim programının
erken çocukluk döneminde algılanan ve gerçek motor yeterlik düzeyine etkisi
incelenerek, çocuklardaki motor yeterliği arttırmak için neler yapılabilir sorusuna
cevaplar bulunabilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, bu proje ile çocuklara gelişimsel olarak
uygun, doğrudan bir müdahale ile sunulan yapılandırılmış bir programın hem algılanan
hem de gerçek motor yeterliği dolayısıyla fiziksel aktivite düzeyini nasıl etkileyeceği
ortaya konacaktır. Böylece, çocukların fiziksel olarak aktif olmasını hedefleyen ilgili
kurumların

motor

yeterliği

geliştirmeye

yönelik

kanıta

dayalı

stratejiler

geliştirebilmelerine, dolayısıyla kanıta dayalı THB deneyimlerini içeren okul ve toplum
tabanlı programların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Okul öncesi eğitim
kurumların da çalışan öğretmenler proje kapsamında geliştirilecek programı referans
alarak uygulayacakları çalışmalarla çocukların algılanan ve gerçek motor yeterliklerinin
gelişimini destekleyebilirler ve böylece fiziksel aktivite düzeylerinin artmasına katkıda
bulunabilirler. Algılanan ve gerçek motor yeterlik düzeyindeki değişimleri bir arada
incelemek de literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Diğer yandan, proje sonuçları,
“toplumun bir ferdi olarak her bireyin kendi imkanlarına uygun olarak, fiziksel
aktivitelerini yaşam boyu sürdürebilme yönünde sahip oldukları ve kullandıkları
motivasyon, güven, fiziksel yeterlik, bilgi ve anlayış” (Whitehead, 2010, s.3) olarak
tanımlanan fiziksel okuryazarlığın ülkemizde okul öncesi çağdan başlayarak
geliştirilmesine yönelik stratejilerin oluşturulmasına veri sağlayacaktır.
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Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

HAYDAR

DEMİREL

PROFESÖR

§

ŞENAY

AKIN

DOÇENT

§

İREM

GÜNGÖR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KAĞAN MERT

GÜLEÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde Egzersiz

Alt Çalışma Konuları

§

Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Moleküler Dönüştürücüleri

§

İnaktivite ve yol açtığı kronik hastalıklar

§

Egzersiz ve Mitokondri Biyogenezi

§

İskelet Kası Atrofisi

Anahtar Kelimeler

Egzersiz, Fiziksel aktivite, inaktivite, mitokondri, iskelet kası atrofisi, insülin direnci,
tip2 diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları
Önemi ve Gerekçesi

Epidemiyolojik

çalışmalar

fiziksel

inaktivenin koroner

damar

hastalığı,

inme,

hipertansiyon, kolon ve meme kanseri ile tip 2 diyabet ve osteoporozun da yer aldığı
çok sayıda patolojik ve klinik koşul ile ilişkili olduğunu ve başta kalp hastalıkları olmak
üzere çeşitli kronik hastalıklardan kaynaklanan ölümler için temel bir risk teşkil ettiğini
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Lancet dergisi verilerine göre 2008 yılında dünya
genelinde görülen yıllık 57 milyon ölümün 5.3 milyonunun hareketsiz yaşamdan
kaynaklanan “erken ölüm” olduğu bildirilmiştir. Bu tabloya fiziksel inaktiviteye bağlı
kronik

hastalıklar nedeniyle iş yaşamından uzaklaşmış, başkasına bağımlı yaşamak

zorunda kalan, teşhis ve tedavi için sağlık sistemi ve ülke ekonomisi için ciddi bir yük
oluşturan bireyler de eklendiğinde fiziksel inaktivitenin sağlık yanı sıra sosyal ve
eknomik olarak da önemli bir problem olduğu görülmektedir. Dahası, dünya nüfusu
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giderek yaşlanmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte bir veya birden fazla kronik hastalığın
görülme riskinin önemli ölçüde arttığı bilinmektedir. Söz konusu hastalıkların sadece
sağlık değil sosyal ve ekonomik bir sorun olduğu göz önüne alındığında söz konusu
projeler sağlığın geliştirilmesi ve korunmasında ülkemiz ve genel olarak dünya
genelinde önem taşımaktadır.
Türkiye inaktif yaşam biçimi açısından Avrupa Birliği ülkelerinde ilk sıralarda yer
almaktadır. Lancet çalışma grubunun raporlarına göre tüm dünyada inaktivitenin
ortadan kaldırılması ömür üzerine 8 ay civarında bir uzama yaratırken Türkiye için
yapılan hesaplamada uzayan ömür 13 aydır. Kronik hastalıkların teşhisi, tedavisi, yol
açtığı iş kaybı vb düşünüldüğünde bu problemin sadece sağlık ve sosyal değil aynı
zamanda ciddi bir ekonomik ve soruna da yol açtığı görülmektedir. OECD ülkeleri
arasında 65/15 yaş grubu oranının en dramatik olarak arttığı ülkenin Türkiye olduğu ve
ilerleyen

yaşla

beraber

kronik

hastalık

görülme

riskinin

dramatik

olarak

arttığı görülecek olursa Türkiye’nin artan yaşlı nüfusun gereksinim duyduğu tedavi
giderlerini karşılayabilmesi giderek güçleşmektedir. 2013 yılında Türkiye hareketsiz
yaşam kaynaklı kronik hastalıkların tedavisi için yaklaşık 678.420 milyon ABD doları
harcamıştır. Bütün bunlar kronik hastalıkların dünya ve ülkemiz için ciddi bir yük
oluşturduğunu ve gelecekte bu yükün daha da artacağını ve bu nedenlerle kronik
hastalıkların önlenmesi ve/veya görülme sıklığının azaltılmasına yönelik ürün, ilaç vb
geliştirilmesinin kritik bir önem arz ettiğini göstermektedir.
Fiziksel aktivite ve egzersizlerin insan sağlığını koruduğu ve geliştirdiği çok iyi
bilinmektedir. Diğer yandan egzersizin hangi hücresel/moleküler mekanizmalar
üzerinden kronik hastalıkları önlediği hususu da giderek artan bir merak ve araştırma
alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki egzersiz, sadece sağlıklı bir yaşamın
sürdürülmesi ve kronik hastalıkların önlenmesi açısından önerilen bir sosyal olgu değil,
moleküler düzeyde yol açtığı değişiklikleri taklit eden ilaçlar ve çeşitli ürünler
geliştirilmesi açısından başvurulan en önemli fizyolojik uygulamadır. Bu çerçevede,
günümüzde çok sayıda laboratuvar egzersizin yol açtığı moleküler değişiklikleri ortaya
koyarak, kanser, tip2 diyabet, kalp hastalıkları ve obezite başta olmak üzere çok çeşitli
kronik hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde egzersiz benzer etki oluşturacak yeni
ilaçlar ve gen tedavileri geliştirilmesine çalışmaktadır. Özellikle sedanter bireylerde ve
çeşitli hastalıklar, operasyonlar vb nedenlere fiziksel aktivite yapması mümkün
olamayan bireylerde egzersizin yol açacağı değişiklikleri gerçekleştirecek çeşitli ilaç ve
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ürünler geliştirilmesi Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri yanı sıra Mühendislik Bilimlerinin
de ortak kesişim alanına girmektedir. Bu çerçevede Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri
alanında gelişmiş üniversitelerin sağlıklı yaşamın geliştirilmesi ve hastalıkların
önlenmesinde yeni tedavi modalitelerinin geliştirilmesi için “Egzersiz Fizyolojisi”
alanındaki çalışmalara öncelik vermesini, politika yapıcılara somut veriler ve çözüm
önerileri sunmasını ve dünya genelinde de öne çıkmasını sağlayacak ilaç ve benzeri
teknolojik ürün geliştirmelerini, Mühendislik Bilimlerinden de yararlanarak egzersiz
benzeri etkiyi oluşturacak yeni cihaz ve yöntem geliştirmeleri vb çözüm önerileri
geliştirmelerinin önemini ortaya koymaktadır.
Toplam vücut ağırlığının yaklaşık %40-45’ini oluşturan iskelet kasları, güç̧ üretimi,
hareket ve nefes almadan sorumlu olmanın yanı sıra; glisemik kontrol, metabolik
genlerin regülasyonu ve metabolik homeostazın korunmasında da kritik bir rol
üstlenmektedir. İskelet kaslarının bütünlüğünün korunması, günlük yaşamın
sürdürülmesinin ötesinde insülin direnci, obezite ve tip II diyabet gibi metabolik
hastalıklardan korunma acısından son derece önemlidir. Hareketsiz yaşam tarzı,
immobilizasyon, denervasyon, yaşlanma, sepsis, kaşeksi, kanser, diyabet, böbrek ve
kalp yetmezliği ve uzun süreli glukokortikoid kullanımı gibi çok çeşitli koşullar iskelet
kas kütlesi kaybına neden olur. Bu da yaşam kalitesini düşürerek morbidite ve
mortaliteyi

artırdığı

için

kas

kütlesinin

korunması

yaşamsal

bir

önem

taşımaktadır. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Anabilim Dalında bulunan araştırma
laboratuvarımızda insanlarda iskelet kası atrofisine yol açan koşullar çeşitli deneysel
modeller aracılığıyla mimik edilmekte ve iskelet kas atrofisi ve atrofinin önlenmesine
yönelik stratejiler geliştirilmesi ve bu stratejilerin etkinliğine ilişkin

moleküler

mekanizmaların aydınlatılması konuları öncelikli çalışma alanıdır.
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Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Egzersiz ve Spor Psikolojisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ZİYA

KORUÇ

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DENİZ

DURDUBAŞ

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HANDE TÜRKERİ

BOZKURT

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Takım dinamiklerinin geliştirilmesi

§

Yarışma kaygısı ve stresinin azaltılması

§

Spor yaralanmaları sonrası geri dönüş

Alt Çalışma Konuları

§

Etkili takımların özellikleri ve takım etkinliğinin arttırılmasına yönelik müdahale
programlarının geliştirilmesi

§

Yarışma kaygısı ile ilgili yeni kuramların çalışılması

§

Duygusal ve bilişsel başa çıkma yolları konusunda yeni çalışmalar üretilmesi

§

Yarışma kaygısı ile bağlantılı olarak özgüven yitimi ve tükenmişlik konularının
detaylandırılması

§

Kinesiofobi konusunda araştırmalar yapılması, yaralanma sonrası spora geri
dönüş konusunda yeni yaklaşımlardan hareketle müdahale programlarının
geliştirilmesi, sanal gerçeklik

Anahtar Kelimeler

Yarışma kaygısı, takım dinamikleri, spor yaralanmaları, rehabilitasyon ve yaralanmadan
geri dönüş, takım etkinliği, takım oluşturma yaklaşımları, yarışma stresi, sporda başa
çıkma, duygusal başa çıkma stratejileri, bilişsel başa çıkma stratejileri, tükenmişlik,
kinesiofobi, sanal gerçeklik
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Önemi ve Gerekçesi

İnsanlar spora performans (elit spor) ve sağlık amaçlı katılmaktadır. Performans
sporunda amaç, var olan en üst düzeyi yakalamak ve daha iyiye ulaşmakken, sağlık
amaçlı sporda daha sağlıklı fiziksel ve duygusal yapıya ulaşmaktır. Performans amaçlı
sporda sporcular daha yoğun baskı altına girmektedirler. Bu nedenle de sporcular
yarışma ortamından etkilenmektedirler. Yarışma kaygısı bu bağlamda sporda
performans açısından oldukça önemlidir ve spor psikolojisi alanının temel
alanlarındandır. Performans açısından önemli olan yarışma kaygısına yönelik yeni
kuramsal yaklaşımların geliştirilmesinin yanında sporcuları etkileyen olumsuz duygu ve
düşüncelere ilişkin etkili başa çıkma stratejilerini geliştirilmesi önemlidir.
Anabilim dalının bir diğer araştırma alanı ise takım dinamikleridir. Spor ve egzersize
katılan bireylerin performans, motivasyon, iyi olma gibi farklı psikolojik yapıları
üzerinde etkisi olduğu bilinen takımlar, spor ve egzersiz psikolojisi alanının doğal
araştırma alanı olarak değerlendirilmekte ve alana ait hemen tüm ders kitaplarında bir
bölüm olarak yer almaktadır. Aidiyet, sosyal kimlik, çatışmalar, alt grup ve klikler, roller
ve normlar, iletişim, sargınlık, takım çalışması gibi pek çok konu grup dinamiklerinin alt
konuları olarak değerlendirilmektedir.
Spor yaralanmaları sporun hemen tüm düzeylerinde görülen ve sporcuları olumsuz
etkileyen olaylardır. Spor yaralanmaları rehabilitasyonunda her ne kadar fiziksel
müdahaleler bu sürecin temelini oluşturuyor gibi görünse de süreçte yaşanan
psikolojik

zorluklar

rehabilitasyon

çıktılarını

etkilemekte

ve

spora

dönüşü

zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda yeniden yaralanma kaygısı, kinesiyofobi, kendine
güven kaybı, korku gibi sporcuları etkileyen olumsuz psikolojik faktörlerin giderilmesi
sağlıklı bir rehabilitasyon sürecine bağlıdır. Rehabilitasyon sürecine eşlik eden farklı
psikolojik müdahale programlarının incelenmesi, yeni yaklaşımlarla çok disiplinli
müdahale programlarının oluşturulması bu alt araştırma alanının hedeflerindendir.
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Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

TAHİR

HAZIR

PROFESÖR

§

AYŞE KİN

İŞLER

PROFESÖR

§

ALPAN

CİNEMRE

DOÇENT

§

EVRİM

ÜNVER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖREN

KÖSE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YUNUS EMRE

EKİNCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelikli alanları:

§

1. Sportif Performansın Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

§

2. Kadın ve Sportif Performans (Menstrual döngü ve Sportif Performans,
Performansta Cinsiyet Farklılıkları)

Anahtar Kelimeler: Aerobik kapasite, Anaerobik güç, Tekrarlı sprint, Gerilme-Kısalma

Döngüsü, Enerji sistemleri katkısı, Menstrual döngü, Cinsiyet ve sportif performans
Önem ve Gerekçesi

Hareket ve Antrenman, sportif performansın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kadın
sporcunun fizyolojik gereksinimlerinin ve erkek-kadın sporcu arasındaki farkların
belirlenmesi kapsamında insan hareketinin fizyolojik ve mekanik açıdan tüm boyutlarını
sistematik ve bilimsel olarak inceleyen bir çalışma alanıdır. Spor dalına özgü fizyolojik
gereksinimlerin ve branşa özgü hareket mekaniğinin anlaşılması, cinsiyet temelinde bu
özelliklerin nasıl değiştiğinin belirlenmesi, üst düzey sportif performansın geliştirilmesi
için cinsiyet temeline bağlı olarak yeni antrenman uygulama stratejilerinin
geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle spor dalına özgü fizyolojik ve
mekanik çalışmalar, spor bilimlerinin uygulama alanında çalışan spor bilimcilere, teknik
direktörlere, antrenörlere, kondisyonerlere ve ilgili diğer kişilere bilimsel bilgi kaynağı
sağlamaktadır. Ek olarak cinsiyet farklılıklarına yönelik çalışmalar kadın sporcuların
performanslarının arttırılmasına katkı sağlayıp, kadın sporcularla çalışan antrenörler
için yönlendirici olmaktadır. Bu bilgi kaynakları, sporcunun cinsiyetine bağlı olarak spor
dalına özgü özelliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayarak ülkemizin özellikle
uluslararası yarışma ortamında öne çıkararak görünürlüğünün ve bilinirliğinin artmasını
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sağlayacaktır. Bu durum, hem uluslararası siyasette olumlu yankılar oluşturacak hem
de dış turizm açısından ekonomik katkı sağlayacak bir potansiyele sahiptir.
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Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

PINAR ARPINAR

AVŞAR

DOÇENT

§

SERDAR

ARITAN

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ARİF MİTHAT

AMCA

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HÜSEYİN

ÇELİK

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NİHAT ŞÜKRÜ

ÖZGÖREN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

VOLKAN DAĞHAN

YAYLIPLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Altyapısı

§

Biyomekanik Araştırma Grubu Laboratuvarı

§

Nöromusküler Kontrol Laboratuvarı

Araştırma Öncelikli Alanları

§

Dinamik yüklenmeler sonucu oluşan fizyolojik stresler, ilişkili nörofizyolojik
yanıtlar ve motor kontrol mekanizmalar araştırılması

§

Yumuşak dokunun biyomekanik modellenmesi, insan hareket analizi, sentezi
ve benzeşimi, spor biyomekaniği, görüntüleme tekniklerini kullanarak görüntü
işleme ve üç boyutlu yapılandırma teknikleri ve biyomekanik ölçüm cihazlarının
tasarlanması ve geliştirilmesi

§

Kaya tırmanışında vücut pozisyonları, tutuş teknikleri, tutamak yapıları ve
tırmanıcılarda parmak kuvvet kapasitesinin araştırılması

§

Kas-iskelet sistemlerinin modellenmesi, insan hareketlerinin (özellikle yürüme,
koşma ve sprint) bilgisayar simülasyonları, postür değişimleri ve motor kontrol
mekanizmaların araştırılması

Alt Çalışma Konular

§

Spor biyomekaniğinde performans analizleri, dinamik modellemeler,
eniyilemeler ve el ve tutuş biyomekaniği çalışmaları

§

Elektromiyografi analizi çalışmaları

§

Antrenman etkisi çalışmaları

§

Motor kontrol ve kas sinerjisi çalışmaları
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Anahtar kelimeler

Biyomekanik, motor kontrol, dinamik, statik, hareket analizi, denge, postür, sentez ve
benzeşim, görüntüleme teknikleri, elektromiyografik, kas modellemesi, spor
biyomekaniği, pozisyon, hız, ivme, kuvvet, kuvvet platformu, hareket yakalama sistemi,
biyomekanik enstrümasyon, yazılım geliştirme ve doğrulama
Önemi ve Gerekçesi

Spor biyomekaniği, yaralanma riskini en aza indirmek ve spor performansını
iyileştirmek için insan hareketlerinin ayrıntılı bir analizini içerir. Spor biyomekaniği ve
motor kontrol, insan hareketinin mekaniği ve kontrolü ile ilgili bilim alanlarını kapsar.
İnsan hareketlerinin detaylı bir analizi ile sporda yaralanma önleme, performans
iyileştirme, daha verimli dış iskeletler tasarlama ve yürüme bozukluğu olan hastaların
yürüyüş analizi yapılarak hasta değerlendirmesi ve takibi yapılabilir. Bu çerçevede
sporcu performansının takibi, antrenmanların etkinliğinin değerlendirilmesi, üst düzey
sporcularda teknik destek ve çeşitli modellemelerle spor yaralanmalarına ilişkin
simülasyonlar anabilim dalımızın çalışma alanlarını içermektedir. Ayrıca, gerek kasiskelet sistemi başta olmak üzere çeşitli hastalıkların gerek seyrinin ve gerekse cerrahi
operasyonlar sonrasında tedavinin etkinliğinin takibinde klinik tıp bilimleri ile birlikte
yürütülen anabilim dalımızdaki çalışmalar önem arz etmektedir.
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Rekreasyon Bölümü
Egzersizde Beslenme ve Metabolizma Anabilim Dalı
§

HÜSEYİN HÜSREV

TURNAGÖL

DOÇENT

§

ŞÜKRAN NAZAN

KOŞAR

DOÇENT

§

SÜLEYMAN

BULUT

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YASEMİN

GÜZEL

DR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED MUSTAFA

ATAKAN

DR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELİN AKTİTİZ

GÜNGÖR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kronik hastalıkların önlenmesinde egzersiz

§

Spor beslenmesi ve ergojenik destekler

Alt Çalışma Konuları

§

Aç ve tok koşullarda yapılan egzersizin yağ oksidasyonu ve egzerkinler
(mitokondri türevli peptidler, miyokinler, osteokinler vb.) üzerine etkileri

§

Farklı beslenme stratejilerinin dayanıklılık ve anaerobik performansa etkisi

§

Egzersiz sonrası toparlanmayı geliştiren beslenme ve ergojenik destek
stratejileri

§

Sporcularda relatif enerji mevcudiyetinin değerlendirilmesi ve sağlık ve
performans ile ilişkilendirilmesi

§

Beslenmenin periyodizasyonu ile egzersize bağlı adaptasyonun geliştirilmesi

§

Sürdürülebilir beslenme stratejilerinin spor beslenmesindeki yeri

§

Farklı popülasyonlarda vücut kompozisyonun değerlendirilmesi ve
iyileştirilmesi

Anahtar Kelimeler

Spor beslenmesi, ergojenik destek, kafein, sodyum bikarbonat, düşük enerji
mevcudiyeti, vücut kompozisyonu, egzersiz, yağ oksidasyonu, miyokin, insülin direnci,
obezite
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Önemi ve Gerekçesi

Spor beslenmesi ve ergojenik desteklere ilişkin araştırmalar
Günümüzde sağlığın geliştirilmesi, hastalıklardan korunma ve spor performansının
optimize edilmesinin bileşenleri arasında egzersiz ve beslenme öne çıkmaktadır.
Nitekim elit düzeydeki sporda profesyonelliğin artmasıyla; başarılı olmak isteyen
sporcu ve antrenörler için sağlığın ve performansın geliştirilmesinde beslenmenin rolü
her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Diğer yandan rekreasyonel olarak
egzersiz yapanların da hedefleri arasında kilo vermek, kas kütlesini artırmak ve vücut
geliştirmek ilk sıralarda yer aldığından, rekreasyonel seviyede de beslenme stratejileri
oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle sporcular, antrenörler, diyetisyenler ve
hekimler; profesyonel ve rekreasyonel düzeyde spor performansını artıran, vücut
kompozisyonunu iyileştiren beslenme stratejileri ve ergojenik besin destek ürünleri
arayışına girmişlerdir. Nitekim sporla uğraşan çoğu bireyin, egzersizin yanı sıra farklı
diyet stratejileri uyguladığı ve çeşitli besin destek ürünleri kullandığı bilinmektedir.
Tüm dünyada diyet ve ergojenik destek stratejilerine harcanan maliyetin yılda yaklaşık
200 milyar dolar olduğu ortaya konmuştur. Tüm dünyada gelişmekte olan spor
beslenmesi alanında; farklı spor branşlarındaki (kuvvet, güç veya dayanıklılık sporları,
takım sporları, dövüş sporları, estetik sporlar, kış sporları, doğa sporları vb.) sporcuların,
antrenman, müsabaka ve toparlanma periyodlarındaki besin ve ergojenik destek
gereksinimlerinin belirlenmesi ve planlanmasına dair araştırma ve uygulamalar
özellikle son otuz yılda hız kazanmıştır. Üniversitemizde spor beslenmesi alanında
gerçekleştirilecek araştırmalar gerek bilimsel gerekse sporcu performansına
yansımaları yönünden ülkemizin uluslararası rekabet düzeyinin artmasına destek
olacaktır ve tüm dünyada hızla gelişen bu alanda öncü bilgilerin geliştirilmesine katkıda
bulunacaktır.
Kronik hastalıkların önlenmesinde egzersizin rolüne ilişkin araştırmalar
Günümüzde toplumları etkisi altına alan endüstriyel ve teknolojik gelişmeler nedeniyle
azalan fiziksel aktive düzeyi beraberinde obezite ve ilişkili birçok metabolik hastalığın
artmasına yol açmaktadır. Araştırmalar, yakın gelecekte özellikle gelişmiş ülkelerde
obezite prevelansının dramatik boyutlara ulaşacağını öngörmekte olup, bulaşıcı
hastalıklar için kullanılan “salgın” ifadesi obezite için de kullanılmaktadır. Öte yandan
düzenli yapılan egzersizin başta obezite olmak üzere ilişkili birçok metabolik hastalığın
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görülme sıklığını azalttığı bilinmektedir. Düzenli yapılan egzersizin sağlığın
korunmasındaki en etkin uygulama olduğu bilinmesine karşın egzersizin hangi
koşullarda yapılması halinde sağlık açısından maksimum faydayı sağladığı ve yaşam
kalitesini

arttırdığı

günümüzde

hala

merak

konusudur.

Son

yıllarda

yağ

oksidasyonundaki azalmanın obezite, insülin direnci ve metabolik sendrom gibi
hastalıklarla ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Egzersizin, çok sayıda doku ve organdan
salgılanan ve bu sebeple egzerkin olarak da isimlendirilen moleküller aracılığıyla glukoz
ve yağ metabolizmasını düzenlediği ortaya konmuştur. Henüz gelişmekte olan bu
alanda

yapılacak

araştırmalar

egzersizin

sağlığın

korunmasındaki

rolünün

aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır.
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Rekreasyon Bölümü
Fiziksel Aktivite ve Sağlık Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYDA

KARACA

PROFESÖR

§

NECİP

DEMİRCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Altyapısı

§

Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranış Laboratuvarı

Araştırma Öncelik Alanları

§

Fiziksel Aktivite

§

Sedanter davranış

§

Fiziksel Aktivite ve sedanter davranış değerlendirme yöntemleri

Alt Çalışma Konuları

§

Fiziksel aktivite değerlendirme yöntemleri,

§

Fiziksel aktivitenin sağlık parametreleri ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar
ile ilişkisi

§

Sedanter davranış paternlerinin sağlık parametreleri ve bulaşıcı olmayan kronik
hastalıklar ile ilişkisi

§

Vücut kompozisyonunun fiziksel aktivite, sedanter davranış paternleri ve
sağlıkla ilişkisi

§

Dinlenik metabolik hızın fiziksel aktivite, sedanter davranış paternleri ve
sağlıkla ilişkisi

Anahtar Kelimeler

Fiziksel aktivite, Sedanter davranış paterni, vücut kompozisyonu, dinlenik metabolik hız
Önemi ve Gerekçesi

Düzenli fiziksel aktivitenin (FA) sağlığı çok yönlü geliştirdiği, sedanter davranış süresi
arttıkça bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların risk düzeyinin arttığını gösteren pek çok
çalışma olsa da son yıllarda yapılan çalışmalarda yeterli FA düzeyine sahip bireylerin
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dahi uzun süreli sedanter davranışın olumsuz etkileri nedeniyle bulaşıcı olmayan kronik
hastalıklara yakalanma risklerinin arttığı gösterilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020
yılı Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranış Rehberi'nde sedanter davranış örüntüsünün
irdelenmesi gerektiğinin yanı sıra sadece orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin
değil düşük şiddetli fiziksel aktivitelerin de sağlık üzerine olumlu etkilerinin
incelenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Literatürde farklı sürelerdeki sedanter davranış
örüntüleri ile sağlık değişkenleri arasındaki ilişkiyi geniş kapsamlı olarak inceleyen
araştırmalar sınırlıdır.
Literatürde fiziksel aktivitenin değerlendirilmesine yönelik çok sayıda ölçüm aracı olsa
da büyük ölçekli çalışmalarda kullanılabilecek sedanter davranışı değerlendiren
subjektif (anket ya da günlük yöntemi) ölçüm araçları sınırlıdır. İnaktivite prevelansının
giderek arttığı günümüzde, sedanter davranışı ve sedanter davranış örüntülerinin
değerlendirilmesi ve hedef popülasyonlara özgü sedanter davranışın azaltılmasına
yönelik stratejilerin geliştirilmesi hem ülke hem de küresel düzeyle sağlığın
iyileştirilmesine yönelik katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda maliyeti düşük olması
nedeniyle büyük ölçekli çalışmalarda kullanılabilecek sedanter davranış ve sedanter
davranış örüntülerinin değerlendirilmesine yönelik anketlerin geliştirilmesi ya da
uyarlanması önem taşımaktadır.
Fiziksel aktivite düzeyinin azalması, sedanter davranış süresinin artması ve uzamış
sedanter davranış örüntüsü nedeniyle bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların riski
artmaktadır. Bireylerin daha erken yaşlarda kronik hastalıklara ilişkin tanı almaları ile
birlikte uzun yıllar ilaç kullanımları söz konusu olduğundan ülke ekonomisine önemli
yük getirmektedir. Ayrıca kronik hastalıklar nedeniyle iş gücü ve verimlilik de
azalmaktadır. Dolayısıyla sedanter davranış örüntülerine ilişkin geliştirilecek önerilerle
birlikte bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların riski azalması mümkün olabilecektir. Bu
bağlamda ele alınacak alt başlıklar metabolik sağlık, Tip 2 diyabet, obezite vb dir.
Vücut kompozisyonu sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluğun bileşenlerinden biri olmakla
birlikte sportif performans açısından da önemli bir bileşendir. Büyüme ve gelişimin
takibinde boy, vücut ağırlığı ve beden kütle indeksi parametreleri kullanılmaktadır.
Ülkemiz çocuklarına özgü büyüme eğrilerine ilişkin norm değerleri bulunmamaktadır.
Ülkemiz okul çağı çocuklarına özgü norm değerlerinin geliştirilmesi ile birlikte sağlıklı
büyümenin takip edildiği tıp, beslenme, çocuk gelişimi ve spor bilimleri alanlarına
önemli bir katkı sunulacağı öngörülmektedir. Ayrıca büyüme, olgunlaşma, fiziksel
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aktivite, motor gelişim kavramlarının birlikte ele alınıp irdelenmesi oldukça önemlidir.
Çocukların küçük yaşlardan itibaren fiziksel aktivite yoluyla motor becerilerini
geliştirmesi sağlıklı büyüme ve gelişmenin yanı sıra yetişkinlik döneminde de fiziksel
olarak daha aktif bireyler olmalarına katkı sunabilecek ve dolaylı olarak toplum
sağlığının korunmasına katkı sağlanabilecektir.
Fiziksel aktivite düzeyinin azalması ve sedanter davranış süresinin artması ile birlikte
kas kütlesi azalacaktır. Azalan kas kütlesi dinlenik metabolik hızın azalmasına dolayısıyla
enerji dengesinin pozitif yönde değişmesine ve yağ kütlenin artmasına neden olacaktır.
Dinlenik metabolik hızın belirlenmesinde kullanılan pek çok regresyon formülü olsa da
bu formüller vücut kompozisyonu parametrelerinden sadece boy, kilo ve vücut kütle
indeksini içermektedir. Kas kütlenin dinlenik metabolik hıza katkısından yola çıkarak kas
kütlenin de regresyon formüllerine dahil edilip edilemeyeceğinin irdelenmesi önem
taşımaktadır. Diğer yandan daha hali hazırda kullanılan regresyon formülleri
geliştirilirken dinlenik metabolik hızın değerlendirilmesinde kullanılan cihazların eski
teknolojiye sahip olması, formüllerin günümüz koşullarında yeni nesil teknolojilere
sahip cihazlarla yeniden ele alınmasının daha geçerli formüller elde edilesine katkı
sağlayacağı öngörülmektedir. Daha geçerli formüllerin elde edilmesi, bireye özgü
egzersiz ve diyet planlamalarının daha doğru yapılması ve dolayısıyla genel sağlık
düzeylerine katkı sağlaması açısından önemlidir.
Literatürde fiziksel aktivitenin değerlendirilmesinde pek çok ölçüm aracı yer alsa da,
hedef kitlelerin özelliklerine (yaş, iş durumu vb.), kullanım koşullarına ve maliyetine
göre ölçüm araçlarının doğru seçimi oldukça kritiktir. Bu bağlamda her koşula uygun
geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarının çeşitliliği artırılarak literatüre kazandırılması
gerekmektedir. Bu da bu tür ölçüm araçlarının test edilmesinin gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Sonuç itibariyle fiziksel aktivite ve sedanter davranışın ölçümünde
kullanılan objektif ölçüm araçların geçerliği ve güvenirliğine ilişkin yapılacak
çalışmaların öncelikli alan açısından değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Rekreasyon Bölümü
Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

CANAN KOCA

ARITAN

PROFESÖR

§

PINAR

ÖZTÜRK

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MERVE ALTUN

EKİNCİ

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MİNE

KIZILGÜNEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

•

Spor ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

•

Sporcu Koruma Politikaları

•

Neoliberal Dönemde Olimpik Sporcu Markalaşmaları

Alt Çalışma Konuları

§

Spora katılım ve sporda temsilde toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin
belirlenmesi

§

Sporda toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi

§

Kadınların ve kız çocukların spor yoluyla ve sporda güçlenmesi

§

Sporda taciz ve istismar risk faktörlerinin belirlenmesi

§

Ulusal sporcu koruma politikasının geliştirilmesi

§

Neoliberal spor endüstrisinde sporcuların bireysel markalarının inşa sürecinde
dijitalleşmenin rolü

§

Olimpik sporcuların dijital dünyada sporcu kimliklerinin inşasında neoliberal
değerlerin ve ulusal değerlerin rolü

Anahtar Kelimeler

Spor, toplumsal cinsiyet eşitliği, sporcu koruma, sporda taciz ve istismar önleme,
politika geliştirme, kadının güçlenmesi, sporcu markalaşması, Olimpik sporcu kimliği,
ulusal değerler
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Önemi ve Gerekçesi

Geçmiş yıllara göre kadınların spora katılımları artmakla birlikte, kadınların sporun her
düzeyindeki temsilleri azdır ve fırsatlardan ve olanaklardan yararlanma düzeyleri hala
erkeklere göre düşüktür. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 5. maddesinde yer aldığı
gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, temel insan haklarının güvence altına
alınması ve kadınların ve kız çocukların güçlenmesi için kritik önemdedir. Spor ise
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli bir sosyal alandır. Bilim insanlarının
görevi ise sporda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bilimsel bilgi üretmek ve
spor aracılığıyla kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi için yol haritaları sunmaktır.
O nedenle bilimsel araştırmalar ile sporda toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin
ortaya koyulması; elde edilen veriler temelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Sporcular, saygılı, eşitlikçi ve sporculara karşı her türlü kaza-dışı şiddetten uzak bir spor
ortamı olarak tanımlanan 'güvenli spor' hakkına sahiptir. Ancak çalışmalar sporda her
türlü taciz ve istismarın yaygın olduğunu göstermektedir. Uluslararası Olimpiyat
Komitesine (2017) göre uluslararası ve ulusal spor kurumları sporcuların sağlığını, iyilik
halini ve esenliğini öncelemelidir. Spor bilimlerindeki araştırmacıların görevi ise sporda
taciz ve istismarın yaygınlığı, sıklığı ve önlenmesi hakkında bilimsel bilgi ve bilimsel kanıt
ağını büyütmek, bilimsel bulguları spor ortamlarına uygulamak için bilginin transfer
edilmesine ve teşvik edilmesine yönelik öneriler geliştirmektir. Bu bağlamda
Türkiye'de spor ekosisteminde taciz ve istismarın risk faktörlerinin belirlenmesi ve risk
faktörlerinin elimine edilmesi için ulusal düzeyde araştırmalar yürütülmelidir.
Türkiye'de henüz ulusal verilere dayalı bir çalışma olmadığı için TÜBİTAK destekli
yürütülmekte olan proje Türkiye spor bilimleri açısından önemli bir veri kaynağı
olabilecektir. Sporcu koruma, güvenli spor ortamlarının oluşturulması için sporcuların
haklarını içeren net bir politikayı; davranış kodları, eğitimler, şikâyet ve destek
mekanizmaları gibi prosedürlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını ayrıca izleme ve
değerlendirme prosedürlerini kapsayan bir süreçtir. Bilim insanlarının görevi bu sürecin
nitelikli işlemesi için bilimsel veri sağlama ve analizdir. Sporcu koruma politikalarının en
önemli bileşenlerden biri eğitim programlarıdır. Bilim insanları sporcu, antrenör, spor
kurumu yöneticileri ve ebeveynleri gibi spor aktörlerinin bilimsel bilgiye ve eğitim
programlarına erişimini sağlamakla yükümlüdür. Türkiye'de sporcu korumaya yönelik
bir politikanın olmadığı göz önünde tutulduğunda mevcut durumun analizi ile elde
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edilecek verilerden karar verici ve uygulayıcılara yönelik bilgi ve veri akışı sağlanmış
olacak ve böylece toplumsal fayda için bir sporcu koruma politikası önerilebilecektir.
Erken Cumhuriyet döneminde ulusal kimliğin inşasında spora verilen sembolik anlamın
bir benzeri Olimpik sporcuların dijital medyada markalaşmalarında ulusal değerlere
verilen anlamda gözlenmektedir. Olimpik başarının Türk milli kimliğinin ve milli
bütünlüğün inşasındaki rolü sınırlı sayıda araştırmada ortaya konmuş olmakla birlikte
dijital kültürde bu rol, Türkiye’nin neoliberal politikalarıyla ve farklı kimliklerin (cinsiyet,
etnik, siyasi gibi) farklı biçimlerde sunulmaya başlanmıştır. Özellikle Olimpik kadın
sporcuların

sosyal

medya

paylaşımlarında,

Erken

Cumhuriyet

döneminde

modernleşmenin sembolü olarak görülen kadın kimliğinden farklılaşan, postfeminist
ve neoliberal politikalarla şekillenen bir sporcu kimliği (güçlü Türk kadını) inşası
gözlenmektedir. Bu konularla ilgili uluslararası literatür henüz kuramsal bir perspektif
geliştirme sürecindedir. Bu bağlamda, Türkiye'de milli kimliğin inşasında ve toplumsal
cinsiyet kalıp yargılarının kırılmasında aktif rol oynayan Olimpik kadın ve erkek
sporcuların kişisel markalarının inşasının, Türkiye’nin siyasi ve kültürel iklimi ile
toplumsal cinsiyet rejimini dikkate alarak kesişimsel bir yaklaşımla incelenmesinin,
uluslararası literatüre kuramsal bir katkıda bulunacağı öngörülmektedir.
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Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
§

Anatomi Anabilim Dalı

§

Biyofizik Anabilim Dalı

§

Biyoistatistik Anabilim Dalı

§

Fizyoloji Anabilim Dalı

§

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

§

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

§

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

§

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

§

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

§

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
§

Adli Tıp Anabilim Dalı

§

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

§

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

§

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

§

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

§

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

§

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

§

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

§

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

§

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

§

Kardiyoloji Anabilim Dalı

§

Nöroloji Anabilim Dalı

§

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

§

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

§

Radyoloji Anabilim Dalı

§

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

§

Spor Hekimliği Anabilim Dalı
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§

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

§

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
§

Acil Tıp Anabilim Dalı

§

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

§

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

§

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

§

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

§

Göğüs Cerahisi Anabilim Dalı

§

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

§

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

§

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

§

Kalp ve Damar Cerahisi Anabilim Dalı

§

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

§

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

§

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

§

Üroloji Anabilim Dalı
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Araştırma Laboratuvarları
§

Ağrı Ünitesi Ağrı Araştırmaları Laboratuvarı

§

Anatomi Anabilim Dalı Karma Gerçeklik Laboratuvarı

§

Anatomi Anabilim Dalı Mikroskobik Anatomi Laboratuvarı

§

Anatomi Anabilim Dalı Plastinasyon Laboratuvarı

§

Anatomi Anabilim Dalı Temporal Kemik Diseksiyon Unitesi Laboratuvarı

§

Androloji Ünitesi Laboratuvarı

§

Biyofizik Anabilim Dalı Kineziyoloji Laboratuvarı

§

Biyoinformatik Ana Bilim Dalı Laboratuvarları

§

EEG Laboratuvarı

§

Endokrinoloji Laboratuvarı

§

Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Laboratuvarı

§

Hücre Elektrofizyolojisi ve Görüntüleme Laboratuvarı

§

İmmünoloji ve Allerji Laboratuvarı

§

Klinik ve Girişimsel Elektrofizyoloji Laboratuvarı

§

Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı

§

Moleküler Modelleme Laboratuvarı

§

Nefroloji Bilim Dalı Doku Tipleme Laboratuvarı

§

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Laboratuvarı

§

Nöroloji Anabilim Dalı EEG Laboratuvarları

§

Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı

§

Nörosonoloji Laboratuvarı

§

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyofarmasi Laboratuvarı (Sıcak Lab)

§

Pediatrik Alerji Araştırma Laboratuvarı

§

Pediatrik Endokrinoloji Araştırma Laboratuvarı

§

Pediatrik Enfeksiyon Araştırma Laboratuvarı

§

Pediatrik Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Laboratuvarı

§

Pediatrik İmmünoloji Laboratuvarları

§

Pediatrik Metabolizma Araştırma Laboratuvarı

§

Pediatrik Nefroloji/Nefrogenetik Laboratuvarı

§

Pediatrik Polisiomnografi Laboratuvarı

§

Pediatrik Romatoloji Laboratuvarı

§

Pediatrik Siliya Videomikroskopik İnceleme Laboratuvarı
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§

Pediatrik Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı

§

Pediatrik Ter Testi Laboratuvarı

§

Pediatrik Translasyonel Tıp Laboratuvarları

§

Prof. Dr. Altan Günalp Araştırma Laboratuvarı

§

Radyoimmün Test (RIA) Laboratuvarı

§

Spor Hekimliği Anabilim Dalı Laboratuvarı

§

Temel Onkoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları

§

Tıbbi Biyokimya Araştırma Laboratuvarları

§

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Laboratuvarı

§

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji I Laboratuvarı

§

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji II Laboratuvarı

§

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji III Laboratuvarı

§

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikoloji Laboratuvarı

§

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji Lab I / II

§

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Laboratuvarı

§

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Laboratuvarı

§

Tüp Bebek Ünitesi Üyte Laboratuvarı
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Acil Tıp Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MELTEM

AKKAŞ

PROFESÖR

§

NALAN

METİN AKSU

PROFESÖR

§

BÜLENT

ERBİL

DOÇENT

§

MEHMET ALİ

KARACA

DOÇENT

§

MEHMET MAHİR

KUNT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ALİ

BATUR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ELİF

ÖZTÜRK İNCE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

VOLKAN

ARSLAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AHMET

KARAKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALİ UMUT

MORCA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ANIL EMRE

ERCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASENA

DAĞDELEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLI NUR

KILINÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞENUR

GÖÇMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞENUR

GÜR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BORA

USANMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURAK

AÇAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİR

ERGENEKON

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖZDE NİSA

MALÇOK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLSEREN

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLSÜM SENA

AKDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASAN CAN

SAĞLAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

ÇALTEPE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET

KURTOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT CAN

ALPSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

BİNGÖL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NURULLAH

YUCA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OZAN

AKHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OZAN

SARIKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ROHAT CAN

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SAFA HÜSEYİN

KÜÇÜK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELMİN

ÇAĞLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERAP BEGÜM

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİNAN

ÖNDER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞENİZ

METİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEYMA

ŞENOL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR

ŞAKAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR

UYGUR YÜCEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YÜKSEL

CURCİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

ZEKERİYA BUĞRAHAN

ACE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEL CANER

KAYMAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kardiyak Arrest Merkezi

Alt Çalışma Konuları

§

Resusitasyon

§

Postkardiyak arrest bakımı

§

Donör takibi

Anahtar Kelimeler

Kardiyak arrest, postkardiyak arrest bakımı, kritik hasta bakımı
Önemi ve Gerekçesi

Kardiyak arrestle acil servislere başvuran hastaların %30-40 gibi bir oranı daha önceden
herhangi bir şikâyeti olmayan ani kardiyak ölüm hastalarıdır. Bu grup hastaların yaşları
daha gençtir. Bu grup hastada hastane dışı ortamda erken tanısı ve uygun temel yaşam
desteği müdahalesi yapılırsa, hastanın acil serviste uygun bakımı ve idame tedavisi
yapılırsa, erken dönemde kardiyak anjiografisi yapılırsa hastaların sağkalım oranları
arttığı gibi, kaliteli sağ kalım oranları da artmaktadır.
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Adli Tıp Anabilim Dalı
Akademik Kadro
ALİ RIZA

TÜMER

PROFESÖR

AYSUN

BALSEVEN ODABAŞI

PROFESÖR

RAMAZAN

AKÇAN

PROFESÖR

MEHMET

CAVLAK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

EMİRHAN

DEMİRAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

EMİRHAN

ESKİCİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

EMRE NURİ

İĞDE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MERVE

ÇAPACI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MUHAMMET

SOYYİĞİT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

TUĞÇE

FINDIKOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

UĞUR

ELDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Adli Tıp Uygulamalarında Alternatif Yeni Teknolojilerin Kullanımı

Alt Çalışma Konuları

§

Postmortem İnterval Tayininde Spektroskopik Yöntemler

§

Adli Toksikoloji Analizlerinde Spektroskopik Yöntemler

§

Peri/Postmortem Tanısal Yöntemler

§

Adli Tıpta "Omics"

Anahtar Kelimeler

Omics, spektroskopi, postmortem invertal, adli toksikoloji, delil, postmortem tanı
Önemi ve Gerekçesi

Adli Tıp Uygulamalarında Alternatif Yeni Teknolojiler: Yapılmakta olan çalışmalarda
spektroskopik teknolojilerin güncel uygulamaların aksine çok daha hızlı, kost-efektif ve
farklı ortam koşullarında adli tıp uygulamaları açısından ümit verici alternatif
teknolojilerin olduğu görülmektedir. Bu alternatif yöntemlerin başında "Analitik
Kimya" ve "Fiziksel Yapı Analizi" sistematikleri gelmektedir. Bu doğrultuda, öncelikli
alan olarak önerilen başlık kapsamında temel bilimlerde kullanılan teknolojilerin Adli
Tıp uygulamalarında kullanılacak şekilde modifiye edilmesi ve ihtiyaç halinde biyomühendislik çalışmaları ile ürün, kit, faydalı model ve cihazların geliştirilmesi
gerekecektir.
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Postmortem İnterval Tayininde Spektroskopik Yöntemler: Postmortem interval, adli
bilimlerin en yoğun çalışılan başlıkları arasında yer almakta olup neredeyse deneysel
olarak uygulanmamış teknoloji kalmamıştır. Postmortem intervalin tespitinde henüz
başlama aşamasında olan spektroskopik yöntemlerin geniş spektrumlu teknolojileri
çok geniş, hızlı, etkili, ucuz ve üretime geçilebilecek biyomühendislik projelerinin
gerçekleştirilmesine olacak sunmaktadır.
Adli Toksikoloji Analizlerinde Spektroskopik Yöntemler: Mevcut toksikolojik tarama ve
analitik yöntemler çok hassas laboratuvar koşullarında, pahalı sistemler kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda spektroskopik yöntemler toksikolojik tarama ve
analizler açısından çok ucuz, hassas, hızlı, saha koşullarında uygulanabilen, maliyeti
düşük analiz imkanı sağlamaktadır. Bu noktada söz konusu başlıkta hızlı saha testleri ve
analitik sistemlere ilişkin mühendislik imkanları ile patent alınabilecek cihaz, ekipman
ve yöntem geliştirilme imkanı çok yüksektir.
Peri/Postmortem Tanısal Yöntemler: Adli Toksikolojik ve Genetik analizlere paralel
olarak peri/postmortem tanısal amaçla çoklu uzmanlık alanındaki profesyonellerin,
standart koşularda, detaylı çalışma ve incelemeleri ile sınırlı pato-fizyolojik sürece dair
tanı konulabilmektedir. Ancak yeni teknolojilerin kullanımı ile saha koşullarında, hassas
ve pahalı laboratuvar sistemlerine, çoklu uzmanlık alanlarının müdahalesine gerek
kalmaksızın tanı konma kolaylığı elde edilebilecektir. Bunun yanı sıra geliştirilen
yöntemlerin patentli biyomühendislik gereçleri, sanayi-üniversite işbirliği projeleri ile
ürün geliştirilmesine olanak sağlama potansiyeli taşımaktadır.
Adli Tıpta "Omics": Omics bazlı yöntemlerin kullanımı ile Adli Tıp alanında hastalıkların
patofizyolojik

süreçleri

ve

ölüm

mekanizması

ile

ilişkileri,

ölüm

nedeni

bilinmeyen/tespit edilmeyen vakalarda yeni bir tanı şansı, ölmeden önce uygulanmış
tedavilerin organizmadaki yansımaları vb konularda ışık tutma potansiyeli taşımaktadır.
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Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

DUYGU

AYHAN BAŞER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HİLAL

AKSOY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İZZET

FİDANCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BERKAY

DAĞLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BETÜL SULTAN

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSU

ALICI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECEM

ÇAKIR ALTINYAPRAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ENESCAN

ÖZMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERTUĞRUL

ÖZYILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FAHRİ

ACAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FERAY

BAŞKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FURKAN

SEYİTOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM

ÖZTEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM FIRAT

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

DURMUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MURAT SABRİ

GÜLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NEDİME

SEVEN TAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OKAN SABRİ

BERK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞULE

BAYER KARAHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Klinik kalite

Alt Çalışma Konuları

§

Klinik kalite değerlendirme yapısının kurulması

§

Klinik kalite değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi

§

Klinik kalite değerlendirme konusunda pilot çalışmalar yapılması

Anahtar Kelimeler

Sağlık, kalite, klinik kalite, gösterge
Önemi ve Gerekçesi

Ülkemizde sağlık hizmetlerine erişimin büyük oranda sağlanması, verilen sağlık
hizmetlerinin kalitesinin farklı boyut ve alanlarda ölçülmesini gerekli kılmıştır. Kalitenin
izlenmesi ve değerlendirilmesi kavramının sağlık sisteminin her alanında geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
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Klinik kalite, hasta gözlemlerinin, tedavilerinin, süreçlerinin, deneyimlerinin ve/veya
bakım sonuçlarının değerlendirilerek bakım kalitesinin ölçülmesi ve sonuçlara göre
iyileştirme yapılmasıdır.
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Anatomi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

CEMİL CEM

DENK

PROFESÖR

§

HAKAN HAMDİ

ÇELİK

PROFESÖR

§

İLKAN

TATAR

PROFESÖR

§

MEHMET DENİZ

DEMİRYÜREK

PROFESÖR

§

MUHAMMET MUSTAFA

ALDUR

PROFESÖR

§

CEREN

GÜNENÇ BEŞER

DOÇENT

§

AYŞEGÜL

FIRAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURCU

ERÇAKMAK GÜNEŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HİLAL

AKDEMİR AKTAŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HASAN BARIŞ

ILGAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HELİN

YÜCEDAĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM TUNA

AKDİŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE

TAŞKINDERE ABBASOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEHRA

ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Nöroanatomik yapıların detaylı tanımlanması

§

Anatomi perspektifi ile cerrahi ve estetik uygulamalara yönelik yeni tekniklerin
araştırılması

§

Taze Kadavra ile eğitim ve araştırma

§

3 boyutlu modeller ile eğitim ve araştırma

§

Karma Gerçeklik ile eğitim ve araştırma

§

Gelişmiş eğitim teknolojileri ile eğitim ve araştırma

§

Cerrahi planlama, pre-op ve post-op değerlendirme

Alt Çalışma Konuları

§

3 boyutlu ve cerrahi anatomi

§

Kalıcı öğrenme

§

Tanı ve tedaviye yönelik yeni tekniklerin uygulanması

§

Sinir sistemi, hareket sistemi ve radyolojik anatomi üzerine ileri düzeyde
araştırmalar

Anahtar Kelimeler

Anatomi, Kadavra, Radyoloji, Mikroskopi, 3 boyutlu modeller, Arttırılmış gerçeklik,
Sanal gerçeklik, Karma gerçeklik, Teknoloji, Eğitim, Radyoloji, Cerrahi Anatomi,
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NöroAnatomi, Klinik Anatomi, Anatomik 3B Modelleme, DICOM, Dijital görüntüleme
teknolojileri, Hibrid Eğitim (Hasta/Öğrenci/Asistan)
Önemi ve Gerekçesi
Sağlıkta araştırma ve geliştirmeye açık olan konuların, özellikle cerrahi ile tedavi
edilebilen hastalıklarla ilişkilendirilebilmesini sağlamak, nöroanatomi ile ilişkili
hastalıkların anatomik alt yapılarının araştırmak, estetik uygulamalara yönelik yeni
tekniklerin tanımlamak , bu alanlarda tanı ve tedavi açısından evrensel bilime katkı
verebilmek, biyomalzeme ve biyoteknoloji ile anatomik fonksiyonların sürdürülmesine
yönelik yeni ürünlerin geliştirmek ve araştırmalara destek sağlamak için belirlenmiştir
Pandemi sürecinde daha da net görüldüğü gibi dijital online hibrid eğitimler ve
bunların standardizasyonu eğitim ve araştırma kurumları için elzemdir. Amacımız
yaklaşık 15 yılı aşkın süredir Anatomi Anabilim Dalı ve başta Beyin ve Sinir Cerrahisi,
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Cerrahi Anabilim dallarıyla
sürdürdüğümüz eğitim ve araştırma faaliyetlerini her düzeydeki eğitimin ve
materyallerinin standardizasyonu, anatomik 3B modelleme ve cerrahi planlama
özelinde kurumsallaştırmaktır.
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Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYŞE HEVES

KARAGÖZ

PROFESÖR

§

BİLGE

ÇELEBİOĞLU

PROFESÖR

§

FATMA

SARICAOĞLU

PROFESÖR

§

MERAL

KANBAK

PROFESÖR

§

NALAN

ÇELEBİ

PROFESÖR

§

ÖZGÜR

CANBAY

PROFESÖR

§

SEDA BANU

AKINCI

PROFESÖR

§

ŞENNUR

UZUN

PROFESÖR

§

ALMILA GÜLSÜN

PAMUK

DOÇENT

§

AYSUN

ANKAY YILBAŞ

DOÇENT

§

BANU

KILIÇASLAN

DOÇENT

§

FİLİZ

ÜZÜMCÜGİL

DOÇENT

§

BAŞAK

AKÇA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MURAT

İZGİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MURAT

TÜMER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÖZGE

ÖZEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

PINAR

ÖZDEMİR YAŞAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SEHEND

DEBBAĞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ABDULSAMET

SEYHUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ARZU

BURNAZ GÜÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLI

MELEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLIHAN

UTLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE MERYEM

YALÇIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞEGÜL

AKYÜZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEGÜM

ERCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEGÜM

ERDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BENGİSU

ERCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BENSU

KARAKOYAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANAN ESİN

SAĞLAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEMİLE

ALTIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEREN

BAYRAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇAĞLAR

ÇAKIRKAPTAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DUYGU

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECEM GÜLÇİN

KARSAVURAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

KILIÇ ÇAKMAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

KÖSE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE ONUR

BAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESER

ŞİMŞEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESMA

ÇALIŞKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

FATMA

GÜVEN ATAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FURKAN

BAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FURKAN KAAN

KES

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GAMZE

ERDEM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GİZEM

DAĞHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖRKEM

USTA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜNEŞ

ÇELEBİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HATİCE

HIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAZAR

KÖKTEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KASIM

AYDOĞDU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KAYACAN

KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KEREM

DALMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

DAĞCIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

KAFALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

LÜTFİYE GÜLCİN

KOÇ YAMANYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET

BOLAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET

KIRIKÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELAHAT

YALÇIN SOLAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERİÇ

BATUR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

ÖZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE GÖKNUR

SOYSAL KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE NAZ

YILDIZ ÇANAKÇİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MOHAMMAD

SEVİMLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED RAŞİT

HIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED SAİD

YAMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMET MUSTAFA

SULAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NUR BANU

BÜKER ZORLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NUREFŞAN

SADIKOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NURİYE SİDAR

YERLİKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OĞUZHAN

KAHVECİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OZAN ALİ

TAŞDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RABİA

ALİOSMANOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RECEP

ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SAMET

YAVUZEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEDA

ÖZKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEMİHA

ÇAĞATAY GÖKDERE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERAY

HİSARKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVİLAY

KIVRAKOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİMGE

CEFER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEYDA

KURT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

DULKADİROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

YILDIRIM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE

YAVUZ MOLLAVELİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

ÜMİTCAN

ÜNVER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YUSUF

ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

§

Sepsis

§

ARDS

§

Hasta güvenliği

§

Beslenme

§

Organ destek sistemleri

Alt Çalışma Konuları

§

Obstetrik anestezi

§

Yoğun bakım

§

POCUS (Yatak başı tanıya yönelik usg)

§

Sepsis

§

ARDS

§

Takım çalışması

§

Deliryum

§

Mekanik ventilasyon

§

Şok

§

Evde bakım

Anahtar Kelimeler

Anestezi, kritik hasta, obstetrik, bölgesel anestezi, ultrasonografi, sepsis, deliryum,
ARDS, mekanik ventilasyon, şok
Önemi ve Gerekçesi
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Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

BURÇAK

BİLGİNER

PROFESÖR

§

HALİL KAMİL

ÖGE

PROFESÖR

§

MELİKE

MUT AŞKUN

PROFESÖR

§

MUSTAFA

BERKER

PROFESÖR

§

MUSTAFA SERVET

İNCİ

PROFESÖR

§

AHMET İLKAY

IŞIKAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DİCLE

KARAKAYA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ŞAHİN

HANALİOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALAEDDİN

ACAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALPER

KAYMAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE GÜL

ÖZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİLAL KUTALMIŞ

GÜNDÜZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CAN

EKER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLŞAH

ÇETİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HACER

SERDAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED YAKUP

ALTUĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMET ENES

GÜRSES

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SACİDE

KALAYCIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELÇUK

YAZICI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞİYAR

BAHADIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TOLGA

HANCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Alt Çalışma Konuları

§

Pediatrik Nöroşirürji

§

Epilepsi Cerrahisi

Anahtar Kelimeler

Pediatri, nöroşirürji, beyin, epilepsi, spinal
Önemi ve Gerekçesi
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Biyofizik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ABDULLAH RUHİ

SOYLU

PROFESÖR

§

NUHAN

PURALI

PROFESÖR

§

TURGUT

BAŞTUĞ

PROFESÖR

§

SERAP

AYDIN

DOÇENT

§

NURHAN

ERBİL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BERK

SAĞLAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAZLI

COŞKUN JIHAD

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sinirbilimleri

§

Beyin Biyofiziği

§

EEG, fMRI, eş-zamanlı multi-modal kayıtlar

§

Biyomekanik

§

Sanal/Arttırılmış Gerçeklik

§

Giyilebilir Sağlık Teknolojileri

§

Biyomolekülerin moleküler modellemesi.

Alt Çalışma Konuları

§

İyon Kanalları

§

Hesaplamalı Psikiyatri

§

Derin Öğrenme Modelleri

§

Elektriksel Beyin Aktiviteleri

§

Tıbbi Biyokimya

§

Merkezi ve periferik sinir sistemlerinin yapısal, fonksiyonel elektrofizyolojik
kayıtlarının alınması

§

İnsan hareketlerinin sağlık ve tıbbi teşhis için değerlendirilmesi

§

Sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları (VR/AR) ile spor, egzersiz ve terapi
yazılımları geliştirme

§

Giyilebilir minyatür EKG, EMG, vibrasyon ölçer vs. cihazları geliştirerek sağlık,
egzersiz, terapi, AR/VR uygulamaları ve günlük kullanım sırasında sağlık
hakkında bilgi edinme ve kullanıcıyı uyarma

§

Moleküler dinamik simülasyonu

§

Moleküler kenetleme
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§

Serbest enerji hesapları

§

Biyomolekülerin 3 boyutlu yapısının elde edilmesi

§

İyon kanalları ve taşıyıcıların yapı tayini ve yapı fonksiyon ilişkisinin araştırılması

§

Bilgisayar yardımı ile ilaç geliştirilmesi

Anahtar Kelimeler

Nörobilim, iyon kanalları, klonlama, heterojen ekspresyon, mekanoduyu, EEG, fMRI,
bilişsel beyin evrimi, derin öğrenme, zihin kuramı, mizah ve bilinç, psikiyatri, deneysel
psikoloji, sinapto genetik proteinler, kuşaklar, bilişsel sinirbilim, davranışsal psikiyatri,
biyomekanik, sağlık için arttırılmış ve sanal uygulamalar, sağlık için minyatür ve
giyilebilir teknolojiler, MD, docking, serbest enerji hesapları, taşıyıcılar, bilgisayar
destekli ilaç keşfi
Önemi ve Gerekçesi

İnternet araçlarının ve hızla gelişmekte olan teknoloji ürünlerinin hem çocukluk ve
gelişim dönemlerinde etkin olması hem de farklı alanlarda bilgiye kolay ve hızlı
ulaşmalarının yanı sıra sosyal iletişim kurma şekli de sanallaşan Z-kuşağı üyelerinde,
benzer olanaklara sahip olmadığımız yıllar içinde yaş alan Y-kuşağı üyelerine göre
bilişsel yeteneklerde bir evrim sürecinin başladığı gözlemlenebilmektedir.
Ayrıca; pandemi sonrasında değişen alışkanlıklar ve değişen sosyal etkileşim biçimleri,
değişmekte olan iş hayatı dinamikleri vb etkenler, beynin algılama-anlamaanlamlandırma ve reaksiyon üretme hiyerarşisinde bilişsel bir evrime neden olabilecek
potansiyeli taşımaktadır.
Ek olarak; insan beynindeki piramidal hücrelerin aktivasyonu ile başlayan ve gavus
sinirler aracılığıyla tüm vücut bölgelerine ve organlara uzanan hormon aktivitelerinin
duygusal deneyimlerden kaynaklanması ve nöron yapısının ise genlerden geliyor
olması birleştirildiğinde bilişsel beyin evrimini destekleyen biyokimyasal belirteçler de
söz konusu olabilir. Kuşalar-arası çatışmanın da belki sayısal kanıtları beyin
fonksiyonlarındaki değişimler ve biyokimyasal belirteç dağılımları ile açıklanabilir.
İnsanların akıl ve ruh sağlığını koruyarak yeni dünya düzenine uyum sağlamaları, bilişsel
evrime uygun yeni eğitim araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması, doğru tedavi
ve/veya terapinin belirlenmesi için önce hastalık veya bozulmanın kaynağının (genetikpsikolojik-fonksiyonel-yapısal-bilişsel ??) doğru tespit edilmesi gerekir. Beyin biyofiziği
alanında amaca uygun (dikkat, hafıza, öğrenme, muhakeme, algılama/tanıma)
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deneysel paradigmanın geliştirilmesi ve beyin sinyallerinin analiz edilmesi, bireylerin
kanıta dayalı sayısal belirteçler ile tanımlanmasını sağlar. Bilişsel fonksiyonlardaki
değişimlerin vücut sıvılarından ölçülebilen biyokimyasal indikatörlerle eşleştirilmesi ise
insanlardaki bilişsel özelliklerin biyokimyasal korelasyonlarını sunabilir.
Moleküler modellemede gelişim çok hızla devam etmekte olup ve hala süregelen
bilgisayarlardaki yazılım ve donanımsal ilerlemeler ile bu alan etki ve popülerlik
kazanmaktadır. Artan bilgisayar işlem gücü, daha hızlı ve etkin sayısal algoritmalar ile
hesaplamalı fizik/kimya günümüzde karmaşık kimyasal ve biyolojik sorunları çözmek
için çok verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Bir hesaplama yaklaşımında temel ve
gerekli girdiler: moleküllerin yapıları, atom yükleri ve bağ bilgileridir. Bu bilgi ile
uygulanabilirlik sınırları tanımlanabilir ve yeni yöntemler geliştirilebilir. Bir sistemi
temsil etmek için kullanılan modeller matematiksel tanımlamalardır (bazen görsel
tanımlamalar). Bu modeller bize ab-initio teorisi ile belirlenen karmaşık matematiksel
hesaplamaları yapmadan moleküler sistemin mikroskobik özelliklerini tanımlamak ve
tahmin etmek için bir yol sunar.
Son zamanlarda pek çok iyon kanallarının ve taşıyıcıların kristal yapısının bulunması,
biyolojik sistemlerde yapı ve işleyiş bağlantılarının araştırılmasını gündeme getirmiştir.
Yapısal bilgi bu tür model çalışmaları yapmak için şarttır ama sadece yapıya bakarak da
iyonun geçiş (permeation) ya da ligand bağlanma prosesini anlamak mümkün değildir.
Dolayısıyla simülasyonlar, özellikle de MD simülasyonları, yapı ve işleyiş arasındaki bağı
kurmada önemli bir rol oynar. MD simülasyonları sistem dinamiği hakkında nicel
gözlemler sağlasa da nitel veriler ancak MD simülasyonları ile serbest enerji
hesaplarından elde edilmektedir.
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Biyoistatistik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

İDİL

YET

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AHMET ERGUN

KARAAĞAOĞLU

PROFESÖR

§

ERDEM

KARABULUT

PROFESÖR

§

PINAR

ÖZDEMİR

PROFESÖR

§

JALE

KARAKAYA KARABULUT

DOÇENT

§

OSMAN

DAĞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEVİLAY

KARAHAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HATİCE YAĞMUR

ZENGİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

YAŞAR

OKTAY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EBRU

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA KUTSAL

KAYNAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANİFE

AVCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

KAŞIKCI ÇAVDAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Tanı ve laboratuvar testlerinin bireyselleştirilmiş tıp kavramı içerisinde
istatistiksel olarak değerlendirilmesi

§

Makine öğrenmesi algoritmaları ile sağlık alanında karar destek sistemleri
geliştirilmesi

§

Makine öğrenmesi tabanlı modellerin geliştirilmesi ve tıpta uygulaması

Alt Çalışma Konuları

§

Karar verme (tanı koyma)

§

Hastanın izlem sürecinde kullanılan tanı ve laboratuvar testleri

§

Makine öğrenmesi algoritmalarının özellikle sağlık alanına entegrasyonunu
sağlamak amacıyla kullanıcı dostu ve internet tabanlı karar destek sistemleri
geliştirilmesi

§

Makine öğrenmesi tabanlı sağkalım modellerinin geliştirilmesi ve tıpta
uygulaması

Anahtar Kelimeler

Tanı performansı, ROC (Receiver Operating Characteristic) analizi, zamana bağlı ROC
analizi, doğrusal karışık etki modelleri (linear mixed effects model), bileşik modelleme
(joint modelling), makine öğrenmesi, karar destek sistemleri, internet tabanlı yazılım,
sınıflandırma, önemli özelliklerin seçimi, derin öğrenme, sağkalım analizi, Cox oransal
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hazard modeli, zamana bağlı Cox modeli, büyük veri, klinik biyoinformatik, protein
modelleme, antik DNA, omik
Önemi ve Gerekçesi

Karar verme (tanı koyma) ve hastanın izlem sürecinde kullanılan tanı ve laboratuvar
testleri ile bireysel özellikler (genetik, demografik vb) yapılacak kestirimlerin
güvenirliği üzerinde çok önemlidir. Bunların bir bölümü değişmez olup (genetik
özellikler bazı demografik özellikler), bir bölümü de zaman içerisinde değişim
göstermektedir (bazı demografik özellikler, laboratuvar test sonuçları). Değişmez
özelliklerle birlikte zamana bağlı olarak değişen özelliklerin incelenmesi, hastanın
gelecekte hangi durumda olacağını kestirmede oldukça belirleyicidir. Önceleri tanı ve
laboratuvar testlerinin hastalık ile ilgili ayırt etme başarısı ile ilgilenilirken son yıllarda
bu değerlerin değişimini modelleyen yaklaşımlar ile 't' zaman sonra hastanın
durumunun öngörülebilmesi üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu şekilde erken
müdahale ile ya da tedavi protokolünün değiştirilmesi ile olumsuz gelişmeler erkenden
önlenmeye çalışılabilecektir.
Sağlık alanında geliştirilecek olan makine öğrenmesi tabanlı karar destek sistemleri
probleme özgü olacağı için bazı alanlarda daha önce örneği olmayan nitelikte olacaktır.
Bu nedenle sadece ulusal düzeyde değil aynı zamanda uluslararası literatüre de katkı
sağlayacaktır.
Tıpta, belirli bir hastalığa sahip bir bireyin daha ne kadar hayatta kalacağı bilinmek
istenir. Bu hayatta kalma süresi ve hayatta kalma olasılığını etkileyen pek çok klinik,
demografik ve genetik etken bulunmaktadır. Bu etkenlerin varlığında hayatta kalma
süresi ve olasılığı modellenebilir. Bağımsız değişken sayısı arttığında bu modellerin
kurulmasında klasik sağkalım olasılığı kestirme yöntemleri yetersiz kalacağından
makine öğrenmesi yöntemlerinden yararlanılmalıdır.
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Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ARBAY ÖZDEN

ÇİFTÇİ

PROFESÖR

§

İBRAHİM

KARNAK

PROFESÖR

§

SANİYE

EKİNCİ

PROFESÖR

§

TUTKU

SOYER

PROFESÖR

§

ÖZLEM

BOYBEYİ TÜRER

DOÇENT

§

BURAK

ARDIÇLI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İDİL RANA

USER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AHMET FARUK

PAYAMOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEGÜM

PİŞİREN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

YÜKSEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET FURKAN

YALABIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEDEN HAYAL

AKAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUNÇ

TIĞLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Pediatrik Onkolojik Cerrahi

§

Doğumsal Anomalilerin Cerrahi Tedavisi

§

Travma

Alt Çalışma Konuları

§

Nöroblastom

§

Wims Tümörü

§

Çocukluk Çağı Nadir Tümörleri

§

Gastrointestinal Sistemin Doğumsal Hastalıkları

§

Üriner Sistemin Doğumsal Hastalıkları

Anahtar Kelimeler

Nöroblastom, cerrahi, risk grubu, komplikasyon
Önemi ve Gerekçesi

Çocukluk çağı solid organ tümörleri ve nadir görülen tümörler erişkin çağ tümörleri ile
karşılaştırıldığında oldukça ender olup benzer erişkin tümörlerinden farklı davranışlara
sahiptirler. Bu farklılığın sebepleri biyolojik, genetik ve çevresel etkenler sebebiyle
olduğu bilinmektedir. Tedavileri genellikle multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir.
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Bu tümörler için fakültemiz hastanesi Türkiye’de referans hastane olarak görev
yapmaktadır.
Hem gastrointestinal sistem hem de üriner sistemin doğumsal anomalileri embriyolojik
hayatın erken dönemlerinde genetik temelli ya da kimyasal etkileşimler nedeniyle
ortaya çıkabilmektedir. Diğer sistem anomalileri ile birliktelikte sık görülmektedir ve
tedavileri için multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu doğumsal anomaliler
için de fakülte hastanemiz Türkiye’de referans hastanesi olarak görev yapmaktadır.
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALİ

DURSUN

PROFESÖR

§

ALİ

DÜZOVA

PROFESÖR

§

ALİ BÜLENT

CENGİZ

PROFESÖR

§

ATEŞ

KARA

PROFESÖR

§

AYŞEGÜL

TOKATLI

PROFESÖR

§

BENAN

BAYRAKCİ

PROFESÖR

§

BİLGEHAN

YALÇIN

PROFESÖR

§

BÜLENT BARIŞ

KUŞKONMAZ

PROFESÖR

§

BÜLENT ENİS

ŞEKEREL

PROFESÖR

§

DENİZ

DOĞRU ERSÖZ

PROFESÖR

§

DENİZ NAZİRE

ÇAĞDAŞ AYVAZ

PROFESÖR

§

DİCLEHAN

ORHAN

PROFESÖR

§

DİLEK

YALNIZOĞLU

PROFESÖR

§

DURSUN

ALEHAN

PROFESÖR

§

EBRU

AYPAR

PROFESÖR

§

ELİF NURSEL

ÖZMERT

PROFESÖR

§

ELMAS EBRÜ

YALÇIN

PROFESÖR

§

ELMAS NAZLI

GÖNÇ

PROFESÖR

§

EMİNE NURAL

KİPER

PROFESÖR

§

FAHRİYE DUYGU

ÇETİNKAYA

PROFESÖR

§

FATİH

ÖZALTIN

PROFESÖR

§

FATMA

GÜMRÜK

PROFESÖR

§

FATMA BANU

ANLAR

PROFESÖR

§

FEYZİ İLHAN

TEZCAN

PROFESÖR

§

GÜLEN EDA

ÜTİNE

PROFESÖR

§

HASAN

ÖZEN

PROFESÖR

§

HATİCE SERAP

SİVRİ

PROFESÖR

§

HAYRİYE UĞUR

ÖZÇELİK

PROFESÖR

§

HÜLYA

DEMİR

PROFESÖR

§

İNCİ NUR

SALTIK TEMİZEL

PROFESÖR

§

KADRİ ŞAFAK

GÜÇER

PROFESÖR

§

MEHMET

CEYHAN

PROFESÖR

§

MUSTAFA TEZER

KUTLUK

PROFESÖR

§

NİLGÜN

KURUCU

PROFESÖR

§

NURAY

KANBUR

PROFESÖR

§

ORHAN

DERMAN

PROFESÖR

§

OSMAN KORAY

BODUROĞLU

PROFESÖR

§

ÖZGE

UYSAL SOYER

PROFESÖR

§

ÖZLEM

TEKŞAM

PROFESÖR
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§

PELİN ÖZLEM

ŞİMŞEK KİPER

PROFESÖR

§

REZAN

TOPALOĞLU

PROFESÖR

§

SEZA

ÖZEN

PROFESÖR

§

SIDDIKA SONGÜL

YALÇIN

PROFESÖR

§

SİNEM

AKGÜL

PROFESÖR

§

ŞEVKİYE SELİN

AYTAÇ EYÜPOĞLU

PROFESÖR

§

ŞULE

ÜNAL CANGÜL

PROFESÖR

§

ŞULE

YİĞİT

PROFESÖR

§

TEVFİK

KARAGÖZ

PROFESÖR

§

ÜMİT MURAT

ŞAHİNER

PROFESÖR

§

VİLDAN GÖKNUR

HALİLOĞLU

PROFESÖR

§

YELDA

BİLGİNER

PROFESÖR

§

ZEYNEP ALEV

ÖZÖN

PROFESÖR

§

BORA

GÜLHAN

DOÇENT

§

FATMA VİSAL

OKUR

DOÇENT

§

HÜSEYİN

DEMİRBİLEK

DOÇENT

§

NAGEHAN

EMİRALİOĞLU

DOÇENT

§

YASEMİN

ÖZSÜREKCİ

DOÇENT

§

ZUHAL

AKÇÖREN

DOÇENT

§

BERİL

TALİM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DOĞUŞ

VURALLI KARAOĞLAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMEL

ISIYEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ERSİN

GÜMÜŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EZGİ DENİZ

BATU AKAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HASAN TOLGA

ÇELİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HATİCE İNCİ

YAMAN BAJİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HAYRETTİN HAKAN

AYKAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HAYRİYE

HIZARCIOĞLU GÜLŞEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İLKER

ERTUĞRUL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MELDA

ÇELİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MELİS

PEHLİVANTÜRK KIZILKAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SALİHA

ESENBOĞA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SELMAN

KESİCİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TEKİN

AKSU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

YILMAZ

YILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CEREN

GÜNBEY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EDA DİDEM

KURT ŞÜKÜR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HALİDE ÖZGE

BAŞARAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HAMZA

OKUR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM HALİL

ÖNCEL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

AYKAÇ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

YAMAN

MUŞDAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ABDULKERİM

KOLKIRAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

563

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

§

AKÇAHAN

AKALIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALP

KAZANCIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ARİFE

ASLAN AĞYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLI

KUZU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYÇA BURCU

KAHRAMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYDIN

ADIGÜZEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYSU

KARAASLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE

DEMİR ÖZALTUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE

METE YEŞİL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE

ŞENOL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞEGÜL

YILDIRIM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AZER

KARAMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEGÜM

POŞUL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEKİR

KARAKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERİL ECEM

KİRACI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BETÜL SEDA

BOZKURT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEYZA NUR

MERT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİLGE

AÇIKALIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİRCE

SUNMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BUĞSE

TIRAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

AKBABA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSU

ECE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSU

ÖZDEMİRAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSU AYTEN

TATAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSU KETHÜDA

ENSERT CİHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEM

KURTOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇAĞLA BENGÜ

VURAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DEMET

BALTU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ

KARAPOLAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLAN

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DORUKCAN

ALKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EBRU

CİHAN ÇAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EBRU

DOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EBRU

SOLAKOĞLU KÜÇÜKDOĞRU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECE

ARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECE İREM

DEVECİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EDA

DÖLEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EGEMEN YAĞIZ

CEYLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

İŞLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF TUĞÇE

GÖKER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF YAĞMUR

KAYMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMEL

ÖMERCİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE

DAŞLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

EMİNE GÜLFEM

ANAÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİR FURKAN

ÖNEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

GÜNGÖR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EREN

MÜNGEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERENNUR

TUFAN KOCATAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERTUĞRUL

SANCAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESMA

ŞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

DOYMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EYLEM

ERPAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EYLÜL

ALTUNOVA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FARUK SEYFETTİN

ÇETİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA BETÜL

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA GÜL

ERSAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FEYZA PELİN

HAKSEVER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GİZEM

ARICAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GİZEM

ÇİLSAAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖKHAN

GÜVENKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖZDE

AKYÜZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖZDE ZEYNEP

YEŞİLOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLAY

AKSAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLCE

GERÇEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLİN

PARLAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLŞEN

ERSÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAFİZE HANDE

KAHYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HALİL TUNA

AKAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HALİT

KOLUKIRIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE

TOSUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE

ÜÇLER ÇINAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE

YİĞİT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE NUR

KARAVAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HATİCE CEREN

İSKENDER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HATİCE DİLARA

MAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HEDİYE SÜMEYRA

AY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HİLAL

ÜNSAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HİLAL EDA

KORKMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İLAYDA

AYDIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İPEK

SUCAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM

İYİGÜN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İSMAHAN

CELEP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İSMAİL

GÜZELKAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İZZET TÜRKALP

AKBAŞLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KADRİYE

TOL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KAZIM

SEÇGEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

KIVANÇ

TERZİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

DEVECİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET AKİF

DERELİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET AKİF

TUTAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET CAN

BALKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİHA PINAR

CENGİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELTEM

AKGÜL ERDAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

AKA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

ERDEM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

GÜVENOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE BEGÜM

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE DENİZ

GENÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MİRAÇ

ÜNLÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED ÇAĞRI

BAYRAKTUTAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA OĞUZ

KAYNAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MÜGE

YALÇIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MÜŞERREF

KASAP CÜCEOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAZLI

SOYKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NECİP ŞENOL

AĞYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NESLİHAN

OKUR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NİHAN

ORAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NİLAY

KORGAL MUTLUSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NUMAN FIRAT

EKİCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NUR

MUTLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NURAN

BULUT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR

GÖZMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR

UĞURLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ORHAN

ÖZDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OSMAN

AYHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OSMAN

METE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OSMAN OĞUZ

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OZAN

HAKVERDİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖMER FARUK

GURBETOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖYKÜ

SARIKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖYKÜ DENİZ

KANBUR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZDENUR

DEMİRAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGE

DOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM

NECİPOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM

SARITAŞ NAKİP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PELİN

ÖZÇİLİNGİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PELİN

PELİT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

YAVUZ TAZE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RECEP

SAĞLAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

RIDVAN

OCAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RUKEN GİZEM

YAVUZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RÜMEYSA

AYSİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SADİYE DİCLE

CANORUÇ EMET

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SARE

İLBAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEBİHA ŞÜKRAN

GÜNDEŞLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEHER

ŞENER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEMA

AYDIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SENA

BOCUTCU ÇETİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVDA

TÜTEN DAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEZEN

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİBEL

LAÇİNEL GÜRLEVİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİNEM NUR

SELÇUK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEYMA

ERDEM TORUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞÜKRAN

BAYRAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TOGAY

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

TAŞTEMEL ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

ÜNAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA NUR

DAŞAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE

ÇAĞIRAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE

ÜNLÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUTKU

ANNAKKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR ERKİN

ZEYTİNOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UMAY

KAVGACI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÜNZİLE

BAYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAĞMUR

BAYINDIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAHYA

ÇOR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASİN MARUF

ERGEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YEŞİM

KİRİŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YUNUS EMRE

GÜNEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YÜKSEL

TÜRKEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEHRA

GENÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

ÖZEREN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP BÜŞRA

KÖYBAŞI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP ÖZÜM

KADIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESİN

ALPDÜNDAR BULUT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları

§

Besin alerjileri ve eozinoflik gastrointestinal sistem hastalıkları

§

Ön bağırsak (foregut) hastalıkları

§

Çölyak hastalığı
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§

Malnütrisyon ve çocuk beslenmesi

§

Kolestatik karaciğer hastalıkları

§

Gaucher hastalığı

§

Wilson hastalığı

§

Pediyatrik karaciğer nakli

§

Çocuklarda endoskopik işlemler

§

Klinik beslenme

§

Primer immün yetmezlikler ve sindirim sistemi

§

Çocuk gastroenteroloji

§

Hepatoloji ve beslenme

§

Hastalıkların moleküler temelinin aydınlatılması ve bu amaçla kullanılan
moleküler testlerin geliştirilmesi

§

Depo hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi

§

İlaç metabolize eden enzimleri kodlayan genlerde görülen polimorfizmlerin
saptanması

Alt Çalışma Konuları

§

Çocukluk

çağı

İBH

epidemiyolojisi,

monogenik

inflamatuvar

bağırsak

hastalıkları, immün yetmezliklerde enteropati, kolit ve inflamatuvar bağırsak
hastalıkları
§

Eozinofilik özofajit, diğer primer ve sekonder eozinofilik GIS hastalıkları

§

Özofagus hastalıkları, GÖRH, yutma bozuklukları

§

Çölyak hastalığı izleminde belirteçler, COVID pandemisi seyrinde çölyak
hastalığında diyet uyumu

§

Çocuk beslenmesinde HMO'lar, enteral beslenmede yenilikler

§

Yenidoğan kolestatik hastalıklarında genetik nedenler

§

Gaucher hastalığında enzim replasman tedavisi etkileri

§

Wilson hastalığı izleminde uzamış bakırdan kısıtlı diyetin etkisi ve beslenme
bozuklukları

§

Pediatrik karaciğer nakli izlemi

§

Endoskopik değerlendirme ve girişimler

§

Kronik hastalığı olan çocuklarda beslenme desteğinin hastalık seyrine etkisi

§

Akut/kritik hasta çocukta beslenme

§

Çok erken başlangıçlı inflamatuvar bağırsak hastalığı
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§

Çölyak Hastalığı

§

Malabsorbsiyon, Kabızlık

§

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları

§

Gaucher Hastalığı

§

Niemann Pick Hastalığı

§

Kronik Karaciğer Hastalığı

§

Kronik Hepatit

§

Neonatal kolestazın moleküler genetik temeli

§

Kronik ve rekürren pankreatitlerin moleküler genetik temeli

§

Nadir hastalıkların (örneğin lizozomal depo hastalıklarının) moleküler genetik
temeli

§

Erken ve çok erken başlangıçlı inflamatuvar bağırsak hastalıklarının moleküler
genetik temeli

§

Nedeni bulunamayan kronik ishal hastalıklarının moleküler genetik temeli

§

Nedeni bulunamayan kronik karaciğer hastalıklarının moleküler genetik temeli

§

Sitokrom P450 enzimlerinde görülen ve klinik önemi olan genetik
varyasyonların saptanması

§

Hastaların ilaç metabolize eden enzim genetiklerine yönelik "pasaportlarının"
oluşturulmasına yönelik çalışmalar

§

Malnutrisyon

§

Malabsorbsiyon

§

Siroz

§

Kronik hepatitler

§

Glikojen ve lipid depo hastalıkları

§

Metabolik karaciğer hastalıkları (Wilson hastalığı, vb)

§

Peptik hastalıklar

§

Çölyak hastalığı

§

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH)

§

İmmün yetmezlik zemininde gelişen İBH

§

Endoskopik girişimler

§

Enteral ve Parenteral beslenme

§

Fonksiyonel gastrointestinal sistem hastalıkları

§

Gastrointestinal motilite, disfaji
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Anahtar Kelimeler

Besin desteği, parenteral beslenme, enteral beslenme, inflamatuvar bağırsak,
inflamatuvar bağırsak hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve beslenme,
eozinofilik özofajit, malnütrisyon, Gaucher hastalığı, karaciğer nakli, çölyak, kabızlık,
Gaucher, Niemann Pick, karaciğer yağlanması, moleküler genetik analiz, genetik tanı,
mutasyon, polimorfizm, DNA dizi analizi, tüm ekzom sekanslama, biyoinformatik,
farmakogenetik, Sitokrom P450, nadir hastalık, depo hastalığı, malabsorbsiyon, siroz,
çölyak, inflamatuvar bağırsak, disfaji, motilite, hepatit, dispepsi, nefroloji, çocuk
nefroloji, kişiselleştirilmiş tedavi, translasyonel tıp, hematolojik Hastalıklar, Kalıtsal
kemik iliği yetmezlikleri
Önemi ve Gerekçesi

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, eozinofilik GIS hastalıkları son yıllarda insidansı
çocukluk yaş grubunda artış gösteren ve epidemiyolojik olarak çalışmaya açık
konulardır.
Tüm dünyada ve Türkiye'de cerrahiye göre daha az girişimsel olan endoskopik enteral
beslenme yolları oluşturma (gastrostomi, jejunostomi) ve endoskopik terapötik
girişimlerin uygulama sıklığı artış göstermekte ve yeni teknikler geliştirilmektedir. Bun
yanı sıra, erken çocukluk beslenmesi sadece hastalıklardan koruma açısından değil
bireyin ileri yaşlardaki hayat kalitesi ve işlevsel kapasitesini artırma, sağlıklı bir toplum
yaratma açısından önem taşır. Çocuk beslenmesini idame ettirme ve malnütrisyonu
önleme halk sağlığını koruma imkanı sağlar.
Genetik temelli hastalıklar akraba evliliğinin hala sık olduğu ülkemizde karşımıza sıklıkla
çıkmaktadır. Kolestatik hastalıklar, Gaucher hastalığı gibi hastalıklarda genetik
çalışmalar gereklidir.
Çocuklarda karaciğer nakli ve izlemi gelişmeye açık bir konudur.
Kronik hastalıklarda çocukların yaşam süresi uzadıkça beslenme ile ilgili sorunlar daha
ön plana çıkmaktadır. Kistik fibrozis, kronik böbrek hastalıkları vb hastalıklarda
beslenme durumunun en iyi durumda olması bu hastaların yaşam sürelerin ve
kalitelerini belirgin şekilde artırmaktadır.
Primer immün yetmezlikler ve otoinflamatuvar hastalıkların genetik tanı yöntemleri ile
tanısının

kolaylaşması

ve

hızlanması

ile

birlikte

bu

hastalıkların

sindirim
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sistemi/karaciğer üzerine olan etkileri de giderek daha anlaşılır olmaktadır. Hangi
hastada yukarıda belirtilen genetik hastalıkların öncelikle düşünüleceği konusu
önümüzdeki yılların araştırma konuları olacaktır.
Çocukluk çağında özellikle ülkemizde sık görülen ve tedavisi mümkün olan hastalıkların
erken dönemde tanımlanması ve tedavisinin başlanması büyük önem taşımaktadır.
Hastalıkların moleküler temelinin aydınlatılması ve bu amaçla kullanılan moleküler
testler gelecek yılların önemli konularındandır. Moleküler genetik analizler genetik
temeli olan hastalıkların tanısında giderek artan oranda kullanılmaktadır. Bu metotların
kullanımı ile hem kesin tanıya ulaşmak hem de tanının hızlı bir şekilde konması mümkün
olmaktadır. Ayrıca aileye daha kesin genetik danışım verilmesi imkanı doğmaktadır.
Depo hastalıkları nadir hastalıklar olmakla birlikte akraba evliliği oranının yüksek
olduğu ülkemizde görülebilmektedir. Bu hastalıkların bir kısmı için enzim tedavisi
mümkün olduğundan tanılarının erken ve hızlı bir şekilde koyulması geri dönüşsüz
komplikasyonlar gelişmeden tedavinin başlanmasına olanak vermektedir. Genetik
analizler bu hastalıkların tanısında önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu hastalıkların
klinik özellikleri hakkında bilginin artması takiplerinin ve tedavilerinin planlanması
açısından da kritik öneme sahiptir.
Benzer bir başka konuda ilaç metabolize eden enzimleri kodlayan genlerde görülen
polimorfizmlerin klinik önemi konusudur. İlaç tedavisinin tıbbi bakımın önemli bir
parçası olduğu günümüzde tedaviye cevabın ya da tedaviye cevapta kişiler arasındaki
farklılıkların önemli bir belirleyicisi olan ilaç metabolize eden enzim polimorfizmlerinin
araştırılması önemli bir konudur. Hastaların ilaç metabolize eden enzim polimorfizmi
özelliklerinin tedavi öncesinde bilinmesi ilaç ve doz seçiminde, ayrıca tedaviye cevabın,
olası yan etkilerin ve toksisitenin öngörülmesinde kullanılabilir. Bu konu da moleküler
genetik testlerdeki gelişmelere paralele olarak gelecek vaat eden konulardan biri
olarak değerlendirilebilir.
Çocukları ilgilendiren gastroenterolojik hastalıklar ve beslenme sorunları, büyüme ve
gelişmenin en hızlı ve önemli olduğu bu dönemde çocukların gelişimini ve sağlıklı birer
birey olmalarını etkilemektedir.
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Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ARZU

YAVUZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE TUĞBA

AKSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞENUR

DURSUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEYZA

ERGÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BUKET

KILIÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

ERSÖZ ALAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CİHAN

ASLAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

DEVRİM

AKDEMİR

PROFESÖR

§

DİLEK

ÜNAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DİLŞAD

FOTO ÖZDEMİR

PROFESÖR

§

EBRAR

ONAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EKİN

GÜNAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE

ŞANLITÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FÜSUN

ÇUHADAROĞLU

PROFESÖR

§

HACER ŞENİZ

ÖZUSTA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HALİME TUNA

ÇAK ESEN

DOÇENT

§

HANDE

GÜNAL OKUMUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HURİYE BERNA

DEVECİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KEMAL

SARUHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KEVSER

NALBANT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MAKBULE

ESEN ÖKSÜZOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAGİHAN

ÖZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RUKEN

DEMİRKOL TUNCA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SADRİYE EBRU

ÇENGEL KÜLTÜR

PROFESÖR

§

SILA

AKARÇAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞÜKRAN GÜLİN

EVİNÇ

DOÇENT

§

YUSUF SELMAN

ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kendine zarar verme ve intihar davranışları

§

Çocukluk ve ergenlik dönemi kaygı bozukluklarında tedavi yöntemleri

§

Nörogelişimsel bozukluklarda etiyopatogenez ve prognozu etkileyen faktörler

§

Yeme bozuklukları

§

Çocuk ve ergenlerde görülen psikosomatik hastalıklar

§

Alkol madde kullanımı farkındalığı ve koruyucu önlemler
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Alt Çalışma Konuları

§

Kendini yaralama davranışının (KZVD) ergenlerde görülme sıklığı

§

Özkıyıma yol açma sıklığı ve önlenmesi

§

Duygu düzenleme ile bağlantısı (genetik, biyokimyasal, fizyolojik)

§

Zihinleştirme becerileriyle gelişimsel ilişkisi

§

KZVD için risk altında olan grupların saptanması

§

Riskli gruplar için erken müdahale programları oluşturulması

§

Riskli olmayan gruplarda KZVD'nin görülmesini önlemek için sağlıklı gelişimi
arttıracak programların geliştirilmesi

§

Kontrollü tedavi çalışmaları (ilaç ve psikoterapi) yapılması

Anahtar Kelimeler

Kendine zarar verme (self-injury), özkıyım (suicide), duygu düzenleme (emotion
regulation), zihinleştirme kapasitesi (mentalization capacity), diyalektik davranış
terapisi (DBT)
Önemi ve Gerekçesi

KZVD, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ergenlerde ruh sağlığını tehdit eden ilk 5
psikiyatrik durum içinde listelenmiş bulunmaktadır. Ayrıca dünyadaki birçok ülkede, biz
de dahil olmak üzere, hızla artan görülme sıklığı nedeniyle bir toplum sağlığı sorunu
olarak kabul edilmektedir. Yakın bir zamanda KZVD'nin pandemik bir hal alması
öngörülmektedir. Özellikle ergen nüfuslarını tehdit eden bu durumun ülkemizde de
kapsamlı bir şekilde incelenmesi, önlenmesi ve gençlerin bundan korunmasını
sağlayacak önlemlerin alınması ülkemizin geleceğini oluşturacak gençlerin sağlıklı bir
ruhsal yapıya sahip olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Ayrıca KZVD sıklıkla, dolaysız
biçimde veya dolaylı olarak özkıyım yoluyla ergenlerde ölümlere yol açmaktadır.
Bunun dışında depresyon, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, borderline kişilik
bozukluğu ve anksiyete bozuklukları gibi başka psikiyatrik bozukluklarla da birlikte
ortaya çıkabilmekte ve bu durumların tedavisini de güçleştirmektedir. KZVD'nin
önlenmesi bu hastalıkların tedavisini de kolaylaştırabilir.

573

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

SEDEF NUR

YEŞİL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞEN

KARADUMAN

PROFESÖR

§

GONCA

ELÇİN

PROFESÖR

§

SİBEL

ERSOY EVANS

PROFESÖR

§

SİBEL

DOĞAN GÜNAYDIN

DOÇENT

§

BAŞAK

YALICI ARMAĞAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DUYGU

GÜLSEREN BÜYÜKDOĞAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NESLİHAN

AKDOĞAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BATUHAN KEREM

BALAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERİL

YEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURKAY ADEM

ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLSÜN HAZAN

TABAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN BERK

YALÇIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEMDUH VEYSİ

SEYİT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖYKÜ

DURMUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE

ARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Dermato-onkoloji

Alt Çalışma Konuları

§

Melanom

§

Mikozis Fungoides

§

Kutanöz lenfomalar

§

Bazal hücreli karsinom

§

Skuamöz hücreli karsinom

§

Nadir görülen deri kanserleri

Anahtar Kelimeler

Deri, Kanser, Malign Melanom, Mikozis Fungoides Bazal hücreli karsinom, Skuamöz
hücreli karsinom, kutanöz lenfoma
Önemi ve Gerekçesi

Kutanöz melanom, dünya üzerinde insidansı son dört dekad içerisinde artış gösteren,
beklenen yaşam süresinde kısalmayla gidebilen, genç erişkinlerde en sık görülen
kanser türlerinden biridir. Melanom dışı deri kanserleri de yine beyaz ırkta en sık
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rastlanan kanser türlerinden biri olup, aynı zamanda önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Ülkemize ait veriler olmamakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde melanom dışı
deri kanseri vakalarının yaklaşık 5,4 milyon olduğu tahmin edilmekte, melanomun ise
2017 yılında 87.110 yeni vaka ve 9.730 ölüm ile en sık görülen ilk beş kanser türü
arasında yer aldığı bilinmektedir. Yeni melanom olguları son on yıl içerisinde ortalama
%1,4 artarken, ortalama yaşam süresinin erken tanı ve tedavi ile %91,7’ye yükseldiği
bildirilmektedir. Deri kanserleri, topluma önemli yük getiren sağlık harcamalarının bir
nedeni olarak görülmektedir. Hedefe yönelik tedavi ve immünoterapilerin metastatik
melanomda kullanılmasıyla birlikte hastaların ortalama yaşam süreleri uzamış, buna
paralel olarak sağlık giderleri artış göstermiştir. Kandel ve ark., çalışmalarında, bir
metastatik melanom hastasının ortalama tedavi giderini 269,682 avro olarak
bildirmişlerdir. Biz de dermato-onkoloji klinikleri ile deri kanserlerine konulacak erken
tanı sayesinde ekonomik yükün azaltılabileceğini öngörmekteyiz.
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

GÖKHAN

METAN

PROFESÖR

§

IŞKIN PINAR

ZARAKOL

PROFESÖR

§

MURAT

AKOVA

PROFESÖR

§

ÖMRÜM

UZUN

PROFESÖR

§

SERHAT

ÜNAL

PROFESÖR

§

ŞEHNAZ

ÖZYAVUZ ALP

PROFESÖR

§

AHMET ÇAĞKAN

İNKAYA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÜLÇİN

TELLİ DİZMAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MELİHA ÇAĞLA

SÖNMEZER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AHMET GÖRKEM

ER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞENUR

GÖZLÜKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BETÜL NUR

ACAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEMRE

BOŞNAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DAMLA

BOZTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERTCAN

UZUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

ARASLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED CİHAN

IŞIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAGİHAN

AKA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

REYHAN

BALKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

SARICAOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Aşı bilimi

§

İnfeksiyon immünolojisi

§

Antimikrobiyal yönetişim uygulamaları

Alt Çalışma Konuları

§

Aşı geliştirilmesi konusunda temel peptid hedeflerinin belirlenmesi.

§

Aday molekülün in vitro ve in vivo toksikolojik değerlendirilmelerinin yapılması.

§

Aday molekülün deneysel modellerde etkinlik çalışmaları.

§

Aday molekülün farmasötik ürün haline getirilmesi.

§

Faz I-II çalışmalara başlanması

§

Hücre kültür ortamında viral proteinlerin ekspresyonu.

§

Viral protein-konak protein etkileşimlerinin tanımlanması

§

Viral proteinlere immün yanıtın belirlenmesi

§

Virüsle enfekte hayvan modellerinin geliştirilmesi
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§

Akılcı antibiyotik uygulamaları konusunda bölüm içinde homojenizasyon
sağlanmasına yönelik rehberlerin hazırlanması

§

Hazırlanan rehberlere uyumun değerlendirilmesi ve geri bildirimlerde
bulunulması

§

Çok disiplinli, antimikrobiyal yönetişim ekibinin kurulması ve hastane içinde
antimikrobiyal kullanım politikalarının belirlenmesi

§

Terapötik ilaç izleminin rutin hale getirilmesi

§

Hastane epidemiyolojisi için rutin surveyans ağlarının desteklenmesi

§

Akıllı karar destek sistemlerinin antimikrobiyal tedavi sürecine entegrasyonu

Anahtar Kelimeler

RNA aşısı, peptid aşı, hibrid aşı, immün yanıtın süresi, aşı güvenliği, aşı karşıtlığı, viroloji,
viral immünoloji, T hücre yorulması, T hücre aktivasyonu, immunoblot, antimikrobiyal
yönetişim, terapötik ilaç izlemi, akılcı ilaç kullanımı, geri bildirim, klinik karar destek
sistemi
Önemi ve Gerekçesi

Aşı dünyada bulaşıcı hastalıkların engellenmesi için en önemli tıbbi modalitedir. Bu
sebepten dolayı etkisi hem ekonomik hem de halk sağlığı açısında çok yüksektir. Aşı
geliştirebilen teknolojiye sahip olmak ülkeye ve kuruma katma değer ve prestij
sağlayacaktır.
İnfeksiyon immünoloji günümüzde önemi daha da artan bir translasyonel bir bilimdir.
Temel ve klinik bilimleri bir masa etrafında toplayarak, kliniği ortaya çıkaran
mekanzimaların anlaşılmasına bu sayede de alı ve tedavi geliştirilmesi öncülük eder.
Antimikrobiyal direnç dünya çapında en önemli toplum sağlığı problemlerinden bir
tanesidir. Yapılan modelleme çalışmaları 2050 yılında dirençli bakteri enfeksiyonu
nedeniyle ölecek insan sayısının metabolik hastalık ve kanser nedeniyle ölen insan
sayısını geçeceğini göstermektedir. Yeni geliştirilen antimikrobiyal ajan sayısı sınırlıdır
ve yüksek maliyet nedeniyle orta ve alt gelir sahibi ülkelerde yeni ilaçlara ulaşım
sınırlıdır. Mevcut antimikrobiyallerin rasyonel kullanımını sağlayacak çalışmalar
sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.
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Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALP

ÇETİN

PROFESÖR

§

AYŞEN

AKINCI

PROFESÖR

§

BAYRAM

KAYMAK

PROFESÖR

§

FATMA YEŞİM

KUTSAL

PROFESÖR

§

LEVENT

ÖZÇAKAR

PROFESÖR

§

OYA

ÖZDEMİR

PROFESÖR

§

MURAT

KARA

DOÇENT

§

AHMET FURKAN

ÇOLAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE İREM

YEŞİLOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKAY

YALÇINKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA GİZEM

KOYUNCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GİZEM OLGU

ERGİN ERGANİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASAN

OCAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MAHMUD FAZIL

AKSAKAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHİTTİN

DÖNDÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PELİN

ANALAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞÇE MERYEM

BUCAĞA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Hareket analizi ve bozuklukları

Alt Çalışma Konuları

§

Yürüme analizi

§

Spastisite

§

Distoni ve ultrason eşliğinde botulinum toksin enjeksiyonu

§

Ultrasound

Anahtar Kelimeler

Yürüme analizi, distoni, spastisite, botulinum toksin, ultrasound, lenfödem, trismus,
kanser, rehabilitasyon, görüntüleme, tedavi, yürüme analizi, distoni, spastisite,
botulinum toksin, ultrasound
Önemi ve Gerekçesi

Nörolojik problemleri olan hastalarda görülen hareket bozukluklarının tedavisi
bireylerin bağımsızlığını artırmak için önemlidir.
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Fizyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYŞEN

ERDEM

PROFESÖR

§

NESLİHAN HACER

DİKMENOĞLU FALKMARKEN

PROFESÖR

§

BİLGE

PEHLİVANOĞLU

DOÇENT

§

ESİN

İLERİ GÜREL

DOÇENT

§

İSMAİL

KARABULUT

DOÇENT

§

MELTEM

TUNCER

DOÇENT

§

SERKAN

KARAİSMAİLOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASLI ŞAN

DAĞLI GÜL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

NAZLI

KARİMİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

OKAN

ARIHAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALPER

TURAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KAMRAN

NAGHIZADE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KUTLU

KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖMER FARUK

AKDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZBEYEN

ATALAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEZGİ FIRAT

ÖZGÜR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİMAY

ALCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İnsan beyni ve nörobilim

§

Obezite

§

Diyabet

§

Sağlıklı beslenme

§

Sağlıklı yaşam

§

Moleküler biyoloji

Alt Çalışma Konuları

§

Serebral Kan Akışı ve Metabolizmanın Optik Olarak İzlenmesi

§

Prediyabet, Karaciğer Yağlanması ve Glikoprotein Non-Metastatik Melanoma
Protein B (GPNMB) Arasındaki İlişki

§

Nörotensin Salgısı, Ketozis ve Tokluk Hissi

§

Oral Kaprilik Asit Uygulamasının Açil-Ghrelin ve Büyüme Hormonu Düzeyleri ile
Anksiyete arasındaki ilşiki

§

Sisplatin Nörotoksisitesi
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§

Deneysel Parkinson Hastalığı Modelinde Mitokondri Transplantasyonu Ve
Egzersiz

§

Doksorubisin ile Oluşturulan Kardiyomiyopati

§

Doksorubisin Sitotoksisitesi

Anahtar Kelimeler

Beyin Kan Akışı ve Metabolizma, Prediyabet, Glikoprotein Non-Metastatik Melanoma
Protein B (GPNMB), Nörotensin, Tokluk, Kaprilik Asit, Açil-Ghrelin, Büyüme Hormonu,
Anksiyete, Sisplatin Nörotoksisitesi, Parkinson, Mitokondri Transplantasyonu,
Doksorubisin, Kardiyomiyopati, Doksorubisin Sitotoksisitesi
Önemi ve Gerekçesi

Parkinson hastalığı (PH) klasik olarak beyinde dopamin salgılayan nöronların kaybıyla
ilişkilidir. Dejeneratif bir hastalık olması nedeniyle belirtiler genellikle yıllar içinde
yavaşça gelişir. Semptomları ve ilerleme hızı bir kişiden diğerine farklıdır. Harekete
başlama zorluğu, yavaş, küçük hareketler ve tremor görülen başlıca problemlerdendir.
Bu hastalığın etiyolojik nedeni tam olarak bilinmemekte, umut verici deneysel sonuçlar
olmasına rağmen kesin tedavisi de bulunmamaktadır. Semptomlara yönelik tedavi
seçenekleri ile hastaların yaşam kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Mitokondri, insan
vücudunun temel birimi olan hücrenin bir parçası olarak büyük oranda enerji üretim
merkezidir. Birçok hastalıkta mitokondrilerin fonksiyonlarının bozukluğu ortaya
çıkabilir veya mitokondri fonksiyonları bozulması sonucu çeşitli hastalıklar görülebilir
(Chen ve ark., 2014). Son dönemde bilim insanları tarafından geliştirilen tedavilerden
birisi olan mitokondrilerin sağlıklı hücre veya dokulardan alınarak hasta organizma
ve/veya dokuya verilmesi ile bu hastalıklara tedavi sağlanabileceği gösterilmiştir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar karaciğerin diğer dokuların/organların metabolik
fonksiyonlarını düzenlediği düşünülen hepatokin olarak adlandırılan yüzlerce sitokin
salgıladığını göstermektedir. Bu sitokinlerin bir kısmının işlevleri bilinirken, birçoğu
hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu sitokinlerden bazılarının enerji dengesi ile
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Glikoprotein Non-Metastatik Melanoma Protein B
(GPNMB) esas olarak melanosit, osteoklast, osteoblast, dendritik hücreler ve
makrofajlarda eksprese edilen, hücre göçü, hücre invazyonu, osteoblast farklılaşması,
kemik mineralizasyonu ve inflamasyonda rol alan bir sitokindir. Yakın zamanda
karaciğerden de salgılandığı gösterilen GPNMB’nin, işlevleri ve enerji dengesindeki
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rolü henüz bilinmemekle beraber, karaciğer ile yağ dokusu arasındaki haberleşmede
rol oynadığı düşünülmektedir. İnsan çalışmaları serum GPNMB seviyeleri ile vücut kütle
indeksi arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. GPNMB’nin obezite ilişkili
yağlı karaciğer ve hepatoselüler kanserlerde yükseldiği ve karaciğer hasarı ile ilişkili bir
biyobelirteç olarak önemli olabileceği gösterilmiştir.
Karotis endardektomi (CEA) birçok ülkede vaskuler cerrahi girişimleri içinde birinci
sırayı almaktadır. CEA sırasında ilgili beyin hemisferi hipoperfüzyon riski altındadır. Bu
nedenle cerrahi sırasında beyin kan akımının ve metabolizmasının izlenmesi çok
önemlidir. EEG anestezi altında yeterli bilgi verememektedir. Bu nedenle başka
yöntemlerin araştırılması önem arz etmektedir.
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Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALİ

KONAN

PROFESÖR

§

ATAÇ

BAYKAL

PROFESÖR

§

DERYA

KARAKOÇ

PROFESÖR

§

HALİL KAYA

YORGANCI

PROFESÖR

§

YUSUF ALPER

KILIÇ

PROFESÖR

§

AHMET BÜLENT

DOĞRUL

DOÇENT

§

NEZİH

AKKAPULU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TİMUÇİN

EROL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HİLMİ ANIL

DİNÇER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÖMER

CENNET

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AHMET

ÇAKCAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALİCAN

ARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE YOSUN

AYDIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BUSENUR

KIRIMTAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEREN AYGÜL

ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DOĞUKAN

DOĞU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN FURKAN

HEKİMOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM

ALKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET KAAN

AKGÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET RÜÇHAN

KARACA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

METE

DÖNMEZBİLEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED SALİH

SÜER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMET BÜNYAMİN

DALKILIÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA

ORUÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERA

YAZICI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Cerrahi Onkoloji

§

Meme Kanseri

§

Hepatobiliyer Cerrahi

§

Endokrin cerrahisi

§

Gastrointestinal Cerrahi

§

Yanık – Yoğun Bakım

Alt Çalışma Konuları

§

Onkolojik biyobelirteçler

§

Biyomateryal enfeksiyonları
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§

Meme kanseri ve güncel teknikler

§

Cerrahide yapay zeka, arttırılmış gerçeklik

§

Yanık modelleri – Yoğun Bakımda mortalite öngörü modelleri

§

Hepatektomi ve transplantasyon

§

Minimal invazif cerrahi

§

Robotik cerrahi

Anahtar Kelimeler

Meme Kanseri, Cerrahi onkoloji, yapay zeka, klinik karar desteği, ICG immünfloresansı,
duktoskopi, sınır probu, aksilla, intraoperatif sınır değerlendirmesi, sentinel lenf
düğümü, karın duvarı, biyolojik ağ, biyosentetik ağ, fıtık, sentetik ağ, yanık derinliği;
yanık ilerlemesi; tarak yanığı modeli; lazer doppler görüntüleme, mortalite, yoğun
bakım
Önemi ve Gerekçesi

Kanser immünolojisi, hedefe yönelik tedavi seçenekleri nedeniyle son yıllarda ilgi
kazanmıştır. Birçok kanser türünün ve meme kanserinin evrimi ve tedavi yanıtlarında
tümör-immun hücre etkileşimlerinin önemi konusunda artan bir farkındalık vardır. Bu
alanda aydınlatılması gereken ve geleceğe ışık tutacak bir çok gelişme olacaktır.
Meme ve aksilla cerrahisinde birçok yeni yaklaşım ve teknoloji ortaya çıkmıştır. Aksiller
evreleme için indosiyanin yeşili (immunfloresans), superparamagnetik demiroksit
partikülleri sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca intraoperatif cerrahi sınır
değerlendirme sistemleri, duktoskopik girişimler güncel teknolojik ilerlemeler
arasındadır. Bu sistemlerin altyapısı modern cerrahinin gereklilikleri arasına
girmektedir.
Geleneksel robotik sistemler, cerrahın ellerinin hareketlerini cerrahi aletlerin titreme
filtreli hareketleri aracılığıyla cerrahi hedefe iletmek suretiyle çalışır. Benzer şekilde,
ameliyattan önce oluşturulan 3D dijital görüntüleme sayesinde kişiselleştirilmiş bir
cerrahi plan mümkün olur. Büyük veri analitiği ve yapay zekadaki gelişmeler, insan
yaşamının her alanında akıllı robotların araştırılması ve geliştirilmesine yol açmıştır.
Derin öğrenmenin başarılı uygulamasından ilham alınarak, akıllı cerrahi robotlar
geliştirmek için ciddi çalışmalar ve yatırımlar mevcuttur. Bu vesileyle, otonom robotlar
oluşturmak için derin öğrenme modelleri oluşturmak, tanımlamak ve dağıtmak için
büyük verilerin işlenmesi ve analizindeki temel adımları takip ediyoruz.
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Yanık progresyonu ve dönüşümünün mekanizması henüz netleştirilmemiş durumlar
içermektedir. Bu nedenle hem öngörücü tanı araçları hem de müdahaleler sınırlıdır.
Yanık modellemeleri sayesinde bu süreçler açıklığa kavuşturularak müdahale imkanları
ortaya çıkacaktır.
Biyomateryaller ve uygulamaları, biyotıp alanındaki belki de en dinamik araştırma
alanları arasındadır. Bu konudaki herhangi bir ilerleme, alıcı hastalar için daha iyi bir
yaşam kalitesi anlamına gelir. Bu biyomateryallerin önemli bir uygulaması, doğuştan
veya sonradan kazanılmış bir karın duvarı fıtıklarının onarımıdır. Bu nedenle bu alandaki
çalışmalar umut vericidir.
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Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ERKAN

DİKMEN

PROFESÖR

§

SERKAN

UYSAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ULAŞ

KUMBASAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Robot yardımlı göğüs cerrahisi

Alt Çalışma Konuları

§

Robot yardımlı akciğer cerrahisi

§

Robot yardımlı mediasten cerrahisi

§

Tek porttan robot yardımlı cerrahi

Anahtar Kelimeler

Robot, akciğer, mediasten, tek port, cerrahi
Önemi ve Gerekçesi

Robot yardımla cerrahi tedaviler son yıllarda tüm dünyada popülaritesini giderek
arttırmaktadır. Robot sisteminin 360 dereceye yakın hareket yeteneği olan kollarının
cerrahi tedaviye girmesi ile teknik olarak zor olan ve hassasiyet isteyen cerrahiler daha
güvenli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de bu konu ile ilgili gelişmeler
kaydedilmekte ve bazı merkezlerde bu cerrahi yöntem sıklıkla uygulanmaktadır.
Teknolojinin gelişim hızı göz önüne alındığında bu gibi yöntemlerin çok yakın gelecekte
çok fazla önem kazanacağı aşikardır. Amacımız robot yardımlı cerrahi yöntemini daha
da geliştirerek göğüs cerrahisi alanında kurumumuzu ve ülkemizi dünya merkezleri ile
rekabet edebilecek yetkinlikte merkezler haline getirmektir.
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Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AHMET UĞUR

DEMİR

PROFESÖR

§

ALİ FUAT

KALYONCU

PROFESÖR

§

DENİZ

KÖKSAL

PROFESÖR

§

GÜL

KARAKAYA

PROFESÖR

§

LÜTFİ

ÇÖPLÜ

PROFESÖR

§

ZİYA TOROS

SELÇUK

PROFESÖR

§

EBRU

DAMADOĞLU

DOÇENT

§

SEVİNÇ

SARINÇ ULAŞLI

DOÇENT

§

ELİF

BABAOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

OĞUZ

KARCIOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞEN

KARA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DAMLA

KARADENİZ GÜVEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF NAZ

SANCAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA

SEVEN ATMACA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GAMZE

GÖKTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLSEREN

TUNCAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE

ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE

YÜCE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MAİDE GÖZDE

İNAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELEK

CİHANBEYLERDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGE

CAN BOSTAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RIDVAN

BAYLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SILAM

YEŞİLYURT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Girişimsel pulmonoloji

§

Diffüz parankimal akciğer hastalıkları

§

Toraks ultrasonografisi

Alt Çalışma Konuları

§

Endobronşiyal ultrasonografi

§

Rijid bronkoskopi

§

Medikal torakoskopi

§

Diffüz

parankimal

akciğer

hastalıklarının

toraks

ultrasonografi

ile

görüntülenmesi
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Anahtar Kelimeler

Endobronşiyal ultrasonografi, trakeal valf, trakeal stent, mezotelyoma, ampiyem
Önemi ve Gerekçesi

Girişimsel pulmonoloji öncelikle akciğer kanseri olmak üzere, diffüz parankimal akciğer
hastalıkları, plevral patolojiler gibi birçok alanda önemli yere sahiptir. Bu hastalıklarda
tedavi olanaklarının artması girişimsel pulmonoloji konusundaki tekonolojik
gelişemleri beraberinde getirmiştir. Günümüzde gerek Amerika gerekse Avrupa göğüs
hastalıkları dernekleri ve bu alanlarda yetkin klinikler bu işlemlerin göğüs hastalıkları
uzmanları tarafından yapılmasını önermektedir. Maalesef üniversitemiz gerek cihaz
gerekse mekan konusunda bir çok hastaneden geri kalmıştır. Yapılacak çalışmalarla
önce ülkemizdeki kliniklere yetişmek sonra da dünyada ileri gelen kliniklerden biri
haline gelmek hedefimiz olmalıdır.
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Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALİ BÜLENT

ÇANKAYA

PROFESÖR

§

FARUK

ÖZTÜRK

PROFESÖR

§

GÜLİZ FATMA

YAVAŞ

PROFESÖR

§

HANDE

TAYLAN ŞEKEROĞLU

PROFESÖR

§

HAYYAM

KIRATLI

PROFESÖR

§

MEHMET BORA

ELDEM

PROFESÖR

§

SİBEL

KADAYIFÇILAR

PROFESÖR

§

SİBEL

KOCABEYOĞLU

PROFESÖR

§

YONCA

ÖZKAN ARAT

PROFESÖR

§

OLCAY

TATAR KARTALOĞLU

DOÇENT

§

İREM

KOÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZLEM

DİKMETAŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DEMET

YABANOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

FİGEN

BEZCİ AYGÜN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ASLIHAN

BİÇER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSEV

ŞEKERLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CELAL

ULUTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

ARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESMA

YÜZÜGÜLDÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATİH ALİ

CEYLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLCE

GÜNGÖR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜNSU

ER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANDE

KÖYCÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HİLAL

TOPRAK TELLİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İZLEM

ÖZTURAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KEZBAN AZRA

KARGALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİSA

AKGÖZ KOYUNCUOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE ÖZGE

ALGEDİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASEMİN

KAPUCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YİĞİT

KARAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Oküler onkoloji

Alt Çalışma Konuları

§

Retinoblastom

§

Uvea melanomu
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Anahtar Kelimeler

Retinoblastom, sıvı biyopsi, gen terapisi, uveal, melanım, gen profilleme, virüs benzeri
ilaç konjügatları
Önemi ve Gerekçesi

Retinoblastom ve uvea melanomu oküler onkolojinin çok önemli iki ölümcül kanseridir
ve ülkemizde olgu sayıları artmaktadır. Temel tıp araştırmalarına çok açık oluşu,
bulunacak molekül ve yöntemlerin potansiyel patentleme gücü ve tüm dünyadan
hasta çekebilme gibi nedenler bu alanı tüm ileri ülkelerde prestijli ve öncelikli bir dal
haline getirmiştir.
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Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALİ NACİ

YILDIZ

PROFESÖR

§

BANU

ÇAKIR

PROFESÖR

§

DİLEK

ASLAN

PROFESÖR

§

KERİM HAKAN

ALTINTAŞ

PROFESÖR

§

LEVENT

AKIN

PROFESÖR

§

LÜTFİYE HİLAL

ÖZCEBE

PROFESÖR

§

NÜKET

PAKSOY ERBAYDAR

PROFESÖR

§

ÜMMÜHAN ŞEVKAT

BAHAR ÖZVARIŞ

PROFESÖR

§

CAVİT IŞIK

YAVUZ

DOÇENT

§

MAHMUT SAADİ

YARDIM

DOÇENT

§

MELTEM

ŞENGELEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SONGÜL ÖZGE

YAVUZ SARI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALİ CAN

KORKMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALİCAN

GÜNEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ANIL

BAŞPINAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLI

ARAZ GÜNGÖR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE SULTAN

TORUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞEN

SÜRMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BANU

ERSOY ŞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BAŞAK

GÜVEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİLAL

BUZGAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BÜŞRA BESTEGÜL

ÜNAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DAMLA

ÖZYÜREK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DEREN

ÖZYÜREK UCAEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLEK

ERTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLEK

TEZCAN HONCA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLEK

YILDIRIM PAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DUYGU

KAVAKLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EBRU

ÇAKMAKCI KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

AKTI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF REYHAN

ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖKÇE

UĞURLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖZDE

ACIDUMAN SUBAŞIAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HANİFE

UZAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İLKE

KARABAĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KAAN

AKSU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEDİHA

ANNAÇ ASILDAĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

BÜKE ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MİTHAT

TEMİZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

MUHİTTİN ÖMÜR

GÜNGÖR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MURADİYE

CENGİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAZAN

AKEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PINAR

TÜRKOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SAİDE MEBRURE

DAĞDAŞ TOPAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEBNEM

AYDOĞDU BOĞA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEYMA ALİYE

KARA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Halk Sağlığı Alanında Toplum Tabanlı Çalışmalar

Alt Çalışma Konuları

§

Afet Sağlık Yönetimi / Afet Tıbbı

§

Çevre Sağlığı

§

Çocuk / Ergen / Okul Sağlığı

§

Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama

§

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (Kronik Hastalıklar)

§

Epidemiyoloji

§

İş Sağlığı

§

Kadın Sağlığı-Üreme Sağlığı

§

Kazalar ve Yaralanmalar

§

Sağlık Eğitimi / Geliştirme

§

Sağlık Ekonomisi, Sağlık Yönetimi

§

Toplum Beslenmesi

§

Tütün Kontrolü

§

Uluslararası Sağlık, Yaşlı Sağlığı

Anahtar Kelimeler

Afet, Afet Tıbbı, Afet Sağlık Yönetimi, İnsani Yardım, Karmaşık Aciller, Zorunlu Göç,
Çevresel Etki Değerlendirme, Ekoloji, İklim Değişikliği, Su-Hava Hijyeni, Bebek ve Çocuk
Morbidite ve Mortalitesi, Çocuk Hakları, Ergenlikte sağlık Sorunları, Okul Sağlığı
Hizmetleri, Aşı ile Önlenen Hastalıklar, Pandemi, Solunum Yolu Enfeksiyonları,
Zoonotik

Hastalıklar,

Diyabet,

Kardiyovasküler

Sistem

Hastalıkları,

Kanser,

Nöropsikiyatrik Sorunlar, Yeti Yitimi, Epidemiyolojide Gözlemsel ve Deneysel
Araştırmalar, Taramalar, Ergonomi, İş Sağlığı Mevzuatı, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları,
Toplumsal Cinsiyet, Kadına Yönelik Şiddet, Kadınlarda Morbidite ve Mortalite, Ev
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Kazaları,Trafik kazaları, Ölçek Geliştirme, Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Finansman
Modelleri, Sağlıkta Eşitsizlikler, Sağlıkta Maliyet Etkililik, Denetim, Değerlendirme,
Planlama, Sağlık Mevzuatı, Anne Sütü, Gıda Katkı Maddeleri, Malnutrisyon, Şişmanlık,
Göçler, Uluslararası Sağlık Mevzuatı, Tütün Kontrolü, Evde Bakım
Önemi ve Gerekçesi
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Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

NACİYE DİLARA

ZEYBEK

PROFESÖR

§

PERGİN

ATİLLA

PROFESÖR

§

PETEK

KORKUSUZ

PROFESÖR

§

SEVDA FATMA

MÜFTÜOĞLU

PROFESÖR

§

ELİF

BİLGİÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BERFİN

BABAOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

AYAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR ALP

KULOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEDA

SARAÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERKAN

TÜRELİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEHRA

ÇOTUR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

LALE

KARAKOÇ SÖKMENSÜER

PROFESÖR

Araştırma Öncelik Alanları

§

Nadir hastalıklarda histopatogenez

§

Sillier diskinezi

§

Nörodejeneratif hastalıklar

§

İnfertilite

§

Nanoteknoloji ve biyomalzemeler

§

Organ yongası ve hücre uyumluluğu

§

Kişiselleştirilmiş Tıp: Töropatik yaklaşımlar

§

Kanser

§

Kök hücre

Alt Çalışma Konuları

§

Metabolik depo hastalıkları

§

Sillier diskinezi öntanısı ve genotip-fenotip uyumu

§

Otoimmun deri hastalıkları

§

Parkinson ve otofaji

§

Alzheimer

§

Polikistik over

§

Endometriosis

§

Yara iyileşmesi

§

Biyonanoteknoloji ve biyomalzemeler uyumluluğu
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§

Organ yongası ve hücre uyumluluğu

§

Yenilikçi implantlar

§

Kişiselleştirilmiş Tıp

§

Töropatik yaklaşımlar

§

Hedefe yönelik ilaç taşıyıcı sistem

§

Kanserde hücre ölüm mekanizmaları

§

Kanserde etkili sinyal yolakları

§

Dental pulpa kök hücresi

§

Mezenkimal kök hücre

§

Spermatogoniayal kök hücre

Anahtar Kelimeler

Silyopati, Parkinson, Alzheimer, yara iyileşmesi, mikroçip, organ yongası, implantlar,
nanolipozom, polikistik over, endometriyosis, over kanseri, endometriyum kanseri,
meme kanseri, dental pulpa kök hücresi, mezenkimal kök hücre, spermatogonial kök
hücre
Önemi ve Gerekçesi

Sağlıkta araştırma ve geliştirmeye açık olan konuların, güncel nadir hastalıklarla
ilişkilendirilebilmesini sağlamak, nörodejeneratif hastalıklar ile infertile tanı ve
tedavisine destekleyici alanlarda evrensel bilime katkı verebilmek, nanotıpbiyomalzeme ve biyoteknoloji ile yenilikçi tıbbı malzeme alanına yönelik geliştirilebilir
teknolojik ihtiyaçların temel alındığı translasyonel araştırmalara destek sağlamak için
belirlenmiştir
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İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALİ İHSAN

ERTENLİ

PROFESÖR

§

ARZU

TOPELİ İSKİT

PROFESÖR

§

AYŞE TOMRİS

ERBAŞ

PROFESÖR

§

BURCU BALAM

DOĞU

PROFESÖR

§

BÜLENT

ALTUN

PROFESÖR

§

BÜLENT

SİVRİ

PROFESÖR

§

ERKAN

PARLAK

PROFESÖR

§

GÜLAY

SAİN GÜVEN

PROFESÖR

§

HAKAN

GÖKER

PROFESÖR

§

HALİS

ŞİMŞEK

PROFESÖR

§

HALUK

DEMİROĞLU

PROFESÖR

§

HATİCE YASEMİN

BALABAN

PROFESÖR

§

İBRAHİM

BARIŞTA

PROFESÖR

§

İBRAHİM CELALETTİN

HAZNEDAROĞLU

PROFESÖR

§

İBRAHİM HALİL

GÜLLÜ

PROFESÖR

§

MELTEM GÜLHAN

HALİL

PROFESÖR

§

MİNE

DURUSU TANRIÖVER

PROFESÖR

§

MUSTAFA

ARICI

PROFESÖR

§

MUSTAFA

CANKURTARAN

PROFESÖR

§

NİLGÜN

SAYINALP

PROFESÖR

§

OKAN BÜLENT

YILDIZ

PROFESÖR

§

OSMAN İLHAMİ

ÖZCEBE

PROFESÖR

§

ÖMER

KARADAĞ

PROFESÖR

§

ÖMER ALPER

GÜRLEK

PROFESÖR

§

SALİH

AKSU

PROFESÖR

§

SEDAT

KİRAZ

PROFESÖR

§

SELÇUK

DAĞDELEN

PROFESÖR

§

ŞAZİYE ŞULE

APRAŞ BİLGEN

PROFESÖR

§

ŞEREF RAHMİ

YILMAZ

PROFESÖR

§

ŞERİFE GÜL

ÖZ

PROFESÖR

§

ŞUAYİB

YALÇIN

PROFESÖR

§

TAYLAN

KAV

PROFESÖR

§

TOLGA

YILDIRIM

PROFESÖR

§

UMUT

KALYONCU

PROFESÖR

§

YAHYA

BÜYÜKAŞIK

PROFESÖR

§

YUNUS

ERDEM

PROFESÖR

§

ALİ

AKDOĞAN

DOÇENT

§

LALE

ÖZIŞIK

DOÇENT

§

NAZMİYE EBRU

ORTAÇ ERSOY

DOÇENT
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§

ONUR

KESKİN

DOÇENT

§

SERPİL

ÖCAL

DOÇENT

§

UĞUR

ÜNLÜTÜRK

DOÇENT

§

ÜMİT YAVUZ

MALKAN

DOÇENT

§

BURÇİN

HALAÇLI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

LEVENT

KILIÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NURSEL

ÇALIK BAŞARAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

OĞUZ ABDULLAH

UYAROĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SÜLEYMAN NAHİT

ŞENDUR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZAFER

ARIK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CAFER

BALCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ESAT KIVANÇ

KAYA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÖKSEL

GÜVEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MURAT

ÖZDEDE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SEDA HANİFE

OĞUZ BAYKAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TÜLAY

KARAAĞAÇ AKYOL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ABDURRAHMAN

SADIÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ADEM

TUTUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AHMET

KOCAGER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AHMET BERAT

TANILIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AHMET BURAK

ARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AHMET BURAK

FEDAİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AHSEN

KARAKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALİ İHSAN

BAYRAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ARDA

ERDUT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ARİF

AKYILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ARZU

OKYAR BAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASENA

EKEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLIHAN EZGİ

APAYDIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASYA

GİRİT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE

DİKMEER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE

KARATAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE MÜGE

HOLOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BANU

ERTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BAŞAK

ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BAŞAK

SAYINALP ARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BAŞAK

ŞAŞMAZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BAŞAR ALP

BAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEKİR MERT

DURUKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERA ÖMER

UĞURLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERİL

KIRMIZIGÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKAY

KAPAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKAY

YEŞİLYURT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

BERŞAN

ÖZCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BESTE EKİN

SANDALCI YILDIRIM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BETÜL

IŞIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEYZA

BETON

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEYZA SEDA

BOYRAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

ÇELİK EROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

ÇELİKTEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

USTA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURÇİN

GÖNÜL İREMLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BÜŞRA

ÖZÇİMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSU

ATBAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEREN

ÖNAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEREN

ŞANDA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇİSEM

OKUR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ

DÖNMEZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ

ŞİMŞEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ ARAL

ÖZBEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ CAN

GÜVEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİDEM

KARADUMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLAN YAĞMUR

KUTLAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DOĞUKAN

KARLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECE

ERSAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EGE

ULUSOYDAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELA

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE

ERKANTARCI LEVENT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE

SARIYILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE BÜŞRA

ATA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRACH

CHOUSEIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ENES

ÜÇGÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ENGİN

ÇEŞMECİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERDİNÇ

ÜNALDI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERDOĞAN

DENİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERSEL

TOPAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

SEYHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

ODACI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATIMA GÜL

GÜLBAHÇE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATİH

ERCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATİH

KUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATİH

TAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA PELİN

NARLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA RUKİYE

UYSAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA TUĞBA

ÇATAN ERDEKLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FERİDE

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

597

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

§

FEYZA

ZENGİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FEZA

BALCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GİZEM

AYAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GİZEM

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖRKEM

ÇELEBİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖZDE KÜBRA

YARDIMCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLLÜ

SANDAL UZUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLSÜM UMAY

TOPÇU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAKAN

TABAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASAN ÇAĞRI

YILDIRIM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HATİCE KÜBRA

YILDIRIM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAYRİ COŞAR

ATABEY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HIZIR

NUHOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HİLAL

POLAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HÜMEYRA NUR

KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

IRMAK

GÜNEŞLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM EMİR

TEKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM YAHYA

ÇAKIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İMDAT

EROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM

SÖNMEZOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İRFAN

KARAHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İSMAİL

TAŞKESEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İSMAİL BATUHAN

DANİŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KARYA

YURTSEVER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KERİM

ÇAYIRÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

BABA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHDİ

KIŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET

ÇAKMAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET

ESKİOCAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET BURAK

KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET FATİH

AYDIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELEK SEREN

AKSUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİH

ALİKALFA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELTEM

KOCA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

ALTUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

GÜNER OYTUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

HAFIZOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERYEM ŞEYMA

AK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

METE TUĞCAN

ÜÇDAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MİNE

KARADENİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED ÇAĞRI

AKDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED EMİN

DEMİRTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

MUHAMMED ENES

ERUL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMET FURKAN

ÇAKMAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA

EKİCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA UTKU

MARAŞLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MÜCAHİT

ÖZDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NEFİSE TUĞÇE

ZOR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NERİMAN SILA

KOÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NESLİ

ÖMÜR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NEVZAT MURAT

UĞURLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NİLÜFER ECEM

GEZERER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NUR

YAZDALI KÖYLÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NUR BETÜL

TAĞLUK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NUR FURKAN

CANDER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OLGU ERKİN

ÇINAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OSMAN TALHA

DOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OZAN

YÜCEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM

ŞAHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

POLAT

ERCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RABİA ŞEYMA

ÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RIFAT CAN

BAHTİYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SADIK

YAVUZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SARPCAN

MADEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELİN

ÇETİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERCAN

ÜNAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERDAR

CEYLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERKAN

YAŞAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİNEM

GİRGİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SULTAN

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SÜLEYMAN ÇAĞIN

GÜRBÜZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SÜMEYYE NUR

SATİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞERİFE

ÖZKARAKOÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TAHA KORAY

ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TEVHİDE

ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UĞUR

ÖZBERK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAĞMUR

TAHILLIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASEMİN

POLAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAVUZ EMRE

PARLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YİĞİT BERK

ŞAHİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YUNUS

GÜNEGÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YUNUS

KAYGUSUZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YUNUS EMRE

DALKILIÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEHRA

ÖZSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

KAHYAOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

ZEYNEP

ŞAHİNER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

§

§

§

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
•

Diabetes mellitus ve komplikasyonlar,

•

Obezite

•

Nadir metabolik hastalıklar

Gastroenteroloji Bilim Dalı
•

Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı

•

Otoimmun Karaciğer Hastalıkları

•

Viral Hepatitler

•

Wilson Hastalığı

Genel Dahiliye Bilim Dalı
•

Yaygın görülen infeksiyon dışı kronik hastalıklar

•

Koruyucu hekimlik

•

Özel gruplarda kronik medikal hastalıklar

•

Nadir hastalıklar

Geriatri Bilim Dalı
•

§

§

§

65 yaş üstü nüfusun beslenme düzeyinin optimize edilmesi

Hematoloji Bilim Dalı
•

Multiple myelom

•

Lösemi, lenfoma

•

Kemik iliği transplantasyonu

•

Benign hematoloji

Genel Dahiliye Bilim Dalı
•

Meslek hastalıklarının erken tanısı

•

Kronik hastalıkları olan bireylerde iş yaşamı

•

Çalışma hayatında koruyucu sağlık uygulamaları

Medikal Onkoloji Bilim Dalı
•

Meme kanseri

•

Akciğer kanseri

•

Mide kanseri

•

Kolorektal kanser
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§

§

§

•

Mesane kanseri

•

Prostat kanseri

•

Kanserde destek tedaviler ve palyatif bakım

•

Kanser tedavisinde immünoterapi

Nefroloji Bilim Dalı
•

Nefroloji

•

Diyaliz

•

Hipertansiyon

Romatoloji Bilim Dalı
•

İnflamatuvar arteritler

•

Biyolojik ajanlar

•

Bağ doku hastalıkları

•

Vaskülitler

•

Otoinflamatuvar hastalıklar

•

Nadir hastalıklar

Yoğun Bakım Bilim Dalı
•

Kritik hastalıklar

•

Solunum yetmezliği

•

Hemodinamik monitorizasyon

•

Sağkalım

Alt Çalışma Konuları

§

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
•

Diabetes mellitus genetiği

•

Diabetik retinopati, diyabetik nöropati ve diyabetik nefropati tanı ve
tedavisinde genetik belirteçler

§

•

Obezite genetiği

•

Obezite tanı ve tedavisi

•

Nadir metabolik hastalıkların tanı ve tedavisinde genetik belirteçler

Gastroenteroloji Bilim Dalı
•

Siroz

•

Akut karaciğer yetmezliği

•

Karaciger nakli
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•
§

§

§

§

Obezite

Genel Dahiliye Bilim Dalı
•

Obezite

•

Metabolik sendrom

•

Tip 2 Diabetes mellitus

•

Osteoporoz

•

Hipertansiyon

•

Kalp yetmezliği

•

Hiperlipidemi

•

Vitamin D eksikliği

•

Yağlı karaciğer

•

Erişkin immünizasyon

•

Sarkopeni

•

Kardiyovasküler riskler

•

Sağlıklı yaş alma

•

Erişkin primer immün yetmezlikler

•

Akkiz immün yetmezlik hastalarında kronik medikal hastalıklar

•

Nadir hastalıklarla yaşayan erişkinler

•

COVID-19 sonrası kronik medikal hastalıklar

Geriatri Bilim Dalı
•

Malnütrisyon

•

Sarkopeni

•

Kırılganlık

Hematoloji Bilim Dalı
•

Multiple myelom

•

Akut myeloid lösemi

•

Akut lenfoblastik lösemi

•

Foliküler lenfoma, diffüz büyük b hücreli lenfoma

•

Mantle hücreli lenfoma

•

Graft versus host hastalığı

•

Talasemi

•

Hemofili

Genel Dahiliye Bilim Dalı
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§

•

Şoförlerde DM için risk faktörlerinin ortaya konması

•

Şoförlerde Uyku düzeni ve uykululuk durumu

•

Şoförlerde kas iskelet sistemi hastalıkları

•

Hasta anamnezinde meslek durumunun sorgulanması

•

Çalışma hayatında şiddet

•

Fiziksel risk faktörleri

•

Psikososyal risk faktörlerinin belirlenmesi

•

Onkoloji hastalarında çalışma hayatı

•

Romatolojik hastalıklarda çalışma hayatı

•

Diyaliz hastalarında çalışma hayatı

•

immün yetmezliği olan bireylerde çalışma hayatı

•

Çalışma hayatında aşılanma oranları

•

Kronik hastalıkların önlenmesi

•

Periyodik Sağlık taramaları

Medikal Onkoloji Bilim Dalı
•

Meme kanseri tedavisinde prognostik ve prediktif belirteçler, tedavi
yönetimi ve tedavi toksisite takibi

•

Akciğer kanseri tedavisinde prognostik ve prediktif belirteçler, tedavi
yönetimi ve tedavi toksisite takibi

•

Mide kanseri tedavisinde prognostik ve prediktif belirteçler, tedavi
yönetimi ve tedavi toksisite takibi

•

Kolorektal kanseri tedavisinde prognostik ve prediktif belirteçler, tedavi
yönetimi ve tedavi toksisite takibi

•

Mesane kanseri tedavisinde prognostik ve prediktif belirteçler, tedavi
yönetimi ve tedavi toksisite takibi

•

Prostat kanseri tedavisinde prognostik ve prediktif belirteçler, tedavi
yönetimi ve tedavi toksisite takibi

•

Hastaların değişen destek tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesi, kanserde
destek tedavilerin geliştirilmesi, ayaktan destek tedavi ünitesinin
performansını takibi ve iyileştirilmesi

•

İmmünoterapinin etkinliği ve toksisitesini predikte edebilecek
belirteçler bulunması

§

Nefroloji Bilim Dalı
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§

§

•

Nefroloji

•

Diyaliz

•

Hipertansiyon

Romatoloji Bilim Dalı
•

Romatoid artrit

•

Kristal artri

•

Spondiloartritler

•

Vaskülitler

•

SLE

•

Sistemik sklero

•

İnflamatuvar miyozit

Yoğun Bakım Bilim Dalı
•

Sepsis

•

Şok

•

Akut respiratuar distres sendromu

•

Malnutrisyon

•

Kronik kritik hastalık

•

Yoğun bakım sonrası sendrom

Anahtar Kelimeler

Diabetes mellitus, Diyabet komplikasyonları, Obezite, Nadir Metabolik Hastalıkları,
Steatohepatit, otoimmune hepatit, kolanjit, HBV, HCV, bakır metabolizması, gluten
enteropatisi, siroz, karaciğer nakli, Egzojen obezite, hiperglisemi, hiperürisemi,
kolesterol, 25 (OH) vitamin D3, koroner arter hastalığı, kemik mineral dansitometrisi,
postmenapozal osteoporoz, esansiyel hipertansiyon, antihipertansif tedaviler,
hepatosteatoz, diabetes mellitus, oral antidiabetikleri, insülinler, ejeksiyon fraksiyonu
korunmuş kalp yetmezliği, pnömokok aşısı, influenza aşısı, COVID-19 aşısı, erişkinde
aşılama, kardiyovasküler risk hesaplama cetveli, orta yaşlı bireylerde sarkopeni, azalmış
kas gücü, fiziksel aktivite, yaygın değişken immün yetmezlik, kronik granülomatöz
hastalık, bağışıklık sistemi, HIV/AIDS, yaşlı birey, beslenme, malnütrisyon, myelom,
lösemi, lenfoma, hematopoietik kök hücre nakli, meslek hastalığı, kimyasal risk
faktörleri, fiziksel risk faktörleri, biyolojik , ergonomik risk faktörleri, laser ve sağlık,
gürültü, şiddet, aşı, tükenmişlik sendromu, nefroloji, diyaliz, hipertansiyon, romatoid
artrit, spondiloartrit, vaskülit, bağ doku hastalığı, sepsis, enfeksiyon, mortalite, şok,
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meme kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, kolorektal kanser, mesane kanseri,
prostat kanseri, palyatif bakım, immünoterapi
Önemi ve Gerekçesi

§

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Diabetes mellitus ve obezite prevalansı bütün dünyada hızla artmaktadır.
Ülkemizde Avrupa’daki ülkeler arasında diyabetin ve obezitenin en fazla görüldüğü
ülkedir. Diyabet ve obezite komplikasyonları hem hastaların yaşam kalitesi
azaltmakta hem de morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. Aynı zamanda diyabet
ve obezite ile komorbiditelerine bağlı sağlık harcamaları karşılanamaz boyutlara
ulaşmaktadır. Bu konuda yapılacak tanı, tedavi ve önlemeye yönelik araştırmalar,
acil eylem planlarında yer almalıdır.

§

Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dünya çapında, her yıl 2 milyon kişinin karaciğer hastalarına bağlı olarak hayatını
yitirdiği bildirilmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde KKH, siroz ve hepatoselüler
kanser (Hepatocelluler Carcinoma-HCC) sıklığı artış eğiliminde olan önemli
morbidite ve mortalite nedenleridir. Dünya çapında ölüm nedenleri sıralamasında
KKH onuncu sırada yer almaktadır. Ayrıca KKH sahip olan kişilerde yaşam kalitesi de
ciddi biçimde bozulmakta ve tedavisi ciddi bir ekonomik yük oluşturmaktadır.
Küresel Hastalık Yükü (KHY) çalışması, KKH'nın küresel yükünün artmaya devam
ettiğini göstermektedir. Artan obezite prevalansına paralel olarak tüm dünyada
KKH, siroz, HCC ve karaciğer naklinin birincil nedenin, Alkol Dışı Yağlı Karaciğer
Hastalığı (Non-alcoholic fatty Liver Diseases – NAFLD) ve onun ilerleyici formu olan
alkol

dışı

steatohepatit

(Non-alcoholic

Steatohepatitis-NASH)

olacağı

öngörülmektedir. Ayrıca alkolle ilişkili karaciğer hastalığı, ülkemiz dahil olmak üzere
dünyanın birçok bölgesinde giderek yayınlaşan, önemli bir sorun olmaya devam
etmektedir. Ülkemiz için kronik viral hepatitlere bağlı KKH’ları, siroz ve HCC
gelişiminin birincil etkenleri olmaya devam etmektedir. Daha önce gerçekleştirilmiş
diğer bazı çalışmalar ise üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin dahi
viral hepatitlerin tarama, aşılama ve tedavileri konusundaki farkındalıklarının
oldukça düşük olduğunu ortaya koymuştur.
Dünya genelinde KKH küresel yükünün ve bu yükten sorumlu faktörlerin önemli bir
kısmı önlenebilir ve değişebilir faktörlerdir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerde sirozun en yaygın nedenleri önlenebilir sebeplerdir. Halk sağlığı
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politikalarının doğru biçimde uygulanmasıyla KKH’nın getireceği ekonomik yük
hafifletilebilir. Bunun için altta yatan farklı etiyolojilere yönelik uygun koruyucu
hekimlik politikalarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
HBV ve HCV enfeksiyonlarını tüm dünyada elimine etmeyi amaçlayan bir program
başlatmıştır. Ülkemiz de DSÖ’nün viral hepatit eliminasyon programına katılan
ülkeler arasındadır. Buna göre 2030 yılına kadar tüm dünyada Hepatit B ve C
insidansının %90 ve kronik enfeksiyonlara bağlı ölümlerin %65 azaltılması
hedeflenmektedir. Programın hedeflerine ulaşabilmesi için tüm kişilerin viral
hepatit bağışıklık durumlarının belirlenmesi, aşılanması gereken grupların
aşılanması, kronik viral hepatit hastalarının ise saptanarak tedavi edilmesi
gerekmektedir. DSÖ 2030 hedeflerine ulaşılabilmesi için her bir ülkedeki viral
hepatitin sıklığı ve dağılımı konusunda verilerin elde edilmesi, farkındalığının
oluşturulması ve tedaviye erişimdeki engellerin ortadan kaldırılması ve de ülkelere
özel politikaların geliştirilmesi gereklidir. Benzer şekilde obezite ve ilişkili olduğu
tip2 diyabet, kardiyovasküler hastalıkların gibi diğer hastalıkların önlenmesi, gıda
güveliğinin sağlanması DSÖ’nün Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi 2030
Programında yer alan 10 hedef arasındadır.
§

Genel Dahiliye Bilim Dalı
Tüm dünyada toplumları etkileyen ve önemli ölüm/sakatlık/iş gücü kaybına yol açan
hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve uygun takibinde yeni yaklaşımları
geliştirmek; toplumun sağlıklı yaşlanması için kronik hastalıklar ve infeksiyon
hastalıklarının

gelişmesini

azaltacak

farklı

ve

güncel

koruyucu

hekimlik

uygulamalarının topluma ulaşması ve birey sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini
dokümente etmek; az sayıda da olsa karmaşık ve hassas grupların kronik medikal
hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve sağaltımında yenilikçi ve multidispliner
yaklaşımları geliştirmek.
§

Geriatri Bilim Dalı
65 yaş üstü nüfus tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Son
TUIK raporlarına göre 65 yaş üstü nüfus oranı ülkemizde %9.7 olarak bulunmuştur.
Nüfus kestirim raporlarına göre bu oranın 2050 yılında %25 civarına ulaşması
öngörülmektedir. Yaşlı bireyin sağlığını etkileyen en önemli bileşenlerden biri de
beslenme yeterliliğidir. Yaşla birlikte görülen bir takım fizyolojik değişiklikler, yaşla
birlikte artan kronik hastalıklar ve bu hastalıklar için kullanılan ilaç sayısında artış gibi
çok sayıda nedene bağlı olarak yaşlı bireyler yeterli miktarda beslenememektedir.
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§

Hematoloji Bilim Dalı
Multiple myelom, lösemi, lenfoma mortaliteye yol açan önemli hematolojik
hastalıklardır. Kemik iliği transplantasyonu bu hastaların tedavisinde kullanılan bir
tedavi yöntemidir.

§

Genel Dahiliye Bilim Dalı
Meslek hastalığı erişkinler için önemli ancak göz ardı edilen bir hastalık grubudur.
Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlanması, çalışanların iş yerindeki risk faktörlerinin ve
mevcut hastalıklarla ilişkilerinin araştırılması, daha sağlıklı çalışma ortamlarının
oluşturulması, kronik hastalığı olan bireylerin çalışma hayatı ile hastalıklarının
uyumunun artırılması, meslek hastalığı tanısının konulması, gelişiminin önlenmesi
amaçlanmaktadır.

§

Medikal Onkoloji Bilim Dalı
Kanser ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunlarından biridir. Her yıl
ülkemizde 250,000e yakın kişi kanser tanısı almakta ve bunların yaklaşık yarısı
kanser nedeniyle kaybedilmektedir. Ülkemizde en sık görülen kanserler meme
kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, kolorektal kanser, prostat kanseri ve mesane
kanseridir. Ayrıca kanser tedavisinde son 10 yılda immünoterapi konusunda önemli
gelişmeler yaşanmaktadır ve birçok kanserin tedavisinde immünoterapinin
etkinliğini gösteren çalışmalar yayınlanmaktadır. Bölümümüzde hem ülkemiz için
temel kanser başlıkları olan bu kanserlerle ilgili, hem de tedaviye yönelik olarak
immünoterapi başta olmak üzere mevcut ve yeni gelişmekte olan tedavilerin
etkinliğinin gösterilmesi, tedavi yanıtlarının predikte edilmesi ve doğru hastalara
doğru tedavinin uygulanması amacıyla bu başlıklar öncelikli alan olarak
belirlenmiştir. Kanserde destek tedaviler de yine tüm kanser hastalarını ilgilendiren
ve tedavi ve bakım sürecinin çok önemli bir parçası olan tedavilerdir. Hacettepe
Onkoloji Hastanesi 2017 yılından beri Avrupa Medikal Onkoloji Derneği tarafından
akredite edilmiş bir entegre onkoloji ve palyatif bakım merkezidir. Bu kapsamda
kanserde palyatif bakım da öncelikli alan olarak belirlenmiştir.

§

Nefroloji Bilim Dalı
Hipertansiyon

§

Romatoloji Bilim Dalı
Bu hastalıklar, toplumda sık görülmekte, işgücü ve sağlıkta erken yaşta ve yoğun
kayıba neden olabilmekte, tedavileri ciddi maliyetlere neden olabilmektedir. Ayrıca,
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genel topluma göre bu hastalıklarda mortalite riski de artmıştır. Bu hastalıklardan
özellikle inflamatuvar artritler önemli yer tutmaktadır.
§

Yoğun Bakım Bilim Dalı
Yoğun bakım, genel tıp pratiği içinde yer alan riskli, tek veya çoklu organ işlev
bozukluğu/yetmezliği olan hastalara tüm tanı, izlem ve tedavi yöntemlerinin
doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli tarafından koordinasyon ve iş birliği
içinde sağlandığı, 24 saat sürekli izlem, tanı ve tedavi girişimlerini içeren çok
disiplinli bir uzmanlık alanıdır. Yoğun bakımda izlenen hastaların çoğunluğunu
fizyolojik dengesizliğin olduğu, dakikalar ve saatler içinde sakatlık ve ölüme yol
açabilen “akut kritik hastalık” olarak tanımlanan hastalar oluşturmaktadır. Yoğun
bakımda “akut kritik hasta” olarak izlenen hastaların önemli kısmını “sepsis”
hastaları içermektedir. Sepsis konağın enfeksiyona karşı düzensiz yanıtına bağlı
organ disfonsiyonu olarak tanımlanır ve sıklıkla birden fazla organ sistemini etkiler.
Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde sık görülen bir hastalık olmasına
rağmen az tanınan hastalıklardan biridir. Dünyada her yıl yaklaşık olarak 50 milyon
kişi etkilenmekte, 10 milyon kişi de sepsis nedeni ile hayatını kaybetmektedir.
Günümüzde kalın bağırsak ve meme kanserinden ölümlerin toplamından daha fazla
hasta sepsis nedeni ile ölmektedir. Bu artışın nedenleri giderek artan yaşlı nüfus,
artan kronik hastalıklar ve immünsüpresyon, riskli tıbbi müdahaleler, antibiyotiklere
dirençli mikroorganizmalarla görülen enfeksiyonlardır. Sepsis sadece ölüm değil
ciddi engelliliğe de yol açmaktadır. Akut kritik hastalıklar sonrasında hastalarda
yıllar süren miyopati, kognitif disfonksiyonlar, psikolojik sorunlar görülmektedir. Bu
nedenle sepsis başta olmak üzere akut kritik hastalıkların toplumsal yükü oldukça
fazladır.
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

GALİP SERDAR

GÜNALP

PROFESÖR

§

HAKAN

YARALI

PROFESÖR

§

İBRAHİM

ESİNLER

PROFESÖR

§

MURAT

GÜLTEKİN

PROFESÖR

§

NEJAT

ÖZGÜL

PROFESÖR

§

ÖZGÜR

DEREN

PROFESÖR

§

ÖZGÜR

ÖZYÜNCÜ

PROFESÖR

§

ZAFER SELÇUK

TUNCER

PROFESÖR

§

SEZCAN

MÜMÜŞOĞLU

DOÇENT

§

NESLİHAN

COŞKUN AKÇAY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ANIL

KARAKILINÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE ÇİĞDEM

BAYRAK ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE SENA

TURANOĞUZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BENGİ SU

YILAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BETÜL

GÜNGÖR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİLAL EMRE

ERZENEOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BİLAL ESAT

TEMİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURCU

SOYAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLARA

ALPAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FEYZANUR

VERİM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HALDUN MURAT

ERDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASAN VOLKAN

EGE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HATİCEGÜL

TUNCER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM

HERGÜNER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KANŞAV TUNÇ

KIZILKANAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHLİKA BESTE

YÜCEDAĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT

EYÜPOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED ONUR

ATAKUL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MURAT

ÇAĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA ONUR

KAMANİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAFİYE ECEM

ERÇİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NESLİHAN

DİŞCİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NEVDA CEREN

SONU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NÜSEYBE

ARTIRAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR CAN

ZAİM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM

ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RÜYA

TEZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SANEM

ÖZCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

ŞEFKAT İLAYDA

EMBEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UMUTCAN

KAYIKÇI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Intrauterin Girişimler ve Fetal Cerrahi

§

Prenatal tanı ve tedavi

Alt Çalışma Konuları

§

Fetal tanı amaçlı invaziv prosedürler
•

Koryon villüs örneklemesi

•

Amniyosentez,

•

Kordosentez,

•

Vezikosentez,

•

Fetal Kist Aspirasyonu,

•

Fetal biyopsi

§

Intrakardiyak veya Intraamniyotik enjeksiyonla Fetosit

§

Fetal kan transfüzyonu

§

Fetoskopik laser fotokoagülasyon, interstisyel laser fotokoagülasyon

§

Kord oklüzyon teknikleri

§

Fetal şant prosedürleri

§

Fetal alt üriner sistem obstrüksiyonlarında vezikoamniyotik şant,

§

Fetal plevral effüzyonda torakoamniyotik şant

§

Konjenital Diyafragma Hernisi’nde fetoskopik endoluminal trakeal oklüzyon

§

Fetal kardiyak girişimler

§

•

Aortik balon valvuloplasti,

•

Pulmonerbalon valvüloplasti,

•

Balon Atrial Septostomi

•

Septal Stent

Fetal Cerrahide Radyofrekans ve Mikrodalga Uygulamaları
•

Monokoryonik ikiz gebeliklere özgü komplikasyonlar

•

Plasental koryoanjiom

§

Nöral tüp defekti olgularında fetoskopik cerrahi

§

Amniyotik bant sendromunda fetoskopik serbestleştirme cerrahisi

§

Açık fetal cerrahi
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§

Prenatal sürveyansta yapay zeka entegrasyonu

Anahtar Kelimeler

Fetal cerrahi, fetal tedavi, fetoskopi, koryon villüs örneklemesi, amniyosentez,
kordosentez, intrauterin transfüzyon, laser, radyofrekans ablasyon, mikrodalga
ablasyon, vezikoamniyotik şant, torakoamniyotik şant, fetoskopik endoluminal trakeal
oklüzyon, fetal kardiyak girişimler, balon valvüloplasti, balon atrial septostomi,
prenatal sürveyans, yapay zeka
Önemi ve Gerekçesi

Son yıllarda görüntüleme yöntemlerindeki gelişme ve teknik ekipmanın gelişmesi ile
beraber, intrauterin girişimler ve fetal cerrahi işlemlerin yapılabilme imkanı
doğmuştur. Fetal cerrahi ve intrauterin fetal müdahaleler, bebeklerin sağlıklarına
kavuşma şansını artırmaktadır.
Fetal cerrahinin olumlu perinatal sonuçlarını elde etmek için hastaların dikkatli seçimi
ve yüksek teknik beceriye sahip multidisipliner ekibi olan tıbbi kurumlarda
deneyimlerin merkezileştirilmesi esastır.
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Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MURAT

GÜVENER

PROFESÖR

§

MUSTAFA

YILMAZ

PROFESÖR

§

MUSTAFA KEREM

VURAL

PROFESÖR

§

RECEP OKTAY

PEKER

PROFESÖR

§

RIZA

DOĞAN

PROFESÖR

§

SADİ

KAPLAN

PROFESÖR

§

AHMET

AYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞAFAK

ALPAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYGEN

TÜMER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TİMUÇİN

SABUNCU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BURAK

ATEŞSAÇAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BÜŞRA

MISIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CAN

KERESTECİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FURKAN

GÜL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİH

ALMA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NAZLI MELİS

COŞKUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Minimal invazif kalp cerrahisi

§

Erişkin ve çocuk girişimsel kardiyovasküler işlemlerin yapılacağı hibrit oda

§

Yenidoğan kalp cerrahisi

Alt Çalışma Konuları

§

Minimal invazif kalp cerrahisinde yeni metotlar ve mevcut tekniklerin
geliştirilmesi

§

Minimal invazif kalp cerrahisi eğitimi

§

Ulusal düzeyde minimal invazif kalp cerrahisinde görevli ekiplerin eğitimi

§

Yenidoğan kalp cerrahisinde yeni metotlar ve mevcut tekniklerin geliştirilmesi

Anahtar Kelimeler

Minimal invazif kalp cerrahisi, yenidoğan kalp cerrahisi, hibrit oda, hibrit işlemler
Önemi ve Gerekçesi

Minimal invazif kalp cerrahisi özellikle son yıllarda giderek artan sayıda
uygulanmaktadır. Ülkemizde kalp cerrahisinde öncü kurumlardan olan bölümümüzde
de minimal invazif kalp cerrahisi teknikleri dünya standartlarında uygulanmaktadır. Bu
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teknikleri özellikli teknik ekipman gerektirdiği gibi kalp takımı içinde yer alan tüm
personelin bu alanda eğitimli olması gerekmektedir. Bu nedenle teknikler yalnızca bu
alanda donanımlı merkezlerde uygulanmaktadır. Vaka sayısı özellikli merkezlerde
artmakta ve bu alanda ihtiyaç duyulan bilimsel araştırmalara kaynak sağlamaktadır.
Kliniğimiz, minimal invazif kalp cerrahisi alanında ülkemizde referans merkez olup,
Batılı ülkelere benzer hizmet politikasında öncü merkezlerdendir. Bu sayede hastaların
kapsayıcı takip ve tedavisi sağlanmakla beraber, akademik ve toplumsal eğitime katkı
sunmaktadır.
Yenidoğan kalp cerrahisi çocuk kalp cerrahisi alanında özellikli bir yerde olup dünyada
ve ülkemizde sayılı merkezde uygulanmaktadır. Ünitemiz ülkemizde bu alanda öncü
olup, Çocuk Kalp Cerrahisi Bilim Dalı bünyesinde tüm basit ve kompleks yenidoğan kalp
cerrahisi prosedürleri dünya standartlarında başarı oranı ile uygulanmaktadır.
Merkezimizde bu alanda görev alan çocuk kalp cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, yenidoğan
ünitesi, çocuk kardiyak anestezisi, perfüzyon ünitesi ve yardımcı sağlık personeli bu
alanda özelleşmiştir. Tıbbi hizmet sunumunun yanında bilimsel araştırmalar için de bu
alt yapı ciddi destek sağlamaktadır.
Günümüzde giderek artan oranda pek çok erişkin ve çocuk kardiyak ve vasküler patoloji
cerrahi prosedürlere ek olarak girişimsel işlemler ile eş zamanlı olarak yapılmaktadır.
Bunun için ameliyathane ve kateter odasını birleştiren hibrit işlem odaları
gerekmektedir. Bu odalarda açık cerrahi işlemler yapılabileceği gibi girişimsel işlemler
sırasında meydana gelebilecek komplikasyonlar anında ve hızlıca cerrahi prosedürler
ile

giderilmektedir.

bulunmamaktadır.

Hastanemizde
Bu

nedenle

2022

yılı

bahsedilen

itibari

işlemlerin

ile

hibrit

dünya

işlem

odası

standartlarında

yapılabilmesi için hibrit işlem odası kurulması öncelik arz etmektedir.
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Kardiyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ENVER

ATALAR

PROFESÖR

§

ERGÜN BARIŞ

KAYA

PROFESÖR

§

HİKMET

YORGUN

PROFESÖR

§

KENAN

ÖVÜNÇ

PROFESÖR

§

KUDRET

AYTEMİR

PROFESÖR

§

MEHMET LEVENT

ŞAHİNER

PROFESÖR

§

MEVLANA GİRAY

KABAKCI

PROFESÖR

§

NECLA

ÖZER

PROFESÖR

§

SADBERK LALE

TOKGÖZOĞLU

PROFESÖR

§

SERDAR

AKSÖYEK

PROFESÖR

§

UĞUR NADİR

KARAKULAK

DOÇENT

§

AHMET HAKAN

ATEŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BANU

EVRANOS

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

UĞUR

CANPOLAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CEM

ÇÖTELİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AHMET EMRE

GÜLTEKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AHMET HAYDAR

KERESTECİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALİ

SEZGİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEGÜM

TUNÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CAN

MENEMENCİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇİĞDEM

DENİZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN ALPER

BULUT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT

DOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MURAT

DANIŞTI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PELİN

OCAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVDA

AYGÜN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SÜLEYMAN CİHAN

KARA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kardiyovasküler Korunma

Alt Çalışma Konuları

§

Hipertansiyon

§

Dislipidemi

§

İskemik kalp hastalığı
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Anahtar Kelimeler

Hipertansiyon, primer, sekonder,uç organ hasarı, kan basıncı değişkenliği, dislipidemi,
ateroskleroz,iskemik kalp hastalığıi LDL, kolesterol, trigliseridler, aterosklerotik damar
hastalığı, kardiyovasküler risk, koruyucu kardiyoloji
Önemi ve Gerekçesi

Hipertansiyonun erişkin nüfusda Türkiye'deki prevalansı yaklaşık %33’tür. Dislipidemi
ile birlikte olduğunda iskemik arter hastalığı riskini geometrik olarak artırır.
Kardiyovasküler hastalıklar ülkemizde ve dünyada ilk sırada yer alan morbidite ve
mortalite nedenidir. Ayrıca kan basıncı değişkenliğinin klinik önemi iyi bilinmemektedir.
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

LEVENT

SENNAROĞLU

PROFESÖR

§

MEHMET UMUT

AKYOL

PROFESÖR

§

NİLDA

SÜTAY SÜSLÜ

PROFESÖR

§

ÖMER TAŞKIN

YÜCEL

PROFESÖR

§

TANER

YILMAZ

PROFESÖR

§

GAMZE

ATAY

DOÇENT

§

MÜNİR DEMİR

BAJİN

DOÇENT

§

OĞUZ

KUŞCU

DOÇENT

§

RIZA ÖNDER

GÜNAYDIN

DOÇENT

§

SERDAR

ÖZER

DOÇENT

§

MUHAMMED ÇAĞRI

KÜLEKCİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALİ DOĞAN

AYDINBELGE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYKUT

ÖZDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURÇAY

TELLİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEM MUSTAFA KEMAL

HATAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ENES

DOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ENES AHMET

SUBAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERDEM ERSAN

AKYÜREK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERGİN

EROĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN

AKTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM EMİR

YEŞİL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NURBANU

KAÇAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASİN

GÖKÇINAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAŞAR

ATAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAŞAR ENEZ

BİLEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Otoloji

§

Rinoloji

§

Baş ve Boyun Cerrahisi

§

Laringoloji

§

Pediatrik KBB

§

Havayolu Cerrahisi

Alt Çalışma Konuları

§

Koklear implant

§

Kafa tabanı cerrahisi
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§

İleri endoskopik sinüs cerrahisi

§

Tümör cerrahisi ve rekonstrüksiyonu

§

İleri havayolu cerrahisi işlemleri

Anahtar Kelimeler

İşitme kayıpları, fasiyal sinir dekompresyonu, koklear implant, beyin sapı implantı, bos
rinore, endoskopik kafa tabanı cerrahisi, endoskopik orbita dekompresyonu,
endoskopik optik sinir dekompresyonu, baş boyun neoplazmları, subglottik stenoz,
trakeal stenoz
Önemi ve Gerekçesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı gerek
poliklinikte hizmet verdiği hasta sayısı, gerek ameliyat ve servis hizmetleriyle birlikte
düşünüldüğünde referans merkez olma özelliği taşımakta olup aynı zamanda
akademik çalışmalarıyla ülke ve uluslararası alana yön vermektedir.
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Nöroloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ÇAĞRI MESUT

TEMUÇİN

PROFESÖR

§

ETHEM MURAT

ARSAVA

PROFESÖR

§

FADİME İRSEL

TEZER FİLİK

PROFESÖR

§

GÜLAY

NURLU

PROFESÖR

§

IŞIN

ÜNAL ÇEVİK

PROFESÖR

§

MEHMET AKİF

TOPÇUOĞLU

PROFESÖR

§

MEHMET ERSİN

TAN

PROFESÖR

§

MERYEM ASLI

TUNCER

PROFESÖR

§

NEŞE

DERİCİOĞLU

PROFESÖR

§

RANA

KARABUDAK

PROFESÖR

§

SERAP

SAYGI

PROFESÖR

§

SEVİM

ERDEM ÖZDAMAR

PROFESÖR

§

CAN EBRU

KURT

DOÇENT

§

FATMA GÖKÇEM

YILDIZ SARIKAYA

DOÇENT

§

AYŞE İLKSEN

ÇOLPAK IŞIKAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÜL

YALÇIN ÇAKMAKLI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EZGİ

YETİM ARSAVA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EZGİ

YILMAZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

NAZİRE PINAR

ACAR ÖZEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

ERGÜL ÜLGER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BARIŞ

YILMAZTEKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSU

AYVACIOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DOĞAN DİNÇ

ÖGE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DORUK

ARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECE

GÖK DURSUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

DEMİREL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM GÜL

ORHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİKE

ÇAKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT

DEMİREL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERYEM SENEM

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OKAN

SÖKMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGE BERNA

GÜLTEKİN ZAİM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

ÖZÜM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Dirençli Epilepside Epilepsi Cerrahisi
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Alt Çalışma Konuları

§

Uzun süreli videoEEG Monitorizasyon-skalp elektrotlarla ve intrakranyal
elektrotlarla (epilepsi cerrahisi yapılacak alanları belirlemek için)

§

StereoEEG

§

Kafa içi elektrotlarla EEG kaydı-haritalamalar-stimülasyonlar

§

StereoEEG guided termokoagulasyon ya da laser ablasyon

Anahtar Kelimeler

Dirençli epilepsi, epilepsi cerrahisi, invazif EEG, termokoagülasyon, lazer ablasyon,
uzun süreli video EEG monitorizasyon
Önemi ve Gerekçesi

İlaca dirençli tanımına uyan hastalar, bir an önce video EEG Ünitesi olan, nöbet
kayıtlamalarının mümkün olduğu ve epilepsi konusunda uzmanların olduğu yerde
incelenmelidirler.
Dirençli epilepsi, yeni başlangıçlı epilepsilerde yapılan bir takip çalışmasında %36
oranında saptanmıştır İkili antikonvülsan sonrası denenecek üçlü veya daha çok
antikonvülsanların nöbetleri durdurma olasılığı %4 gibi oldukça düşüktür. Mezial
temporal lop epilepsi sendromu gibi bazı sendromlarda ilaçlarla nöbetlerin durma
olasılığı %25 gibi oldukça düşüktür ve yeni ilaçlarla bu oran değişmemiştir. Yine
lezyonlu epilepsiler veya Lennox Gastaut sendromu gibi ilaçla nöbetlerin durma
olasılığı az olan sendromların erken tanımlanması hastaların ilaçlarla vakit
kaybetmesini önler. Video EEG Ünitesi olan yerlerde EEG eşliğinde kayıt yapılmasıyla
“yalancı dirençlilik” sorunu çözüleceği gibi “cerrahiyle tedavi edilebilir sendromlar” da
tanımlanarak hastaların vakit kaybetmesi önlenerek bir an önce cerrahiye verilmeleri
de sağlanarak hayat kalitesi düzeltilir Epilepsi cerrahisi, etkili, hayat kalitesini çok
arttıran, maliyet-etkinlik hesaplarında ise üstünlüğü olup 8-9 yılda , bu konudaki
masrafları sıfırlayan bir yöntemdir. 80 milyonluk nüfusu olan Türkiye’de, kabaca %1
görülen epilepsili kişilerin %30’unun nöbetlerinin ilaçla durmadığını, bunların arasında
incelenebilseler 1/3 ünün cerrahi yapılabilir hastalar olduğu hesaplansa ne kadar çok
cerrahi adayı hasta olduğu görülür. Bu kadar etkinliği görülen bu tedavi yöntemi niçin
ülkemizde yılda yalnızca 5-6 hastanemizde yüz-iki yüz hastaya yapılmaktadır?
Hacettepe Hastanesi bu konuda da öncü olup oldukça başarılı epilepsi cerrahi
adaylarını inceleme ve cerrahisinde yol kat etmiştir. Yine de bu konuda destek ve
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sübvansiyonların yeterince olmadığı stereoEEG rehberliğinde termokoaaulasvon ya da
laserle epileptik odağın tahribi halen yapamamaktayız. Bunu gerçekleştirmemiz lazım.
Ayrıca yalancı dirençlilikleri bu videoEEG’ye yatış ve incelemelerde anlaşılmaktadır.
Nöbet semiyolojileri beyni anlamamıza da yardımcı olmaktadır. Cerrahi için incelerken
birçok bilgi birikmektedir.
Uyku kayıtlamaları da-polisomnografi-bu uzun süreli videoEEG monitorizasyon
ünitelerinde uygulanabilmekte ve uyku-epilepsi ilişkisine de ışık tuıtmaktadır.
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Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ESER

ERGÜN

PROFESÖR

§

MELTEM

ÇAĞLAR TUNCALI

PROFESÖR

§

MURAT

TUNCEL

PROFESÖR

§

MURAT FANİ

BOZKURT

PROFESÖR

§

MÜZEYYEN PINAR

ÖZGEN KIRATLI

PROFESÖR

§

ÖMER

UĞUR

PROFESÖR

§

BİLGE

VOLKAN SALANCI

DOÇENT

§

BAŞAK

SOYDAŞ TURAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CANSU

GÜNEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEM

TÜRKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜRSAN

KAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASAN

PALA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET EMİN

MAVİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OĞUZ

KODAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

IŞIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Nükleer Onkoloji: Kişiselleştirilmiş tanı ve tedavi uygulamaları

§

Nükleer Nöroloji: Demans ve epilepside moleküler görüntüleme

Alt Çalışma Konuları

§

Nükleer Onkoloji
•

Karaciğer tümörlerinde intraarteryal radyonüklid tedavi uygulamaları,
kişiselleştirilmiş dozimetrik yaklaşımlar, küratif amaçlı radyonüklid
tedavi uygulamaları

•

Nükleer onkolojide yeni radyofarmasötik ajanlar: Flor-18 FAPI, Flor-18
MISO ve türevleri, F-18 FET.

•

Nöroendokrin tümörlerde moleküler görüntüleme ile kişiselleştirilmiş
tanı ve radyonüklid tedavi ile teranostik tedavi uygulamaları

•

Prostat kanserinde moleküler görüntüleme ile kişiselleştirilmiş tanı ve
sistemik radyonüklid tedavi uygulamaları.

•
§

İntraoperatif gama prob uygulamaları

Nükleer Nöroloji
•

Demans tanısında yeni PET radyofarmasötikleri
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•

Demans erken tanısı ve hastalık şiddetini göstermede moleküler
görüntüleme

•

Epilepside yeni moleküler görüntüleme uygulamaları

Anahtar Kelimeler

Nükleer nöroloji, nükleer onkoloji, F-18 FDG, F-18 FET, F-18 FAPI, nöroendokrin tümör,
prostat kanseri, hepatosellüler kanser, Y-90 mikroküre
Önemi ve Gerekçesi

Nükleer tıp, patofizyolojik değişikliklerin radyoaktif işaretli hedefleyici ajanlarla in vivo
görüntülenmesini ve aynı ilkeye dayanarak internal radyonüklid tedavi olanağı sunan
bir tıp disiplinidir. Son yıllarda, aynı hedefleyici molekülle işaretlenmiş tanısal
radyofarmasötiklerle in vivo hedef belirlenmesi ve bu bilgi ışığında tedavi edici beta
veya alfa yayıcı radyofarmasötiklerle yine aynı hedefe yönelik internal tedavi
uygulamaları ya da kısaca teranostik uygulamalar olarak bilinen nükleer onkolojik
uygulamalar giderek popülerlik kazanmıştır. Bu uygulamaların kullanılmasındaki en
büyük gerekçe kişiselleştirilmiş radyonüklid tedaviye olanak tanımasıdır. Öte yandan,
nükleer tıp teknolojisinde yeni kullanıma giren radyofarmasötikler ve cihaz
havuzundaki yeni gelişmeler moleküler görüntülemenin nükleer onkolojide olduğu
gibi değişik nörolojik hastalık gruplarında da tanısal gücünü arttırmıştır. Nükleer
nöroloji alanında özellikle demans ve epilepsi alanlarında yeni PET görüntüleme
ajanlarının kombine kullanımı ile hastalığın değişik evreleri hakkında daha derin
patofizyolojik bilgi elde edilerek uygun tedavi seçeneklerine yönlendirme mümkün
hale gelmiştir. Nükleer nörolojide moleküler görüntüleme uygulamalarının temel
gerekçesi hastaların en uygun tedavi seçeneklerine uygun zamanda yönlendirilmelerini
sağlamaktır.
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Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AHMET MAZHAR

TOKGÖZOĞLU

PROFESÖR

§

BÜLENT

ATİLLA

PROFESÖR

§

EGEMEN

TURHAN

PROFESÖR

§

GAZİ

HURİ

PROFESÖR

§

GÜNEY

YILMAZ

PROFESÖR

§

HALİL GÖKHAN

DEMİRKIRAN

PROFESÖR

§

MEHMET

AYVAZ

PROFESÖR

§

MEHMET CEMALETTİN

AKSOY

PROFESÖR

§

ÖMÜR

ÇAĞLAR

PROFESÖR

§

ÖZGÜR AHMET

ATAY

PROFESÖR

§

AKIN

ÜZÜMCÜGİL

DOÇENT

§

SAYGIN

KAMACI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ABDULLAH

SERİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ABDURRAHMAN

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALİ OKAN

GAZELOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ATABERK

BEYDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BARLAS

GÖKER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEM

ÇAYLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİN SÜHA

DEDEOĞULLARI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ENGİN TÜRKAY

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERDEM

ERTEKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATİH

KALE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATİH

ÖZEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖKAY

DURSUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASAN ŞAMİL

AYDINOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM MEHMET

GÖYMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MAZLUM VEYSEL

SİLİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET

AŞKIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MEHMET

BÜRKE

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİH

ORAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED ABDULKADİR

BULUT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OZAN

TUNCAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TAHA

AKSOY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

UFUK GÜRSOY

KANLIKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ULAŞ CAN

KOLAÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YİĞİT ARAS

YİĞİT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZİRVECAN

GÜNEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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Araştırma Öncelik Alanları

§

Sağlık

§

Ortopedi ve Travmatoloji

§

Klinik ve Temel Bilim Araştırmaları

Alt Çalışma Konuları

§

Erişkin ve çocuk omurga hastalıkları, kas-iskelet sistemi tümörleri, ayak ve ayak
bileği hastalıkları

§

Spor sakatlıkları ve artroskopi, omuz, kol, önkol, el bileği ve el (üst ekstremite)
yaralanmaları ve hastalıkları

§

Erişkin rekonstrüktif cerrahi (osteoartrit, eklem protezleri, ekstremite
eğrilikleri, erişkin kalça çıkığı)

§

Çocukluk yaş grubu (0-18 yaş) kas-iskelet sistemi hastalıkları ve yaralanmaları,
doğumsal veya gelişimsel sakatlıkları (Kalça çıkığı, çarpık ayak (pes ekinovarus)
vs.), eklem koruyucu kalça cerrahi girişimleri, deformite düzeltici cerrahi,
eksternal fiksatör uygulamaları ve çocuk omurga hastalıkları

Anahtar Kelimeler

Eklem rekonstrüksiyonu, spor sakatlıkları, omurga deformiteieri, pediatrik ortopedi,
kas iskelet tümörleri
Önemi ve Gerekçesi

21.yy da hızla artan teknolojinin sağlık sektörünü de etkilediği aşikârdır. İnsan ömrünün
uzaması, daha mobil olması ve günlük hayatımızdaki değişiklikler kas iskelet
sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda ortopedi ve travmatoloji
biliminin de artan bir önemi olmakla birlikte yapılacak klinik ve temel bilim
çalışmalarının geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
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Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

FATMA FİGEN

ÖZGÜR

PROFESÖR

§

İBRAHİM

VARGEL

PROFESÖR

§

MEHMET EMİN

MAVİLİ

PROFESÖR

§

MÜNİP GÖKHAN

TUNÇBİLEK

PROFESÖR

§

SERDAR NAZİF

NASIR

PROFESÖR

§

TUNÇ

ŞAFAK

PROFESÖR

§

HAKAN

UZUN

DOÇENT

§

MERT

ÇALIŞ

DOÇENT

§

GALİP GENCAY

ÜSTÜN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MURAT

KARA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ALAZ

ÇIRAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ARDA

SALTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKAY

SERT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURAK

AKÇA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CEYLAN MERT

GÜNDAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ETKİN

BOYNUYOĞUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GARİP OZAN

OSMANOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖKBERK

ÇAVUŞOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜVEN OZAN

KAPLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HİLAL

GÜNEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KADİR

YAZICI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KUTLUHAN YUSUF

KÜÇÜK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMED FURKAN

AÇIL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NUR

EREK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

PEMBE BÜŞRA

KIRYAMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SÜLEYMAN

YILDIZDAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Damak yarığı tanı, tedavi ve takibi

§

Dudak yarığı tanı, tedavi ve takibi

§

Dudak ve damak yarıklarıyla ilişkili deformitelerin (dudak yarığı burnu,
velofaringeal yetmezlik, dental anomaliler, maloklüzyon, vb.)

Alt Çalışma Konuları

§

Dudak ve damak yarığı tedavisinde yeni metotlar

§

Dudak ve damak yarığı cerrahi eğitimi
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§

Ulusal düzeyde Dudak ve damak yarıklı hastaların tanı, tedavi ve takibinde
görevli ekibin (genetik, pediatri, yenidoğan, kadın doğum, hemşirelik, kbb, vb.)
eğitimi

Anahtar Kelimeler

Dudak yarıkları, damak yarıkları, velofaringeal yetmezlik, alveolar kleft, maloklüzyon,
cerrahi eğitim
Önemi ve Gerekçesi

Dudak ve damak yarıkları baş-boyun bölgesinin en sık karşılaşılan doğumsal
anomalisidir. Bu anomalinin sık görülmesinin yanında, takip ve tedavisi uzun olup,
prenatal tanıyla başlayan medikal işlemler, yeni doğan dönemde başlayan tedaviler ve
takip eden tekrarlı cerrahi işlemler erişkin hayata kadar devam etmektedir. Dudak ve
damak yarıklarının bu sıklığı ve uzun tedavi serüveni nedeniyle önemli bir hastalık
grubudur. Bu anomalinin hasta üzerindeki sosyal, psikolojik ve ekonomik etkisinin
yanında, ülkemiz adına da iş gücü kaybı, tekrarlı ve uzun dönemli cerrahi ve tedavi
sürecine bağlı finansal kayıplar söz konusu olmaktadır. Bu sonuçlar dudak ve damak
yarıklarının medikal ve toplumsal etkilerini gözler önüne sermektedir.
Öte yandan, dudak damaklı bireylerin tedavi süreçleri yeni doğan döneminde başlayan
cerrahi öncesi hazırlık, hayatın ikinci ayında başlayan dudak yarığı ameliyatı ve takiben
damak yarığı onarımı, skar revizyonları, dudak yarığı burnu onarımları, damak fistülü
onarımı, velofaringeal yetmezlik cerrahileri, ortognatik cerrahi ve rinoplasti
cerrahileriyle devam et etmektedir. Cerrahi işlemlerin çeşitliliği ve eşlik eden
anomaliler dudak damak yarığı hastalarının yönetiminde multidisipliner tedavi ve takip
ihtiyacını doğurmaktadır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gelişmiş batılı
ülkelerde dudak damak yarıklı hastaların kapsamlı ve eksiksiz takip ve tedavisi için,
genellikle Plastik cerrahi kliniği bünyesinde merkezler oluşturulmuştur. Bu
merkezlerde yer alan plastik cerrahi, KBB, pediatri, odyoloji, dil ve konuşma terapisi
bölümü, ortodonti, pedodonti, genetik, beslenme hemşiresi, çocuk cerrahi gibi
bölümlerin iş birliği ile hastanın etkin tedavileri yapılmakla beraber, bilimsel
araştırmalar ve medikal dokümantasyonların yapılması sağlanmaktadır. Bunun
yanında, bu merkezler dudak damak yarıkları alanında doktor, öğrenci ve hemşirelerin
eğitimlerine bilimsel zeminde katkı sunmaktadır. Ayrıca düzenlenen kurs, kongreler,
toplantı gibi organizasyonlar ile cerrahi eğitim, bilimsel katkılar ve dudak damak yarıklı
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bireylerin ailelerine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Hastanemizde
benzer şekilde bilimsel hizmetin profesyonel, kapsayıcı ve akademik bir ortamda
sürdürülmesinin sağlanması amacıyla, plastik cerrahi bünyesinde yukarda sayılan
bölümlerin aktif katkısı ile "Hacettepe Üniversitesi Dudak-Damak Yarığı ve
Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi"
bilimsel faaliyetlerine ve hastaların tedavisine devam etmektedir. Kliniğimiz, dudak ve
damak yarıkları alanında ülkemizde referans merkez olup, Batılı ülkelere benzer hizmet
politikasında öncü merkezlerdendir. Bu sayede hastaların kapsayıcı takip ve tedavisi
sağlanmakla beraber, akademik ve toplumsal eğitime katkı sunmaktadır.
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Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ABDULLAH FARUK

ZORLU

PROFESÖR

§

FERAH

YILDIZ

PROFESÖR

§

GÖKHAN

ÖZYİĞİT

PROFESÖR

§

GÖZDE

YAZICI

PROFESÖR

§

MELİS

GÜLTEKİN

PROFESÖR

§

MUSTAFA

CENGİZ

PROFESÖR

§

PERVİN

HÜRMÜZ

PROFESÖR

§

SEZİN

YÜCE SARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ALİ

DOĞAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

FAZLI YAĞIZ

YEDEKÇİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALPER

KAHVECİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURAK

TİLKİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÇAĞLAYAN SELENGE

BEDÜK ESEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ECEM

YİĞİT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

GÜRLEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA İLAY

KORKMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELEK TUĞÇE

YILMAZ ASLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NİHAT

DEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TOLUNAY

KUMRU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASİN

ÖZYÜREK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEHRA

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Radyoterapi’de Yapay Zeka Uygulamaları

§

Radyoterapi’de Nanoteknoloji Uygulamaları

Alt Çalışma Konuları

§

Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi’de Yapay Zeka Uygulamaları

§

Tedavi Planlama’da Yapay Zeka Uygulamaları

§

Tedavi Uygulama’da Yapay Zeka Uygulamaları

§

Brakiterapi’de Yapay Zeka Uygulamaları

§

Cihaz ve Tedavi Kalite Kontrolünde Yapay Zeka Uygulamaları

§

Radyoduyarlaştırıcılarda Nanoteknoloji Uygulamaları

§

Radyokoruyucularda Nanoteknoloji Uygulamaları

Anahtar Kelimeler
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Radyoterapi, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Nanoteknoloji
Önemi ve Gerekçesi

Radyoterapi uygulamalarında tedavinin doğruluğunu ve kesinliğini (accuracy ve
precision) artıracak yeni teknolojilerin tedavi sürecine katılması reçetelenen dozun
hedef dokuya uygulanmasında ve kritik organların ve sağlıklı dokuların korunmasında
kritik rol oynamaktadır. Yapay zeka tekniklerinin görüntüleme, tedavi planlaması ve
tedavi uygulaması gibi radyoterapinin farklı aşamalarında rol alarak tedavinin
etkinliğinin artırılmasında faydalı olacağı öngörülmektedir. Nanoparçacıklar ise
radyoduyarlaştırıcı ve radyokoruyucu olarak yeni uygulamalara kapı aralamaktadır.
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Radyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALİ DEVRİM

KARAOSMANOĞLU

PROFESÖR

§

ANIL

ARAT

PROFESÖR

§

BERNA

OĞUZ

PROFESÖR

§

BORA

PEYNİRCİOĞLU

PROFESÖR

§

DENİZ

AKATA

PROFESÖR

§

DEVRİM

AKINCI

PROFESÖR

§

ERHAN

AKPINAR

PROFESÖR

§

FİGEN

DEMİRKAZIK

PROFESÖR

§

HATİCE KADER

KARLI OĞUZ

PROFESÖR

§

MEHMET RUHİ

ONUR

PROFESÖR

§

MELTEM

GÜLSÜN AKPINAR

PROFESÖR

§

MİTHAT

HALİLOĞLU

PROFESÖR

§

MUSTAFA NASUH

ÖZMEN

PROFESÖR

§

MUSTURAY

KARÇAALTINCABA

PROFESÖR

§

OKAN

AKHAN

PROFESÖR

§

ORHAN MACİT

ARIYÜREK

PROFESÖR

§

TUNCAY

HAZIROLAN

PROFESÖR

§

TÜRKMEN TURAN

ÇİFTÇİ

PROFESÖR

§

ÜSTÜN

AYDINGÖZ

PROFESÖR

§

AYÇA

KARAOSMANOĞLU

DOÇENT

§

ELİF GÜNAY

BULUT

DOÇENT

§

EMRE

ÜNAL

DOÇENT

§

GÖKÇEN

ÇOBAN ÇİFÇİ

DOÇENT

§

HATİCE NURSUN

ÖZCAN

DOÇENT

§

İLKAY SEDAKAT

İDİLMAN

DOÇENT

§

RAHŞAN

GÖÇMEN

DOÇENT

§

ADALET ELÇİN

YILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FATMA GONCA

ELDEM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GAMZE

DURHAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EKİM

GÜMELER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

FERDİ

ÇAY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SELİN

ARDALI DÜZGÜN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SİNAN

BALCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ŞAFAK

PARLAK SAĞOL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AHMET YASİR

ALTUNBULAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALP EREN

BAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AZİZ ANIL

TAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BEYZA

BEYDOĞAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURAK

DALKIRAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
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§

CENNET

YANARDAĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ BERKAY

SONU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

AKÇİÇEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FIRAT

ATAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GENÇAY

KARANLIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖZDE

ÖZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HALİL İBRAHİM

ALTUNBULAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASBİ

BAŞARAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN

BÜLÜÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İSMAİL CİHAT

CANKURTARAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KAYHAN

KARAKUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT

CAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OĞUZHAN

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONAT

GÜNER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR EGE

TARI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖMER

ÖNDER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÜMRAN

ESEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

VEDAT

YAMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

VOLKAN

GÜRLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAKUP

ÖZBAY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASİN

YARAŞIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YUSUF

BAYTAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Radyolojide yapay zeka

§

Obezite.

§

Prostat kanseri

§

Meme kanseri

Alt Çalışma Konuları

§

Büyük veri yönetimi

§

Radyoloji iş akışlarında yapay zeka

§

İleri MRG yöntemleri

§

Yağlı karaciğer hastalarda kronik sürecin erken tanısı

§

Görüntüleme yöntemleri ile tanıda yapay zeka kullanımı

Anahtar Kelimeler

MRG, yapay zeka, iş akışı, erken tanı
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Önemi ve Gerekçesi

Sağlık bilimlerinin en objektif alanlarından olan radyolojik görüntülemede yapay zeka
ve büyük veri yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Bölümümüzde 20 senelik
görüntü veri arşivi bulunmakta olup bu verinin yukarıda tanımlanan öncelikli alanlarda
kullanılarak tanısal ve prognostik kriterler geliştirilmesi mümkündür. 21. Yüzyılda
hastalıkların erken tanısı ve tedavide yüksek başarı şansı çok önemli olmaktadır.
Günümüzde radyolojik biyo-belirteçler tıbbın en sıcak bilimsel konuları olmuştur.
Ayrıca çalışmaların yüksek impaktlı dergilerde yayınlanması planlanmaktadır.
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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYGÜN

ERTUĞRUL

PROFESÖR

§

AYŞE ELİF

ANIL YAĞCIOĞLU

PROFESÖR

§

BAŞARAN

DEMİR

PROFESÖR

§

BERNA DİCLENUR

ULUĞ

PROFESÖR

§

CENGİZ

KILIÇ

PROFESÖR

§

SUZAN

ÖZER

PROFESÖR

§

KORAY

BAŞAR

DOÇENT

§

SERTAÇ

AK

DOÇENT

§

ŞAHİNDE ÖZLEM

ERDEN AKI

DOÇENT

§

YAVUZ

AYHAN

DOÇENT

§

ELÇİN

ÖZÇELİK EROĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EMRE

MUTLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MEVHİBE İREM

YILDIZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞEREF CAN

GÜREL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TALAT

DEMİRSÖZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ANIL

ALP

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ASLI

AYTULUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKE

KILIÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DOĞUKAN

KOÇYİĞİT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

TANRIÖVER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FATMA ÖZLEM

COŞKUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLHAN

GÜLŞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAYRİ CAN

ÖZDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HİLMİ ERTUĞ

BAKİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM

AYLAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM KÜBRA NUR

CANPOLAT

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MAHMUT ESAT

YILDIZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OĞUZ KAAN

YALÇINKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGE

TÜRKOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERCAN

SİVLİM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TAHSİN

ROLLAS

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YANKI

GEZER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Yaşlılıkta ortaya çıkan ruhsal bozukluklar, Nörodejeneratif Bozukluklar

§

Fonksiyonel Nörolojik Belirtiler, Otoimmün Ensefalitler

§

Cinsel Kimlikle İlgili Çeşitlilik

§

Duygudurum bozukluklarının patofizyolojisi ve biyolojik değişkenlerle ilişkisi
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§

Psikotik bozukluklarda tedaviye direnç, Psikotik bozukluklarda düşünce süreci
bozukluklarının patofizyolojisi

§

Psikoterapiler

§

Alkol ve madde kullanım bozuklukları ve diğer davranışsal bağımlılıklar

§

Ruhsal hastalıkların epidemiyolojisi. Göçmen ruh sağlığı epidemiyolojisi

Alt Çalışma Konuları

§

Yaşlılık Depresyonu, Demans ve Deliryum. Tanı koymada biyobelirteçlerin rolü,
Yaşlılık depresyonu tanı – ayırıcı tanı ve tedavisi

§

Fonksiyonel Nörolojik Belirtiler: Nörofizyolojik mekanizmalar: Sense of agency
ve interoception

§

Cinsel Kimlik Çeşitliliği ve Sağlıkta Eşitsizlik. Cinsel Kimlik, Damgalanma ve Ruh
Sağlığı. Cinsel Kimlik Çeşitliliğine Uygun Ruh Sağlığı Hizmeti

§

Bipolar afektif bozuklukta biyobelirteçler, Bipolar afektif bozuklukta duygu
düzenlenmesi, Aktivasyon sendromu, Lityum kullanan hastalarda duygu
reaktivitesi, Bipolar afektif bozuklukta elektrofizyoloji, İntihar davranışı ve
serum kortizol ve testosteron düzeyi, Majör depresyonda kalp hızı
değişkenliği, Elektrokonvülzif tedavi

§

Şizofreni tedavisi, Tedaviye dirençli şizofreni, klozapin yan etkileri, yapısal
düşünce bozuklukları

§

Psikoterapi sonucunun yordayıcıları, Psikoterapilerde tanılar üstü etmenler

§

Opioid kullanım bozukluğu tedavisi; diğer alkol-madde kullanım bozuklukları
ve bağımlılıklarda etyopatagonez, sosyal ve kültürel etkenler

§

Genel toplumda ve göçmenlerde (öz. Suriyeli sığınmacılarda) ruhsal
hastalıkların yaygınlığı, ilişkili faktörler, ruh sağlığı hizmeti kullanımı, hizmet
kullanımını engelleyen faktörlerin belirlenmesi

Anahtar Kelimeler

Yaşlılık depresyonu, demans, biyobelirteç, functional movement disorders, sense of
agency, otoimmune encephalitis, psychosis, cinsiyet kimliği, cinsiyet uyuşmazlığı, cinsel
yönelim, cinsiyet uyum süreci, damgalanma ve sağlık, duygudurum bozuklukları,
depresyon, bipolar afektif bozukluk, duygu düzenlenmesi, intihar, elektrokonvülzif
tedavi, elektrofizyoloji, psikoz, tedaviye direnç, klozapin, antipsikotik yan etkileri,
psikoterapiye yanıt, tedavi uyumu, opioid, naltrexone, bağımlılık bozuklukları, alkol
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kullanım bozukluğu, madde kullanım bozukluğu, epidemiyoloji, ruhsal hastalık,
yaygınlık, prevalans, ruh sağlığı hizmeti kullanımı, Suriyeli sığınmacılar, göç
Önemi ve Gerekçesi

1. Yaşlı nüfus tüm dünyada artmakta, demans ve yaşlı nüfusta gözlenen ruhsal
bozukluklar alanında bakım ihtiyacı öne çıkmaktadır. Bu nedenle yaşlılıkta gözlenen
ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisine yönelik yapılacak araştırmalar kaynakların
verimli kullanımı açısından öncelikli bir alandır.
2. Fonksiyonel Nörolojik Belirtiler ve Ruhsal belirtilerle seyreden Otoimmün
Ensefalitler nöroloji ve psikiyatri alanında tanı ve tedavisiyle ilgili güçlükler şimdiye
kadar yapılmış ve literatürde yayınlanmış çalışmalardan elde edilen bulguların
hastalığın fizyopatolojisi ve fenomenolojisiyle ilgili yeterli bilgi düzeyine erişilmesi için
yeterli olmaması nedeniyle halen devam etmektedir. Her iki klinik durumun ortaya
çıkışını belirleyen fizyopatolojik mekanizmaların ve birbirine paralel seyreden ruhsal ve
nörolojik belirtilerden oluşan fenomenolojinin tanımlanması hastalıkların tanı ve tedavi
süreçlerinde multidisipliner bir anlayışla yol alınmasını sağlayacaktır.
3. Cinsel kimlik çeşitliğinin birçok bileşenin toplumda deneyimlenen ayrımcılık ve
damgalanma nedeniyle bedensel ve ruhsal sağlık özellikleri açısından daha olumsuz
özelliklere sahip olması önemli bir halk sağlığı olarak kabul edilmektedir. Kişilerin ve
ailelerinin erişebilecekleri, gereksinimlerine karşılık verebilen, koruyucu, önleyici,
tedavi ve rehabilite edici ruh sağlığı hizmetlerinin planlanabilmesi, ruh sağlığı ve
bozukluğu açısından güçlendirici ve riski arttıran etkenlerin belirlenmesini, bunlara
yönelik girişimlerin etkinliğinin sınanmasını gerektirmektedir.
4. Duygudurum bozuklukları ruhsal bozukluklar içerisinde en çok yeti yitimine yol açan
hastalık grubudur. Bu hastalık grubunun patofizyolojisi ve eşlik eden biyolojik
mekanizmaların anlaşılması hem duygudurum bozukluklarının zararlarının önlenmesi
hem de yeni tedavi yollarının, iyileşme parametrelerinin keşfedilmesine olanak
sağlayacaktır.
5. Psikotik bozukluklar gerçeği değerlendirmenin bozulduğu klinik durumlar ile
seyreden ruhsal bozukluklardır. Hem gerçeği değerlendirme ve içgörüdeki bozulma
nedeniyle tedavi başvuruları düşük olmakta hem de tedavi başarısının diğer ruhsal
bozukluklara göre daha düşük olduğu izlenmektedir. Çoğunluğu kronik seyirli olan bu
bozukluklarda çekirdek belirti olan düşünce bozukluklarının diğer klinik özellikler ile
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ilişkisi, tedavi seçeneklerinin çeşitlendirilmesi, tedaviye dirençli hastalarda altın
standart ilaç olan klozapinin güvenli bir şekilde kullanılması ve klozapine alternatif
tedavilerin incelenmesi klinik uygulamada bilgi ve öneri eksikliği bulunan alanlardır.
6. Özellikle obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete bozukluklarında psikoterapiler ilaç
tedavileri kadar etkili bulunmuştur. İlaç tedavilerine cevap vermeyen hastalarda da
tedaviyi güçlendirmek için tercih edilen önemli yöntemlerdir. Ülkemizde psikoterapi
uygulamaları klinik pratikte yeterli düzeyde değildir. Klinik pratikte psikoterapilerin
etkili bir şekilde yer alabilmesi için psikoterapi yanıtını ve bu tedavi seçeneğine uyumu
etkileyen faktörlerin araştırılması gerekmektedir.
7. Naltrekson implant tedavisi opioid kullanım bozukluğunun diğer alternatif
tedavilerine göre daha yüksek başarı ihtimali, daha az nüks oranları, daha uzun
remisyonda kalma süreleri ile son yıllarda öne çıkmaktadır. Şu anki farmasötik formu 3
aylık bir tedaviye olanak sağlayan naltrekson implant tedavisinin klinik etki,
farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin incelenmesi daha uzun etki süresi
olan formların geliştirilmesi için gereklidir.
8. Ruhsal hastalıklar çok yaygın olmalarına rağmen tedaviye başvuru oranları oldukça
düşüktür. Tedaviye başvuru oranı düşüklüğü farkındalık eksikliğine ve damgalanma
korkusuna bağlıdır. Öte yandan ruhsal hastalıkların neden olduğu yetiyitimi birçok
bedensel hastalıktan çok daha fazladır.
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Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

FEZA

KORKUSUZ

PROFESÖR

§

GÜRHAN

DÖNMEZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BATUHAN ERHAN

AKTAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKE

AKSÖZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMİNE

ÇİFTCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İREM

HARTUÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

LEVEND

KARAÇOBAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT

TIRAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖMER FARUK

İLİCEPINAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERCAN

MISIRLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YİĞİTCAN

MENDERES

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sporcu Sağlığı

§

Spor Yaralanmaları Tanı, Tedavisi ve Önlenmesi

§

Spor Yaralanmaları Sonrası Rehabilitasyon ve Spora Dönüş

§

Halk Sağlığı Temelli Fiziksel Aktivite Katılımının Arttırılması

§

Kronik Hastalıklarda Egzersiz

§

Dopingle Mücadele

§

Sporcu Psikolojisi, Beslenmesi ve Performansı

Alt Çalışma Konuları

§

Metabolik Hastalıklar ve Obezite ile Mücadele Egzersiz Tıbbı

§

Takım, Kulüp ve Sportif Organizasyon Doktorluğu

§

Spora Katılım Öncesi Muayene

§

Egzersiz Reçetesi Uygulaması

§

Sporcu Performansının Tıbbi Yönden Değerlendirilmesi

§

Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlıkları Arası Koordinasyon

§

Rejeneratif Tıbbi Uygulamalar

§

GETAT uygulamaları

§

Bütüncül Tıp Uygulamaları
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Anahtar Kelimeler

Spor yaralanmaları, performans, kronik hastalık, egzersiz, rehabilitasyon, kas-iskelet,
egzersiz reçetesi, kıkırdak, eklem, doping, fiziksel aktivite
Önemi ve Gerekçesi

Spor hekimliği, toplumdaki bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi için fiziksel
aktiviteye katılımın arttırılması, her cinsten ve yaştan sağlıklı veya kronik hastalığı olan
bireylerin, hangi düzeyde olursa olsun spora katılım öncesi sağlık değerlendirmelerinin
yapılması, spora ve fiziksel aktiviteye katılımla ilgili program yapılması ve egzersiz
reçetesi uygulamaları, katılımcıların karşılaştıkları yaralanmaların ve sağlık sorunlarının
önlenmesi, tanı, tedavi ve rehabilitasyonu, sporcu performansının tıbbi yönlerinin
değerlendirilmesi ve dopingle mücadele edilmesi konularında teorik ve uygulamalı
çalışmalar yapan klinik bir uzmanlık dalıdır. Bu alanlar yapılacak çalışmalar öncelikle
alan olarak bölümümüzce nitelendirilir.
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Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ASLI

PINAR

PROFESÖR

§

EBRU

BODUR

PROFESÖR

§

HATİCE ASUMAN

ÖZKARA

PROFESÖR

§

İNCİLAY

LAY

PROFESÖR

§

YASEMİN

BAYAZIT

PROFESÖR

§

YEŞİM

ER ÖZTAŞ

PROFESÖR

§

ZELİHA GÜNNUR

DİKMEN

PROFESÖR

§

MUKADDES

GÜRLER

DOÇENT

§

GÜLNİHAL

KULAKSIZ ERKMEN

DOÇENT

§

OYTUN

PORTAKAL AKÇİN

DOÇENT

§

BAŞAK

ÇELTİKÇİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AHMET

YALÇINKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE

BURUŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BELGİN

BAYRAM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ESRA

BÜBER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EZGİ

EKİNCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVE

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ONUR

AKTAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YARKIN

DOLAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Klinik biyokimya

§

Lizozomal enzimler

§

Glikosfingolipit biyokimyası ve lizozom biyolojisi

§

Kanser

§

Telomer ve telomeraz

§

Hedefe yönelik ilaç geliştirme

§

Nadir hastalıklar

§

Kalıtsal metabolizma hastalıkları

§

Kişiselleştirilmiş Tıp
•

Tanı, Teşhis ve İzleme Teknolojileri

•

Omik Teknolojiler: Genomik, Proteomik, Metabolomik, Lipidomik
yöntemler kullanılarak kişiye özel tıp uygulamaları

§

Yaşlanma

639

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Alt Çalışma Konuları

§

Kanser

§

Telomer ve telomeraz hedefli ilaçlar

§

Mitokondriyal hastalıklar

§

Glikosfingolipit metabolizması

§

Nöronal glikosfingolipit depo hastalıkları

§

Glikosfingolipit depo hastalıklarının moleküler temeli

§

Lizozomal enzimler

§

Lizozomal ekzositoz

§

Biyobelirteçler

§

Tanı kitleri

§

Tedavide hedef molekül ve yapılar

§

Kanser mekanizmalarının biyokimyasal ve moleküler biyolojik yöntemlerle,
hücre biyolojisi temelinde aydınlatılması

§

Mekanizmadan yola çıkılarak, yeni ilaç hedefi moleküllerin tanımlanması

§

Yeni ilaç adaylarının etkinlik tespiti; ilaç hedefleme ve nanomalzeme temelli
taşıyıcı sistemler

§

Kanser tanı ve tedavisinde kullanılabilecek belirteçlerin omik yöntemlerle
tespiti

§

Tanı ve tedavide biyobelirteçler, metabolomik, proteomik, tarama ve tanı
testleri

§

§

Lipidomik
•

Klinik Lipidomik

•

Kanser lipidomiği

•

Metabolik Hastalıklarda Lipidomik

•

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında lipidomik

•

Obezitede lipidomik

Translasyonel tıp

Anahtar Kelimeler

Lizozomal enzimler, aktivatör proteinler, nöronal glikosfingolipit depo hastalıkları,
kanser, sinyal yolakları, nükleer faktör kappa-B, ilaç keşfi, imünoterapi, targeted drug
delivery, nanomalzeme, biyomarkör, omik, Kalıtsal metabolizma hastalıkları, nadir

640

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

hastalıklar, biyobelirteçler, translasyonel tıp, metabolomik, lipid, lipidom, biyobelirteç,
inflamasyon, omer, telomeraz, yaşlanma, kanser, telomer hedefli tedaviler
Önemi ve Gerekçesi

Nöronal glikosfingolipit depo hastalıkları ülkemizde 1/18000 sıklıkta görülen
hastalıklardır. Lizozomal enzimler veya aktivatör proteinlerindeki bozukluklar sonucu
ortaya çıkarlar. Bu güne kadar yapılan çalışmalar hastalıklarda bozulan mekanizmaları
araştırırken hücrenin normal işleyiş mekanizmalarını ortaya çıkarmış lizozomun hücre
metabolizmasını regüle eden bir organel olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu metabolik
yolda görev alan enzimlerin çalışma mekanizmaları, kinetikleri, enzim aktivitelerini
gösterebilmeleri için gerekli olan aktivatör proteinleri tanımlanmış, lizozomal
enzimlerin sentezleri, sentez sonrası düzenlenmeleri ve hücrede lizozoma hedeflenme
mekanizmaları ortaya çıkarılmıştır. Enzim defektleri veya aktivatör protein eksikliği
sonucu oluşan glikosfingolipit depolanmasının hücrede hangi mekanizmaları
tetiklediği konusundaki çalışmalar ise halen devam etmektedir. Bu sayede yeni tanı
yöntemleri, tedavide kullanılabilecek molekül ve hedef yolaklar ortaya çıkarılmıştır.
Glikosfingolipit depo hastalıklarından yola çıkarak yapılan temel biyokimya
araştırmaları bu hastalıklarla ilgili genlerin tanımlanmasına, hastalıklara ait
mutasyonların belirlenmesine ve klinik ile korelasyonun yapılmasına, kısmi eksiklik
yapan

durumlarda

mutasyonun

etkisini

düzeltici

moleküller

belirlenmesine

(farmakolojik şaperon tedavisi) yol açmıştır. Petride hastalık modelleri (disease in a
dish) geliştirilmiş, hayvan modelleri ile de hastalık mekanizmaları ile ilgili çalışmalar ve
yeni tedavilerin denemeleri gerçekleştirilmiştir. Temel

araştırmalarla elde edilen

bilgiler daha ileri araştırmalar için daha hassas, yüksek çözünürlüğü olan, tek hücrede
analiz yapabilmeyi, görüntü alabilmeyi mümkün kılan yeni teknolojilerin geliştirilmesini
de tetiklemiştir. Glikosfingolipit depo hastalıkları ile ilgili araştırmalar Parkinson,
Alzheimer hastalığı gibi sık görülen hastalıklarda da lizozom ilişkili ortak patojenik
mekanizmaların olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Sonuç olarak, üniversitemizde araştırmada öncelikli alanlar içinde yer alması önerilen
glikosfingolipit depo hastalıkları alanında yapılacak çalışmalar lizozomun hücre
biyolojisi ve metabolizmasındaki rolünün daha iyi anlaşılması, sadece glikosfingolipit
depo hastalıkları değil, aynı zamanda sık görülen bazı hastalıkların moleküler temelinin
belirlenmesi, tanı yöntemlerinin ve kitlerin geliştirilmesi, yeni biyobelirteçlerin
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belirlenmesi ve validasyonu, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, tedavide ilaç hedefi
olabilecek moleküllerin belirlenmesine yol açmaya devam edecektir.
Günümüzde kanserin en önemli sağlık problemlerinden biri olduğu, ömür boyu takip
ve nüks olasılığı dolayısıyla hastaların yaşam kalitesini azalttığı bir gerçektir. Tanı, tedavi
ve takip sürecindeki harcamaların sağlık sistemleri açısından önemli bir ekonomik yük
oluşturduğu da bilinmektedir. Bu gerekçelerle, özellikle ulusal kanallarla üretilebilen,
ulaşılması kolay ve katma değeri yüksek tedavi ajanlarının tespiti, ülke ekonomisine
olumlu katkı sağlayacaktır. Kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni ve daha etkili
ajanların bulunması, özellikle anti- kanser ilaçlar konusundaki dışa bağımlılığımızı
azaltacak, bu alanda uluslararası rekabet gücümüzü de artıracaktır. Ayrıca, bu tip
çalışmalar, kanser gelişim süreçlerinin aydınlatılmasına, ilaç etki mekanizmalarının
belirlenmesine, dolayısıyla yeni ilaç hedeflerinin ve tedavi seçeneklerinin ortaya
çıkarılmasına da aracılık edecektir.
Akraba evlilikleri oranının yüksek görüldüğü toplumumuzda kalıtsal geçişli
metabolizma hastalıkların görülme sıklığı ve çeşitliliği diğer toplumlara göre yüksektir.
Uluslararası literatürde yer alan ve hatta literatüre yeni hastalık olarak tanımlanan
hastaların çok büyük bir bölümünün, Türk kökenli olduğu görülmektedir. Kliniği çok
karmaşık olan ve bu yüzden tanısı geciken hastalar üniversitemizde özelleşmiş tarama
ve tanı testleri ile tanı alabilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Biyokimya Araştırma Laboratuvarları ve Metabolizma laboratuvarı, Türkiye’de
tartışmasız bir şekilde alanında ilklerin öncüsüdür. Türkiye’de laboratuvar tanısı
yapılamayan kalıtsal metabolizma hastalıklarına ilişkin tanı ve tarama testleri ilk
laboratuvarlarımızda kurulmuş ve kuruluşundan bugüne dek yürütülen farklı bilimsel
araştırma çalışmaları sonucunda tarama ve tanı yöntemleri geliştirilmeye devam
edilmiştir. Klinik validasyon çalışmalarından sonra rutin analizlere adapte edilerek test
panelimiz genişletilmiştir. Birçok testimiz Türkiye’de tek merkez olarak gerçekleştirilen
testlerdir. Bugün hem üniversitemizde hem de başka hastanelerde yürütülen diğer
testler ve ülkemizdeki ticari firmaların metabolizma testleri büyük çoğunlukla bu
metotlara dayanmaktadır. Dolayısıyla laboratuvarımız öncelikli olarak bilimsel çalışma
yürütmekte ve daha sonra bilgi transferini sağlayarak bunu yaygın ve kapsamlı olarak
kullanıma açmaktadır. Bu yönüyle aynı zamanda bir bilgi üretim merkezi niteliğindedir.
Tedavisi mümkün olan bu hastaların erken tanısı ve tedavisi ekonomik ve hayati açıdan
büyük önem göstermektedir. Aynı zamanda literatüre yeni tanımlanan Türk toplumuna
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özgü hastalıklarımız mevcuttur ve hala da tanımlanacak çok hastamız vardır. Erken tanı,
tedavi ve hastalıkların tanımlanabilmesi için metabolizma biyokimya laboratuvar
çalışmaları çok büyük önem arz etmektedir. Nadir hastalıklarda özel metabolik
tetkikleri yapabilecek yüksek teknolojili laboratuvarlar gereklidir. Laboratuvarımızın
öncü bilimsel rolünün ve referans merkez olma niteliğinin devam ettirilebilmesi hem
Hacettepe Üniversitesi hem de ülkemiz için çok önemlidir. Bu nedenle alanında
ülkemizin en nitelikli temel bilimci öğretim üyelerine sahip olan anabilim dalımızda
araştırma laboratuvarının teknik altyapı ve cihazların iyileştirilmesi, biyobelirteç
belirleme, metabolomik, proteomik çalışmalar ve translasyonel tıp önem arz
etmektedir.
Son yıllarda ileri kütle spektrometri teknikleri gerek temel gerekse de klinik biyokimya
araştırmalarının gelişimine önemli katkı vermiştir. 2000li yıllarda genomikle başlayan
omik teknolojileri transkriptom ve daha sonra da proteomik ve metabolomik
alanlarında ilerlemiştir. Lipidomik de metabolomiğin bir alt alanı olup son yıllarda
lipitlerin sinyal iletimindeki öneminin anlaşılmasıyla birlikte, hastalıkların patogenezini
aydınlatma, biyobelirteç ve yeni ilaç hedefi olarak da lipit metabolitleri önem
kazanmıştır.
Lipit terimi ilk kez 1925’te kullanılmış olup 1930’larda lipit araştırmalarında ilk
ultrasantrifüj kullanıldı (1). Lipoproteinlerin izolasyonu 1940’larda gerçekleştirildi.
1960’larda lipit araştırmalarında önemli bir yere gelindiyse de DNA’nın yapısının
aydınlatılması ve hastalıkların açıklanmasında genetiğin üzerinde durulması sonucu
‘DNA Devrimi’ denen yeni bir dönem başladı ve araştırmacıların lipitlere olan ilgisi
azalarak DNA ve eşlik eden protein çalışmalarına yönelim arttı. Bunda suda
çözünmeyen lipitlerle çalışmanın zorluğu, toksik organik çözücülere ihtiyaç duyulması
gibi nedenler de etkili oldu.
2000’li yıllarda İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması ile, bu esnada geliştirilmiş olan
DNA teknolojileri büyük ilgi uyandırdı ve hastalıkların anlaşılması ve tedavisi açısından
da büyük bir ümit oldu. Ancak takip eden yıllarda genetik kadar protein ekspresyonu
ve post translasyonel modifikasyonlarından da çok önemli olduğu anlaşıldı.
Genomikten sonra proteomik bilmi ivme kazanarak gelişimine devam etti.
Günümüzde organizmada; ‘ne olabilirdi’ sorusuna genomik, ‘ne olabilir’ sorusuna
transkriptomik, ‘ne oluyor’ sorusuna proteomik ve gerçekten ‘ne olduğu’ sorusuna da
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metabolomik ve lipidomiğin yanıt verdiği görüşü kabul görmeye başlamıştır.
Metabolomik ve lipidomiğin patagenezi aydınlatma rolünün yanı sıra hastalıkların tanısı
ve takibinde kullanılacak yeni biyobelirteç moleküllerin saptanmasında da önemli bir
rolü vardır.
Lipit alanında öneli bir bilim insanı olan 1937 doğumlu Finlandiya asıllı tıp doktoru,
biyokimyacı, hücre biyoloğu ve hücre zarı araştırmacısı olan Kai Simmons, yakın
zamanda ‘Lipids are back again’ adlı bir webinarda konuşmuştur. EMBO (European
Molecular Biology Organization) kurucusu olan Kai Simmons hücre zarının yapısıyla
ilgili önemli çalışmaları olan, sinyal iletiminde kilit membran bölgesi olan ‘raft yapısını’
aydınlatan kişidir ve Almanya’da (Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology and
Genetics in Dresden, Germany) yürüttüğü akademik çalışmalarıyla Nobel’e aday
gösterilmektedir (J Cell Biol. 2008 Dec 29; 183(7): 1180–1181). Lipotype isimli
lipidomik analiz veren firmayı bir diğer lipit araştırmacısı olan Andrej Shevchenko ile
birlikte kurmuştur. Lipotype biyoteknoloji alanında hizmet veren bir spin-off firması
(http://www.lipotype.com/) olup biz Hacettepeli akademisyenler için de model olabilir.
Spin-off ‘bir üniversitenin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirket’
anlamında kullanılmaktadır. Ülkemizden çeşitli araştırmacılar da lipidomik analizleri için
bu firmadan hizmet alımı yapmaktadır (Daha önce Hacettepe Üniversitesi Lipit
Araştırma grubumuzca düzenlenen Lipit Araştırmaları Çalıştaylarında da konuşmacı
olan Volkan Seyrantepe, Güneş Özhan örnek verilebilir).
İlk kez 2003 yılında ileri kütle spektrometrisi tekniklerine dayanan ‘lipidomik’ terimi
tanımlanmıştır. Lipidomik, belirli bir biyolojik sistem içindeki lipidlerin tanımlanması ve
miktarının belirlenmesiyle ilgilenir. Lipidomikte hedefsiz ve hedefli lipidomik yaklaşım
olmak üzere ilki lipitleri tanımlamaya ikincisi is kantifiye etmeye dayalı ölçümler söz
konusudur. Lipidomik ölçümlerde sıvı kromatografisi (LC) ile ayrım yapıldıktan sonra
MS’de iyonlaştıma ve ölçüme dayalı LC-MS/MS yöntemler de önemli datanın elde
edilmesini sağlamıştır.
Lipidomik

alanında

kurulmuş

olan

LipidMaps

konsorsiyumu

(https://www.lipidmaps.org) araştırma verisinin birikimi, yeni analiz yöntemlerinin
geliştirilmesi ve toplantılarla duyurulması konusunda öncülük etmektedir.
Geçen yıl başlatılan Cost Aksiyonu, CA19105 - Pan-European Network in Lipidomics and
EpiLipidomics

(https://www.cost.eu/cost-action/pan-european-network-in-
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lipidomics-and-epilipidomics/#tabs+Name:Description) yönetim kurulu üyesi olarak
ülkemizden 2 araştırmacı yer almaktadır.
Günümüzde pekçok metabolik hastalık, örneğin diyabet, alkolil olmayan karaciğer
yağlanması vb, lipit metabolizmasıyla da ilişkilendirilmekte ve patogenezin
aydınlatılmasında lipitler de önemli bir aktör haline gelmektedir. İşte bu rolün
aydınlatılmasında

ve

yeni

biyobelirteçlerin

keşfinde

sıvı

kromatografi-kütle

spektrometrik yöntemlere dayalı lipidomik analizler vazgeçilmez olmuştur (Nat Rev
Gastroenterol Hepatol. 2021 Sep 10. doi: 10.1038/s41575-021-00502-9).
Telomeraz enzimi, normal somatik hücrelerde baskılanmış iken kanser hücrelerinde
yeniden aktive olmaktadır. Bu sayede kanser hücrelerinde telomerik kısalma
olmamakta ve hücreler sonsuz proliferasyon özelliği kazanmaktadır. Kanser
hücrelerinin %95'inde telomeraz aktivitesi saptandığı için telomer/telomeraz hedefli
ilaç moleküllerinin geliştirilmesi, son yıllarda kanser tedavisinde umut vaat etmektedir.
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Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

BANU

PEYNİRCİOĞLU

PROFESÖR

§

DİDEM

DAYANGAÇ ERDEN

PROFESÖR

§

HAYAT

YURTER

PROFESÖR

§

PERVİN RUKİYE

DİNÇER

PROFESÖR

§

SERAP

DÖKMECİ

PROFESÖR

§

YUSUF ÇETİN

KOCAEFE

PROFESÖR

§

BURCU

BALCI

DOÇENT

§

GAMZE

BORA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞE

YÜZBAŞIOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BUKET NEBİYE

DEMİR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SEZEN

GÜNTEKİN ERGÜN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞE

YEŞBEK KAYMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EVRİM

AKSU MENGEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASAN BASRİ

KILIÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TAYFUN HİLMİ

AKBABA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZÜLFİYE YELİZ

AKKAYA ULUM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Genetik hastalıkların hücresel ve moleküler temelleri

Alt Çalışma Konuları

§

Nöromüsküler hastalıklar

§

Nörodejeneratif hastalıklar

§

Otoinflamatuvar hastalıklar

§

Nörometabolik hastalıkları

Anahtar Kelimeler

Nadir hastalık, genombilim, işlevsel genombilim, moleküler tanı, tedavi hedefi,
biyobelirteç, In vitro modeller, in vivo modeller, translasyonel tıp, kişiselleştirilmiş tıp.
Önemi ve Gerekçesi

“Genetik hastalıkların moleküler temelleri” alanı, nadir genetik hastalıkların ülkemizde
sık görülmesi, ayrıca tanı koymadaki güçlükler ve tedavilerinin büyük oranda
bulunmuyor olması nedeniyle önceliklendirilmelidir. Genetik hastalıkların tanısına
yönelik araçların geliştirilmesi ve yeni tedavi hedeflerinin belirlenmesi ancak
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hastalıkların moleküler temellerinin aydınlatılarak patofizyolojilerinin anlaşılması
sayesinde mümkün olabilmektedir.
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Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALPER BEKTAŞ

İSKİT

PROFESÖR

§

MEHMET YILDIRIM

SARA

PROFESÖR

§

MELİH ÖNDER

BABAOĞLU

PROFESÖR

§

AHMET MERT

ERTUNÇ

DOÇENT

§

GÜRAY

SOYDAN

DOÇENT

§

BARIŞCAN

ÇİMEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

AKAYDIN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KÜBRA

KARADAĞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

OZAN

DEĞER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YAŞAR CAN

ALTINIŞIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kardiyovasküler sisteme etkili ilaçlar

§

Nanoteknolojik ilaçlar, Biyolojik ilaçlar

§

Kanser ilaçları

§

İskemi reperfüzyon hasarı

§

Septik şok

Alt Çalışma Konuları

§

Antiaritmik ilaç geliştirme

§

Septik şok tedavisi için ilaç geliştirme

§

Nanoteknolojik ilaç geliştirme

§

Kanser ilacı geliştirme

§

Biyolojik ve biyobenzer ilaç geliştirme

Anahtar Kelimeler

Sinaptik aşırım, iskelet kas eksitabilitesi, elekrofizyoloji, ilaç sepsis, nanobiyoteknoloji,
aritmi, biyobenzer, biyolojik ilaç
Önemi ve Gerekçesi

İlaç geliştirme özellikle bazı hastalıklar için gereklidir. Günümüzde hala bazı hastalıklar
yüksek ölüm oranı ile seyretmektedir. Öte yandan ilaç endüstrisi ve araştırmaları
kimyasal ilaçtan biyolojik ilaca geçiş göstermektedir.
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Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYŞE NURTEN

AKARSU

PROFESÖR

§

MEHMET

ALİKAŞİFOĞLU

PROFESÖR

§

ARDA

ÇETİNKAYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZİHNİ EKİM

TAŞKIRAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BEREN

KARAOSMANOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CEREN DAMLA

DURMAZ ÖZDİNÇ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÖZDE

İMREN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

NAZ

GÜLERAY LAFCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞE

GÜREL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURAK TAHİR

YAZAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DİLSU DİCLE

ERKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ERDEM

KINDIŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HASİBE NESLİGÜL

GÖNEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖMER ÇAĞRI

AKÇİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Gen Tedavisi

§

Hastalık modellemesi ve genom düzenleme araçları

§

Fonksiyonel Genomik

§

Kanser Genetiği

§

Yeni Moleküler Genetik Tanı Yöntemleri-Hücre Dışı Nükleik Asitler

§

Hastalık doğal öykü web tabanları oluşturma

Alt Çalışma Konuları

§

RNA-tabanlı terapötikler

§

Hastalık modelleri

§

Yeniden programlama

§

Genomik, transkriptomik

§

CRISPR-Cas

§

Baz düzenlenmesi

§

Hastalık patogenezinin moleküler mekanizmaları

§

Gen işlevinin aydınlatılması

§

Gen tedavisi

§

Hücresel tedavi
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§

Kişiselleştirilmiş tıp

§

Hassas tıp

§

Nadir Hastalıklar

§

İnsan Genetiği

§

CRISPR/CAS Genom Düzenleme Teknolojileri

§

Hücre ve Doku Biyolojisi

§

Herediter kanserlerin etiyolojisinde yer alan yeni genlerin bulunması

§

Sporadik kanserlerde yeni tedavi hedefi olabilecek genetik biyobelirteçlerin
belirlenmesi

§

Hücre dışı nükleik asitlerin prenatal tanı/taramada kullanımı

§

Hücre dışı nükleik asitlerin onkoloji hastalarında tedavi yanıtını belirlemede
kullanımı

§

Kan dışı vücut sıvılarından hücre dışı nükleik asit izolasyonu protokollerinin
belirlenmesi

§

Hücre dışı nükleik asitler kullanılarak yeni biyobelirteçlerin tanımlanması ( DNA
düzeyinde ve RNA düzeyinde yeni füzyon proteinlerinin belirlenmesi)

§

Nadir Hastalıklar (özellikle kalıtsal hematolojik hastalıklar)

§

Kişiselleştirilmiş Tıp (Tanı ve Tedavi yaklaşımlarında)

§

Hacettepe Genom-Fenom Veri tabanı oluşturma

§

Preklinik çalışmalar

Anahtar Kelimeler

Hastalık modelleme, transkriptomik, genomik, genom düzenleme, anti-sense
oligonükleotid (ASO/AON), yeniden programlama, moleküler genetik, gen tedavisi,
nadir hastalık, moleküler tanı, yeni nesil dizileme, moleküler patogenez, RNA,
mezenkimal kök hücre, somatik hücre, baz düzenlenmesi, Cas9, CRISPR, CRISPR-Cas,
nadir hastalık, genetik hastalık, mendel, kalıtsal, CRISPR, fonsiyonel genomik, kanser
genetiği, herediter kanser sendromları, genetik biyobelirteç, hassas tıp, hedefe yönelik
tedavi, fetal DNA, noninvaziv genetik test, likit biyopsi, hücre dışı RNA, hematolojik
hastalıklar, genetik veri idaresi
Önemi ve Gerekçesi

RNA-tabanlı terapötikler, son yıllarda yaygın kullanıma girmesi ve FDA tarafından
onaylı ürünlerin sayısının artması nedeniyle ilaç-tıbbi cihaz alanında önemli bir yere
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gelmiştir. Önümüzdeki süreçte bu alandaki rekabetçi pazarın genişleyeceği, FDA ve
EMA raporları tarafından da belirtilmiştir. Ulusal düzeyde bu alanda yapılacak
çalışmaların artması bu konuda dışa bağımlı olma riskini minimuma indirme adına
stratejik önem arz etmektedir. Buna ek olarak, genom düzenleme araçları farklı hücre
tiplerinde; spesifik DNA ve RNA dizilerini manipüle etme, tespit etme, görüntüleme
gibi birçok alanda gen fonksiyonunu incelemek ve biyolojik mekanizmaların ortaya
çıkarılmasında kullanılmaktadır. Bu sayede hastalık modelleri, gen tedavisi ve hücresel
tedavi alanlarında büyük önem kazanmıştır. CRISPR-bazlı tedaviler için yürütülen klinik
çalışmaların sayısı (kan hastalıkları, kanserler, göz hastalıkları, kronik enfeksiyonlar ve
protein katlanma bozuklukları alanlarında) her geçen gün artmaktadır. Bu alanda
ülkemiz ve üniversitemiz bünyesinde yapılacak çalışmalar gelişen teknolojiyi ve
potansiyel terapötik faydalarını tüm dünya ile eş zamanlı olarak kullanabilme şansı
tanımaktadır.
Grubumuzun yaptığı ve yapmakta olduğu çalışmalarda, insan primer hücreleri ile
hastalık modelleri oluşturmakta ve bu modeller yukarıda da belirtildiği gibi ilaç
araştırmaları, doz denemeleri gibi kişiselleştirilmiş ve hassas tıp uygulamaları için büyük
önem taşımaktadır.
Fonksiyonel genomik, genetik çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan hastalık genlerinin
işlevlerinin anlaşılmasını sağlayan bir alandır. Son 10 yıldır özellikle nadir kalıtsal
hastalıklarda yeni gen keşfi çalışmalarının hız kazandığı düşünüldüğünde, bu gen keşfi
çalışmalarının fonksiyonel genomik çalışmalar ile desteklenmesi çalışmaların etkisini
bir üst seviyeye çıkarmaktadır. Üstelik, 2020 yılı Kimya Nobel Ödülüne konu olan
CRISPR/Cas genom düzenleme teknolojileri gibi kullanımı nispeten uygulaması kolay
teknolojiler sayesinde fonksiyonel genomik çalışmaları bu alan ile ilgilenen araştırma
laboratuvarlarında hayata geçirmek daha kolaydır. Sadece nadir genetik hastalıkların
araştırılmasına yönelik EJP-RD (European Joint Programme on Rare Diseases) gibi
Avrupa Birliği programlarının da yüksek bütçelerle nadir hastalık çalışmalarlarını
desteklediği, ülkemizde akraba evlilikleri nedeniyle nadir genetik hastalıkların sık
görüldüğü ve Hacettepe Hastaneleri'nin nadir genetik hastalıklar açısından ülkenin
önde gelen merkezlerinden olduğu düşünüldüğünde fonksiyonel genomik alanı
kurumumuzun da öncelikli alanları arasına mutlaka girmelidir.
Gene son yıllarda, nadir hastalıklar konusunda SMA gibi hastalıklarda ilaç çalışmalarının
da meyvelerini verdiği örnekler görülmektedir. İlaç çalışmalarına ilerleyebilmek için,
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nadir kalıtsal hastalıklarda önce hastalık geni ortaya konmalı, sonra gendeki değişikliğin
nasıl o hastalığa sebep olduğu araştırılmalıdır. Bu yolda bölümümüzde yapılan yeni gen
keşfi çalışmaları ile 10'u aşkın nadir hastalık geni bölümümüzce tanımlanmış, artık ikinci
aşama olan fonksiyonel genomik çalışmalar aşamasına geçme vakti gelmiştir.
Tüm kanserlerin yaklaşık %10-20 ailesel ve yaklaşık %5-10’u ise kalıtsaldır. Kalıtsal
Kanser sendromları önlenebilen kanser nedenlerin içerisinde önemli bir yer
taşımaktadır, risk altındaki bireylerin belirlenmesi ile kanser gelişmeden önce belirli
taramalarla kişiler takip edilebilir ve gerekli görülürse risk azaltıcı cerrahiye
yönlendirilebilir. Bu nedenle kalıtsal ve ailesel kanserlerde genetik etiyolojinin ortaya
konulması kritiktir.
Sporadik kanserlerde ise kişiselleştirilmiş tıp döneminden geçtiğimiz bu günlerde
genetik biyo belirteçlerin bulunması özellikle tedaviye dirençli olan kanser hastalarının
tedavileri için yeni ajanların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel, perinataloji ve onkoloji alanlarında tanı ve
taramada daha az girişimsel işlemlere bir yönelim söz konusudur. Onkoloji alanında,
geleneksel biyopsi ve cerrahi uygulamalar; tümör dokusunun konvansiyonel biyopsiye
uygun olmaması (santral sinir sistemi maligniteleri), mevcut tümör dokusundan
'seeding' riski taşıması (retinoblastoma) ve birçok durumda belirli aralıklarla tekrar
uygulanamamasının yanı sıra tümör yapısının biyolojileri farklı birçok alt hücre
gruplarından oluşmasına bağlı devam eden kanser sürecinde ilgili tümörün genetik
heterojenitesinin belirginleşmesi, bu yöntemlerin etkinliğini azaltmaktadır. İlk tanıda
doku tanısı altın standart olmakla birlikte, tümör dokusunun temporal ve spasyal olarak
genomik profilini etkin, doğru ve hızlı bir şekilde belirleyen hücre dışı nükleik asitlere
yönelik genetik testler (likit biyopsi) hastaların izlemlerinde oldukça önemli bir konuma
gelmişlerdir. Hastalarının izleminde hücre dışı nükleik asitlere dayalı bu genetik
testlerin, biyokimyasal değer ve görüntüleme yöntemlerinden daha erken dönemde
kullanılan tedaviye direnci yansıttığı gösterilmiştir. Birçok çalışmada farklı kanser
türlerinde genomik profili belirlemek için likit biyopsi kullanılmış olup genellikle
başlangıç örneği periferik kan olmakla birlikte idrar, plevral sıvı, beyin-omurilik sıvısı
veya aköz humör gibi diğer biyolojik vücut sıvılarından da hücre dışı nükleik asitler izole
edilerek çalışılabilmektedir. Likit biyopsi, tekrarlayan kan veya diğer vücut sıvısı
örnekleri alımı ile, noninvaziv olarak hastalığın doğal gidişatını izlemeye ve kanser
tedavisine verilen cevabı gözlemlemeye olanak sağlayacaktır.
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Avrupa Birliği Stratejik Planı kapsamında “Araştırmalarda Ortaklık” eylem planını
Komisyonun

sayfasında

açıklamıştır

https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-opencalls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-europeanpartnerships-health_en. 2023-2027 yılları arasında farklı alanlarda proje çağrılarında
bireysel alt yapılardan çok ortaklıklar ve büyük veri analizi yapılacak platformların
desteklenmesi önerilmektedir. Bu kapsamda igili dönemde açılması önerilen projelerin
stratejik plan dökümanları genetik alanını farklı açılardan kapsayacak özellikler
içermektedir. Nadir Hastalıklar ve Kişiselleştirlmiş Tıp alanları bunların bizim de ilgi
alanımıza giren iki tanesidir. Antimikrobik Direnç, Pandemik Hastalıklarla Mücadele,
Sağlık Sistemlerinde Değişim gibi alt başlıklar da Tıbbi Genetik alanının destek
verebileceği konular arasındadır.
Nadir Hastalıklar alanı özellikle ülkemizin stratejik plan oluşturması gerekli olan bir
sağlık sorunudur. Avrupa Birliği Çerçeve Programları içinde bu alana özgü
programlarda Türkiye daima aranılan ortaktır ve ERARE, EJPRD gibi alana özgü
projelerden araştırıcılarımızın en çok proje kazandığı bir alandır. Nadir Hastalıklar alt
başlığını üniversitemiz araştırıcılarını Avrupa Birliği 2023-2027 hedefleri arasındaki
“Partnership Programı” ile birleştirebilecek en önemli başlıklardan biridir.
Avrupa Birliği Ortaklık Programı uzak sonuçları açısından “Hastalık nedenlerini azaltma/
Etkin Veri İdaresi/Tedavi geliştirme” hedefini gözeterek onbirinci Kalkınma
Hedeflerimizle de uyumluluk göstermektedir. Program, kompetetif araştırma başlığı
altında 1) Ülkeler ve disiplinler arası birlikteliği ön plana alan “Birleşik Uluslararası Çağrı
(Joint Transnational Calls)” lara devamı ön görürken, Hasta organizasyonları,
araştırıcılar, şirketler arasında araştırma ağlarını oluşturmayı hedefleyen “networking”
aktivasyonunu da ön plana almaktadır. Buna ek olarak önemli ve yeni bir alan ise Klinik
Araştırma Ağları (Clinical Researh Networks, CRN)’lerin oluşturulmasıdır. Bunlar 1)
Veriden yararlanma merkezi, Tanıya yönelik araştırma desteği, Biyoistatistik destek ve
Clinical Trial desteği şeklinde alt başlıklara sahip mükemmeliyet merkezlerini
öngörmektedir. Bu alandan proje kazanabilmemiz için üniversitemizde mükemmeliyet
merkezi (leri) oluşturulması zorunludur.
Ortaklık Programı Avrupa Referans ağlarını (ERN) farklı ülkelerdeki Mükemmelliyet
Merkezleri ile birleştirmeyi öngörmektedir. Sadece istenilen özelliklere haiz referans
merkezlerimiz programın önerdiği “widening” kapsamında yüksek kapasiteli proje
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alabileceklerdir. Ve bunun da olmazsa olmaz koşulu genom-fenom veri tabanlarını
oluşturmak, yapay zeka yöntemlerini de ekleyerek etkin veri idaresi yapabildiğimizi
göstermeye bağlıdır. Program 1 yıllık bir süre içinde çözülmemiş vakaları çözme, elde
edilen bulguları hastalar ve ailelerin yararına topluma kazandırma ve nadir hastalıklı
ailelerin refahını artırma gibi iddialı hedefleri bünyesinde barındırmaktadır. Nadir
Kalıtsal Hematolojik Hastalıklar özelinde şu ana kadarki bilgi birikimimiz, ülke genelinde
referans merkez oluşumuz göz önüne alınarak 2023-2027 hedefi, açılacak olan
“Partnership” Programından proje kazanma ve uluslararası araştırma ağlarında
Hacettepe Üniversitesi adının devamlılığını sağlamak olarak görülmektedir.
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Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AHMET

PINAR

PROFESÖR

§

BANU

SANCAK

PROFESÖR

§

BURÇİN

ŞENER

PROFESÖR

§

CUMHUR

ÖZKUYUMCU

PROFESÖR

§

DOLUNAY

GÜLMEZ KIVANÇ

PROFESÖR

§

KORAY

ERGÜNAY

PROFESÖR

§

ÖZGEN

ESER

PROFESÖR

§

SEVTAP

ARIKAN AKDAĞLI

PROFESÖR

§

YAKUT

AKYÖN YILMAZ

PROFESÖR

§

ZEYNEP

SARIBAŞ

PROFESÖR

§

ALPASLAN

ALP

DOÇENT

§

GÜLŞEN

HAZIROLAN

DOÇENT

§

CEYLAN

POLAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ASLI

ÇAKAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ADEM

ÖZDEMİR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYTEKİN

FIRTINA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BENGÜ

SAYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BERKE

KURUMANASTIRLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

BURAK

VARGELOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EKİN

KIRBAŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İLKE

TOKER ÖNDER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERVENUR

DEMİR ÇUHA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NEŞE

İNAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NİDA

AKAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZNUR

GÜRPINAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ŞEYMA AYBÜKE

ÖZYAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TUĞBA

KÜÇÜKBAHAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Fungal enfeksiyonların tanısı ve etkenlerin tanımlanması

§

Antifungallere direnç ve direnç mekanizmaları

Alt Çalışma Konuları

§

Fırsatçı mikozlar

§

Hyalohifomikozlar

§

Nadir enfeksiyon etkeni olan mantarlar

§

Azollere direnç
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§

Ekinokandinlere direnç

Anahtar Kelimeler

Candida,

Aspergillus,

nadir

mantarlar,

Aspergillus,

flukonazol,

vorikonazol,

kaspofungin
Önemi ve Gerekçesi

Mantar enfeksiyonlarında etken olan patojenlerin çeşitliliğinde artış görülmektedir. Bu
durum dünyada farklı merkezlerde ve ülkemizde bağışıklık sistemi baskılanmış ve/veya
kronik predispozan durumları olan hastalar için önemli bir merkez olan hastanemizde
de yaşanmaktadır ve çalışmalarımızda da gözlenmiştir. Virülans faktörleri ve doğal
antifungal direnç paternleri bilinemeyen nadir etkenlerle gelişen enfeksiyonların tanısı
zorluklar içermektedir. Doğru tanımlanamayan mantarlarda dopal direnç durumunun
tedaviye yansıması gözden kaçırılabilmektedir. Ayrıca küf mantarlarının mikoloji
laboratuvarında saptanması durumunda kontaminasyon ve bazı hastalar için
kolonizasyonun ekarte edilmesini gerektirmektedir. Enfeksiyon tanısında ve etkenin
tanımlanmasında gecikme olması hastaların hayat kalitesini, hatta çoğu durumda
hayatlarını tehdit etmektedir.
İnsanlarda hastalık etkeni olan mantarlarda doğal direncin yanı sıra kazanılmış direncin
ortay acıkması ve yayılması tüm dünyada ve ülkemizde gözlenen ve endişe uyandıran
bir durumdur. Mikoloji laboratuvarımız, antifungal direnci tespiti için kullanılan
standart

yöntemlerin

mikroorganizma/antifungal

uygulanması

ve

kombinasyonları

henüz
için

standart
geliştirilmesi

geliştirilmemiş
konularında

deneyimlidir. Kritik durumdaki hastalarda gelişen fırsatçı enfeksiyonlarda etken olan
mantarlarda direnç oranlarının ve dirençli izolatlarda direnç mekanizmalarının tespiti,
ülkemizde bu hasta gruplarının tedavisinin yönlendirilmesinde ve etkili antifungallerin
maliyet etkin olarak kullanımının sağlanmasında önemlidir.
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Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

ALP

USUBÜTÜN

PROFESÖR

§

AYŞE FİGEN

SÖYLEMEZOĞLU

PROFESÖR

§

AYŞEGÜL

ÜNER

PROFESÖR

§

AYTEKİN

AKYOL

PROFESÖR

§

CENK

SÖKMENSÜER

PROFESÖR

§

MUSTAFA GÖKHAN

GEDİKOĞLU

PROFESÖR

§

YEŞİM GAYE

GÜLER

PROFESÖR

§

EMİNE ARZU

AYHAN

DOÇENT

§

KEMAL

KÖSEMEHMETOĞLU

DOÇENT

§

SEVGEN ÇELİK

ÖNDER

DOÇENT

§

DENİZ

ATEŞ ÖZDEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖZAY

GÖKÖZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BERRİN

BABAOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ECE

ÖZOĞUL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÜNEŞ

GÜNER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MERAL

ÜNER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

OLCAY

KURTULAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

FATMA

GÜNDOĞDU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAVVA GÖKÇE

TERZİOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM

LAÇİNKAYA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KEREM

YILMAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖZGE

SULAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SELMA

YENİ YILDIRIM

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEHRANUR

KİKİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sağlık

§

Tanı bilimi

Alt Çalışma Konuları

§

Moleküler tanı yöntemleri

§

Dijital görüntüleme sistemleri

§

Biyobelirteç keşfi

§

Deneysel ve fonksiyonel tanı yöntemleri

§

Deneysel hastalık modelleri
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Anahtar Kelimeler

Patoloji, moleküler tanı, dijital görüntüleme, deneysel modeller
Önemi ve Gerekçesi

Tanı bilimi sağlık alanında özellikle kişiye özel uygulamaların ön plana çıkmasıyla hızla
değişim göstermektedir. Biyoteknoloji temelli ve hedefe yönelik ilaçların klinik
kullanımı ile beraber tanı biliminde de moleküler tanısal yöntemler ön plana çıkmıştır.
Bu kapsamda hastaya özel omik teknolojilerin ön plana çıkması, verilerin paylaşımı için
dijital görüntüleme sistemler önem kazanmıştır. Patoloji bölümünde de konvansiyonel
tanısal yöntemlere moleküler patoloji uygulamalarının eklenmesi lazımdır. Ayrıca yeni
tanımlanan fonksiyonel / deneysel yaklaşımların (organoid, ksenograft ve genom
editing gibi) klinik uygulamaya entegrasyonu öncelikli çalışma alanları olarak
belirlenmiştir.
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Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MELİH

ELÇİN

PROFESÖR

§

ORHAN

ODABAŞI

PROFESÖR

§

SEVGİ

TURAN

PROFESÖR

§

BARIŞ

SEZER

DOÇENT

§

MERAL

DEMİRÖREN

DOÇENT

§

GÜLŞEN

TAŞDELEN TEKER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BÜRGE

ATILGAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÖKÇE

ÖZCAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERİH

ÖZTOPRAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi kuruluşundan bugüne sağlık
alanında öncü işlevi vardır. Güçlü / akredite sağlık hizmet sunumu yanı sıra
sağlığın her alanında güçlü ve öncü eğitim kurumları olması diğer yandan sosyal
bilimler ve özellikle mühendislik alanlarında potansiyel işbirliği olanakları,
özellikle ulusal uluslararası geniş ağı nedeniyle gereksinim duyulan tıpta
uzmanlık eğitiminde gelişime katkı sunacak bir model oluşturabilecektir.

Alt Çalışma Konuları

§

Klinik Eğitim

§

Simülasyona dayalı eğitim

§

Meslekler arası işbirliği

§

Hasta Güvenliği

Anahtar Kelimeler

Hasta güvenliği, klinik eğitim, mezuniyet öncesi tıp eğitimi
Önemi ve Gerekçesi
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Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

NÜKET

BÜKEN

PROFESÖR

§

MÜGE

DEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÖNDER

İLGİLİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÇAĞRI

ZEYBEK ÜNSAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUHAMMET

ARSLAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SEVİM

COŞKUN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Tıp Etiği

§

Hastane/Klinik Etik Kurullar

§

Sürdürülebilirlik

§

Diğer canlılarla birlikte yaşama

§

Biyoetik

§

Ekoloji

§

Halk sağlığı

§

Toplumumuzun değerlerinin derli toplu biçimde yeniden ifadesi, insanlığa
katkımızın ve sunduğumuz alternatifin küresel ölçekte paylaşılması.

§

Toplumumuzun kendi değerlerine dayanan ve kendi kavram, sözcükleri ile
ifade bulan bir uygulamalı etik (tıp etiği, biyoetik, klinik etik vb.) yaklaşımının
ortaya konulması ve ilgili eğitim müfredatının geliştirilmesi

§

Yakın dayanışma içerisinde olduğumuz ve toplumumuzun çıkarlarının
bulunduğu toplumlarla ilişkilere yol gösterme açısından bu toplumların kültür
ve değerlerine yönelik araştırmaların yapılması

§

Yeni teknolojilerinin (Bilgi ve iletişim teknolojileri, genetik uygulamalar, yapay
zeka, nesnelerin interneti vb.) birey ve sosyal yapı üzerindeki dönüştürücü
etkisinin ahlaki boyutlarının araştırılması

§

Tıp tarihimizin önemli katkıları insanlığa duyurmak ve dünya tıp tarihi ve bilim
tarihi literatürüne kazandırılması

Alt Çalışma Konuları

§

Etik danışmanlık, yaşam sonu kararları, palyatif bakım

§

Yenilenebilir enerji kullanımı, ekonomi politikaları, enerji politikaları, ekoloji
politikaları, kültürel çalışmalar
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§

Hayvanların ahlaki statüsü, sokak hayvanları, zoonoz hastalıklar, zararlı olduğu
düşünülen hayvanlarla mücadele (pestisit kullanımı vb.), hayvanların hukuki
statüsü

§

İnsan-hayvan etkileşimi, birlikte yaşama, hayvan etiği, çevre etiği

§

Çağdaş batı ve küresel etik öğretisinin toplumumuz değerleri açısından
eleştirisinin yapılması

§

Yeni teknolojilerin (bilişim sistemleri, sağlık uygulamaları, eğitim teknolojileri
vb.) toplumu dönüştürücü etkilerinin değerlendirilmesi, doğru yaklaşıma dair
kılavuzlar hazırlanması

§

Mevcut tıp etiği, biyoetik ve tıp tarihi eğitim müfredatının gözden geçirilmesi.

§

Çağdaş tıp alanının gerekleri ve toplumumuzun değer ve öncelikleri ile
uyumlandırılması

§

Klinik Etik

§

Ağrı Yönetimi Etiği

Anahtar Kelimeler

Hastane etik kurulları, klinik etik kurullar, etik danışmanlık, palyatif bakım, tedaviyi
sonlandırma, tedaviye başlamama, klinik etik, palyatif bakım etiği, yaşam sonu kararları,
tıbben yararsız tedavi, boşunalık, Hayvan etiği, ekoloji, yenilenebilir enerji,
sürdürülebilirlik, ekoloji politikaları, hayvan hukuku, zoonozlar, Ahlak, etik, uygulamalı
etik, tıp tarihi, bilim tarihi, töre, biyoetik, Türk, islam, genetik, yapay zeka, büyük veri,
bilgi ve iletişim teknolojileri, ağrı yönetimi, klinik etik, etik rehber, algoloji
Önemi ve Gerekçesi

Sağlık çalışanları günümüzde sürekli gelişen tıbbi teknoloji karşısında yeni etik
ikilemlerle sıkça karşı karşıya kalmaktadırlar. Etik ikilemler tıbbi olduğu kadar, sosyal,
kültürel, inançsal, ekonomik ve kişisel öğeler de taşıdığından zaman zaman içinden
çıkılmaz bir hal alabilmektedir. Başta hekim olmak üzere tüm sağlık çalışanları bu
karmaşık sorunla tek başına yüzleşmek, kararı kendi başına almak zorunda kalmaktadır.
Hastane/Klinik etik kurulları klinisyenlerin pratikte karşılaştıkları etik ikilemleri
çözümlemede onlara yardımcı biyoetik kurullardır. Bu kurullar verdikleri tavsiye
kararları ile hastadan sorumlu hekimin klinik etik karar vermesinde ona yol gösterici
olmaktadırlar. Bunun yanı sıra bu kurulların hastanede gereksinim duyulan konularda
etik rehber oluşturma, kurum politikası geliştirme ve sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta
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yakınlarına etik eğitim verme gibi işlevleri de vardır. Disiplinlerarası yapıda oluşan bu
kurullar hasta hekim ilişkisine müdahale etmeden konunun tüm boyutları ile
tartışılarak bir tavsiye kararı üretilmesini sağlamaktadır.
Önerilen öncelikli alanlar dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullar
bağlamında önemli yere sahiptir. Sürdürülebilirlik konuları kalkınma hedeflerinde de
yer aldığı şekliyle yaşamın ve doğanın dengesi ve devam ettirilebilmesi anlamında
önemlidir.
Zoonoz hastalıklar konusu yakın gelecekte tekrar gündeme gelebilir. Hayvanlardan
insanlara bulaşabilen hastalıklar nedeniyle dünya yeni bir pandemiyle karşılaşabilir;
özellikle çiftlik hayvanlarında kullanılan antibiyotiklerle ilgili dirençli tür gelişimine bağlı
olarak halk sağlığı sorunlarıyla karşılaşılabilir. Bu bağlamda zoonoz hastalıklar,
pandemiler, gıda arzı güvenliği gibi konular halk sağlığı açısından önemli olacaktır.
Sokak hayvanlarının durumu, hayvan hukuku gibi konular da medyada sıklıkla kendine
yer bulmaktadır. Bu bağlamda, sağlık alanının tüm çalışanlarına (hekimler, veteriner
hekimler, diğer sağlık çalışanları) yeni görevler tanımlanabilecektir. Bu grupların
gelecekteki iş yüklerinin düzenlenebilmesi amacıyla bu alanlar öne çıkmaktadır. Bu
bağlamda öne çıkan sorunlara zoonoz hastalıklar, hayvanların sebep olduğu
yaralanmalar, gıda güvenliği sorunları örnek gösterilebilir.
Birbirleriyle sıkı ve yakından ilişki içinde olan bu alanların üstte açıklanan bağlamlarda
gelecekteki çalışma ajandasında yer edinmelerinin değerlendirilmesi gerektiği
düşünülmektedir.
Tıp Tarihi Kürsüsü olarak kuruluşunun sonrasında deontoloji olarak adlandırılan meslek
kurallarının aktarımını da üstlenecek bir yapıda hizmet sunmuştur. Doksanlı yılların
sonlarından itibaren etik, tıp etiği ve biyoetik çerçevesinde bir faaliyet ve eğitim
kapsamına sahip olmuştur. Bu dönüşümün de gerek hazırlayıcılarının gerekse
etkilerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu görev kapsamında tıp fakültesi
öğrencilere ve onların vermekte olduğu hizmetlerdeki insan ilişkileri üzerinden
toplumun değer dünyasına yönelik mesaj ve içerikler söz konusu olmuştur. Yeni bir alan
olması, zaman baskısı, insan gücü eksiklikleri nedeni ile Türkçe alan yazın ağırlıklı olarak
doğrudan çeviri ile oluşmuştur. Toplumun değerlerinin, kültürün çok temel bir bileşeni
olması ve toplumun, insanlığın geleceği için çok belirleyici olması nedeni ile mutlaka
gözden geçirilerek özgün bir yapıya kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bilinçli

662

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

etkinlik sayesinde dış kültürel etkilerin denetimsiz biçimde toplumumuzu etkilemesi
önlenecek, toplumumuzun kendi değerlerinden beslenerek oluşturulacak sentez
insanlığa önemli bir katkı olacaktır.
Ağrı yönetimi konusunda literatüre bakıldığında dünyanın genelinde olduğu gibi
Türkiye’de de tıp alanında bazı etik sorunlar olduğu ve bu alanda etik ikilemler
yaşandığı öngörülmektedir. Tıp etiği alanında çalışan araştırmacılar tarafından bu etik
sorunlar ve etik ikilemler ortaya konulmalı ve kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.
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Üroloji Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

BÜLENT

AKDOĞAN

PROFESÖR

§

CENK YÜCEL

BİLEN

PROFESÖR

§

FAZIL TUNCAY

AKI

PROFESÖR

§

HASAN SERKAN

DOĞAN

PROFESÖR

§

MUSTAFA SERTAÇ

YAZICI

PROFESÖR

§

MUZAFFER

EROĞLU

PROFESÖR

§

SERDAR

TEKGÜL

PROFESÖR

§

EMRE

HURİ

DOÇENT

§

AHMET

GÜDELOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NAŞİDE

MANGIR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ALİ CANSU

BOZACI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MESUT

ALTAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AHMET

AŞCI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALP

KISIKLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DURMUŞ ALPTUĞ

COŞAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

ALBAYRAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAKAN

KESKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HALİL İBRAHİM

ÖZKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KADİR EMRE

BALTACI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ÖMER FARUK

BAHADIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

RABİA

HİZARCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Erkek infertilitesi

§

Üroonkoloji

§

Robotik cerrahi

§

Prostat kanseri

§

Çocuk taş hastalığı

§

Çocuklarda veizkoüreteral reflü

§

Endoüroloji - üriner sistem taş hastalığı

§

Böbrek nakli robotik cerrahisi

§

Xenotransplantasyon çalışmaları

§

Biyomalzeme

§

Doku mühendisliği

§

Rejeneratif Tıp
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Alt Çalışma Konuları

§

Erkek infertilitesinin tanısındaki zorlukların giderilmesi

§

Prostat kanseri

§

Neoadjuvan kemohormonal tedavi

§

Radikal prostatektomi

§

Robot yardımlı üroonkolojik cerrahide intraoperatif ICG (indocyanin green)
floresan görüntülemenin kullanımı

§

Çocuk taş hastalığının cerrahi tedavi sonuçlarını öngörmedeki parametreler

§

Çocuklarda vezikoüreteral reflü hastalığında böbrek hasarı açısından risk
faktörlerinin belirlenmesi ve tedavinin düzenlenmesinde bu faktörlerin önemi

§

Üriner sistem taş hastalığında mikrobiata

§

Böbrek nakli pratiğinde robotik cerrahinin avantajlarının belirlenip, cerrahi
tekniklerin geliştirilmesi

§

Xenotransplantasyon ile ilgili çalışmalara dahil olup konu ile ilgili alt yapının
kurulması

§

Dönüşümsel (Translasyonel) tıp

§

Doku mühendisliği ürünü yumuşak doku eşlenikleri

§

İdrar kaçırma tedavisinde kullanılacak yumuşak doku eşlenikleri.

Anahtar Kelimeler

Erkek infertilitesi, spermiogram, oksidatif stres, üriner sistem taş hastalığı, tedavi,
cerrahi, vezikoüreteral reflü, tedavi, renal hasar, risk, prostat kanseri, neoadjuvan
kemohormonal tedavi, radikal prostatektomi, ürolojik kanserler, robotik cerrahi, ICGfloresan görüntüleme, ürolithiazis, mikrobiyota, üriner sistem taş hastalığı patogenezi,
böbrek, böbrek nakli, robotik cerrahi, teknik, xenotransplantasyon, dönüşümsel tıp,
biyomalzemeler, yumuşak doku mühendisliği, idrar kaçırma cerrahi tedavisi
Önemi ve Gerekçesi

Erkek

infertilitesi

değerlendirilirken

temel

test

olarak

spermiogram

testi

kullanılmaktadır. Fakat bu testin referans değerleri hakkında literatürde halen bir
tartışma söz konusudur. Spermiogram analizindeki referans değerler Dünya Sağlık
Örgütü tarafından belirlenmiş olup sadece 4000 hastanın retrospektif ve prospektif
verileri göz önüne alınarak bulunmuştur. Bu çalışma grubunda Türk Toplumunu temsil
eden hasta popülasyonu bulunmamaktadır. Ayrıca spermiogram analizinin erkek
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infertilitesi değerlendirmede tek başına yetersiz olduğu ayrı bir tartışma konusudur.
Değerlendirmede semen oksidatif stres testi, oksidasyon redüksiyon potansiyeli, DNA
fragmentasyon testi gibi güncel ve etkinliği kanıtlanmış testlerin yapılması önerilmiş
fakat ilk değerlendirmede hangisinin kullanılması gerektiği yaygınlık, testin infertiliteyi
öngörmesi ve maliyet açısından değerlendirilmemiştir. Türk toplumundaki erkek
bireylerdeki infertilite oranının belirlenmesi ve en sık görülen nedene yöntemin temel
değerlendirme testlerinin ortaya konması hasta tanı ve tedavisinin yanında maliyet
açısından da kazanım sağlamaya vereceği fayda yadsınamaz.
Radikal prostatektomi (RP), yüksek riskli prostat kanserli hastalarda standart tedavi
yöntemidir. Fakat nüks oranları yüksektir ve cerrahi etkinliği arttırmak için yeni
yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Amacımız yüksek riskli lokalize prostat kanserli hastalarda
RP öncesi neoadjuvan kemohormonal tedavinin uygulanabilirliğini, güvenilirliğini ve
sağkalıma olan katkısını değerlendirmektir.
Robot yardımlı cerrahinin uygulandığı ürolojik kanserlerde (prostat kanseri, mesane
knseri, böbrek kanseri) intraoperatif ICG floresan görüntülemenin kullanım alanlarını
belirlemek önem taşımaktadır.
Üriner sistem ve gastrointestinal sistem microbiatasının üriner sistem taş hastalığı
patofizyolojisi üzerine etkilerini araştırmak gerekmektedir.
Alıcılar için daha minimal invaziv bir yöntem olan robotik transplantasyonun uygulanıp
sayısının arttırılması, bu sayede yara yeri komplikasyonları, uzamış lenfatik akım gibi
komplikasyonların azaltılarak, robotun sağladığı bğyğtme gücü ve cerrahi konfor
kullanılarak daha iyi anastomoz kalitesine ulaşmak önem taşımaktadır.
Solid organ naklinde gelecek basamaklardan birisi olan Xenotransplantasyon alt
yapısını kurup merkezimizi yurtdışındaki ileri merkezler ile çalışma ortağı yapmak
hedeflenmektedir.
İdrar yollarının yapısal ve işlevsel bozuklukları klinikte karşımıza çıkan birçok ürolojik
hastalığın temelinde yatmaktadır. Kaybolan dokuları rejenere etme ya da yerine ikame
dokular kullanma prensibi ürolojik cerrahi işlemlerin önemli bir kısmını oluşturur.
Örneğin mesanesi ya da idrar yolunun doğuştan gelen ya da sonradan kazanılan
yokluklarında barsaktan ya da ağız içinden alınan ikame dokular kullanılarak kayıp olan
organların işlevlerinin geri kazanılmasına yönelik tedaviler uygulanır.
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Malzeme bilimleri ve doku mühendisliği alanındaki gelişmeler, bu ikame doku ve
organların yerine amaca uygun olarak üretilmiş yapay dokuların kullanılması
düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Böylelikle doku mühendisliği ürünleri, ilk uygulama
alanlarından bazılarını Üroloji alanında bulmuşlardır. Örneğin, doku mühendisliği ile
üretilmiş yapay mesane ya da yapay üretra klinik kullanıma giren öncü doku
mühendisliği ürünleridir.
Doku mühendisliği, rejeneratif tıp ve dönüşümsel tıp uygulamaları, ürolojik
hastalıkların tedavisinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir ve bu alan geçmişte
olduğu gibi gelecekte de gelişime en uygun alanlardan bir tanesidir.
Üroloji alanındaki acil klinik ihtiyaç olan durumlar, kadında idrar kaçırma tedavisinde
kullanılacak yumuşak doku eşlenikleridir. Kadında idrar kaçırma cerrahisi günümüzde,
dünyada geçtiğimiz 10 yıl içinde kullanılmış olan vajinal meş malzemesinin neden
olduğu komplikasyonlar nedeniyle, medyanın ve sağlık yöneticilerinin yakın ilgisi
altında devam etmektedir. Medyanın, siyasilerin ve toplumun yakın ilgili altında
gelişmekte olan vajinal meş sorunu, yeni bulunacak tedavilerin hızla toplumun
gündemine gireceğini düşündürmektedir. Özetle, üroloji alanı ve kadında idrar kaçırma
cerrahisinde kullanılacak yenilikçi tedavilere acilen ihtiyaç vardır. Gerçekçi olarak
bakıldığında, bu acil klinik ihtiyacın karşılanması mevcut teknoloji seviyesi
düşünüldüğünde malzeme bilimleri ve doku mühendisliği teknikleri kullanılarak
mümkündür.
Özetle üroloji alanında geliştirilecek biyomalzemeler ve rejeneratif tıp ürünlerinin
geliştirilmesi dönüşümsel tıp ve rejeneratif tıp alanı içinde cazip bir araştırma alanını
oluşturmaktadır.
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ENSTİTÜLER
§ Aşı Enstitüsü
§ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
§ Bilişim Enstitüsü
§ Çocuk Sağlığı Enstitüsü
§ Eğitim Bilimleri Enstitüsü
§ Fen Bilimleri Enstitüsü
§ Güzel Sanatlar Enstitüsü
§ Halk Sağlığı Enstitüsü
§ Kanser Enstitüsü
§ Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
§ Nüfus Etütleri Enstitüsü
§ Nükleer Bilimler Enstitüsü
§ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
§ Sosyal Bilimler Enstitüsü
§ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
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Aşı Enstitüsü
Akademik Kadro
§

LEYLA İPEK

RUDVAN AL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SEZER

OKAY

DOÇENT

§

GAMZE

VARAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SEMRA

AYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DİLEK

MENEMENLİOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Aşı Teknolojisi

§

Aşı Üretim Teknolojileri

§

Aşılarda Kalite ve kontrol

Alt Çalışma Konuları

§

Biyonanoteknoloji

§

Aşı formülasyonu

§

Kanser aşısı

§

Aşı üretimi

§

Aşı immünolojisi

§

Üretimde kalite gereklilikleri

Anahtar Kelimeler

Aşı, antijen, adjuvan, nanoteknoloji, kanser, immünoloji, formülasyon, taşıyıcı sistem,
rekombinant, kalite, hücre kültürü, aşı etkinlik analizleri
Önemi ve Gerekçesi

Aşı, birçok hastalığın önlenmesinde uzun yıllardır kullanılan güvenilir bir sağlık
yaklaşımıdır. Korumanın yanı sıra tedavi amacıyla da geliştirilmekte olan aşılar
günümüzde oldukça dikkat çekmektedir. Preventif ve terapötik aşıların geliştirilmesi
ve ülkelerin kendi aşılarını üretebilmelerinin öneminin belirtildiği bu dönem, yeni aşı
çalışmalarının gerekliliğini vurgulamaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi,
aşının önemini tekrar hatırlatmıştır. Aşının stratejik bir ürün olması ve ülkemizin bu
konudaki alt yapısı göz önüne alındığında, ülkemizde aşı üretiminin yeniden başlangıç
adımlarının atılması, tecrübeli insan gücü ve üretim alt yapısının oluşturulması son
derece önemlidir. Tüm dünyada ve ülkemizde farklı disiplinlerden birçok araştırmacı
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tarafından çeşitli yöntemlerle aşı geliştirme çalışmaları hızla devam etmektedir.
Ülkelerin kendi aşılarını üretmelerinin ne denli önemli olduğunun anlaşıldığı şu
günlerde, yerli milli kaynaklarla aşı üretiminin teşvik edilmesi ve ülkemizde yeniden aşı
üretimi konusunda tecrübeli personel yetiştirilmesi oldukça önem arz etmektedir.
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Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Akademik Kadro
§

SEYFİ

YILDIRIM

PROFESÖR

§

İDRİS

YÜCEL

DOÇENT

§

ADNAN

SOFUOĞLU

PROFESÖR

§

AYTEN

SEZER ARIĞ

PROFESÖR

§

FATMA

ACUN

PROFESÖR

§

MUSTAFA

YILMAZ

PROFESÖR

§

YASEMİN

DOĞANER

PROFESÖR

§

ÖZHAN

KAPICI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SAİME SELENGA

GÖKGÖZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DİLEK

YİĞİT YÜKSEL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÖNÜL

GÜNEŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SADIK

ERDAŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

YUNUS

KOBAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÇİĞDEM

DUMANLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

EMRE

SARAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

FERİT SALİM

SANLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HAYDAR SEÇKİN

ÇELİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASEMİN

TÜRKKAN TUNALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Anılarda Başkent Olarak Ankara

§

Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Kadın

§

Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Eğitim

§

Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Belediyecilik

§

Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Bilim

§

Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Seçimler ve Sonuçları

§

Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık

§

100.Yılında Lozan Antlaşması ve Türk Dış Politikası

§

Cumhuriyeti 100.Yılında Sağlık Alanında Gelişmeler

Alt Çalışma Konuları

§

Şehremanetinden Belediye’ye: Türk Belediyeciliğinin Tarihi Birikimi

§

Türk Belediyeciliğinin temel sorunları üzerine tartışmalar ve çözüm arayışları

§

Bize Belediye baksın ama nasıl: Belediye gelirleri üzerine eski alışkanlıklar yeni

§

İtirazlar ve tartışmalar arasında Seçim Kanunları ve uygulamaları
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§

Milletvekilliği seçimleri ve sonuçları üzerine 100 yıllık bir değerlendirme

§

Türkiye’de yerel seçimler

§

Seçme ve seçilme bağlamında Türk kadınının siyasal hakları ve güncel sorunlar

§

Türk Dış Politikasının Temel sorunları

§

Türk Dış Politikasında Kıbrıs Meselesi

§

Komşularla İlişkiler; sorunlar ve işbirliği imkânları

§

Türkiye’nin AB macerası ve geleceğe yönelik arayışlar

§

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: Uygulamalardan günümüze ders çıkarmak.

§

100.Yılında Lozan: Efsaneler ve gerçekler arasında 2023

§

Türkiye’de Sağlık Sorunları ve çözüm arayışları;

§

Türkiye’de salgın hastalıklar ve salgınla mücadele politikası

§

Türkiye’de Sağlık Eğitimi: Temel sorunlar ve yeni yaklaşımlar

§

Türkiye’nin sağlık birikimi: Sağlık kuruluşları ve kurumları üzerine tespitler

Anahtar Kelimeler

Kadın, Eğitim, Sağlık, Tarım, Bilim, Dış Politika, Belediyecilik, Siyasal Gelişmeler,
Seçimler, Salgın Hastalıklar
Önemi ve Gerekçesi

Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Belediyecilik: Belediyeler bulundukları toplumun
siyasal anlayış ve hedeflerinin yerel düzeyde hayata geçirilmiş örnekleridir. Zira
Belediye; ortak menfaatler ve karşılıklı ihtiyaçların zorlaması ile bir beldede oturan
halkın, beldelerine ve dolayısıyla kendilerine ait meseleleri, hükümetin kanunla
belirttiği sınır ve sorumluluk dairesinde seçmiş oldukları vekilleri vasıtası ile
çözümledikleri örgütlenmelerdir. Bu nedenlerle 100.yılını geride bırakmaya hazırlanan
Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlıdan devraldığı şehremaneti uygulamasını hangi
yollarla modern belediyeciliğe dönüştürdüğü, 1930 Belediye kanunu ve sonraki
düzenlemelerle bu alanda hangi yeni açılımlar ve uygulamalar getirildiği, sonraki yasal
düzenlemelerin hangi nedenlerle yapılıp hangi sonuçların alındığı hakkında yapılacak
durum tespiti aynı zamanda geleceğe de ışık tutacak ve gelecek Türkiye’nin
planlamasında katkılarda bulunabilecektir.
Bu nedenlerle Türk belediyeciliğinin tarihi birikimi ve maruz kaldıkları temel sorunların
bilimsel açıdan değerlendirilmeleri Cumhuriyet birikiminin ileriye taşınması açısından
oldukça önemli görülmektedir.
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Cumhuriyeti 100.Yılında Sağlık Alanında Gelişmeler: 100.yılı geride bırakmaya
hazırlanan Türkiye bütün dünyayı etkileyen bir pandemi sürecini geride bırakmak
üzeredir. Bu başarılı performansın müsebbipleri şüphesiz sağlık çalışanları ve bilim
adamlarıdır. Bu vesile ile Cumhuriyetin sağlık alanında oluşturduğu birikim, salgın
hastalıklarla nasıl mücadele ettikleri ve bu mücadelede oluşturulan kurumsal birikim,
tarihi perspektiften araştırılarak günümüz sağlık sorunlarının çözümü arayışlarında bir
bilgi havuzu oluşturulabilir.
Cumhuriyetin 100.Yılında Türk Dış Politikası: Cumhuriyetin 100.Yılında Türk Dış
Politikasının Temel sorunları, bu sorunların çözümlenmesinde izlenen yol ve
yöntemler, Kıbrıs Meselesi başta olmak üzere komşularla ilişkiler; sorunlar ve işbirliği
imkânlarını tarihi perspektif bakımından araştırmak, Atatürk dönemi Türk dış
politikasını uygulamalar ve ilkeler üzerinden değerlendirip günümüze dersler
çıkarmak, 2023 ‘te 100.yılı anılacak olan Lozan Antlaşmasını bilimsel veriler ışığında
masaya yatırıp konu hakkında efsaneler ve gerçekleri değerlendirmek.
Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Seçimler ve Sonuçları: 100.Yılında Cumhuriyet
Türkiye’sinde, itirazlar ve tartışmalar arasında düzenlenen seçim Kanunları ve
uygulamaları, milletvekilliği seçimleri ve sonuçları üzerine 100 yıllık bir değerlendirme,
Türkiye’de yerel seçimler, seçme ve seçilme bağlamında Türk kadınının siyasal hakları
ve güncel sorunlar hakkında Cumhuriyet birikimimin belirlenmesi ve ileriye doğru
yapılacak düzenleme ve tartışmalara bir bilgi havuzu oluşturulması amaçlanmaktadır.
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Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Akademik Kadro
§

GÜNAY

BALTA

PROFESÖR

§

KADRİYE

YURDAKÖK

PROFESÖR

§

RIZA KÖKSAL

ÖZGÜL

PROFESÖR

§

DİDEM

YÜCEL YILMAZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ZEYNEP

TÜZÜN GÜN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SELDA

AYHAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SEVİL

OSKAY HALAÇLI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BASRİ

GÜLBAKAN

DOÇENT

§

BARAN

ERMAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ÇAĞMAN

TAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BEGÜM

ÇİÇEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

HACER NESLİHAN

BİLDİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İSMAİL

YAZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

NEŞE

ÜNVER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SERCAN

ÇADIRCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar

§

Nadir Hastalıklar

§

Yaşam Bilimleri

§

Genetik Tanı

§

Omiks Teknolojileri

§

Genombilim

Alt Çalışma Konuları

§

Moleküler genetik

§

Hücre biyolojisi

Anahtar Kelimeler

İnsan genetiği, moleküler biyoloji ve genetik, fonksiyonel genomik, transkriptomik,
proteomik, hücre biyolojisi, kalıtsal hastalıklar, metabolik hastalıklar
Önemi ve Gerekçesi

Kalıtsal metabolik hastalıklar, metabolik yolaklarda yer alan enzim, enzim kofaktörü,
taşıyıcı eksikliği ya da bozukluğu sebebiyle, substratın birikmesine ve/veya son ürünün
eksikliğine neden olan kalıtsal tek gen bozukluklarıdır. Kalıtsal metabolik hastalıklar
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toplumda her 2000 bireyden birisini etkileyen önemli bir hastalık grubunu oluşturur.
Ülkemizde akraba evliliği oranlarının yüksek olması nedeniyle dünya geneline oranla
ülkemizde bu hastalık grubundan etkilenen hasta sayısı çok daha yüksek olup, önemli
bir toplum sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Bu hastalıklar erken tanı ve etkin tedavi
planlaması için ileri düzey analizlerle klinik ve laboratuvar çalışmalarının bir arada
yapılmasının gerektiği nadir hastalık grubunu oluşturur. Kalıtsal metabolik
hastalıklarda tanı ve tedavi için derinlemesine klinik fenotiplendirme ve özel metabolik
ve genetik analizleri yapabilecek yüksek teknolojili laboratuvarlar gerekir. Kalıtsal
metabolik hastalıklar konusunda insan gücünün yetiştirilmesi, tanı, tedavi, izlem ve
araştırma alanında kullanılabilecek en iyi teknik donanıma sahip altyapıların kurulması
ve ülke genelinde hizmet verecek şekilde yapılandırılması, sürekliliğinin ve
koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması ülkemiz ve üniversitemiz için öncelikli
konulardan birisidir.
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Fen Bilimleri Enstitüsü
Akademik Kadro
§

HALİL MURAT

AYDIN

PROFESÖR

§

MEMED

DUMAN

PROFESÖR

§

NECDET

SAĞLAM

PROFESÖR

§

AYDIN

AKBULUT

PROFESÖR

§

EYLEM

GÜVEN

DOÇENT

§

CEM

BAYRAM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DAMLA

ÇETİN ALTINDAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SONER

ÇAKMAK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MEHMET BURAK

KAYNAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

TELEM

ŞİMŞEK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

İlaç

§

Tıbbi Cihazlar

§

İleri Malzeme Bilimi

§

Düşük Görünürlüklü Malzemeler

Alt Çalışma Konuları

§

Hedefe Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistemler

§

Biomalzemeler

§

Tanı Kitleri

§

Nanotıp

§

Radar Soğurucu Malzemeler

§

Düşük kızılötesi (ısıl) Görünürlüklü Malzemeler

Anahtar Kelimeler

Biyomalzeme, biyomimetik, nanoyapılar, nanomalzeme, nanogözenek, nanotüp,
nanokompozit, mikro/nano fabrikasyon, kontrollü salım, doku mühendisliği,
biyosensör, radar kesit alanı
Önemi ve Gerekçesi

Tedavide kullanılan İlaçlar insan vücuduna genellikle ağızdan ya da damar içi olarak
verilir. Ancak, genellikle ilaçların yarılanma ömürleri çok kısa olduğu için tekrar dozların
uygulanması gerekir. Bu durum hastalarda yan etkilerin artmasına ya da etkin doza
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ulaşılamamasına neden olur. Mikroiğne yöntemiyle ilaçların kontrollü ve dozu
ayarlanabilir bir şekilde ağrısız ve acısız deri altına verilebilmesiyle biyoyararlanımı ve
hasta uyumu çok daha yüksek sistemlerin geliştirilmesi mümkündür. Şu anda
mikroiğne temelli sistemler medikal pazarda kendine yer bulmaya başlamıştır. Etkin ve
ilaç dozu ayarlanabilir bir mikroiğne sisteminin yerli ve uluslararası pazarda yer
bulabilme olasılığı yüksektir ve gelecekte yenilikçi ilaç taşıyıcı sistemler olarak ön plana
çıkacaktır.
Gelişen ilgili teknolojiler ile birlikte pek çok hastalığın erken tanısı ve takibi artık
mümkündür. Tanı alanında kullanılan cihazların minyatürleştirilmesi, daha hızlı sonuç
vermesi, basitleştirilmesi ve üretiminin daha ekonomik olması bu cihazlara erişimi
kolaylaştıracaktır. Bu da gelişmekte ve fakirlik sınırında olan ülkelerin refahı için
oldukça önemlidir.
Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Tıp-Sağlık Bilimlerinin ortaklaşa
çalışmaları başarıyla sürdürdüğü bir disiplinler arası araştırma kültürüne sahip olup,
"Biyomühendislik", "Nanoteknoloji ve Nanotıp" gibi bu oluşuma iyi birer örnek
olabilecek lisansüstü eğitim programlarına sahiptir. Sadece bu iki anabilim dalına kayıtlı
lisansüstü öğrenci sayısı 200 dolayındadır. Kimya, kimya mühendisliği, makine
mühendisliği gibi bölümlerin lisansüstü programlarında da ilgili alanda akademik
çalışma ve lisansüstü tez çalışmaları gerçekleştiren oldukça fazla sayıda araştırma
grubu ve lisansüstü öğrenci bulunmaktadır. Fizik mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Biyoloji, Tıp ve Eczacılık Fakültelerindeki ilgili grupların da katkısıyla sayı
çok daha artmaktadır. Son on yılda bu sayılan disiplinler arasında yapılan ortak
çalışmalara odaklanıldığında daha efektif, uyumlu, dayanıklı biyomalzemeler,
nanokompozit malzemeler, daha hassas ve duyarlı sensor sistemleri, ilaç taşınımı için
nanopartiküler sistemler ya da doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamaları için
malzemeler konusunun baskın olduğunu görmekteyiz. Esasen tüm çalışmalarda
polimerik, seramik, metalik ya da kompozit malzemeler kullanılmakta olup mevcut
malzemelerin yukarıda sayılan niteliklerinde iyileşmeleri yolunda kimyasal, fiziksel,
boyutsal, şekilsel modifikasyonlar yapılmakta olup “ileri (advanced)” bir karakter
kazanması sağlanmaktadır. Bu sebepten dolayı İleri Malzeme Bilimi’nin biyomalzeme,
biyomühendislik, nanobiyoteknoloji, nanotıp gibi konularda öncelikli alan olarak yer
alması

gerektiğini

düşünmekteyim.

Ek

olarak,

Üniversitemiz

2017

yılında
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Biyomalzemeler alanında Strateji Belgesi onaylanmış ve YÖK tarafından da 2021
senesinde ilgili alan ile ilişkilendirilmiştir.
Özellikle uluslararası kısıtlamalar nedeniyle savunma teknolojileri ve bileşenlerinin
temini giderek güçleşmektedir bu nedenle günümüzde ülkemizde yerli ve milli ürün
geliştirme odaklı savunma sanayi projelerinin sayısı ve ayrılan bütçe hızla artmaktadır.
Hedeflenen bu projeler güncel teknoloji seviyelerini ve ötesini sağlamadığı sürece
küresel rekabet şansı bulamayacağı gibi ülkemizin temel savunma ihtiyaçlarını da
karşılayamayacaktır. Kısa ve orta vadede hizmete girmesi planlanan başta milli muharip
uçak olmak üzere yerli askeri hava, kara ve deniz taşıtlarının da bu kapsamda güncel
teknolojilerle donanması önemlidir ve günümüzde bu araçların ihtiyaç duyduğu
teknolojilerden biri de düşük görünürlüklü (radar ve ısıl) kaplamalardır. Bunlar ihtiyaca
bağlı olarak boya, macun, örtü ve benzeri formlarda olabilmektedir.
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Halk Sağlığı Enstitüsü
Akademik Kadro
§

BAHAR

DOĞAN

PROFESÖR

§

AYŞE TÜLAY

BAĞCI BOSI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

UMUT ECE

ARSLAN

DOÇENT

§

HANDE

KONŞUK ÜNLÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SİBEL

KIRAN

DOÇENT

Araştırma Öncelik Alanları

§

İş Sağlığı

Alt Çalışma Konuları

§

Çalışma yaşamında sürdürülebilir iyilik (well-being) araştırmaları

§

İş sağlığı kohort araştırmaları

§

Küreselleşme ve iş sağlığı araştırmaları

§

İş sağlığı ve güvenliği kültürü/organizasyonu /yönetimi

§

İş sağlığında liderlik/ekip çalışması değişim yönetimi

§

Rutin veriye dayalı gereksinim/öncelik belirleme araştırmaları

§

Uluslararası iş sağlığı

§

iş sağlığı araştırmalarında kalitatif kantitatif yaklaşımlar

Anahtar Kelimeler

İş epidemiyolojisi, iş sağlığı ve refahı, iş sağlığı yönetimi, küresel iş sağlığı,
sürdürülebilirlik ve iş sağlığı, iş sağlığı ve örgütsel davranış, iş organizasyonu ve kişisel
psikolojisi ve iş sağlığı, ekip çalışması liderliği ve iş sağlığı, sağlık ve güvenlik kültürü
Önemi ve Gerekçesi

İş sağlığı güvenliği bütün sektörlere uygulanması gereken ortak ilkelere sahip içerik
barındırmakta ve ekonomik kalkınmada insan gücünün verimliliğine de katkı
sunmaktadır bu nedenle yukarıdaki bütün sektörlere uyarlanabilir. Ayrıca İlgili olduğu
bilim alanı sağlık odaklı olmakla birlikte interdisipliner karaktere sahiptir tıp sağlıksosyal-fen mühendislik ve de toplumda kültürel kabus ve eylem için de sanat boyutları
da bulunmakta olan bir halk sağlığı alanıdır.
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Kanser Enstitüsü
Akademik Kadro
§

GÜZİDE BURÇA

AYDIN

PROFESÖR

§

SERKAN

AKIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SERCAN

AKSOY

PROFESÖR

§

NEYRAN

KERTMEN

DOÇENT

§

FATMA ALEV

TÜRKER

PROFESÖR

§

METE

YEĞİNER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DEMET

YILDIZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

KADİR MUTLU

HAYRAN

PROFESÖR

§

ÖMER

DİZDAR

PROFESÖR

§

ALİ

VARAN

PROFESÖR

§

İSMAİL

ÇELİK

PROFESÖR

§

MUSTAFA

ERMAN

PROFESÖR

§

DENİZ

YÜCE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

PINAR

GÜNER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÜNEŞ

ESENDAĞLI

PROFESÖR

§

FÜSUN

ÖZMEN

DOÇENT

§

BEGÜM

KOCATÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

GÜRCAN

GÜNAYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HANDE

CANPINAR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İREM

AKAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

YASEMİN

ŞAHİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kanserde primer-sekonder-tersiyer koruma uygulamaları

§

Kanserde psikososyal destek ve palyatif bakım uygulamaları

§

Kanser kayıtçılığında (Doku destekli) güncel uygulamalar

§

Kanserde genetik danışmanlık uygulamaları

§

Kanser immünolojisi ve biyolojisi, kanser ilaçları

§

Radyoterapide yapay zeka uygulamaları

§

Radyoterapide nanoteknoloji uygulamaları

Alt Çalışma Konuları

§

Kanserde primer-sekonder-tersiyer koruma konularında akademik ve bilimsel
faaliyetler
•

Sigara bırakma konusunda akademik çalışmaların planlanması
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•

Kanserin erken tanısına yönelik güncel kılavuzlara göre tarama
faaliyetlerinde gerekli iyileştirmelerin planlanması

•
§

Palyatif bakım konusunda yürütülecek faaliyetlerin planlanması

Psikososyal destek ve palyatif bakım
•

Hacettepe onkoloji hastanesi bünyesinde psikososyal destek ve palyatif
bakım ile ilgili akademik, bilimsel ve klinik faaliyetlerin organizasyonu

§

Kanser kayıtçılığı
•

Doku destekli kanserde kayıt sistemleri geliştirilmesi konusunda
akademik faaliyetlerin planlanması

§

Kanserde genetik danışmanlık
•

Ailesel geçiş gösteren kanser tanılı hastaların ve yakınlarının izlemi ve
gerekli olguların klinik yönetiminin planlanması

§

Kanser immünolojisi ve biyolojisi, kanser ilaçları
•

İmmünoterapi, kanserde ilaç dirençliliği, transplantasyon immünolojisi,
kanser immünolojisi, kanser genetiği

§

§

Radyoterapide yapay zeka uygulamaları
•

Görüntü kılavuzluğunda radyoterapide yapay zeka uygulamaları

•

Tedavi planlamada yapay zeka uygulamaları

•

Tedavi uygulamada yapay zeka uygulamaları

•

Brakiterapide yapay zeka uygulamaları

•

Cihaz ve tedavi kalite kontrolünde yapay zeka uygulamaları

Radyoterapide nanoteknoloji uygulamaları
•

Radyoduyarlaştırıcılarda nanoteknoloji uygulamaları

•

Radyokoruyucularda nanoteknoloji uygulamaları

Anahtar Kelimeler

Kanserden korunma, palyatif bakım, sigara bırakma, kanser kayıtçılığı, kanserde
genetik danışmanlık, T lenfosit, miyeloid hücre, antikor, organel stresi, antijen sunumu,
tümör mikroçevresi, inflamasyon, radyoterapi, yapay zeka, makine öğrenmesi,
nanoteknoloji
Önemi ve Gerekçesi

Kanser ülkemizde kardiyovasküler sistem hastalıklarının ardından en yüksek mortalite
yüküne neden olan hastalık grubudur. Günümüzde her ne kadar tedavi olanaklarındaki
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gelişmelere paralel olarak önemli sağkalım avantajları elde edilmiş olsa da kanserden
korunma faaliyetleri kanserle mücadelenin en temel unsurunu oluşturmaktadır.
Kanserin neden olduğu sağlık, sosyal, ekonomik, iş gücü kaybı gibi olumsuz sonuçlar
göz önüne alındığında prevansiyon faaliyetlerinin önemi net bir şekilde görülmektedir.
Kanser immünolojisi, kanser hücrelerinin immün sistem ile etkileşim mekanizmaları
konularındaki

çalışmalar

güncel

tedavi

yaklaşımları

ile

örtüşmektedir

ve

önceliklendirilmesi gereken bir alandır. Bu öncelikli alandaki çalışmalarımız kanser
hücrelerinin bağışıklık sistemi yanıtlarına karşı geliştirdiği direncin anlaşılmasına ve
dolayısı ile yeni immünoterapi hedeflerinin ortaya çıkartılmasına katkılar sağlar
niteliktedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin aktivitesinin artırılmasına yönelik tedavi
yaklaşımları kliniğe ulaşmış ve bazı kanser türlerinin tedavisinde önemli ölçüde başarı
sağlanmıştır. Ayrıca, ilaç ve immünoterapi direnci mekanizmalarının anlaşılması ve
bunu yenmek adına yeni stratejiler geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. İlaç
direnci çalışmaları doğrultusunda, kullanılacak tedavilerin hangi bireyler üzerinde daha
yüksek etkinlik sağlayabileceğine yönelik bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.
Radyoterapi uygulamalarında tedavinin doğruluğunu ve kesinliğini (accuracy ve
precision) artıracak yeni teknolojilerin tedavi sürecine katılması reçetelenen dozun
hedef dokuya uygulanmasında ve kritik organların ve sağlıklı dokuların korunmasında
kritik rol oynamaktadır. Yapay zeka tekniklerinin görüntüleme, tedavi planlaması ve
tedavi uygulaması gibi radyoterapinin farklı aşamalarında rol alarak tedavinin
etkinliğinin artırılmasında faydalı olacağı öngörülmektedir. Nanoparçacıklar ise
radyoduyarlaştırıcı ve radyokoruyucu olarak yeni uygulamalara kapı aralamaktadır.
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Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Akademik Kadro
§

BÜLENT

ELİBOL

PROFESÖR

§

MÜGE

YEMİŞCİ ÖZKAN

PROFESÖR

§

HÜLYA

KARATAŞ KURŞUN

PROFESÖR

§

EMİNE

EREN KOÇAK

PROFESÖR

§

ŞEFİK EVREN

ERDENER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CANAN

ÇAKIR AKTAŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MELİKE

SEVER BAHÇEKAPILI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Nörobilim (Sinirbilim)

§

Sık görülen ve toplum sağlığını etkileyen nöropsikiyatrik hastalıkların deneysel
modelleri üzerinde patafizyolojik temellerinin ve potansiyel tedavi hedeflerinin
ileri teknolojik yöntemlerle araştırılması

Alt Çalışma Konuları

§

Perisit biyolojisi ve patolojisi, kan-beyin bariyeri, nörovasküler ünite, serebral
metabolizma ve oksijenizasyon, kapiller disfonksiyonun kökenleri, kapiller
fonksiyonu iyileştirici farmakolojik yaklaşımların belirlenmesi, serebral iskemireperfüzyon

§

İskemik inme, retinal iskemi, beyne hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemleri,
migren, nöroproteksiyon, nöroinflamasyon, gut

§

Multifoton mikroskopisi ile in vivo kraniyal pencere uygulamaları

§

Depresyon ve anksiyete bozukluklarının hayvan modelleri, stresin beyin
üzerindeki etkileri, nöroinflamasyon, nöroimmün etkileşim, biyobelirteçler,
yeni tedavi hedefleri

§

Farklı nörobilim deneylerinde optogenetik uyarım metodu ile birlikte
kullanılmak üzere gerekli transgenik farelerin getirtilmesi, barındırılması

§

Hipo- ve hiperkinetik- hareket bozuklukları (parkinsonizm, distoni, kore, ilaca
bağlı diskineziler, stereotipiler) ile bunlarla ilişkili nöropsikiyatrik
bozukluklarının (kognitif bozukluklar, depresyon, OKB, DEHB gibi) rodent
modelleri üzerinde henüz karşılanmamış tanı ve tedavi gereksinimlerini
hedefleyen deneysel araştırmalar.
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Anahtar Kelimeler

Deneysel inme modelleri, İskemi, inme, nörovasküler ünite, perisit, kan beyin bariyeri,
kan retina bariyeri, mikrodolaşım, kapiler, oksijenizasyon, deneysel migren modelleri,
kortikal yayılan depolarizasyon, nöroinflamasyon inflamazom, depresyon, anksiyete,
stres, optogenetik, hedeflenen nöronlarda Cre ifade eden transgenik fareler,
nörodejenerasyon, Parkinson hastalığı, distoni, levodopa ilişkili diskinezi, kognitif
bozukluk, Nadir nörolojik hastalıklar, NGS analizleri.
Önemi ve Gerekçesi

Nörobilim (Sinirbilim) klinik ve temel bilimler arasında köprü görevi gören,
multidisipliner ve disiplinlerarası çalışmaya olanak veren bir alandır. En karmaşık doku
olan insan beynini ve sinir sistemini anlamaya çalışmamıza, milyarlarca hücre ve
damarın incelikli ayarını kavramaya çalışmamıza katkıda bulunur. Merkezi siniri sistemi
hastalıkları dünya çapında 1,5 milyar insanı etkilemektedir ve çoğunda etkin tedavi
yöntemleri henüz mevcut değildir. Bu bağlamda, sinir sistemindeki makro ve mikro
düzeydeki bozuklukların yol açtığı nöropsikiyatrik hastalıkların patofizyolojisini anlayıp
önleme ve/veya henüz karşılanmamış tedavi imkanlarını geliştirme çabaları önemlidir.
Enstitümüz bu hedeflerle kurulmuş ve araştırma imkanlarını tümüyle toplum sağlığını
geniş ölçekte etkileyen nöropsikiyatrik hastalıkların güncel ve yüksek teknolojik
metotlarla deneysel düzenekler üzerinde çalışılması üzerinde yoğunlaştırmış ve bu
alanlarda yapmış olduğu çalışmalarla literatüre önemli katkılarda bulunmuştur.
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Nüfus Etütleri Enstitüsü
Akademik Kadro
§

AYŞE BANU

ERGÖÇMEN

PROFESÖR

§

İSMET

KOÇ

PROFESÖR

§

ALANUR

ÇAVLİN BİRCAN

DOÇENT

§

AYŞE

ABBASOĞLU ÖZGÖREN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MEHMET ALİ

ERYURT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BURKAY

GENÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FARUK

KESKİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

KARDELEN

GÜNEŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ZEHRA

YAYLA ENFİYECİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AHMET SİNAN

TÜRKYILMAZ

PROFESÖR

§

İLKNUR

YÜKSEL KAPTANOĞLU

DOÇENT

§

TUĞBA

ADALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

HİLAL

ARSLAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

PELİN

ÇAĞATAY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EMETULLAH MÜMİNE

BARKÇİN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MELİKE

SARAÇ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YASER

KOYUNCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Göç

§

Nüfus ve sağlık

§

Ev içi şiddet

§

Yaşlılık

§

Sürdürülebilir kalkınma amaçları

§

Sosyal araştırma yöntemleri

Alt Çalışma Konuları

§

Türkiye’ye zorunlu göç (Suriyeli mülteciler, Afgan mülteciler, Afrikalı mülteciler,
geçici koruma altındaki nüfus, uluslararası koruma altındaki nüfus, mültecilerin
yaşam koşulları, göçün Türkiye’nin demografik yapısına etkisi)

§

Uluslararası göç: EU ülkelerinden T.C. vatandaşlarının Türkiye’ye geri dönüş
göçü

§

İşgücü göçü: Son 10 yılda Türkiye’den yurtdışına olan nitelikli emek göçü

§

Öğrenci göçü: Son 10 yılda üniversite öğrencilerinin Türkiye içinde ve yurt dışına
göç hareketlerinin boyutu, sosyal ve iktisadi etkileri
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§

Emekli göçü: Son 10 yılda Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye emekli göçü

§

Kadın sağlığı

§

Üreme sağlığı

§

Çocuk sağlığı

§

Kadınların ev içinde eşleri/birlikte oldukları kişiler tarafından maruz bırakıldıkları
farklı şiddet biçimi yaygınlığı

§

Kadınların ev içinde eş dışındaki kişiler tarafından maruz bırakıldıkları farklı
şiddet biçimlerinin yaygınlığı

§

Kadınların ev içi/aile içi şiddet konusundaki tutumu ve şiddetle mücadele
konusunda bilgi düzeyleri

§

Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin yaygınlığı, zaman içindeki değişimi

§

Çocuk yaşta, erken ve zorla evlenmiş kadınların demografik özellikleri

§

Yaşlanmanın demografik sonuçları

§

Yaşlı ve yakın dönemde yaşlanacak nüfusun ihtiyaçları

§

Türkiye geneli, cinsiyet, bölge ve zorunlu göç sonucu Türkiye’de yaşayan
göçmenler için kayıt sisteminden elde edilemeyen demografik, sağlık ve
toplumsal cinsiyet temelli SKA göstergelerinin tahmini

§

Toplumsal Eşitsizlikleri Anlamada Alternatif Bir Yaklaşım: Türkiye’de Mutluluk
Eşitsizliğinin Seyri ve Belirleyicileri çalışması

§

Kovid-19 sonrası hane halkı temelli araştırmalarda güncel yöntemler: CATI
(bilgisayar destekli telefon görüşmeleri), web tabanlı veri toplama

§

Sosyal araştırmalarda görüşmeci ve cevaplayıcı özellikleri

§

Büyük veri çalışmaları

Anahtar Kelimeler

Göç: Zorunlu göç, iç göç, dış göç, ekonomik göç, işgücü göçü, Suriyeli mülteciler, Afgan
mülteciler, Afrikalı mülteciler, geçici koruma altındaki nüfus, uluslararası koruma
altındaki nüfus, mültecilerin yaşam koşulları, çocuk işgücü, uyum politikaları, eğitim
göçü, beyin göçü, geri dönüş göçü, öğrenci göçü, emekli göçü
Nüfus ve sağlık: Demografi, Sağlık, Üreme Sağlığı, Anne-Çocuk Sağlığı, Doğurganlık,
Bebek Ölümleri, Türkiye, çocuk gelişimi, antropometrik ölçümler
Ev içi şiddet: Fiziksel şiddet, cinsel şiddet, duygusal şiddet/istismar, ekonomik
şiddet/istismar, aile içi şiddet, yakın ilişki şiddeti, ısrarlı takip, çocuk yaşta, erken ve zorla
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evlilikler, şiddete ilişkin tutumlar, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet,
toplumsal cinsiyet eşitsizliği, namus cinayeti, kadın cinayeti,
Yaşlılık: Faal yaşlanma, nüfus yaş yapısı, bağımlı nüfus, yaşlı refahı, yaşlı sağlığı
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Sürdürülebilir kalkınma, kimseyi geride bırakma,
yoksulluk, açlığın önlenmesi, herkes için sağlık, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet
eşitliği, kız çocukları ve kadınların güçlenmesi, insan onuruna yakışır iş, eşitsizliklerin
azaltılması, sürdürülebilir şehirler, barış, adalet, güçlü kurumlar, ortaklık ve işbirliği
Sosyal araştırma yöntemleri: Kovid-19, veri toplama yöntemleri, CAPI, CATI, Web
araştırma, görüşmeci, cevaplayıcı, cevapsızlık, veri kalitesi, örnekleme, örneklem dışı
hatalar
Önemi ve Gerekçesi

Türkiye’nin tarihsel süreçte önce göç veren ülke olması; daha sonra bir geçiş ülkesi
olması ve son on yıldır da özellikle Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Somali’den gelen
mülteciler için bir göç alan ülke haline dönüşmüş olması nedenleriyle bu alanın
öncelikle çalışılması gerekmektedir. Göç sürecinin ilk döneminde Batı Avrupa
ülkelerine işgücü göçü veren bir ülke olan Türkiye; göç sürecinin ikinci aşamasında
Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden gelişmiş ülkelere göç etmek isteyen göçmenler
için geçiş ülkesi olmuştur. Göç sürecinin üçüncü aşamasında ise, Türkiye özellikle Suriye,
Irak, İran, Afganistan ve Somali’den gelen mülteciler için göç alan ülke özelliğini
kazanmıştır. Göç sürecinin üçüncü aşamasında, bu süreci kesen bir şekilde Türkiye’ye
Batı Avrupa’dan emekli göçü; Türkiye’den gelişmiş ülkelere nitelikli işgücü ve öğrenci
göçleri ile Avrupa Birliği ülkelerinden de Türkiyeli işçilerin geriye dönüş göçü
gerçekleşmiştir. Özellikle son dönemde gerçekleşen bu göç sürecinin yenilikçi nitel ve
nicel yaklaşımlarla araştırılarak anlamak ve geleceğe ilişkin planlamalar yapmak
gerekmektedir. Bu anlamda, göç çalışmaları alanının öncelikli bir alan olması
gerekmektedir.
Nüfus ve sağlık alanlarındaki hizmetlerin kaynak dağılımı ve personel ihtiyacı açısından
planlanması, verilen hizmetlerin kapsam ve niteliğinin değerlendirilmesi ve öncelikli
politika alanlarının belirlenmesi için doğru, güvenilir ve sürekliliği olan veriye
gereksinim bulunmaktadır. Türkiye, nüfus ve sağlık alanındaki hizmetlerin planlanması
ve değerlendirilmesi sürecinde gerekli olan kapsamı tam ve ayrıntılı veri üreten bir veri
tabanına sahip bulunmamaktadır. İçişleri bakanlığı tarafından yürütülen Merkezi Nüfus
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İdaresi Sitemi (MERNİS) son yıllarda bu alanlarda önemli bir mesafe almasına karşın,
1960’lı yıllardan itibaren her beş yılda bir uygulanan nüfus ve sağlık araştırmaları
Türkiye’nin gereksinimi olan güvenilir ve sürdürülebilir veriler üreterek mevcut bilgi
açığını kapatmakta oldukça önemli bir işleve sahiptir.
MERNİS Sisteminin bir devamı niteliğinde geliştirilen ve nüfus sayımlarının yerini alan
ADNKS ilk sonuçlarını 2007 yılında vermiştir. Adrese dayalı ve nüfusa kayıtlı nüfusla ilgili
önemli ve mevcut bilgileri veren bu sistem ülkemiz için çok önemlidir ve de jure, başka
bir ifadeyle yaşanılan yere göre nüfus kayıtları anlamında en temel bilgi kaynağıdır.
Ancak ADNKS’nin sınırlı sayıda değişken için bilgi toplaması, yeni bütünleşmiş bir sistem
olması, sadece nüfusa kayıtlı kişileri kapsaması ve insanları beyan ettikleri adrese göre
sınıflandıran bir sistem olması; sistemin hem nüfus sayımlarının yerini tamamen
almasını hem de ayrıntılı nüfus bilgileri için başka veri kaynaklarına ihtiyaç duyulmasına
neden olmaktadır.
Türkiye’de uluslararası standartlara uygun olarak yürütülen nüfus ve sağlık
araştırmaları güdümlü temel araştırma niteliğine sahiptir. Bu anlamda, nüfus ve sağlık
araştırmalarının uzun dönemli amaçlarında birisi, mevcut sorunların ve/veya gelecekte
karşılaşılabilecek olası sorunların çözümünde temel alınabilecek bilgi tabanını
oluşturmaktır. MERNIS ve ADNKS sisteminin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması
çabalarına destek olan nüfus ve sağlık araştırması bir yandan da rutin veri toplama
sistemleri ile henüz toplanamayan üreme sağlığı ve anne çocuk sağlığı alanındaki
önemli verileri üreterek, bu alanlardaki hizmetlerin planlanması ve değerlendirilmesine
katkıda bulunmaktadır. Nüfus ve sağlık araştırmalarının bilimsel yaklaşımlar kullanarak
topladığı veriler, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve özellikle de
Sağlık Bakanlığı için sorunların çözümünde kullanabilecekleri sağlam ve güvenilir bir
bilgi tabanı olmaktadır. Mevcut veri toplama sistemleri ile toplanamayan verileri
sağlayan nüfus ve sağlık araştırmaları uzun vadede rutin veri toplama sistemlerinin
gelişimine katkıda bulunarak onların gelecekte sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına
katkıda bulunacaktır.
Nüfus Etütleri Enstitüsü demografik araştırmalardaki 50 yılı aşan deneyimi, Türkiye’de
ilk Sosyal Araştırma Yöntemleri lisans üstü eğitimini veren programı kapasitesi ve
uluslararası düzeyde kabul edilmiş yetkinliği ile araştırma yöntemleri konusunda Ar-Ge
çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Saha araştırmasında veri toplama yönteminin veri
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kalitesi ve maliyet üzerindeki etkilerini ölçmek amacı kısıtlı bir örneklemde kağıt soru
kağıdı uygulanacaktır.
Küresel düzeyde, kadınların yakın ilişki içinde oldukları erkeklerden maruz kaldıkları
yakın ilişki şiddeti kadınların en çok maruz kaldıkları şiddet biçimidir. Dünya genelinde
her üç kadından biri yaşamı boyunca eş/partner tarafından fiziksel ve/veya cinsel
şiddete maruz kalmaktadır. En yaygın şiddet biçimlerinden biri olması nedeniyle aile
içi/ev içi şiddet alanına odaklanılmaktadır. Ev içi şiddet, kadınların insan haklarının ihlali,
kadınlara yönelik bir ayrımcılık biçimidir. Aynı zamanda, sonuçları itibariyle bir halk
sağlığı sorunu ve suçtur.
Türkiye’de 15-59 yaş grubundaki evli her on kadından dördünün fiziksel ve/veya cinsel
şiddete maruz kalmaktadır. Bu konudaki en güncel araştırma 2014 yılında
gerçekleştirilmiştir ve kadınların maruz kaldıkları şiddete ilişkin güncel veri ihtiyacı
vardır.
Halen genç nüfus sahip Türkiye’de yaşlı nüfusun oranı ilk defa yüzde 10 düzeyine
ulaşmıştır. İlerleyen yıllarda bu oran hızlı bir şekilde artacak olup yaşlılık alanında veri
ihtiyacı büyüktür. Daha önce Türkiye genelini temsil eden bir araştırma yapılmamıştır.
Küresel bir hedef olan SKA, 2030 yılında herkes için daha iyi ve erişilebilir olankaların
veri temelli takibi için önem taşımaktadır.
Türkiye’de yürütülen sosyal araştırmaların yöntemine ilişkin çalışmaların sayısı oldukça
azdır. Nicel ve nitel araştırmalar sonunda elde edilen bilginin hangi araştırma yöntemi
süreci benimsenerek elde edildiğine ilişkin tartışmalar ve bu bilginin elde edildiği
yöntem kapsamında yapılan değerlendirmeler literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.
Özellikle ülke temsiliyeti olan örneklem araştırmaları kapsamında, araştırma boyunca
izlenen tüm adımlar (soru kağıdı tasarımı, saha personeli seçimi, örneklem tasarımı, veri
toplama süreci, veri analizi, veri kalitesi değerlendirme yöntemleri gibi) üzerine yapılan
çalışmalar önemli bir boşluğu dolduracak ve sonraki araştırmalarda benimsenecek
metodolojik yaklaşımların önünü açacaktır. Bu tartışmalar ışığında, veri toplama
yöntemlerinin özellikle pandemi sonrası dönemde farklılaşması, bu yöntemlerin zaman
ve finansal olarak maliyeti ile faydası arasındaki denge, cevaplayıcı ve görüşmeci
özellikleri ile aralarında kurulan etkileşimin toplanan veriye olan etkisi farklı
yaklaşımlarla değerlendirilebilecek konulardandır. Ayrıca gelişen teknoloji ve
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dijitalleşme ile birlikte son dönemde ilgi gören büyük veri çalışmaları da yöntemsel
anlamda alana katkı sağlayacaktır.
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Nükleer Bilimler Enstitüsü
Fotonik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

MEHMET EMRE

TAŞGIN

PROFESÖR

§

TUNAY

TANSEL

DOÇENT

Araştırma Öncelik Alanları

§

Fotonik, Kuantum Teknolojileri

§

Sensörler ve Fotodedektörler

Alt Çalışma Konuları

§

Kuantum Optik

§

Kuantum Plazmonik

§

Nano-Fotonik

§

Silikon Bazlı Fotodiyot

§

Hibrit Enerji depolama Sensörleri

Anahtar Kelimeler

Doğrusal olmayan optik, fano rezonanslar, nano-mikro çipler, kuantum durum üretimi,
nanoteknoloji,

fotodiyot,

dedektör,

piroelektrik

polymers-sensörleri,

silikon-

fotodedektör, lazer, silikon bazlı -energerji depolama pilleri, temiz tükenmez enerji,
güneş enerjisi, yakın ve uzak kızılötesi (VIS, NIR ve MWIR)
Önemi ve Gerekçesi

Daha 2000'lerin başlarında bilim kurgu gibi algılanan kuantum teleportasyonu
(ışınlama) gibi olgular ilk önce adalar-arası son olarak da Çin tarafından uydular aracılığı
ile yapıldığı duyurulmuştur. Kuantum teknolojileri sadece ışık hızına takılmadan (anlık)
kuantum bilgi aktarımı sağlamazlar; kuantum dolaşık cisimler (ör. birden çok ışık
demeti veya atom/kusur-merkezi) bilgi aktarımının askeri olarak müdahalesiz (ör.
jammer) yapılmasını da sağlarlar. Ayrıca, kuantum radarlar ışığı radara geri yansıtmayan
–normal radarda görünmez— olan cisimleri de görmemizi sağlarlar. Ör. Çin F35’leri
kuantum radarlar aracılığı ile görebildiğini açıklamıştır. (Ülkemizin kuantum radar
çalışmalarına ilgisi ve yatırımı bilinmektedir.) Bunların yanı sıra, kuantum kriptoloji ile
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aktarılan bilgiler kırılamaz ve/veya kırılmaya başlandığında bilgi çalımımı olduğu belli
olur.
Dolayısıyla, sadece askeri uygulamalar bile göz önüne alındığında kuantum
teknolojilerinin ve bu teknolojileri üretebilmemizi sağlayan Kuantum Fotonik, NanoFotonik ve Kuantum Plazmonik gibi çalışma alanlarının önemi tüm çıplaklığı ve
“korkutuculuğuyla” açığa çıkar. Yeni nesil bilgisayarlar olan kuantum bilgisayarlarının
tüm şifreleme sistemlerimizin dayandığı asal sayı ayrıştırmasını çok kısa sürede
kırabileceği göz önüne alındığında, bu teknolojiden geride kalan ulusların başına
gelebilecek durumlar (ekonomik) daha da net ortaya serilir. İşte bu yüzden, ABD’nin
gerisine düşmüş olan AB, on milyarlarca Euro’luk Quantum Flagship’i başlatmış ve
sabırla devam ettirmekte bulunmaktadır.
Ülkemizde kuantum teknolojileri konusundaki çalışma sayısı az olmasa da, deneysel
kuantum optik/plazmonik çalışan araştırmacı sayısı bilgi dahilinde 3 kişidir. Dolayısıyla,
Üniversitemizde Nükleer Bilimler Enstitüsü, Fotonik ABD altında deneyci bir Kuantum
Optikçinin istihdamı, bu alanlarda kuramsal olarak zaten öncü araştırmaları yapan
Üniversitemizde bir çekim alanı oluşturabilecektir. Bu alanlar hal-i hazırda öncelikli alan
olarak ilan edilmiştir.
Si bazli Fotodiyot: Temiz tükenmez enerjiler ve kızılötesi ışığa duyarlı sistemler
içerisinde Silisyum tabanlı cihazların soğutmasız çalışabilme, yüksek soğurma kabiliyeti,
hızlı cevap verme ve düşük maliyet sunabilme gibi özelliklerinin yanı sıra yüksek
performans sundukları da bilinmektedir.
Piroelektrik Polymerler diyotlar: Düşük üretim maliyeti, çevre dostu olması, esneklik,
büyük boyutta üretilebilme ve iyi elektro-optik özelliklere sahip olabildiklerinden
dolayı polimerler genel olarak, kalıcı belleklerde kullanılan ferroelektrik, kızılötesi
detektörlerde kullanılan piroelektrik veya sensörler, aktüatörler, enerji depolama ve
radyo frekansı filtreleri gibi rezonans dalga cihazlarında kullanılan piezoelektrik
alanlarında oldukça fazla ilgi çekmektedir.
Bir hasat ve depolama sistemi için hibrit bir cihazın geliştirilmesi ve araştırılması.
Tanıtım Fosil yakıtların yerini alacak yenilenebilir, sürdürülebilir ve yeşil enerji
kaynaklarının fizibilitesinin araştırılması, hava ve su kirliliği ve fosil yakıt kullanımından
kaynaklanan petrol tükenmesi nedeniyle enerji araştırmalarındaki en önemli ve zor
konulardan biridir. Özellikle güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgit/dalga ve jeotermal
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enerji gibi yenilenebilir enerji formları, petrol yüzyılını sona erdirmek için alternatif
enerji kaynakları olarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu noktadan hareketle
yenilenebilir enerjiye katkıda bulunulması önerilmektedir. Bu yönde yerli cihaz
üretiminin savunma sanayi ve tıp gibi sektörlerde kullanımı mümkündür.
Kızılötesi sensör teknolojisi savunma endüstrisinden, enerji sektörüne, sağlık
alanından, iletişim teknolojilerine varıncaya kadar geniş bir yelpazede uygulama alanı
bulmaktadır ve önceliklidir. Örneğin kızılötesi sensörleri
§

Kolluk kuvvetleri/Savunma sanayiinde,

§

Elektrik alanında bakım teknisyenleri aşırı ısınan eklemler ve parçaların
tespitinde ve potansiyel hataların ortadan kaldırılmasında,

§

Isı yalıtımı hatalı olan durumlarda, inşaat sektöründe: soğutma veya ısıtma
verimliliği artırmak için veya ısı kaçaklarını görebilmek için, insan ve diğer sıcak
kanlı hayvanlarda, örneğin ateş gibi fizyolojik aktiviteler de termografik
görüntüleme ile izlenmesinde,

§

Enerji sektöründe güneş panellerinde sıcak bölgelerin tespitinde kullanılır.

§

İnformasyon teknolojisinde

kullanılmaktadır.
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Nükleer Bilimler Enstitüsü
Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

HALUK

UTKU

PROFESÖR

§

NESLİHAN

SARIGÜL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyofizik

§

Radyasyon fiziği

Alt Çalışma Konuları

§

Spektroskopi

§

Dozimetre

§

Fiziksel ve biyolojik dozimetreler

Anahtar Kelimeler

Spektroskopi, çok değişkenli analiz, biyobelirteçler, idrar, Dozimetre, iyonize ve noniyonize radyasyon, radyoterapi, Monte Carlo Modelleme
Önemi ve Gerekçesi

İdrar vücudun özelliklerine göre böbrekler tarafından sürekli ve dinamik olarak
oluşturulan, içinde birçok durumun veya hastalığın ipuçlarını barındıran önemli bir
biyolojik atıktır. Klinik pratikte ise idrar, elde edilmesi kolay ve noninvaziv olmasıyla
diğer biyolojik materyallerden ayrılır. Hâlihazırda farklı yöntemler idrar özelliklerinin
doğru bir biçimde belirlenmesi için kullanılmaktadır ancak bu yöntemler sınırlı sayıda
klinik durumları sınırlı istatistiksel güç ile belirler. Bu nedenle hasta idrar örneklerinde
farklı durumlarda doğru klinik tanıyı yüksek özgünlük ve duyarlılık ile ortaya koymak
için yeni yöntemlere ve biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Bu amaçla son birkaç yılda
yapılan idrar-FTIR (Fourier Dönüşüm Kızılötesi) Spektroskopisi çalışmaları, bu
spektroskopi türünün tanı cihazı ve olası biyobelirteçlerin değerlendirilmesi için bir
alternatif olabileceğini göstermektedir. İçerisinde 3000 den fazla madde barındıran
idrar ile yapılan FTIR çalışmaların bazılarında kanser tanılı veya toksik madde kullanan
bireylerin PCA (temel bileşen analizi), PLS (kısmi en küçük kareler) ve SVM (destek
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vektör makinaları) gibi istatistiksel yöntemler ile sağlıklı bireylerden ayrıştırılabildiği
gösterilmiştir.
Değişen ve gelişen dünyamızda radyasyondan birçok alanda yararlanılması
kaçınılmazdır. Radyasyon hayatımızın her aşamasında özellikle tıp, endüstri ve sanayi
alanlarında yer almaktadır. Bu nedenle her geçen gün yapay radyoaktif kaynakların
kullanımı da artmaktadır. Radyasyonu insan yararına kullanmayı amaçlarken şimdi ve
gelecekteki toplumun sağlığını korumak ilk şarttır. Bu nedenle radyasyonun canlılar
üzerinde oluşturduğu biyolojik etkilerin ve korunma yöntemlerinin iyi bilinmesi
gerekmektedir. Bunun için hem fiziksel hem de biyolojik dozimetrelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Fiziksel dozimetrenin vücut üzerindeki konumu nedeni ile yetersiz
kalması, büyük kitlelerin zarar gördüğü toplumsal radyasyon kazalarında ise bireylerde
fiziksel dozimetrenin bulunamaması ve biyolojik çeşitlilik nedeniyle kişilerin
radyoduyarlılığının farklı olması biyolojik dozimetriye üstünlük sağlamakta bu nedenle
de fiziksel ölçümlerin biyolojik metotlarla desteklenmesi gerekmektedir.
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyoinformatik Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

GÜLŞAH MERVE

KILINÇ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CAN

KOŞUKÇU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Biyoinformatik

§

Büyük veri analizinin otomatize edilmesi

§

Hastalık etkeni mutasyonların yapay zeka ile tahminlenmesi

§

Yanlış anlamlı mutasyonların proteinlerin üç boyutlu yapıları ve protein-protein
etkileşimleri

Alt Çalışma Konuları

§

Genom

§

Transkriptom

§

Metabolom ve proteom analizi

§

Protein modelleme

§

Klinik biyoinformatik

§

Lipidomik

§

Kemoinformatik

§

Populasyon genetiği

§

Büyük veri analizi ve analitiği,

§

Genom boyu ilişkilendirme çalışmaları (GWAS)

§

Gıda güvenliği

Anahtar Kelimeler

Makine öğrenmesi, büyük veri, yapay zeka, modelleme, genom, informatik,
enformatik, biyoinformatik, biyoenformatik
Önemi ve Gerekçesi

Günümüzde gerek sağlık alanında gerekse canlı bilimleri veya gıda sektöründe yapılan
moleküler çalışmaların çıktılarının neredeyse tamamı büyük veri olarak analiz
edilmektedir.
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı
Akademik Kadro
§

AYŞEN

GÜNEL ÖZCAN

PROFESÖR

§

BETÜL ÇELEBİ

SALTIK

DOÇENT

§

FATIMA

AERTS KAYA

DOÇENT

§

BURCU

ÖZÇİMEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÖZGE BURCU

ŞAHAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Kök hücre moleküler biyolojisi ve genetiği

§

Rejeneratif ve restoratif tıp

§

Uyarılmış plüripotent kök hücre

§

Yeniden programlama

§

Kök hücre biyolojisi

§

Epigenetik

§

Gen transferi

Alt Çalışma Konuları

§

Kök hücre moleküler biyolojisi

§

Genetik modifikasyonları

§

Rekombinant protein üretimi

§

Gen tedavisi

§

Fibrotik ve sklerotik hastalıklar

§

Akciğer kanseri

§

Fanconi anemisi

§

İdiyopatik pulmoner fibrozis

§

Kök hücre araştırma ve uygulama

§

Primer immün yetmezlikler

§

Viral enfeksiyon

§

Nörodejeneratif hastalıklar

Anahtar Kelimeler

Hastalık modelleme, genom düzenleme, genom ekleme, yeniden programlama,
moleküler genetik, gen tedavisi, nadir hastalık, mezenkimal kök hücre, hematopoetik
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kök hücre, uyarılmış pluripotent kök hücre, somatik hücre, erişkin kök hücre, kanser
kök hücresi, CRISPR-Cas düzenleme, kalıtsal hastalık, kişiselleştirilmiş tıp, rejeneratif
tıp, biyomühendislik, hematolojik hastalıklar, primer immün yetmezlikler, kök hücre
biyolojisi, epigenetik, gen transferi, nörodejeneratif hastalıklar, fibrotik hastalıklar,
akciğer kanseri, Fanconi anemisi, idiyopatik pulmoner fibrozis, kök hücre, rekombinant
protein, viroterapi, moleküler biyoloji, kök hücre, biyomalzeme, ekstrasellüler matriks,
sitokin-kemokin-büyüme faktörleri, biyoreaktör, önkoşullandırma, büyüme faktörleri,
gen susturma, gen kazandırma, rejeneratif tıp, fokal segmental glomeruloskleroz,
fibrozis, deneysel tıp
Önemi ve Gerekçesi

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalının araştırmaları genel olarak temel bilim ve hücresel
tedaviler geliştirmeye yöneliktir. Anabilim dalında kök hücrelerin sağlıklı/fizyolojik
durumdaki fonksiyonları, patolojik durumlardaki fonksiyon bozuklukları, kök hücrelerin
mikro çevresi ile ilgili etkileri ve etkileşimleri ve kök hücreler kaynaklı veya olası kök
hücre tedavileri ile tedavi edilebilen hastalıklara yönelik araştırma yapılmakta ve lisans
üstü eğitim programı sağlamaktadır. Bu çalışma ve eğitimlerde güncel hücre biyolojisi,
moleküler biyoloji ve genetik modifiksayon/düzeltme teknolojileri kullanılmaktadır.
Kök hücre çalışmaları ile in vitro sağlıklı hücre/doku ve/veya hastalık modellemesi
kullanılmaktadır, hücre ve protein etkileşimleri araştırılmaktadır, yeni tedavi hedefleri
ve yöntemleri geliştirilmektedir. Anabilim dalının temel bilim araştırmalarında;
hastalıkların fizyopatogenezini kök hücre düzeyinde anlamaya yönelik gen ve genom
düzeyinde transkriptom ve protein etkileşimlerine yönelik proteom düzeyinde
araştırmalar yürütülmektedir. Kök hücreleri gen aktarım aracı olarak kullanılarak
kanser gen tedavilerinde kullanılmasına yönelik ve rejenerasyon kapasitesi
güçlendirilmiş, engrafman kapasitesi artırılmış kök hücre ortamlarının geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kök Hücre Moleküler Biyolojisi ve Genetiğini
fonksiyonel genom araçları ile çalışmak gelişimden, doku homeostazisi, kanser ve
rejenerasyon süreçlerine kadar çok geniş yelpazede temel bilgi birikimine, yeni ilaç
hedeflerinin

bulunmasını

sağlayacaktır.

Ayrıca

Mezenkimal

Kök

Hücreler,

immunomodülatuar özellikleri nedeniyle kanserden sepsise kadar çok geniş patolojik
durumlarda tedavi seçeneği sunmaktadır. Gen aktarım aracı ve aşı platformu olarak
kullanılma potansiyelleri nedeniyle biyoteknolojik ilaç geliştirilmesi için kök hücreler
önemli araçlardır. Covid19 pandemisinde kritik hastada mezenkimal kök hücre tedavi
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uygulamaları ile bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemini daha da
ortaya koymuştur. Genetik mühendisliği ile Sars-Cov2 proteinlerinin üretebilen
mezenkimal kök hücreleri geliştirme ve aşı platformu olarak kullanma çalışmaları, ileri
hücresel araştırmaların gelişmiş olduğu ülkelerde önemli bir yer tutmaktadır. Yaygın
olarak görülen fibrotik hastalıklar için etkili tedavilerin geliştirilmesinde önkoşullandırma ile antifibrotik özelliklerinin güçlendirildiği mezenkimal kök hücre kültür
ortamlarının ve in vitro 2B veya 3B’lu fibrozis modellerinin geliştirilerek hücresel tedavi
etkinliklerinin test edilmesi önemli olacaktır.
Somatik hücrelerin laboratuvar ortamında yeniden programlanması sonucu elde
edilen uyarılmış pluripotent kök hücrelerin (uPKH) keşfi, sonsuz çoğaltılabilme
özellikleri ve her üç germ yaprağına ait hücre tiplerine farklılaştırılabilme potansiyelleri
nedeniyle sağlık alanında çığır açan bir teknoloji olmuştur. Bu güncel teknoloji, hastalık
modelleme, ilaç Ar-Ge ve toksisite çalışmaları ile kişiselleştirilmiş tanı/tedavi
uygulamalarının önünün açılmasını sağlamış ve uPKH’den farklılaştırılan hücreler ile
klinik araştırmalar başlatılmıştır. Bu durum hem araştırma, geliştirme hem de klinik
uygulamalar için uPKH bankacılığı konusunu öncelikli bir konu haline getirmiş ve uPKH
üretiminde yüksek kalitede hücre üretiminin gerekliliğini ortaya koymuştur. Olgun bir
hücrenin (ör. fibroblast) yeniden programlanarak pluripotent kök hücre özelliği
kazanabilmesi için kullanılan başlıca yöntem, başlangıç hücresine, viral veya non-viral
yöntemlerle pluripotans ilişkili genlerin (OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC, NANOG, LIN28 vb)
aktarılmasıdır. UPKH teknolojileri; nadir/kalıtsal veya yaygın hastalık modelleme
çalışmaları, ilaç araştırmaları açısından biyoteknoloji, doku mühendisliği, ilaç
endüstrisinin büyük ilgi odağındadır. Ülkemiz açısından da özellikle var olan ilaçların
yeni endikasyonlarla kullanımı hızla klinik uygulamaya geçme potansiyeli taşıması
nedeniyle klinik araştırmalarda atılım yapmasını sağlayabilecek stratejik önemi olan bir
alandır.
Kök Hücre Bilimleri Anabilim dalının gelecek hedeflerinde mezenkimal kök hücrelerin
rekombinant protein üretimi ve aşı platformu olarak geliştirilmesi de bulunmaktadır.
Ancak nonviral vektörler ile mezenkimal kök hücrelere gen aktarım düşük olması kök
hücre genetik mühendisliği çalışmalarındaki en önemli kısıtlayıcı faktördür.
Rekombinant protein üretim hücre hatları, fonksiyonel genom çalışmalarının
hızlanması, onkolitik viroterapilerin, gen düzeltme araçları ile araştırmaların hız
kazanması için viral vektör laboratuarları alt yapısının kurulması Hacettepe
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Üniversitesinin önceliği olmalıdır. Akademik kadromuz ile viral vektörler ile çalışmaların
alt yapısının kurulması için deneyim ve yetkinlikte yetişmiş araştırmacı alt yapısı,
Anabilim dalımızda mevcuttur.
Kalıtsal/doğumsal ve edinsel hastalıklar başta olmak üzere travmalara/hastalıklara
bağlı doku-organ yetmezlikleri ve başka merkezlerde çözüm bulunamamış komplike
hastalıkların referans merkezi olarak bilinen Hacettepe Üniversitesi, rejeneratif ve
restoratif tıp başlığını klinikte yeni çözümler için temel hedef olarak kabul etmelidir.
Kök hücre ve hücresel tedavilere olanak tanıyan ileri tedavi tıbbi ürünlerini ile restoratif
cerrahi girişim ve yöntemlerini kapsamına alan tüm Ar-Ge faaliyetlerini içeren
Rejeneratif ve Restoratif Tıp tedavide kullanılan klinik uygulamalar ile güncel gelişme
ve ileri teknolojileri kapsamaktadır. Bu doğrultuda rejeneratif translasyonel tıp
uygulamalarına ait Ar-Ge altyapısı Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Temel Bilimler ve
Klinik Bilimler arasındaki koordinasyonu kuran ve güçlendiren Araştırma Merkezleri ile
sağlanmaktadır. Bu kapsamda temel tıp bilimlerinde oluşan bilgi birikiminin kliniğe
aktarılması, bu alandaki translasyonel tıp uygulamalarına ait Ar-Ge altyapısının
güçlendirilmesi, geliştirilecek ürünlerin insan yaşamının kalitesini arttıracak şekilde
uygulamaya aktarılması hedeflenmelidir. Global rejeneratif tıp Pazar büyüklüğünün
2020 yılında 27,29 milyar USD olduğu bildirilen raporlarda mezenkimal kök hücrelerin
Pazar değeri 2.4 milyar USD’dır ve 2021-2028 arasında bu değerin %12.6 artış
göstereceği

beklenmektedir

(https://www.grandviewresearch.com/).

Uyarılmış

pluripotent hücrelerin ise 2020 Pazar değeri 948.29 milyon USD iken 2021-2028
arasında bu değerin %8.0 artacağı beklenmektedir. Dolayısı ile, ülkemizin rejeneratif
tıp alanında araştırma ve ekonomik rekabet gücünün artırılması için Kök Hücre Bilimleri
alanında yapılacak akılcı yatırımların önemi büyük olacaktır.

700

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Akademik Kadro
§

NAGEHAN

ÜSTÜNDAĞ ÖZDEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MİKAİL

CENGİZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

EVGENİA

KERMELİ ÜNAL

PROFESÖR

§

MUSTAFA

DURMUŞ

PROFESÖR

§

TUFAN

GÜNDÜZ

PROFESÖR

§

YUNUS

KOÇ

PROFESÖR

§

NAZMİYE

TOPÇU TECELLİ

DOÇENT

§

BUĞRA YİĞİT

BOZ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

GÜLHAN

YAMAN KAHVECİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERAL

KOÇAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

TEVFİK ORÇUN

ÖZGÜN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

İSA

KOYUNCU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Türkiyat Araştırmaları

§

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Alt Çalışma Konuları

§

Orta Asya çalışmaları

§

Orta Asya Arkeolojisi

§

Orta Asya iklim değişikliği

§

15.yy. sonrası Orta Asya nüfus hareketleri

§

Moğol istilasının Orta Asya’ya etkisi

§

İran tarihi, Safeviler dönemi

§

İran yönetimi

§

Selçuklu sonrası İran coğrafyasında sosyo-kültürel yapı

§

Orta Asya’da örfi hukuk

§

İslam’ın bölgesel yorumları ve fıkıha etkisi

§

Orta Asya’da mezheplerin ortaya çıkışı

§

Balkan araştırmaları

§

Balkanlarda Türk varlığı

§

Balkan mimarisi

§

Balkan mimarisi

§

Osmanlı döneminde Balkanlarda bağımsızlık hareketleri
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§

Batılı Seyyahlar gözüyle Orta Asya

§

Orta Asya’da İngiliz-Rus rekabeti

§

Çarlık Rusya’nın Orta Asya’da yayılma politikası

§

Sovyet idaresinde Orta Asya

§

Uygurca, tehlikedeki Sibirya dilleri

§

Moğolca-Türkçe ilişkileri

§

Türkçenin tarihi metinleri

§

Rus ve Alman Türkolojisi

§

Yirminci yüzyılda Avrupa’da göç hareketleri

§

Batı Avrupa’da Türk göçmenlerin sosyo-ekonomik durumu, göç, kimlik,
vatandaşlık, göçmen ailelerde uyum sorunu

§

Pakistan’da Türk mimarisi

§

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin kullanımı

§

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal geliştirme

§

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaklaşım ve yöntemler

§

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımı

Anahtar Kelimeler

Orta Asya Çalışmaları, İran çalışmaları, Balkan çalışmaları, Avrasya çalışmaları, Göç
araştırmaları, Tehlikedeki Türk dilleri, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
Önemi ve Gerekçesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün önerdiği öncelikli çalışma alanlarında yer alan Orta
Asya, İran ve Balkan çalışmaları geçmişten günümüzde Türk tarihi, dili ve kültürü için
önemli siyasi-kültürel alanların incelenmesini içermektedir. Bu alanlar üzerinde yapılan
ve yapılacak olan çalışmalar, Türk toplumunun tarihte ve günümüzde karşılaştığı ulusal
ve uluslararası sorunları incelemek ve bu sorunlara çözüm üretmek için üst düzeyde
önemlidir. Türk tarihini ve kültürünü anlamak, ilişki içinde bulunulan siyasi ve kültürel
çevreleri bilmek ve analiz etmek hem Türk dünyasının güncel sorunlarına çözüm
üretebilmek hem uluslararası süreçleri sağlıklı yönetebilmek hem de kültür politikaları
geliştirebilmek için önemlidir.
Önerilen öncelikli alanlarda yer alan göç araştırmaları ise Avrupa başta olmak üzere
yurtdışında yaşayan Türk göçmenlerin, sosyal, kültürel ve siyasi sorunlarını anlamak, bu
alanda araştırmalar yapmak, projeler yürütmek, çözüm ve karar mekanizmaları için bilgi
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üretmek ve bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmak açısından oldukça
önemlidir.
Öncelikli çalışma alanları arasında yer alan bir diğer alan olan tehlikedeki Türk dilleri ise
kısa, orta ve uzun vadede yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Türk dillerine
ilişkin farkındalığı geliştirmeyi, bu dillerin dokümantasyonunu yapmayı, bu bağlamda
kuramsal veya uygulamalı çalışmaları değerlendirmeyi, tehlikedeki Türk dilleriyle ilgili
olguları belgelemeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlar. Karayca, Halaçça, Sarı
Uygurca, Salarca vb. konuşur sayısında azalma, işlev kaybı, geliştirici politikaların
olmaması vb. toplum dilbilimsel nedenlerle yok olma tehlikesi yaşayan Türk dillerinin
dilsel ve kültürel dokümantasyonunu yapmak, belgelendirmek, kültürel birikimlerini
kayıt altına almak vb. konular, dillerin devamlılığı konusunda eğitim ve kültür
politikalarının ne şekilde geliştirilebileceğini anlamaya da fırsat verecek faydalar
sağlayabilecektir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ise güncel ve gelişime açık bir alandır. Son yıllarda
oldukça ilgi gören bu alanın dünyada öğretimine yönelik bir çok kurum ve kuruluşların
atılımı bulunmaktadır. Bu nedenle enstitümüz, akademik anlamda bu atılıma ve
Türkçenin Yabancı dil olarak eğitimini alıp bunu akademik ortama taşımak isteyen genç
nesillerin yetişmesine destek vermek üzere Lisansüstü programları açarak Türkçeyi
yabancı dil olarak öğretecek gerekli bilgi ve becerileri edinmiş, ilerici bakış açısını ve etik
anlayışı benimsemiş, dil öğretimine ve ilgili alanda öğretmen yetiştirmeye katkı
sağlayacak yenilik ve gelişmelere açık akademisyenler yetiştirmenin önemine inanarak
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimini öncelikli alanlar arasına almıştır.
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KONSERVATUVAR
§ Ankara Devlet Konservatuvarı
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Ankara Devlet Konservatuvarı
Akademik Kadro
§

AHMET ABDURRAHMAN

KANNECİ

PROFESÖR

§

FATMA REYYAN

BAŞARAN

PROFESÖR

§

ADEM SONER

ULUOCAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ARİF

BURSAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ATİLLA ÇAĞDAŞ

DEĞER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞE SİBEL

İNCEOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BÜLENT GÖKHAN

SOMEL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ECE

CERAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÖKSU

COŞKUNLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HATİCE

ÇAKIMCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HURİYE

ALTINAY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

NESLİHAN

ÇEKİRGE LAFCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ŞAHİN

ÜNGÖR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ŞAHİN İZZET

NAZLIAKA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞE

DAĞISTANLI PARLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MERT CAN

PARLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERKAN

ÖZÇİFCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

METİN

MUNZUR

PROFESÖR

§

ERCÜMENT BURAK

ERDOĞAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN

YILMAZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÖZDE

GÜRÜN DEMİRERİDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYŞE BİNNUR

EKBER

PROFESÖR

§

DEMET

AKKILIÇ

PROFESÖR

§

HALİDE HANDE

DALKILIÇ ÖZKOÇAK

PROFESÖR

§

AYTEN

TÜRKER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

DENİZ

KUVANDIK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ELİF

AKAR KOSMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

VESİLE YAŞAR

ÇALIKOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ŞAFAK

CEYHAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

ALPER

MÜFETTİŞOĞLU

PROFESÖR

§

KEREM TİMUR

AYKAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SELÇUK

GÖLDERE

PROFESÖR

§

SABİNA

GANİOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ECE

ÖZÇETİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HİKMET SERKAN

AYITKAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İNAN

MERT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

ÖZBULUT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYÇA

BERKMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

SERKAN

ALAGÖK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
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§

EREN

SÜALP

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURAK

TÜZÜN

PROFESÖR

§

HALİL LEVENT

KUTERDEM

PROFESÖR

§

HATIRA

AHMEDLİ CAFER

PROFESÖR

§

RENGİM

GÖKMEN

PROFESÖR

§

ONUR

ÖZMEN

DOÇENT

§

ARGUN

DEFNE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HEDİYE ÇİĞDEM

AYTEPE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ORHAN VELİ

ÖZBAYRAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MEHMET KORHAN

İLGAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA BURAK

SOYKAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

CENK

GÜRAY

PROFESÖR

§

MEHMET

YÜKSEL

DOÇENT

§

NEVİN

ŞAHİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

FERHAT

ÇAYLI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

AYTEN

KAPLAN

PROFESÖR

§

OSMAN TÜREV

BERKİ

PROFESÖR

§

TUNCA

ARICAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AHU

KÖKSAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BEGÜMHAN

KES

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÜNAY

GÜNAYDIN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MERYEM BURCU

TUNAKAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ARİF BORA

ATEŞYAKAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ASUDE NİL NİHAN

TURNAGÖL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞE MİNE

YÜKSEL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SEÇİL

ÖZCAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYLİN

UYSAL MERGEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ERKAN MEHMET

KARAGÜLLE

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

KERİM ÖZCAN

DAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MELİS

SOYARSLAN ATAÇ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ZEYNEP

GÜRGEY

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

§

YEŞİM

BALTACIOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

BURCU

KAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ASLIHAN

SAĞIROĞLULARI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BERNA

BAYRAM

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

DOĞA

SARIGÜL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ELİF FULYA

BİLGİN GÖKDAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EMRE

DEMİRCİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÜLDEN DİDEM

ÖZGEL KARADAĞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HAKAN

YEDİCAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HÜSEYİN ONUR

ÜZÜLMEZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

IŞIL

PARLAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MERT

ÖZERK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
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§

ÖZGE

ALAŞEHİRLİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TARKAN

YEDİCAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TAYFUN

AVCIOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TOLGA

YÜKSEL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BİGE BEDİZ

KINIKLI

PROFESÖR

§

EBRU

KARAAĞAÇ

PROFESÖR

§

EVREN

BİLGENOĞLU

PROFESÖR

§

FATMA CEYLAN

KABAKCI

PROFESÖR

§

FATMA EYLEM

ÖNDER BAŞARIR

PROFESÖR

§

LÜTFULLAH BURAK

KARAAĞAÇ

PROFESÖR

§

FARUK

TAMER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AHMET İSMAİL

SAĞIROĞLULARI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞE

AKÇAY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYŞE MERVE

YENTÜR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

BURCU

ZORLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CEM

ŞENTİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÇAĞDAŞ UMUT

BİLGENOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EVRİM

TURAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GİZEM

ŞAHİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÜLŞAH

KÜSKÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HARUN

SAĞIROĞLULARI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ILGIT PÜREN

ÜSTÜN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İPEK

GÜREL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İPEK PINAR

AYDINLIK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

KEREM

EKBER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MELAHAT PAPATYA

KUTERDEM

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

OĞUZHAN

BİRKAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SEÇİL İREM

KESKİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SEDA

BAYKARA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

YELİZ

ARSLAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Müzik Arşivciliğinde Dijitalleştirme

§

Makam Analizinde Bilişim Uygulamaları

Alt Çalışma Konuları

§

Müzik Arşivciliğinde Dijitalleştirme

§

Makam Analizi

§

Müzik Teorilerinde Bilişim Uygulamaları

§

Ezgi Çekirdekleri Metodolojisi
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Anahtar Kelimeler

Müzik arşivciliği, dijitalleştirme, makam analizi, bilişim uygulamaları
Önemi ve Gerekçesi

Müzikle ilgili dokümanlara etkin erişim, dijitalleştirilerek elektronik ortam üzerinde
depolanması ile mümkün olabilmektedir. Ulusal kültürel mirasın müzik alanındaki en
değerli kaynaklarından biri olan koleksiyonlar, içeriğinde, çeşitli formlarda müzikleri,
çalgı kullanımını, icra uygulamalarını, sözlerle aktarılan kültürel dokuyu, farklı
coğrafyalardaki kültürel etkileşimi içeriğinde barındırmaktadır.
Arşivin dijitalleştirilerek ulusal ve uluslararası araştırmacılara açılması, taşıdığı kültürel
mirasın ulusal ve uluslararası arenada görünür/tanınır/erişilir olmasını sağlayacak;
böylelikle arşiv, müzikolojik çalışmalara olduğu kadar; Müzik Teorisi, Türk Dili ve
Edebiyatı, Sosyoloji, Etnoloji, Sosyal Antropoloji gibi alanlara da göz ardı edilemeyecek
miktarda yeni bilgi sunan temel kaynaklardan biri haline gelecek; aynı zamanda o
dönemin derleme ve arşivcilik anlayışı hakkında da bizlere çok önemli bilgiler
sağlayabilecektir.
Son dönemde makam analizine yönelik çalışmalar kültürel antropoloji ve müzikoloji
alanlarının başat araştırma kategorilerinden birini oluşturmaktadır. Zira, makam müziği
kültürü hem topluma dair kültürel hafızayı hem de toplumun diğer kültürlerle
etkileşimini anlayabilmek için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bilişim ve özelde yapay zeka
tekniklerinin bu çalışmalarda kullanılması, sözlü kültüre dair kayıpların, bilinen örnekler
üzerinden tamamlanmasını sağlayabilecektir.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI
§ Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu
§ Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
§ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
§ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
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Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu
Akademik Kadro
§

FURKAN İRŞAT

ALBAYRAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CANER

KÖYBAŞI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MURAT

KADEMLİ

DOÇENT

§

ERTAN YESARİ

HASTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İLKER

AY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MURAT

UZEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

CENNET

ÇİMEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

HALİL

KARAKOÇ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MUSA

BİLGİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

RAMAZAN

YAŞAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

RECEP

KÖKÇAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ŞENER

KARABULUT

DOÇENT

Araştırma Öncelik Alanları

§

Enerji

§

Katmanlı İmalat

§

Ergonomi ve Endüstriyel Ürün Tasarımı

Alt Çalışma Konuları

§

Yerli Enerji kaynakları

§

Jeotermal Enerji Kaynakları

§

Güneş ve Rüzgar Enerjisi

§

Havacılıkta Metal Katmanlı İmalat

§

Ergonomi

§

Antropometri

§

Tasarım

Anahtar Kelimeler

Enerji, enerji kaynakları, jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, katmanlı
imalat, endüstriyel ürün tasarımı, ergonomi, antropometri, tasarım
Önemi ve Gerekçesi

Son yıllarda ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı, ülke ekonomisini ve sürdürülebilir
kalkınma hamlelerini sekteye uğratmaktadır. Özellikle pandemi sonrası dünya çapında
oluşan ekonomik darboğazın, dünya enerji fiyatlarını ve arzını etkileyeceği aşikardır,
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önümüzdeki dönemde ülkemizin de içinde bulunduğu koşullar ele alındığında
ülkemizde yerli kaynaklardan üretilecek olan enerji son derece önem arz etmektedir.
Bu nedenle, enerji (özellikle yenilenebilir enerji) alanlarına öncelik verilmesi gerekliliği
söz konusudur.
Havacılık sektörü, ticari ve askeri uçakları, uzay fırlatma ve uzay sistemlerini, füzeleri,
uyduları ve genel havacılığı kapsayan bir üretim alanıdır. Son COVID-19 krizi, havacılık
sektörü gelirleri üzerinde önemli bir olumsuz etki yarattı. Ancak, havacılık sektörünün
2025 yılına kadar 430,87 milyar dolar gelire ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, öncelikle
yeni ticari uçaklara yönelik uzun vadeli talep, artan küresel askeri harcamalar, uzay
sektöründeki yüksek pazar faaliyeti ve pandemi boyunca devam eden önemli araştırma
ve geliştirmelerden kaynaklanmaktadır.
Havacılık ve uzay sektöründe üretim, işlevsel performans, teslim süresinin azaltılması,
hafifleme, karmaşıklık, maliyet yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi birbiriyle etkileşime
giren çok sayıda teknik ve ekonomik hedefe tabidir. Bu hedeflerin her biri birbiriyle
güçlü ilişkilere sahiptir ve optimal bir tasarım çözümü seçilirken her bir faktöre ilişkin
hususların bilimsel olarak araştırılması gerekmektedir.
Günümüzde gerçekleştirilen her türlü tasarım ve çevre düzenlemesi insan merkezli
gerçekleşmektedir. Tasarımı gerçekleştirilen ürüne, üretildikten sonra insanın uyum
sağlamasının istendiği süreçler geride kalmış olup, günümüzde insanın psikolojik
özellikleri ve fizyolojik sınırları göz önüne alınarak tasarım gerçekleştirilmektedir.
Antropometrik verilere dayanan endüstriyel ürün tasarımı, belirlenen hedef kitlenin
verileri ile uyumlu tasarlandığında ürüne, kullanım kolaylığı, tercih edilirlik, verim artışı
gibi birçok üstünlük kazandıracaktır. Bu yönde yapılacak bilimsel çalışmalar özellikle
Türkiye özelinde yetersizdir, yapılacak çalışmalar bilime ve ülke ekonomisine büyük
kazanımlar sağlayacaktır.
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Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Akademik Kadro
§

AHMET

UYAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

CİHAN

ÜNAL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

DAMLA

KARAYİĞİT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ONUR

ULUSOY

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

AYHAN

DOĞAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

GÖKHAN

HEPYÖRÜK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İLYAS

YALÇIN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MEHMET

DOĞRULUK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MUSTAFA

YILMAZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İBRAHİM

ÜSTÜN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

KEMAL

GÜRDAŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MURAT

KORKMAZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

NURGÜL

GÜLTEKİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

RIZA GÖRKEM

OSKAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

MEHMET

ARSLANYİĞİT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ERKAN

İNCEKAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

FATİH

GÜVEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

YAFES

ÇAVUŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Siber Güvenlik

§

Nesnelerin İnterneti

§

Nesne Tabanlı Programlama

§

Veri tabanı

§

Endüstri 4.0

§

Fosil yakıtlar

§

Beton teknolojisi

§

Kesici takım tasarımı

§

Kaynaklı Birleştirme Yöntemleri Metalografik Yapı Analizi

§

Yer bilimlerinde yazılım uygulamaları

§

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

§

Uzaktan Algılama Sistemleri ve Uygulamaları

§

İnsansız Hava Araçları ile Arazi Modelleme

§

Lazer Tarama
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Alt Çalışma Konuları

§

Termik santral katı atıkları

§

Dayanıklı beton

§

Beton katkı malzemeleri

§

Kesici takım tasarımı

§

Elektrik Ark, MIG-MAG, TIG

§

Yer tepkisinin üç boyutlu sonlu eleman yöntemiyle belirlenmesi

§

Sivil Bilim

§

Yapay zeka teknolojileri

§

Doğal Afetler

§

İnsansız Hava Araçları Görüntüleri ile Mekânsal Bilgi Üretimi

§

Sayısal Görüntü İşleme

§

Sayısal Harita Üretimi

§

Yersel Lazer Tarama

§

Yorulma

§

Sonlu Elemanlar Yöntemi

§

Kırılma Mekaniği

Anahtar Kelimeler

Siber güvenlik, nesnelerin interneti, veri tabanı, fosil yakıtlar, beton teknolojisi, coğrafi
bilgi sistemleri, uzaktan algılama, insansız hava araçları, lazer tarama
Önemi ve Gerekçesi

Ülkemizin artan enerji ihtiyacına istinaden ülkemizde yerli ve ithal kömür ve/veya evsel
katı atıkları yakan termik santrali inşaatlarının devam ettiği dikkatte alındığında,
mevcut ve inşası süren termik santrallere ait katı atık miktarlarında artış olacağı açıktır.
Bu atıkların çevreye olası olumsuz etkileri ve geri kazanım potansiyelleri dikkate
alındığında katı atıkların çeşitli kullanım alanların bulunması gerekmektedir. Son 10
yılda gelişmiş ülkelerde termik santral katı atıklarının gerek beton gerekse seramik gibi
yapı malzemelerinde hammadde olarak kullanımına yönelik birçok bilimsel çalışma ve
sanayi uygulaması mevcuttur. Buna karşın ülkemizdeki termik santral atıklarının
kimyasal bileşimden beton katkı malzemesi olarak kullanılması için uygun değildir.
Ancak bu malzemelerin gerekli iyileştirme yapılarak, mermercilik sanayisi atıklarıyla
beraber veya pellet haline getirerek beton katkısı veya agrega olarak kullanımım
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olasılıklarının değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca ülkemizde sanayi sektöründe çeşitli
faaliyetler sonucu oluşan cüruf veya metal talaş gibi katı atıklarınında betonlarda ince
agrega olarak kullanımına yönelik çalışmalarda yapılarak geri kazanıma yönelik
çalışmaların yapılmasında fayda vardır.
Günümüzde imalat sanayisinin gelişmesiyle beraber, her geçen gün AR-GE
çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Mevcut imkanların geliştirilmesi veya yeni ürün
tasarımlarında hem sıfır artık hem de karbon salınımı önemli bir hale gelmiştir. Örneğin,
otomotiv sanayisi düşünüldüğünde fosil yakıtlı araçların yerine elektrikli araçlar
kullanılmaya başlanmıştır. Fakat burada aracın ağırlığı önemli bir durum olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Uydu ve İnsansız Hava Araçları (İHA-UAV) ile sağlanan verinin işlenmesi ve analiz
edilerek yeni bilgilerin üretilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca akıllı telefonların
kullanımındaki hızlı artış büyük verinin oluşmasını sağlamaktadır. Tüm bu verilerin
işlenip, vatandaşların bilimsel çalışmalara entegre edilmesi ile veri kalitesi artacaktır.
Arazi modelleme, yeryüzü gözlemlerinin yanı sıra birçok mühendislik çalışmasının
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Son yıllarda bu kapsamda ihtiyaç duyulan sayısal
yükseklik modelleri (SYM’ler) yersel yöntemlerden ziyade uzaydan ve havadan elde
edilen veriler yardımıyla üretilmektedir. Alçak irtifadan örtüşen görüntüler alabilen
insansız hava aracı (İHA) sistemleri, kullanıcılara sağladıkları birçok avantaj nedeniyle
çeşitli uzaktan algılama ve mühendislik uygulamalarında sıklıkla tercih edilmektedir.
Özellikle görüntü işleme tekniklerinde yaşanan teknolojik gelişmeler İHA sistemleri ile
yüksek prezisyonlu, hızlı ve uygun maliyetli konum bilgisi elde edilebilmesini mümkün
hale gelmiştir.
Günümüzde İHA sistemleri ile toplanan bindirmeli görüntülerden yüksek konumsal
doğruluğa sahip SYM’ler üretilmesi olanaklı hale gelmiştir. Halihazırda ticari olarak
satışa sunulan ve “uçuşa hazır” olarak tanımlanan çok sayıda İHA sistemi
bulunmaktadır. Birçok kullanıcı bu sistemleri kullanarak nispeten düşük maliyetli ve
yüksek konumsal doğruluğa sahip SYM’ler üretebilmektedir. Bununla beraber,
günümüzde genellikle hobi amaçlı uçuşlar için tasarlanan ve modüler yapıda satışa
sunulan birçok İHA geliştirme kiti de temin edilebilmektedir. Söz konusu İHA kitleri,
kullanıcıların amaca uygun olarak geliştirebileceği bir platform sağlamaktadır. Dahası,
bu kitler, uçuşa hazır İHA sistemlerine göre çok daha düşük maliyetlerle temin
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edilebilmektedir. Ancak bu kitler ile üretilen SYM’lerin geometrik doğruluğu,
görüntüleme ve navigasyon sistemlerinin yanı sıra platformun otonom uçuş
esnasındaki stabilizasyonuna bağlıdır. Özellikle yüksek konumsal doğruluğa sahip SYM
üretimi söz konusu olduğunda, modüler İHA kitlerinin beklenen duyarlığı sağlayıp
sağlayamayacağı, birçok araştırmacı için cevap bekleyen bir soru haline gelmektedir.
Önerilen araştırma alanı çeşitli İHA platformları ile elde edilen görüntülerden üretilen
mekansal bilgilerin geometrik kalitesini analiz etmeye ve çeşitli uçuş senaryolarının
sonuçlara etkisini değerlendirmeye odaklanmaktadır.
Yersel lazer tarama yöntemi tarihi eserlerin belgelenmesi, deformasyon ölçmeleri,
madencilik, taşocağı ve kazı uygulamaları, endüstriyel uygulamalar, kültürel mirasın
korunması ve arkeoloji, afet izleme, kıyı uygulamaları, mimari ve bina ölçme, ulaşım ve
altyapı gibi birçok mühendislik uygulamasında kullanılmaktadır.
Sonlu elemanlar yöntemi makinelerin uzun süre verimli bir şekilde çalışması için
gereken yorulma ömrünün incelenmesinde de kullanılan bilgisayar programları
aracılığıyla uygulanabilen bir yöntemdir. Savunma sanayinden havacılık alanına kadar
birçok alanda dişli çarklar ve kaynaklı bağlantılar gibi elemanlar yaygın olarak
kullanılmaktadır. Katma değerli ürünler üretip pazarlanabilmesi bu elemanların
yorulma hasarı gibi makinenin kullanım ömrünü belirleyen hasar unsurları açısından
güvenilir olmasına bağlıdır.
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Akademik Kadro
§

GÜLAY

UZUN

PROFESÖR

§

FATİH

BİLTEKİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

AYŞE SANEM

ŞAHLI

PROFESÖR

§

BİLGEHAN

BÖKE

PROFESÖR

§

MUSTAFA ALPER

ERGİN

PROFESÖR

§

PERİHAN

OYAR

PROFESÖR

§

BELGİN

ALTUN

DOÇENT

§

CEM

ŞAHİN

DOÇENT

§

ASLAN

KAPLAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

İPEK

BAYSAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

NURAN

ÖZYEMİŞCİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

SERRA

ÖRSTEN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ŞEBNEM

SEVİNÇ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

ELİF

KIRDI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İSMAİL

DİNÇ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MEHMET MELİH

PINARBAŞI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

NİL DENİZ

KARTAL YETER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SİMGE

SAMANCI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Tek Sağlık

Alt Çalışma Konuları

§

Zoonotik ve vektör kaynaklı enfeksiyonların çevre-hayvan ve insan etkileşimleri

Anahtar Kelimeler

Tek sağlık, zoonotik kaynaklı enfeksiyonlar, vektör kaynaklı enfeksiyonlar, çevre-hayvan
ve insan etkileşimleri
Önemi ve Gerekçesi

Tek Sağlık, insan sağlığının hayvanların ve çevrenin sağlığına bağlı olduğunu kabul eden
bir yaklaşımdır. Tek Sağlığın amacı, insanlar, hayvanlar ve çevremiz için en iyi sağlığı elde
etmek için yerel, ulusal ve küresel olarak çalışan birden fazla disiplinin işbirlikçi,
sektörler arası çabalarını teşvik etmektir. Günümüz dünyasında, ticaret, ulaşım ve
seyahat konularında yaşanan ülkelerarası yoğun trafiğin, özellikle hayvanlardan
insanlara geçen zoonotik hastalıkların çok hızlı yayılması ve kontrolünün zorlaşmasına
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neden olduğu gözlenmiştir. Zoonotik hastalıkların yanı sıra, her türlü halk sağlığı
tehdidini azaltmak ve yayılımını kontrol altına almak, çevre ve gıda güvenliğini
sağlamak için beşeri ve veteriner hekimliğinin yanı sıra, birçok sağlık ve fen alanının
ortak hedefler doğrultusunda belirlenen politikaları yürütmesi için yan yana çalışması
gerekliliği bütün dünyada kabul görmüştür. Bu doğrultuda Tek Sağlık öncelikli alanlar
arasında çok büyük bir öneme sahiptir.
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Akademik Kadro
§

AYŞE

USTA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ALİ BERTAN

SAVAŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

VOLKAN

IŞIK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

§

DEMET

ÇAKIROĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EDA

ZALOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

EMİNE NİLÜFER

SEVİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ESRA

KİRAZLI KORKMAZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

FİLİZ

AYDIN PATLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

İPEK

ERÖZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MEHMET AKİF

AYARLIOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

MELTEM

DEMİR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

NAZLI ITIR

BOSO

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÖZGÜN

EROĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ÖZLEM ZERRİN

KEYVAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SALİH

ÖZER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

SELEN

YILMAZ IŞIKHAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

TUNA GAMZE

TAŞCIOĞLU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

ZELAL

KARABULUT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

§

DERYA

SEYLAN AKKURT

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Araştırma Öncelik Alanları

§

Sosyal Politika

Alt Çalışma Konuları

§

İşgücü piyasası problemleri

§

Endüstri ilişkileri

§

Eğitim-istihdam dengesi

§

Geleceğin meslekleri

§

Sosyal girişimcilik

Anahtar Kelimeler

Önemi ve Gerekçesi
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