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41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale

Değerli Fizyoloji Ailesi,
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 9-13 Eylül
2015 tarihleri arasında ÇOMÜ Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD’nın ev sahipliğinde oldukça yüksek
bir katılım ve yoğun bir bilimsel programla gerçekleştirildi. Kongre ödülleriyle ilgili bilgiler
ilerleyen sayfalarda yer almaktadır. Prof. Dr.
Nilüfer Erkasap’ın hazırladığı “Moleküler Teknikler ve Fizyolojideki Uygulama Alanları” başlığını taşıyan Fizyoloji Okulu-II ve Prof. Dr. Nilsel
Okudan’ın hazırladığı “5. Egzersiz Fizyolojisi
Sempozyumu” ile ilgili bilgilere 4. ve 5. sayfalarda ulaşılabilir.
Asistan Köşesi’nde Arş. Gör. Pınar Tayfur
yaklaşık 70 Türk bilim insanının katıldığı “FEPS
2015, Kaunas” izlenimlerini bizlerle paylaştı.
Arş. Gör. Aynur Koç “Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programı” hakkındaki bilgileri bizim için derledi.
Onikinci sayımızda buluşmak dileğiyle…

TFBD 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 9-13 Eylül 2015 tarihleri arasında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde düzenlendi.

Bülten Editörlüğü

Vefat ve Başsağlığı:
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Banu Ocakçıoğlu
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TFBD 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi Ödülleri
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 09-13 Eyllü tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde büyük bir katılım ve yoğun
bir bilimsel programla gerçekleştirildi. Kongre sırasında 12
konferans, 7 sempozyum, 3 panel, 45 sözel bildiri ve 235 poster bildirisi sunuldu.

(Hakim Çelik, Abdurrahim Koçyiğit, Cahit Bağcı, İsmail Koyuncu, Ali Ziya Karakılçık)

Sözel Sunum Ödülleri

(Sami Ağuş, Özge Atasayan, Siğnem Eyüboğlu, Süleyman Sandal, Bayram Yılmaz)

Poster Sunum Ödülleri
Birincilik ödülü:

231 no'lu poster bildirisi; Sami AĞUŞ, Yeditepe Üniversitesi
TFBD Bilim Kurulu ile poster ve sözel bildiri oturum Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
başkanlarının değerlendirmeleri sonucunda genç araştırıcı Emziren Annelerin Sütünden Elde Edilen Meme Epitel Hücreödülü, sözel ve poster sunu ödülleri belirlendi.
lerinde Genotoksik Değişikliklerin Araştırılması
Birincilik ödülü:

36 no'lu sözel bildiri; Suat Tekin, İnönü Üniversitesi Tıp Fakül- İkincilik ödülü:
1- 48 no'lu poster bildirisi; Emine Kılıç Toprak, Pamukkale Ünitesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya
Beslenmenin Hipotalamik Kontrolünde İrisin Hormonunun versitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Etkilerinin Araştırılması

Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda Hemoreolojik Parametrelerin Araştırılması ve Karotis
İntima-Media Kalınlığı ile İlişkisinin İncelenmesi

(Suat Tekin, Yavuz Erden, Süleyman
Sandal, Yılmaz Çiğremiş, İbrahim
Tekedereli, Cemil Çolak)

(Yasemin Işık Balcı, Sebahat Ağladıoğlu,
Kadir Ağladıoğlu, Emine Kılıç Toprak, Özgen
Kılıç Erkek, Bayram Özhan, Aziz Polat, Melek
Bor Küçükatay)

İkincilik ödülü:

3 no'lu sözel bildiri; Ramazan Yüksel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,
Ankara

2- 188 no'lu poster bildirisi; Fatma Banu
Şen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Hiperbarik Oksijenizasyon ve Önkoşullamanın Ratlarda Kolon Anastomozu İyileşmesi Üzerine Etkileri

Pensilinle Oluşturulan Deneysel Epileptiform Aktivite Üzerine
Apelinin Gösterdiği Prokonvulsan Etkide Kanabinoid CB1 Re(Ramazan Yüksel, Yavuz Poyrazoğlu, Turgut Topal, Filiz Sezen septör Antagonisti AM-251 ’in Rolü
Bircan, Kemal Şimşek, Ercan Göçgeldi, Nail Ersöz, Ahmet Kork(Fatma Banu Şen, Durmuş Uçar, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar
maz)
Üçüncülük ödülü:

Üçüncülük ödülü:

5 no'lu sözel bildiri; Hakim Çelik, Harran Üniversitesi Tıp Fakül- 76 no'lu poster bildirisi; Mehmet Bülbül, Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya
tesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
İnsan Lenfosit Hücre Kültürü Ortamında Alüminyumun Oluş- Santral Nöropeptit-S'in Maternal Separasyona Bağlı Oluşan
turduğu Sitotoksisite ve Genotoksisiteye Karşı Sarımsak Gastrointestinal Motor Disfonksiyona Etkisi
(Allium sativum) ve Çörek Otu Tohumu (Nigella sativa) Ekst- (Mehmet Bülbül, Osman Sinen, Nimet Vecihe İzgüt Uysal)
raktlarının Etkilerinin Araştırılması

Sözel sunum ikinciliği:
Ramazan Yüksel

Sözel sunum üçüncülüğü:
Hakim Çelik
Sayı: 11
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Sami Ağuş
sayfa:
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TFBD 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi Ödülleri

Genç Araştırıcı Ödülü
Zülal Kaptan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD, İstanbul
"Dişi sıçanlara adolesan dönem boyunca uygulanan düşük
kalorili diyetin spasyal öğrenme-hafıza üzerine uzun dönem

etkileri: hipokampus ve prefrontal korteks BDNF düzeyleri,
dentat girusta NeuN ekspresyonu ve proliferasyon"
Kalori kısıtlaması (KK)’nın, yaşam süresini artırıcı etkisinin yanı
sıra çelişkili sonuçlara rağmen çoğunlukla öğrenme ve hafıza
fonksiyonunda yaşa bağlı bozulmayı da engellediği gösterilmiştir, ancak etki mekanizması açık değildir. Erişkin dönemde
beyinde nörogenez (yeni nöron üretimi)’in
gerçekleştiği iki bölgeden biri öğrenme ve
hafıza fonksiyonu için kritik bölge olan hipokampus dentat girus (DG) bölgesidir. Nörogenezin öğrenme ve hafızayı güçlendirdiği bilinen egzersiz ve zenginleştirilmiş çevre ile
arttığına dair bulgular çoktur ancak KK’nin
etkilerine ilişkin çalışmalar kısıtlıdır. Son yıllarda yaşa bağlı kognitif bozukluklarda nörogenezdeki azalmanın rolü olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca adolesan dönemde yüksek kalorili beslenmenin (obezitenin) erişkin dönemde kognitif
fonksiyonları olumsuz etkileyebileceği bilinmektedir. Ancak bu
dönemde uygulanan kalori kısıtlamasının etkileri çalışılmamıştır. Biz bu çalışmada dişi sıçanlara adolesan dönemde uyguladığımız düşük kalorili diyet (DKD)’in erişkin dönemde spasyal
bellek üzerine etkilerini nörogenezdeki değişimler açısından
değerlendirmeyi amaçladık. KK literatürde ya alınan besinin
azaltılması ya da gün aşırı beslenme şeklinde uygulanmaktadır. Çalışmamızda, adolesan dönem enerji gereksiniminin yük-

Poster sunum ikinciliği:
Emine Kılıç Toprak

sek olduğu büyüme dönemi olduğu için esansiyel besin değerleri korunarak kalorisi azaltılmış (% 15 oranında-yaşam süresi
üzerine etkisi gösterilmiş en düşük değer) özel yem kullandık.
Adolesan dönemde DKD ile beslenen sıçanların erişkin dönemlerinde normal diyet ile beslenseler bile spasyal hafızalarının iyileştiğini, DG’de prolifere olan hücre sayısı ve nöron sayısının (NeuN eksprese eden) arttığını saptadık. Ayrıca DKD,
nörogenezin artmasına aracılık ettiği düşünülen beyin kökenli
nörotrofik faktörün hipokampal ve prefrontal düzeylerini de
artırdı. Bunların yanında serum glikoz düzeyi, serum ve hipokampus malondialdehit düzeyi düştü. Bulgularımız, adolesan
dönemde DKD ile beslenmenin periferal ve merkezi metabolik
adaptif cevaplar geliştirebileceğini düşündürdü. İlginç olarak
erişkin dönemde normal beslenilse bile spasyal
hafızadaki iyileşme periferal ve merkezi oksidatif stresin azalmasına, hafıza için önemli bölgelerde BDNF düzeylerindeki yükselmeye, dolayısıyla nörogenezdeki artışa bağlı olabilir.
Özgün bulgularımız bu konuda daha ileri çalışmalara gereksinim olduğunu düşündürdü. Ayrıca bulgularımızın yaşa bağlı bilişsel bozuklukların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ve hipokampusu etkileyen nörodejeneratif bozukluklara karşı koruyucu yaklaşımlara ya da endojen
nörogenezi düzenleyebilecek faktörleri araştıracak çalışmalara
ışık tutabileceğini düşünmekteyiz.”
Kaptan Z, Akgün-Dar K, Kapucu A, Dedeakayoğulları H, Batu
Ş, Üzüm G. (2015). Long term consequences on spatial learning-memory of low-calorie diet during adolescence in female
rats; hippocampal and prefrontal cortex BDNF level, expression of NeuN and cell proliferation in dentate gyrus. Brain Research, 1618: 194-204.

Poster sunum ikinciliği:
Fatma Banu Şen
Sayı: 11

Poster sunum üçüncülüğü:
Mehmet Bülbül
sayfa:
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Fizyoloji Okulu-II:
Moleküler Teknikler ve Fizyolojideki Uygulama Alanları

Prof. Dr. Nilüfer Erkasap
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Eskişehir

TFBD tarafından, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Moleküler teknikler hakkında katılımcıların bilgi

(ESOGÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde ve

edinmesi ve fizyolojik bilimlerde daha yaygın kullanılması

Prof. Dr. Nilüfer Erkasap yürütücülüğünde bu yıl ikinci defa

amacıyla düzenlenen kursta hem teorik dersler hem de

düzenlenen “Moleküler Teknikler ve Fizyolojideki Uygulama

uygulama dersleri oldukça verimli geçmiştir. Katılımcılar

Alanları” başlığını taşıyan Fizyoloji Okulu-II aktivitesi 1-3 Hazi-

tekniklerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini, gerekli alt-

ran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

yapı malzemelerinin neler olduğunu, hangi noktalarda en

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ve KKTC’den TFBD
bünyesinde 40 araştırmacının katıldığı kursun açılışı ESOGÜ Tıp

çok hatalar olduğunu ve bunların nasıl çözüme ulaştırıldığını öğrenmiş ve bizzat uygulamalara katılmışlardır.

Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Enver İhtiyar’ın katılımı ile ger-

Kursun kısıtlı süresine rağmen, ülkemizin farklı

çekleştirilmiştir. Katılımcılar dönüşümlü olarak birer gün hücre

anabilim dallarında çalışan araştırmacıların bu kurs bünye-

kültürü, protein analizi (Western-blot tekniği) ve PCR teknikleri

sinde bir araya gelmesi ve kaynaşması ülkemizdeki Fizyolo-

konularında sabah oturumlarında teorik ve öğleden sonra uy-

ji biliminin geleceği açısından da önemli bir katkı sunmuş-

gulamalı olarak moleküler teknikler hakkında bilgi edinmişler-

tur. Kursumuz, katılımcıların mutluluğu, düzenleyicilerin

dir. Hücre kültürü dersleri ESOGÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

gururlu yorgunluğu ve dernek başkanımız Sayın Prof. Dr.

öğretim üyesi Prof. Dr. Selda Kabadere, protein analizi dersleri

Ümmühan İşoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen sertifika tö-

ABD Kansan State Üniversitesi Animal Science and Industry

reni ile son bulmuştur. Bir sonraki Fizyoloji Okulu’nda gö-

bölümünden Dr. K. Laman Mamedova ve PCR teknikleri dersle-

rüşmek üzere saygılar sunuyorum.

ri Prof. Dr. Nilüfer Erkasap tarafından verilmiştir. Kurs boyunca
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Programları
bölümünden Yard. Doç. Dr. Gökhan Kuş ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji AD’dan Dr. Mete Özkurt ve Arş. Gör. Rumeysa Özyurt uygulama derslerinde ve diğer organizasyonlarda görev

almışlardır. Kurs ESOGÜ Rektörlüğü tarafından desteklenmiş
ve birinci günün sonunda kursiyerlere panoramik bir Eskişehir
turu gerçekleştirilmiştir.

PCR Laboratuvarı

Fizyoloji Okulu-II Sonunda Aile Fotoğrafı
Sayı: 11

sayfa:
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Prof. Dr. Nilsel Okudan
Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Konya

V. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği’nin çatısı altında V.
Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu 29-30 Mayıs 2015 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde
2. kez düzenlendi. Sempozyum 100’den fazla bilim insanının
katıldığı bir açılış töreniyle 29 Mayıs 2015 tarihinde başladı.
Sempozyum başkanı Prof. Dr. Nilsel Okudan, Türk Fizyolojik
Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu Alkaç ve
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel’in açılış
konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Cem Şeref Bediz, "Egzersiz
ve Beyin: Karakutu Artık Işık Alıyor" isimli açılış konferansını
sundu.

mı?" ve Dr. Nilay Ergen "Alzheimer Hastalığı, Obezite ve Egzersiz" isimli konferans sunumlarını gerçekleştirdiler. Öğleden sonraki oturumda ise Prof. Dr. Nilsel Okudan’ın moderatörlüğünde "Farklı Açılardan Yol Bisikletine Yaklaşım" isimli
panele geçildi. Panelde milli bisikletçiler Erol Küçükbakırcı ve
Ahmet Örken "Sporcu Gözüyle Yol Bisikleti", TORKU bisiklet
takımı antrenörü Mehmet Şafakçı "Antrenör Gözüyle Yol
Bisikleti" ve Doç. Dr. Muaz Belviranlı da "Yol Bisikletinin Fizyolojisi" isimli sunumlarını gerçekleştirdiler.

Günün son oturumunda ise poster oturumu ve ardından kapanış töreniyle sempozyum sona erdi. VI. Egzersiz Fizyolojisi
Günün ikinci oturumunda Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sempozyumunun 2017 yılında Trakya Üniversitesinin ev saSağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar hipliğinde Edirne’de yapılmasına karar verildi.
Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi" hakkında bilgi verildi. Kurum Başkanı Doç. Dr.
Nazan Yardım ve rehberin ilgili bölümlerini hazırlayan öğretim üyeleri Doç. Dr. Asuman Doğan, Prof. Dr. Elif N. Özmert
ve Prof .Dr. Hülya Kayıhan rehberle ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.
Öğleden sonraki oturumda ise serbest bildirilerin ardından Prof. Dr. Nilüfer Erkasap "Egzersize Adaptasyonun
Moleküler Mekanizmaları" ve Prof. Dr. Hızır Kurtel
"Epigenetik ve Sistem Biyolojisinden Fizyolojiye" isimli konferansları sundular. Günün son oturumunda ise poster sunularının ardından, akşam gala yemeği düzenlendi.
Sempozyumun ikinci günü serbest bildirilerle başladı. Ardından Prof. Dr. Ümit Kemal Şentürk "Egzersiz Ömrü Uzatır

V. Egzersiz Sempozyumu Katılımcıları
Sayı: 11

sayfa:
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Asistan Köşesi

Arş. Gör. Pınar Tayfur
Trakya Üniversitesi

FEPS 2015 Kaunas’ın ardından...
FEPS 2015, bu yıl kuzey Avrupa’da bulunan üç Baltık
devletinden biri olan Litvanya’da tüm Avrupa fizyolog ve biyomedikal araştırmacılarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bu
ülkeye yolculuk yaparken hem kongre hem de yeni bir ülke
adına beni nelerin beklediğini gerçekten bilmiyordum. Daha
emekleyerek başladığım akademik hayatımda benim için
faydalı olacak bu kongreye katılacağım için çok heyecanlıydım. Yaz dönemi boyunca yoğun geçen laboratuar çalışmalarımızın ardından bu kongre bizim için ayrı bir nefes olacaktı.
Kongre başvuru öncesi çıkan olumsuzlukları sabırla çözen,
her zaman bana yol gösterici, değerli danışman hocam Prof.
Dr. Selma Arzu Vardar’ın tam desteğini de alarak kongre hazırlıklarına başladım.
Çalışmalarına yeni başlayan biri olarak, tezimin devam etmesinden dolayı çalışmamı götüremediğim için üzülmüştüm. Kısa zaman diliminde, büyük bir titizlikle başvurularımızı sevgili çalışma arkadaşım Dr. Orkide Palabıyık ile tamamladık. Hayatı Edirne-Tekirdağ-İstanbul karayolları üçgeninde geçen biri olarak, ilk uçağa binecek olmanın korkusuyla
ve büyük bir heyecanla yola çıktım.
Litvanya’nın başkenti olan Vilnius havaalanına indikten sonra, kongre ekibinden iki kişi, havaalanı çıkış kapısında
bizi güler yüzle karşıladı ve bizim için hazırlanan otomobil ile
bir buçuk saat süren karayolu yolculuğuyla otelimize ulaştık.
Kongre, Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yeni Farmostatik ve Sağlık Teknoloji Merkezi’nde, 26 Ağustos Çarşamba
günü 08.00’de kayıtların alınmasıyla başladı. Kongre merke-

Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD - Edirne
zine girişte, kongre kayıt ekibi bizi gayet sıcak bir şekilde
karşılayıp, kayıt işlemlerimizi gerçekleştirdi. Kongre merkezi
ferah ve geniş bir mekandı. Araştırmacılar kendi ilgi alanlarına göre eş zamanlı oturumlara girebiliyor, sempozyum, sözlü
bildiriler ve posterler için belirlenen salonlarda rahat bir
şekilde çalışmaları takip edebiliyordu. Kongre programı oldukça yoğundu.
Program Avrupa Genç Fizyolog Sempozyumu ile tek
oturum şeklinde başladı. Sonrasında aynı anda üç farklı salonda oturumlar devam etti. Hangi salona girip, hangi sözlü
sunumları dinlemek konusunda çok kararsızdım. Ben de kayıt sırasında bizlere verilen kongre programının bulunduğu
kitapçıktan, gireceğim sunumları, ilgi alanım ve merak ettiğim konulara göre belirledim. Sunumların birinden çıkıp,
diğerini dinlemek için başka bir salona geçiyordum. Hiç birini
kaçırmak istemiyordum. Bu yüzden Orkide Abla ile farklı
sunumlara girmeye karar verdik. Bu şekilde, dinlenme aralarında aldığımız notları da birbirimizle paylaşabiliyorduk.
Kongre süresince sergilenen bütün posterlerin resimlerini çektim. Zaman kısıtlılığı yüzünden hepsini daha rahat
incelemek istedim. Katıldığım her sunumu dikkatle dinledim,
anladığım kadarıyla her şeyi not ettim. Sunum yapan bilim
insanlarının çalışmalarını, konuşmalarını, hareketlerini, sunum tekniklerini dikkatle inceledim. Akademik hayatımda
katılacağım etkinliklerde, nelere dikkat etmem gerektiğini
kendimce notlar tutarak belirledim. Benim için büyük bir
fırsattı bu kongre.
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Asistan Köşesi

Arş. Gör. Pınar Tayfur
Trakya Üniversitesi
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FEPS 2015 Kaunas’ın ardından...
Kongre sunumları bitiminde hızlıca otele dönüp, hazırlanıp şehri keşfetmek için yola çıkıyorduk. Her ne kadar bilimsel bir kongreye katılıyor olsam da, yeni tanıdığım bu şehri ve
kültürünü de yaşamak istiyordum. Bizi sabırla bekleyen Orkide Ablamın sevgili eşi Onur Abi, bizim için şehir içinde gideceğimiz rotayı belirliyor, gün içerisinde şehirle ilgili okuduklarını
bizimle paylaşıyordu.

da çalışmalarından faydalandığım bilim insanları ile tanışmak,
araştırmaları adına tecrübe ve bilgilerini paylaşmak benim
için büyük bir mutluluktu. FEPS 2015, bana hem yurt içi hem
yurt dışı güzel arkadaşlıklar da kazandırdı. Ayrıca Prof. Dr.
Nurettin Aydoğdu tarafından FEPS 2015 kongresinde sunulan; Çiğdem Atagün Bana, Ebru Taştekin, Meryem Demircan
Poyraz, Özlem Yalçınkaya Yavuz’un araştırıcı olduğu “The
Effects of Erdosteine on Experimental Myoglobinuric Acute
Litvanya’nın iki büyük nehirleri olan Nemuras ve Neris
Kidney Injury in Rats” isimli çalışma günün en iyi poster ödünehirlerinin buluştuğu bu güzel kent Kaunas’ta, tarih çok iyi
lüNÜ alarak, Anabilim Dalımıza yeni bir gurur kaynağı oldu.
korunmuştu. Her yer tertemiz, düzgün ve yem yeşildi. Kadın
Kongre süresince bilimsel anlamda emeği geçen kişilerin
erkek herkes şık ve güzeldi. Telaşın, kalabalığın ve trafiğin
isimlerini
burada saymak zor olacağından, başta kongre düolmadığı, kendi halinde ülkesi için çalışan insanların yaşadığı
bir yerdi. Gitmeden önce gezi notlarından okuduklarımın zenleme kuruluna, sponsorlarına ve özellikle kongre boyunca
aksine ummadığım kadar sıcakkanlı ve eğlenceli insanlar ol- güler yüzünü eksik etmeyen, o kadar yoğunluğunun arasında
duklarını gördüm. Kaunas’ta her yer çok güzeldi ama benim her birimizle ilgilenen FEPS genel sekreteri Yeditepe Üniversiasla unutamayacağım bir yer vardı ki orası da; Rumsiskes Açık tesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz
Hava Müzesi’ydi. Müze olarak yaşatılmaya çalıştıkları eski bir hocamıza çok çok teşekkür etmek istiyorum.
kent. Çocukluk hayallerimde yaşattığım, resimlerini çizerek
29 Haziran- 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında Paris’te
rengârenk boyadığım o minik ahşap evlerimin içindeydim düzenlenecek olan FEPS 2016 kongresini de sabırsızlıkla beksanki. Çok huzurlu, mutlu ve heyecanlıydım.
liyorum. Yaşadığımız şu üzücü dönemde, bizlere kardeşliğimiHer güzel şeyin bitişi gibi bizim de FEPS 2015 kongre ma- zi hatırlatması umuduyla, Litvanya Devleti’nin “Ulusumuzun
ceramız güzel bir şekilde sona erdi. Fizyoloji ailesinin yeni bir gücü, birliğinde yatar” sloganıyla yazımı sonlandırıyorum.
üyesi olarak katıldığım ilk yurtdışı kongremdi. Fizyoloji alanın-
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Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın
(ÖYP) Hikayesi (2010-2015)
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) finansmanıyla gerçekleştirilmiş, üniversitelerdeki öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesine katkıda
bulunmak amacıyla, Yükseköğretim Kanunu'nun 33. ve 35.
maddelerinin harmanlanması ile geliştirilmiş, yurtiçi-yurtdışı
doktora programı olarak işleyen bir model olarak tanımlanmaktadır (1). Bu yazıda, programın genel işleyişi hakkında
kısa bilgilerle birlikte ÖYP nedir, bu programa neden ihtiyaç
duyuldu, programın avantajları ve dezavantajları nelerdir gibi
soruların cevaplarına yer verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, yapılan araştırmalar ile ÖYP araştırma görevlilerinin sorunlarına
ve çözüm önerilerine değinilmiştir.
Ülkemizde üniversite sayının hızla artmasıyla nitelikli öğretim üyesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden üniversitelerin
öğretim üyesi/elemanı grubunun tabanını oluşturan araştırma görevlilerini yetiştirmek gerekliliği 2005 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporlarda belirtilmektedir (2).
Üniversite sayılarının artması ile beraber öğretim üyesi
gereksinimi artmış ve öğretim elemanları ağır bir ders yükü
ile karşı karşıya kalmıştır. Öğretim üyesi eksikliği lisansüstü
eğitim süreçlerini de olumsuz etkilemektedir. Lisansüstü
programlar ile temel olarak üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Altyapı ve öğretim
elemanı olanakları hazırlanmadan üniversitelerin sayıca artışı
birtakım sorunlara yol açabilmektedir. Türkiye kalkınma planında öğretim üyesi yeterliliği olmaksızın yeni üniversitelerin
açılması yönünde bir tasarı bulunmamasına karşın uygulamalar farklı şekilde gelişmiştir.

Bu anlamda Türkiye’ de bilim insanı yetiştirilmesinin niteliğinin sorgulanması, sorunlar ve çözümlerine odaklanılması
faydalı olacaktır (3).
Türkiye’nin Yükseköğretim Strateji Raporu’nda (4), öğretim üyesi ve uluslararası araştırma alanlarında etkin olabilmenin başlangıcında doktora derecesinin gerekli olduğu ve
Türkiye’ de bu alanda yetersizliğin olduğu belirtilmiştir. Doktora üretim sayılarının artırılması gerektiği vurgulanmış ve
ayrıca tıp fakültelerinde de tıpta uzmanlık ile yetinilmeyerek
doktora derecesi istenilmeye başlanmıştır.
ÖYP, 2002 yılında ilk defa ODTÜ'de yürütülmeye başlanmış daha sonra ise Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, Boğaziçi ve
İstanbul Teknik Üniversitelerinde de uygulanmıştır. Programda yeni açılan üniversitelerdeki öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için lisansüstü eğitim verme konusunda birikimli ve
köklü üniversitelerden yararlanma amaçlanmıştır. 2002-2009
arasında DPT tarafından yürütülen ÖYP, 2010 sonrasında
merkezi yerleştirme ile YÖK bünyesinde alınmıştır. Bu çerçevede, 2010’da 1644, 2011’de 2233, 2012 yılında 3385,
2013’te ise 2824 kişi olmak üzere, ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapmak üzere toplamda 10 bin dolayında araştırma
görevlisi atanmıştır.

ÖYP’ye araştırma görevlisi olmak üzere başvuran her bir
aday için bir ÖYP puanı hesaplanmaktadır. ÖYP puanının
hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35’i, Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının %
50’si ve varsa yabancı dil sınavı puanının % 15’i dikkate alınmaktadır (6). 14.05.2015 tarihli genel kurul kararı ile yapılan
değişiklikte, Temel Tıp Bilimleri ve Temel İslam Bilimlerine
Bilim insanı yetiştirme bir bütün olarak ele alınırsa topÖYP alım esaslarına Alan Sınavı eklenmiş ve ÖYP puanı helumsal kalkınma için daha verimli sonuçların oluşacağı düşüsaplanmasında değişikliğe gidilmiştir.
nülmektedir.

Yıl

Dönem

Başvuran Kişi

Yerleşen

Atanan

2010

Haziran
Kasım
Temmuz
Aralık
Temmuz
Aralık
Ağustos
Ekim
Aralık

65972
8695
48410
29485
41355
39099
31969
21606
24244
310835

1417
364
2841
767
2244
2607
1346
1214
2017
14817

1364
280
1846
387
1495
1890
847
717
1260
10086

2011
2012

2013
TOPLAM

Sayı: 11

Tablo: 2010-2013
yılları
arasında
ÖYP kapsamında
başvuran, yerleşen ve atanan
aday sayıları (5).
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Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın
(ÖYP) Hikayesi (2010-2015)
Yapılan değişiklikle, lisans not ortalamasının % 20’si, ALES
puanının % 25’i, alan sınav puanının % 40’ı ve varsa yabancı
dil sınavı puanının % 15’i ÖYP puanını oluşturulmuştur. Alan
sınavı; yürütme kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen,
sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı
alanda ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdır. Bu sınav, üniversitelerin ilgili bilim alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır. ÖYP puanı, en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilmektedir. ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler
ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle yapılır ve sonuçlar
YÖK tarafından ilan edilir (7).
ÖYP ile atanan ve yabancı dil puanı 65'in altında olan
araştırma görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri temel alınarak
merkezi yerleştirme sistemi ile YÖK’ ün belirlediği yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi
almak üzere yerleştirilir. Yabancı dil eğitimini tamamlayan
ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. ÖYP araştırma görevlisi olarak
atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı 50'nin altında
olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil
puanı 65'in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın
sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir. Yabancı dil puanı 65 ve
üzeri olan araştırma görevlileri istedikleri takdirde 2547 sayılı
Kanunun 39. maddesi kapsamında yurtdışına yabancı dil eğitimi için gönderilebilirler (7).
Yükseköğretim Kanunun 35. maddesine göre
“Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve
kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt
içinde ve dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre
öğretim elemanı yetiştirirler. Öğretim elemanı yetiştirilmesi
amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir
üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis
edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler. Yurt içi veya yurt
dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere
göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi
hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluş-

larında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel
kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm
dışındadır” (8).
Öğretim üyesi yetiştirmede lisansüstü eğitim için iki yol
izlenmektedir. Üniversitenin kendi bünyesinde lisansüstü
eğitim vermesi ve başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim
alması amacıyla görevlendirilmesi (9). Yabancı dil sınav puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan
sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun
35. maddesi uyarınca ÖYP kapsamındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilebilirler. Araştırma görevlileri,
talepleri halinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarından da alabilirler. Ancak,
kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen yükseköğretim
kurumlarına atanıp da doktora eğitimlerini yine bu üniversitelerde yapan araştırma görevlileri ÖYP desteklerinden faydalanamazlar. İlgili alanda ÖYP kapsamında eğitim veren
programlara sahip yükseköğretim kurumları kendi kadrolarına atanan araştırma görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu kararı
gerekmeksizin doktora eğitimine başlatabilirler (7).
ÖYP araştırma görevlileri için eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanmak üzere bağlı oldukları yükseköğretim kurumuna ödenek aktarılır. Araştırma görevlileri, bu
ödenekten temel ofis malzemesi ve tez çalışmaları için gerekli malzeme alımında, yılda 15 günü geçmeyecek şekilde
yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılımda faydalanabilmektedirler (7). Yükseköğretim kurulu başkanlığının
13.10.2011 tarihinde yaptıkları toplantıda araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere yüksek
lisansta 20.000 TL, doktorada 30.000 TL, bütünleşik programda 50.000 TL olacak şekilde ödeneklerin aktarılması uygun bulunmuştur (10). YÖK Başkanlığı Strateji Geliştirme
Dairesi tarafından 25.02.2015 tarihinde alınan kararla ödenekler toplamda, yüksek lisans öğrencileri için 10.000TL,
doktora öğrencileri için 20.000TL ve bütünleşik program için
30.000TL olacak şekilde değiştirilmiştir (11). ÖYP ödenekleri
ile ilgili 01.04.2015 tarihinde yapılan son değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (12).
Düzey

Proje

Seyahat

Toplam

Yüksek Lisans

5.000 TL

3.000 TL

8.000 TL

Doktora

10.000 TL

7.000 TL

17.000 TL

YL + Doktora

15.000 TL

10.000 TL

25.000 TL

Sayı: 11

sayfa:

9/10

Arş. Gör. Aynur Koç
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Konya

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın
(ÖYP) Hikayesi (2010-2015)
Çelebi ve Tatık’ın ÖYP araştırma görevlileri üzerine yaptığı
çalışmaya göre, araştırma görevlilerinin ÖYP’yi seçme nedenini büyük ölçüde sürekli kadro (33/A) alma oluşturmaktadır
(13). Araştırma görevlilerinin ÖYP’yi diğer seçme nedenleri
arasında, iyi üniversitelerde eğitim alma imkânı, seçimlerde
mülakatın olmaması, yurtiçi ve yurt dışı eğitim imkânı, doktora sonrası yardımcı doçent kadrosu almada öncelik, kişinin
yetişmesi için ÖYP’nin cazip imkânlar sunması, bu program ile
yüksek lisans ve doktoraya kabulün daha kolay olması yer
almaktadır.

dirilmelerinde yolluklarını ödemediği anlaşılmaktadır. Bu
yolluklar bir an önce ödenmelidir. ÖYP destekleri kapsamında her araştırma görevlisi için alınan kitap vb. malzemeler
araştırma görevlilerine zimmetlenmeli ve bunları kendi üniversitelerine dönüşte götürebilmelidirler.”
ÖYP, uygulanmaya başlamasından bu zamana kadar birçok değişim geçirmiştir. Programın esasını oluşturan lisansüstü eğitimin geliştirilmesi ve araştırma görevlilerinin eğitim
esnasında yaşamış olduğu sorunların en aza indirilmesinin
akademik ve bilimsel performansa pozitif etkileri gözlemlenebilir. ÖYP ile planlanan eğitim-öğretim düzeyindeki yükselme için, sürecin bizzat içinde olan üniversiteler, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin fikirlerine başvurulması gerektiği düşünülmektedir.

Gündeğer ve arkadaşlarının 2012’de ÖYP araştırma görevlilerinin yabancı dil eğitimi konusunda yaptıkları çalışmada, araştırma görevlilerinin yurtiçi dil eğitiminden beklentilerinin genel ve akademik İngilizce şeklinde olduğu ve aldıkları
eğitimin bu beklentiyi karşılamadığı sonucuna ulaşmışlardır
YÖK 21 Eylül 2015 tarihinde, gelecek yıldan itibaren
(14). Birtakım araştırmacıların yaptığı çalışmalar göz önünde
ÖYP uygulaması ile araştırma görevlisi alımı yapılmayacağıbulunarak ÖYP’ e ilişkin şu öneriler getirilebilir: 35. madde ile
nı, cari usulle alımın ise süreceğini açıklamıştır.
görevlendirilen araştırma görevlilerinde zorunlu hizmet psikolojik baskı oluşturmaktadır. Araştırma görevlileri üzerindeki Kaynaklar
olumsuz psikolojik etkilerinin giderilebilmesi için zorunlu hiz- 1- Karakütük K, Özdemir Y. Bilim insanı yetiştirme projesi (BİYEP) ve öğretim
met sözleşmesi yeniden gözden geçirilmelidir. ÖYP araştırma üyesi yetiştirme programı’nın (ÖYP) değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim.
görevlileri, eğitim aldıkları üniversitede geçici olarak görülme- 2011; 36(161): 26-38.
2- YÖK, (2005). Türkiye Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu. 18.09.2015
si nedeniyle aidiyet hissinin oluşmaması ve buna bağlı olarak tarihinde
<http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/
akademik performansın olumsuz yönde etkilenmesi gibi turk_yuksekogretimin _bugunku_durumu_kasim_2005.pdf/eec6a5a4-c0eeproblemlerle karşılaşabilmektedir. Bu tür olumsuzlukların 4bca-ac3c-735dda4199cf> adresinden erişildi.
önlenebilmesi için araştırma görevlilerinin adına lisansüstü 3- Yalçınkaya M, Koşar D, Altunay E. Araştırma görevlilerinin bilim insanı
yetiştirmeye ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Der. 2014; 22(3): 1009-34.
eğitim yaptıkları üniversite ile yeterli düzeyde iletişimlerinin
4- YÖK (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. 21.09.2015 tarihinde
sağlanması ve bürokratik engellerin en aza indirilmesi için <http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yok_strateji_
kitagerekli çalışmalar yapılmalıdır (1,3).
bi/27077070-cb13-4870-aba1-6742db37696b>adresinden erişildi.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, ÖYP'li araştırma görevlilerinin sorunları ve çözüm önerileri konulu araştırmanın sonucundaki çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sunmuştur (15):
“Yabancı dil eğitimi yurt içi ve yurtdışında en az 1 yıla çıkarılmalı, bu süre yetmediğinde ilave bir yıl daha hak tanınmalıdır. Mecburi hizmetten kaynaklanan tazminat yükümlülüğü
kaldırılarak gençlerin bu konuda yaşadığı huzursuzluk giderilmelidir. Uzatmalarla birlikte yüksek lisans 4 yıla, doktora 8
yıla çıkarılmalıdır. Yurtdışına tez araştırması için giden araştırma görevlilerine 15 gün ile sınırlandırılmış süre en az bir
aya çıkarılmalıdır. Yüksek lisansını 6 ay ya da bir yıla kadar
uzatacak olan araştırma görevlisinin ÖYP destekleri bir defaya mahsus olmak üzere aynı oranda uzatılmalıdır. Bazı Ustaçırak ilişkisi içinde ÖYP’li araştırma görevlilerinin bölümlerde
bulunan diğer öğretim elemanlarıyla kaynaşması sağlanmalıdır. Bazı üniversitelerin araştırma görevlilerinin ilk görevlen-

5- http://www.kamuajans.com/akademik-personel/oyp-ile-yerlesen-her-3adaydan-1i-atanmiyor-h448281.html (21.09.2015).
6- http://www.yok.gov.tr/web/oyp/oyp-tarihce (18.09.2015).
7- http://www.yok.gov.tr/web/oyp/usul-ve-esaslar(20.09.2015).
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