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41. Ulusal Fizyoloji Kongresi 

TFBD 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi’nin 9-13 Eylül 2015 tarihleri arasında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde düzenlenmesine karar 
verilmiştir. TFBD Yönetim Kurulu 1 Aralık 2014 tarihinde Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 
Yerel düzenleme kurulu üyeleriyle görev bölümü ve kongre takvimi 
görüşülerek hazırlıklara başlandı. 

40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erciyes Üniversitesi 

Editörden...   

 Değerli Fizyoloji Ailesi, 

 Uzun bir aradan sonra sizlere “tekrar 
merhaba” diyebilmek büyük mutluluk. Bu 
“merhaba”nın özünde TFBD’nin kurumsal 
yapısının bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle 
oluşan motivasyon bulunmaktadır. 40. Ulusal 
Fizyoloji Kongresi Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nın ev 
sahipliğinde 2-6 Eylül tarihlerinde Kayseri’de 
gerçekleştirildi. Kongre sırasında yapılan TFBD 
olağan genel kurulunda yeni yönetim kurulu 
seçildi ve ilk toplantısında görev dağılımı 
yaparak çalışmalarına başladı. Bu bağlamda 
bültenimizin yeni editör grubu olarak TFBD 
misyonunu bir adım daha öteye taşımanın 
çabası içindeyiz. Önceki bültenlerimizin 
hazırlanmasında ve yayınlanmasında emek 
veren değerli arkadaşlarımıza en içten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 Dokuzuncu sayımıza katkı sağlayan Prof. 

Dr. Cafer Marangoz, Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu-

Alkaç ve Prof. Dr. Berrak Ç. Yeğen, Prof. Dr. 

Neyhan Ergene, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu ve 

Arş. Gör. Serkan Karaismailoğlu’na teşekkür 

ederiz. Yeni “merhaba”lara doğru sevgi, saygı 

ve sağlıkla… 

                   Bülten Editörlüğü 

TFBD 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi 2-6 Eylül 2014 tarihleri arasında  

Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde Kayseri’de düzenlendi. 



 

 

Nobel Ödülünün Kısa Tarihçesi 

İsveçli bir kimyacı ve mühendis olan Alfred 
Bernhard Nobel (1833-1896), dinamiti 
bulan insandır. Nitrogliserin üretimine 
başladıktan (1863) sonra, laboratuvarında 
bir patlama oldu, bu patlamada küçük 
kardeşini kaybetti. 1865’te yeni bir fabrika kurdu. 1873’ten 
sonra Paris’e yerleşti ve dinamit üretimini geliştirdi. 
Nobel’in Bofor adlı şirketi silah üretiminin öncülerinden 
oldu ve çok para kazandırdı. 

Muhtemeldir ki Nobel, ölüm makinelerinin tüccarı olarak 
anılmaktan korktuğu için 27 Kasım 1895 tarihli 
vasiyetnamesini hazırladı. 30 Aralık 1896’da Stockholm’da 
açıklanan vasiyetnamede Nobel servetinin yıllık gelirinin, 5 
dalda en başarılı kişi veya kuruma verilmesini ve yönetimin 
Nobel Vakfı'nda olmasını istiyordu. Bu dalların birincisi fizik, 
ikincisi kimya, üçüncüsü tıp veya fizyoloji, dördüncüsü 
edebiyat ve beşincisi de barıştır. Her ödülü ayrı bir komite 
belirler. Fizik ve kimya ödülleri İsveç Fen Akademisi, Tıp 
veya Fizyoloji Stockholm Karolinska Enstitüsü, Edebiyat 
Stockholm Akademisi, barış ödülü de Norveç 
parlamentosunca İsveç akademisinden seçilen beş üyeli 
komisyonlar tarafında dağıtılır. Sıralanan beş dala ilave 
olarak 1968 yılından itibaren ekonomi alanında da Nobel 
Ödülü verilmektedir. Ödülü alacak kişi veya kuruma, ödül 
olarak bir madalya, bir belge ve yıllar içinde değişebilen 
miktarda para verilir.  

İlk Nobel ödülleri 1901 yılında verilmiştir. 1940-1942 yılları 
arasında İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Nobel Ödülleri 
verilmemiştir. Nobel Ödülünü almayı reddedenler ve 
hükümetlerinin izin vermemesi nedeniyle ödülünü 
alamayanlar olmuştur. Diğer taraftan, zaman zaman başta 
Nobel Barış Ödülü olmak üzere diğer ödüllerin verilişinde 
hakkaniyetin yitirildiği ve politik amaçlar güdüldüğü 
yazılmış, söylenmiştir. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi altı 
kez Nobel barış Ödülü alırken Türk Kızılay’ına veya 
Müslüman ülkelerdeki yardım kuruluşlarına sıra 

gelmemiştir. Edebiyat ve ekonominin yanında bilim ödülleri 
de zaman zaman tartışmalı olmuştur. Mesela 1981 Nobel 
Tıp veya Fizyoloji Ödülü David H. Hubel ve Torsten Nils 
Wiesel’e, vizuel korteksin yapı ve fonksiyonu hakkındaki 
çalışmaları nedeniyle verilmişti. Hâlbuki benzer çalışmaları 
Vernon B. Mountcastle duyu korteksinde yapmış ve 
korteksin, yüzeye dikine sütunlar şeklinde organize 
olduğunu bulmuştu. Mouncastle’ın Nobel almaması bazı 
çok prestijli bilim dergilerinde bile eleştirilmişti.   

2014 Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü 

Karolinska Enstitüsü Nobel Kurulu 6 Ekim günü 2014 Nobel 
Tıp veya Fizyoloji Ödülünü alanları ve gerekçesini bir basın 
bildirisiyle açıkladı. Beyinde pozisyon duyusunu (bir çeşit 
GPS- küresel yer belirleme sistemi) oluşturan hücrelerin 
keşfi nedeniyle, ödülün yarısını John O'Keefe, diğer yarısını 
da May-Britt Moser and Edvard I. Moser aldı. 

Dr. John O'Keefe 1967’den beri Londra’da University 
College adlı kurumda çalışmaktadır. New York 1939 
doğumludur. Ailesi İrlanda’dan Amerika’ya göç etmiştir. 75 
yaşında olan O'Keefe, doktorasını Kanada’nın McGill 
Üniversitesinde yapmış ve Moser’lerin yetişmesinde de rol 
oynamıştır. John O'Keefe 1971 yılında beyindeki konum 
hücreleri sistemini keşfetti. Serbestçe dolaşabilen sıçanda  
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hipokampustan tek hücre kayıtları alırken, belli hücrelerin 
laboratuvarın belli bölgelerinde aktivite gösterdiklerini 
tespit etti. O'Keefe, konum hücrelerinin hayvanların 
beyninde, bulundukları odanın bir haritasını oluşturdukları 
sonucuna vardı (1).  

Bazı hayvanların, özellikle at ve öküzlerin, uzun bir yolculuk 
süresinde mola verilen yerleri, aylarca hatta yıllarca sonra 
hatırlayıp, o bölgeye tekrar gelindiğinde mola için arabayı 
kenara çektikleri bilinen bir şeydir. O'Keefe’in bulguları ve 
çok daha sonra Moser’lerin elde ettikleri bulgular insan 
beyninin sırlarından birine çözüm getirmekteydi.  O da 
beynimizin çevremizle ilgili bir haritayı nasıl oluşturduğu ve 
çok karmaşık bir ortamda yolumuzu nasıl bulduğumuz 
sorusuydu. 

Alzheimer gibi, hipokampus ve entorinal korteksleri de etki-
leyen bazı nörodejeneratif hastalıkların belli dönemlerinde 
insan, yakınlarını tanıyamaz ve evinin yolunu bile bulamaz.  

May-Britt ve Edvard I. Moser 

May-Britt Moser 1963 yılında Norveç’te doğdu. Müstakbel 

kocası Edvard I. Moser ile birlikte Oslo Üniversitesi’nde 

psikoloji okudu. Nörofizyoloji doktorasını 1995 yılında 

tamamladı. 1996 yılında, eşiyle birlikte John O'Keefe’in 

laboratuvarında çalıştı. Halen Trondheim’de Nöral Kom-

putasyon Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.  

Edvard I. Moser 1962 Norveç 

doğumludur. Oslo Üniversitesi'nde 

nörofizyoloji doktorasını 1995 yılında 

tamamladı. direktörü olarak çalışmak-

tadır. Eşiyle birlikte doktora sonrası 

çalışmalarda bulundu. Trondheim’de 

Kavli Enstitüsü direktörü olarak 

çalışmaktadır. 

Moserler 2005 yılında hipokampusa 

komşu entorinal kortekste, sıçan belli 

bölgelerden geçerken aktiflenen başka 

bir grup hücre buldular (2). Sıçan altıgen ızgara şeklinde 

düzenlenmiş birden fazla yerden geçtiğinde bazı hücreler 

aktivite gösteriyordu. Bu hücrelerin her biri ayrı bir 

mekânsal yapı içinde aktive ediliyordu. İşte bu hücre toplu-

lukları (grid cells) mekânsal navigasyon sağlayan bir koordi-

nat sistemi oluşturmaktadır. Bu hücreler entorinal kortekste 

başın yönünü ve odanın sınırlarını algılayan diğer hücrelerle 

ve hipokampustaki konum hücreleriyle birlikte devreler 

oluştururlar. Bu devreler, beyinde kapsamlı bir ko-

numlandırma sistemi, bir iç GPS (küresel yer belirleme sis-

temi) görevi yapmaktadır. Beyin görüntüleme metotlarıyla 

yapılan son araştırmalar, konum ve grid hücrelerinin insan 

beyninde de bulunabileceğini göstermektedir. 

Ayna nöron sistemini 1990’lı yılların ilk yarısında 1937 

doğumlu İtalyan nörofizyolog Giacomo Rizzolatti ve arka-

daşları maymunun premotor korteksindeki F5 alanında 

buldular. Bu hücreler, hayvanın herhangi bir hareketi kendi-

si yaptığında veya aynı hareketi yapan birini gözlediğinde 

aktifleşip deşarj yapmaktaydı (3, 4). İnsanda görülen bazı 

önemli davranışların anlaşılmasına ışık tutan bu önemli 

buluşun da 2014 Nobel’iyle ödüllendirilmiş olması gerekirdi. 

Kaynaklar: 

1- O'Keefe J, Dostrovsky J. (1971). The hippocampus as a 

spatial map. Preliminary evidence from unit activity in the 

freely-moving rat. Brain Res. 34(1):171-5. 

2- Hafting, T., Fyhn, M., Molden, S., Moser, M.B., and 

Moser, E.I. (2005). Microstructure of spatial map in the en-

torhinal cortex. Nature 436, 801-806.  

3- Di Pellegrino G, Fadiga L, Fogassi L, Gallese V, Rizzolatti G. 

(1992). Understanding motor events: a neurophysiological 

study. Exp. Brain Res. 91:176–80. 

4- Rizzolatti G. (2010) The mirror-neuron system. Annu. 

Rev. Neurosci., 27:169-192.  

www.nobel.org  
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Özgeçmişi: 

Prof. Dr. Hayrünnisa Çavuşoğlu 
1926 yılında Erzurum’da doğdu. 
İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1955 
yılında mezun olan Çavuşoğlu, 
1957-1962 yılları arasında ABD 
Teksas Dallas’ta Baylor 
Üniversitesi Tıp Merkezi’nde 
Wadley Kan Enstitüsü ve Kan 
Bankası, Hematoloji ve Elektron 
Mikroskopisi Bölümünde 
araştırma görevlisi olarak 
çalıştıktan sonra “fellowship in 
hematology” sertifikasını aldı. Yurda dönüşünde İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fizyoloji kürsüsünde asistan  
olarak çalışmaya başlayan Çavuşoğlu, eritropoietin yapımı 
üzerindeki çalışmalarıyla  1966’da uzman oldu ve 1970’de 
doçent ve 1976’da profesör ünvanlarını  aldı. Spor Fizyolojisi 
Enstitüsü’nün kuruluş çalışmalarına katıldı ve Spor Fizyolojisi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulunda değerli 
hizmetleri oldu.  Sağlık Meslek Lisesi ile Florence Nightingale 
Hemşirelik Yüksek Okullarının müdürlüğünü yaptı. Dicle, 
Marmara ve Yeditepe Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin 
Fizyoloji Anabilim dallarında ders verdi. Emekli olduktan 
(1993) sonra da, vefatına kadar (2010) hem eğitmen olarak 
hem de kitap yazarak çalışmaya devam etti. 

Kendisini yakından tanıyan ve çok seven iki öğrencisi olarak, 
hocamızı bizim gözümüzden anlatmadan önce, profesörlük 
atanmasının İstanbul Üniversitesi senato üyeleri önünde 
sözel olarak yapıldığı o dönemde, kurulda değerlendirme 
yapan hocaların şu notlarını dikkatinize sunmak isteriz: 
“...muhtevası (içeriği) zengin, takdimi (sunumu) mükemmel 
bir rapor dinlemiş bulunuyoruz. Rapor Hayrünnisa 
Çavuşoğlu’nun ilmî yönünü, kooperatif çalışma tarzını, 
tekniğini, bilimsel toplantılara ve sosyal sorunlara âlâkasını, 
verimini, ciddiyetini lâyıkıyla çıkarmaktadır.” Değerlendirme 
raporlarında, profesörlüğe atanan Çavuşoğlu, ‘örnek insan- 
örnek hoca’ sözüne tam bir örnek”; “mükemmel öğretici 
kişiliğe ve tıp bilgisinin yanı sıra geniş bir kültüre sahip”,  
“yardımsever, bilimsel kollaborasyonlara yatkın, çalışkan, 
fakat bütün bu hassaların yanında çok mütevazı bir insan” 
olarak tanımlanmaktadır. 

Bizim yazdığımız gibi, hocamız hakkında yazmak isteyen 
birçok kişi bulunabilir; ama inanıyoruz ki bizim yazdıklarımız 
onların düşünce ve hislerini de ifade edecektir. Hayrünnisa 
Hoca, fizyoloji öğretisini ciddiye alan, işini seven, öğretim 
üyesi kimliği yüzüne ve duruşuna yansımış, saygı uyandıran 
bir kişiydi. Birçok bilimsel çalışmasının yanı sıra, Guyton’ın 
Tıbbi Fizyoloji kitaplarının defalarca editörlüğünü yürüttü. 
Erzurum’da aydın bir ailenin kızı olarak yetişmişti ve kadının 
çalışma hayatındaki önemli yeri konusunda çok hassastı. 
Öğrencilerinin ekonomik sorunlarına da son derece duyarlı  

olan hocamız kendi desteğinin yanında, burs sağlayabilmek 
için çevresini de seferber ederek her yıl onlarca öğrenciye 
umut olurdu. Öğrencilerin yabancı dil öğrenmesi ve 
geliştirebilmesi için odasında ders verecek kadar özveriliydi. 
Sınavların klasik yöntemle yapıldığı yıllarda, yüzlerce kâğıdı 
okumak için toplanan asistanlarına yaptığı ikramlarla her 
daim hatırlanmaktadır.  

Benzer şekilde kitap çevirisi ile ilgili toplantıları çoğu kez 
evinde düzenlerdi ve keten peçeteler, porselen fincanlar 
gibi, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve özenle 
hazırlanmış bir sofrada bulurduk kendimizi. Hocamızın 
evinde gösterdiği misafirperverliğin ekip çalışmasında nasıl 
etkin olduğunu, aslında sosyal ortamlarda paylaşımın 
akademik yaşamda ne kadar güdülendirici olduğunu ve 
“aslan ininden belli olur” misali, sevgili hocamızı yakından 
tanımamıza olanak sağlayan bu gerçek ortamların ne kadar 
önemli olduğunu deneyerek öğrenmiş olduk. Mütevazı bir 
yaşam tarzını seçmesine karşın, ara sıra kendisini ve bizi 
“şımartacak” lüks mekânlarda buluşmaktan da zevk alırdı. 
Sâde, uyumlu ve şık giyim tarzı, hiç eksik etmediği broşları 
ile her zaman hoş bir hanımefendiydi. Anılarını paylaşırken, 
bazen üzüntüyle, bazen gülerken gözleri birkaç damla yaşla 
dolardı. Kendisi çok hassas ve insanları kırmamak için daima 
dikkatli olduğu halde, kırıldığı durumlarda bile ne kadar 
affedici olduğunu anlardık. Emekli olduğu gün sabah elinde 
kocaman bir kutuyla gelmişti hocamız.  

Veda vakti geldiğinde gördük ki, kutunun içi kürsüde çalışan 
herkese dağıtacağı menekşelerle doluydu. Yaşanılan 
zorlukları  geriye atabilen, hep ileriye bakmayı ilke edinen, 
güçlü, mütevazı, asil, bilimsel ve etik ilkeleri ön planda tutan 
değerli hocamızın önünde sevgi ve saygıyla eğiliyoruz. 
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ve 
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Prof. Dr. Hayrünnisa Çavuşoğlu 

Prof. Dr. Hayrünnisa Çavuşoğlu ile birlikte 



 

 

Prof. Dr. Yüksel Koçyiğit (1964-2014) 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden, 

mücadeleci ve sevecen yapısıyla tanınan Değerli Hocamız Prof. Dr. Yüksel 

Koçyiğit’in (1964-2014) ani vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. 

Başta ailesi olmak üzere, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarına ve 

Fizyoloji Camiasına baş sağlığı dileriz. 
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Fizyolojinin Duayenleri 

Vefat ve Başsağlığı: Prof. Dr. Yüksel Koçyiğit 

Prof. Dr. Hayrünnisa Çavuşoğlu’nun ardından... 

Geçmiş TFBD Ulusal Fizyoloji Kongrelerinden... 

 TFBD’nin geçmiş kongrelerine ait özet kitaplarının web sayfamıza yüklenme çalışmaları devam etmektedir. Web 

sayfasında bulunmayan özet kitaplarına ulaşma konusunda meslektaşlarımızdan destek bekliyoruz.  



 

 

Amerika kıtası ülkeleri tarafından düzenlenen 1. Pan-

American Fizyoloji kongresi 2-6 Ağustos 2014 tarihlerinde 

Brezilya’da şelaleleriyle meşhur Iguazu şehrinde yapıldı. 

Kongre duyurularını ilk duyduğumda kongre başkanına e-

mail gönderdim. Kongre Başkanı Brezilya’lı Prof. Dr. 

Machado gerçekten çok beyefendi, çalışkan ve ilgili bir kişi. 

Yazışmalarla Türkiye’den de bir grubun katılacağını 

belirtince derneğimizin de “Partner Society” olarak 

kongrede yer alabileceğini belirtti. TFBD Başkanımızın 

onayı ile de resmi teklifimizi yaptık ve kabul edildi. Böylece 

kongre web sayfalarında derneğimizin logosu konuldu. Bu 

kapsamda üyelerimize de 

kongre katılım ücretinde % 

20 indirim sağlandı. 

Hemen her yıl olduğu gibi 

toplu seyahat 

organizasyonuna başladık 

ve 13 kişilik bir grup 

oluşturduk. 29 Temmuz’da 

THY ile İstanbul'dan 

seyahate başladık. Önce Sao 

Paolo’ya indik. Bir günlük 

gezimiz sonrası yerel uçakla 

Rio’ya geçtik. Üç gün Copa 

Capana Plajı’na bakan güzel 

bir otelde kaldık. Rio turu ile 

Hz. İsa Heykeli, Şeker 

Tepesi, Maracana Stadı, 

meşhur Rio Festivali yapılan 

alan ile alışveriş yerleri gibi 

bölgeleri gezdik.  

Oradan 2 Ağustos sabahı kongre şehri İguazu'ya uçakla 

geçtik. İguazu küçük, 200 bin nüfuslu ama sevimli bir 

şehirdi. 

Lokalizasyonu çok enterasan olarak, üç ülkenin sınırlarının 

kesiştiği (Brezilya, Arjantin ve Paraguay) ve iki büyük nehrin 

(Parana ve Iguazu) birleştiği bir yer.  

Kongre başlangıç günü açılışta Türkiye'nin de adı okunarak 

tanıtımı yapıldı. Kongreye bizim gruptakilerle birlikte 

Türkiye'den toplam 22 kişilik katılım oldu ve 14 poster 

sunumu yapıldı. Kongreye tüm Amerika kıtası haricinde 

dünyanın başka ülkelerinden de katılım vardı. Toplam 

katılımın 900 kişi kadar olduğu söylendi. Prof. Dr. Machado 

ile samimi sohbetlerimiz oldu ve 

kendisi bizleri 2017 yılında Rio’da 

yapılacak olan IUPS kongresine de 

bekleyeceklerini ifade etti.  

Iguazu dünyaca meşhur üç 

şelaleden birinin bulunduğu şehir. 

Çevre gezilerimizi ve helikopterle 

şelaleler turumuzu yaptık. Günü-

birlik Paraguay’a geçtik. Kongre 

bitince Iguazu'dan yerel uçakla 

Buenos Aires’e ulaştık ve burada üç 

gün kaldık. Körfezin hemen 

karşısında bulunan Uruguay’ın 

tarihi şehri Colonia’ya da geçtik. 

Eski tarihi şehri yürüyerek dolaştık. 

Dönüşümüzü THY’nin Buenos Aires 

İstanbul direk uçuşunu Sao Paola 

duruşlu olarak yaptık ve rahat bir 

yolculuk sonrası güzel hatıralarla 12 

günde 4 ülke 6 şehir gezerek 

ülkemize döndük.  

 

 Türk Fizyologlar Latin Amerika’da 

Kongre başkanı Prof. Benedito H. 

Machado ile birlikte 

İguazu şelaleleri Kongreye katılan Türk bilim insanlarından bir grup 
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Prof.Dr. Neyhan Ergene  

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
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2014 yılında farklı üniversitelerden tıp fakültesi fizyoloji 
öğretim üyelerinin koordinatörlüğü, eğiticiliği ve 
danışmanlığında TÜBİTAK destekli "Proje Önerisi Hazırlama ve 
Yürütme Uygulamalı Eğitim Kursları" yapıldı. 

TÜBİTAK “2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme 
Programı” kapsamında desteklenen Proje Önerisi Hazırlama 
ve Yürütme Uygulamalı Eğitimleri, başta TÜBİTAK olmak 
üzere, ulusal ve uluslararası kaynaklardan destek elde etmek 
üzere kaliteli proje önerileri hazırlama ve bunları başarı ile 
yürütme konularında fizyologların koordinatör ve eğitmen/
danışman olarak görev yaptığı kurs aktiviteleri şeklinde 
gerçekleştirildi. Kursiyerlere üç günlük eğitim aktivitesi 
boyunca hem teorik bilgiler aktarıldı hem de uygulama 
seanslarında eğitimciler tarafından deneyimler paylaşıldı. Bu 
etkinliklerde farklı üniversitelerden çeşitli branş ve kariyer 
aşamasında olan yaklaşık 400 araştırmacıya eğitim verildi.  

Gerçekleştirilen etkinlikler ile araştırmacıların, öncelikle 
TUBİTAK ve çeşitli kurumlarca sağlanan destek programlarına 
araştırma projesi hazırlamalarına katkı vermek, başvuru 
süreçlerini tanımalarını sağlamak, proje hazırlama ve 
uygulama konusunda temel bilgi ve becerilerini geliştirmeleri 
amaçlandı. Bu doğrultuda kursa özellikle hazır bir fikirle gelen 
katılımcılara, proje yazım ve sunum aşamalarında dikkat 
etmeleri gereken hususlar hakkında teorik ve uygulamalı 
eğitim verilerek, becerilerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK 
programlarına yönelik olarak; proje yazmaya ilgilerini artırmak 
ve yeni çalışma konusu belirleyebilme tekniklerini 
kazandırmak hedeflendi.  

Etkinlikler kapsamında TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı ve 
Projeleri Yazma Süreci (Araştırmanın planlanması, proje için 

araştırılabilir konu bulma/sınırlama, proje başlığı, özet ve 
anahtar kelimeler, amaç ve hedefler, konu, kapsam ve literatür 
özeti, özgün değer, yöntem, proje yönetimi, iş paketleri, başarı 
ölçütleri, risk yönetimi ve B planı, bütçe ve gerekçesi) proje 
hazırlama öncesi bilinmesi gereken temel kavramlar ile panel 
sürecinde değerlendirme kriterleri ve projelerin yaygın 
başarısızlık nedenleri gibi konular interaktif seminerlerle 
anlatıldı. Tartışılan bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje 
yazımı konularında uygulamalar yaptırıldı. Kursiyerlere kabul ve 
ret edilmiş proje örnekleri sunularak, kazandıkları bilgilerin 
pekiştirilmesi için panel provasını yaşamaları sağlandı.  

2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 

Kurslara doktora yeterliliğini almış öğrenciler, tıpta uzmanlığını 
tamamlamış araştırmacılar ve daha önce TÜBİTAK projesi 
yürütmemiş her düzeyde öğretim üyeleri kabul edilmektedir. 
TÜBİTAK proje yazma süreci, proje yönetimi, bütçelendirilmesi 
ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması 
gereken hususlarda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. 
Katılımcıların yol, konaklama ve kırtasiye giderlerine yönelik 
TÜBİTAK tarafından kısmi destek sağlanmaktadır. 

TÜBİTAK Araştırma Proje Türleri ve Özellikleri 

1001 Sadece Mart ve Eylül’de başvurulabilen, süresi en fazla 36 
ay, bütçesi en fazla 360.000 TL olan araştırma projesi. 

1002 Her zaman başvurulabilen, süresi 12 ay, bütçesi en fazla 
30.000 TL olan hızlı destek programı. Bu projelere yeterliliği 
almış doktora öğrencileri de başvurabilmektedir. 

1003 Çağrı açılan başlıklar altında başvurulabilen, süresi en fazla 
36 ay, bütçesi 500.000 ile 2.500.000 TL arasında olabilen küçük, 
orta ve büyük ölçekli öncelikli alanlar Ar-Ge destek programı. 

3001 Her zaman başvurulabilen, süresi 24 ay, bütçesi en fazla 
60.000 TL olan araştırma projesi. Bu programa TÜBİTAK projesi 
yürütmemiş öğretim üyeleri başvurabilmektedir. 

3501 Kariyer projesi olarak bilinen ve 1001 projelerine 
benzeyen bu programa doktoradan sonra yedi yılı geçmemiş 
araştırmacılar başvurabilmektedir.  

Kaynak: www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-
destek-programlari 

TÜBİTAK 2237 Proje Eğitim Kursları 

Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu 

     Trakya Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD – Edirne 
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Fizyoloji alanındaki lisansüstü ve uzmanlık öğrencilerinin 
sorunlarının gündeme getirilmesi ve olası çözümlerin 
tartışılması amacıyla, ilki Karadeniz Teknik Üniversitesi ev 
sahipliğindeki 38. Ulusal Fizyoloji kongresinde yapılmış olan 
asistan forumunun üçüncü toplantısı Erciyes Üniversitesi’nin 
ev sahipliğindeki 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi’nde 
gerçekleştirilmiştir. 04 Eylül 2014 tarihinde yapılan Asistan 
Forumu toplantısında; araştırma kültürü, yurtdışı olanaklar, 
fizyoloji okulu projesinin geri bildirimleri, ÖYP’li lisansüstü 
öğrencilerin durumları, rotasyon ve kurslar başlıkları 
incelendi. Doktora öğrencisi Şehrazat Kavraal’ın (Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi) yönettiği panele, doktora öğrencisi 
Arş. Gör. Kemal Erdem Başaran (Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi) ve Yrd. Doç. Dr. Okan Arıhan (Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi) panelist olarak katılmışlardır. 

Asistan forumunun açılışını yapan Şehrazat Kavraal, 
üniversiteler arası iletişimin artırılması ve sorunların daha 
etkili bir ortamda tartışılabilmesinin lisansüstü öğrenciler 
açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Özellikle 
fizyoloji eğitimleri sırasında sadece bulundukları 
üniversitedeki imkânlarla sınırlı olan genç araştırmacılar için 
farklı üniversitelerdeki araştırma ortamlarını görebilecek 

kurs ve projelerin düzenlenmesinin gerekliliğinden bahsetti. 
Hacettepe Üniversitesi’nde 2013 yılında yapılan ikinci asistan 
oturumunun en önemli çıktılarından biri, TFBD tarafından 
uygulanması düşünülen “Fizyoloji Okulu” projesinin hemen 
hayata geçirilmesi üzerine olmuştu. Bu kapsamda 2014 yılı 
içerisinde ilki Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
(Moleküler Teknikler ve Fizyolojideki Uygulama Alanları) 
ikincisi ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (Egzersiz 
Fizyolojisi Etkinliği) gerçekleştirilen fizyoloji okullarının, farklı 
üniversitelerdeki araştırma ortamlarını gözlemleyebilme 
ihtiyacını karşılayabilecek organizasyonlar olduğu belirtildi. 
Salonda bulunan, gerek fizyoloji okul projelerine katılan 
gerekse de bu projelerde eğitici olarak görev yapan 
katılımcılar söz alarak konu ile ilgili düşünce ve önerilerini 
dile getirdiler. Sonuç olarak fizyoloji okulu projelerinin 

    devam etmesi ve fizyoloji ile ilgili çeşitli alanlarda yapılan 
kurs sayılarının artırılmasının öğrencilerin akademik 
gelişimleri açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı. 

Doktora eğitiminin bir kısmını yurt dışında geçiren Arş. 
Gör. Kemal Erdem Başaran ise yurt dışı olanaklar hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. Kendi deneyimlerini paylaşarak, 
yurt dışında gidilmesi düşünülen üniversitenin seçilmesi ve 
burayla iletişim kurulması hakkında açıklama yaptı. Yurt 
dışında çalıştığı araştırma ortamı ile ülkemizdeki araştırma 
ortamları arasındaki bir takım farklardan bahsetti. Özellikle 
yurt dışında çalıştığınız laboratuvar imkânlarının, 
Türkiye’ye geri dönünce bulunduğunuz üniversitelerde 
kurulmasının, araştırma kültürünün gelişmesi açısından 
oldukça önemli olacağını vurguladı.  

Bir diğer panelist Yrd. Doç. Dr. Okan Arıhan ise doktora ya 
da uzmanlık eğitimini yeni tamamlamış bir mezunun 
karşına çıkabilecek durumları ve bu konuda yaşadığı 
deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelistlerin 
konuşmalarını takiben asistan forumuna katılan diğer 
katılımcılara söz hakkı verildi ve diğer konular ile ilgili 
görüşler paylaşıldı. Bu doğrultuda, kadrosu olmayan 
lisansüstü öğrenciler için proje ve burs imkânlarının 
artırılması,  ÖYP öğrencilerinin durumu, mezuniyet sonrası 
kadro bulamama sorunu ve uzmanlık öğrencileri için 
zorunlu hizmet problemleri gibi temel başlıklarda 
yoğunlaşan birçok sorun ve çözüm önerileri tartışıldı. 

Daha önce yapılan asistan forumları ile ilgili detaylı 
bilgilere web sayfasındaki TFBD bültenlerinden ulaşılabilir.  
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Asistan Köşesi Arş. Gör. Serkan Karaismailoğlu 

Hacettepe Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD - Ankara 

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Durmuş Deveci, 

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör 
Yardımcılığı’na atanan Prof. Dr. Metehan Uzun ve 

 Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcılığı’na 
atanan Prof. Dr. Şeref Erdoğan’ı kutlar, değerli 
meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar 
dileriz. 

            TFBD Yönetim Kurulu 

Asistan köşesinde yayınlanmasını istediğiniz 

yazılarınızı, haber ve duyurularınızı metin ve/veya 

fotoğraflı olarak bülten editörü Prof. Dr. Selim Kutlu’ya 

(skutlu@konya.edu.tr) gönderebilirsiniz.  

Asistan köşesi yazılarınızı bekliyor 

Kutlama 


