HACETTEPE ÖDÜLLERİ – 2017

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ

Bilim Ödülü: Prof. Dr. İlhan TEZCAN
Prof. Dr. İlhan TEZCAN özellikle “Primer İmmün Yetmezlikler ve İmmünoloji” alanında yaptığı
uluslararası ve özgün çalışmaları, kurduğu iş birlikleri, Üniversitemizin tanıtımına katkısı, söz
konusu alanda pek çok bilim insanının yetişmesine olan katkıları, uzun soluklu, yaratıcı
çalışmaları ve uluslararası tanınırlığı nedeniyle uygun görülmüştür.
Bilim Teşvik Ödülü: Doç. Dr. Yavuz AYHAN, Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİER, Doç. Dr. Banu
PEYNİRCİOĞLU
Bilim Teşvik ödülünün üç bilim insanına paylaştırılmasına karar verilmiştir. Üç aday da bilimsel
etkinliklerinin sürekliliği ve kendi konularında giderek derinleşen çalışmaları nedeniyle ödüle
uygun görülmüştür. Ödülü hak eden bilim insanları (Alfabetik sırayla):
1. Doç. Dr. Yavuz AYHAN: Alkol alışkanlığı ile ilgili genetik ve model organizma çalışmaları
ve halen yürütmekte olduğu demans ile ilgili başarılı çalışmaları nedeniyle;
2. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİER: İlaç etkin maddelerinin farmasötik preparatlardan, biyolojik
materyallerden teşhis edilebilmesi için geliştirmiş olduğu analitik yöntemlerle ilgili
çalışmaları ve bireysel tıp uygulamalarında son yıllarda öne çıkan proteomik ve
metabolomik temelli yaklaşımların uygulandığı başarılı çalışmalar nedeniyle;
3. Doç. Dr. Banu PEYNİRCİOĞLU: Nadir otoinflamatuvar hastalıklar alanında enflamasyon
mekanizmasını aydınlatıcı yönde yaptığı işlevsel çalışmalar nedeniyle uygun
görülmüştür.

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
Bilim Ödülü: Prof. Dr. Engin Umut AKKAYA
Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. AKKAYA, özellikle fotodinamik
kanser tedavisi, dokuların ışık geçirgenliği ve hipoksi kısıtlamaları konusunda yürüttüğü
bilimsel araştırmalarının özgünlüğü, araştırma sonuçlarının farklı bilim/teknoloji alanlarında
uygulanabilme potansiyeli, yüksek etki değerine sahip çıktıları ile uluslararası düzeyde
tanınırlığı olan bir bilim insanıdır. Prof. Dr. AKKAYA yüksek atıf sayısı, h-indeksi değeri ve
alanındaki dünya çapındaki öncü konumu nedeniyle ödüle uygun görülmüştür.

Bilim Teşvik Ödülü: Doç. Dr. Nilay BERELİ, Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN
Bilim Teşvik ödülünün iki bilim insanı arasında paylaştırılmasına karar verilmiştir. Her iki aday
da bilimsel etkinliklerinin sürekliliği ve alanlarına olan katkıları nedeniyle ödüle uygun
görülmüştür. Ödülü hak eden bilim insanları (Alfabetik sırayla):
1. Doç. Dr. Nilay BERELİ: özellikle protein saflaştırılması ve sensör temelli tanı, tedavi ve
kontrollü ilaç salınımı konularında yaptığı ve yüksek etki faktörüne sahip dergilerde
yayımlanmış çalışmaları, söz konusu alanlarda ülkemizdeki bilgi birikimine olan katkısı
ve potansiyeli nedeniyle uygun görülmüştür.
2. Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN: Yapı malzemeleri alanında sürdürülebilir kalkınma için
yeni nesil, yüksek performanslı, çevre dostu ve hasarlarını kendiliğinden onarabilen
çimento bağlayıcı kompozitlerin geliştirilmesi konusundaki çalışmaları, yüksek atıf
sayısı, evrensel bilime olan katkıları ve bağımsız araştırmacı niteliği nedeniyle uygun
görülmüştür.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
Bilim Ödülü: Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL
Prof. Dr. ERDAL Üniversitemizde kurduğu Biyolojik Antropoloji Laboratuvarı ve biyoarkeoloji,
paleopatoloji, antik DNA konularında yürüttüğü ulusal ve uluslararası disiplinlerarası projeler,
nitelikli yayınları, atıfları ve Üniversitemizin uluslararası tanınırlığına olan değerli katkıları
nedeniyle uygun görülmüştür.
Bilim Teşvik Ödülü: Dr. M. Aykut ATTAR
Dr. ATTAR Türkiye ekonomisinin uzun dönemli büyüme ve kalkınma deneyimini farklı
modeller ışığında değerlendirerek bu alandaki temel nedenleri irdeleyen ve söz konusu
alanda geniş kapsamlı model geliştirmeye yönelik çalışmaları nedeniyle teşvik ödülüne uygun
bulunmuştur.

GÜZEL SANATLAR VE KONSERVATUVAR
Sanat Ödülü: Jüri Sanat Ödülüne değer eser belirlememiştir.
Sanat Teşvik Ödülü: Dr. Öğr. Üyesi Seval ŞENER, Dr. Öğr. Üyesi Havva ALTUN DEMİRCAN
Adaylardan Dr. ŞENER ve Dr. DEMİRCİ orijinallik, yaratıcılık ve güncellik kapsamında eserler
üretmeleri ve ulusal sanat çevresindeki tanınırlıkları nedeniyle ödüle layık görülmüştür.

TOPLUMA HİZMET ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
Prof. Dr. ÖZVARIŞ’ın mesleki faaliyetleri özellikle aile içi şiddet, sağlık okuryazarlığı, Suriyeliler
özelinde mülteciler ve kadın sağlığı konularında yoğunlaşmaktadır. Prof. Dr. ÖZVARIŞ’ın
çalışmaları etki değeri ve toplum geneline yayılma özelliği açılarından irdelendiğinde
mültecilere yönelik oluşturulan sosyal politikaların ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesinin
önünü açtığı, şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetlerinin kurulması ve eğitim
programlarının kamu hizmetleri kapsamında kullanılmasını sağladığı, dezavantajlı kesimlerin
bilgiye ulaşımını kolaylaştırdığı ve ülkemizde sağlık eğitimi ve sağlık iletişiminin standart bir
biçimde uygulanmasını geliştirmesine katkı sağladığı değerlendirilerek, ödüle layık
görülmüştür.

EĞİTİME KATKI ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Yekta ÖZER
Prof. Dr. Yekta ÖZER Türkiye’de radyofarmasinin Eczacılık Fakültesi’nde yeni bir alan olarak
kurulmasını, ülkemizde ve Üniversitemizde ilk anabilim dalı olarak yapılanmasını, radyofarmasi
alanında ülkemiz gereksinimlerini karşılayacak donanımda kişilerin yetişmesini sağlaması,
eczacılık ve radyofarmasi eğitimine önderlik yapması ve sunduğu katkılar nedenleriyle 2017
Hacettepe Üniversitesi Eğitime Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür.

AZİZ SANCAR ONUR NİŞANI FONU ÖDÜLÜ
Ar. Gör. Dr. Aslıhan GÖKALTUN
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi uyarınca oluşturulan Aziz Sancar Onur Nişanı
Fonu Ödülü için bu yıl Mühendislik alanından doktora sonrası bir araştırmacımızın yurt dışında
1 yıl süreyle ayda 1000 ABD Doları ve gidiş-geliş ulaşım masraflarını karşılamak üzere
desteklenmesi kararı alınmıştı. Bu yıl adayların “QS, THE, Academic Ranking of World
Universities (Shanghai) tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında ilk 200
içinde bulunan bir üniversiteden 1 yıl süreyle araştırma yapmak üzere kabul edilmiş olmak”
koşulunu sağlaması ön görülmüştü.
Söz konusu kapsamda başvuran ve Harvard University Center for Engineering in
Medicine adlı merkezde doktora sonrası araştırmalarına devam etmek üzere kabul edilen
Mühendislik Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Aslıhan
GÖKALTUN 2018-2019 Aziz Sancar Onur Nişanı Fonu ödülüne uygun görülmüştür.

