2018 HACETTEPE ÖDÜLLERİ
BİLİM ÖDÜLÜ
Tıp ve Sağlık Bilimleri:
Prof. Dr. Okan AKHAN
Özellikle ülkemizde yaygın görülen ve önemli bir halk sağlığı sorunu olan
kist hidatik hastalığı konusunda ve non-vasküler girişimsel radyoloji alanında yüksek
yaygın etkisi olan özgün ve nitelikli çalışmaları, öncü olma niteliği ve üretkenliği ile
ulusal ve uluslararası bilim ortamına yaptığı katkıları nedeniyle layık görülmüştür.
Fen ve Mühendislik Bilimleri:
Prof. Dr. Feza ARIKAN
Uzay havası alanında uluslararası literatüre yapmış olduğu katkılar ve IONOLAB
grubu ile Hacettepe Üniversitesi’nin uzay havası alanındaki öncü merkezlerden biri
olmasını sağlaması ve ilgili alanlardaki özgün ve nitelikli çalışmaları nedeniyle
layık görülmüştür.
Sosyal ve Beşeri Bilimler:

Prof. Dr. Arzu AKKOYUNLU WIGLEY - Doç. Dr. SIMON WIGLEY
Özgün ve yaygın etkiye sahip uluslararası akademik çalışmalarının yanı sıra
başvuruya konu olan çalışmalarıyla demokrasi ile sağlık ilişkisi konusundaki
araştırma belleğine farklı bir bakış açısı kazandırdıkları ve demokrasinin sağlıklı
yaşam beklentisi üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğunu ortaya koydukları için
uygun görülmüşlerdir.
BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ
Tıp ve Sağlık Bilimleri:
Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım ÖZTÜRK ATAR, Dr. Öğr. Üyesi Şefik Evren
ERDENER, Doç. Dr. Bora GÜLHAN
Bilim Teşvik Ödülü’nün üç bilim insanına paylaştırılmasına karar verilmiştir. Üç
aday da bilimsel nitelikleri, alanlarındaki deneyimleri ve üretkenlikleri nedeniyle
ödüle uygun görülmüştür. Ödülü hak eden bilim insanları (Alfabetik sırayla):
1- Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım ÖZTÜRK ATAR: Farmasötik teknoloji alanında
hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı nanosistemlerin geliştirilmesi konusunda yaptığı
multidisipliner başarılı çalışmaları;
2- Dr. Öğr. Üyesi Şefik Evren ERDENER: Nörobilim alanında migren ve
travmatik beyin
hasarında mikrodolaşım patofizyolojisi üzerine
yaptığı
başarılı çalışmalar;

3- Doç. Dr. Bora GÜLHAN: Çocuk nefrolojisi alanında özellikle renal
transplantasyon, hemolitik üremik sendrom ve sistinozis konusunda yaptığı
çalışmalar nedeniyle uygun görülmüştür.

Fen ve Mühendislik Bilimleri:
Doç. Dr. Uğur BOZKAYA, Doç. Dr. Berkan DÜLEK, Doç. Dr. Filiz KURALAY
Bilim Teşvik Ödülü’nün üç bilim insanı arasında paylaştırılmasına karar
verilmiştir. Her üç aday da bilimsel etkinliklerinin sürekliliği ve alanlarına olan
katkıları nedeniyle ödüle uygun görülmüştür. Ödülü hak eden bilim insanları
(Alfabetik sırayla):
1- Doç. Dr. Uğur BOZKAYA: Teorik Kimya alanında yaptığı çalışmalarla ilgili
alana yeni elektronik yapı teorilerinin geliştirilmesi ve bu yöntemlerin
kimyasal sistemlere uygulanarak moleküler özelliklerinin daha etkin şekilde
bulunmasına sağladığı katkılar nedeniyle uygun görülmüştür.
2- Doç. Dr. Berkan DÜLEK: Sezim ve kestirim kuramı ile bu kuramın haberleşme
sistemlerine uygulamaları konusunda yapmış olduğu özgün ve nitelikli
çalışmaları ve ilgili alanlardaki ağırlıklı katkısı nedeniyle uygun görülmüştür.
3- Doç. Dr. Filiz KURALAY: Analit tayini amaçlı hızlı ve duyarlı
elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesi, nano/mikromotor sentezi, biyo
yakıt hücresi tasarımı ve kontrollü ilaç salımı konularında yapmış olduğu
özgün ve nitelikli çalışmaları nedeniyle uygun görülmüştür.

SANAT ÖDÜLÜ
Prof. Ferhat ÖZGÜR
Sanatçı ve akademisyen kimliğiyle sürdürdüğü sanat yaşamında başta üst düzey bir
proje olan “Hayvan Çiftliği” isimli sergisi olmak üzere gerçekleştirdiği ulusal ve
uluslararası kişisel sergileri ve Hacettepe Üniversitesi yanı sıra farklı kurumlarda
alanının gelişimine yaptığı katkılar nedeniyle uygun görülmüştür.

SANAT TEŞVİK ÖDÜLÜ
Ar. Gör. İsmail BEZCİ ve Ar. Gör. Engin ESEN
Sanat Teşvik Ödülü’nün iki bilim insanı arasında paylaştırılmasına karar verilmiştir.
Ödülü hak eden bilim insanları (Alfabetik sırayla):
1- Ar. Gör. İsmail BEZCİ: Çok disiplinli bir bakış açısı ve bütüncül bir yaklaşımla
gerçekleştirdiği sanat çalışmaları ve kurumsal kimliğin korunması,
sürdürülmesi ve tanıtılmasında değer taşıyan projelerde aldığı görevler
nedeniyle uygun görülmüştür.

2- Ar. Gör. Engin ESEN: Ses ve dijital ağırlıklı yöntem ve teknik
kullanarak oluşturduğu kendine özgü sanatsal üslup ve ümit vadeden sanatsal
çalışmaları nedeniyle uygun görülmüştür.

TOPLUMA HİZMET ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Serhat ÜNAL
HIV/AIDS ile mücadele amacıyla bir hekim ve toplum gönüllüsü olarak bilimsel bilgi
ve birikimini topluma yayma çabası, söz konusu hastalığın “ötekileştiren” boyutuyla
mücadeleye ve toplumsal duyarlılık oluşumuna katkıları nedeniyle uygun
görülmüştür.
2019-2020 AZİZ SANCAR ONUR NİŞANI FONU ÖDÜLÜ
Ar. Gör. Dr. Beyza AYAZGÖK
2019-2020 Aziz Sancar Onur Nişanı Fonu Ödülü için Hacettepe Üniversitesi Tıp ve
Sağlık alanından doktora sonrası bir araştırmacının, yurt dışında bir yıl süreyle ayda
1000 ABD Doları ve gidiş-geliş ulaşım masraflarını karşılamak üzere desteklenmesi
kararı alınmış; bu yıl adayların “QS, THE, Academic Ranking of World Universities
(Shanghai) tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında ilk 200 içinde
bulunan bir üniversiteden bir yıl süreyle araştırma yapmak üzere kabul edilmiş olmak”
koşulunu sağlaması ön görülmüştü.
Söz konusu kapsamda başvuran ve CNRS Fransa (National Center for Scientific
Research) ortaklığında Strasburg Üniversitesi Nörobilim Enstitüsü’nde nöropatik ağrı
kaynaklı depresyon konusunda doktora sonrası araştırmalarına devam etmek üzere
kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı
Araştırma Görevlisi Dr. Beyza AYAZGÖK, Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi
uyarınca oluşturulan 2019-2020 Aziz Sancar Onur Nişanı Fonu Ödülü’ne uygun
görülmüştür.

