


















Ocak 2021Haber

Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi 
birikimine katkıda bulunan başarılı bilim 
insanlarını ödüllendiren, “Koç Üniversi-
tesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” 2019 
ve 2020 yılı ödülleri düzenlenen online 
törenle iki kadın bilim insanına takdim 
edildi. 2019 yılına ait ödül, “İktisadi, İdari, 
Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk” alanla-
rında çığır açıcı çalışmalar gerçekleştiren 
Cornell Üniversitesi Ekonomi ve Toplum 
Çalışmaları Merkezi Direktörü ve Cornell 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Filiz Garip’in oldu. 2020 
yılının ödülü ise “Fen, Mühendislik ve Tıp 
Bilimleri” alanında çalışmalar gerçekleşti-
ren İsviçre’de École Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne (EPFL) Fotonik Doktora 
Okulu Direktörü ve Biyomühendislik Ens-
titüsü’nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. 
Hatice Altuğ’a verildi. Törende konuşan 
Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başka-
nı Prof. Dr. Nur Yalman, Koç Üniversitesi 
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı dünya 
çapında ses getiren ve diğer araştırmacılara

Rahmi M. Koç Bilim Madalyaları İki 
Kadın Bilim İnsanına Takdim Edildi

ilham veren çalışmaları nedeniyle, dünya-
ca ünlü iki bilim insanına vermekten gurur 
duyduklarını belirtti. Koç Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise “Gelecek 
10-20 yıl içinde insanlığı ve toplumları en 
çok etkileyecek olan yeni buluşların ço-
ğunun sosyal ve insani bilimlerle temel 
bilimler, mühendislik ve tıp alanlarının ke-
sişmelerinde ortaya çıkacağını” söyledi.

Koç Üniversitesi tarafından, başarılı ve öncü 
bilim insanlarını ödüllendirerek, bilime hizmet 
etmek amacıyla başlatılan Koç Üniversitesi 
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası bu yıl online 
törenle sahiplerini buldu. 2019 ve 2020 yıl-
larına ait ödüller, iktisadi, idari, sosyal, insa-
ni bilimler ve hukuk alanlarında çığır açıcı 
çalışmalar gerçekleştiren Cornell Üniversitesi 
Ekonomi ve Toplum Çalışmaları Merkezi 
Direktörü ve Cornell Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Garip ile 
Fen, Mühendislik ve Tıp bilimleri alanında ça-
lışmaları olan İsviçre’de École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) Biyomühendislik

Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. 
Hatice Altuğ’un oldu.

Prof. Dr. Garip, 21. yüzyılın en önemli sorunla-
rından biri olan göç konusunda ileri veri top-
lama yöntemlerini kullanarak gerçekleştirdiği 
çalışmalarına istinaden 2019 yılı Koç Üniver-
sitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödülüne 
layık görüldü. Prof. Dr. Hatice Altuğ ise nano 
boyutta ışık-madde etkileşimleri, ışığın çip 
üstünde manipülasyonu ve yenilikçi nano-bi-
yo-fotonik uygulama alanlarındaki öncü kat-
kılarıyla 2020 yılı Koç Üniversitesi Rahmi M. 
Koç Bilim Madalyası’nın sahibi oldu.

Prof. Dr. Nur Yalman: “Üniversitemiz, ha-
yır eserlerinin belki de en önemlisidir”

Törende konuşan, Koç Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, bu yıl 
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madal-
yası’nı dünya çapında ilham veren çalışma-
ları nedeniyle iki bilim insanına vermekten 
büyük gurur duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Nur 
Yalman, “İdarî, sosyal, insanî bilimler ve hu-
kuk alanlarında önemli çalışmalara imza atan 
Prof. Dr. Filiz Garip ile fen, mühendislik ve 
tıp bilimleri alanında çığır açan araştırmaları 
bulunan Prof. Dr. Hatice Altuğ’u tebrik edi-
yorum. Bundan sonra da büyük başarılarla 
isimlerinden söz ettireceklerine inandığımızı 
ifade etmek istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Yalman: “Şiarımız, Atatürk’ün 
işaret ettiği yaratıcı istikamettir”

Prof. Dr. Yalman sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bugün Üniversitemiz dünyanın en saygın 
akademik kuruluşları arasında haklı bir yer 
edinmiş ise ismi Caltech ve École Normale 
Supérior gibi efsanevi üniversitelerle birlikte 
anılıyor ise bu başarının en önemli mimar-
larından biri hiçbir zaman desteğini esirge-
meyen Onursal Başkanımız sevgili Rahmi 
Koç’tur. Ülkemizin insani hayırseverliği asır-
lardan beri gelen olağanüstü yardım vakıfla-
rıyla kanıtlanmıştır. Türk insanının iyiliğini ve 
hayırseverliğini Rahmi Koç, Semahat Arsel 
ve bütün Koç Ailesi canlı bir şekilde temsil 
etmektedir. Koç Üniversitemiz de çok kıymetli

öğretim kadrosu, harika kampüsü, değişik ve 
muhteşem araştırma merkezleri, Tıp Fakülte-
si ve Hastanesi ile bu yapılan hayır eserleri-
nin belki de en önemlisidir.”

Koç Üniversitesi’nin her geçen gün Türkiye 
ve dünyanın en iyi eğitim kurumları arasın-
daki yerini pekiştirdiğini ifade eden Prof. Dr. 
Yalman, “Bu yıl, 27’nci kuruluş yılını geride 
bırakacak olan Üniversitemiz 7 fakülte, 24 
araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim 
forumu, 322 laboratuvar ve Koç Üniversi-
tesi Araştırma Hastanesi’yle Türkiye’nin en 
önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biri 
haline gelmiştir.

Bu muazzam ve doğrusu hayret verici başa-
rıyı takdim edilen Koç Üniversitesi Rahmi M. 
Koç Bilim Madalyası ile çok somut bir şekilde 
tespit etmiş oluyoruz. Amacımız ülkemizi ve 
insanlarımızı en aydın, en ileri, en müreffeh, 
en serbest ve en mutlu medeniyet seviyesine 
bir an evvel getirebilmektir. Bu azametli yolda 
şiarımız tabii ki, büyük kurtarıcımız, önderi-
miz, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 
yaratıcı istikamettir. Ülkemiz geleceğe he-
yecanla bakan çok parlak gençlerle doludur. 
Onların iyi eğitimli olmaları, eşitlik ve hürriyet 
içinde kendilerini serbestçe ifade edebilme-
leri, fikir ve ifade özgürlüğü içinde gelişebil-
meleri bizim vazgeçilmez vazifemizdir. Bu 
konularda hiçbir ülkeden; ne Amerika’dan, ne 
İngiltere’den, ne de Japonya’dan geri kalaca-
ğız. Tarihimizin içinden gelen, derin kültürü-
müzün kıymet ölçülerini ifade eden Mevlâna 
ve Yunus’un temsil ettiği insani hümanizmayı 
yaşatacağız ve bütün dünyaya tanıtacağız.”

Prof. Dr. İnan: “Prof. Dr. Garip ve Prof. Dr. 
Altuğ yeni ufuklar açan isimler”

Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Umran İnan, COVID-19’un bilimsel 
araştırmanın önemini çok daha fazla öne 
çıkardığını ve Dünyamızın bu salgın hastalık-
tan çıkış yolunun bilimsel araştırma ile ola-
cağını kaydetti. Prof. Dr. Umran İnan, “Koç 
Üniversitesi’nde de COVID-19 özelinde hali 
hazırda 40 küsur araştırma projesi
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 yürütülmekte olup, hem Rumelifeneri Kam-
püsü’ndeki hem de Koç Üniversitesi Hasta-
nesi’ndeki laboratuvarlarımızda geliştirilen 
maliyeti düşük ve hızlı bir tanı kiti, filyasyon 
ve takip sistemi ve aşı çalışmaları ön plana 
çıkıyor” dedi. Gelecek 10-20 yıl içinde insan-
lığı ve toplumları en çok etkileyecek olan yeni 
buluşların çoğunun sosyal ve insani bilimlerle 
temel bilimler, mühendislik ve tıp alanlarının 
kesişmelerinde ortaya çıkacağını belirten 
Prof. Dr. İnan, Koç Üniversitesi’nin de kurul-
duğundan bu yana disiplinlerarası çalışmala-
ra odaklandığına dikkat çekti.

Prof. Dr. İnan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bi-
limdeki değişim hızı artık yüz yıllar veya on 
yıllarla değil, yıllar ve hatta aylar bazında öl-
çülür oldu. Neredeyse her gün yeni bir disip-
lin doğuyor; eski disiplinler ise beklenmedik 
iş birlikleriyle yeniden hayat buluyor. 
Bizleri böyle bir gelecek beklerken kadınla-
rın eğitimde, ekonomide ve iş dünyasında 
en etkin şekilde yer almalarını sağlamayan 
toplumların global düzeyde çağdaş mede-
niyet ve insanlık için mücadelelerinde bir 
elleri arkada yarışmaya mahkûm olduklarına 
yürekten inanıyorum. Bu nedenle de, bu iki 
bilim insanımızın ışığında kadınların toplu-
mumuzdaki önemli yerlerini, tarifleyici katkıla-
rını ve potansiyelini bir kez daha idrak edelim 
isterim. Üniversitemizin hem akademik hem 
de idari üst yönetiminin %40’ının kadınlardan 
oluşmasının da başarımızın en önemli unsur-
larından biri olduğunu da eklemek isterim.

2019 senesinin madalya sahibi, sosyal bilim-
ler alanında yaptığı çalışmalarını en gelişmiş 
ağ analitiğiyle, ileri veri toplama yöntemlerini 
kullanarak bir araya getiren ve 21. yüzyılın 
en önemli sorunlarından biri olan göç konusu 
hakkındaki çalışmalarıyla yeni ufuklar açan 
bir isim. Cornell Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Filiz Garip’e, geliştirmiş olduğu çığır açıcı ni-
telikteki modern metodolojiler ile nüfus bilimi 
ve göç alanlarındaki çalışmaları ve bilgisayar 
bilimleri, istatistik, siyasi bilimler gibi farklı di-
siplinlerin ötesine uzanan çok yönlü kuramsal 
katkılarına istinaden takdim etmekten olağa-
nüstü gurur duyuyoruz. 2020 Koç Üniversite-
si Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı

 alan bilim insanı ise, ışık ve nano teknolo-
jiyi birleştirerek geliştirdiği yeni nesil sağlık 
araçlarıyla sepsis gibi ölümcül ve kanser, 
Parkinson, Alzheimer ve demans gibi çok 
ciddi hastalıkların erken teşhisi için çalışma-
larını sürdüren bir isim. École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne’dan (EFPL) Prof. Dr. 
Hatice Altuğ’a, nano boyutta ışık-madde et-
kileşimleri, ışığın çip üstünde manipülasyonu 
ve yenilikçi nano-biyo-fotonik uygulama alan-
larındaki öncü katkılarına istinaden takdim 
etmekten olağanüstü gurur duyuyoruz.”

Prof. Dr. Filiz Garip: “Hayatım boyunca 
göçmen olarak yaşadım”

Araştırmasında göçlerin nedenlerini derinle-
mesine incelediğini ifade eden Prof. Dr. Filiz 
Garip, törende yaptığı konuşmada, hayatı 
boyunca bir göçmen olarak yaşadığını ifa-
de etti. Prof. Dr. Filiz Garip, Araştırmalarına 
“Bilinçli olarak ‘göç’ çalışmak istiyorum diye 
başlamadığını, Harvard Üniversitesi’nde ders 
vermeye başladığında göç üzerine ders ver-
mek istediğini, doktora tezinin göç alanında 
olduğunu söyledi. Prof. Dr. Filiz Garip şöyle 
devam etti: “Milyonlarca Meksikalı göçmen 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyor. Yak-
laşık 40 milyon insan Meksika’da doğmuş 
ve şu an ABD’de. Meksika üzerine çok şey 
yazılmış olmasına rağmen bize büyük resmi 
verecek araştırma pek yoktu. Yani bu 50 se-
nedir devam eden göç hareketi, okuduğumuz 
şeylerde sanki hiç değişmemiş gibi bir resim 
ortaya çıkıyordu. Bu benim için merak konu-
su oldu. Çünkü Meksika 50 sene içinde çok 
değişen bir ülke, aynı şekilde ABD de. Göç-
menlerin aynı kalacağı fikri bana makul gel-
medi.  Son 50 senede bu göç hareketi nasıl 
değişmiş olabilir, bunu nasıl anlayabiliriz diye 
araştırmaya başladım. En temel sorum göç 
eden ve etmeyen insanlar arasındaki farktı. 
Göçmenler arasında farklı insanlar var mı, 
sadece göçmenlere baktığımızda farklı pro-
filde insan bulabilir miyiz sorusunun cevabı 
gerekliydi. Yeni ilerlemeye başlayan ve daha 
önce bildiğim yapay zekâ alanında metot kul-
landık. Bu verilere bakıp, bilgisayar program-
ları kullanarak, verideki genel şemayı ortaya 
çıkardık. Bunu yapınca dört tane farklı

 göçmen dalgası olduğunu gördüm. Hepsinin 
durumları birbirinden farklı. Sonra gördüm ki, 
her birinin göç etmesinin nedeni bambaşka. 
Son 15 yıldır göç üzerine çalışıyorum. Dünya 
nüfusunun büyük kısmı göç hareketlerin-
den etkilenen insanlar ya da göçmenlerden 
oluşuyor. Kaç göçmen var, ekonomiye etkisi 
nedir gibi konuları anlatmamız lazım.”

Koç Üniversitesi’nin hayran olduğu bir ku-
rum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Garip 
sözlerini şöyle tamamladı: “Öncelikle yapı-
lan en önemli şey, bilimin önemini topluma 
anlatmak. Bence insanlığı ileri götürmek için 
elimizde daha iyi bir araç yok. Benim için bu 
ödülü almak büyük onur. Ama aynı zamanda 
bunu büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. 
Kariyerimin çok başındayım, bundan böyle 
bu ödüle layık olmak istiyorum. Bu bilimsel 
çalışmaların topluma insanlığa faydasının 
olması için ekstra çalışmak, bana verilen bu 
sorumluluğu öğrencilere taşımak ve bilime, 
insanlığa katkı sağlamak gerekiyor.”

Prof. Dr. Hatice Altuğ: “Bilimde en önemli 
şey hevesli olmak ve motivasyonunun ol-
ması çünkü bu sana gereken enerjiyi verir”

Avrupa’dan ve ABD’den birçok ödül aldığı-
nı ancak Türkiye’den daha önce hiç ödül 
almadığını kaydeden Prof. Dr. Altuğ, “Koç 
Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, 
Türkiye’den aldığım ilk ve en önemli ödül. 
Türkiye’de yaptığımız çalışmalara bakıp, 
değer vermeleri bizi bu ödüle layık görmeleri 
beni çok mutlu etti” dedi.

İsviçre’de École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne’da (EPFL) grubunu kurarken farklı 
bilim insanlarını bir araya getirdiğine dikkat 
çeken Prof. Dr. Altuğ ise çalışmalarıyla ilgili 
şu bilgiyi aktardı: “Laboratuvarımızın amacı 
ışık, fotonik ve nanoteknolojiyi kullanarak, 
gelecek nesil biyosensör ve biyomedikal 
aletler geliştirmek. Bu geliştirdiğimiz aletleri 
hastalıkların erken teşhisinden tutun da, kişi-
selleştirilmiş tıp gibi değişik alanlarda sağlık 
üzerindeki uygulamalarına bakıyoruz. Genel 
amacımız, insan hayatının kurtarılmasına 
katkıda bulunmak. Geliştirdiğimiz bu aletleri 

kan, idrar ve hücre ya da değişik biyomedikal 
örneklerin üzerine uyguluyoruz.”

AB kapsamında konsorsiyum üzerinden 
aldığımız bir projenin ana konusu da sep-
sis üzerine hızlı teşhis yapabilecek bir aygıt 
geliştirmekti. Sepsis çok ölümcül bir hastalık. 
Teşhisinde dakikaların önemi büyük. Dolayı-
sıyla geliştireceğimiz aygıtın çok hızlı sonuç 
vermesi gerekiyordu. Biz böyle bir teknoloji 
geliştirdik. Barcelona’da bir hastaneye götür-
dük ve yoğun bakım ünitesinde doktorların 
eline verdik. Böylece direkt hastadan gelen 
örnekler üzerine aygıtı denemiş olduk. Bu 
aygıt çok küçücük, çok ucuz ve taşınılabilir. 
Sonucu çok hassas olduğu gibi çok hızlı geri 
dönüşü var. Geliştirdiğimiz bu aygıt labo-
ratuvardan çıktı, bir doktorun eline geçti ve 
sonuçta belki bir hastanın hayatını kurtarabi-
lecek üretime de dönüşebilir ileride. Dolayı-
sıyla bu belki de bir araştırmacının en mutlu 
olacağı anlardan biridir.”

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran 
İnan’ın başkanlığında dünyanın önde gelen 
farklı kurumlarında çalışan 2019 yılı seçici 
kurulunda, Prof. Dr. Timur Kuran (Duke Üni-
versitesi), Prof. Dr. Yasemin Soysal (Essex 
Üniversitesi), Prof. Dr. Kemal Kirişçi (Broo-
kings Enstitüsü), Prof. Dr. Zeynep Çelik (New 
Jersey Teknoloji Enstitüsü ve Rutgers Devlet 
Üniversitesi) ve görev almıştır.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran 
İnan’ın başkanlığında dünyanın önde gelen 
farklı kurumlarında çalışan 2020 yılı seçici 
kurulunda ise, Prof. Dr. İvet Bahar (Pittsburg 
Üniversitesi), Prof. Dr. Ali Erdemir (Texas 
A&M Üniversitesi), Prof. Dr. Tamer Başar 
(Illinois Üniversitesi – Urbana-Champaign), 
Prof. Dr. Miral Dizdaroğlu (NIST-ABD Ulu-
sal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) görev 
almıştır.
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Dünyada yıldızı yükselen iki genç bilim kadını daha

Prof. Dr. Filiz Garip (solda) ve Prof. Dr . Hatice Altuğ bilim ödülleriyle görülüyor. (Foto: Koç Üniversitesi)

Geçen yıl yapılamayan Rahmi Koç Bilim Madalyası ödül töreni, 2020 Bilim Madalyası töreniyle birlikte 17 Aralık’ta kovit salgını nedeniyle
dijital ortamda yapıldı. Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan 2019 yılı bilim ödülünün Cornell Üniversitesinden Prof. Dr. Filiz Garip, 2020
ödülünün ise Lozan Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Altuğ’a verildiğini ilan etti. Koç Bilim Ödülünün dünyada yıldızı yükselen iki Türk
bilim kadınına verilmiş olması önemli.

Göç sorunlarını araştıran bir göçmen
Filiz Garip, ABD’deki Cornell üniversitesinde sosyoloji dersleri veriyor. Bilim dünyasında özellikle göç ve göçmen araştırmalarıyla
tanınıyor. İşin ilginç yanı, kendisinin de göçmen bir aileden olması. Garip’in ailesi, doğduğu 1978 yılında Bulgaristan’ın Kırcali şehrinden
Türkiye’ye göçmüş. Yani göçmenliğin ne olduğunu yaşayarak biliyor. Ankara ve İstanbul’da ilk ve orta eğitimi sonrası Boğaziçi
Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumuş. Sonra alan değiştirerek önce ekonomi, sonra sosyolojiye geçiş yapmış. İleri teknoloji
kullanarak göç dalgalarının toplumsal yapıya ve ekonomiye etkilerini modelliyor. Meksika’dan ABD’ye göç üzerine yazdığı bir kitap
dört uluslararası ödül almış. Türkiye’deki Suriyeli göçmenler üzerine başlattığı bir çalışma koronavirüs Covid-19 pandemisi nedeniyle
şu anda sekteye uğramış durumda.

Filiz Garip, Tayland’da göç araştırmaları sırasında görülüyor.

Fizikle tıbbı buluşturan Bilkentli
Hatice Altuğ İsviçre’de Lozan Politeknik Üniversitesinde fotonik ve biyomühendislik dersleri veriyor. Burdur’da doğmuş, liseyi Antalya’da
bitirdikten sonra Bilkent’te fizik okumuş. Standord ve Boston üniversitelerinde burslu olarak optik ve nanoteknoloji çalışmış. 2011 yılında
Popular Science dergisi tarafından Yılın En Başarılı 10 Genç Bilim İnsanından biri seçilmiş. Işık ve nano teknolojiyi birleştirerek geliştirdiği
yeni nesil sağlık araçları ile çok ciddi hastalıkların erken teşhisi için yaptığı çalışmaları öncü sayılıyor. Laboratuvarda geliştirdikleri
portatif bir cihaz, sepsis ve benzeri ölümcül hastalıkların hızlı teşhisinde kullanılmaya başlamış. Şimdi de kovit teşhisinde kullanılması
için çalışmalar sürdürülüyor.

Hatice Altuğ’un kovit gibi ölümcül hastalıkların ucuz ve hızlı teşhisi üzerinde çalışıyor.

Dışarıda başarınca övünüyoruz ama
Daha geçenlerde Almanya’da kovit aşısı geliştirmesine katkıda bulunan Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile övündük. Geçenlerde
Financial Times gazetesi onları 2020’nin en etkili insanları insanları ilan etti. Burada yeterli imkân bulamadıkları için göçen
beyinlerimizin “Türk” olduğunu ancak dışarıya gidip başarı elde ettiğinde hatırlıyor ve övünüyor yöneticilerimiz.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, geliştirdikleri aşı üzerine BM Genel Kurul delegelerine bilgi verirken görülüyor.

Benzeri bir durumu giyilebilir kalp pili icat eden ve şimdilerde kadınlarda göğüs kanserini teşhis edebilen sutyen üzerinde çalışan
ABD’deki MIT laboratuvarından Prof. Dr. Canan Dağdeviren özelinde görmedik mi? Yine Boston’da Harvard Üniversitesi Genetik
Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve MIT İktisat Bölümünde yoksulluk-refah-demokrasi çalışmalarıyla da
dünyada en çok atıfta bulunulan 10 iktisatçı arasında sayılan Prof. Dr. Daron Acemoğlu özelinde görmüyor muyuz? Üçüyle de tanışma
şansı bulduğum için çok rahat söyleyebilirim. Üçü de Türkiye’de olsalar bırakın bu başarıları elde etmeyi, inandıkları doğruları söyleme
alışkanlıkları nedeniyle muhtemelen KHK’larla üniversiteden uzaklaştırılmış, belki de hapse girmiş olabilirlerdi.

Canan Dağdeviren giyilebilir ve tükenmeyen kalp pili cat etti, görüş kanserini erken teşhis edecek sutyen üzerinde çalışıyor.

İlk defa bir bilim dalında Nobel alan Türk olarak övündüğümüz Prod. Dr. Aziz Sancar, Türkiye’de kalsaydı kim bilir hangi üniversitede
bürokratik çarklar arasında projelerine ödenek bulmak için çırpınıyor olacaktı. Yalan mı?

Ağlanacak halimizle böbürlenmek
Türkiye’de ideolojik, siyasi ve kültürel çarklar arasında öğütülüp kaybolan nice Uğur, Özlem, Filiz, Hatice, Canan, Gökhan, Daron var.
Meselenin özünde fikir ve ifade özgürlüğü vardır. Fikir ve tezlerin özgürce ifade edilemediği ortamlarda bilimsel ve teknolojik gelişme
tesadüflere ve şansı yaver giden şahsi gayretlere bağlıdır. Ağlanacak halimizle böbürlenmek ise bize özgü bir çarpıklık.
Rahmi Koç 2019 ve 2020 Bilim Madalyalarının iki genç bilim kadınına verilmiş olması sadece kadınların toplumda daha önde, etkili ve
görünür olması açısından önemliyle değil, aynı zamanda bilim çalışmalarındaki bu gerçeği yüzümüze vurduğu için de önemlidir.
Ödülü alanları da takdir edip verenleri de kutlamak gerekiyor.
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Göçmenlerde inanılmaz ‘yeniden başlama’ enerjisi var

Vahap MUNYAR
İŞ DÜNYASINDA DİYALOG
vahap.munyar@dunya.com

21 Aralık 2020 Pazartesi

1950’li yılların sonları... Osmanlı döneminde Adana’dan Bulgaristan’a göç etmiş bir ailenin fertleri Türkiye’de kalan aile üyeleriyle yeniden bir araya gelebilmek için
yola koyuldu.

Söz konusu ailenin “vatan hasreti yolculuğu”, o günlerin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) blokuna, diğer bir deyimle “Demir Perde”ye takıldı. Aile
Kırcaali’ye yerleşti.

1978’de Filiz doğduğunda, Türkiye’ye göç fırsatı da gündemlerine geldi. Eşyalarını birkaç valize sığdırıp, kucaklarında Filiz bebek, buz gibi bir vagona sığınıp Bursa’ya
doğru yola çıktılar.

Bugün ABD’de Cornell Üniversitesi Ekonomi ve Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Filiz Garip, 1978’deki tren
yolculuğunun öyküsünü dinleyerek büyüdü.

ABD’de Türkiye’nin gururu olan Prof. Filiz Garip’i görüntülü platformda gerçekleşen “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” töreninde izledim.

Prof. Garip, “İktisadi, idari, sosyal, insani, bilimler ve hukuk” alanlarındaki “çığır açıcı” çalışmalarıyla 2019 yılı ödülünü alırken, öyküsünü de paylaştı:

-Bulgaristan doğumluyum. Ailem ben doğar doğmaz Türkiye’ye göç etmiş. Bir süre Ankara’da yaşadık. Sonra da Çerkezköy’e taşındık. İlkokulu Çerkezköy’de, liseyi
İstanbul’da bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendislik okudum.

Sonra ABD yıllarının başladığını belirtti:

-Princeton Üniversitesi’ne girdim. New York’ta bir şirkette çalışmaya başladım. Farklı ders olarak sosyoloji de aldım. Princeton’da sosyolojiye odaklanmaya karar
verdim.
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Doktora tezini Tayland’daki “köyden kente göç” üzerine hazırladığını kaydedip, ekledi:

-Yıllarca mühendis olmak için çalıştıktan sonra bir çırpıda hiç bilmediğim yola girmek belki de göçmen ruhumun sonucuydu.

Kararını şöyle analiz etti:

- Cesaretim, belki de herşeyini bırakıp gelmiş, sıfırdan başlamış ama yine de başarmış bir ailede büyümekten geliyor.

Doktora tezinin Harvard Üniversitesi’nde ders verme kapısını açtığını vurguladı:

- Harvard’da ABD’deki 40 milyon Meksika doğumlu göçmenler konusuna yöneldim.

Ekibiyle birlikte Meksika’ya gidip yüzlerce aileyle konuştuklarını anlattı:

- Göçmenleri genelde ekonomik koşullarını düzeltmek için bir yerden başka yere giden insanlar olarak görürdük. Araştırınca farklı nedenler olduğunu anladık.

Şu noktanın altını çizdi:

- Ana nedenlerini anlamadığımız sürece göçü durdurmak imkansız.

Göçmenliğin her bildiğini yeniden öğrenmek anlamına geldiğine vurgu yapıp sürdürdü:

- Göçmen olmak, kendini ispatlamak için sürekli çalışmak, her zaman değişikliğe hazır olmak demek.

Noktayı şu mesajla koydu:

- Göçmenlerde aslında inanılmaz bir yeniden başlama enerjisi var. Bu, hepimiz için bir itici güç olabilir. Yeter ki olanak sağlayalım.

1978’de henüz bebekken buz gibi vagonda yaşadığı göçü her dinledikçe Prof. Garip’in “yeniden başlama enerjisi” tetiklendi.

Bu “enerji” onu Cornell Üniversitesi Ekonomi ve Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörlüğüne taşıdı.

Prof. Garip, aynı enerjiyle “Rahmi M. Koç Bilim Madalyası”na uzandı.

Göçmen ruhu ailemde hep canlı

1989 yılı Haziran ayı, Çerkezköy... Bulgaristan göçmeni bir Türk ailenin evinde gelecek konuklar için hazırlık telaşı var:

- Evdeki tüm battaniye ve çarşaflarla her boş alana yatak yapılacak. Bulgaristan'dan akrabalarımız geliyor.

Cornell Üniversitesi Ekonomi ve Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Filiz Garip, 2019 yılı "Rahmi M. Koç Bilim Madalyası”nı aldığı törende Türkiye’ye değindi:

-Türkiye, 2010 yılına kadar net göç veriyordu. Şimdi göç alan bir ülkeyiz. Milyonlarca göçmene şu anda ev sahipliği yapıyoruz. Bu, Türkiye için bir ilk değil.

1989 yılında 11 yaşındayken yaşadığı geceyi anlatıp, ekledi:

- O yıl yaklaşık 300 bin Türk, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etti. Türkiye, tereddüt etmeden onları kabul etti. O göç geride kaldı ama göçmen ruhu ailemde hâlâ çok
canlı.

‘Fırsat kapısı’ndan girdi, ‘Sepsis'i hızlı teşhis cihazı yaptı

BURDUR’un Karamanlı ilçesinde 1978 yılında öğretmen anne-babanın 3’üncü çocuğu olarak dünyaya gelen Hatice, üniversite tercihlerini yaparken şöyle düşündü:

- Fizik okursam temelim sağlam olur.

Bu hedefle Bilkent Üniversitesine girdiği ilk yıl yurt dışı planlarına da odaklandı:

- Lisans üstü eğitimi için Stanford Üniversitesine (ABD) gitmeliyim.

Stanford Üniversitesindeki eğitimini tamamlarken şu kanıya vardı:

-Stanford, benim için kısıtlamaların değil, fırsatların açıldığı yer oldu.

Nitekim Ocak 2007’de, 28 yaşındayken asistan profesör olarak Boston
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Üniversitesi elektrik bölümünde göreve başladı. Harvard Üniversitesi’nde iki farklı laboratuvarda gözlemler yaptı:

- Birincisi fizik bölümüydü, quantum optik üzerine. İkincisi Harvard Tıp Fakültesi'nde Mehmet Toner hocanın laboratuvarıydı. Kandaki kanser hücrelerini
yakalayabilecek bir aygıt geliştiriyorlardı.

Bu alana yöneldi:

-Kendi laboratuvarımda fotonik ve nanoteknolojiyi sağlık alanına uygulamaya odaklanabilirim.

2012’de bazı üniversitelerden teklifler aldı. İsviçre’deki Ecole Polytechnique Federale de Lausanne’dan (EFPL) gelen teklifi seçti. Lozan’a taşındı.

Fen, mühendislik ve tıp bilimleri alanındaki çalışmalarıyla 2020 yılı "Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası"nı alan Prof. Hatice Altuğ, törende öyküsünü
anlatıp, sürdürdü:

-EFPL'de 15-20 kişilik bir takım kurduk. Laboratuvarımızın amacı ışık, fotonik ve nanoteknolojiyi kullanarak gelecek nesil biyosensör ve biyomedikal aletler
geliştirmek.

Aletlerin etkisi üzerinde durdu:

-Geliştirdiğimiz aletleri hastalıkların erken teşhisinden tutun da, kişiselleştirilmiş tıp gibi değişik alanlarda sağlık üzerindeki uygulamalarına bakıyoruz. Amacımız,
insan hayatının kurtarılmasına katkıda bulunmak.

AB kapsamında yürüttüğü projeye işaret etti:

-Projenin ana konusu “sepsis” üzerine hızlı teşhis yapabilecek bir aygıt geliştirmekti. “Sepsis” çok ölümcül bir hastalık. Teşhisinde dakikaların önemi büyük.

Teknolojiyi geliştirip Barcelona’da bir hastanede yoğun bakım ünitesindeki doktorlara verdiklerini aktardı:

-Aygıt çok küçücük, taşınabilir ve fiyat olarak da ulaşılabilir. Sonucu çok hassas olduğu gibi hızlı geri dönüşü de var. Prof. Hatice Altuğ, "sepsis"in yanısıra kanser,
Parkinson, Alzheimer ve demans gibi hastalıkların erken teşhisini sağlayacak aygıtlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolun açık olsun Prof. Hatice Altuğ.
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