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TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ 

 
Bilim Ödülü: Prof. Dr. Nurten AKARSU 
 
Prof. Dr. Nurten  Akarsu, yirmi yılı aşkın süredir genetik bağlantı analizleri, genetik 
lokusların ortaya konması,  geniş hasta gruplarında bu çalışmalarını gerçekleştirmesi, 
söz konusu alandaki süreğen ve yaratıcı çalışmaları ve uluslararası tanınırlığı 
nedeniyle uygun görülmüştür.  
 
Bilim Teşvik Ödülü: Doç. Dr. Güneş ESENDAĞLI, Doç. Dr. Emine EREN 
KOÇAK, Doç. Dr. Emirhan NEMUTLU 
 
Bilim Teşvik ödülünün üç bilim insanına paylaştırılmasına karar verilmiştir. Bu üç 
aday sürekli bir bilimsel etkinlik gösterdikleri ve kendi konularında derinleştikleri için 
uygun görülmüştür. Ödülü hak eden bilim insanları (Alfabetik sırayla): 
Güneş Esendağlı: Kanser immünolojisi ve immünoterapisi alanlarında başarılı 
çalışmaları nedeniyle,   
Emine Eren Koçak: RNA interferans (özellikle nöropsikiyatrik hastalıkların temeline 
yönelik) konusundaki temel çalışmaları nedeniyle,  
Emirhan Nemutlu: Özellikle metabolomik alanındaki çalışmaları nedeniyle uygun 
görülmüştür.  
 
 

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
 
Bilim Ödülü: Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU 
 
Prof. Dr. Gümüşderelioğlu, “Doku Mühendisliği” alanında yaklaşık 20 yıldır 
sürdürdüğü çalışmaları ile ülkemizde ve dünyada tanınan önemli bir araştırmacı 
konumundadır. Kurmuş olduğu hücre kültürü ve biyomalzemeler laboratuvarında 
kemik doku mühendisliğine yönelik başarılı çalışmalar yürütmektedir. Yüksek sayıda 
master ve doktora öğrencisinin yetiştirilmesi, yüksek yayın, toplam atıf sayısı ve h-
indeksi değeri, alana sürekli ve sistematik katkısı ve ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilime katkıları nedeniyle uygun görülmüştür.  
Bilim Teşvik Ödülü: Yrd. Doç. Dr. Bora KALKAN 
Yrd. Doç. Dr. Bora Kalkan yüksek etki faktörüne sahip dergilerde yayımlanmış 
çalışmaları, yurt dışında kazandığı sinkrotron teknolojisi ve ilgili deneysel tekniklerin 
somut uygulamaları konusunda ülkemizdeki bilgi birikimini ve yetişmiş bilim insanı 
sayısını artırmaya yönelik önemli katkı potansiyeli ve özellikle katı hal fiziği 
alanındaki deneysel çalışmaları nedeniyle uygun görülmüştür.  
 

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
 



Jüri tarafından, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Bilim Ödülü ve Bilim Teşvik Ödülü 
için ödüle değer eser bulunmamıştır.   
 

 
GÜZEL SANATLAR VE KONSERVATUVAR 

 
 
Sanat Ödülü: Başvuru yapılmamıştır. 
 
Sanat Teşvik Ödülü: Engin SARI, Aslı IŞIKSAL MERCAN 
Sanat ve sanatçının teşvik edilmesine giderek daha fazla ihtiyaç duyulan günümüzde 
adaylardan Engin Sarı ve Aslı Işıksal Mercan’ın sanatsal çalışma ve yeterliliklerinin 
birbirine eş değer olduğu sonucuna varılarak, ödülün bu iki sanatçı arasında 
paylaştırılması uygun görülmüştür.  
 
 

TOPLUMA HİZMET ÖDÜLÜ 
 

Prof. Dr. Meltem YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Duygu KOCA 
Ülkemizde ve özelde Üniversitemizde engelli bireylerin yaşam hakkına ve 
pratiklerine önem verilmesi önemli bir toplumsal sorumluluktur. Bu kapsamda Prof. 
Dr. Meltem Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Duygu Koca engelsiz yaşam ve engelliler için 
mekân düzenlemeleri tasarımı alanlarında yaptıkları ortak çalışmalarıyla, Hacettepe 
Üniversitesi’nin engellilere yönelik hassasiyetini ve çalışma motivasyonunu 
yansıtarak bu ödüle uygun görülmüştür. 
 
 


