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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
"Serhat Özyar Yılın Genç Bi-
lim İnsanı" ödülleri sahiplerini 

buldu. Elektrik Mühendisleri Odası, 
Bilim ve Ütopya Kooperatifi ile ODTÜ 
Öğretim Elemanları Derneği tarafın-
dan düzenlenen "Serhat Özyar Yılın 
Genç Bilim İnsanı Ödülleri"ne, bu yıl 
Dr. Zeynep Akalın Acar ve Dr. Cüneyt 
Berkdemir değer görüldü. 

4. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı 
Ödül Töreni, 24 Nisan 2006 Pazartesi 
günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merke-
zi A Salonu’nda gerçekleştirildi. Genç 
yaşta yitirdiğimiz değerli bilim insanı 
Serhat Özyar’ın anısını yaşatmak ve 
ülkemizde bilimi maddi bir güç hali-
ne getirmek için düzenlenen Serhat 
Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödül 
Töreni’nin açılış konuşmasını ODTÜ 
Öğretim Elemanları Derneği Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Melek Yücel yaptı. 
Yücel, konuşmasında ülkemizdeki 
bilim anlayışını ve bilimsel araştır-
malardaki olanaksızlıkları 
eleştirirken, “Ülkemizde 
bilimsel araştırmanın 
kurumsallaştırılması ve 
bilim gücümüzün inşası 
için üniversitelerimizdeki 
doktora programlarının 
desteklenmesi ve ülkemi-
zin bilim gündemiyle ilişki-
lendirilmesinin son derece 
önemli olduğu kanısını ve 
Serhat Özyar Ödülü’nün 
bu amaca hizmet etmekte 
olduğu umudunu taşımak-
tayız” dedi.  

Yücel, anısına ödül töreni düzenlenen 
Serhat Özyar’ı ve bilim anlayışını şöyle 
anlattı: 

“24 Nisan 2002 tarihinde, henüz 37 
yaşındayken yitirdiğimiz Dr. Serhat 
Özyar, bilimin ülke yaşamında 
maddi bir güç haline getirilmesine 
kendini adamış genç bir bilim in-
sanıydı. Araştırmacı bilim adamı ve 
aydın kimliği, toplumsal sorunlara 
duyarlılığı, hiç doymayan merakı 
ve üretkenliği ile 37 yıllık yaşamına 
pek fazla ürün sığdırdı. Parlak bir 
öğrencisi olduğu ODTÜ Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Bölü-
mü’nde yüksek lisans ve doktora 
çalışmalarını büyük bir başarıyla 
tamamladı. Yaşamını yitirdiğinde 
aynı bölümde öğretim üyeliği 
yapmaktaydı. 

Dr. Serhat Özyar bilimsel çalışma-
yı yalnızca uzmanları ilgilendiren 
teknik bir uğraştan ibaret görme-
yen, bilimsel yaklaşımın düşünsel 

yaşamın tüm alanlarına egemen 
kılınmasının gereğine ve önemine 
inanmış bir aydınlanmacıydı. Bilim 
ve Ütopya Dergisi ve Kooperatifi 
ile Ortadoğu Öğretim Elemanları 
Derneği’nin kurucularındandı ve 
yaşamının sonuna kadar, gerek 
bu kuruluşların, gerekse Elektrik 
Mühendisleri Odası’nın en etkin 
üyelerinden biri olarak faaliyet 
gösterdi. Bilimi tüm yönleriyle ülke 
hizmetine sokmayı hedefleyen bü-
tünsel bakış açısını hiçbir zaman 
terk etmedi. Şurası bir gerçektir ki, 
Dr. Serhat Özyar, ürettikleriyle hala 
aramızda yaşamayı sürdürüyor.”

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Elemanları Derneği’nin kuruluş 
amaçlarını anlatan Yücel, “Kurucu 
üyemiz Dr. Serhat Özyar’ın ODTÜ 
Öğretim Elemanları Derneği’nin 
kuruluşu sırasında ve sonrasındaki 
değerli emeklerinin unutulabilmesi 
mümkün değildir” 

diyerek konuşmasını 
bitirdi. 

Doç. Dr. Melek Yücel’in 
açılış konuşmasını mini 
şan konseri sunumu takip 
etti. Konserin ardından 
gerçekleştirilen ödül töre-
ninde Elektrik Mühendisle-
ri Odası adına Seçici Kurul 
Üyesi Haşim Aydıncak, 
Bilim ve Ütopya Koopera-
tifi adına Prof. Dr. Semih 
Koray ve ODTÜ Öğretim 
Elemanları Derneği adına 
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da Doç Dr. Melek Yücel konuşmaları-
nı yaptılar. Haşim Aydıncak, EMO’nun 
meslek alanına yönelik çeşitli çalışma-
ların yanı sıra bilimsel-teknik ağırlıklı 
faaliyetler sürdürdüğünü anlatırken, 
“Bu etkinliklerimiz, üyelerimizin, mes-
lektaşlarımızın, üniversitelerin-bilim ve 
akademik çevrelerin, sanayinin ortak 
buluşma zeminleri olarak işlev gör-
mektedir. Çoğu kez farklı sektör kuru-
luşları, değişik üniversiteler, TÜBİTAK 
gibi kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştir-
diğimiz etkinliklerin kurumlaşmasında 
önemli mesafeler aldık” dedi.  

Bilim ve teknolojinin insan yaşamına 
yansıtılmasının önemine ve meslek 
alanındaki sorunlara sahip çıkmanın 
gereğine dikkat çeken Aydıncak, 
şöyle konuştu: 

“Ulusal kalkınma, bilim-teknoloji 
ve sanayileşme politikalarının 
belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi, 
halkımızın ve mühendislerin refah 
düzeyinin yükseltilebilmesi için de 
önemli bir hedeftir. Bu nedenle 
EMO, meslek alanımızdaki sorun-
lara sahip çıkmamızın, ülkemizde-
ki demokrasi mücadelesine katkı 
koyacağını, ülkemizdeki demok-
rasi, barış, bağımsızlık ve insan 
haklarından yana gelişmelerin ise 
akademik-mesleki çalışmaların 
daha sağlıklı yürütülmesine destek 
oluşturacağını gözeten bir diyalek-
tik bütünlüklü çalışma ve mücadele 
hattı izlemektedir. Bütünüyle em-
peryalizme-küreselleşmeye en-
dekslenmiş yönetim anlayışlarıyla 
ülkemizdeki bilimsel çalışmaların 
ve AR-GE çalışmalarının giderek 
güdükleştirildiği ve etkisizleştirildi-
ğine tanık olmaktayız. Bunu kendi 
alanımızda mühendislerimizin 
giderek üretim süreçlerinden, ya-
şamımızı ve geleceğimizi  planlama 
süreçlerinden koparılması boyutları 
ile yıllardır yaşamaktayız. Bu konu-
daki bizim ve benzeri kaygıları pay-
laşan çevrelerin uyarıları, bilindiği 
gibi emperyalizme-küreselleşmeye 
biat etmeyi varlık nedeni gören güç 
odaklarınca duyulmuyor ve bastırıl-
maya çalışılıyor.” 

Genç yaşta yitirdiğimiz 
bilim insanı Serhat 
Özyar’ın anısına 

düzenlenen Genç Bilim 
İnsanı Ödül töreni, 

ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde yapıldı.  

Ödülü Dr. Zeynep Akalın 
Acar (ODTÜ) “Gerçekçi 
İnsan Kafası Modelleri ile 
Elektromanyetik Kaynak 

Görüntüleme”, Dr. Cüneyt 
Berkdemir (Erciyes 

Üniversitesi) de “Nadir 
Toprak-Katkılı Tek-Modlu 
Fiber Kuvvetlendiricilerin 

Tasarımı ve 
Optimizasyonuna 

Sıcaklığın Etkisi” başlıklı 
doktora teziyle kazandı.

Aydıncak'ın konuşmasından sonra 
Prof. Dr. Ali Gökmen, ödül kazanan 
çalışmaları ve ödüle değer görülme ge-
rekçelerini Seçici Kurul adına aktardı. 
Ardından Serhat Özyar’ın meslektaşla-
rı, arkadaşları ve yakınları söz alarak, 
anılarını ve özlemlerini izleyicilerle pay-
laştılar. Serhat Özyar’ın babası Aydın 
Özyar da, oğlunun anısını yaşatanlara, 
bilime ve böyle bir organizasyona katkı 
koyanlara yönelik bir teşekkür konuş-
ması yaptı.  

Ödülü Dr. Zeynep Akalın Acar (ODTÜ) 
“Gerçekçi İnsan Kafası Modelleri ile 
Elektromanyetik Kaynak Görüntüle-
me”, Dr. Cüneyt Berkdemir (Erciyes 
Üniversitesi) de “Nadir Toprak-Katkılı 
Tek-Modlu Fiber Kuvvetlendiricilerin 
Tasarımı ve Optimizasyonuna Sıcak-
lığın Etkisi” başlıklı doktora teziyle 
kazandı. Kazananlara ödüllerini ODTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut verdi. 
Ödülü  kazanan Dr. Zeynep Akalın 
Acar ve Dr. Cüneyt Berkdemir’e para 
ödülü, plaket ve sertifika verildi. Ödül-
lerini alan Dr. Zeynep Akalın Acar ve 
Dr. Cüneyt Berkdemir, ödüle değer 
görülen tez çalışmalarının özet sunu-
munu yaptılar.

EMO Elektrik Mühendisliği Dergisi_Temmuz 2006_sayı 428


