E-BÜLTEN
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BAİBÜ) PROJE DESTEK OFİSİ (PDO)
TEMMUZ 2020, SAYI 3

21/07/2020

Üniversite Yönetiminden
Akademisyenlerin
Projelerine Destek

Açık Proje Çağrıları
ve Hibe
Programları

TÜBİTAK 1001 Programı
2020 I. Dönem
Başvuruları Sona Erdi

Üniversitemize Ait
Proje İstatistikleri

Prof. Dr. Meltem Velioğlu
ile Söyleşi

Doç. Dr. Göksel Özer
ile Söyleşi

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AKADEMİSYENLERİN TÜBİTAK PROJELERİNE DESTEK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), akademik birimlerde bilimsel proje
üretilmesinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla öğretim üyelerini
desteklemeye ve yüreklendirmeye devam ediyor. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa
Alişarlı, TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı’na 2020 yılı I. döneminde başvuru
hazırlığı yapan öğretim üyeleri ile biraraya gelerek, projeleri hakkında
değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde bulundu. Prof. Dr. Mustafa Alişarlı,
öğretim üyelerini motive etmek ve bilgilendirmek amacıyla Rektörlük Senato
Odasında bir toplantı gerçekleştirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa
Yaman’ın da katıldığı toplantıda, projelerde en sık karşılaşılan ret gerekçeleri ve
yapılması gerekenler değerlendirildi.

AÇIK PROJE ÇAĞRILARI VE HİBE DUYURULARI
1.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru
yapabilecekleri 1501-Sanayi ARGE Destek Programı ve 1507-KOBİ ARGE
Başlangıç Destek Programı 2020 yılı ikinci çağrısı 01/07/2020 tarihinde
açılmıştır. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve

yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. İlgili çağrıya Ön Kayıt
Başvurusu için son tarih 10/08/2020 ve Çağrı Kapanış tarihi 02/09/2020
olup, çağrı ile ilgili detaylı bilgiye

https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresin-

den ulaşılabilir.
2.

TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) İkili İşbirliği Çağrısı açıldı.
Çağrı özellikle geniş spektrumlu anti-koronavirüs ilaçların taranması ve
geliştirilmesi, anti-koronavirüs aşısının araştırılması ve geliştirilmesi, koronavirüs
teşhisinde hızlı ve doğru teşhis için yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi tematik
konulara öncelik vermektedir.Çağrının son başvuru tarihi 07/08/2020 saat
17:00’dir.

3.

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği Çağrısı
açıldı. Çağrının son başvuru tarihi 02/09/2020 saat 17:00’dir.

4.

SEA-EU-JFS Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı
Çağrıları açıldı. Söz konusu çağrıda tematik alanlar arasında bulaşıcı hastalıklar,
nano teknoloji, dijital sağlık ve biyo ekonomi gibi konular bulunmaktadır. Çağrı
ile ilgili detaylı bilgiye https://www.sea-eu-jfs.eu/calls adresinden

ulaşılabilir.
Diğer çağrılarla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen pdo.ibu.edu.tr adresini ziyaret ediniz
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TÜBİTAK ARDEB 1001 PROGRAMI 2020 I. DÖNEM BAŞVURULARI SONA ERDİ

TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı 2020 I. Dönem Başvuru süreci 3 Temmuz 2020 itibariyle sona
erdi. Bu dönemde ilgili programa üniversitemizden toplamda 25 proje önerisi sunuldu. Proje
önerilerinin değerlendirme süreci başlamıştır. Proje önerisi hazırlayıp sunan tüm öğretim üyelerimize başarılar diliyor, gösterdikleri çaba ve emekler için çok teşekkür ediyoruz.
Araştırma

Araştırma

Grubu

Önerilen
Proje
Sayısı

Grubu

Önerilen
Proje
Sayısı

TOVAG

10

SBAG

4

SOBAG

6

KBAG

2

ÇAYDAG

1

MFAG

1

EEAG

1

Akademik

Akademik

Birim

Önerilen
Proje
Sayısı

Birim

Önerilen
Proje
Sayısı

Fen Ede. Fak.

9

Tıp Fak.

2

Müh. Fak.

4

Yeniçağa Yaşar
Çelik MYO

1

Zir. Fak.

4

Diş. Hek. Fak.

1

Eğit. Fak.

3

İkt.İda.Bil.Fak.

1

ÜNİVERSİTEMİZE AİT PROJE İSTATİSTİKLERİ
Üniversitemizin farklı fakültelerinde yürütülen BAP ve TÜBİTAK proje
sayılarının ve bütçelerinin dağılımı aşağıdaki haritalarda sunulmaktadır. FEF
öğretim üyeleri tarafından günümüze kadar 288 BAP ve 81 TÜBİTAK projesi
yürütülmüş ve BAP bütçesinden ilgili fakülteye 6,5 milyon TL aktarılmıştır.
Fen Edebiyat Fakültesi’nde yürütülen TÜBİTAK projelerinin toplam bütçesi
ise 13 milyon TL’dir. Mühendislik Fakültesi ise 25 TÜBİTAK projesi ve 6,8
milyon TL proje bütçesi ile Fen Edebiyat Fakültesi’ni takip etmektedir.

Dr. Önder Gülbeyaz’a harita çizimlerinde gösterdiği katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz
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Prof. Dr. Meltem Nurtanış Velioğlu, 1988
yılında Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme
Bölümü’nden lisans derecesini almıştır.
1997
yılında
üniversitemiz
İşletme
Bölümü’nde yüksek lisansını ve 2002
yılında Anadolu Üniversitesi Pazarlama
Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır.
Prof. Meltem Velioğlu, 2003 yılından bu
yana
üniversitemiz
İİBF’si
İşletme
bölümde akademik çalışmalarına öğretim
üyesi olarak devam etmektedir.

Prof. Dr. Meltem Velioğlu

P

rojeniz
TÜBİTAK
2019
II.döneminde desteklenmeye hak
kazandı. Projeniz ile ilgili kısaca
bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle üniversitemiz adına projemizin kabulünden duyduğum mutluluğu ifade ederek başlamak
isterim.
“Çevrimiçi Ortamda Davranışsal

Boyut Olarak Satın Alma: Türkiye'de Yaşlı
Tüketicileri Etkileyen Faktörlerin Modele
Dayalı Teori Testi” başlıklı projemizin amacı,
Türkiye ölçeğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından
65 yaş ve üstü kabul edilen ve kendi içinde çok
farklı özellikler gösteren yaşlı tüketicileri, çevrim içi
(Internet üzerinden) ürün satın almaya iten ya da
engelleyen güçleri belirleyerek, çevrimiçi satın
alma davranış modeli geliştirmek ve modelin
etkisini ölçmektir. Projemizin bütçesi 120.000
TL’dir ve süresi 20 aydır. Sürenin ilk altı ayı Türkiye’nin yedi bölgesinde en fazla yaşlı nüfüsa sahip
illerde yaşayan yaşlılarımızla yapılacak yüz yüze
görüşmelerle başlayacak, sonrasında yer alan
aşamalarda nicel çalışmalara geçilecektir. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr.
Dilşad Çoknaz, İİBF İşletme Bölümü’nden Doç. Dr.
Süreyya Karsu ve yine İİBF İşletme Bölümü’nden
Dr. Öğr. Üyesi Meftune Özbakır Umut olmak üzere
dört kişilik proje ekibimizde iki doktora öğrencisi
de bursiyer olarak yer almaktadır.

B

u proje önerinizin fikri nasıl
oluştu? Neden ya da nelerden
ilham aldınız?

Bu projenin fikren başlama hikayesi oldukça

ilginçtir ve bir fotoğrafla başlamıştır. Bu fotoğrafta
65 yaş ve üstü tüketici grubunda yer alan babaannenin Internet ile ilgilendiği gözlenirken,
beklenenin aksine torunun ise yanında örgü örmesi yaşlıların yeni iletişim teknolojileriyle mesafeli
olduğu inanışına karşı bir görsel olarak bizde
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merak uyandırmış
çalışmalarımız bu

Çalışmalara

ve

ve yaşlılara yönelik
şekilde başlamıştır.

hatta

projemize

başladıkça da bir taraftan İşletmecilik ve
Pazarlama alanında ihmal edilen büyük bir
yaşlı tüketici kitlesinin varlığı, diğer taraftan bilgi ve teknoloji çağında yaşlı tüketicilerin satın alma davranışlarının incelenmesi
gerekliliğinin hem teorik, hem de uygulama açısından büyük bir boşluk olduğunu
görerek projemize hayat verdik.

S

ize göre projenizin araştırma
alanı ya da sizin araştırma
alanınız neden önemli?

Projemizin başvuru alanı Pazarlama Bilim
Dalı’dır. Pazarlama bilim dalı aslında halk
arasında çok da doğru konumlanmamış,
farklı algılanan bir alan olsa da günümüzün
artan rekâbet ortamında en devingen bilim
dalları arasında özellikle disiplinler arası
yapısıyla yerini almıştır. Ekibimizi de aynı
disiplinler arası anlayışla oluşturduk ve bir
süredir özellikle yaşlı tüketicilere yönelik
farklı konularda araştırmalara yönelmiş
durumdayız. Bu proje özelinde konuşmam
gerekirse; özellikle “tüketici” merkezli insan istek ve ihtiyaçlarını esas alan ve özde
“değer” yaratma temelli çalışan araştırma
alanımız pandemi dönemi ile birlikte daha
da önemli hale gelmiştir. Her ne kadar
projemizin yazımı ve kabulü Kasım 2019
pandemi öncesi dönemi içerse de Mart
2020’den itibaren yaşadığımız pandemi
döneminde projemizin konusu gereği 65
yaş ve üstü bireylerle birlikte Internet
üzerinden
satın
alma
bileşkesi
çerçevesinde şekillenmiş olması da ayrıca
önemi ve aciliyeti bir kat daha artırmıştır.
Hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci
yaşadığımız ve teknolojinin önemli olduğu
bu dönemde yaşlı bireylerin fiziksel ve
ruhsal düzeyde belirli faaliyetleri yapamama durumu; sosyal ilişkilerden, kültürel ve
toplumsal faaliyetlerden, temel hizmetlere
erişimden, yakın çevreden ve iktisadi sahadan uzaklıkları dikkate alındığında projemizin hem katma değerinin, hem de
yaygın etkisinin özellikle pandemi döneminde çok daha önemli olduğu kanaatindeyiz.
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Kısaca ormana bakmak yerine bizim alanda ve
proje yazmada önce ağaca odaklanmamız
gerekir. Sosyal bilimler alanında sorunu doğru
belirlemek ve somut olarak soruna çözümler
üretmek için öyle büyük düşünmeye ihtiyaç
olmadığını, basit düşünerek büyük katma
değerler yaratılabileceğine inanıyorum.

D
P

rojenizin çıktısı ne olacak?
Günlük hayatımızda sizin projenizin çıktı veya çıktılarını nasıl
kullanabiliriz?

Proje teklifimizi sunarken yaşlı tüketicilerin
teknoloji ile ilgisinin farkında olarak başlamıştık.
Yaşanan son gelişmeler aslında projemizin bizce
önemini biraz daha artırdı. Bildiğiniz üzere pandemi sürecinde tüm e-ticaret işlemlerinde hızlı
bir artış söz konusu oldu. 65 yaş ve üzeri bireylerin sağlık tedbirleri kapsamında dışarı
çıkamadığını da düşündüğümüzde aslında proje
konumuzun önemi çok daha çarpıcı bir şekilde
ortaya çıkıyor. Projemiz nitel çalışma ile
başlayarak nicel çalışma şeklinde devam edecek
ve Türkiye’de “yaşlıların çevrimiçi satın alma
davranışı” temelinde ölçek oluşturulacaktır.
Pazarlama literatürüne bu kapsamda ve bu
konuda kazandırılacak ilk ölçek çalışmasıdır.
Bununla birlikte çevrimiçi satın alma davranış
modeli geliştirmek ve modelin etkisinin ölçümlenmesi ile pazarlama literatürüne ve elektronik
ticaret (e-ticaret) iş alanlarına katkıda bulunma
yönü en önemli çıktılarıdır. Ayrıca pazarlama
disiplini kapsamında Türkiye özelinde hızla
büyüyen ancak göz ardı edilen yaşlı tüketici
pazarına dikkat çekerek elde edilecek sonuçlarla, yaşlı pazarının istek ve ihtiyaçlarının ele
alınması yönünde hem sosyal fayda sağlama
hem de disiplinler arası çalışmalara ışık tutma
potansiyeli ile yeni projelerin üretilmesine de
olanak sağlayabileceği beklenmektedir.

S

aha önce TÜBİTAK ve/veya dış
kaynaklı diğer projeleriniz oldu
mu? Olduysa bunlar hakkında
kısaca bilgi verebilir misiniz?

Evet daha önce üç adet TÜBİTAK Projesi ve
iki adet Kalkınma Ajansı destekli proje
tamamladım. İlk TÜBİTAK projem 1001 Programı
kapsamında
2006-2008
yılında
yürütücü olarak tamamlanan “Türkiye’de
Tersine Tedarik Zinciri Yönetimi: Otomotiv,
Elektrik/Elektronik, Beyaz Eşya ve Mobilya
Sektörlerinde Mevcut Durumun Analizi ve
Problemlere Çözüm Modeli Önerileri” başlıklı
proje idi. Daha sonra yine TÜBİTAK 1001
Programında yardımcı araştırmacı olarak
görev aldığım 2007-2009 yıllarında tamamlanan “Türkiye’de Süpermarket Düzeyinde Perakendeciliğin Sürdürülebilirlik Çerçevesinde
İncelenmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
projesi
oldu.
TÜBİTAK
kaynaklı
son
tamamladığım proje ise 1002 Kapsamında
2014-2015 yıllarında yürütücü olarak görev
aldığım “Çevresel Bir Davranış Olan Geri Dönüşüm İçin Türkiye’de Hane Halkı Düzeyinde
Sosyal Pazarlama Programı Geliştirme” başlıklı
proje olmuştur. Kalkınma Ajansı destekli iki
projem vardır. Bu projeler 2011 yılında Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı Kent Konseyleri
İşbirliği Ağı “Beşeri Zenginliklerin Geliştirilmesi” Temalı Proje Yarışması kapsamında kabul
edilen ve tamamlanan projelerdir. “Tükeneni
Üretme Noktasında Kadının Eğitimi” başlıklı
projede yürütücü, “Kişiselleştirilmiş Trafik
Eğitimi ve Trafik Çocuk Eğitim Parkı” başlıklı
projede ise araştırmacı olarak çalıştım.

B

ilim insanı (araştırmacı) olmaya ne
zaman
karar
verdiniz?
Örnek
aldığınız birisi/birileri var mıydı?

izce iyi bir proje yazmanın sırrı Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimimi
veya sırları nelerdir?
sürdürürken o dönem rektörümüz değerli

Aslında iyi bir proje yazmak için çok
orijinal, icat niteliğinde bir ürün yaratma fikrine
ihtiyaç
olmadığını
söyleyebilirim
özellikle
alanımız olan Sosyal Bilimler için. Ben her zaman bilimde basit düşünülmesi taraftarıyım.
Bilimsel çalışmalarda ne kadar çok farklı
değişkeni kullanarak, ne kadar çok ve karmaşık
analiz yapılırsa çalışmanın o derece iyi olduğu
yönünde yanlış bir inanış var. Halbuki
merkezinde ve çalışma alanı insan olan sosyal
bilimlerde fayda sağlama yönünde, sonuç odaklı
çalışmak ancak insanların farklılaşan istek ve
ihtiyaçlarını doğru anlayıp, gerekiyorsa kişi özelinde çalışmalar yapmak ile anlam kazanıyor.

hocam Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen idi ve hem
eğitim hayatımıza hem de üniversitemize
katkıları beni akademik hayata yönlendirdi.
Son olarak şunu belirtmek isterim. Bilim insanlarının proje yazma ve yürütme deneyimi
aslında akademik hayata ve ürettikleri yayınlara da çok farklı derinlikte bakmaya yol açan
önemli bir araç. Ancak bu yolda başarının
temel anahtarı doğru bir ekip. Bu vesile ile
başta ekip arkadaşlarım olmak üzere proje
başvuru sürecinde desteğini esirgemeyen ve
projenin kabulünden sonra da bizzat arayarak
tebrik eden ve bizleri onurlandıran Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Yaman’a
teşekkürlerimizi sunarız.

BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ...
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Doç. Dr. Göksel Özer

P

Doç. Dr. Göksel Özer, Ankara Üniversitesi
Bitki Koruma Bölümü’nden lisans, yüksek
lisans ve doktorasını sırasıyla 1998, 2002
ve 2009 yıllarında almıştır. Doç. Dr.
Göksel Özer, 2010-2013 yılları arasında
Bolu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve
Hayvansal Üretim Bölümü’nde yardımcı
docent olarak çalışmış olup, akademik
çalışmalarına
üniversitemiz
Ziraat
Fakültesi
Bitki
Koruma
Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

rojeniz
TÜBİTAK
2019
II.döneminde desteklenmeye hak
kazandı. Projeniz ile ilgili kısaca
bilgi verebilir misiniz?

Hububat ekiliş arazilerinde toprak patojenleri
olarak fungus (mantar) ve nematod zararlıları
oldukça önemli ürün
kayıplarına neden
olmaktadır.
Proje
kapsamında
Fusarium
culmorum (fungus) ve Pratylenchus thornei
(nematod)
patojenlerinin
buğday
ekiliş
alanlarından elde edilmesi ve testlemeler ile en
agresif patojen popülasyon/izolatının tespiti
yapılacaktır. 57 adet ulusal buğday çeşitlerinde
Fusarium culmorum ve Pratylenchus thornei’ye
karşı tekli ve çoklu patojensite seviyelerinin invitro
koşullarda
araştırılacaktır.
Fusarium
culmorum ve Pratylenchus thornei’nin tekli ve
çoklu enfeksiyonlara karşı en dayanıklı ve en
hassas çeşitlerdeki bitki dokusundaki patojen
miktarının kantitatif Real-Time PCR metodu ile
tespiti (daha hızlı ve kantitatif metot geliştirilmesi
ve optimizasyon çalışması) gerçekleştirilecektir.
Ayrıca Fusarium culmorum ve Pratylenchus
thornei’nin hassas ve dayanıklı çeşitlerdeki
enfeksiyon sırasındaki SWEET gen ailesinin
ekspresyon
derecelerinin
araştırılması
gerçekleştirilecektir. Böylelikle konukçu ve
patojen arasındaki interaksiyonlar oldukça yeni
bakış açıları ile incelenmiş, anlaşılmış olacaktır.
Nihai hedef bu patojenler için dayanıklı buğday
ıslah çalışmalarına hem bilimsel bir temel
kazandırmak hem de dayanıklı çeşitlerin
belirlenerek bu programlarda kullanılmasını
sağlamaktır. Projemizin süresi 36 ay ve bütçesi
588.465 TL’dir. Proje bütçe talebimizden 130.310
TL kadar kesinti TUBITAK tarafından uygun
görülmüştür. Projemizde Doç. Dr. Mustafa
İMREN ve Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ görev
almışlardır. Projede lisans, yüksek lisans ve
doktora olmak üzere bursiyer öğrencilerimiz
çalışacaktır.

S

ize göre projenizin araştırma
alanı ya da sizin araştırma
alanınız neden önemli?

Ulusal buğday ıslah programlarında mevcut
çeşitlere oranla verim değerleri ve agronomik
özellikleri yüksek, üstün performanslı elit
çeşitlerin geliştirilmesi, söz konusu bu çeşitlerin
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hastalık ve zararlılara karşı dayanaklı veya
tolerans olması böylelikle ürün kaybının en
aza indirilmesi beklenilmektedir. Hastalık ve
zararlılardan kaynaklı kayıpları en aza
indirebilmek için, söz konusu etmenlere
karşı dayanıklı veya tolerans çeşit
geliştirmek en kolay ve pratik çözüm olarak
görülmektedir. Fusarium culmorum ve
Pratylenchus thornei’nin ülkemiz buğday
üretim alanlarında yaygınlık, yoğunlukları
ve etmen bazlı (tekli dayanıklılık) bitki
patojen interaksiyon çalışmaları mevcut
olmakla birlikte, ne yazık ki istenilen
düzeyde başarı ortaya konulamamıştır. Bu
çalışmada yerli ve milli çeşitlerin Fusarium
culmorum ve Pratylenchus thornei’ye karşı
çoklu dayanıklılığının patojenisite testleri ilk
defa araştırılacaktır. Fenotipik olarak en
dayanıklı ve en hassas bulunan çeşitlerde
Fusarium culmorum ve Pratylenchus
thornei’nin tekli ve çoklu enfeksiyonlarına
karşı çeşitlerdeki patojenlerin miktarının
kantitatif Real-Time PCR metodu ile tespiti
ilk defa bu çalışma ile yapılacaktır. Invitro'da
Fusarium
culmorum
ve
Pratylenchus thornei’ye dayanıklı veya
tolerans olduğu saptanan çeşitlerin söz
konusu patojenlere karşı reaksiyonları
ayrıca tarla koşullarında Fusarium’un yapay
inoküsyon metodu ile, Kök yara nematodu
ise
doğal
bulaşık
lokasyonda
araştırılacaktır. Böylelikle in-vitro ile tarla
çalışmaları
ile
birbirini
korelasyonu
araştırılmış olup, ülkemizdeki in-vitro
koşullarda yapılan klasik testleme anlayışını
bir adım öteye götürülmüş olacaktır.
Ayrıca, buğday genotiplerinin Fusarium
culmorum ve Pratylenchus thornei’ye karşı
dayanıklılık durumlarındaki değişkenlikleri
üzerine
bitkide
şeker
taşınmasını
düzenleyen SWEET gen ailesinin Fusarium
culmorum ve Pratylenchus thornei’nin
buğdaydaki enfeksiyonu üzerindeki etkisi

ilk olarak bu projede çalışılacaktır.
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E
olurdu?

Doç. Dr. Mustafa İmren (sol), araştırma grubu ve

Doç. Dr. Göksel Özer (sağ)

P

rojenizin çıktısı ne olacak? Günlük
hayatımızda sizin projenizin çıktı
ve/veya
çıktılarını
nasıl
kullanabiliriz?

Ülkemize ait yerli ve milli buğday çeşitlerinin
Pratylenchus thornei ve Fusarium culmorum’a
karşı tekli ve çoklu reaksiyonlarının ortaya
konulması ile söz konusu patojenlere dayanıklı
veya tolerans çeşitlerin klasik ve moleküler
düzeyde belirlenecek olması, In-vitro ve tarla
koşullarında
yürütülecek
çalışmalarda
Pratylenchus thornei ve Fusarium culmorum’a
karşı dayanıklı veya tolerans olma potansiyeline
sahip çeşitlerin ulusal buğday ıslah programlarına
aktarılması ve böylece söz konusu patojenlere
karşı genetik havuzun güçlendirilmesi olacaktır.
Özetle, proje sonuçlandığında projede bitkide
Pratylenchus thornei ve Fusarium culmorum’un
enfeksiyonuna etki edecek gen yada genlerin
ortaya
konulacak
olması,
nematoda
ve
Fusarium’a dayanıklı veya tolerans genotiplerin
ulusal ıslah programının kullanımına sunulması
ve böylelikle nematoda ve hastalığa karşı
dayanıklı genotiplerin geliştirilmesi konusunda
temel bilgiler ortaya konulmuş olacaktır.

D




Zirai anlamada düşünüldüğünde üreticiler
için problem oluşturan ve maddi kayıplara
sebep olan hastalık ve zararlılara karşı
oldukça toleranslı çeşitler temin ederek
insanlığın gıda güvenliğini garanti altına
almayı arzularım.

B

ilim
insanı
(araştırmacı)
olmaya ne zaman karar
verdiniz? Örnek aldığınız
birisi/birileri var mıydı?

Zannedersem yaradılışım beni bulunduğum
mesleğe itecek kabiliyetlere sahip idi. Bu
noktada hayatımda iki önemli insan
ilerlemelerime ivme kazandırdığını ifade
etmek isterim. Bunlardan birisi, sınıf
arkadaşım ve meslektaşım Prof. Dr. Harun
Baraktar ve bir diğeri moleküler genetik
alanında beni yetiştiren ve yönlendiren
Prof. Dr. Ahmet Kadıkıran Hocadır. Ayrıca
kurumuzda birlikte çalıştığımız Doç. Dr.
Mustafa İmren arkadaşım da birçok
kabiliyetimin ortaya çıkmasında önemli bir
itici güç oluşturmuştur. Hepsine çok
teşekkürlerimi sunarım.

aha önce TÜBİTAK ve/veya dış
kaynaklı diğer projeleriniz oldu
mu? Olduysa bunlar hakkında
kısaca bilgi verebilir misiniz?

Daha önce TÜBİTAK destekli olarak yürüttüğüm
projeleri şu şekilde sıralayabilirim:



ğer araştırma alanınızda yeni
bir çığır açacak bir icat
yapmak ya da bir ürün
geliştirmek isterseniz, bu ne

Ulusal Kuru Fasulye Gen Kaynaklarından
Yüksek
Verimli
ve
Antraknoz
(Colletotrichum
Lndemuthianum)
Hastalığına Dayanıklı Islah Materyallerinin
Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1001 Projesi)
Kimyon Tohumlarında Alternaria burnsii'nin
Tespiti Için Klasik ve Real-Time PCR
Yöntemlerinin Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1002
Projesi)

Bipolaris Sorokiniana’nın Buğday Bitkisi
Dokularından Tespiti İçin Real-Time PCR
Metodunun Geliştirilmesi ve Etmenin Erken
Enfeksiyon Aşamasında Patojenisite İle
Alakalı Bazı Genlerin İfade Düzeylerinin
Araştırılması (TÜBİTAK 1002 Projesi)

16 farklı mantar türünün kümeleme yöntemi ile gruplandırılması (Özer vd., 2016,
Biochemical Systematics and Ecology 68,
142-147)

B

ütçesinde limit olmayan
bir
projenizin
onaylandığını varsayalım.
Bu projede ne yapmak
isterdiniz?
Gerçekten bu millete ve insanlığa
hamiyeti olan birisi için inanılmaz bir
yükümlülük oluştururdu. Bununla birlikte
alanımızda oldukça iyi bir ekibe sahip
olduğumuzdan bu bütçe içerisinden
sınırlı kaynak kullanarak en iyi çıktıyı
sağlamaya çalışırdık diye düşünüyorum.

BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ...
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