
     Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı 2016 Yılı Ödülleri 
 

2002 yılında kaybettiğimiz değerli bilim insanı Dr. Serhat ÖZYAR’ın anısını, bilimi ülke yaşamında 

maddi bir güç haline getirmeye katkıda bulunarak yaşatmak amacıyla oluşturulan “Serhat Özyar 

Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü” 2016 yılında  

• “2 A GeV Enerjili 20Ne Demetinin 12C Hedef Üzerine Bombardımanıyla Gerçekleştirilen 

Reaksiyon ile Hafif Hiperçekirdekler (3
ΛH ve 4ΛH) Spektroskopisi"” başlıklı doktora 

teziyle Dr. Vakkas Bozkurt  

ve 

• “Otomotiv Sanayisinde Kullanılan Kaynak Pimleri için Hidrotermal Yöntemle Itriyum 

Tetragonal Zirkonya Polikristal Toz Sentezi” başlıklı teziyle Dr. Arife Yurdakul’a  

verilmiştir. “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü kazanan Dr. Vakkas Bozkurt ve Dr. 

Arife Yurdakul’u değerli tez çalışmalarından ötürü kutluyoruz. 

 

Seçici Kurul ayrıca, bu yıl on dördüncüsü verilen ödül başvuruları arasındaki üç doktora tezini, 

“Serhat Özyar Onur Ödülü”ne değer bulmuştur. Onur ödüllerini alan genç bilim insanları; 

• “Sürdürülebilirlik için Tasarım' Alanında Aracı Kurumlar: Türkiye'de İnovasyon Destek 

Mekanizmaları Geliştirmek için Stratejiler” başlıklı teziyle Dr. Elif Küçüksayraç, 

•  “Değişik Sektörlere Uygulamalarıyla Birlikte Sağlam Konik Optimizasyon ile Eğri Modelleri 

ve Ağların Sağlam Tanımlanmasındaki Gelişimler” başlıklı teziyle Dr. Ayşe Özmen ve 

•  “Öğretmen Adaylarını Pasif Teknisyen Olarak mı, Düşünen Uygulayıcı Olarak mı, 

Dönüştürücü Entelektüel Olarak mı Yetiştiriyoruz?” başlıklı teziyle Dr. Yasemin Tezgiden 

Cakcak’dır.  

 

Dr. Elif Küçüksayraç, Dr. Ayşe Özmen ve Dr. Yasemin Tezgiden Cakcak’ı değerli tez çalışmaları 

nedeniyle kutluyoruz. 

 



“SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ” GEREKÇELERİ: 

 

Dr. Vakkas BOZKURT, Niğde Üniversitesi Fizik Bölümü’nde,  Prof. Dr. Sefa Ertürk yönetiminde 

yaptığı “2 A GeV Enerjili 20Ne Demetinin 12C Hedef Üzerine Bombardımanıyla Gerçekleştirilen 

Reaksiyon ile Hafif Hiperçekirdekler ( 3 HΛ  ve  4 HΛ ) Spektroskopisi” başlıklı doktora tezi ile 2016 

yılı Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülünü almaya hak kazanmıştır.  

Tez, üç kuarktan oluşan baryonların ve acayip kuark içeren hiperonların nasıl etkileştiğini deneysel 

olarak incelemektedir. Deneyler Almanya’da GSI nükleer araştırma merkezinde ağır iyon çarpışması 

sonucunda oluşan hiperçekirdekler (en az bir hiperon içeren çekirdekler) üzerine yapılmıştır. Tez, 

HypHI projesi kapsamında yapılan 20Ne +12C reaksiyonu deneyi ve elde edilen verilerin analizine 

dayanmaktadır. Deneyde, nükleon başına 2 A GeV enerjili ve yoğunluğu 3 x 105 1/s olan 20Ne 

demeti, kalınlığı 8.84 g/cm2 olan karbon 12C hedefi üzerine gönderilmiş ve reaksiyon sonucu oluşan 

Λ -hiperonu, 3 HΛ  ve  4 HΛ  hafif hiperçekirdeklerin spektroskopileri incelenmiştir. Reaksiyon sonucu 

oluşan parçacıklar ve bozunumlar momentum, uçuş zamanı ve kütle spektroskopisi yöntemleriyle 

incelenmiştir. Bu spektrumlar yardımıyla da kütle ve ortalama ömür hesaplanmıştır.  

Uluslararası işbirliği gerektiren tez, hiperçekirdek fiziği alanında Türkiye'den katılımla yapılan ilk 

deneysel çalışmadır. Bilimsel bağlamda ise, bu çalışma hiperçekirdek spektroskopisinin, ağır iyon 

çarpışması deneylerinin yardımıyla incelenmesini mümkün kılması ve 3 HΛ hiperçekirdeğinin 

ortalama ömrünün hesaplanması bakımından önemlidir. 

 

Dr. Arife Yurdakul, Dumlupınar Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde ve 

Prof. Dr. Hasan Göçmez yönetiminde yaptığı “Otomotiv Sanayisinde Kullanılan Kaynak Pimleri için 

Hidrotermal Yöntemle Itriyum Tetragonal Zirkonya Polikristal Toz Sentezi” başlıklı doktora tezi ile 

2016 yılı Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülünü almaya hak kazanmıştır.  

Otomotiv sanayisinde kullanılan metal esaslı somun kaynaklama pimlerinin yerine zirkonya 

(zirkonyum dioksit - ZrO2) seramiklerinden kaynak pimi üretimi, bütün dünyada yeni bir 

uygulamadır. Zirkonyanın mekanik özellikler açısından kendisine “Seramik Çelik” denecek kadar 

popüler olması, çatlak ilerlemesine karşı direnç gösteren bir faz dönüşüm toklaştırması 



sergilemesinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde dünya standart ve ölçütlerine göre zirkonya toz 

sentezi yapan ve bu tozları kullanarak kaynak pimi üreten bir kurum ya da kuruluş bulunmamakta, 

zirkonya tozu ve kaynak pimleri yurtdışından ithal edilmektedir.  

Bu çalışmada,  zirkonya toz sentezi ve kaynak pimlerinin üretim süreçleri açıklığa kavuşturulmuş, 

nano boyutlu zirkonya tozu sentezlenmiş ve bu toz kullanılarak kaynak pimlerinin pilot çapta 

üretimiyle, yeni bir ileri teknoloji ürününün ülkemizde üretilebilirliği ispatlanmıştır. Tez bulgularının 

uygulamaya aktarılması durumunda bu alanda dışa bağımlılığın azalması söz konusu olacaktır. 

Çalışma ayrıca, zirkonya kaynak pimlerinin daha ekonomik üretilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi 

açısından da önem taşımaktadır.  

 

 “SERHAT ÖZYAR ONUR ÖDÜLÜ” GEREKÇELERİ: 

 

Dr. Elif Küçüksayraç, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Delft Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel 

Tasarım Mühendisliği Bölümleri ortak doktora programında Prof. Dr. Semra Aydınlı ve Prof. Dr. 

Han Brezet yönetiminde yaptığı “Sürdürülebilirlik için Tasarım Alanında Aracı Kurumlar: 

Türkiye’de İnovasyon Destek Mekanizmaları Geliştirmek için Stratejiler” başlıklı doktora tezi ile 

2016 yılı Serhat Özyar Onur Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Tez çalışmasının temel amacı 

Türkiye’de tasarım alanındaki aracı kurumlar için inovasyon destek mekanizmaları geliştirmek ve bu 

doğrultuda stratejiler ortaya koymaktır. Çalışmada, Türkiye’deki firmaların tasarım ve 

sürdürülebilirlik ile ilgili destek ihtiyaçları, bu ihtiyaçların nasıl giderilebileceği ve sürdürülebilirlik 

için tasarım yaklaşımının Türkiye’de sanayiye nasıl yayılabileceği sorgulanmıştır. Beş farklı ve 

birbiriyle ilişkilendirilmiş görgül çalışma, nitel bir yaklaşım ve çoklu metottan faydalanarak 

yürütülmüştür. Saha çalışmalarının bulguları üzerinden geliştirilen temel teorik katkı, inovasyon 

sistemi aktörlerinin sadece etkileşimde bulunmadığı, aynı zamanda rollerini değiştirdiğidir. Bu teorik 

katkıya ek olarak çalışma, siyasa yapıcılar, aracı kurumlar, firmalar, üniversiteler ve tasarımcılar için 

siyasa önerileri geliştirmiştir. Tezin, bulguları itibarıyla teorik ve uygulamalı yazına katkı yapma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.  



Dr. Ayşe Özmen, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Bilimsel Hesaplama Bölümü’nde Prof. 

Dr. Gerhard Wilhelm Weber yönetiminde yaptığı “Değişik Sektörlere Uygulamalarıyla Birlikte 

Sağlam Konik Optimizasyon ile Eğri Modelleri ve Ağların Sağlam Tanımlanmasındaki Gelişimler” 

başlıklı doktora tezi ile 2016 yılı Serhat Özyar Onur Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu tezde, 

kontrolsüz değişimin varlığı ve veri belirsizliği altında, birbirlerine bağımlı sistem modellerinin 

güvenilirlik düzeyini yükseltmek amacıyla, sağlam konik optimizasyon ile eğri modellemesi 

yapılmaktadır. Çalışmada, sağlam (konik) çok değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrileri 

(R(C)MARS) yaklaşımı, sağlam optimizasyon aracılığı ile standart konik karesel programlama 

(CQP) kullanımına olanak veren çok düzlemli belirsizlik altında çözülmektedir. Çalışmanın en 

önemli katkılarından biri, bağımsız değişkenlerin rastsal olarak alınmasıyla, verilerdeki belirsizlikleri 

işleyebilen sağlam optimizasyon tekniklerinin geliştirilmesidir. Bu suretle, kestirimlerdeki varyansın 

azaltılmasının yanısıra, klasik optimizasyon algoritmalarında görülen karmaşıklık da daha alt düzeye 

indirgenmektedir. Geliştirilen yöntemler, finans sektörü, meteoroloji alanı ve enerji sektöründeki 

gerçek veriler üstüne uygulanmış; etki faktörü yüksek dergilerde yayımlanan pek çok bilimsel 

makaleyle evrensel bilime katkı sağlanmıştır. 

Dr. Yasemin Tezgiden Cakcak, ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde Prof. Dr. Hüsnü 

Enginarlar’ın yönetiminde yaptığı “Öğretmen Adaylarını Pasif Teknisyen Olarak mı, Düşünen 

Uygulayıcı Olarak mı, Dönüştürücü Entelektüel Olarak mı Yetiştiriyoruz?” başlıklı doktora tezi ile 

2016 yılı Serhat Özyar Onur Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Eğitimsel hedeflere ulaşmada en 

önemli etkenlerden biri, eğitim sisteminin temel ögesi olan öğretmenlerin niteliğidir. Bu çalışma, 

öğretmen yetiştirilmesi ve ilgili politikalar konusunda alanyazında ulusal ve uluslararası düzlemdeki 

tartışmaları ele almakta; konuyu eleştirel pedagojinin kuramsal merceğinden inceleyerek belli bir 

alan üzerinden temellendirmelere gitmektedir. Tezden yapılan çıkarımlara göre, yabancı dil öğretmen 

eğitimi programları eleştirel uygulamalı dilbilim konularına, İngilizce öğretiminin politik ve 

ekonomik boyutlarına değinmeli; öğretmen özerkliği, toplumsal adalet, eşitlik ve özgürlük konularına 

yer vermelidir. Daha düşünsel ve dönüştürücü öğretmenler yetiştirilebilmesi için üniversitelerin 

öncelikle kamu kurumları ve şirketlerin etkisinden özgür olmaları gerekmektedir. Çalışma, öğretmen 

yetiştirme sistemimizin tarihsel dönüşümlerine ışık tutan boyutu, günümüz uygulamalarına ilişkin 

bulguları ve içinden geçtiğimiz dönemin belirgin sosyo-politik özellikleriyle öğretmen yetiştirme 

sistemi arasındaki ilişkiyi başarıyla ortaya koyması nedeniyle önem taşımaktadır. 


