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Prof. Dr. Kıy met SAL BAŞ, 1948 Ça nak ka le do ğum
lu olup, 1970 yı lın da Or ta Do ğu Tek nik Üni ver si te si 
Fi zik Bö lü mün den me zun ol muş tur. Bir sü re TED 
de Fi zik Öğ ret me ni, kı sa bir sü re de Atom Ener ji si 
Ku ru mu'nda ça lış tık tan son ra, 1979 yı lın da A.Ü. 
Diş He kim li ği Fa kül te sin de Fi zik asis ta nı ola rak 
gö rev al mış tır. Bu gö rev de iken, 1980 yı lın da A.Ü. 
Tıp Fa kül te si Me di kal Fi zik Kür sü sün de dı şar dan 
dok to ra ça lış ma sı yap ma ya baş la mış, YÖK’ den 
son ra bu kür sü ka pa nın ca, ça lış ma sı nı Fiz yo lo ji 
Ana bi lim Da lın da ta mam la ya rak 1984 de Bi yo fi zik 
Bi lim Da lın da Bi lim Dok to ru ol muş tur. 1985 yı lın

Üyelerimizin Yayın Özetleri
Üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında ya yın lan mış 
ma ka le özet le ri ni ve bil di ri baş lık la rı nı bültenimizde 
de yayınlamak üzere bekliyoruz. Bu faaliyetimizi, 
Dernek Yönetim Kurulu ve Yayın Komisyonunun 
benimsediği ölçütlere göre, Science Citation Index 
tarafından taranan dergilerdeki yayınlar ve bu 
ölçütün dışındakiler olmak üzere, iki başlık altında 
sürdüreceğiz.
Üye le ri mi zin ya yın özet le ri ni aşa ğı da ki for ma ta 
uy gun ola rak dis ket te ve ya ema il ile gön der me le
ri ni bek li yo ruz.

Özetler:                                                         :<
1. Dergi adı, Volume (Sayı): Sayfa (Yıl).   [9 pt]
Derginin adı tam olarak, ya da Index Medicus’un 
(Medline) benimsediği kısaltma ile yazılmalıdır
2. Makale Başlığı (koyu) [9 pt]
3. Yazarlar  (SmalCap) [8 pt]
4. Yazarların çalıştığı kurumlar(italik) [7 pt]
5. Özet [9 pt]
6. Key words (italik) [9 pt]
şeklinde 6 bölüm halinde düzenlenmeli, metin ke sin lik le 
ori ji na li ile ay nı ol ma lı,  yukardaki altı bölümden ya zar la
rın ça lış tı ğı ku rum lar, key words ori ji nal baskıda yok ise  
ya zıl ma ma lı dır.
Bildiriler:
Yazarlar (SmalCap). Bildiri Başlığı (koyu). 
Sunulduğu Toplantının adı (Kısaltma yerine açık yazım 
tercih edilmelidir), Kongre kitapçığında özetin yazıldığı 
sayfa (var ise),  Toplantının Yeri, Tarihi (italik).
şek lin de ya zıl ma lı dır. Özet ler ve bil di ri ler, Win dows ve ya 
Ma cin tosh or ta mın da Mic ro soft Word ile ya zıl ma lı, Word 98 
versiyonu tercih edilmeli ve ema ile ek li ola rak aşa ğı da ki 
ad re slerden birine gön de ril me li dir.
pehlivan@tr.net
feride@metu.edu.tr
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da Kar di yo lo ji Araş tır ma Mer ke zin de gö rev len di
ril miş, 1986 da Bi yo fi zik Do çen ti ol muş tur. 
Bir dö nem An ka ra Ü. Ce be ci Sağ lık Hiz met le ri 
Mes lek Yük sek Oku lu Mü dü rü ola rak gö rev len di
ril en Kıy met Sal baş, 3.Ağus tos.1995 ta ri hin de 
An ka ra Tıp Fa kül te si Bi yo fi zik Ana bi lim Da lı 
do çent lik kad ro su na atan mış, 1996 da ise ay nı Ana
bi lim Da lın da Pro fe sör lü ğe yük sel til miş tir. Kı sa bir 
sü re son ra da ne ya zık ki bu aman sız has ta lı ğa ya ka
lan mış tır. Beş yıl sü ren ya şam mü ca de le sin de hiç 
bir za man ken di si ni bı rak ma mış, ai le si nin ve dost
la rı nın des te ği ile  ya şa mı nın her anı nı an lam lı kıl
ma ya özen gös ter miş tir. Prof. Dr. Kıy met Sal baş 
5.Ni san.2001 ta ri hin de ara mız dan ay rıl mış tır. Say gı 
ve sev gi ile anı yo ruz.

Prof. Dr. Kıymet Salbaş’ın Ankara Tıp Fakültesi’nden son 
yolculuğuna uğurlamadan önce yapılan törendeki 

konuşmalardan, Prof. Dr. Ferit Pehlivan’ın O’nun insan 
yönünü anlatan konuşmasından bir kesit:

Sevgili kardesim Kıymet Salbaşı ilk tanı dı ğım ta nı mam 
1979 dan son ra.... ken di ira de le ri miz dı şın da ba zen ay nı 
ça tı, ba zen fark lı ça tı lar al tın da ça lış tık. Ör ne ğin, he men 
bir yıl son ra 12 Ey lül dö ne min de çı kan Yük sek Öğ re tim 
Ya sa sı ile kür sü le ri miz lağ ve dil di ve iki miz de ken di mi zi 
Fiz yo lo ji Ana bi lim Da lı ça tı sı için de bul duk.
Sev gi li Kıy met Sal bas iyi bir eği ti ci, iyi bir araş tı rı cı, iyi 
bir in san dı. İn san la rı mut lu et mek için on la rın iyi lik le ri
ni ge nel lik le ön pla na çı ka rır dı. Yü zü ne kar şı öv dü gü bir 
in sa nı ar ka sın dan yer mez, tam ter si ne da ha faz la yü cel
tir di. Bu özel li ği ni keş fet ti ğim de, bir gün yal nız ken Kıy
met’e, sı ra dan in san lar di ğer in san la rı yüz le ri ne kar şı 
över, ar dın dan ye rer ler; dü rüst in san lar ay nı kal ma ya 
ça lı şır lar; sen ise yü zü ne öv dü gün ki şi yi ken di ego nu 
aşıp ar dın dan da ha faz la yü cel ti yor sun ki bu er dem li 
in san dav ra nı şı dır de miş tim. Sev gi li kar de şim Kıy met, 
öy le mi dü şü nü yor su nuz de miş, övül mek ten duy du ğu 
mah cu bi yet le, yü zü ha fif pem pe leş miş ti. Sev gi li Kıy met, 
nes li gi de rek aza lan lar dan, iş te böy le özel bir in san dı
Sev gi li Kıy met, in san sev gi si ile hem ar ka daş hem ai le 
çev re sin de bir sev gi yu ma ğı oluş tur muş tu. Bu aman sız 
has ta lı ğı öğ ren me le rin den iti ba ren her an onun ya nın da 
yer alan ve acı sı nı pay la şan sev gi li eşi Aziz, sev gi li kı zı 
Me riç ve sev gi li oğ lu Hil mi’nin in sa nüs tü dav ra nış la rı 
bir çok la rı mı za ör nek ola cak ni te lik te dir. İzin le ri ni al ma
dan bir göz le mim bir du yu mu mu an la tac ğım için hem 
Kıy met, hem de ai le sin den çok özür di li yo rum.
Has ta ne de ya tar ken bir zi ya re tim de, ön ce pa ra va nın 
ke na rın dan ba şı mı uza ta rak bak mış tım. Sev gi li Kıy met 
göz le ri ni ka pa mış, is mi gi bi aziz olan sev gi li eşi Aziz, 
Kıy me tin bir eli ni iki eli bir lik te sar mış, ça re siz li ğin ver
di ği duy gu ile ba şı ha fif ya na eğil miş ti. Var lı ğı mı his set
tir me den on la rı böy le ce da ki ka lar ca sey ret tim. Bu tab lo
yu boz ma ya hak kım ol ma dı ğı nı dü şü ne rek, hü zün le ge ri 
ge ri uzak laş tım.
Bes yı lı as kın bir sü re dir ya an ne si nin ya nın da ya da 
işi nin ba şın da ol du ğu nu bil di ği miz sev gi li kı zı Me riç’i 
bir gün bir ar ka da şı mız bir sı ra önün de Ope ra iz ler ken 
far ke di yor. Omu zu na do ku nup an ne si ni sor mak is ti yor. 
Sev gi li Me riç elin de ki sü rek li açık cep te le fo nu nu gös te
ri yor ve ek li yor: “ya tak ta ki an ne me te le fon la ope ra din le
ti yo rum”. Bu olay kar şı sın da duy gu la rı mı an lat ma ya 
ça lış tı ğım da sev gi li eşi Aziz ek si ği var, te le fo nun di ğer 

ucun da yal nız ca Kıy met de ğil ben de var dım ve bir lik te 
din le dik di ye ek li yor.
Hep iyi lik ler ve gü zel lik ler le anı la cak sın, ra hat uyu sev
gi li kar de şim.      

Prof. Dr. Kıymet Salbaş’ın yaşam savaşı verdiği dönemi 
anlamlı kılmaya yönelik güzel uğraşlarından biri de 

resim yapmaktı. Daha sonra sergilenen bu resimlerden 
bir örnek.

  2002      
KONGRELER TAKVİMİ

ICCBM9 9th International Conference on the 
Crystallization of Biological Macromolecules

Date: 2328 March, 2002 
Venue: Jena, Germany 

WWW: http://www.conventus.de/iccbm9/ 

International School of Biophysics A Borsellino”: 
Transporters2002

Date: 313 April, 2002 
Venue: Erice, Sicily 

Organised by: 
WWW: http://medschool.mc.vanderbilt.edu/

transporters2002/ 

Bioinformatics 2002
Date: 47 April, 2002 

Venue: Bergen, Norway 
Organised by: Society for Bioinformatics in the Nordic 

Countries (SocBiN) 
WWW: http://www.ii.uib.no/forskningsgrupper/bio/

bio2002/ 
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12th International Symposium on 
Bioluminescence & Chemiluminescence

Date: 59 April, 2002 
Venue: Robinson College, Cambridge 

Organised by: CRTT 
WWW: http://www.lumiweb.com/sym2002/

sym2002home.html 

EUROPT(R)ODE VI - 6th European Conference 
on Optical Chemical Sensors and Biosensors

Date: 711 April, 2002 
Venue: Manchester, UK 

WWW: http://www.dias.umist.ac.uk/EuroptrodeVI/ 

The Biochemical Society
Date: 810 April, 2002 

Venue: HeriotWatt University, Edinburgh 
Organised by: The Biochemical Society 

WWW: http://www.biochemistry.org/meetings/ 

UK Scanning Probe Microscopy Meeting 2002
Date: 910 April, 2002 

Venue: Lancaster 
Organised by: Royal Microscopical Society 

WWW: http://www.lancs.ac.uk/depts/physics/conf/
ukspm/ 

Protein Aggregation- An Interdisciplinary School
Date: 918 April, 2002 

Venue: Les Houches, France 
Organised by: Guido Tiana, University of Milano 

WWW: http://lxmi.mi.infn.it/~tiana/leshouches/ 

Exocytosis: Membrane Structure and Dynamics
Date: 2025 April, 2002 
Venue: Tomar, Portugal 

Organised by: EURESCO 
WWW: http://www.esf.org 

Prokaryotes in the third millenium
Date: 2630 April, 2002 

Venue: EMBL, Heidelberg 
Organised by: EMBL 

WWW: http://www.ucmb.ulb.ac.be/proky3k/ 

IUPAB XIVth International Congress and 
General Assembly

Date:27 April  1 May 2002 
Venue:Buenos Aires, Argentina 

WWW: http://bmbsgi11.leeds.ac.uk/bph6actn/iupab/
calendar.html 

7th IUBMB Conference -RECEPTOR-LIGAND 
INTERACTIONS Molecular, Physiological and 

Pharmacological Aspects
Date: 48 May, 2002 

Venue: Grieghallen, Bergen, Norway 
Hosted by: Norwegian Biochemical Society 

WWW: http://www.biokjemisk.com/kongress2002/ 

Protein-Protein Interactions
Date: 7th May, 2002 

Venue: London 
Organised by: RSC’s Chemical Biology Forum and the Protein 

and Peptide Science Group 
WWW: http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/scaf_

chembioforum.htm 

Photosensory Receptors and Signal Transduction
Date: 1924 May, 2002 

Venue: Il Ciocco, Barga, Italy 
Organised by: Gordon Research Conferences 

WWW: http://www.grc.uri.edu/programs/2002/photosen.htm 

From Genes to Drugs through Crystallography
Date: 21 May to 02 June, 2002 

Venue: 
Organised by: 33rd crystallographic course at the “E. 

Majorana” Centre 
WWW: http://www.geomin.unibo.it/orgv/erice/drugdesi.htm 

Ligand Recognition and Molecular Gating
Date: 2631 May, 2002 

Venue: Il Ciocco, Barga, Italy 
Organised by: Gordon Research Conferences 

WWW: http://www.grc.uri.edu/programs/2002/ligand.
htm 

Advances in Analytical ultracentrifugation and 
hydrodynamics and HYDRO 2002

Date: 68 June 2002 (course), 811 June 2002 (conference) 
Venue: Autrans, France 

WWW: http://eva.ibs.fr/AdvAUCHydro/
advAUCHydro.html 

Bacterial Cell Surfaces
Date: 2328 June, 2002 

Venue: ColbySawyer College, New London, New Hampshire, US 
Organised by: Gordon Research Conferences 

WWW: http://www.grc.uri.edu/programs/2002/
bactcell.htm 

Faraday Disucussion 122- Time-resolved 
Chemistry: from Structure to Function

Date: 2426 June 2002 
Venue: Hulme Hall, University of Manchester 

Organised by: RSC 
WWW: http://www.rsc.org/lap/confs/fadmeet.htm 

Molecular Electronics: Bio-sensor and Bio-
computer

Date: 24 June  2 July 2002 
Venue: Santa Croce in Fossabanda, Pisa, Italy 

Organised by: N.A.T.O. Scientific Affairs Division 
WWW: http://www.ib.pi.cnr.it/natoasi_biosensor/ 
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ELSO 2002 (European Life Scientist 
Organization

Date: 29 June  4 July, 2002 
Venue: Nice, France 
Organised by:ELSO 

WWW: http://www.elso.org/index.php?id=elso2002 

19th International Liquid Crystal Conference
Date: 30 June  5 July, 2002 

Venue: Edinburgh 
Organised by: International Liquid Crystal Society 

WWW: http://ilcc2002.slci.soton.ac.uk/x/ 

Cell Biology of the Neuron
Date: 30 June  5 July, 2002 

Venue: Salve Regina University, Newport, Rhode Island, US 
Organised by: Gordon Research Conferences 

WWW: http://www.grc.uri.edu/programs/2002/
cellbio.htm 

Microscience 2002
Date: 911 July, 2002 

Venue: ExCeL Exhibition Centre, London 
Organised by: Royal Microscopical Society 

WWW: http://www.microscience2002.org.uk/ 

Macromolecular Organization and Cell Function
Date: 49 August, 2002 

Venue: Queen’s College, Oxford 
Organised by: Gordon Research Conferences 

WWW: http://www.grc.uri.edu/programs/2002/
macromol.htm   

10th International Conference on Na,K-ATPase 
and Related Cation Pumps

Date: 814 August, 2002 
Venue: Elsinore, Denmark 

Organised by: Copenhagen University, Denmark 
WWW: http://www.aki.ku.dk/ATPase2002 

54th Harden Conference - Enzymology: 
Emerging Trends and Future Prospects

Date: 2024 August, 2002 
Venue: St Martin’s College, Ambleside, Lake District 

Organised by: Biochemical Society 
WWW: http://www.biochemistry.org 

BBS Sponsered Lecture: Singular Structures and multiple 
functions in de novo designed haem protein maquettes, Les 

Dutton (Philadelphia, USA) 

55th Harden Conference - Dynamics of 
Membrane Traffic

Date: 2530 August, 2002 
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Venue: St Martin’s College, Ambleside, Lake District 
Organised by: Biochemical Society 

WWW: http://www.biochemistry.org 

Biophysics from First Principles Euroconference: 
From the Electronic to the Mesoscale

Date: 712 September, 2002 
Venue: San Feliu de Guixols, Spain 

Organised by: EURESCO 
WWW: http://www.esf.org 

Annual in simulation of molecules and materials
Date: 912 September, 2002 

Venue: University of Durham 
Organised by: CCP5 

WWW: http://www.dur.ac.uk/~dch0mrw/ccp5_
conference/ 

The 24th Annual International Conference of the 
IEEE-EMBS 

24th27th, October, 2002.
Houston, Texas, USA,

It will be jointly held with the Biomedical Engineering Society 
(BMES) as

the 2nd Joint EMBSBMES International Conference. 
http://embsbmes2002.org/

4th European Biophysics Congress
Date: July 2003 

Venue: Alicante, Spain 
Organised by: EBSA 

56th Harden Conference - Biological Electron and 
Proton Transfer

Date: 2631 August, 2003 
Venue: University of Plymouth 

WWW: http://www.biochemistry.org 

57th Harden Conference - Proteinase Structure 
and Function

Date: 1013 September, 2003 
Venue: St John’s College, Oxford 

Organised by: Biochemical Society 
WWW: http://www.biochemistry.org 

Royal Society Discussion Meetings and Lectures 
   WWW: http://www.royalsoc.ac.uk/st_mtgs.htm 

Gordon Research Conferences 
   WWW: http://www.grc.uri.edu/ 

Keystone Symposia 
   WWW: http://http://www.symposia.com 

Biyofizik Demeği Adına Sahibi ve Yazı İşIeri Müdürü: Pekcan Ungan
Yayın Kurulu: Rüstem Nurten, Ferit Pehlivan, Gürbüz Çelebi

Yönetim Merkezi: Türk Biyofizik Derneği
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 34390     ÇapaİSTANBUL

Tel ve Faks: (0212) 635 1153


