
ses li ha le ge tir me le ri ol du. Bu nun bir so nu cu ola
rak kong re nin son gü nün de bir tar tış ma otu ru mu 
düzenlendi, bun dan son ra bu ko nu da ne ler ya pıl
ma sı ge rek ti ği tar tı şıl dı. 
Der nek baş ka nı mız Prof. Dr. Pek can Un gan’ın 
kong re açış ko nuş ma sın da da be lirt ti ği gi bi, kong
re le rin ge nel yer le şim yer le rin den uzak me kan lar
da dü zen len miş olması, bu tür kong re le rin en 
önem li iş le vi olan kar şı lık lı et ki le şi mi ar tır mak ta
dır. An cak her hal de genç ka tı lım ca la ra iki se çe nek
li ko nak la ma im ka nı sağ lan ma sı ka tı lı mı da ha 
faz la ar tı ra cak tır.

XI. Ulu sal Bi yo fi zik Kong re mi zin dü zen le me 
so rum lu lu ğu nu üst le nen ve ba şa rı ile yü rü ten 
Ak de niz Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Bi yo fi zik Ana
bi lim Da lı Baş ka nı Prof. Dr. Pi ra ye Yar gı çog lU  
ve  ye rel or ga ni zas yon ko mi te si nin di ğer üye le ri
ni, Türk Bi yo fi zik Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu ola
rak kut lu yor ve te şek kür edi yo ruz. 

Türk Biyofizik Derneği 
Yönetim Kurulu

Türk Biyofizik Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Pekcan 

Ungan’ın XI. Ulusal 
Biyofizik Kongremizi açış 

konuşması
SayınRektöryardımcısı,sayınmisafirler,sayınbasın
mensupları,sayınmeslekdaşlarım,
11. Ulu sal Bi yo fi zik Kong re si nin açı lı şı nı şe ref len
dir di ği niz için Türk Bi yo fi zik Der ne ği adı na he pi
ni ze te şek kür edi yo rum.
Der nek bül te ni miz de ki bir ya zı da da ifa de et ti
ğim gi bi, açı lış kok tey li İs tan bul Tıp Fa kül te si 
Bi yo fi zik Kür sü sü ko ri dor la rın da ve o bö lüm de ki 
ar ka daş la rı mı zın ki şi sel ola nak ve ça ba la rıy la 
ger çek leş ti ri len ol duk ça mü te va zi ilk kong re miz
den, 5 yıl dız lı bir otel de yap tı ğı mız bu kong re mi
ze ka dar sü ren yol da ki öz ve ri li ça ba la rı ne de niy
le, Der nek yö ne ti min de ve Kong re le rin dü zen len
me sin de gö rev alan bü tün ar ka daş la rı mı za, ve bu 
ala nın ül ke miz de ki du aye ni ola rak bu ha re ket te 
en bü yük mo ti vas yo nu sağ la yan Onur sal Baş ka

XI. Ulusal Biyofizik 
Kongresi’nin Ardından

XI. Ulu sal Bi yo fi zik Kong re si 75 den fazla üye mi
zin katılması ile 31 Ekim2 Ka sım 1999 ta rih le ri 
ara sın da Ak de niz’in her ba kım dan sı cak ha va sı 
için de An tal ya’da ya pıl dı. Alan la rın da oto ri te 
olan de ğer li ko nuk lar ta ra fın dan ve ri len kon fe
rans lar ka tı lım cı la rın bil gi le ri ne ye ni lik ler ka tar
ken, genç araş tı rı cı lar ta ra fın dan çok fark lı ko nu
lar da su nu lan söz lü bil di ri ler ile pos ter ça lış ma la rı 
da hem su nuş sı ra sın da hem de otu rum ara la rın
da ki soh bet ler de tar tı şıl dı, ka tı lım cı lar ara sın da 
et ki leş me yi sağ la dı. Di ğer yan dan, her ke sin ak lı
nın bir kö şe sin de, ge çen yıl lar da su nu lan ça lış ma
lar ile bu kong re de su nu lan lar ni te lik ve ni ce lik 
ba kı mın dan kar şı laş tı rı la rak geç miş ten ge le ce ğe 
doğ ru Tür ki ye’de Bi yo fi zik ala nın da ki ça lış ma la
rın bi lim sel ba kım dan bir mu ha se be si ya pıl dı. 
Özel lik le söz lü bil di ri le rin su nu mun da, ev vel den 
din le nil me miş il ginç ça lış ma alan la rı ile ye ni yüz
ler aran dı.     
Kong re mi ze, Prof. Dr. Fe ri de Se ver can’ın or tak 
ça lış ma ar ka da şı Dr. P. I. Ha rıS (Eng land), “Biophy
sicalstudiesofIonchannelPeptidescorrespondingto
DomainsofVoltageGatedPotassiumChannels” baş
lık lı ko nuş ma ile ve Prof. Dr. Bel ma TU ran’ın 
ça lış ma ar ka da şı Dr. Guy vaS SorT (Fran ce)“Puri
nergicActivation ofK+Currents inRatVentricular
Mycocytes” baş lık lı ko nuş ma sı ile ka tı la rak kong
re mi ze ulus la ra ra sı dü zey de kat kı da bu lun muş
lar dır. Yine bu kong re mize İs tan bul Üni ver si te si 
Fen Fa kül te si Bi yo lo ji ve Fi zik Bö lü mün den bir 
grup ar ka daş da ilk kez ka tıl mış, ge rek ken di 
alan la rın da yap tık la rı ça lış ma lar la ge rek se di ğer 
alan lar da su nu lan bil di ri le re öne ri le riy le kat kı da 
bu lun muşlardır. Bundan sonraki kongrelerimizde 
yeni yüzlerin daha da artması dileğimizdir.
Ka nı mız ca bu kong re nin en önem li yan la rın dan 
bi ri de, Tür ki ye'de Bi yo fi zik ala nın da ya pı lan 
ça lış ma la rın bi lim sel düzeyi ba kı mın dan üye le ri
mi zin ken di ken di ne yap tık la rı de ğer len dir me le ri 
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nı mız Sa yın Prof. Dr. En gin Ber mek’e son suz 
teşekkür borç lu yuz. 
Bu ça ba lar sa ye sin de, Bi yo fi zik Der ne ği miz, bi li
yor su nuz, ön ce geç ti ği miz yıl “Türk Bi yo fi zik Der
ne ği” adı nı ta şı mak için ge rek li ko şul la rı ye ri ne 
ge tir di ve bu ün va nı al dı. Bu yıl ise, IU PAB (Inter
national Union for Pure and Applied Biophysics) 
(Uluslararası Temel ve Uy gu la ma lı Bi yo fi zik Bir
li ği)’nin, der ne ği mi zin üye li ği nin gö rü şü le ce ği 
bil di ri len top lan tı sı na, der ne ği mi zi tem si len 
Yö ne tim Ku ru lu üye miz Prof. Dr. Gür büz çe le
Bı’nin ka tıl ma sı sağlandı ve bu top lan tı da, der ne
ği mi zin “Göz lem ci Üye” ola rak bu bir li ğe alın ma
sı ka bul edil di. Der nek ola rak ge rek li mad di 
ve ci be le ri ye ri ne ge tir me miz du ru mun da bu sta
tü nün da ha üst ka de me le re çı ka rıl ma sı da ile ri de 
müm kün ola cak tır.
Bu nis be ten ye ni bi lim da lı nın özel lik le Tıp Fa kül
te le ri için de ki ge li şi mi, he pi mi zin ha tır la ya ca ğı 
gi bi, ol duk ça san cı lı dö nem ler den geç ti. Bu zor
luk la rın, ço ğun luk la, Bi yo fi zi ğin tam ola rak ne 
ol du ğu nun (ve ta bii ne ol ma dı ğı nın), ve bu da lın 
ne re de baş la yıp ne re de bit ti ği nin bi lin me me si, 
ya ni sı nır la rı nın tam ola rak be lir le ne me me si, ya 
da, da ha doğ ru bir de yiş le, böy le sı nır la rın bu lun
ma ma sın dan kay nak lan dı ğı nı göz le dim. O 
ne den le, bu ko nu ya kı sa ca de ğin mek is ti yo rum:
Bir Bi yo fi zik oto ri te si nin bir Bi yo fi zik ki ta bı nın 
ön sö zü ne yaz dı ğı şu özde yiş, sa nı rım du ru mu 
çok iyi yan sı tı yor (bu say da mı Sa yın Prof. Dr. 
Fe rit Peh li van’dan al dım): 
Bi ophy sics inc lu des everyt hing that is in te res ting 
and exc lu des everyt hing that is not.
Bi yo fi zi ğin kap sam ala nı nın bu den li ge niş ol ma
sı, bi ze, her bi lim ala nı na na sip ol ma yan ge niş lik
te bir ufuk sun ma sı ba kı mın dan, ilk ba kış ta biz 
bi yo fi zik çi le ri çok ra hat la ta bi lir, hat ta bir ba kı ma 
gu rur lan dı ra bi lir de. Fa kat, ma dal yo nun bir de 
öte ki yü zü var; bu özde yiş ay nı za man da, bu 
den li ge niş bir alan da ki boş luk la rı dol dur ma sı 
bek le nen biz bi yo fi zik çi le rin işi nin ne ka dar zor 
ve ta nım lan ma sı ne ka dar güç ol du ğu nu or ta ya 
koy mak ta dır. 
Bil gi nin bü yük bir iv me ile, ade ta bir pat la ma 
bi çi min de art tı ğı gü nü müz de, zi hin sel ça ba la ra 
da ya nan te orik bi lim dal la rın da bi le, bir da lın 
yüz ler ce altda lı söz ko nu su ola bil mek te ve, o dal
da ça lı şan bir bi lim ada mı o altdal lar dan yal nız ca 
biriki ta ne sin de ki ge liş me le ri iz le ye bil mek te dir. 
Bu nok ta da si ze, ulus la ra ra sı dü zey de de ta nın
mış bir ma te ma tik çi mi zin söy le dik le ri ni ak ta ra
yım. Bu bi lim ada mı mız, ma te ma tik te araş tır ma
nın na sıl ya pıl dı ğı nı an lat tı ğı bir kon fe rans ta, 
bu gün Ma te ma ti ğin 1000 den faz la altda lı bu lun
du ğu nu, ken di si nin ise, bu dal lar dan an cak bi ri
sin de ya pı lan ya yın la rı ya kın dan iz le ye bil di ği ni, 
bu na ek ola rak da ikiüç altdal da ki ge liş me le ri 
uzak tan iz le ye bil mek le ye tin di ği ni ifa de et miş ti. 
Ma te ma tik gi bi çok es ki, yer leş miş, ve der litop lu 
zan net ti ği miz bir dal da bi le du ru mun böy le 
ol ma sı, Bi yo lo ji ve Fi zik gi bi iki dev bi lim da lı nın 
bü tün altdal la rı ile arake sit le re sa hip olan Bi yo fi
zik gi bi bir dal da, araş tı rı cı la rın ne den özel ba zı 
alan lar se çe rek yal nız ca bu alan lar da ça lış tık la rı nı 
da açık la mak ta dır. Bi yo fi zi ğin da ha zi ya de 
uygulamalı bir dal ol ma sı ve bu dal da ki bir çok 
ça lış ma ala nı nın tü müy le de ği şik la bo ra tu var ola
nak la rı ge rek tir me si de, her araş tı rı cı ya da araş

tır ma gru bu nun be lir li bir alan seç me si ni ve ça lış
ma la rı nı o alan la sı nır lan dır ma sı nı ka çı nıl maz 
ha le ge tir mek te dir. 
O ne den le, he men he men her bi ri si bir baş ka ko nu 
üze rin de ya da alan da ça lış mak ta olan biz bi yo fi
zik çi le ri bir ara ya ge ti ren bu kong re di zi si nin öne
mi çok bü yük tür. Ül ke mi zin dört bir ya nı na 
da ğıl mış, ken di özel alan la rın da ça lı şan bir çok 
bi yo fi zik çi bu top lan tı lar sa ye sin de hiç ol maz sa 
yıl da bir kez bir bir le ri ni gö rüp ko nu şa bil mek te
dir. Otu rum ara la rın da, ye mek ler sı ra sın da ve 
gün lük ya şa mın di ğer ve si le le rin den ya rar la nı la
rak ya pı lan te mas lar ve fi kir alışve riş le ri de, 
il giy le din le nen su nuş lar ve ar ka sın dan ya pı lan 
for mel tar tış ma lar ka dar, hat ta ba zen on lar dan 
da ha faz la ya rar sağ la mak ta dır. Konaklama ve 
sos yal et kin lik ler ile bi lim sel top lan tı la rın ay nı 
ça tı al tın da ya pıl ma sı ve, eğer müm kün se, bu 
me ka nın şe hir mer ke zin den bi raz uzak ol ma sı bu 
ola na ğı da ha da ve rim li kıl mak ta dır. Bun dan son
ra ki top lan tı la rı mız da da bu yo lun iz len me si (ta
bii, asis tan ve öğ ren ci ka tı lı mı nı olum suz yön de 
et ki le ye cek ka dar yük sek mad di yük ge tir me mek 
ko şu lu ile) çok uy gun ola cak tır di ye dü şü nü yo
rum. 
 Be lir li bir di sip lin ile ara ke sit oluş tu ran bir ko nu
da bi rey sel ve ya or tak la şa araş tır ma ya par ken, 
bi yo fi zik çi ler ola rak biz den bek le nen kat kı, ko nu
ya, o di sip lin için alı şı la gel miş olan dan fark lı bir 
ba kış açı sı ya da yön tem ile yak laş ma mız dır. Bu 
de ği şik yak la şım, ça lış ma nın so nuç la rı na ve/
ve ya tar tış ma sı na be lir gin bi çim de yan sı ma lı dır; 
o ka dar ki, bu şe kil de ya pıl mış bir ça lış ma yı 
de ğer len di ren bi lim sel çev re ler, “bu ça lış ma ya bir 
bi yo fi zik çi nin eli değ miş ol ma lı” di ye bil me li dir. 
Bu hu su su, yal nız ca ara şı tır ma da de ğil eği timöğ
re tim et kin lik le ri sı ra sın da da hiç ak lı mız dan 
çı kart ma ma lı yız. Di ğer ba zı di sip lin le re men sup 
öğ re tim üye le ri, ken di alan ve yak la şım la rı nın bir 
ge re ği ola rak, ko nu la rı nı sö zel ve ka li ta tif bi çim
de öğ ren ci ye su na bi lir ler. Biz bi yo fi zik çi ler ise, 
öğ ren ci ye an la ta ca ğı mız ko nu yu, yön tem ağır lık
lı, te mel ve kan ti ta tif yak la şım lar için de ele alıp 
sun ma lı yız; an cak o za man Bi yo fi zik an la mın da 
bir kat kı yap tı ğı mız dan söz ede bi li riz. 
Ko nuş ma mı bi ti rir ken bir hu su su vur gu la mak 
is ti yo rum. Ko nuş ma mın ba şın da işa ret et ti ğim 
bü tün ge liş me le re kar şın, Bi yo fi zik da lı nın ül ke
miz de gel miş bu lun du ğu dü ze yi ke sin lik le ye ter li 
bul ma dı ğı mı ifa de et me li yim. Mut la ka ve mut la
ka, araş tır ma la rı mı zın ka li te si ni ve, bu na bağ lı 
ola rak da, ulus la ra ra sı ya yın sa yı mı zı kat la ya rak 
ar tır ma lı yız. O za man, kong re mi zi 5 yıl dız lı bir 
otel de yap ma yı da ha faz la hak et miş ola ca ğı mı zı 
dü şü nü yo rum. 
Bu kong re yi dü zen ler ken har ca dık la rı ça ba ve 
emek ler için, üye miz Prof. Dr. Pi ra ye Yargıçoğ
lU’na ve ye rel or ga ni zas yon ko mi te si nin di ğer 
üye le ri ne te şek kür eder, Kong re mi zin mes lek daş
la rı mız için gü zel anı lar la do lu, bi lim sel ba kın dan 
ve rim li bir et kin lik ol ma sı nı di le rim. 
He pi ni zi say gı ve sev gi le rim le se lam la rım.

Prof. Dr. Pekcan Ungan
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Üyelerimizin
Bildirileri

Uluslararası Kongrelerde Sunulan
Bildiriler   

ToYran n, aYaz m, TUran B and Severcan F. ,  
Comparison of steptozocin-induced diabetic 
and control rat liver tissue by Fourier 
tarnsform infrared spectroscopy, 
Physiological Research,48,S131,(1999).

kapTan n, Yazıcı z, TUncer T, TUran B, 
Severcan F.,   “Fourier Transform infrared 
spectroscopy of experimental diabetic rat 
hearth” ,  Physiological Research,48,S131,
(1999).

YüceSoY c.a., BoYar H, UgUr m, TUran B, 
Severcan F and akkaşN.,Biomechanical 
and spectroscopical investigations of 
streptozotocin-induced diabetic rat bones,  
Physiological Research,48,S131,(1999).

Severcan F., Yazıcı z., and güraY T.,  Interaction 
of vitamin E-acetate with human erythrocyte 
membranes,  Chem.Phys. Lipids,110,176177,
(1999).

kazancı n., ToYran n., eker F., and Severcan 
F.,  Estimation of the location of vitamin D2 
in lipid bilayers by Fourier transform 
infrared spectroscopy,  Chem.Phys. Lipids110,
200201,(1999).

eker F, HarıS p.ı. Severcan F.,  The effect of 
steroids on lipid-peptide interactions,  Chem.
Phys. Lipids,110,197,(1999).

Severcan F., ToYran n., kapTan n., and TUran 
B.,  FTIR study of the effect of diabets on rat 
liver and heart tissues in the C-H region”,,  
Özet Kitabı sayfa 296, CSIXXXI,Sept.510,
1999.

kazaNcıN.,zorluF.,Durmuş.o.H.,and 
Severcan F.,  Comparison of the interaction 
of tamoxifen  at high and low concentrations 
with model membranes by spectroscopic 
and thermodynamic studies”,  Özet Kitabı 
sayfa 293, CSIXXXI,Sept.510,1999.

Durmuş.o.H.,EkErF.,akıNıoglu.B.g.,and 
Severcan. F.,  Melittin-vitamin D2-Model 
membrane interactions: A turbidity and 
thermodynamic study. ,  Özet Kitabı sayfa 
294, CSIXXXI,Sept.510,1999.

ToYran n., and  Severcan F.,  The effect of 
magnesium ions on vitamin 
D2-phospholipid model membrane 
interactions in the presence of different 
buffer media” ,  Özet Kitabı sayfa 295, CSI
XXXI,Sept.510,1999.

Ulusal Kongrelerde Sunulan
Bildiriler 

merT T., Günay İ., güven m. ,  Lidokainin 
Oluşturduğu Sinir İletim Blokajına 
Kalsiyumun Etkisi,  XI.UlusalBiyofizik
Kongresi,31Ekim2Kasım1999,ANTALYA.

İtEgıNm.,Öcalı.,PElıta.,Günay İ. ,  Mangan 
ve Selenyum Hemidiyafram Kasının 
Biyoelektrik Parametrelerine Etkileri,  XI.
UlusalBiyofizikKongresi,31Ekim2Kasım1999,
ANTALYA.

Öcalı.,İtEgıNm.,Günay İ. ,  Mangan ve 
Selenyumun İzole Sıçan Torasik Aorta 
Ringlerinin Kontraktil Aktivitelerine 
Etkileri,  XI.UlusalBiyofizikKongresi,31Ekim
2Kasım1999,ANTALYA.

   2000 Yılı  

KONGRELER 
TAKVİMİ

February 1216, 2000
Biophysical Society 44th Annual 

Meeting,
NewOrleans,LA

Contact: The Biophysical Society, 9650RockvillePike
Bethesda,MD20814

Phone: 3015307114, Fax: 3015307133,
Email: society@biophysics.faseb.org

http://www.biophysics.org/biophys/society/annmtg
 

April 1214, 2000
High-Frequency Electron 
Paramagnetic Resonance:

Technology and Applications,
Amsterdam,TheNetherlands

Contact: Mr. R. des Bouvrie
RoyalNetherlandsAcademyofArtsandSciences

P.O.Box19121,1000GCAmsterdam,TheNetherlands
Phone: +31 20 55 10 730, Fax: +31 20 62 04 941

Email:  roy.des.bouvrie@bureau.knaw.nl
http://www.knaw.nl/hfepr

1213 April 2000
 6th IPEM Clinical Functional 
Electrical Stimulation Meeting

UniversityofSurrey,Guildford

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ                            Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır                 3



22  26 May, 2000
Kyongju,Korea

Third East Asian Biophysics 
Symposium

EnquiriestoProfessorDaeYongUhm,Departmentof
Physiology,CollegeofMedicine

SungKyunUniversity,Suwon440746,Korea
FAX: (+331) 2996129, Email: dyuhm@yurim.skku.

ac.kr

June 2526, 2000
Nanoscience and Nanotechnology: 

Shaping Biomedical Research
TheNationalInstitutesofHealth,Bethesda,Maryland

For more information, visit http://grants.nih.gov/

grants/becon/symposium2000.htm

July 914, 2000
FASEB Summer Research Conference 

on Calcium and Cell Function
CopperMountain,Colorado

July 1520, 2000
FASEB Summer Research 

Conference on Molecular Biophysics 
of Cellular Membranes

SaxtonsRiver,Vermont
For more information, contact Adele Hewitt: 

ahewitt@faseb.org

July 2227, 2000
FASEB Summer Research 

Conference Smooth Muscle
CopperMountain,Colorado

For more information, contact Jennifer LaFrankie: 
jlafrankie@faseb.org

July 2227, 2000
FASEB Summer Research 

Conference on Protein Folding in 
the Cell

SaxtonsRiver,Vermont

2328 July 2000
World Congress on Medical 

Physics and Biomedical 
Engineering & the AAPM 42nd 

Annual Meeting; 
Chicago,IL,USA

AmericanAssociationofPhysicistsinMedicine,One
PhysicsEllipse,CollegePark, MD 207403846, USA; tel 

+01 (301) 2093350; 
fax +01 (301) 2090862; 

Email:    wc2000@aapm.org
URLs:   www.wc2000.org/ and 

www.aapm.org
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30 July3 August 2001, 
Kyoto, Japan

4th International Conference on 
Biological Physics

EnquiriestoYHusimi, Email: icbp2001@
kokusai.phys.nagoya-u.ac.jp

3  9 September 2000,  Szeged,Hungary
International Conference on Retinal 

Proteins
EnquiriestoProfessorLKeszthelyi,InstituteofBiophysics
BiologicalResearchCentre,P.O.Box521,H6701,

Szeged,Hungary
FAX: (+36) 62 433 133;     Email: 

retinal@nucleus.szbk.u-szeged.hu

9  13 September 2000, München,Germany
3rd European Biophysics Congress
EnquiriestoArminLambacher,Abt.Membranund

Neurophysik,MPIfürBiochemie
AmKlopferspitz18a,D82152Martinsried,Germany

email: eurobiophysics@biochem.mpg.de

14  25 September 2000, Rovinj,Croatia
International Summer School on 

Biophysics: Supramolecular 
Structure and Function

EnquiriestoProfessorGPifatMrzljak,TheRuder
BoskovicInstitute

Bijenickacesta54,10000Zagreb,Croatia
FAX: (+385) 1 4680239; Email: pifat@olimp.irb.hr

27 September  2 October 2000, EforieNord,
Romania

New Biophysical Methods in Biology 
and Medicine

EnquiriestoDrConstantinTCraescu,INSERMU350
&InstitutCurieRecherche

LaboratoiredeBiophysiqueMoléculaire,Centre
Universiaire,Bâtiments110112;91405Orsay,France

FAX: (+33) 1 69 07 53 27; Email: 
Gil.Craescu@curie.u-psud.fr

15  20 November 1999, Lima,Peru
Molecular Basis of Ionic Channels 

Functions
EnquiriestoDrsCarlaGallo&GiovanniPoletti,Dept.

CienciasFisiologicas
SeccionBioquimicayBiologiaMolecular,UniversidadPeruana

CayetanoHeredia
Av.HonorioDelgado430,SanMartindePorras,Apartado

Postal4314Lima,Peru
FAX: (+51) 1 4826082;     Email: galloc@upch.edu.pe 

or  polettig@upch.edu.pe
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ÜYE LİSTESİ

Format: :
Üye No • Adı soyadı • Adres • e-mail • Kayıt Tarihi

1 • Prof. Dr. Engin Bermek •İstanbulÜniversitesi,
İstanbulTıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Çapa,
İstanbul• İş: (212) 635 11 53, Ev: (216) 336 09 84, • 
email: engin@nucleus.mamgen.tubitak.gov.
tr email: engin@unicom.com.tr • 16. 5. 1990

2 • Prof. Dr. Sina Gökçe •İstanbulÜniversitesi,İstan
bulTıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Çapa,İstanbul• 
İş: (212) 635 11 53, Ev: (212) 559 23 99, • 17. 5. 1990

3 • Prof. Dr. Demir Tiryaki •İstanbulÜniversitesi,
İstanbulTıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Çapa,
İstanbul• İş: (212) 635 11 53, Ev: (212) 241 00 73, • 18. 5. 
1992

4 • Prof. Dr. Rüstem Nurten •İstanbulÜniversitesi,
İstanbulTıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Çapa,
İstanbul• İş: (212) 635 11 53, Ev: (212) 264 22 17, • 
email: nurtenr@istanbul.edu.tr • 17. 5. 1990

5 • Prof. Dr. Salih Çelik •DicleÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Diyarbakır• İş: (412) 
248 80 59, •email:  mscelik@dicle.edu.tr  • 16. 
5. 1990

6 • Prof. Dr. Çiğdem Özesmi •ErciyesÜniversitesi,
TıpFakültesi,FizyolojiAnabilimDalı,Kayseri• İş: (352) 
437 49 37, Ev: (352) 437 44 04, • email: ozesmi@
kaynet.com.tr • 16. 5. 1990

7 • Prof. Dr. İlhami Demirel •SelçukÜniversitesi,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Konya• İş: (332) 
323 26 00, • 16. 5. 1990

8 • Prof. Dr. Kıymet Salbaş •AnkaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: (312) 310 
30 10, • email:  ksalbas@yahoo.com  17. 5. 1990

9 • Prof. Dr. Sinan Önen •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00 529 99 41, Ev: 
(216) 325 19 96, Fax: (212) 529 99 42, • 16. 5. 1990

10 • Prof. Dr. Gürbüz Çelebi •EgeÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,İzmir• İş: (232) 338 28 
68, Ev: (232) 338 64 11, Fax: (232) 338 28 68, • email: 
gcelebi@bornova.ege.edu.tr • 16. 5. 1990

11 • Prof. Dr. Hamza Esen •OsmangaziÜniversitesi,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Eskişehir• İş: 
(222) 335 05 80, • 16. 5. 1990

12 • Prof. Dr. Ayhan Songar • Saygıileanıyoruz.
13 • Doç. Dr. Abdurrahman Kaya •Dicle

Üniversitesi,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Diyarbakır• İş: (412) 248 80 59, • 16. 5. 1990

14 • Prof. Dr. Süleyman Daşdağ •DicleÜniversitesi,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Diyarbakır• İş: 
(412) 248 80 59, Ev: (412) 248 83 03, • 16. 5. 1990

15 • Dr. Zülküf Akdağ •DicleÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Diyarbakır• İş: (412) 
248 80 59, • 16. 5. 1990

16 • Doç. Dr. Feyzan Akşen •DicleÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Diyarbakır• İş: (412) 
248 80 59, • 16. 5. 1990

17 • Prof. Dr. Şefik Dursun •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 529 99 41, Ev: (216) 383 
13 18, Fax: (212) 529 99 42, • 16. 5. 1990

18 • Prof. Dr. Bora Barutçu •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 529 99 41, Ev: (212) 503 
04 93, Fax: (212) 529 99 42, • 16. 5. 1990

19 • Prof. Dr. Pekcan Ungan •HacettepeÜniversitesi,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş:  (312) 
310 01 05, Ev: (312) 436 83 59, Fax: (312) 310 10 05, • 
email: pu01-k@tr-net.net.tr • 16. 5. 1990

20 • Prof. Dr. Necla Öztürk •HacettepeÜniversitesi,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: (312) 
310 01 05,  Ev: (312) 222 94 81, • email: no07-k@
tr-net.net.tr • 16. 5. 1990

21 • Doç. Dr. Rezzan Utkuçal •HacettepeÜniversite
si,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: 
.(312) 310 01 05, Ev: (312) 240 27 98, • 16. 5. 1990

22 • Dr. Hacer Erar •HacettepeÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: .(312) 
310 01 05, Ev: (312) 437 58 41, • 16. 5. 1990

23 • Yrd. Doç. Dr. Babür Şahinoğlu •Hacettepe
Üniversitesi,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Ankara• İş: (312) 310 01 05, • 16. 5. 1990

24 • Dr. Bülent Özmen •HacettepeÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: .(312) 
310 01 05, • 16. 5. 1990

25 • Yrd. Dr. Ülkü Çömelekoğlu •Mersin
Üniversitesi,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Mersin• 16. 5. 1990

26 • Prof. Dr. Ferit Pehlivan •AnkaraÜniversitesi,
TıpFakültesi,MorfolojiBinası,BiyofizikAnabilimDalı,
Ankara• İş:  (312)310 30 10 / 353 337,  Ev: (312)222 49 
32,  Fax: (312)310 63 70, • email: pehlivan@
tr-net.net.tr • 16. 5. 1990

27 • Dr. Nizamettin Dalkılıç •AnkaraÜniversitesi,
TıpFakültesi,MorfolojiBinası,BiyofizikAnabilimDalı,
Ankara• İş: (312) 310 30 10 / 337, Ev: (312) 360 25 11, 
• 16. 5. 1990

28 • Prof. Dr. Ziya Güner• Saygıileanıyoruz.
29 • Prof. Dr. Belma Turan •AnkaraÜniversitesi,Tıp

Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: (312) 310 
30 10 / 386, Ev: (312) 340 74 80, Fax: 310 63 70, •email:   
bt02-k©tr-net.net.tr • 16. 5. 1990

30 • Dr. Erhan Kızıltan •AnkaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: (312) 310 
30 10 / 301, Ev: (312) 440 32 76, • 16. 5. 1990

31 • Dr. Ömer Hotomaroğlu •AnkaraÜniversitesi,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: (312) 
310 30 10 / 353337, • 16. 5. 1990

32 • Prof. Dr. Beki Kan •MarmaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,İstanbul• İş: (216) 
348 05 85, Ev: (216) 302 45 31, Fax: (216) 414 47 31, • 
email:  bekikan@usa.net •16. 5. 1990

33 • Prof. Dr. Gönül Sultuybek •İstanbulÜniversi
tesi,Cerrahpaşa,TıpFakültesi,TıbbiBiyolojiAnabilim
Dalı,Cerrahpaşa,İstanbul• İş: .(212) 588 48 00, Ev: 
(212) 261 37 54, Fax: (212) 529 99 42, • 18. 12. 1991

34 • Prof. Dr. Nejat Dalay •İstanbulÜniversitesi,
İstanbulTıpFakültesi,OnkolojiEnstitüsü,Çapa,İstanbul
• İş: (212) 531 31 00, Fax: (212) 534 80 78, • 17. 5. 1990

35 • Prof. Dr. Mahmut Çarin •İstanbulÜniversitesi,
İstanbulTıpFakültesi,TıbbiBiyolojiAnabilimDalı,Çapa,
İstanbul• İş: (212) 631 13 66, Ev: (216) 356 72 80, Fax: 
(212) 635 11 68, • 26. 5. 1992
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36 • Doç. Dr. Seralp Şener •TrakyaÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Edirne• İş: (282) 262 
75 25, Ev: (282) 263 15 06  (284) 235 88 30, Fax: (282) 
262 21 80, • 18. 12. 1991

37 • Doç. Dr. Osman Ziya Sayhan •Marmara
Üniversitesi,SağlıkEğtimFakültesi,Cevizli,İstanbul• İş: 
(216) 399 93 71, Ev: (216) 339 39 27, Fax: (216) 399 62 !!, 
• email: osayhan@superonline.com • 25. 5. 1992

38 • Dr. Serpil Babaoğlu •İstanbulÜniversitesi,İstan
bulTıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Çapa,İstanbul
• İş: (212) 635 11 53, Ev: (216) 366 33 15, • 18. 12. 1991

39 • Bio. M. Sc. Dr. Işıl Albeniz •İstanbul
Üniversitesi,İstanbulTıpFakültesi,BiyofizikAnabilim
Dalı,Çapa,İstanbul• İş: (212) 635 11 53, Ev: (212) 531 
49 37, • 18. 5. 1990

40 • Dr. Handan Tuncel (Akçakaya •İstanbul
Üniversitesi,İstanbulTıpFakültesi,BiyofizikAnabilim
Dalı,Çapa,İstanbul• İş: (212) 635 11 53, Ev: (212) 560 
98 78, • 18. 12. 1991

41 • Dr. Hülya Cabadak •MarmaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,İstanbul• İş: (216) 
348 05 85  (216) 414 47 31, Ev: (216) 360 32 95, Fax: 
(216) 414 47 31, • 17. 5. 1990

42 • Yrd. Dr. Belgin Büyükakıllı •Trakya
Üniversitesi,KırklarelisağlıkYüksekokulu,Kırklarel,
Kırklareli• İş: .(288) 214 38 25, • 16. 5. 1992

43 • Prof. Dr. Ali Yılmaz •DicleÜniversitesi,Fen
Fakültesi,FizikBölümüDiyarbakır,Diyarbakır• İş: (412) 
248 84 57, • 18. 5. 1990

44 • Prof. Dr. Feride Severcan •ODTÜ,Biyoloji
Bölümü,Ankara• İş: (312) 210 31 03, Fax: (312) 210 12 
89, • email: feride@metu.edu.tr • 18. 5. 1990

45 • Prof. Dr. İsmail Günay •ÇukurovaÜniversitesi,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Adana• İş: (322) 
338 60 60 / 34723473, Ev: (322) 234 48 55, Fax: (322) 
338 65 72, • email: igünay@pamuk.cu.edu.tr • 
16. 5. 1990

46 • Dr. Bilgehan Yılmaz •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Fax: (212) 529 
99 42, • 16. 5. 1990

47 • Dr. Pelin Kaynak •İstanbulÜniversitesi,Cerrah
paşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,İstanbul• İş: 
(212) 588 48 00, Fax: (212) 529 99 42, • 16. 5. 1990

48 • Dr. Vildan Civelek •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Fax: 
(212) 529 99 42, • 16. 5. 1990

49 • Doç. Dr. M. Ali Körpınar •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,,İstanbul• İş: (212) 588 48 00 / 2268, Ev: 
(212) 560 53 13 (212) 529 97 97, Fax: (212) 529 99 41, • 
email: korpinar@superonline.com email: 
korpinar@istanbul.edu.tr • 16. 5. 1990

50 • Dr. Meltem Ercan •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Ev: (212) 542 
84 08, Fax: (212) 529 99 42, • 16. 5. 1990

51 • Dr. Selmin Toplan (Uruluer •İstanbulÜniversi
tesi,Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Ev: (216) 332 
63 18, Fax: (212) 529 99 42, • 16. 5. 1990

52 • Fiz. M. Sc. Tevfik Gülyaşar •İstanbul
Üniversitesi,Cerrahpaşa,TıpFakültesi,Biyofizik
AnabilimDalı,Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, 
Fax: (212) 529 99 42, • 16. 5. 1990

53 • Doç. Dr. Mehmet Can Akyolcu •İstanbul
Üniversitesi,Cerrahpaşa,TıpFakültesi,Biyofizik
AnabilimDalı,Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 529 99 41, 
Ev: (212) 211 71 51, Fax: (212) 529 99 42, • 16. 5. 1990

54 • Dr. Faruk Erdoğan •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Ev: (212) 220 
19 21, Fax: (212) 529 99 42, • 17. 5. 1990

55 • Prof. Dr. Tunaya Kalkan •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 529 60 62, Ev: (212) 660 
18 48, Fax: (212) 529 99 41, • email: tunaya@
istanbul.edu.tr • 17. 5. 1990

56 • Fiz. Dr. Derviş Özçelik •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Ev: (212) 505 
39 69, Fax: (212) 529 99 42, • 17. 5. 1990

57 • Fiz. Dr. Kamil Temizyürek •İstanbul
Üniversitesi,Cerrahpaşa,TıpFakültesi,Biyofizik
AnabilimDalı,Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 233 68 79, 
Ev: (212) 248 54 22, Fax: (212) 529 99 42, • 18. 5. 1990

58 • Doç. Dr. Sami Aydoğan •ErciyesÜniversitesi
TıpFakültesiFizyolojiAnabilimDalı,Kayberi• İş: (352) 
437 49 37, • 16. 5. 1990

59 • Dr. Sadun Temuçin •ErciyesÜniversitesiTıp
FakültesiFizyolojiAnabilimDalı,Kayseri• İş: (352) 437 
49 37, • 18. 5. 1990

61 • Dr. Asuman Gölgeli •ErciyesÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,FizyolojiAnabilimDalı,Kayseri• İş: (352) 437 
49 37, • 18. 5. 1990

62 • Dr. Meral Aşçıoğlu •ErciyesÜniversitesiTıp
FakültesiFizyolojiAnabilimDalı,Kayseri• İş: (352) 437 
49 37, • 18. 5. 1990

63 • Prof. Dr. Rasim Cicioğlu •AnkaraÜniversitesi,
TıpFakültesi,MikrobiyolojiAnabilimDalı,Ankara• İş: 
(312) 310 30 10, Ev: (312) 131 86 04, • 12. 5. 1991

64 • Prof. Dr. Ömer Yiğitbaş •TrakyaÜniversitesi,
TıpFakültesi,NükleerTıpAnabilimDalı,Edirne• İş: 
(284) 235 75 40, • 17. 7. 1991

65 • Dr. Gülden Yazıcıoğlu •AnkaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: (312) 310 
30 10, • 26. 5. 1992

66 • Prof. Dr. Çetin Bolcal •İstanbulÜniversitesi,Fen
Fakültesi,FizikBölümüİstanbul,İstanbul• İş: (212) 511 
84 80, 

67 • Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu •AkdenizÜniversi
tesi,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Antalya• İş: 
(242) 227 69 94 , Ev: (242) 237 16 15, • email: 
piraye@hipokrat.Med.Akdeniz.edu.tr • 26. 
5. 1992

68 • Dr. Cemil Sert •DicleÜniversitesi,TıpFakültesi,
BiyofizikAnabilimDalı,Diyarbakır• İş: (412) 248 80 59, 
• 28. 5. 1992

69 • Yrd. Dr. Tulga Kalaycı •EgeÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,İzmir• İş: (232) 338 
28 68, Ev: (232) 435 37 66, •email: tkalaycı • 28. 
5. 1992

70 • Leman Yalçıntepe •İstanbulÜniversitesi,İstanbul
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Çapa,İstanbul• 
İş: (212) 635 11 53, Ev: (212) 579 26 54, • email: 
lemany@yahoo.com • 26. 5. 1992

71 • Dr. Macide Cantürk •YıldızTeknikÜniversitesi,
FenEdebiyatFakültesi,İstanbul,İstanbul• İş: (212) 224 
50 00 / 1159, Ev: (216) 327 35 37, • email: 
canturk@yildiz.edu.tr • 26. 5. 1993
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72 • Zafer Gürel •TokraMedikalLtd.Şti,İstanbul• İş: 
(216) 348 88 20, Ev: (216) 339 17 95, • 26. 5. 1992

73 • Esra Balaban Gürel •İstanbulÜniversitesi,İstan
bulTıpFakültesi,TıbbiBiyolojiAnabilimDalı,Çapa,İstan
bul• İş: (212) 631 13 66, Ev: (216) 339 17 95, • 26. 5. 1992

74 • Bahire Küçükkaya •MarmaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,İstanbul• 29. 5. 1992

75 • Dr. Tamer Yağcı •TÜBİTAKMarmaraAraştırma
MerkeziGebze,Kocaeli• İş: .(262) 641 23 00 / 510, Ev: 
(216) 345 79 01, Fax: (262) 641 23 09, • 26. 5. 1992

76 • Bio. M. Sc. Metin Özalp •İstanbulÜniversitesi,
İstanbulTıpFakültesi,NükleerTıpAnabilimDalı,Çapa,
İstanbul• İş: (212) 532 55 90 , Ev: (212) 517 54 20, • 26. 
5. 1992

77 • Dr. Muhammed Bektaş •İstanbulÜniversitesi,
İstanbulTıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Çapa,
İstanbul• İş: (212) 635 11 53, Ev: (212) 551 36 71, • 26. 5. 
1992

78 • Prof. Dr. Yusuf Caner •ErciyesÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Kayseri,Kayseri• İş: 
(352) 437 49 37, Ev: (352) 437 68 38, • 23. 9. 1993

79 • Dr. Eyüp Gülbandılar •OsmangaziÜniversitesi,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Eskişehir• İş: 
(222) 335 05 80, • 25. 9. 1993

80 • Dr. Ferhan Esen •OsmangaziÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Eskişehir• İş: .(222) 
335 05 80, • 25. 9. 1993

81 • Prof. Dr. Sevim Akyüz •İstanbulÜniversitesi,
FenFakültesi,FizikBölümüİstanbul,İstanbul• İş: (212) 
511 84 80, •

82 • Dr. Handan Tuncel •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00 / 1873, Ev: 
(212) 547 72 83, • email: handantun@
superonline.com 

83 • Birsen Durmuş •İstanbulÜniversitesi,Cerrahpaşa,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Cerrahpaşa,
İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Ev: (216) 333 19 02, Fax: 
(212) 529 99 42, • bilgi yok

84 • Dr. Semra Özdemir •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00 / 1873, Ev: 
(212) 543 72 53, Fax: (212) 529 99 42, • bilgi yok

85 • Ali Rıza Kızıler •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Ev: (216) 371 
83 89, Fax: (212) 529 99 42

86 • Dr. Yunus Karakoç •İstanbulÜniversitesi,Cer
rahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Cerrahpa
şa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Fax: (212) 529 99 42

87 • Doç. Dr. Tulay Engizek •İstanbulÜniversitesi,
FenFakültesi,BiyolojiBölümü,İstanbul• İş: (212) 520 
62 66, Ev: (212) 557 05 98, Fax: (212) 519 08 34

88 • Dr. Mustafa Demir •İstanbulÜniversitesi,Cer
rahpaşa,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Cerrahpa
şa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Fax: (212) 529 99 42

89 • Doç. Dr. Yavuz Ensari •DicleÜniversitesi,Fen
EdebiyatFakültesi,MolekülerBiyolojiAnabilimDalı,
Diyarbakır• İş: (412) 248 84 57, Ev: (412) 248 84 77

90 • Dr. Fikret Uyar •DicleÜniversitesi,FenEdebiyat
Fakültesi,MolekülerBiyolojiAnabilimDalı,Diyarbakır• 
İş: (412) 248 84 57

91 • Dr. Birol Otludil •DicleÜniversitesi,FenEdebiyat
Fakültesi,MolekülerBiyolojiAnabilimDalı,Diyarbakır• 
İş: (412) 373 60 63

92 • Doç. Dr. Nuhan Puralı •HacettepeÜniversitesi,
TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: (312) 
310 01 05

93 • Özlem Demir •İstanbulÜniversitesi,İstanbulTıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Çapa,İstanbul• İş: 
(212) 635 11 53, Ev: (212) 259 02 60, • 8. 9. 1994

94 • Prof. Dr. Nesrin Seyhan •GaziÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: (312) 212 
90 23  (312) 214 10 00, Fax: (312) 213 43 38, • email: 
gutfb-e@servis.net.tr.

95 • Göknur Güler •GaziÜniversitesi,TıpFakültesi,
BiyofizikAnabilimDalı,Ankara• İş: (312) 325 12 11 / 
10901091, • email: Cg02-k@servis.net.tr.

96 • Öğr. Gör. Dr. Ayşe Canseven •Gazi
Üniversitesi,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Ankara• İş: (312) 325 12 11 / 10901091, • email: 
Cg02-k@servis.net.tr.

97 • Dr. Süleyman Erdem Toker •Hacettepe
Üniversitesi,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Ankara• İş: (312) 310 01 05

98 • Y. Doç. Dr. A. Nur Sayhan •İstanbulÜniversitesi,
Cerrahpaşa,TıpFakültesi,BiyolojikBilimlerBöl.
Cerrahpaşa,İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Ev: (216) 339 
39 27

99 • İlhan Onaran •İstanbulÜniversitesi,Cerrahpaşa,
TıpFakültesi,TıbbiBiyolojikBilimlerBölümüCerrahpaşa,
İstanbul• İş: (212) 588 48 00, Fax: (212) 529 99 42

100 • Prof. Dr. Yusuf Tan •BoğaziçiÜniversitesi,
BiyomedikalMühendislikEnstitüsüİstanbul,İstanbul• İş: 
(212) 263 15 00, Ev: (212) 279 68 93, Fax: (212) 257 50 30

101 • Dr. Çağatay Korkut •İstanbulÜniversitesi,
İstanbulTıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Çapa,
İstanbul• İş: (212) 635 11 53, Ev: (212) 663 37 63

102 • Oya Orun •MarmaraÜniversitesi,TıpFakültesi,
BiyofizikAnabilimDalı,İstanbul• İş: (216) 348 05 85, 
Ev: (212) 241 45 05, Fax: (216) 414 47 31

103 • Yrd. Dr. Ayşe İnhan Garip •Marmara
Üniversitesi,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
İstanbul• İş: (216) 348 05 85, Ev: (216) 316 50 57, Fax: 
(216) 414 47 31

104 • Betül H. Erzim •MarmaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,İstanbul• İş: (216) 
348 05 85

105 • Dr. Tammam Sipahi •MarmaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,İstanbul• İş: (216) 
348 05 85

106 • Yrd. Dr. Ayşe Özer •MarmaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,TıbbiBiyolojiAnabilimDalı,İstanbul• İş: 
(216) 414 47 37, Ev: (216) 359 91 32

107 • Şükran Çiftçi •TrakyaÜniversitesi,TıpFakültesi,
NükleerTıpAnabilimDalı,Edirne• İş: (284) 235 76 42, 
Ev: (284) 213 37 74

108 • Alev Ergülen •TrakyaÜniversitesi,TıpFakültesi,
NükleerTıpAnabilimDalı,Edirne• İş: (284) 235 76 41, 
Ev: (284) 235 71 42, • 05. 6. 1996

109 • Sevil Hepgezer •TrakyaÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Edirne• İş: (284) 235 
76 41, Ev: (284) 225 23 22

110 • Dr. Mustafa İteğin •ÇukurovaÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Adana• İş: (322) 338 
60 59

111 • Yrd. Doç. Dr. Nurten Erdal •Gaziantep
Üniversitesi,TıpFakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,
Gaziantep• İş: (342) 360 12 00 / 3300, • email: 
merabd@alpha.bim.gantep.edu.tr
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112 • Saliha İşsever •TÜBİTAKMarmaraAraştırma
MerkeziGebze,Kocaeli• İş: (262) 641 23 00, Fax: (262) 
641 23 09

113 • Neşe Kiremit Korkut •İstanbulÜniversitesi,
İstanbulTıpFakültesiMikrobiyolojiAnabilimDalı,Çapa,
İstanbul• İş: (212) 635 11 86, Ev: (212) 633 34 00

114 • Dr. Yusuf Öztürk •TÜBİTAKMarmara
Araştırma,MerkeziGebze,Kocaeli• İş: (262) 641 23 00, 
Fax: (262) 641 23 09

115 • Tufan Mert •ÇukurovaÜniversitesi,TıpFakültesi,
BiyofizikAnabilimDalı,Adana• İş: (322) 338 60 59

116 • Aykut Pelit •ÇukurovaÜniversitesi,TıpFakültesi,
BiyofizikAnabilimDalı,Adana• İş: (322) 338 60 59

117 • Ayşe Demirkazık •ÇukurovaÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Adana• İş: (322) 338 60 
59

118 • Işıl Öcal •ÇukurovaÜniversitesi,TıpFakültesi,
BiyofizikAnabilimDalı,Adana• İş: (322) 338 60 59

119 • Dr. Sami Sarıbaş •UniversityofPhiladelphia,
BiologyDepartment

120 • Prof. Dr. Aslıhan Tolun •BoğaziçiÜniversitesi,
BiyolojiBölümü,Genetik,İstanbul• İş: (212) 263 15 00

121 • Doç. Dr. M. Emin Erdal •Gaziantep
Üniversitesi,TıpFakültesi,TıbbiBiyolojiveGenetik
AnabilimDalı,27310,Gaziantep•  İş: (342) 360 12 00 / 
3100, Fax: (342) 360 16 17, • email: merdal@alpha.
bim.gantep.edu.tr

122 •
123 • Dr. Dilek Kazan •MarmaraAraştırmaMerkezi,

EnzimveFermantasyonTeknolojisiGrubu41470Gebze,
Kocaeli• İş: (262) 641 23 00, Fax: (262) 641 23 09, • 
email: Dilek@yunus.mam.tübitak.gov.tr

124 • Esma Yolcu •AnkaraÜniversitesi,FenFakültesi
BiyolojiBölümü,Mol.Biol.AnabilimDalı,Tandoğan,
Ankara• İş: (312) 212 67 20 / 1182, Fax: (312) 223 23 
95, • email: Yolcu@science.ankara.edu.tr

125 • Dr. Sevnur Mandacı •TÜBİTAKMarmara
AraştırmaMerkeziGMBAEGebze,Kocaeli,Kocaeli• İş: 
(262) 641 23 00, Fax: (262) 641 23 09, • email: 
sevnur@yunus.mam.tübitak.gov.tr

126 • Dr. Uluhan Şili •MarmaraÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,TıbbiBiyolojiveGenetikAnabilimDalı,81326
Haydarpaşaİstanbul,İstanbul• İş: (216) 414 47 37, Fax: 
(216) 348 08 48, • email: usili@marun edu.tr

127 • Prof. Dr. Altan Erarslan •TÜBİTAKMarmara
AraştırmaMerkeziGenMühendisliği,veBiyoteknoloji
AraştırmaEnstitüsü,Gebze,Kocaeli• İş: (262) 641 23 00 
/ 4004, Ev: (216) 441 43 27, Fax: (262) 641 23 09, • 
email: Erarslan@rigeb.gov.tr

128 • Derya Kılıç •AkdenizÜniversitesiTıpFakültesi,
BiyofizikAnabilimDalı,Antalya• İş: (242) 227 43 43 / 
330, Ev: (242) 237 43 24, Fax: (242) 227 44 86, • email: 
d.kılıç@ufuk.Dab.akdeniz.edu.tr

129 • Şebnem Erçelen •TÜBİTAKMarmaraAraştırma
Merkezi,GMBAEGebze,Kocaeli• İş: (262) 641 23 00, 
Fax: (262) 641 23 09, • email: sebnem@nucleus.
mamgen.tübitak.govtr

130 • Neslihan Toyran •ODTÜFenEdebiyatFakültesi,
BiyolojiBölümüAnkara,Ankara• İş: (312) 210 10 00, • 
email: toyran@rorqual.cc.metu.edu.tr

131 •
132 • Can Paksu •GaziantepÜniversitesi,TıpFakültesi,

BiyofizikAnabilimDalı,27310,Gaziantep• İş: (342) 360 
12 00 / 3302, Fax: (342) 360 16 17

133 • Zuhal Yazıcı •ODTÜFen,EdebiyatFakültesi,

Biyoloji,Bölümü,Ankara• İş: (312) 210 10 00
134 • Murat Ayaz •AnkaraÜniversitesi,TıpFakültesi,

BiyofizikAnabilimDalı,Sıhhiye,Ankara• İş: (312) 310 
30 10 / 301337, • email: ayaz@medicine2.
ankara.edu.tr

135 • Günay Erenoğlu •OsmangaziÜniversitesi,Tıp
Fakültesi,BiyofizikAnabilimDalı,Eskişehir• İş: (222) 
335 05 80

139 • Yrd. Dr. Cüneyt Göksoy •GülhaneAskeriTıp
Akademisi.AşağıEğlence,Ankara   İş:: (312) 304 36 44, 
Ev: (312) 323 03 29, Fax: (312) 304 36 48, • email: 
cgoksoy@gata.edu.tr

140 • Dr. Serdar Demirtaş  •GülhaneAskeriTıp
Akademisi.AşağıEğlence,Ankara  • İş: (312) 304 36 44, 
Ev: (312) 325 06 38, Fax: (312) 304 36 48, • email: 
sdemir@gata.edu.tr

140 • Dr. Serdar Demirtaş  •GülhaneAskeriTıp
Akademisi.AşağıEğlence,Ankara  • İş: (312) 304 36 44, 
Ev: (312) 325 06 38, Fax: (312) 304 36 48, •  İşsdemir@
gata.edu.tr

141 • Cevdet Nacar • MarmaraÜniversitesi,TıpFakül
tesi,BiyofizikAnabilimDalı,81326Haydarpaşa,İstanbul

142 • Devrim Öz • MarmaraÜniversitesi,TıpFakültesi,
BiyofizikAnabilimDalı,TıbbiyeC.No49,81326Haydar
paşa,İstanbul

143 • Semra Aygün • TÜBİTAKMarmaraAraş.Mer.
GenMühendisliği,PK.21,41470Gebze,Kocaeli

144 • Füsun Gümüşel •TÜBİTAKMAMGMBAE,PK.
21,41470Gebze,Kocaeli

145 • Doç. Dr. Mehmet Uğur • AnkaraÜniversitesi,
TıpFakültesi,MorfolojiBinas,BiyofizikAnabilimDalı,
Ankara• İş: (312) 310 30 10 / 337,  Ev: (312) 468 24 41 
email: mugur@dialup.ankara.edu.tr

NOT:
Bu lis te, der ne ği mi zin üye ka yıt def te ri esas alı

na rak dü zen len miş tir. Üye ka yıt def te ri miz le 
il gi li ya sal zo run lu luk la rın ye ri ne gel me si 
için aşa ğı da ad la rı bu lu nan ar ka daş la rı mı zın 

1)Üyelikbaşvuruformu,
2)Nüfuscüzdanıörneği,
3)Biradetfotoğraflarının
 dernek genel sekreterliği adresine (Prof.Dr.

BelmaTuran,AnkaraÜniversitesiTıpFakültesi,Mor
folojiBinası,BiyofizikAnabilimDalı,06100Ankara) 
göndermeleri gerekmektedir.

Türk Biyofizik Derneği
Yönetim Kurulu

•  Dr. Kıvanç Ergen  •  
•  Doç. Dr. Engin Özkaynak  •  
•  Serpil Babaoğlu •  
•  Tevfik Gülyaşar •  
•  Neşe Korkut •  
•  Leman Yalçın •  
•  Handan Akçakaya •  
•  Birsen İp •  
•  Handan Boyar •  
•  Doç. Dr. Kemal Baysal•   •
•  Dr. Ali Açıkgöz •  
•  Prof. Dr. Mehmet Mutlu •  
•  Dr. Tülay Tuncer •  
•  Semir Özdemir •  
•  Nazmi Yaraş  •  
•  Prof. Dr. Aysel Ağar •
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Türk Biyofizik Derneği 
adına XIII. Uluslararası 

Biyofizik Kongresi ve  
IUPAB Genel Kurul 

Toplantısına katılan 
Prof. Dr. Gürbüz 

Çelebi’nin İzlenimleri
 

XIII. 
Uluslararası Biyofizik Kongresi 

ve  IUPAB Genel Kurul 
Toplantısı

19-24 Eylül 1999 
Yeni Delhi, Hindistan

I. Kongre Bilimsel Etkinlikleri
Üç yıl da bir ya pı lan Ulus la ra ra sı Bi yo fi zik 

Kong re le ri nin onü çün cü sü bu yıl 1924 Ey lül 1999 
ta rih le ri ara sın da Hin dis tan’ın Ye ni Del hi ken tin
de ya pıl dı. Ay nı sü re için de bu kong re le rin da imi 
spon so ru olan Uluslararası Temel ve Uygulamalı
BiyofizikBirliği’nin(IUPAB:InternationalUnionfor
PureandAppliedBiophysics)GenelKurultop lan tı sı 
da ya pıl dı. Kong re nin di ğer spon sor la rı şu ku ru
luş lar dı: Hindistan Milli Bilim Akademisi (INSA), 
Hindistan Biyofizik Derneği (IBS), Hindistan 
Hükümeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (DST).

Kongreye IUPAB Genel Ku ru lun da Tür ki
ye’yi tem sil et mek ve NonlinearElectrophoresis in
AgaroseGel baş lık lı pos ter bil di ri mi sun mak üze re 
ka tıl dım. IU PAB Ge nel Ku ru lun da Tür ki ye bu 
bir li ğe Bi yo fi zik Der ne ği mi zin baş vu ru su doğ rul
tu sun da GözlemciÜye ola rak ka bul edil di. 

Bu kong re le rin üç yıl da bir ya pıl ma sı ve 
dün ya da Bi yo fi zik ve il gi li alan la rı ile uğ ra şan la
rın sa yı sın da ki ar tış ne de ni ile kong re ye bü yük 
bir ka tı lım ol du. Kon fe rans lar, söz lü bil di ri ler ve 
pos ter tar tış ma la rın dan olu şan bi lim sel prog ram 
5 gün sü re ile 3 ay rı sa lon da sa bah, öğ le den son ra 
ve ba zı gün ler ak şam üze ri otu rum la rı şek lin de 
sür dü rül dü. İki gü nün ak şam otu rum la rı pos ter 
tar tış ma la rı na ay rıl mış tı.

Her kong re gü nü nün sa bah ki ilk 45 da ki ka sı, 
ko nu sun da ün yap mış bir araş tır ma cı nın ko nuş
ma sı na ay rıl mış tı. Ko nuş ma cı lar ara sın da patch
clamp tek ni ği ni ge liş ti dik le ri için Sach mann ile 
bir lik te No bel ödü lü nü pay la şan E. Ne her de 
bu lu nu yor du ve 23 Ey lül Pe rı em be gü nü “Calci
umsignals and short termSynapticPlasticity” baş
lık lı bir kon fe rans ver di.

Kong re 19 Ey lül Pa zar gü nü sa at 18:00’de ki 
açı lış tö re ni ile baş la dı. Tö ren de ye ni ba sı lan bir 
ki tap ta nı tıl dı ve ün lü Hint li Bi yo kim ya cı G.N. 
Ra mac hand ran anı sı na öğ ren ci le rin den V. Sa si
sek ha ran “MolecularPrinciplesofProteinStructure
and ProteinProtein Interaction” baş lık lı açı lış 
ko nuş ma sı nı yap tı. Açı lış tö re ni Hoşgeldiniz 
ye me ği ile so na er di.

II. IUPAB Genel Kurul Toplantısı:
IU PAB Ge nel Ku rul top lan tı sı Ola ğa nüs tü ve 

Ola ğan Ge nel Ku rul ola rak iki kı sım da ya pıl dı. 

Her iki top lan tı nın gün dem mad de le ri da ha ön ce 
IU PAB’ın ha ber bül te ni olan IU PAB News No. 41, 
July 1999 sa yı sın da ilan edil miş ti. 

Top lan tı ço ğun lu ğu sağ lan dık tan son ra gün
dem de kü çük bir de ği şik lik ya pı la rak top lan tı 
Ola ğa nüs tü Ge nel Ku rul top lan tı sı ha lin de baş la
tıl dı. Bu top lan tı nın gün dem mad de le ri gö rü şü
lüp ka bul edil dik ten son ra top lan tı ola ğan Ge nel 
Ku rul Top lan tı sı ola rak de vam et ti. Top lan tı lar da 
gün dem mad de le ri (tü zük de ği şik li ği da hil) 
ay nen ka bul edil miş tir. Ge nel ku ru la su nu lan 
ra por la rın baş lık la rı  IU PAB NEWS bül te ni nin baş 
say fa sın da ve ril miş tir. 

Top lan tı lar da alı nan ba zı önem li ka rar lar 
özet le şun lar dır:

1. Bir lik tü zü ğü nün ba zı mad de le ri ön ce den 
tek lif edil di ği şe kil de de ğiş ti ril di.

2. Er me nis tan, Tür ki ye ve Ko lom bi ya’nın 
Bir li ğe Göz lem ci Üye ola rak ka tıl ma la rı ka bul 
edil di.

3. Ye ni Baş kan (I. Pecht  İs ra il) ve Yö ne tim 
Ku ru lu üye le ri (çe şit li ül ke ler den 11 üye) se çil di. 

4. 2002 yı lın da XIV’ün cü Kong re ye ev sa hip
li ği ya pa cak Ar jan tin de le ge si nin (J. Pon ceHor
nos) kong re ha zır lık ra po ru okun du. Bu kong re 
ile il gi li ba zı önem li bil gi ler şun lar dır:
Ye rel Or ga ni zas yon: Ar jan tin Bi yo fi zik Der ne ği 

(SAB) 
SociedadArgentinadeBiofisica
CasilladeCorreo128Suc153B

(1453)BuenosAiresARGENTINA
TE: 541145083881 FAX: 541145083880

Web sayfası: http://www.biofisica.dna.uba.ar
Düzenleme Komitesi başkanı: Prof Mario Parisi 

(Email: parisi@mail.retina.ar)
Sekreter: Prof. Jorge PonceHornos

(Email: pohornos@mail.retina.ar   veya
jponcehornos@odon.uba.ar)

5. XV’inci kongreye 2005 yılında ev sahipliği 
yapmak isteyen Fransa delegesinin (J. Garnier ki 
aynı zamanda IUPAB’ın iki başkan yar dım cı sın
dan biri seçilmiştir, diğeri G. Govil  Hindistan) 
kongre şehri olarak Montpellier’yi kısaca tanıtma 
konuşması. 

6. Bazı Komisyonların raporları okundu ve 
kabul edildi. 

Not: Derneğimi zin Tür ki ye’yi tem si len 
IU PAB’a Göz lem ci ola rak ka tıl ma sı ilk aşa ma ola
rak her ne ka dar olum lu bir ge liş me ise de 150’ye 
ya kın ve ya bel ki bu nu aş kın sa yı da üye si olan ve 
Tür ki ye’yi tem sil eden bir der ne ğin bu Bir li ğe 
sa de ce göz lem ci ola rak ka tıl ma sı ile ye ti nil me me
li dir. Göz lem ci ül ke le rin Ge nel Ku rul lar da söz 
hak kı yok tur ve Bir li ğe yıl da sa de ce $100 gi bi 
önem siz bir üc ret öde mek le yü küm lü dür ler. Oy sa 
ka nım ca der ne ği miz (ve ül ke miz) bun dan iyi si ni 
ya pa bi lir. En azın dan bir Üçün cü Ka te go ri üye si 
ola rak (ki bu tak tir de yıl lık ai dat $600 ol mak ta dır) 
söz hak kı olan bir üye sta tü sü ne yük sel me miz 
mut la ka sağ lan ma lı dır. Bunun çok kolay ol du ğu
nu IUPAB Genel Sekreteri Prof. A.C.T. North 
bizzat belirtmiştir. 

Prof. Dr. Gürbüz Çelebi
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Sir Alan 
Hodgkin 

(1914-1998)
XX. yüzyıla damgasını vurmuş bilim adamlarından 
biri olan fizyolog, nörobiyolog, biyofizikçi Sir Alan 
Hodgkin’in 1998 de ölümünün ardından, birçok yayın 
organında anma yazıları yayınlanmıştır. Aşağıda, bu 
yazılardanScience’ın 30 Apr 1999 sayısında deTwıler 
tarafından yazılmış olanını sunuyoruz

Science, 284(5415): 753, 1999.
RETROSPECTIVE: Sir Alan Hodgkin 
(1914-1998)
Peter B. deTwıler*
*DepartmentofPhysiologyandBiophysics,UniversityofWashing
ton,Seattle,WA98195,USA.

Every now and then giants come along, raise the 
bar, and lift us all; Alan Hodgkin was one of 
them. He never worked for a Ph.D.; didn’t have 
a research supervisor; and built, borrowed, or 
begged equipment to ask and answer his own 
questions. Yet despite—or because of—what 
might be viewed today as these initial 
“handicaps,” as a secondyear undergraduate, 
Hodgkin began an active research career that 
spanned more than 50 years. His studies resulted 
in landmark discoveries that rewrote textbooks, 
established the keystones of modern physiology, 
and set new standards for experimental 
neuroscience.
He is most recognized for his work on nerves. As 
a 20yearold undergraduate at Trinity College, 
Cambridge, Hodgkin established that the action 
potential is propagated electrically by currents 
spreading passively in a local circuit. Later, with 
Andrew Huxley, he made the first intracellular 
recordings from squid axon and discovered 
unexpectedly that the action potential overshot 
zero by many tens of millivolts. This 
demonstrated that the action potential was 
generated by selective changes in the electrical 
properties of the surface membrane and did not 
involve proteins in the axoplasm as many 
thought. Their excitement was cut short 3 weeks 
later when Hitler’s army marched into Poland 
and England was plunged into war.
Hodgkin was assigned to research on radar and 
spent the next 5 years working as a physicist, an 
unusual assignment for a biologist who was self
taught in mathematics and physics, but he was 
an excellent choice. Hodgkin was a quick study, 
creative, with penetrating intelligence and 
common honesty.
“Alan,whatwasthemostimportantthingyou
learnedatschool?”“Toreadwidelyandworkonmy

own.”“Yes,butwhatdidyoulikethebestabout
school?”“Theholidays.” [A. L. Hodgkın, Chance 
and Design, 1992].
Boyhood holidays were spent exploring the 
outdoors, which was the original source of 
Hodgkin’s enthusiasm for natural history. It was 
through a keen interest in bird watching that he 
first recognized the essential relationship 
between observation (research) and learning.
The war ended, and Hodgkin and Huxley 
returned to their work on the giant axon. Using a 
feedback circuit to clamp membrane voltage at 
fixed levels they dissected the ionic basis of the 
action potential, and discovered voltagegated 
sodium and potassium conductance changes, 
showing how their properties could account for 
the excitation and propagation of the nerve 
impulse. The Nobel Prize in Physiology or 
Medicine recognized their work in 1963.
Hodgkin became president of the Royal Society 
in 1970 and switched to research on vision, the 
focus of his experimental work for the rest of his 
career. He began working with M. G. F. Fuortes 
at Woods Hole on the photoreceptors of the 
horseshoe crab, Limulus. They investigated the 
long delay that preceded the electrical response 
evoked by a light flash and attributed it to the 
time taken for a signal to pass through a cascade 
of chemical reactions. They recognized that 
stages of chemical amplification may underlie 
the generation of the photoresponse and that 
feedback mechanisms were likely to be 
responsible for the reciprocal changes in 
response sensitivity and time resolution that 
occur when the receptor is light or dark
adapted.
Rarely working with more than one person at a 
time, Hodgkin undertook research on retinal 
cones and rods that lasted 17 years and through 
elegant experimentation and imaginative 
quantitative analysis established many tenets of 
retinal photoreceptor physiology. As with his 
work on the electrical properties of nerve, 
Hodgkin’s research on vision redefined the 
landscape, expanded the vocabulary, and 
focused attention on the next set of crucial 
questions.
Alan Hodgkin was a tall man, with a quiet 
disposition, a good sense of humor, and lively 
eyes that could express a full range of emotions. 
He was modest despite his achievements. He did 
not put his name on any work that he did not 
fully participate in. He had no interest in having 
a large research group and felt that one 
collaborator at a time was best, two were 
awkward, and more than that impossible. He 
was fun to work with. Experiments were rarely 
planned ahead of time, as there was the 
unexpressed sense that this would somehow 
ruin the chase by quenching the feeling of 
exploration and discovery that was, after all, the 
point of the process—the chance in Chance and 
Design.

Benzer bin anma yazısını, nature,14 Jan 1999 sayısında 
bulabilirsiniz [Trevor lamB. Obituary: Alan Hodgkin 
(191498).nature, 397: 112, 1999].
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KİTAPLAR 
ARASINDA

Internet ve Kitap
Ge çen XX. Yüz yı lın önümüzdeki yıllarda her tür lü 
ya şan tı mı zı et ki le ye cek en önem li ol gu la rın dan 
bi ri nin bil gi ye eri şi mi ko lay laş tı ran In ter net ol gu
su ol du ğu na kuş ku yok tur. Elekt ro nik ola rak, çok 
hız lı bir bi çim de ile ti şim de bu lu na bi li yor, bil gi sa
yar or ta mın da ha zır lan mış ve ya ak ta rıl mış ya zı, 
re sim, ses, film vb şek lin de ki her han gi bir dö kü
ma nı ema ile ek le ye rek ko lay lık la is te di ği mi ze 
yol la ya bi li yo ruz. Ser best ve ya abo ne ol du ğu muz 
pe ri yo dik bir dö kü ma na bil gi sa ya rı mız ve In ter
net ara cı lı ğı ile anın da ula şa bi li yor, ma ğa za la ra 
si pa ri şi mi zi ve reb li yor, ban ka he sap la rı mı zı kont
rol ede bi li yo ruz. 
Bu ola nak la rın en ho şu ma gi den le rin den bi ri ki tap 
si pa ri şi. Bu yo lu ilk baş la tan lar dan Ama zon isim li 
şir ket  dörtbeş yıl lık bir sü re için de dün ya nın en 
bü yük dev le rin den bi ri ol ma yı ba şar dı. Si pa riş 
ver di ği niz ki tap la rı ya yı nev le ri nin be lir le di ği fi at
lar dan çok daha ucuza ala bi li yor su nuz. Kre di kar
tı bil gi le ri ni zi gü ven li bir şe kil de gön de re bi li yor, 
si pa riş le ri ni zin du ru mu hak kın da her bir iş lem 
son ra sı ema il ile bil gi len di ri li yor su nuz. İn gil te
re’de de bir şu be aç tı, yü ze yel pos ta ile kitaplar 
In gil te re'den Ame ri ka'ya gö re da ha ça buk ula şa bi
li yor. Ad res le ri şöy le:
http://www.amazon.com
http://www.amazon.co.uk
http://www.bookshop.co.uk

İki Yeni Biyofizik Kitabı
mıcHel daUne, w. J. dUFFın (Translator). 

Molecular Biophysics. 1999. Oxford 
University Press; Paperback  522 pages, ISBN: 
0198577826. £29.95 (www.amazon.co.uk), 
$49.95 (www.amazon.com)

Mo le kü ler bi yo fi zik ko nu la rı nın ağır lık lı iş len di ği 
ki tap la ra uzun yıl lar dır pek rast la na mı yor, es ki 
kla sik le rin (ör ne ğin, Hop pe, w., et all, eds: Biophysics,
Sprin gerVer lag, 1983;  SeT low, r. B. and pol lard, e. c., 
MolecularBiophysics, Ad di sonWes ley, 1962; SYBeS ma, c., 
AnIntroductiontoBiophysics. Aca de mic Press, 1977; vol
kenSH Te ın, m.v., Biophysics.Mir, 1983) de ye ni bas kı la rı 
ya pıl mı yor du. Bu alanda İngilizce yazılmış kitap 
boşluğu sürünce, özgün baskısı 1993 de Fran sız ca 
yapılmış olan daUne’un bu kitabı, küçük 
değişikliklerle ve yazarının da katkıları ile 
İngilizce’ye tercüme edilmiş. Moleküler bi yo fi zik
le ilgilenenler için, 90 lı yıllara ait alternatifi 
olmayan, temel bir kaynak niteliğinde. Altı ana 
bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları şöyle:
conformationofbiopolymers
dynamicsofbiopolymers
hydrationofbiopolymers
biopolymersaspolyelectrolytes
associationbetweenmolecules
Ancak her bir bölüm, en temel kavramlardan 
başlayıp giderek karmaşıklığa yönelecek şekilde, 
birçok alt bölümden oluşmaktadır. Örneğin ilk 
bölümde, önce polimer zincirleri ile geometrik 
özelliklerin, ardından kim ya sal bağ lar la ilgili 
te mel fi zik kav ram la rın ve ril di ği alt bö lüm ler den 
son ra pro te in ve nük le ik asit kon for mas yon la rı nın 

iş len di ği alt bö lüm le re ge çil mek te dir.
Ki tap, te mel fi zik kül tü rü ile birlikte, as ga ri di fe
ran si yel ve in teg ral he sap kül tü rü ne sa hip ol ma yı 
ge rek tir mek te dir.

kocH, cHrıSToF. Biophysics of Computation. 
Information Processing in Single Neurons. 
1999. Oxford Univ. Press  $62.95 (www.amazon.
com) 

Doku, hücre, ve kanal düzeyinde biyoelektrik 
olayları konu edinen kitaplara 90 lı yıllarda da çok 
rastladık. İlk akla gelebilecekler arasında, Hıl le, B.:  
IonicChannelsofExcitableMembranes. Si na uer As s., 1992; 
Plon sey’in Biolecric Phenomena (1969)ve Biolectri
city (1988) ad lı ki tap la rı nın bir ye ni ver si yo nu ola
rak, mal mı vUo, J., plon SeY, R.: Bioelecromagnetism 
Ox ford, 1995; weıSS, T. F.:CellularBiophysicsV.2, The MIT 
Press, 1996; bu işi kendine görev edinmişlerden bir 
diğeri olan Aidley’in iki yeni kitabı, aıdleY, d.J., 
STanFeld, p. r.: Ion Channels. Cambridge Univ. Press, 
1996 ve aıdleY, D. J.: ThePhysiologyofExcitableCells. 4th 
ed. Cambridge Univ. Press, 1998;  ve SperelakıS, N. 
(ed.).: Cell Physiology Source Book, 2nd ed. Academic 
Press, 1998 sayılabilir. 
kocH’un ki ta bı nın bu alan da en ye ni ol ma sın dan 
baş ka önem li özel lik le ri de var. En önem li mis yo
nu nu kocH, ken di de ğer len dir me si ola rak, ki ta bın 
ön sö zün de şöy le be lir ti yor: 
Elinizealdığınızbukitapbirbirindenoldukçauzakikibilimsel
alanıkaynaştırmayıamaçlamaktadır:biryandaiyonkanalla
rının, sinapsların, dendritlerin ve nöronların biyofiziği, öte
yandaisehesaplamaveinformasyonsüreçleri.
Ki tap 21 bö lüm den olu şu yor. İlk bö lüm ler de 
si nap tik in teg ras yon da ki öne mi ne de ni ile, ön ce
lik le kab lo te ori si ay rın tı la rı ile tar tı şı lı yor, te ori 
tek bir si lin di rik mo del den ded ri tik dal lan ma la ra 
ge niş le ti li yor. Bu bö lüm le ri iyon ka nal la rı ve kla
sik Hodg kinHux ley mo de li iz li yor. Da ha son ra ki 
bö lüm ler de ise dend rit ler de ki, dend ri tik spin ler
de ki, post si nap tik zar lar da ki bi yo fi zik sel sü reç ler 
ay rın tı lı ola rak tar tı şı lı yor, bu sü reç le rin nö ron la
rın bü tün sel dav ra nış la rı (ör ne ğin, hep ya da hiç 
ya sa sı gi bi) için de ki rol le ri ir de le ni yor, be yin hüc
re le ri nin ve ri iş le me, ve ri de po la ma (bel lek) gi bi 
iş lev le ri bu te mel ler üze rin de tar tı şı lı yor.
Ki tap te mel fi zik, nö ro lo ji ve ma te ma tik kül tür le ri
ne ek ola rak, elekt rik sel ve elekt ro nik dev re te ori
le ri ne ait te mel bil gi le ri de ge rek ti ri yor.

Internet Ortamında On-Line bir Biyofizik Kitabı
BloomFıeld, vıcTor (ed). Biophysics Textbook 

On-Line. Sponsored by the Biophysical Society. 
[http://biosci.umn.edu/biophys/OLTB/
Textbook.html]

Ka ğı da bas tı ğım bel ge le ri me gö re, bu il ginç gi ri
şim den 9.Ka sım.1997 den be ri ha ber da rım ve 
he ye can la, en az iki ay da bir, ye ni bir bö lüm ek len
miş mi di ye In ter net ed re si ne ug ra rım, yenileri 
son ra dan in ce le mek üze re download ede rim. Bu 
sa tır la rı ya zar ken, onli ne ki tap pro je si nin hem 
fi kir ba ba sı hem edi tö rü olan Blo om Fı eld’in, da ha 
ön ce den oku ma fır sa tı bu la ma dı ğım, Biophysical
Society’ye yazdı ğı ge rek çe li pro je öne ri si ni bir oku
ya yım de dim. Oku yun ca, be nim yu kar da 
da Une’un ki ta bı nı ta nı tır ken ak lım dan ge çen, ama 
yaz ma dığım ne den le ri, Blo om Fı eld’in ge rek çe sin
de açık ca göz ler önü ne ser diğini gördüm. Bu ya zı
nın baş lık ve bi rin ci pa rag ra fı nı aşa ğı ya alı yo rum:
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January12,1996
To:BiophysicalSocietyPublicationsCommittee,andCouncil
From:VictorBloomfield
Re:Online,OrtaklaşaBiyofizikKitabıiçinÖneri
Görüş ve Gerekçe
Bubironline,ortaklaşabiyofizikkitabıönerisidir.Bizmolekü
lerbiyofizikleilgilenenler“CantorveSchimmel’inyenibaskısı
nınnezamançıkacağı”sorusunasıksıkmuhatapolmayaalışı
ğızdır ve yanıtımız “Belki de hiç bir zaman” şeklinde olur.
Muhtemelenhücrebiyofizikçilerinindebenzerşikayetlerivar
dır. Lisans düzeyinde iyice veya lisansüstü düzeyde bir kitap
veyakitaplardzisiçabağıyoğunlaştırmakiçinbuişçokyıldırı
cıveBparasalkarşılığıdaçokdüşüktür....
Da ha son ra ki sa tır lar da, böy le bir pro jenin ya rar la
rı ve muh te mel ku sur la rı sı ra la nı yor. Kuş ku suz 
böy le bir pro je yi öz ve ri ile yü rü ten le ri ve kat kı da 
bu lu nan la rı kut la mak ge re kir. Pro je de bel ki ön ce
den tah min edil me yen ba zı ak sa ma la ra ge lin ce:
i) Pro je dör dün cü yı lı nı ta mam la ma sı na rağ men, 
ilan edi len ko nu la rın ya rı sı na ait me tin ler he nüz 
hiç gö zük mü yor,
ii) Begelerin Adobe Acrobat ile .pdf for ma tın da 
ha zır lan mış (Acrobat Readerad lı üc ret siz ya zı lım la 
açı lır ve ba sı la bi lir) ol ma sı ön gö rü lür ken, ya zar la
rın bir kıs mı elin de ki ders no tu nu han gi for mat ta 
ha zır la mış ise öy le ce gön der me yi ter cih et miş, her 
bi ri nin say fa dü ze ni fark lı ol muş,
iii) Pro je de gö rev alan la rın bir kıs mı elin de ki ha zır 
lisansüstü ve ya lisans düzeyindeki ders not la rı nı 
hiç bir göz den ge çir me ve di ğer le ri ile uyum lu laş
tır ma ge re ği duy ma dan gör der miş,
iv) Bir kıs mı ise dö kü ma nı gön der me ge re ği bi le 
duy ma dan ken di web say fa sı na Link yap tır mış, 
is te yen bu ra dan oku sun de miş (ta bi böy le bir 
dö kü ma nı downloadede mi yor su nuz).
Üye le ri mi zin, tüm ku sur la rı na rağ men, ad re si ni 
yu ka rı da ver di gim Web say fa sın da ki bu önem li gi ri
şi mi za man za man zi ya ret et me le ri ni sa lık ve ri rim.
On-Line bir Matematik Kitabı
preSS, W. H., TeUkolSkY, S. A., veTTerlıng, W. T., 

FlannerY, B. P.: Numerical Recipes in C. The 
Art of Scientific Computing. 2nd ed. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
[http://www.ulib.org/webRoot/Books/
Numerical_Recipes/]

Ve ri ana li zi gi bi iş ler de, ken di ama cı na uy gun prog
ram la rı nı ken di ya rat mak is te yen le rin vaz ge çe me
dik le ri bir baş vu ru ki ta bı. Ma te ma tik ko nu lar ye te
rin ce iş len dik ten son ra, prog ram la ma ya na sıl ak ta
rı la ca ğı ör nek le ni yor. İlk bas kı sın da (1988) ör nek le
me Pas cal ve Fort rand di lin de ve ri lir ken bu bas kı
sın da C di li ne ge çil miş. Ka ğı da ba sıl dık tan bir sü re 
son ra, asıl sa tış lar CD ve dis ke te yö nel ti le rek, ki tap 
bi rey sel kul la nım lar online ser best ha le ge ti ril miş.
Online ver si yo nu bir kaç say fa lık (.pdf) for ma tın da 
parçalar ha lin de dowload edilebiliyor. Acrobat
Reader ad lı üc ret siz ya zı lım la ki tap bic çimn de bas kı 
alı na bi li yor.  

Prof. Dr. Ferit Pehlivan
pehlivan@tr-net.net.tr

pehlivan@dialup.ankara.edu.tr
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Der ne ği miz, dü zen le di-
ği kong re le re bil di ri 

özet le ri gön der di ği hal de ka tıl ma-
yan ve bu nu alış kan lık ha li ne ge ti-
ren üye le ri miz bu lun du ğu nu, ka tıl-
ma dık la rı hal de bu bil di ri le ri (et kin-
lik le ri) ger çek leş tir miş gi bi kul lan-
dık la rı nı tes bit et miş tir. Bi lim eti ği-
ne ay kı rı olan bu du ru mu ön le mek 
ama cıy la;
a) 2000 yı lın da ki dü zen le ne cek olan 
kong re miz de baş la mak üze re bil di ri 
gön der di ği hal de ka tıl ma yan üye le-
ri mi zin DER NEK BÜL TE NİN DE 
ilan edil me si ne,
b) Bu du ru mu üst üs te tek rar la yan la-
rın ay rı ca Üni ver si te le ri ne (veya 
Ku rum la rı na) ya zı ile bil di ril me si ne 
ka rar ver miş tir.  


