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12. EBSA ve 10.
ICBP-IUPAP
Biyofizik
Kongresi
Ġspanya’da
gerçekleşti.
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EBSA 10. ICBP-IUPAP Biyofizik
Kongresi 20-24 Temmuz 2019 tarihleri
arasında Madrid’de “Yaşam ve Teknoloji
için Biyofizik” teması ile gerçekleşti. 32
ülkeden 1000’e yakın bilim insanının
izlediği
kongreye,
Türkiye’den
6
araştırmacı katıldı ve Türkiye adresli 6
poster bildirisi sunuldu. Kongrede 8 genel
katılımlı konferans, 191 sözlü sunum ve
660 poster bildirisi sunuldu. Nobel Ödüllü
Sir Gregory Paul Winter (Nobel 2018) ve
Stefan W. Hell (Nobel 2014) tarafından
sunulan açılış “Harnessing Evolution to
Create New Medicines” ve kapanış
“MINFLUX Nanoscopy. Superresolution
post Nobel” konferansları büyük salonu
tamamen
doldurdu.
Prof.
Hell’in
konferansını nefesimizi tutarak izledik
desem abartmış olmam! STED ve PALM’ ı
birleştirerek geliştirdikleri MINFLUX

Yıl: 26

Sayı: 1

Nanoscopy sistemi ile ayırma gücünün
moleküler boyuta (1-3 nm) indiğini
duyurması heyecanla karşılandı.

Kongrenin
açılış
konferansı
öncesi,
sırasıyla: Erdinç Sezgin, Zeynep Aslıhan
Durer, Devrim Öz Arslan ve Beki Kan
Kongrenin kapanış oturumunda karmaşık ve
ilginç biyolojik problemlerin
çözümlenmesinde Biyofiziğin rolü
vurgulandı.
Kongre kapsamında yer alan Biyofizik
Dernekleri Başkanları toplantısında,
üyelerimize haber bültenine üye olmalarını
önermemiz istendi.
http://ebsa.org/portal/newsgroup adresinden
kolaylıkla abonman başvurusu yapılmaktadır.
Özellikle genç biyofizikçilerimizin burs ve
kurs olanaklarından haberdar olmaları için
bültenleri takip etmelerini öneririm. Madrid’
deki kongreye EBSA bursiyeri olarak katılan
genç bilim insanları listesinde ülkemizden
Ebru Çetin (Sabancı Üniversitesi) vardı.
12. EBSA kongresi
Ġtalya’da Yaz okulu
31. Ulusal Biyofizik Kongresi
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di Biofisica Pura e Applicata (SIBPA)
işbirliği ile 27-31 Ocak 2020 tarihlerinde
Venedik’te düzenlenen XXIV School of Pure
and Applied Biophysics on "Applications of
X-rays and Neutron Scattering in Biology"
okuluna EBSA’dan burs alarak katıldım.

Nobel ödüllü Dr. Stefan W. Hell ile bir hatıra
fotoğrafı.
13. EBSA Kongresinin Temmuz 2021’de
Viyana’da, 2020 -2021 IUPAB kongresinin
Ekim 2021’de Brezilya’da gerçekleşmesi
planlanmaktadır.



Biyolojik yapıları ve dinamiklerini incelemek
için en güçlü tekniklerden ikisi olan Xışınlarına
ve
nötronlara
dayanan
kırınım/saçılma tekniklerinin özellikleri ile
yapısal çalışmalar bu okulun odak noktasını
oluşturuyordu.

EBSA: European Biophysics Societies’
Association
ICBP- IUPAP: International Union of Pure and
Applied Physics
32. Ulusal Biyofizik Kongresini 2020 Eylül
ayında KKTC Yakın Doğu Üniversitesinde
gerçekleştirmeyi planlamıştık. Biyofizik
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aslı Aykaç ön
hazırlıklarını tamamlamıştı, ancak pandemi
nedeniyle kongremizi 2021 yılına ertelemek
zorunda kaldık. Dr. Aykaç’a teşekkür ediyor,
kongremizi 2021 yılında yapabilmeyi ümit
ediyoruz.
Bültenimizin bu sayısını bilimsel etkinliklere
ayırdık. Bir sonraki sayımızda pandeminin
bilim dünyasına ve eğitime etkisi ile ilgili
yazıları yayınlayacağız.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Beki KAN
************************************

Doktora öğrencisi
Ekrem Yaşar,
EBSA bursuyla yaz
okuluna katıldı.
Avrupa Biyofizik Derneği’nin (EBSA)
desteklediği, Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti (IVSLA) ve Società Italiana

Yaz okulu İtalya’nın Venedik şehrinde
düzenlendi.
Tıp, Biyoloji, Fizik Kimya, Biyofizik ve
Biyokimya alanları arasında multidisipliner
bir yaklaşım sergilenen okulda, biyolojik
yapıların özelliklerini hem statik hem de
dinamik bakış açılarıyla incelemek için Xışınları kırınım teknikleriyle nötron saçılma
tekniklerinin son gelişmelerini takip etme
fırsatı buldum. Ayrıca teorik ve uygulama
derslerinin birleştirildiği bu okulda; saçılma
fiziği, nötron üretimi ve nötron tesisleri, Xışını
üretimi
ve
X-ışını
tesisleri,
reflektometreler, küçük açılı saçılma, kristal
ve toz kırınımı, elastik olmayan saçılma, Xışını soğurma ince yapısı (XAFS),
görüntüleme ve biyolojide (X-ray Free
Electron Laser) XFEL konuları hakkında
çeşitli ülkelerden katılım sağlayan ve bu
konularda
deneyimli
araştırmacılardan
ders/bilgi alma ve onlarla tanışma fırsatı
buldum. Teorik derslere ek olarak,
Trieste'deki ELETTRA sinkrotron merkezine
bu alandaki en yeni altyapı ekipmanlarını
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kullanarak
pratik
etkinlikler
gerçekleştirebilmemize olanak sağlayan bir
ziyarette de bulundum.

31. Ulusal Biyofizik
Kongresi
Adana’da
Çukurova
Üniversitesi’nde
yapıldı.
Dünyanın farklı ülkelerinden oluşan yaz
okulu katılımcılarına ait bir öz-çekim.
Yaşadığım ve kısa süreli de olsa büyük
deneyimler elde ettiğimi düşündüğüm bu
okulun başta doktora tez çalışmalarım
olmak üzere akademik kariyerim açısından
oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim.
Bu okuldan elde ettiğim kazanımların
yanısıra ELETTRA sinkrotron merkezinde
okula katılan kişiler için çalışmalarını
yürütme fırsatı verildiğini de mutlulukla
ifade etmeliyim. Bir Biyofizikçi olarak
yapısal biyoloji alanında akademik kariyer
hedeflerimi bu doğrultuda sürdürmeyi
planlıyorum. İleride ülkemizde de bu
alanda yapılan ve yapılacak olan
çalışmaların yoğunluk kazanacağını ve
kendi sinkrotron merkezimizi de kurma
fırsatı bulabileceğimizi düşünüyorum. Son
olarak; EBSA’dan burs alma ve bu okula
katılma sürecinde bana desteklerini
esirgemeyen kıymetli hocamız Prof. Dr.
Beki KAN’a ve çok değerli danışmanım
Prof. Dr. Nazmi YARAŞ’a teşekkürlerimi
sunuyorum.
Ekrem Yaşar
***********************************

31. Ulusal Biyofizik kongresi 09-12 Ekim
2019 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi
Mithat
Özsan
Amfisinde,
Çukurova
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Biyofizik
Anabilim Dalının ev sahipliğinde yapıldı.
Kongreye 92 bilim insanı katıldı. Çukurova
Üniversitesi ikinci defa Biyofizik Kongresini
düzenlemekten onur duydu.

B
u
n
d
a
n

Katılımcıların kapanıştaki hatıra fotoğrafı,
kongrenin gerçekleştiği Mithat Özsan Amfisi
önünde çekildi.
24 yıl önce 11-13 Ekim 1995 tarihinde 7.
Ulusal Biyofizik Kongresi yine aynı salonda,
Mithat Özsan Amfisinde 8 yıllık bir geçmişi
olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofizik
Anabilim
dalı
tarafından
düzenlenmişti. Şimdi 32 yıllık bir birikime
sahip bir anabilim dalı olarak Ulusal
Biyofizik Kongresini düzenlemekten ve ev
sahipliği yapmaktan gurur duyduk.
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Biyofizik Kongresi her yıl, sağlanan maddi
desteğe bağlı olarak Uluslararası veya
Ulusal düzeyde düzenlenmektedir. Bu yıl
Kongreye 92 bilim insanı katıldı. Moleküler
Biyofizik, Biyomekanik, Nörobiyofizik,
Elektrobiyofizik, Biyolojik Sinyal Analizi,
Teorik Biyofizik, Modelleme, Radyasyon
Biyofiziği,
Biyoelektromanyetik,
Spektroskopi, Klinik Biyofizik, Biyofizik
Eğitimi konuları 1 konferans, 3 panel, 28
sözlü bildiri ve 29 poster bildirisi tartışıldı.

Türk Biyofizik Derneği, kongre kapanışında
Prof. Dr. İsmail Günay’a çiçek takdim etti.
Kongremizin ilk gününde açılış töreninde
resmi açılış konuşmalarından sonra
Sümerolog
Muazzez
İlmiye
Çığ
“Cumhuriyet ve Üniversiteler” konulu bir
konferans verdi.

akademik, araştırma ve eğitim sorunlarının
tartışılmasına
geniş yer
ayrıldı
ve
“Biyofizikçilerin Akademik Kariyer Süreci”
ve “Ülkemizde Biyofizikte Yapılan Bilimsel
Çalışmalar ve Bu Çalışmaların Düzeyi” adlı
iki panel ile ayrıntılı olarak tartışıldı.
Kongrenin bilimsel programı ödül töreni ve
kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Kongre kapanışında poster sunumu ödülleri
sahiplerine verildi.
Kongre süresince yoğun bilimsel program
nedeniyle gündüzleri oluşan yorgunluklar
kokteyl, yemekler ve geziler ile giderilmeye
çalışıldı. Açılış töreninden sonra panoramik
Adana şehir gezisi yapıldı ve katılımcılara
kokteyl verildi. Kongremizin dördüncü günü
Toros dağları, Kapıkaya kanyonu, Yerköprü
şelalesi ve Varda köprüsü gezildi,
katılımcılar bol-bol fotoğraf çekerek doğal ve
tarihi
güzellikleri
gördü.
Yerköprü
şelalesindeki öğle yemeğinden sonra Tarsus
şehir içi tarihi yerlerin gezileriyle kongremiz
sona erdi (Varda Köprüsü, Şelale Fotograf).

Sümerolog Sayın Muazzez İlmiye Çığ
sunumlarını gerçekleştirirken.
Sonraki iki günde “Dans ve Beyin” adlı bir
konferans ve “Miyokardiyal ATP Bağımlı
Potasyum Kanalları ve Miyokardiyal
İskemi/Reperfüzyon Hasarı” adlı panel,
sözlü bildiriler ve posterler ile güncel
bilimsel araştırma konuları tartışıldı. Ayrıca
bu kongrede Biyofiziğin ülkemizdeki

Kongre düzenleme kurulu başkanı
Sayın Prof. Dr. İsmail Günay adına
emekliliğe geçiş kutlaması amacıyla
pasta kesildi.
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Ayrıca kongremizin son günü Kongre
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail
GÜNAY’ın emekliğe geçiş kutlaması
yapıldı.

değişik şehirlerinden gelen bilim insanlarına
Adana’nın tarihi ve kültürünü yakından
tanımalarına olanak sağlamaktan mutluluk
duyar, katılımcıların anılarında güzel bir yer
edindiğini umuyoruz.

Kongremizin, Ülkemiz bilimine katkı
yaptığını, özellikle Biyofizikçilerin yüzyüze bilgilerini paylaştıkları, akademik ve
idari sorunlarını tartışabildikleri ortamı
oluşturduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin

Prof. Dr. Ġsmail GÜNAY
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Kapıkaya Kanyonu, Varda köprüsü,
Tarsus Kapalı Çarşı ve Adana Şehir Gezisinden Fotoğraflar.

**********************************************************************
Türk Biyofizik Derneği adına sahibi
Prof. Dr. Beki KAN
Yayın kurulu
Prof. Dr. Bahar GÜNTEKĠN
Prof. Dr. Cemil SERT
Doç. Dr. Barkın ĠLHAN
Dr. Öğr. Ü. Enes AKYÜZ
Elektronik ortamda yayınlanma tarihi: 26.08.2020
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