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2014 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi Doç. Dr. Önder Metin:

“İçimde akademisyenliğe dair 
hissettiğim haz bittiği an, işim  

benim gözümden düşer, işte bu hazzı 
kaybetmemek için uğraşıyorum.”

“Katalitik süreçlerin inceleneceği çok donanımlı reaktör ve sistemlerin olduğu bir enstitü kurmanın hayalini
yaşıyorum.”

1981 yılında Adana'da küçük bir evde dünyaya gelen 
Doç. Dr. Önder Metin her ne kadar ilkokula başladı
ğında derste uyuya kalıp teneffüste okuldan kaçtıysa da 
daha sonra kimyası eğitimle fazlasıyla tuttu. Lisedeki 
kimya öğretmeni Derya Hanım ’ın dersini dinlemekten 
keyif aldığını düşündüğünde hayatım bu alanda şekillen
dirmeyi planlamadığı kesindi. Kendini “çok akıllı deği
lim ama çok çalışkanım ” diye ifade eden Metin birçok 
ödülle başarısını taçlandırdı. Engellerin her birini yılma
dan, sabırla aştı ve şimdi onlarca başarısının yanı sıra 
TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi, Atatürk Üniversitesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Metin olarak kar
şımızda duruyor.

Babam Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak ça
lışıyordu annem ise ev hanımı... Dört çocuklu bir evin en 
küçük bireyiydim. îlkokul, ortaokul ve liseyi Adana’da 
bitirdim...

“Bu bölüme istemeden girdim bana bir tavsiye
niz var mı?”
Üniversite sınavına hazırlandığım süreç oldukça sıkıntı
lıydı. Çünkü o dönemde amcamı ve anneannemi kısa ara
lıkla kaybetmiştik ve taziye nedeniyle evimiz çok uzun bir 
süre dolup taştı. Dört kardeşimle birlikte toplam 6 kişilik 
bir aileydik, iki oda bir salondan oluşan 90 m2 bir evde 
yaşadığımızı düşünürsek ortam o dönem hazırlanmam 
için çok da uygun değildi. Ancak yine de taşınır bir rahle 
üzerinde evin boş bulduğum odasında genelde annemlerin 
yatak odası olurdu elimden geldiğince ders çalışırdım. Sı
nava girdiğim dönemde iki aşamalı bir sınav sistemi vardı. 
Aslında ilk aşama sınavından 180 puan alıp pilot olmayı 
hedefliyordum ama sınavdan 160 puan aldım ve tabii ki 
olmadı. O günden sonra ikinci aşama sınavına hazırlan
maya başladım. Kimyayı sevmeme rağmen üniversite de 
kimya okumak gibi bir planım yoktu çünkü Endüstri Mü
hendisi olmak istiyordum. İkinci aşama sınavı sonucun
da hedeflediğim gibi yüksek bir puan alamadım. Ancak

Doç. Dr. Önder Metin
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aldığım puan ile birçok üniversitede çok sayıda bölüme 
yerleşebiliyordum. O zamanlarda ikinci sınava girmeden 
üniversite ve bölüm tercihi yapılıyordu. Abim ile birlikte 
üniversite seçimi için 18 tercih yaptım. Abim Çukurova 
Üniversitesi Kimya Bölümü’nü yazmam konusunda beni 
teşvik etti. Kamu ve özel sektörde çalışabileceğimi ve ay
rıca Çukurova Üniversitesi’ni kazanırsam ailemin yanında 
yaşayacak olmamın büyük bir avantaj olduğunu söyledi. 
Sonuçlar açıklandı ve ben hiç mutlu değildim çünkü 11. 
tercihim olan Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül
tesi Kimya Bölümü’nü kazanmıştım. Oysa ben ilk beş ter
cihimde yer alan üniversitelerin birinde Endüstri Mühen
disliği okumak istiyordum. Bu sonuç benim için değilse 
de ailem için güzel bir haberdi çünkü şehir dışında oku
mayacak olmam ailemi ekonomik açıdan zorlamayacaktı. 
Babamla, beni tekrar dershaneye göndermesi için konuş
tum, hedeflerime ulaşmak istediğimi söyledim. Olmadı; 
babam diğer kardeşlerim şehir dışında okuduğu için beni 
dershaneye gönderecek ekonomik gücünün bulunmadığı
nı söyledi. Kendimi çok kötü hissettim ama tabii babama 
saygımdan hiçbir şey demedim. Abim kazandığım bölü
mü okumam konusunda beni ikna etmek için çok çaba 
sarfetti. Nihayetinde babam “Gel sen Çukurova’da başla, 
gelecekte ne olur bilemeyiz, bir şekilde yol açılır.” dedi. 
İyi ki de öyle demiş. Belki de benim istediğim gibi olsaydı 
şu anda sahip olduğum kariyerimi elde edemeyecektim.

Gönülden istemediğim bir bölümde okuduğumdan olsa 
gerek üniversite eğitimimin ilk dönemi kötü geçti. Bir 
gün Genel Kimya dersinde Prof. Dr. Osman Serindağ 
“Kimyanın olmadığı bir alan düşünebiliyor musunuz?” 
diye sordu. Herkes farklı bir cevap verdi fakat Osman 
Hoca her cevabın içinde bizim olmadığına inandığımız 
kimyayı gösterdi. O gün kimyanın ne kadar önemli bir 
bilim dalı olduğunu anladım. Osman Hoca’ya gittim ve 
“Ben bu bölüme istemeden girdim bana bir tavsiyeniz var 
mı?” diye sordum. O da bana kimyanın doğru bir seçim 
olduğunu ve mutlaka akademiyi düşünmem gerektiği
ni, eğer başarılı olursam çok mutlu olacağımı söyledi.” 
O konuşmadan sonra ben dört elle kimyaya sarıldım. 
İlk yıllarını kötü geçirdiğim bölümün dördüncü sınıfına 
geldiğimde her iki dönemde de 4.0/4.0 ortalama yaptım. 
Gariptir ki şu anda anorganik kimyacı olmama rağmen 
lisans eğitiminde anorganik derslerini hiç sevmezdim ve 
bu nedenle not kartımda en düşük notlarımdan bir tanesi 
anorganik kimya dersiydi çünkü hocasını hiç sevmemiş-

tim. Bize hep kitaptan ezber bilgisi verdi. Ben anorganiği 
gerçek anlamda ODTÜ’de sevdim ve öğrendim.

Bilim insanı olma hedefim okuduğum bölümü sevmekle 
başladı, akademisyen olmayı ikinci sınıftan itibaren kafa
ma koymuştum. Hocaların toplumda gördüğü saygınlık 
beni cezbetti ve araştırmayı çok seviyordum. Yani tesa
düf olmadı, ben her şeyi kafamda planladım. Buna en gü
zel kanıt olarak mezun olduğum dönemde hemen hemen 
bütün arkadaşlarım bir şekilde formasyon alıp KPSS’ye 
girerek öğretmen veya memur olmanın planlarını kurar
ken ben hiç KPSS’ye girmedim. Çünkü idealim akade
misyen olmaktı.

Birinci sınıftan yüksek lisans sonuna kadar ailemden hiç 
para almadım hayatımı matematik özel dersi vererek ka
zandım. Matematiğim fenimden iyiydi. ÖYS’de 50 ma
tematikten 46 net yapmıştım. Komşumuzun üniversite
ye hazırlanan kızına matematik dersi vererek başladım. 
Ufak bir meblağ ile anlaştım. Oradan aldığım para bana 
çok haz verdi. O yıl sadece bir öğrencim oldu ama on
dan sonraki yıl artık deneyimim dolduğu için reddettiğim 
öğrencilerim bile olmuştu. İlerleyen yıllarda özel ders 
parasıyla kendime araba aldım. Babam sıkıştığında şe
hir dışında okuyan ablama dahi para yollayabiliyordum. 
Mezuniyetimde babam bir tarla sattı ve sonra arabamı da 
satıp bana daha güzel bir araba aldı. O arabayla bütün 
ailemi alıp mezuniyet törenime götürdüm. Benim için 
unutulmaz bir gündü.

Bir Kimyacı olarak Seramik Bölümü’nde
Yüksek lisansıma Çukurova Üniversitesi’nde başladım. 
Başarılı bir öğrenci olduğum için birlikte çalışalım diyen 
hocalarım oldu. Sene 2002’ydi ve YÖK bütün kadroları 
durdurmuştu. Bir yıl boyunca bekledim, Kimya Bölü
mü’nde kadro açılmadı. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
Bölümü’nde araştırma görevlisi kadrosu için açık vardı 
ve ben orada çalışmaya başladım çünkü kimya laboratu- 
varını verebilecek bir kimya asistanı almak istiyorlardı. 
Benim sanatla, seramikle ilgim yok, seramiğin kimyası
nı araştırma peşindeydim. Hayvan kemiklerini haşlayıp 
üstündeki etleri fırında yakıp yağsız kemikleri öğütüp 
kemik külü elde ediyordum. Elde ettiğim kemik külü ile 
özel bir karışım hazırlayıp Bone China (Kemik porseleni) 
adı verilen şeffaf ama kırılmayan üst kalite pahalı porse
lenler üretmeye çalışıyorduk. Ben yaptığım çalışmalar ile
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bu porselenlerin oluşumuna hazırlamış olduğumuz kemik 
külünün kimyasının etkisini anlamaya çalışıyordum. Li
teratürde böyle bir eksiklik vardı. Herkes biliyor; hayvan 
kemiğinde hidroksiapatit var, bu apatiti alın, kille karış
tırın, kile ayrı bir özellik katmış oluruz ama kimyası ne? 
Daha onunla ilgili o zamanlar bir literatür yoktu. Kimya
sının tam olarak hala araştırıldığını sanmıyorum. Benim 
odamda bir kova vardı, kemikle kili karıştırıyordum ve 
değişikliği her hafta kimyasal olarak analiz ediyordum. 
Daha sonra onu bir ürüne dönüştürebildik mi bilmiyorum 
ama bu projeye bir yıl devam ettim.

Son dakikada ÖYP başvurusu
Bir yıllık seramik yüksek lisansını bırakmış olmam be
nim için dönüm noktası oldu. Şimdiki kariyerimde ve 
sahip olduğum başarılarda bu kararımın kritik rolü var. 
Kadro sözü veriliyor ama bir yandan da arkadan başka 
şeyler dönüyor, bir güven ortamı yok. Ben de artık ide
alim olan akademisyenlikten vazgeçmeye ve askere git
meye karar verdim.

Eylül ayında bir gün Güzel Sanatlar Fakültesi’nde masa 
tenisi oynarken Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın 
(ÖYP) afişini gördüm, başvuru için sadece üç gün kalmış
tı. Hemen Dekan Hanım’a ve Prof. Dr. Osman Serindağ 
Hoca’ya gittim, her ikisi de ertesi gün referans mektu
bu verebileceklerini söylediler. Ben de iki gün içerisin
de gerekli dosyayı hazırladım ve hızlı kargoya verdim. 
Saat 17:00’de başvuru sona eriyordu ve benim dosyam 
16:00’da ODTÜ’ye ulaşmıştı. ÖYP’de mülakatlar girmek 
istediğiniz alanlara göre ayrılıyor. Ben Seramik Bölü- 
mü’ndeki yüksek lisans konum vasıtasıyla ileri malzeme
ler alanından başvurdum. Temel bilimlerden başvursay
dım rakiplerim kendi bölümlerinde fakülte ya da bölüm 
birincisi en az 15 kişi olacaktı. Ben Malzeme Mühendis- 
liği’ne başvurdum bu bölüme başvuran beş kişiden dördü 
alınacaktı ve mülakata dört kişi çağrılmıştı yani önemli 
olan o mülakatı geçmekti sonrasında kadro ataması ger
çekleşecekti. İlk defa yalnız başıma şehir dışına çıktım ve 
Ankara’ya gittiğim mülakatta “Hem mühendis değilsin 
hem de ODTÜ Malzeme Mühendisliği’ne başvuruyorsun 
bu seni zorlamayacak mı?” diye sordular. “Hayır” dedim. 
“ÖYP’nin ve akademisyenliğin kendisi zor ve ben zor
luklarla baş edebileceğimi düşünüyorum.” diye cevap 
verdim. Kimyager olduğum için bana olumsuz bakıyor
lar, Malzeme Mühendisliği’ne kimyager olarak başvur
mamı doğru bulmuyorlardı. Yine de insaflı davrandılar ve 
70’in üzerinde mülakat notu aldım. Yani dördüncü olarak 
da olsa ben o dört kişinin arasına girdim.

Bir ay sonra ODTÜ’den telefon geldi. Üniversite tercih 
hakkı verdiler, Malzeme Mühendisliği için ilk tercihim 
Antalya, ikinci tercihim İsparta üçüncü tercihim ise Ata
türk Üniversitesi oldu. İlk iki atamada adım yoktu, artık 
umudum tükenmişti ancak ÖYP tarihinde bir ilk gerçek
leşti ve üçüncü kez atama yapıldı; benim adım o liste
deydi. O an yaşadığım mutluluğu tarif etmek gerçekten 
mümkün değil.

Fakat tüm akademik kadrolara atamalar 2003 yılına 
sarkmıştı ve ODTÜ bile ÖYP’li üniversitelerden kadro 
alamıyordu. ODTÜ bize, ücretsiz, maaşsız hazırlık oku
mak istiyorsanız biz sizi alacağız ama bütün giderlerini
zi kendiniz karşılayacaksınız ya da bunu yapamayacak 
ekonomik gücü olmayanlar bir dönem kayıt donduracak 
ve Şubat ayında bu kadro açıldığı an biz sizi alacağız 
ve Şubat’tan sonra eğitim alacaksınız.” dedi. Ben ikinci 
yolu tercih ettim. Ankara’da bir dönem yaşayacak mali 
gücüm yoktu ve sonrasında hayatımın en kabus dönemini 
2003 Ekim-2004 Şubat oldu; evde oturuyorum, telefon 
bekliyorum, haberleri dinliyorum, YÖK’ü takip ediyo
rum. Özel derse de başlayamıyorum, çocukları yarı yolda 
bırakmak istemiyorum. Yeni mezun, istekli bir öğrenci 
olarak beş ay evde boş oturdum. O sürüncemede hiçbir 
şey yapamadım. Sağ olsun ODTÜ’nün o dönem Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural “Ben bu gençle
ri yedirmem, ben bu gençlerin geleceğiyle oynatmam, biz 
söz verdik, atayacağız.” dedi ve 2004 yılının Şubat ayın
da benimle birlikte çok sayıda arkadaşımın kadrosunu 
YÖK’ten çıkardı. Belki de o olmasaydı benim akademik 
kariyerim başlamadan bitmişti.

“Malzeme Mühendisliği’yle başlayan yüksek lisansı
mı Kimya Bölümü’nde bitirdim.”
ODTÜ yönetimi bize kalacak yer tahsis etti. İnanılmaz 
mutluydum. 2004 yılı Şubat ayında hazırlığa başladım. 
ÖYP sözleşmesinde başarısızlık durumunda 90 bin lira 
ödeneceğine ilişkin bir yüklenme senedine imza atmıştık. 
Bu sözleşmeyi imzalamadan önce programı bırakmayı 
düşündüm. Bu bize büyük bir stres oluyordu. Abim ve 
babam “Biz kefil oluruz senin başarısız olacağına inanmı
yoruz ve kötü bir şey olursa biz bunu ödemeye hazırız.”

ÖYP sözleşmesinde başarısızlık durumunda 
90 bin lira ödeneceğine ilişkin bir yüklenme 
senedine imza atmıştık. Bu sözleşmeyi 
imzalamadan önce programı bırakmayı 
düşündüm. Bu bize büyük bir stres oluyordu.
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Prof, Dr. Saim Özkar’la

dediler ve bana hiç tereddütsüz kefil oldular. Hazırlığa 
başladım ve ODTÜ benim o güne kadar öğrendiğim İngi
lizceyi üç aylık eğitim süresi sonunda bitirdi. ODTÜ İngi
lizce Yeterlilik Sınavı’ndan gereken notu almak için o yıl 
yaz tatilini iptal edip yurttan çıkmadım ve çok yoğun bir 
şekilde İngilizce çalışıp 78 puan aldım. Eylül’de yüksek 
lisansa başladım fakat Malzeme Mühendisliği’nde değil.

ODTÜ’de en çok zorlayan şey başarısızlık korkusu ve 
senet korkusu yüzünden hazırlık süreciydi. Yüksek lisans 
hazırlık döneminde arkadaşlar arasında özellikle senet
ler konusunda bir karamsarlık vardı. Özellikle bana “Sen 
kimyagersin Malzeme Mühendisliği’ni nasıl halledecek
sin?” diyorlardı. Korktum, araştırdım, ardından enstitü 
sekreterliğine gittim ve kimyaya geçmek istediğimi söy
ledim. Kimya Bölümü’nün beni kabul etmesi, Malzeme 
Mühendisliği’nin ise beni göndermesi ve bunu Enstitü 
Kurulu’nun onaylaması gerekiyor. “Ben koşturacağım.” 
dedim. Kimya Bölümü beni kabul etti ama Malzeme Mü
hendisliği beni göndermiyordu, bölüm başkanma gittim. 
Kendisine açıkladım ve korktuğumu söyledim, yanlış 
yaptığımı ama dürüst olduğum için imzalayacağını söy
ledi ve kimyaya geçişim tamamlandı.

Hazırlığı bitirdik. ÖYP adına ODTÜ, Atatürk Üniversi
tesine gidecekler için 2005 yılı Haziran ayında Erzu
rum’a bir gezi düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Fen Fa
kültesi ’nin Dekanı Prof. Dr. Ümit Demir bize “Hiçbiriniz 
organik kimya çalışmayacak. Burada Metin Balcı Hoca 
organik kimyayı kurdu ve hali hazırda çok sayıda orga
nik kimyacımız var. Kimya bölümü olarak özellikle bir 
anorganik kimyacıya ihtiyacımız var.” dedi. Ben de o gün 
kesin olarak anorganik kimya alanında çalışmaya karar 
verdim. ODTÜ’de anorganik kimya dalında beş hoca 
vardı. Prof. Dr. Saim Özkar anorganik kimya alanında en 
çok bilinen hocadır. Cesaretimi topladım; boğulacaksan 
büyük denizde boğul deyip Saim Özkar’a mail attım. 
Randevu istedim, hemen cevapladı. Çukurova Üniver-

Cesaretimi topladım; boğulacaksan büyük 
denizde boğul deyip Saim Özkar’a mail 
attım. Randevu istedim, hemen cevapladı. 
Çukurova Üniversitesi'nden gelmiş bir 
kimyacı olarak o kapıyı çalmak çok zor oldu.

sitesi’nden gelmiş bir kimyacı olarak o kapıyı çalmak 
çok zor oldu. Gittim. “Ben sizinle çalışmak istiyorum.” 
dedim. “Seve seve.” dedi. Çok mutlu oldum ve Saim Ho- 
ca’yla ODTÜ Kimya Bölümü macerası böyle başladı. 1. 
5 sene yüksek lisansım sürdü ve doktoraya da Saim Hoca 
ile devam ettim.

Doktora yeterliliği geçmeden yurt dışına gidemiyorduk, 
yedi ders alma zorunluluğumuz vardı ve doktora ders 
alma dönemini üç dönemde 4.0 ortalama ile bitirdim çün
kü bir an önce yurt dışına gitmek istiyordum. Doktora
nın üçüncü döneminde TÜBİTAK’ın doktora öğrencileri 
için burs programına başvurmak üzere Saim Hoca ile bir 
proje yazdık. Biz insan gözünün göremeyeceği kadar 
küçük partiküller (nanopartiküller) ile çalışıyoruz. Nano- 
partikülleri sentezleyip, yapısal olarak tanımlayıp onların 
çeşitli tepkimelerde katalitik özelliklerini inceliyorduk. 
Doktora sırasında sentezlediğimiz nanopartiküleri hidro
jen depolama malzemelerinden hidrojen üretiminde ka
talizör olarak kullanıyorduk. Doktora yaptığım yıllarda 
Türkiye’de ve ODTÜ’de benim deneysel çalışmalarımın, 
özellikle de sentezlediğim nanopartiküllerin yapısal ka- 
rakterizasyonun gerçekleştirilmesi için yeterli teknolojik 
altyapı mevcut değildi. Bu nedenle doktora çalışmalarımı 
başarılı bir şekilde tamamlamam için yurt dışında gerekli 
teknolojiye sahip bir üniversite ve araştırma grubuna git
meliydim.

“O kadar çok deney yaptım ki fakat elde var sıfır.”
Ben zaten doktoraya başlarken araştırma yapmak üzere 
yurt dışına gitmeyi kafama koymuştum. Kendi alanım
da iyi isimleri araştırdım, on farklı hocaya e-mail attım. 
ABD Brown Üniversitesi’nden Prof. Dr. Shouheng Sun 
benim için ilk beş isimden biriydi. E-mail attıktan bir saat 
içinde bana geri döndü ve birlikte çalışmamızın kendisi
ni mutlu edeceğini söyledi. Kendisinden aldığım kabul 
mektubu ve yazdığım proje ile birlikte TÜBİTAK’ın 
2214- Doktora Sırası Yurt Dışı Araştırma Burs Progra- 
mı’na başvurdum. ABD’de çalışmak üzere altı aylık bir 
araştırma bursu kazandım. Altı ay tercih ettim çünkü 
henüz evleneli sekiz ay olmuştu ve eşimi çok uzun süre 
yalnız bırakmak istemedim. İlk gün sabah erken saatte 
Prof. Sun’ın yanma gittim, o daha farklı birini bekledi
ğini söyledi, daha sonra onu yanıltmış olmanın gururu
nu yaşadım. ABD’deki laboratuvar çalışmalarımın ilk üç 
ayında aradığımı bulamadım. Prof. Sun “Süren kısıtlı, 
ilk üç ay benim verdiğim konuyu çalış, sonra TÜBİTAK 
projene çalışırsın.” dedi. Sabah sekizde laboratuvara gi
diyordum hafta içi akşam saat 10’a kadar inanılmaz ça
lışıyordum. Sadece Pazar gününü kendime ayırıyordum.
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O kadar çok deney yaptım ki fakat elde var sıfır. Yani 
ben öyle düşünüyordum ve Saim Hoca’ya bunu özetleyen 
bir mail attım. O da bana ne kadar profesyonel olduğunu 
bir kez daha gösterdi “Sen Amerika’dasın Brown Üniver- 
sitesi’ndesin ve Prof. Sun gibi bir hocayla çalışıyorsun. 
Hiçbir şey kazanamazsan bile bu deneyim sana yeter.” 
dedi. Saim Hoca’dan bu desteği aldıktan sonraki süreç
te çalıştığım konu inanılmaz başarılı gitti ve bir kimyacı, 
akademisyen kimyager olarak en iyi dergilerden biri olan 
Journal of the American Chemical Society’de bir maka
lem yayınlandı, ilk isim benimkiydi, kariyerimde müthiş 
bir başarıydı. Çünkü bu projenin fikri de tüm deneysel 
aşamalarının tasarımı da tamamen bana aitti ve üstelik 
makalenin taslağını da ben yazmıştım.

Saim Hoca bana “Sen Amerika'dasın Brown 
Üniversitesi'ndesinveProf.Sungibibirhocayla 
çalışıyorsun. Hiçbir şey kazanamazsan bile bu 
deneyim sana yeter." dedi.

“Yaşamım rahattı ama kafam rahat değildi.”
Benim yararlandığım TÜBİTAK 2214 Burs Programı 
gereği yurda döndükten sonra 2 yıl içinde yurt dışına gi
demiyordum. Ben de o sırada doktoramı bitirmek üzerey
dim. Saim Hoca “Yazın üç aylık bir Almanya projesi var, 
senin gitmeni istiyorum.” dediğinde gidebileceğime dair 
söz vermiştim. Almanya’ya gittim. Darmstadt Anorganik 
Enstitüsü’nde Prof. Dr. Jörg J. Schneider direktörlüğün
de şu an en popüler konulardan biri olan grafen üzerine 
çalışmalar yaptım. Teknoloji olarak da Türkiye’de bu 
konuyu çalışan yok denecek kadar azdı, Almanya bu işe 
girmişti ve ben de konu hakkında kendilerine bir proje 
önerdim. Grafit; karbon tabakalarından oluşmuş yapı
nın adı. Bu karbon tabakalarından kömürde binlerce var 
ve bunlardan bir tanesini alırsanız grafen olur. Grafeni 
bulan kişiler 2010 Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. Üç aylık 
sürede deneysel olarak ne yapılabilirse yaptım ve diğer 
yandan da doktora tezimi yazıyordum. Almanya’dan dö
nerken tezim bitmişti. Grafitten Grafen oksite ve oradan 
da grafene geçebileceğim kimyasal bir sentez yönteminin 
temellerini oturtmuştum. Hatta neredeyse daha önceden 
sentezlediğimiz paladyum nanopartiküllerinin sentezle- 
diğim grafen üzerine destekleyerek hazırladığım bir kata
lizörü bir tepkimede de katalitik testlerini gerçekleştirme
ye başlamıştım ki yurda döndüm ve Türkiye’de bitirdim 
ve ardından çok güzel bir makalemiz çıktı.

Almanya deneyimi ABD’ye kıyasla daha kötüydü. Eşim 
Türkiye’de kaldı ve hamileydi. Yaşamım rahattı ama ka
fam rahat değildi. Tabii ki hiçbir zaman niye gitmişim 
demiyorum. Almanya süreci akademik kariyerim için 
önemli olsa da benim için zor bir süreçti.

“Atatürk Üniversitesi’ne atandığım gün oğlum dün
yaya geldi.”
ÖYP öğrencisi olarak doktoramızı bitirdikten sonra yük
lenme senedi imzaladığımız üniversiteye dönüş yapmak 
zorundaydık. Bu nedenle Almanya dönüşü Saim Hoca’ya 
yazdığım doktora tezimi teslim ettim. Atatürk Üniversi
tesi Kimya Bölüm Başkanı’na “Ben artık doktoramı bi
tirmek üzereyim ve bölüme gelip seminer vermek istiyo
rum.” dedim. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 
Bölümü’nde verdiğim seminerde özellikle Almanya ve 
Amerika çalışmalarım çok beğenildi. Daha da önemlisi 
Kimya alanında Türkiye’de çok önemli bir yere sahip 
olan bölümde, bir anorganik kimyacı yoktu. Görüştüğüm 
hocalar defalarca kadro açmış olmalarına rağmen 14 yıl
dır uygun donanımlı bir anorganik kimyacı bulamadık
larını söyledi. Ya başvuranlar istedikleri gibi olmamış ya 
da istedikleri gibi bir isim başvurmamış. Ben 2 Aralık 
günü Saim Özkar, Ceyhan Kaylan, Gülsüm Gökağaç, 
Ayşen Yılmaz, Emrah Özersoy’un karşısında doktoramı
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başarıyla savundum. 10 Şubat 2011’de atandığım haberi 
geldi tesadüf o ki aynı gün oğlum doğdu. 15 gün içinde 
işe başlamam gerekiyordu. Bölüm Başkanı da bana ders 
vermiş, dönem başladığı için 7 gün içinde üniversitede 
başlamamı istiyor. Gittim ve Nisan 2011’de de eşim ve 
çocuğumla Erzurum’a taşındık.

“Atatürk Üniversitesi’nde köklü bir bilimsel kültür var.” 
Akademik anlamda Atatürk Üniversitesi Kimya Bölü- 
mü’ne çok hızlı adapte oldum. Teorik olarak da teknoloji 
olarak da çok oturmuş bir bölüm ve bilimsel bir kültüre 
sahip. O zamanın Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurullah Sa
raçoğlu araştırma yapmam için bana başka bir hocanın la- 
boratuvarında küçük de olsa bir yer imkanı sağladı. Rek
törlükten 20 bin TL’lik bir BAP projesi aldım. Bir tane 
öğrencim de vardı ve Almanya’da başladığım çalışmala
ra devam ettim ama baktım ki olmuyor. Kendi kendime 
“Burada, bu ortamda ancak olduğun seviyede kalırsın.” 
dedim. Belki de yıllar geçtikçe bilimsel olarak daha da 
zayıflayacaktım. Bu ve benzer nedenlerle doktora sonra
sı araştırma için Amerika’ya gitmeye karar verdim. Prof. 
Dr. Sun’a tekrar e-mail attım. Sağ olsun o da çok kısa 
sürede olumlu cevap verdi. Bütün finansal desteği Brown 
Üniversitesi karşıladı. Eşim ve çocuğum da benimleydi, 
çok güzel bir ev kiraladım. Yaz ve bahar döneminde biz 
Amerika’da çok mutlu olduk.

Bir Science veya Nature makalem olmasını çok 
istiyorum. Tamamen Türkiye adresli olarak 
daha önce ABD'de yayınladığım Journal of the 
American Chemical Society ve Angewandthe 
Chemi International Edition kimya alanında en 
saygın dergilerde yayınlar yapmak sonra da. „  
bir gün kısmet olursa çok iyi bir çalışma alanına 
girerek Nature Science kalitesinde bir çalışma 
yapmak benim en büyük kariyer hedefim.

“Önemli olan bilimsel şevki ne kadar hissettiğindir.” 
Eğer akademisyenliği hayatının içinde kaynaştırmazsan 
sıradan bir akademisyen olursun. Ben her gece yatmadan 
önce en az bir adet makale okur ya da hakem olarak bir 
makale değerlendiririm. Eler gün kesinlikle akademik bir 
çalışmam vardır, biliyorum ki uzaklaşırsam ve kendimi 
geliştirmezsem işimden soğurum.

Benim akademik anlamdaki kariyer planım öğretim üyesi 
olana kadardı. Ondan sonrası için kesinlikle bir planım 
yoktu ve açıkçası bu kadar ciddi başarılar elde edeceğimi 
öngörmedim. Başta ailem, daha sonra Prof. Osman Serin- 
dağ, Prof. Saim Özkar, Prof. Shouheng Sun ve eşim aka
demik hayatıma yön vermemde ve sahip olduğum bütün 
başarıların gerçekleşmesinde başroldeydiler. Umarım her 
şey çok daha öngöremediğim yerlere dek gider.

Makale yazılır, çalışma yapılır ama önemli olan bilim
sel şevki ne kadar hissettiğiniz ve ne kadar kuvvetli bir 
şekilde bu işe sarıldığınız. İçimde hissettiğim haz bittiği 
an bu iş de benim gözümde düşer bu hazzı kaybetmemek 
için uğraşıyorum. Bir Science veya Nature makalem ol
masını çok istiyorum. Tamamen Türkiye adresli olarak 
daha önce ABD’de yayımladığım Journal of the Ameri
can Chemical Society ve Angewandthe Chemical Inter
national Edition gibi kimya alanında en saygın dergilerde 
yayınlar yapmak sonra da bir gün kısmet olursa çok iyi 
bir çalışma alanına girerek Nature Science kalitesinde bir 
çalışma yapmak benim en büyük kariyer hedefim.

“GEBİP Ödülü’nün ayrıcalığını biliyordum.” 
Hocalarımın özgeçmişlerinden Türkiye Bilimler Aka
demisinin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü 
(TÜBA-GEBİP) ve bu ödülün sahibi olmanın ayrıcalığı 
ve sunduğu imkanları biliyordum. GEBİP Ödülü başarılı 
genç akademisyenler tarafından çok bilinen bir ödül.

Duyuru afişini fakültede gördüğümde genel bir proje ile 
başvurdum. Şimdiye kadar yaptığım çalışmaların çoğu 
enerji ve sürdürülebilirliğe yönelikti. Yüksek lisans ve 
doktorada hidrojen enerji, post-doc’ta farklı malzemeler
de hidrojen üretimi üzerine çalışmıştım. Hep bir şekilde 
çevre, enerji sorunlarının çözümüne yöneldim. Önerdi
ğim konu da bu çerçevedeydi. Biyodizelden atık olarak 
dışarı atılan gliserol adında bir kimyasal madde var. Bi- 
yodizel Avrupa’da çok kullanıldığı için gliserolün ticari 
değeri düştü ve gliserolü cazip bir hammadde haline ge
tirdi. Gliserolü polimer, ilaç, plastik ve tekstil endüstri
sinin hammadde ihtiyacını karşılayacak çeşitli süreçlerle 
değerli kimyasallara dönüştürebiliyoruz. Benim projem 
de buna dairdi. Şuan bu proje üzerine çalışmalarımız ya
vaş olsa da devam ediyor.

“Türkiye’de şuan var olmayan bir “Kataliz Enstitüsü 
Kurmak” istiyorum”
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü’nde donanımlı bir 
laboratuvarım var artık. Bunun için başta Atatürk Üni
versitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hikmet Koçak ve emeği 
geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. 250 bin TL’ye 
yakın bir maliyetle insan sağlığının ve güvenliğinin ön 
planda olduğu ve oldukça donanımlı bir araştırma labo- 
ratuvarı ve çalışma ofisi hazırlandı, grubumla birlikte ça
lışıyorum.

Beş yıllık planımda öğrencilerimle ya da Türkiye’den 
başka bir grupla tamamen Türkiye adresli bahsettiğim 
dergilerde makale yapmak var, bunun için tüm gayreti
mizle çalışıyoruz. Beş yıldan sonraki süreçte de Türki
ye’de şuan var olmayan bir “Kataliz Enstitüsü Kurmak” 
istiyorum. Kurulacak olan bu Kataliz Enstitüsü’nde bir
çok katalitik sürecin ve katalizör tanımlamaların yapıla
bileceği ileri teknoloji araştırmalar yapabileceğiz. Diğer 
yandan da bu katalitik süreçlerin inceleneceği çok dona
nımlı reaktör ve sistemlerin olduğu bir enstitü kurmanın 
hayalini yaşıyorum.


