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Mümin Yıldırım
BAU TIP Fakültesi Genel Koordinatörü, 
Hatice Yıldırım
BAU TIP Fakültesi Tanıtım Sorumlusu,

Önceki yazımızda yarışmanın içeriğinden 
bahsetmiştik. Bu yazımızda iki gün bo-
yunca bizlerle olan hocalarımız, konuşma-

cılarımız ve katılımcılardan bazılarının BİSEP Pro-
je Yarışmasıyla ilgili görüşlerini paylaşıyoruz.

Prof. Dr. Melih Bulut, Bilim İnsanı (Konuşma-
cı) “Geçtiğimiz yıl BİSEP’te konuşmacı olarak yer aldım. 
Doğrusu lise sıralarındayken ben de proje yaptığım için 
beklentilerim pek yüksek değildi. Ancak etkinlik süresin-
ce katılımcı gençlerin genel ilgisi, bilgisi ve projelerin dü-
zeyi beni fazlasıyla şaşırttı. Sağlıkta inovasyonla yoğun 
biçimde alakalı bir kişi olarak tüm çalışmaların rahatlıkla 
girişime dönüşebileceğini gözlemledim. O nedenle bu yıl 
da konuşmacı olmak istedim ve gençlerle yine harika za-
man geçirdim. Üstelik bu yıl projeler daha da tekamül et-
miş, sunumlar profesyonelleşmişti. Bu yarışmayı bilime, 
bizlere kazandırarak öğ-
rencilerimizin içindeki eş-
siz potansiyeli ortaya çı-
karan ilgilileri kutluyor ve 
şükranlarımı sunuyorum.”

Dr. Öğr. Üyesi, Ha-
kan Solmaz, BAU Müh. 
Fak. (Jüri) “Yarışmada 
bilim jürisi üyesi olarak 
birbirinden ilginç, başarılı 
ve bir o kadar da değerli, 
çok sayıda bilimsel araş-
tırma projesini inceleme 
fırsatını yakaladım. Böyle bir etkinliğin içinde yer aldığım 
için oldukça şanslı olduğumu düşünüyorum. Samimiyetle 
ifade etmeliyim ki, değerlendirme sürecinde inceleme fır-
satı yakaladığım projelerin hepsi beklentilerimin çok üze-
rindeydi. Proje ekiplerinin kimlerden oluştuğunu biliyor 
olmasaydım, şüphesiz en az üniversite seviyesinde araş-
tırmalar olduğunu düşünüyor olacaktım. Zira araştırma-
cı arkadaşların hepsi konularına son derece hakim, araş-
tırmanın önemli basamaklarının bilincinde, planlı ve prog-
ramlı çalışmanın ürünü olan çok başarılı çalışmalara im-
za atmışlar idi. Ülkemizde bu seviyede araştırma yapabil-
me kabiliyetinde, bilimsel araştırmalara ve gelişmelere bu 
kadar meraklı bir genç neslin yetişmekte olduğunu gör-
menin gerek bir araştırmacı, gerekse bir baba olarak be-
ni fazlasıyla mutlu ettiğini, aynı zamanda ne kadar heye-
canlandırdığını paylaşmak isterim. Yarının araştırmacıla-
rının yollarına ışık tutabilmek adına, bugün hepimizin eli-
mizden gelen en üst seviyede destek ile en güncel ve her 
türlü bilgiyi genç nesil ile paylaşmamızın önemini bu sa-
yede bir kez daha tecrübe etmiş olduğumuzu düşünüyo-
rum. Gençlere bu ve benzeri fırsatların çok saha fazla ta-
nınması, yeni neslin bilimin heyecan verici ve bir o kadar 
da gizemli dünyasına mümkün olan en erken yaşlarda 

dâhil olabilmelerinin sağlanması son derece önemli. 
Bu nedenle BAU Tıp ailesine ve BİSEP ekibine çaba-

ları ve gençlere sağlamakta oldukları bu fırsatlar için te-
şekkürlerimi iletmek istiyorum.”

Tevfi k Uyar, Bilim Yazarı (Konuşmacı) “Bir fen li-
sesi mezunu olmama rağmen bilimsel araştırmanın na-
sıl yapılacağı ve nasıl sunulacağı gibi konularla hayatımın 
çok daha ileri dönemlerinde yüzleştim ve bunu hakkıy-
la öğrenebilmem de maalesef belli bir süre gerektirdi. Bİ-
SEP Proje Yarışması kapsamında projelerini dinlediğim li-
se öğrencilerinin araştırmalarını sunma becerilerinin katıl-
dığım çoğu bilimsel sempozyum ve kongredeki anlatım-
larda gördüğüm ortalama performansın üzerinde olduğu-

nu söyleyebilirim. Konularına hakimiyetleri, 
anlatımlarındaki özgüven, daha da önem-
lisi jüri üyelerinin zorlayıcı soruları karşısın-
da araştırmalarının kısıtlılıklarını kabul et-
mekte gösterdikleri bilimsel tevazu takdire 
şayandı. Her birini gelecekte insanlık adı-
na yararlı projelerde akıl ve emeklerini kul-
lanan kıymetli bilim insanları olarak hayal 
etmek hiç de zor değildi. Ülkemiz için en 
çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin “en hakiki 
yol gösterici olan bilimin penceresinden” 
bakmak olduğunu düşünen biri olarak he-
nüz lise çağında olan gençlerimizin bu ışı-
ğa nasıl sarıldıklarını görmek beni umut-

landırdı. BİSEP projesi organizasyonunda emeği geçen 
herkese ülkemiz adına umut verici bu manzarayı izleme-
mi sağladıkları için teşekkür ediyorum.”

Dr. Yusuf Yeşil, AL Teknolojileri Girişimcisi (Konuş-
macı) “Bu güzel etkinlikte Türkiye’nin farklı lisesinden ka-
tılım gösteren genç arkadaşlarımla birlikteydim. Ayrılmam 
gerektiği için kendilerini dinleyemesem de okuduğumda 
her birinin çok başarılı ve gelecek vadeden projeleri var-
dı. Çalışma alanım olan Sağlıkta Yapay Zeka ve dijital tıp 
teknolojileri hakkında sohbet ettik ve sorularını cevapla-
ma fırsatı buldum. Onlar için bir fi kri projeye dönüştürme-
si geliştirme ve sonrasında birileri tarafından değer gör-
mesi çok motive edici olmalı bence…

Umarım nice başarılı bilim insanının heyecanına kıvıl-
cım olan bir program olarak devam eder.”

BAU TIP Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Dr. Öğr. 
Üyesi, Özlem Unay DEMİREL (Jüri) “‘Dünyada her şey 
için, medeniyet için, hayat için muvaff akiyet için en haki-
ki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde yol 
gösterici aramak gafl ettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız; il-
min ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının 

gelişimini idrak etmek ve ilerlemesini zamanla takip eyle-
mek şarttır.’”ATATÜRK’ün sözleri ile başlamak istedim, zi-
ra günümüzde dahi eksikliğini hissettiğimiz bilime, bilim-
sel çalışmaya yönelik birçok prensibi içinde barındırıyor 
bu söz. Bir bilim insanı çoktan seçmeli test esaslı bir sis-
temde aldığı puanlardan daha fazla merakıyla, hayal gü-
cüyle, duyduğu heyecanla, evrensel yöntem ve gerçek-
liklere sahip çıkmasıyla da değerlendirilmelidir. Gördük 
ki tüm heyecanlarıyla ve inançlarıyla Atatürk›ün söylemiş 
olduğu söz hiç biz zaman havada kalmayacak. Bu söze 
sahip çıkmış, çıkacak bir nesil geliyor.

Jüri üyesi olarak onurlandırıldığım bu etkinlikte emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.”

Gözde Duyu, BAU TIP Fakültesi 3. sınıf öğrenci-
si “Bu sene ikincisi düzenlenen BİSEP Liselerarası Proje 
Yarışması ekibinde 2 senedir gönüllü olarak “Bilimsel De-
ğerlendirme” ekibi ile birlikte çalışıyorum. Özveriyle ça-
lışan büyük bir ekibin parçası olmaktan çok mutluyum. 
Ben de lise döneminde iki tane araştırma projemle birlik-
te sayısız yarışmaya katıldım ve tüm bu süreci, beni bu-
günkü başarılarıma ulaştıran bir yol olarak görüyorum. Bu 
yoldaki deneyimlerimi hem bu yarışmaya hem de genç 
araştırmacılara yansıtmaktan büyük bir heyecan duyuyo-
rum. Kendi fi kirlerini sunma imkânı bulan; hem birbirin-
den değerli bilim insanlarından ilham alıp hem akranları-
nın projelerini dinleme imkânı bulan lise öğrencilerinin de 
eşsiz heyecanına yakından tanıklık etmek çok güzel.”

Cansu Usta, Biyoloji Öğretmeni “Bilim, kendimi bil-
meye başladığım zamanlardan bu yana zihnime yerleşen 
bir merak bir öğrenme arzusu ile hayatımın gerçeği oldu. 
Lise çağlarında şimdiki gençlerimiz kadar şanslı değildim 
ancak üniversitede bilimsel çalışmaların içerisinde bula-
bildim kendimi. Bilimin bana verdiği coşku ve heyecan-
la pek çok bilimsel projede görev alabilmenin mutlulu-
ğunu yaşadım. İyi ki öğretmen oldum, böylece benim gi-
bi bu yolda yürümenin heyecanını ömür boyu yaşayacak 
gençlerin topraklarına bilimin tohumlarını atabiliyor, onla-
rın gözlerindeki ışıkta yeniden hayat buluyorum. 

Bu kapsamda son derece özenle hazırlanmış BİSEP 
programında gençlerin projelerini dinlerken yaşadığım 
duyguları tarif edemem... Henüz liseye giden gençler de-
ğerli akademisyen jürilere bilimsel çalışmalarını aktarıyor, 
çeşitli sorularla bilimsel düşünme becerileri sergileniyor, 
muhteşem konuşmacılar herkesi sohbetleri ile aydınlatı-
yor, salonda muhteşem bir atmosfer! 

İyi ki diyorsunuz... 
Her saniyesi bilim kokan bu ortamda gençlerin edin-

diği kazanımları gözlemlemek o kadar umut doluydu ki, 
BİSEP ailesine sonsuz teşekkür ediyorum...”

6-7 Mart 2020’de, Bahçeşehir 
Üniversitesi Tıp Fakültesi ta-
rafından düzenlenen 2. BİSEP 
Ortaöğretim Öğrencileri Arası 
Bilim Projesi Yarışması Türki-
ye’nin her yerinden gelen lise-
li öğrencilere ve bilimseverle-
re bu yıl da ev sahipliği yaptı!

Genç bilim insanları BİSEP Proje 
yarışmasıyla bilim dünyasına adım atıyor


