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Mardin Gençliğine örnek şahsiyet Aziz SANCAR  

Nobel Kimya Ödülü kazanan Türk bilim adamı Aziz Sancar, ödülünün Türkiye için hayırlı 
olmasını dileyerek," İnşallah bundan sonra daha büyük övgüler kazanırlar. Türkiye'de bilime çok 
büyük katkıda bulunurlar" dedi. 
Aziz Sancar, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödülünü, İsveç Kralı 16. Carl Gustaf'ın 
elinden aldı. Sancar ödülünü almaya, İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Prof. Dr. Claes Gustafsson 
tarafından, "Sayın Sancar, İsveç Akademisi adına sizi kutluyorum ve Majesteleri Kralın elinden Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü almanızı rica ediyorum" sözleriyle çağrıldı. 

 

  

Nobel Diploması ve altın madalya alan Sancar, 850 bin avro tutarında para ödülüne de hak 
kazandı. 
Sancar, yaptığı açıklamada, "Memleketim adına sevindim, Mardin adına sevindim. Memleketim için 
hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra daha büyük övgüler kazanırlar. Türkiye'de bilime çok 
büyük katkıda bulunurlar" ifadelerini kullandı. 
 
                Mardin'in Savur İlçesinde, okuma yazma bilmeyen ancak eğitime önem veren sekiz çocuklu 
bir anne-babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Aziz Sancar, İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirmiş, yurt 
dışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul edilen üç Türk'ten biri 
olmuştu. İlk ve ortaöğrenimini Savur ve Mardin'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 
mezun oldu. Savur'da iki yıl doktor olarak çalıştı.  
 
                 Prof. Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini 
koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. 
 
                   Kanserle Mücadele DNA onarımı,ABD'ye giderek Dallas Teksas Üniversitesi'nde 
doktorasını yaptı. Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı üzerindeki doktorasını 1977 yılında 
tamamladı. Yale Üniversitesi'ndeki doçentlik tezini yine DNA onarımı üzerine yaptı. 1982 yılında UNC 
Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalıştı. Burada da DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser 
tedavisi ve "biyolojik saat" üzerinde çalıştı. Nobel Kimya Ödülü'nü 3 bilim insanı kazandı. Bu isimlerin 
arasında Prof. Dr. Aziz Sancarda yer aldı. Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan diğer isimler İsveçli Tomas 
Lindahl ve ABD'li Paul L. Modrich oldu. Sancar, Orhan Pamuk'tan sonra Nobel alan ikinci Türk oldu.  
 
                  Prof.Dr.Aziz Sancar Tüm yaşamını insanlığa adamış ,Hiç bir siyasi lobinin ,cemaatin, 
herhangi bir siyasi kuruluşun desteği olmadan hayatı boyunca kazandığı tüm maddi varlığını 



harcayarak Türk öğrencilere destek olmak, Açtığı Türk Evi açılışında ”Türk Evini ABD 'de açtım .Çünkü 
en büyük isteğim; Türk bayrağının Amerika da uzun yıllar dalgalandırabilmekti...'' Türk Evi sayesin de 
7 yıldır Bayrağımızı burada dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyorum.. Bizden sonra da bayrağımız bu 
bölge de dalgalanmaya devam edecek... Türk Dünyasın da acı içinde ki tüm soydaşlarımızla ilgili bir 
çok kez farklı platformlarda onlara her zaman desteğini sunacağını ifade etmiştir.  

 
 

Aziz Sancar Mardin lisesinde okuduğu yıllarda yatılı okumuş sosyal yönü güçlü bir genç olarak 
hafızalarda yer edinmiştir 1961 Mardin Mezopotamya Sporda .1 
 

 
Aziz Sancar yükseköğrenim yıllarında ülke sevgisini sosyal faaliyetlerinde göstermiştir.  
 

 
 

Yüksek öğrenim yıllarında Mardinli hemşerileri ile bir anısı sonradan başarılı 
basamaklarını tırmanan Mardin Gençliğine örnek şahsiyetler  Prof.Dr.AZİZ SANCAR, 
Prof.Dr.FUAT CESUR YAĞCI, Prof.Dr.RACİ AYDIN 

                                                           
1 Nezih Özyardımcı Arşivi fotograf 



 

 
 

 Aziz Sancar yapmış olduğu çalışmalarla dünyanın takdirini kazanmıştır. Mardin gençliği için 

en faydalı modeldir. 

Aziz Sancar ABD ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerinin takdirini kazanmıştır.   

 

                  Barack Obama – Aziz Sancar               Ahmet Davutoğlu - Recep Tayyip Erdoğan – Aziz Sancar 

 

 


