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1980 İİstanbul doğumlu olan
n Melahat B
Bilge Demirk
köz, İstanbu
ul Amerikann Robert Lisesi’nde
okurke
en, TÜBİTA
AK Proje yarışmasınd
y
da matema
atik dalında
a Türkiye’dee verilen ilk ödülü
almıştır. Tam burslu ola
arak gittiğii A.B.D.’de
eki MIT (Massachuusetts Institute of
Techn
nology)’de fizik
f
bölümünü müzikk ve matem
matik bölüm
mlerinden dde yandal yaparak
bitiren Demirköz, MIT Fizik öğrenci birliği ve Türk
T
öğren
nci birliği bbaşkanlığı yanısıra,
y
Alman
nya’da Maiinz ünivers
sitesinde sstaj yapmış
ştır. MIT mezuniyetinnde Fizik bölümü
tarafın
ndan fizik dünyasına
d
katkılarında
an dolayı “Orloff
“
Serv
vice Awardd” ile ödülle
endirilen
Demirköz, Harvard, Caltech
h, MIT ve S
Stanford üniiversitelerinden nükleeer ve parçacık fiziği
dalında doktoraya
a kabul edilmiştir. Bilg e Demirköz
z, MIT’de de
evam etmeeyi seçtiği akademik
hayatında AMS (Alpha Magnetic
M
S pectromete
er) projesin
nin TRD G
Geçiş Radyasyonu
Dedekktörünün ya
apımında gö
örev alarakk NASA ile dört yıl ça
alışmıştır. D
Demirköz, Columbia
C
faciasından dolayyı projenin aksaması
a
n
nedeniyle, yüksek
y
lisan
nsını MIT’deen alıp, dok
ktorasını
İngiltere Enerji Bakanlığının
B
n senede b
beş kişiye verdiği
v
Dorrothy Hodgkkin bursunu alarak
Oxford
d Üniversite
esinde üç yılda
y
tamam
mlamıştır. Bilge
B
Demirköz 2004 yılında İsta
anbul’da
Atina O
Olimpiyatlarrı meşalesin
ni taşımıştırr.
Doktorrası sırasın
nda ATLAS
S projesinde
e görev ala
arak İsviçre
e’nin Cenevvre kenti ya
akınında
buluna
an CERN (Avrupa
(
Nü
ükleer Araşştırmalar Me
erkezi)’de çalışmalara
ç
a katılan De
emirköz,
ATLAS
S’ın SCT (S
Semi-Condu
uctor Trackker) dedektö
örünün yap
pımında çal ışmış, 2006
6 yılında
İtalya’d
daki “Gele
eceğin Fiziğ
ği için Ge
eleceğin De
edektörleri” konferanssında en iyi genç
konuşmacı ödülü
ünü almıştır. Türkiye CERN’e üye olmad
dığı halde, CERN tarafından
arch Fellow
w ünvanıyla CERN’ün e
elemanı ola
arak kabul edilen Dem
mirköz, iki yılı
y aşkın
Resea
CERN
N adına göre
ev yapmıştır. ATLAS d
dedektörünü
ün hem verri alım ve teetikleme sis
steminde
hem d
de karanlık madde bulgu hassasiiyetini arttırmak için ça
alışan, 20088 yılında Tü
ürk Fizik
Derne
eği tarafından verilen “Şevket E
Erk Yılın Genç
G
Bilim İnsanı öddülünü” ala
an Bilge
Demirköz, CERN
N'ün aday göstermesi
g
ve Lindau Nobelliler toplantı koomitesinin seçimiyle
s
2008 yılında Liindau'daki Nobelli fizzik bilim insanları toplantısına
t
a davet edilmiştir.
TÜBİT
TAK'ın da Akademik
A
Ortak
O
olara
ak Lindau Dialoğuna
D
katılmasına
k
a vesile olduğu için
2009 yılı Lindau
u toplantısıına ve imzza törenine
e davet ed
dilerek, topplantıların 58
5 yıllık
geçmişinde Nobe
el Ödüllü bilim insanlarrı dışında Lindau'ya ikin
nci kez davvet edilen 9u
uncu kişi
olan D
Demirköz, 2010
2
yılınd
da 60ıncı to
oplantıya açılış
a
panelinde konuşşmacı olara
ak davet
edilmişştir.
Altı ayy boyunca Cambridge
e Üniversittesi adına çalıştıktan sonra görrevine yine ATLAS
projessinde Barselona Üniverrsitesi (IFAE
E) adına CE
ERN’de dev
vam eden D
Demirköz, ATLAS’in
A
bastığı ilk makalelerden üçünde QCD
D (kuantum kromo dinamiği) ve jjet bulgularrı analizi
konusunda önem
mli rol oynam
mıştır. Bilge
e Demirköz, 2010 yılınd
da Üniversitteler Arası Kurul’un
verdiği doçentlik titrini
t
kazandıktan sonrra Türkiye’y
ye dönmeye
e karar verm
miştir.
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Şubat 2011’de ODTÜ’de doçent ola
arak eğitim
m ve araştırma faali yetlerine başlayan
b
Demirköz, AMS--02 deney
yinin Mayıss 2011’de uzaya gittmesi ve Uluslararas
sı Uzay
İstasyo
onu’na yerle
eştirilmesiyle birlikte, A
AMS-02 den
neyinde tek
krar görev aalmıştır. AB’nin 7inci
Çerçevve program
mından Care
eer Integrat ion Grant alarak
a
AMS--02 projesinnde kendi araştırma
grubun
nu Ocak 2012’den
2
ittibaren dessteklemeye başlayan Bilge Dem
mirköz’ün araştırma
grubu,, AMS-02’nin uzaydaki yüksek en
nerjili parça
acıkları ölçen verilerini kullanarak,, uzayda
karanlık maddeyi ve anti-maddeyi araşttırmaktadır. TAEK (Türrkiye Atom E
Enerjisi Kurrumu)’na
sunmu
uş olduğu projenin
p
Ağ
ğustos 2012
2’de kabulü
ü sonucund
da Türkiye AMS-02 deneyinin
resmi üyesi olmu
uştur. Nisa
an 2013’te AMS-02’nin
n ilk makalesi, kozmikk ışınlarda positron
oranı ö
ölçümü, karranlık madd
de konusun a ışık tutab
bileceğinden
n bilim dünyyasında gen
niş yankı
bulmuştur.
T
CERN’e üyyelik süreciini kolaylaştırmak, halkkımızın CERN’ü ve
Bilge Demirköz, Türkiye’nin
araştırrmaları tanııması için, 2 Nisan 20
012 ile 8 Te
emmuz 201
12 tarihleri arasında CERN’ün
C
büyük gezici serg
gisi olan “Bilimi Hızlan
ndırıyoruz”’u
un ODTÜ’de
e sergilenm
mesine vesille olmuş
ve serrgi 2 Nisan 2012’de CERN
C
Başka
anı, TAEK Başkanı ve
e ODTÜ rekktörünün ka
atılımıyla
açılmıştır. Sergiiyi açık olduğu süre b
boyunca, to
oplamda ya
aklaşık 30,0000 kişi ge
ezmiş ve
Demirköz’ün eğitttiği 35 kad
dar sergi g
görevlisinden CERN hakkında deetaylı bilgi almıştır.
Sergi u
ulusal medyyada olduğu
u kadar, ulu
uslararası medyada
m
da yankı bulm
muştur.
Bilge Demirköz, 2007 yılınd
da Isparta uçak kazas
sında kaybe
ettiğimiz vaatandaşlarım
mızın ve
bilim insanlarımızzın anısını yaşatmak i çin CERN’d
de açılan 5 kişilik öğreenci konten
njanı için
her yıll, bağış top
plamakta ve
e sponsor b
bulmaktadırr. Dostlarınıın anısını P
Prof. Dr. En
ngin Arık
bursu adı altında
a yaşatmak
kta olan De
emirköz, 20
008 ve 200
09’da 3, 20010’da 9, 2011’den
2
itibare
en 6 öğren
nciyi bu fo
on dahilinde
e CERN’de
e yaz çalışmaları içiin iki ay boyunca
b
destekklemektedirr.
Bilge Demirköz, Mayıs 2011’de fiziğe ve bilim iletişimine yaptığı
y
katkkılardan ötürü, TED
(Techn
nology Entertainment Design) ta
arafından TED
T
Fellow
w seçilerek, Temmuz 2011’de
Edinbo
ourgh’deki TED Globa
al toplantıssında bir ko
onuşma vermiştir. Yinne aynı ned
denlerle,
WEF (World Eco
onomic Forum)’un İsttanbul Hub
b’ı tarafında
an Global Shapers seçilerek,
WEF’in İstanbul’daki toplan
ntısına katıılan Demirköz, Temm
muz 2012’dde, TÜBA (Türkiye
Bilimle
er Akademisine) Asos
siye üye o
olarak seçilmiştir. Demirköz, 20012’de JCI Türkiye
tarafın
ndan Ten Young
Y
Outsttanding Perrsons (TOY
YP) ödülünü almış, 20113’te Aile ve
e Sosyal
Politikalar Bakanllığı tarafından 8 Mart D
Dünya Kadınlar Günü’n
nde ödüllenddirilmiştir.
nde bir sürre yazan, “Bilim
“
ve Teknik
T
Derggisi”nde de
e zaman
“Telekkom Dünyası” dergisin
zaman
n yazıları ye
er alan, 20
014'te CERN
N'ün ACCU
U (CERN Ku
ullanıcıları D
Danışma Ku
urulu)'na
Orta D
Doğu ülkele
erini temsile
en seçilen D
Doç. Dr. Bilge Demirk
köz, 14 Mayyıs 2013 ta
arihinden
itibare
en TÜBİTAK
K Bilim Kuru
ulu Üyesi ola
arak görev yapmaktadır.

