
TÜBİTAK BBilim Kurulu Üyesi 

1964 yılında Ordu’da doğan Hayrunnisa Bolay Belen, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
olmuştur.  1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalında Nöroloji İhtisasını ve 1999 
yılında Hacettepe Üniversitesinde Nörobilim Doktorasını tamamlamıştır.  İngiltere’de nöroradyoloji ve nöropatoloji 
üzerine çalışan Dr. Bolay, Harvard Üniversitesi Massachusetts General Hospital’da migren başağrısı üzerine deney-
sel ve klinik alanda araştırmalar yapmıştır.  2002 yılında Nature Medicine Dergisinde yayınlanan çalışması kortikal 
yayılan depresyon dalgalarının migren başağrısını nasıl tetiklediğinin anlaşılmasını sağlayarak bu alanda çığır 
açmıştır. Ağrı mekanizmalarının aydınlatılmasına odaklanan deneysel ve klinik çalışmalarını Türkiye’ye döndükten 
sonra Gazi Üniversitesi bünyesinde sürdürmüştür.  Araştırmaları arasında klinik uyumluluğu yüksek başağrısı 
modelleri geliştirmek, yeni  beyin yapılarının migren ağrısına katkısının gösterilmesi yanında atmosferde taşınan 
Sahra çöl tozuna dikkat çekerek Türkiye’ye Lodos ile gelen bu tozlara yapışık mikroorganizmaların çoğalması 
sırasında ortaya çıkan nanopartiküllerin nasıl toplum sağlığını etkileyebildiğini ve başağrısını tetikleyebileceği yer 
almıştır. ‘Migren başağrısı ve beyin damar hastalıkları konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları’ 
nedeniyle 2004 TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülünü almıştır. Dr. Bolay’ın aralarında TÜBİTAK Liselerarası Fizik ödülü, 
Amerikan Anjioloji Genç Araştırmacı ve Avrupa Nöroloji Derneği Araştırma Ödülünün de sayılabileceği ulusal ve 
uluslararası çok sayıda ödülü bulunmaktadır. Migrenin oluşum mekanizmalarına yönelik sürdürdüğü deneysel ve 
klinik çalışmalarıyla, Dr. Hayrunnisa Bolay uluslararası başağrısı topluluğunda bilimsel saygınlığı ile yer almaktadır. 
Başağrısı ile ilgili klasik kitaplara bölümler yazmıştır. Uluslararası makalelerine SCI da 3000 civarında atıf 
yapılmıştır, h faktörü: 20 dir (en fazla atıf alan makaleleri 554, 391, 389,  228, 183, 144, 123, 120, 101, 83, 72, 53, 
47, 43, 28, 28, 27, 23, 23, 21). 

Hayrunnisa Bolay Uluslararası Başağrısı Derneğinin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Uluslararası 
Başağrısı Derneğinin yönetiminde yer alan ilk Türk bilim insanıdır. Uluslararası yeni başağrısı sınıflamasında (ICHD 
3) migren alanında çalışmıştır ve halen geçerli olan uluslararası sınıflamanın yazarları arasında yer almaktadır. 
2015 yılında Birinci Türk-Pan Afrika Başağrısı ve Ağrı toplantısını İstanbul’da düzenleyerek Uluslararası Başağrısı 
Derneğinin Türkiye aracılığıyla Afrika kıtasına açılımı başlatmıştır. Halen Uluslararası Başağrısı Derneğinin eğitim 
komisyonunda görev yapmaktadır. 

Dr. Bolay 2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkez Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütmüş, Stratejik Planlama Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Merkezi danışma kurulunda çalışmıştır. Gazi Üniversi-
tesinde nörobilim alanında doktora eğitim programının açılmasını sağlamış olan Dr. Bolay, 2007 yılında başlatılan 
Nörobilim doktora programının yöneticiliğini halen  sürdürmektedir.  

 Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkez müdürü olarak sekiz yıldır görev yapmaktadır. Türkiye’de ilk olarak  Nöro-
felsefe Sempozyumları düzenleyerek, akıl sorunu, zihin–dil, algı ve duyular, bellek,  bilinç, gelecek gibi önemli 
başlıklarda felsefe, sosyoloji, fizik, kimya ve sanat alanları ile sağlık ve biyolojik bilimler gibi farklı disiplinleri ve 
özellikle de öğrencileri bir araya getiren toplantılarda karşılıklı düşünce alışverişinin yapılmasına ortam sağlamıştır.
 Gazi Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı başkanı olan Prof. Bolay Algoloji yan dal eğitiminin de sorumlusudur. Türkiye 
Bilimler Akademisine 2010 yılında seçilen Prof. Bolay, TÜBA bünyesinde bilim kadınları ile ilgili çalışma yapmıştır ve 
TÜBA bilim eğitimi komisyonunda halen aktif görev almaktadır. Yaratıcı ve eleştirel düşünce konularında eğitim 
vermektedir ve kadın eğitimi konusunda sosyal projeler yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Prof. Dr. Hayrün-
nisa Bolay BELEN 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 
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