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Özgeçmiş 
 
Prof. Dr. H. Reşit Akçakaya, Stony Brook Üniversitesi 
(New York), Ekoloji ve Evrim Bölümünde öğretim 
üyesidir.  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji 
Bölümünden mezun olmuş, doktorasını New York 
Eyalet Üniversitesinde yapmıştır.  Ekoloji alanında, 
türlerin korunması, populasyon dinamiği, ve iklim 
değişikliğinin türlere etkisi konularındaki çalışmalarıyla 
yeni kuramsal modeller ve yeni nicel analiz yöntemleri 
geliştirmiştir.   
 
Prof. Akçakaya'nın 150'dan fazla uluslararası bilimsel yayını arasında 4 kitap, 113 makale, 
33 kitap bölümü, ve 7 bilgisayar modeli bulunmaktadır.  Geliştirdiği bilgisayar modelleri, 
başta Kuzey Amerika ve Avrupa'dakiler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, yüzlerce 
üniversite, resmi kuruluş ve araştırma kurumu tarafından, doğa ve çevre koruma 
projelerinde uygulanmaktadır.  Prof. Akçakaya'nın bilimsel yayınlarına toplam 20.000'den 
fazla atıf yapılmıştır (h-endeksi=68).  Bu yayınlara şu adreslerden erişilebilir: 

http://scholar.google.com/citations?&user=RMg7RqkAAAAJ 

https://www.researchgate.net/profile/H_Resit_Akcakaya 

 
2001'den beri Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) "Standards and Petitions" komitesi 
başkanı olarak, küresel IUCN Kırmızı Listesi'ne girmiş türlerin tehdit sınıfları konusundaki 
anlaşmazlıkların karara bağlanması ve tehdit sınıflarının belirlenmesinde kullanılan 
uluslararası standartların geliştirilmesi görevlerini yürütmektedir.  Bu konudaki 
çalışmaları nedeniyle kendisine 2012'de IUCN Tür Koruma Komisyonu (Species Survival 
Commission) tarafından Koruma İnovasyonu Ödülü ("George Rabb Award for Conservation 
Innovation") verilmiştir.  Ayrıca, IUCN Kırmızı Liste Eğitmen Sertifikası sahibidir. 
 
Bugün kullanılmakta olan küresel kırmızı liste kurallarının 1999-2001'de yenilenmesi 
sürecine çalışma grubu üyesi olarak katılmış olan Prof. Akçakaya, bu kuralları daha sonra 
Türkçe'ye tercüme etmiştir.  Halen devam etmekte olan Türkiye’nin Endemik Bitkileri 
Kırmızı Kitabı, ve 2011'de tamamlanan Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı projelerine 
teknik danışman olarak destek vermiş ve bu projelerin Kırmızı Liste Çalıştaylarına eğitmen 
ve kolaylaştırıcı olarak katkıda bulunmuştur. 
 
İklim değişikliğinin biyoçeşitliliğe etkisi konusunda araştırmalar yürüten Prof. Akçakaya, 
IUCN İklim Değişikliği Uzmanlar Grubu'nun (Climate Change Specialist Group) kurucu 
üyelerindendir.  Son yıllarda, tür koruma çalışmalarının etkisini ölçmeyi amaçlayan IUCN 
Yeşil Liste kurallarının geliştirilmesi için çalışmakta olup, bu konudaki bir çalışma 
grubunun (IUCN Green Status of Species Task Force) üyesidir. 
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