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Ýklim ve Okyanuslar
Prof. Dr. Ayþen YILMAZ
Deniz Bilimleri Enstitüsü
Yaþadýðýmýz dünyanýn yaklaþýk %
70'ini okyanuslar kaplamaktadýr.
Ýklimsel olaylarda ve iklim
deðiþikliklerinde, okyanuslarýn
dinamik yapýsý, yüksek ýsý
kapasitesileri ve sera etkisi yapan
gazlardan birisi olan karbondioksiti
çok etkin bir þekilde atmosferden
kendi derinliklerine taþýmasý

Türkiye Denizlerinde Ýlk Üretim (Klorofil Biyokütle)
(Kýrmýzý renk yoðun, mavi ve lacivert renk fakir
ilk üretim alanlarýný göstermektedir.)
(http://disc.gsfc.nasa.gov/oceancolor/
scifocus/space/ocdst_mediterranean.shtml)

nedenleriyle önemli bir rol
oynamaktadýr. Okyanuslarýn
atmosferle etkileþim süresi günler ya
da binlerce yýl gibi çok deðiþken
sürelerle olmaktadýr. Okyanuslar
karbondioksitin doðal depolanma
a l a n l a r ý n ý n e n b ü y ü ð ü d ü r.
Karbondoksit gibi tüm sera gazlarý
dünya yüzeyinden yansýyan güneþ
ýþýnlarýný her yönde tekrar atmosfere
yaymalarý nedeniyle küresel ýsýnmaya
neden olmaktadýr. Atmosferdeki

Okyanuslarda Biyolojik Pompa

karbondioksit miktarý alarm
verecek düzeyde bir hýzla
artmaktadýr. 1860'lý yýllarda
280 ppm olan konsantrasyon
2000'li yýllarda 370-380
ppm'e ulaþmýþtýr.
Atmosferden okyanuslara
çözünerek geçen karbondioksit fitoplankton olarak
adlandýrýlan tek hücreli bitkisel

organizmalar tarafýndan
sistemden çekilmektedir.
Atmosferdeki karbondioksitin
hemen hemen yarýsý
okyanuslardaki ilk üretimde
kullanýlmaktadýr. Üretilen bu
ilk organik maddenin bir
kýsmý daha üst beslenme üst
beslenme basamaðýndaki
diðer hayvansal organizmalar tarafýndan tüketilmekte, büyük bir kýsmý bakteriler
tarafýndan parçalanarak yeniden
kullanýlmak üzere inorganik
maddelere dönüþtürülmekte, kalan
kýsým da okyanuslarýn daha
derinlerine doðru çökmektedir.
Okyanus diplerine çöken ve bu süre
içinde de bakteriler tarafýndan
parçalanmaya devam eden organik
madde ile, atmosferden çekilen
karbondioksit okyanus diplerine
taþýnmýþ olmaktadýr. Okyanuslarda

Dünya kokolit üretimi (Beyaz renk üretimin yoðun olduðu alanlarý göstermektedir).
(Iglesias-Rodriguez et al. 2000)

biyolojik pompa olarak da
adlandýrýlan bu mekanizma besin
üretimi için de çok önemlidir.
Okyanusun derinliklerine taþýnan bu
yük biyolojik pompanýn bir motor
gücüdür. Bazen de ilk üretimde
kokolit gibi bazý organizmalar etkin
bir rol oynar. Bu tek hücreli bitkisel
organizmalar hem atmosferden ilk
üretimleri için karbondioksit çekilmesi
yoluyla, hem de kalsiyumkarbonatla
oluþturduklarý kabuklarýnýn yoðunluklarýnýn deniz suyundan fazla
olmasý nedeniyle çökerek karbonun
derinliklere doðru taþýnmasýnda rol

oynarlar. Karadeniz, kokolit ve diðer
fitoplankton ilk üretiminin çok yüksek
olduðu bir denizimizdir.
Dünya okyanuslarýnda fitoplanktonlarca atmosferden karbondioksit
çekilmesi ile saðlanan birincil organik
karbon üretimi yýlda ~45 gigatondur.
Bu üretimin yaklaþýk 16 gigatonu
okyanus derinliklerine çökmektedir
(Falkowski et al., Science, 1998).
Bu nedenle okyanuslarda gerçekleþen toplam ve okyanus diplerine
çöken organik yükün büyüklüklerinde
olabilecek deðiþiklikler, atmosferik

karbondioksit seviyelerini ve
dolaysýyla da dünya iklimini jeolojik
zaman dilimlerinde doðrudan
etkilemektedir. Bu mekanizma
okyanuslarýn besin üretkenliðini de
doðrudan etkilemektedir. Okyanuslarda dengeli ve saðlýklý bir üretim
küresel ýsýnmayý engelleyici rol
oynayabilmektedir. Ancak son
yýllarda bu denge geriye dönüþü
olmayacak þekilde bozulmuþtur. Bu
nedenle, bu dünyada yaþayan
herkes, her kurum, her ülke sera
gazlarýnýn azaltýlmasý için çaba
göstermelidir. Bu dünya bizim...

Büyülü toz: Katalizör

Þekil 1. Prof. Deniz Üner'in laboratuvarýnda
geliþtirilen bir egzoz gazý katalitik filtresi
ilkörneðinin araç üstüne monte edilmiþ hali.
Denemeler TOFAÞ Ar-Ge birimi iþbirliði ile
gerçekleþtirildi (Volkan Eyüp Genç, Yüksek Lisans
Tezi, 2005).

Not a whit: I have a device to
make all well.
W. Shakespeare, A Midsummer
Night's Dream
Prof. Deniz Üner,
Kimya Mühendisliði,
Kataliz Derneði Baþkaný
Havadan -evet havadan- gübre,
sudan yakýt, alkolden sünger,
süngerden benzin, karbondioksitten
alkol, alkolden yað..... yapmak
istediðinizde büyülü tozlar ya da

büyülü kristaller kullanýrsýnýz. Bu
yazýnýn konusu iþte bu büyülü
kristaller.....
Simyacý (alchemist), kurþundan altýn
elde etmeye çalýþan ortaçað
büyücülerine -ya da bilimcilerineverilen addý. Kimya, bu alaný
gerçekçi zemine evrilterek oturtan
bilim dalý oldu. Kimyasal dönüþüm
her zaman kendi içinde büyülü bir
alan. Bu alan içinde kendi büyüsünü
içeren katalizörler, dönüþümü
hýzlandýran ama süreç tamamlandýðýnda tekrar kullanýlabilen
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malzemeler.
Otomobillerin egzozunda, egzoz
gazýnda varolan kirleticileri gidermek
için kullanýlan katalizör örneðine bir
bakalým. Egzoz gazýnda, zararsýz
diðer gazlarýn yaný sýra zehirli karbonmonoksit, asit yaðmuruna yol açan
azot oksitler ve kanserojen olabilen
yanmamýþ hidrokarbonlar az
miktarda da olsa bulunur. Bu gazlarýn
kendi hallerine býrakýl-dýklarýnda
zararsýz maddelere dönüþmesi ya
çok uzun süre alýr ya da imkansýzdýr.
Buna karþýlýk, bir gramýnda bir futbol

altýnda yüzey incelemelerinin saðladýðý
moleküler görüþ, hesaplamalý
bilimlerdeki ilerlemelerin saðladýðý
kuantum mekanik altyapýsý içeren
matematiksel sezgi ve kaçýnýlmaz
olarak yapýlan denemelerdeki verileri
yorumlayabilecek birikim ve moleküler
algýlama artýk bu maddelerin
moleküler düzeyde tasarlanabileceðini
gösteriyor (Þekil 3).

Þekil 2. Ýlkörneðin þematik çizimi. Silindirik yapý katalizör içeren
seramik peteði gösteriyor.

sahasý kadar alan içeren aktif
katalizörler egzoz borusunun içine
petek dokulu seramik ya da metal
yapýlar üzerinde tutundurularak
yerleþtirildiklerinde (Þekil 1 ve 2),
karbon monoksit ve azot oksitler
oksijen deðiþ tokuþu yaparlar, zararlý
karbon monoksit, zararsýz karbondioksite, zararlý azotmonoksit ise
havanýn %79'unu oluþturan azota
dönüþerek ortamý terkeder.
Peki katalizörler bunu nasýl baþarýr?
Öncelikle katalizörlerin dönüþtürecekleri maddelerle bað yapmalarý
gerekir. Ancak bu bað ne çok güçlü,
ne de çok zayýf olmalýdýr. Çok güçlü
baðlar maddeyi katalizöre baðlar ve
farklý baðlar oluþturmasýný engeller.
Çok zayýf baðlar ise moleküllerin
dönüþüme uðramadan katalizörün
yüzeyini terketmesine yol açar. Ýlk
bað oluþtuktan sonra (adsorplanma),
varolan baðlarýn kýrýlmasý ve yeni
baðlarýn oluþmasý için moleküler
düzeyde olaylar gerçekleþmeye baþlar.
Egzoz emisyonlarý örneðine geri
dönersek, azotmonoksit (NO)
molekülünün gaz fazýnda parçalanmasý neredeyse imkansýzken,
katalizör yüzeyinin saðladýðý
elektronlarýn yardýmý ile yüzeyde azot

(N) ve oksijen (O) atomlarýna
ayrýþabilir. Ortamda bulunan
karbonmonoksit (CO) oluþan oksijen
atomu ile birleþip karbondioksit
oluþtururken (CO2) azot atomlarý ise
birbirleri ile tepkimeye girip azot gazýný
(N2) yaparlar. Bu süreç tamamlandýðýnda katalizör yeni moleküller
ile ayný iþlemi yapacak þekilde
baþlangýçtaki haline geri dönmüþtür.
Katalizörler kimya endüstrisindeki
üretimin %95'inde kullanýlmakla
kalmýyor, ayný zamanda çevre dostu
süreçler için doðan gereksinim nedeni
ile yýlda %12 oranýnda büyüyen bir
alt endüstri. Çevre dostu kimyasal
süreçlerin temel bileþeni katalizörlerin
iþleyiþini anlamak ve bu malzemelerin
aktifliðini ve seçiciliðini artýrmak için
gerekli moleküler deðiþiklikleri
yapabilmek ise kataliz biliminin alaný.
Aktif bir katalizör ayný tepkimeyi daha
düþük sýcaklýk ve basýnçlarda daha
hýzlý gerçekleþtirerek enerji tasarrufu
saðlarken, seçici bir katalizör,
hammaddeleri verimli kullanarak
zararlý olabilecek yan ürünlerin
oluþumunu engelleyebiliyor. Bir
katalizörün aktifliðini ve seçiciliðini
artýrabilmenin geçmiþteki sýrrý sonsuz
sayýda deneme yanýlma iken
günümüzde ultra yüksek vakum
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Þekil 3. Emisyon kontrolünde de kullanýlan Pd-Pt
alaþým katalizörlerin Monte Carlo hesaplamalarý ile
elde edilen atomik diziliþlerinin görüntüsü. Bu
parçacýk yaklaþýk 2 nanometre boyutunda.
Hesaplamalar Prof. Þinasi Ellialtýoðlu ile iþbirliði
içinde gerçekleþti (Ebru Erünal, Yüksek Lisans Tezi,
2006).

Bu çok boyutluluðun heyecaný ise
fizik, kimya, biyoloji, kimya
mühendisliði, malzeme bilimi ve
hesaplamalý bilimlerin arakesitinde
yer alan katalizcilerin, sadece kendi
alanlarýnda deðil, yüzey bilimi,
mikroelektronik, ileri malzemeler ve
biyolojik bilimler tarafýndan da
kullanýlabilen derin bir bilgi birikimi
üretmelerini saðlýyor.
Bütün bu birikimlerin ýþýðý altýnda
modern Simyacýlar -ya da katalizcilersuyu güneþ ýþýðý kullanarak yakýt veya
kimyasal hammadde olabilen
hidrojene, termik santrallerin baca
gazýndan çýkan karbon monoksiti
havaya atmadan metana ya da
metanole, mutfaðýnýzdaki çöpü de
bulaþýk yýkamakta kullanacaðýnýz
deterjana dönüþtürme hayalleri
kurmaktalar....
Bu yazýyý okuduktan sonra çevrenize
bir bakýn bakalým, sizler katalizör diye
nitelendireceðiniz maddeler
keþfedebilecek misiniz?

Kanser Tedavisinde Yeni Bir Umut
Prof. Dr. Engin Umut Akkaya,
Kimya Bölümü
Fotodinamik terapi (PDT), malign
(kötü huylu) tümörlerin ve yaþlýlýða
baðlý maküler dejeneresansýn (sarý
nokta hastalýðý) tedavisinde kullanýlan
ve özellikle çoklu ilaç direnci (MDR)
geliþtirmiþ tümörlerin tedavisinde
umut veren non-invaziv bir yöntemdir.
PDT stratejisi, sistemik uygulama
sonrasýnda fotouyarýcýlarýn tercihli
olarak tümörlerde lokalizasyonuna
dayanmaktadýr. Fotouyarýcý, daha
sonra kýrmýzý ya da yakýn kýzýlötesi
(NIR) ýþýkla uyarýlarak oldukça reaktif
singlet oksijen oluþturulmaktadýr.
Fotodinamik terapide yapýlan
uygulamalar bir kaç porfirin türevi ve
bunlarýn öncülleri ile (5-ALA) sýnýrlýdýr.
Ancak, bu türevlerin ideal PDT
fotouyarýcýlarý olmadýðý bilinmektedir.
En belirgin kýsýtlamalarý, bu ajanlarýn
"terapötik aralýk" olarak da bilinen
650-800 nm bölgesindeki ýþýðý etkin
bir biçimde soðuramamalarýdýr. Kimya
bölümünde, ÖYP programý doktora
öðrencileri Ar. Gör. Serdar Atýlgan ve
Ar. Gör. Zeynep Ekmekçi ile Hacettepe
Temel Onkoloji bölümünden Doç.
Dr. A. Lale Doðan ve Prof. Dr. Dicle
Güç'ün katkýlarýyla tamamladýðýmýz
bu çalýþmada, ilk kez boradiazaindasen türevi kromoforlarýnýn,
kýrmýzý ýþýk absorplayacak biçimde
fonksiyonlandýrýlýp, suda çözünürlük
sorunlarýný da çözerek, etkin singlet
oksijen üretimi ile önemli bir alternatif
fotouyarýcý olabileceðini göstermiþ
bulunuyoruz. Laboratuvarýmýzda
geliþtirilen yöntemle sentezlenip, ilk

kez in vitro olarak çalýþýlan bu
ajanlarýn, porfirin türevlerinden çok
daha aktif olarak, nanomolar
konsantrasyonlarda singlet oksijen
oluþturduðu, ve 2.5 mW/cm2
þiddetindeki 625 nm kýrmýzý LED
kaynaklý ýþýk altýnda 4 saatlik
illüminasyon sonucunda K562
eritrolösemi hücreleri üzerinde etkin
konsantrasyon (EC50) deðerinin 200
nM'dan az olduðu MTT sitotoksisite
yöntemi ile belirlenmiþtir. Iþýkla
uyarýlmadýðý zaman bu maddelerin
çalýþýlan konsantrasyon aralýðýnda
sitotoksik etkisinin bulunmamýþ olmasý
da çok önemli bir sonuçtur.
Çalýþmamýz, "Royal Society of
Chemistry'nin en önemli dergisi
Chemical Communications'da "hot
article" olarak seçilmiþtir ve derginin
web sitesinde çalýþmamýz ile ilgili bir
tanýtýcý yazý yazýlmýþtýr. Ayrýca yine
ayný topluluðun tüm üyelerine
gönderdiði Chemical Science
dergisinde de, bu çalýþma "Giving the
red light to cancer cells" baþlýðý ile
haber olmuþtur.
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Yapýsal optimizasyon ile daha etkin
ve 780 nm'deki NIR lazer
dalgaboyunu hedefleyen yeni
fotouyarýcýlar üzerinde çalýþmalarýmýz
devam etmektedir.
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