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Ç 008  
 

Biyoloji Bölümlerimizde SCI Kapsamlı 
Dergilerde Yapılan Yayınlara Genel Bir Bakış 

Murat ÖZMEN 
İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, 44280, Malatya 
mozmen@inonu.edu.tr 

 
Bu çalışmada Web of Science (ISI) veri 

tabanı üzerinde bulunan Science Citation Index 
Expanded (SCI-EXPANDED) kapsamında taranan 
dergilerde yayınlanmış olan Biyoloji Bölümü 
adresli yayınların genel bir değerlendirmesinin 
yapılması amaçlanmıştır. Buna göre, yeni kurulmuş 
olan üniversitelerimizdeki Biyoloji Bölümleri hariç 
tutularak, 2005-2007 yılları arasında yayınlanmış 
olan eserlerin Üniversitelere göre genel bir 
değerlendirmesi yapılmıştır. Yayınlanmış olan 
eserlerdeki yazar sayılarına göre de bir tasnifte 
bulunulmuştur. Ayrıca bu eserlerin içerdiği 
adreslere bağlı olarak, diğer disiplinler ile birlikte 
yapılmış olan ortak çalışmaların da genel bir 
değerlendirmesi ortaya konulmuştur. Çalışmanın 
amacı, Biyoloji Bölümlerimizde yapılan 
araştırmalara bağlı olarak, bölümlerin 
üretkenliklerinin ve diğer disiplinlerle ilişkilerinin 
ortaya konulması ve yayınların ÜAK Doçentlik 
Bilim Alanları ile uyuşurluğunun bir 
değerlendirmesini de yapmaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Biyoloji, bilimsel araştırma, 
SCI, yayın  
 
 
Ç 009  
 

Motor Proteinler ve Hücre İçi Taşımacılık 

Ahmet YILDIZ 
 

Department of Cellular and Molecular 
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Hücre içerisinde 15-20 nanometre (10-9 

metre) boyutundaki çeşitli proteinler iş makineleri 
gibi çalışarak önemli görevler üstlenirler. Bu 
proteinler ATP molekülünü parçalayarak açığa 
çıkan kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye ve güce 
çevirmelerinden dolayı motor proteinler olarak 
adlandırılırlar. Mesela, ATP sentaz dönerli motoru 
mitokondri zarında saniyede ~1000 kez dönerek 
vücudumuzun ATP sini üretmekle görevlidir. 
Kinesin, miyosin ve dynein proteinleri ise aktin ve 
mikrotubul iplikçikleri üzerinde yürüyerek 
kendilerinin 10.000 kat ağırlığındaki dev kargoları 
hücrenin bir kösesinden diğerine taşımaktadırlar. 

Ben araştırmalarımı hücre içinde taşımacılık yapan 
proteinlerin mekanizmasını çözmek üzerine 
yoğunlaştırdım. Bu araştırmalar için proteinlerin 
nanometre boyutundaki hareketlerini 
gözlemleyebilecek ve pikoNewton (10-12 Newton) 
seviyesinde ürettikleri kuvveti ölçebilecek hassas 
tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz öncelikle 
proteinleri hareketlerini fluorasan parçacıklarla 
gözlemleyebilecek FIONA (Fluorasan Parçacıklarla 
Bir Nanometre Çözünürlük)  adını verdiğimiz bir 
teknik geliştirdik. Bu tekniği kullanarak proteinlere 
yapıştırdığımız tek bir  boya parçacığının 
pozisyonunu 1 nm çözünürlükle ışık 
mikroskobunda tayin edebiliyoruz.  
FIONA, kinesin, miyosin ve dynein proteinlerinin 
nasıl yürüdükleri sorusunu cevaplamak için 
kullanıldı. Yapıları insana benzeyen bu proteinlerin 
iki ayakları ile aktin ve mikrotubule bağlanıp, 
kollarıyla kargoları tutuyorlar. Bacakları ile de 
mikrotubulden düşmeden yüzlerce 8-36 nm 
boyutunda adımlar atarak ilerliyorlar. Fakat, bu 
proteinlerin iki bacağının nasıl yürüdüğü bu zamana 
kadar anlaşılamamıştı. Biz, bu proteinlerin iki 
bacağına iki ayrı boya takıp, nasıl hareket ettiklerini 
gözlemledik. Sonuçlarımız, onların insanlar gibi, ön 
ayağın sabit olup arka ayağın öne gelecek şekilde 
“yürüdüklerini” bulduk. Bir sonraki soru ise onların 
bu koordinasyonu nasıl sağladıkları oldu. Bu 
konuda ileri sürülen çeşitli modelleri test ettik. İki 
bacak arasında oluşan mekanik gerilimi bacaklarını 
uzatarak azalttığımızda proteinlerin ATP 
tükettikleri fakat adım atamadıklarını gözlemledik. 
Proteinlerin kendi bacaklarını aynı boyutta herhangi 
bir amino asit serisi ile değiştirdiğimizde ise 
tamamen hareket edemez oldular. Fakat, optik 
cımbızlarla microtubul doğrultusunda proteinleri 6 
pN kuvvetle çektiğimizde ise tekrar hareket etmeye 
başladılar. Bu sonuçlar bize, proteinlerin 
bacaklarının ATP hidrolizi ile kuvvet ürettiklerini 
ve hareketi sağladığını, ve iki ayağın bir biri ardına 
adım atmasının iki bacak arasındaki gerilim 
kuvvetine bağlı olduğunu gösterdi. 
 
Ç 010  
 

Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG (Rüyalarını 
Türkçe Gören Bir Alman Biyolog) 

Mustafa KURU 
 

Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ankara 
mkuru@baskent.edu.tr 

 
 

Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG, 
Almanya’daki yönetimin Hitler ve Naziler 
tarafından ele geçirilmesi nedeniyle, kendi 
ifadesiyle, bir biyolog olduğu için, onların 
felsefesine katılmadığından dolayı Türkiye’ye göç 
etmiş bir bilim adamıdır. 
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 Dünya çapında ünlü bir bilim adamı olan 
Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG, Zoocoğrafya 
konusunda çok sayıda bilimsel makale yayınlamış, 
Türkiye’de görev yaptığı 1937-1954 ve 1969-1971 
yılları arasında; çok sayıda Lisans ve Lisansüstü 
düzeyde ders vermiş, çok sayıda bilim insanının 
yetiştirilmesinde doktora tez yöneticilikleri 
yapmıştır. 
 Türkiye’de Biyologlar Derneği gibi, ilk 
bilimsel derneklerin kurulmasına öncülük etmiş, 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası gibi, 
bilimsel dergilerin yayımını teşvik etmiştir. 
 Anadolu fauna’sının ortaya çıkarılması 
için bilimsel geziler düzenlemiş, Türkiye ve Dünya 
faunasına yeni taksonların katılmasını sağlamıştır. 
Bu nedenle 7 cins, 7 Alttür ve 28 tür olmak üzere 
toplam 42 yeni taksona Ord. Prof. Dr. Curt 
KOSSWIG’in ismi verilmiştir. Ayrıca Manyas 
Gölü Milli Parkı (Manyas Kuş Cenneti)’nı 
keşfetmiş ve kurmuştur. 
 Kendi ifadesiyle “Kendisini, ikinci vatanı 
olarak tanımladığı bu ülkeye karşı son derece 
sorumlu hissederek, modern biyoloji biliminin 
kurulmasına, onun gelişmesine büyük hizmetler 
vermiş, Türk doğa bilimleri tarihindeki unutulmaz 
yerini alarak, Rumeli Hisarı-Aşiyan Mezarlığında 
ebedi uykusuna yatmıştır. 
 Bu bildiride Türk Biyoloji bilimine büyük 
hizmetler vermiş olan Ord. Prof. Dr. Curt 
KOSSWIG, belgelerle genç biyologlara tanıtılmaya 
çalışılacaktır.  
 
Ç 011  
 

Ülkemizde Biyoloji Bilimi ve Biyologların 
Konumu 

Alev HALİKİ UZTAN 
 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Bornova, 35100 İzmir 
alev.haliki@ege.edu.tr 

 
Ülkemiz, günümüz çağdaş bilgi toplumları 

arasında alması gerektiği yer konusunda başta 
üniversitelerimiz olmak üzere hızlı bir gelişim ve 
sürdürülebilir bir ivme içinde olmak zorundadır. Bu 
bilinçle her kesimde geleceğe güvenle bakan, 
modern evrensel değerlere sahip, morali yüksek, 
doğru bilgi ve bilime açık, yarınımızın güvencesi 
genç nesillerimizi yetiştirmek görevini üstlenen tüm 
kurumlarımızın önemi ve toplumsal sorumluluğu 
giderek artmaktadır. Çağdaş ve evrensel bilim 
dalları içinde BİYOLOJİ genel anlamda “Hayata 
dair her şeydir” diye tanımlayabileceğimiz en 
önemli temel bilim dallarındandır.  

Çağımızda en hızlı gelişmeler biyoloji 
alanında yaşanmaktadır. Bugün dünyada 
biyolojinin ve biyoteknolojinin her alanında yapılan 
çalışmalarla, makro ve mikro flora ve faunanın 

önemi, moleküler biyoloji ve genetiğin önemi 
anlaşılmış, özendirilmiş ve ödüllendirilmiştir. Artan 
ekolojik sorunlar nedeniyle yaşanan olumsuzluklar 
dünyanın gelişmiş ülkelerinde toplumların biyoloji 
ve ilgili bilimsel gerçekler konusunda 
bilgilendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak 
ülkemizde, eğitimin ilk aşamalarından itibaren 
çocuklarımızın ve giderek gençlerimizin içinde 
yaşadıkları çevrede, birlikte yaşadıkları tüm 
canlılarla sıcak bir ilişki kurmaları ve doğru 
öğrenme yöntemlerinin uygulanması noktasındaki 
eksiklikler yadsınamaz. Buna ek olarak akademik 
çevrelerdeki tüm eğitim ve öğretim gayretlerine 
rağmen, Biyologların istihdamında yaşanan 
sorunlar gelecek kaygıları ve kuşkular nedeniyle de 
genç biyologların mutsuz, dinamiklerini mesleğine 
yansıtamayan bir umutsuzluk içinde oldukları 
görülmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri 
de biyologluğun kamu kurum ve kuruluşlarında 
belli meslekler için destek hizmeti veren bir bilim 
dalı muamelesi görmesidir. Yapılan plan, program 
ve uygulamalarda; düzenlenen yönetmeliklerde de 
halen bu izler görülmekte hatta giderek artmaktadır. 
Biyologların “Meslek Yetki ve Sorumluluk Yasası” 
nı çıkarmada hayli geç kalınmıştır ve her geçen gün 
biyoloji ve biyologluktan bir kısım daha çeşitli 
meslek grupları kapsamına alınmaktadır. Bu 
düşünce tarzı giderek özel sektörde de 
yaygınlaşmaktadır. 

 Örgütsel yapılanmadaki eksikliğimiz, 
üniversiter yapılanmadaki programların çağdaş ve 
güncel ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesi 
gerekliliği, meslektaşlarımızın teorik donanımları 
yanı sıra uygulama alanlarına yönelik eğitim 
süreçlerinden geçirilmesi ve benzeri yapılması 
gerekenler konusundaki duyarsızlık ile bu sorunlara 
yönelik çözüm giderek zorlaşmaktadır. Bugün 
biyologlar hala “İstiklal, İstikbal ve İstikrar 
arayışındadır”.  

Oysa hiç şüphe yoktur ki ülkemizin 
konumu; korumamız ve sahiplenmemiz gereken 
biyolojik zenginliklerimiz; susuzluk, çevre kirliliği 
ve küresel ısınmaya bağlı sorunların 
durdurulamaması; keza yakın ve uzak 
geleceğimizde ulusal çıkarlarımızın korunması 
açısından biyolojinin önemi her geçen gün 
inanılmaz bir hızla artmaktadır. Dünyadaki çağdaş 
ve modern yaklaşımlı gidişe katılmamız yaşam 
boyu biyoloji eğitimi, biyologların istihdamı ve 
özlük haklarının kesin hatlarıyla belirlenmesi 
konusunda ivedilikle davranmamız gerekmektedir 
ve sorumluluğumuzu artmıştır. 

Biyoloji biliminin ve biyologların yerinin 
ülkemizde de hak ettiği noktaya ivedilikle ulaşması 
umuduyla. 
 
 
 
 
 


