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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  
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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. 
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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. 


