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Özet 

Kanser dünyada hızla yayılan, çoğu türünün tedavisi olmayan ve hali hazırda 

ekonomik olarak gelişmiş ülkelerdeki ölüm nedenleri arasında ikinci,  ekonomik 

olarak gelişmekte olan ülkelerde ise üçüncü sırada yer alan ölümcül bir hastalıktır. 

İstatistiksel olarak Avrupa da yaşayan her sekiz insandan bir tanesi ömrü boyunca 

kansere yakalanmaktadır. Kanserin cinsiyet ayırımı yapmadan hızlı bir yükselme 

eğiliminde olmasına rağmen yaşa göre standardize edilmiş kanser ölümleri düşüş 

içerisindedir. Bu düşüşün veya hayatta kalma oranlarının artmasının sebebi daha 

iyi tedavi süreçleri ve her gün gelişme kaydedilen yeni nesil antikanser ilaçları olan 

metalofarmasötiklerdir. 

Uzun yıllardır kanser ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle yaşanan ölümleri 

önlemek amacıyla özellikle tedavi amaçlı değerli, etkin ve seçici (hasta hücreleri yok 

eden sağlıklı hücreler ile etkileşime girmeyen veya çok az giren) moleküllerin dizaynı 

ve sentezi konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Hastalıkların çok çeşitli 

olmaları nedeniyle hala tedavi amaçlı kullanılabilir kimyasal moleküllerin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle günümüzde farmasötik kimya 

alanındaki gelişmelerin de etkisiyle ekonomik değere sahip ve aynı zamanda 

insanlığa faydalı olabilecek yeni fonksiyonel bileşiklerin üretimine yönelinmiştir. 

Sonuç olarak değerli yeni ilaç potansiyeline sahip bileşiklerin üretilmesine yönelik 

çalışmalar oldukça hız kazanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler : Kanser, metalofarmasötikler, antikanser ilaçlar  

 

 

 



The New Generation Cancer Drugs: Effect of Ruthenium 

complexes on Cancer Cells

Extented Abstract  

Cancer is rapidly spreading fatal 

disease around the world. Most types 

of cancer incurable and already the 

second leading cause of death in 

economically developed countries and 

ranks third in economically developing 

countries. Statistically, one out of 

every eight people living in Europe 

getting cancer during the their life. 

Although the rapid upward trend of 

cancer without sex discrimination by 

age, standardized cancer mortality is 

in decline. The cause of this decline or 

increase in survival rates is the 

treatment process with better 

metallopharmaceuticals which are a 

new generation of anti-cancer drugs. 

For many years, for the treatment of 

cancer and to prevent deaths occurred 

due to infectious diseases, intensive 

studies on the design and synthesis of 

potent and selective molecules is 

maintained. Development of chemical 

molecules used for treatment of the 

diseases is stil need because of the 

variability of diseases. Therefore, the 

productions of new functional 

compounds which also has economic 

value that may be useful to humanity 

are started. 

Metallopharmaceuticals have a potent 

importance in therapeutic and 

diagnostic medicine. The much-

familiar cisplatin, cis-(NH3)2PtCl2, 

along with its second generation 

analogue, carboplatin, are still among 

the most widely used 

chemotherapeutic agents worldwide 

today for 35 years. The use of these 

drugs is limited because of 

disadvantages, and side effects. These 

negative factors lead to synthesis of 

new metal complexes can be 

alternative to cisplatin. Recently, with 

the conribution of EU, various 

research networks have been establish 

for synthesis of metal complexes 

having superior biological activity. 

These global activities clearly show the 

importance of metal complexes. In the 

search for anticancer agents 

containing metals other than 

platinum, ruthenium compounds 

turned out to be the most promising 

ones. 

Ruthenium has been considered to be 

an attractive alternative to platinum, 

in particular since many ruthenium 

compounds are bind to different 

biomoleculs such as DNA, RNA, 

proteins and chelosterol based 

nucleolipid.  

Ruthenium complexes are very 

important alternative of platinium due 

to lipophilicity and hidrophilicity 



feutures, the ligand exchange kinetics 

of water molecules in aqueous 

solution, low toxicity, quite selectivity 

for cancer cells, more efficiently 

delivery to cancer cells. The biological 

activities of ruthenium compounds 

and their potential on to be used as 

medicines are made intensive studies 

because of these important features. 

As a result, efforts to produce new 

drug compounds with the potential to 

valuable have become very speed 

recently. 

Keywords : Cancer, metalofarmasotic, 

anticancer drug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giriş  

Kanser tedavisi çok zor, 

hastaları oldukça kötü hayat 

şartlarına maruz bırakan ve ölüm 

oranı çok yüksek olan hastalıkların 

başında gelmektedir. Tedavi şartlarını 

iyileştirmek için verilen büyük 

çabalara rağmen bu hücreler üzerine 

etki eden ilaçlar oldukça sınırlıdır. Bu 

amaçla bu tür ilaçların geliştirilmesi 

ve yeni tedavi türlerinin bulunması 

büyük önem arz etmektedir.      

Metalofarmasötikler (metal atomu 

içeren bileşikler) hastalıkların teşhis 

ve tedavisinde dünya genelinde 35 

yıldan beri oldukça yaygın olarak 

kullanılan kemoterapi reaktifleridir ve 

büyük öneme sahiptirler (Mascini vd., 

2006; Kostova vd., 2006). Platin 

temelli antikanser ilaçları (cisplatin, 

karboplatin ve oxaliplatin) şu ana 

kadar tedavide kullanılan önemli 

derecede etkili ve terapiye şekil veren 

ilk nesil ilaçlardır. Ancak bu ilaçların 

sitotoksik ve pek çok yan etkisi 

olmakla beraber bu ilaçların klinik 

uygulamalarında pek çok zorluk ile 

karşılaşılmaktadır (Rosenberg vd., 

1965; Galanski vd., 2005). Son 

yıllarda platin temelli moleküllerin 

medikal uygulamalarının olması 

dikkatleri metal komplekslerine 

çekmiştir. Bu nedenle daha üstün 

özellikli alternatif metal 

komplekslerinin sentezlenmesi 

konusunda yoğun çalışmalar 

yapılmaktadır. Metal komplekslerinin 

farklı kinetik etkileri, geometrileri ve 

reaktiviteleri klasik organik ilaçlar ile 

karşılaştırıldığında metal kompleksleri 

(metalofarmasötikler) yeni ilaçların 

dizayn edilmesinde ve gelişiminde 

büyük bir boşluğu doldurabilirler.  

Son yıllarda Avrupa birliği COST 

programı bünyesinde metal temelli 

yeni koordinasyon bileşiklerinin 

sentezi, biyolojik aktiviteleri ve 

biyolojik moleküllerle ilişkilerine 

yönelik çeşitli aksiyonların proje 

konusu olarak çağrıya açılması metal 

komplekslerinin önemini açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır.  

Metal merkezine bağlı 

fonksiyonel ligantlar metal kökenli 

kanser tedavi ilaçlarının başarısında 

önemli rol oynamaktadırlar. Metal 

komplekslerinin lipofilik ve hidrofilik 

özelliklerini dengeleyen, metal 

merkezinin değişik şartlarda değişik 

yükseltgenme basamaklarına sahip 

olmasını ve kolayca ligant değişimi 

yapabilmesini sağlayan metal 

merkezine bağlı fonksiyonel 

ligantlardır (Wong vd., 1999; Galanski 

vd., 2005; Fricker vd., 2007; Reedijk 

vd., 1996; Storr vd., 2006). N-

heterosiklik karbenler (NHC); nötral, 

metale iki elektron sunabilen, sert ve 

yumuşak metaller ile güçlü bağ 

yapabilen, sentezi, 

fonksiyonelleştirilmesi ve metale 

bağlanması kolay, güçlü ve kararlı bağ 



yapabilen ligantlardır (Hermann vd., 

1998; McGuinness vd., 1999). Güçlü 

σ-donör özellikleri ile NHC ler metal 

merkezine çok güçlü bağlanıp metal 

üzerindeki diğer ligantların (Cl veya 

fosfin temelli ligantlar) metal 

merkezinden kolay ayrılmasını 

sağlayarak ayrılan ligandın yerine su 

moleküllerinin bağlanmasıyla aktif 

katyonik yapıların oluşturulmasında 

önemli rol oynamakta ve sonuçta bu 

aktif katyonik komplekslerin 

biomoleküllere bağlanması 

kolaylaşmaktadır. Ayrıca NHC 

ligantları metal komplekslerinin 

lipofilik özelliğini dengeleyerek veya 

kontrol ederek hücrenin biyolojik 

gelişimini sürdürmesinde oldukça 

etkilidir (Baker vd., 2005; Fink vd., 

2010). NHC lerin bu balans özelliği 

metal komplekslerinin rast gele bütün 

hücrelere bağlanması yerine kanserli 

hücrelere bağlanmayı veya daha seçici 

olmalarını sağlamaktadır. Bu seçicilik 

hücrenin biyolojik gelişimini 

sürdürmesinde son derece önemlidir 

(Baker vd., 2005).  N-heterosiklik 

karben ligantları çok güçlü -donör 

ligantları olmalarından dolayı güçlü ve 

kararlı Metal-Ckarben bağı yaparlar. Bu 

güçlü bağ kararlı metal-NHC 

komplekslerinin oluşumuna neden 

olur. Bu kararlılık biyolojik olarak 

önemli tiyol gruplarından kolaylıkla 

etkilenmemesine sebep olur (Özdemir 

vd., 2004). Buna ilave olarak 

kompleksin lipofilik ve hidrofilik 

özelliklerini dengeleyerek bu 

bileşiklerin antikanser aktivitelerini 

arttırmaktadırlar. Ayrıca NHC 

ligantlarının sterik etkili ligantlar 

olması metale zayıf bağlı ligantların 

kolay uzaklaşmasına ve yerine su 

moleküllerinin bağlanarak 

biomoleküllere karşı aktif katyonik 

türlerin oluşmasını 

kolaylaştırmaktadır. Metal temelli 

antikanser ilaçların metabolizma 

içerisinde aktif hale gelme 

mekanizması ve kanserli hücrelere 

etki etmesi düşünüldüğünde, NHC 

ligantlarının aktif katyonik türlerin 

oluşumunda çok etkili olabileceği ve 

bu aktif türlerin lipofilik ve hidrofilik 

özelliklerini dengeleyerek yüksek 

seçicilik ve aktivite düşük toksitite 

göstereceği sonucuna varılmaktadır. 

Literatürde yapılan bazı çalışmalarda 

komplekslerin yapısal farklılıkları ile 

göstermiş oldukları antiproliferatif 

aktivite arasındaki ilişkiler incelenmiş 

ve metale bağlı olan ligantların 

katyonik aqua kompleks türlerinin 

oluşumunda dolayısı ile 

antiproliferatif aktivite üzerinde son 

derece önemli olduğu görülmüştür 

(Fink vd., 2010).  

Platin temelli antikanser 

ilaçlarına alternatif bulmak için Ray 

ve arkadaşları özel olarak dizayn 

edilen (NHC)Pd(Piridin)Cl2 ve 

(NHC)2PdCl2 komplekslerini (şekil 1) 



sentezlemiş ve bu komplekslerin 

antitümör aktivitesinin oldukça iyi 

olduğunu belirtmişlerdir (Ray vd., 

2007). 

 

Şekil 1. Ray ve arkadaşlarının 

sentezlediği Pd-NHC kompleksleri 

Skander ve arkadaşları yeni 

(NHC)PtI2(Amin) kompleksleri 

sentezleyip bunların antitümör 

aktivitelerini incelemişlerdir. 

Sentezlenen kompleksler arasında 

trans geometriye sahip Pt kompleksi 

Farrell ve Natile’nin yapmış olduğu 

çalışmalarda belirtilen “ trans 

geometriye sahip moleküler 

antikanser aktivite göstermez” 

düşüncesinin değişmesine yol açmıştır 

(Farel vd., 1989; Natile vd., 1993). 

Yapılan çalışmalar neticesinde trans 

platin türevlerinin in vitro şartlarında 

antitümör aktivite gösterdiği 

belirlenmiştir (Farrell vd, 1989; 

Najajreh vd., 2005). Sentezlenen bu 

komplekslerin antitümör aktiviteleri 

karşılaştırıldığında iyot ligandı taşıyan 

kompleksin tümörlü hücrenin DNA sı 

ile güçlü şekilde etkileşime girdiği 

belirtilmiştir. Bu etkileşimin nedeni 

olarak platin merkezine bağlı iyot 

ligandının hücre içerisinde platin 

metalinden ayrılarak oluşan 

koordinasyon boşluğuna su 

molekülünün bağlanarak platin 

kompleksinin hücre içerisine alımını 

ve hücre ile etkileşiminin kolay 

olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Gümüş(I) fosfin komplekslerinin 

antitümör aktiviteleri ilk olarak Sadler 

tarafından 1988 de incelenmiştir 

(Berners vd., 1988). Gümüş metalinin 

göstermiş olduğu bu aktivite akıllarda 

Ag(I)-NHC komplekslerininde böyle 

aktivite gösterebileceği kanısını 

oluşturmuştur. Bu düşünce ile 

beraber pek çok Ag(I)-NHC kompleksi 

sentezlenip in vitro şartlarında insan 

kanserli hücreleri OVCAR-3, MB157 

(göğüs kanser hücresi), ve HeLa 

hücrelerinde aktiviteleri incelenmiştir. 

Çalışmalar sonucunda OVCAR-3 ve 

MB157 tipi hücrelerde bu 

komplekslerin cisplatin ile eşdeğer 

aktivite gösterdikleri belirlenmiştir. 

Bununla beraber HeLa türü 

hücrelerde ise çok az bir antikanser 

aktivite gösterdiği tespit edilmiştir 

(Thati vd., 2007; Zhu vd., 2003, Liu 

vd., 2008).  

Hala hazırda kullanılan gümüş, 

altın ve platin temelli antikanser 

ilaçlarının sınırlı türdeki kanserli 

hücrelere etki etmesi, sulu ortamda az 

çözünmesi, nephrotoxicity, 

neurotoxicity, emetogenesis gibi çeşitli 

toksik etkiler göstermesi ve virüs ve 

bakterilerin bu ilaçlara karşı direnç 



kazanması bu ilaçların kullanımı 

zorlaştırmaktadır (Wong vd., 1999; 

Galanski vd., 2005; Ray vd., 2007). 

Bunun gibi olumsuz pek çok faktör 

araştırmacıları bu ilaçlara karşı direnç 

gösteren kanserli hücrelere etki eden, 

toksik etkisi az olan ve oldukça iyi 

sitotoksik etki gösteren değişik metal 

merkezine sahip antikanser ajanlarını 

sentezlemeye yöneltmiştir (Fricker vd., 

2007). Metal temelli antikanser 

ajanların araştırılmasında platinden 

sonra rutenyum kompleksleri ön 

plana çıkmaktadır (Fricker vd., 2007). 

Rutenyum son dönemlerde yeni 

antitümör ilaçların gelişiminde 

kullanılan ve büyük gelecek vaat eden 

metallerden biridir. Rutenyum 

metalinin bu kadar etkili olmasında 

demir atomuna benzer özellikler 

sergileyerek kanserli hücrelerin ilgisini 

çekmesi, ligand değişim hızının 

oldukça iyi olması, sitotoksik etkisinin 

platinden çok daha az olması ve platin 

temelli ilaçlara karşı direnç kazanan 

kanserli hücrelerde etkili olması 

gelmektedir  (Keller vd., 1993). Metal 

temelli antitümör ilaçlardan beklenen 

en önemli özelliklerden bir tanesi de 

sağlıklı hücrelere karşı bu ilaçların 

etkisidir. Doğal olarak sağlıklı hücreler 

ile etkileşime az giren veya hiç 

girmeyen bunun yanında ileriki 

safhalarda herhangi bir yan etki 

göstermeyen antikanser ilaçlar en çok 

arzulanan ilaçlardır. Bu bakımdan 

Özdemir ve arkadaşlarının yapmış 

olduğu bir çalışmada Ru-NHC 

komplekslerinin sağlıklı hücrelere 

karşı göstermiş olduğu toksik etkinin 

az olduğu belirlenmiştir (Özdemir vd., 

2012). Yukarıda bahsedilen özellikleri 

nedeniyle rutenyum N-heterosiklik 

karben kompleksleri yapısal olarak ve 

uygulama açısından oldukça ilgi çekici 

bileşiklerdir. Literatürde değişik 

yapıdaki rutenyum-NHC 

komplekslerinin DNA, RNA ve 

proteinler gibi biyomoleküllerle ilişkisi 

(Oehninger vd., 2013), bunların 

antimikrobiyal ve antikanser 

aktiviteleri veya diğer biyolojik olaylara 

etkisi konusunda çalışmalar 

(Oehninger vd., 2011) bulunmaktadır. 

Rutenyum aren kompleksleri DNA, 

RNA, proteinler ve kolestrol içeren 

nükleolipidler gibi farklı 

biyomoleküllere bağlanabilme 

özellikleri sebebiyle özellikle 

antikanser ilaç olarak kullanılabilme 

potansiyeline sahip önemli 

moleküllerdir (Vaccaro vd., 2009; 

Mangiapia vd., 2001; Mangiapia vd., 

2012). Metal komplekslerinin 

antikanser aktivite göstermelerindeki 

en önemli parametrelerden biri metal 

komplekslerinin sahip oldukları 

lipofilik ve hidrofilik karakterlerdir 

(Baker vd., 2005). Bu iki özelliği 

dengeli şekilde bir arada sunan metal 

kompleksleri biyolojik aktivite 

gösterme bakımından oldukça yüksek 



potansiyele sahiptirler. Komplekslerin 

lipofilik özelliği biomoleküllere 

bağlanmayı ve hücre inhibasyonunu 

arttırırken hidrofilik özelliği ise bu 

komplekslerin hücre içerisine 

transportunu(hücre içerisine 

geçişini)kolaylaştırmaktadır (Baker 

vd., 2005; Gandin vd., 2010). Metal 

komplekslerinin antikanser aktivite 

göstermelerindeki en önemli ikinci 

parametre olarak metal ile zayıf bağ 

yapmış ligantların su molekülü ile 

sulu çözeltideki yer değişim hızlarıdır. 

Sulu çözeltilerde yapılan ligand 

değişim hızı ölçümlerinde rutenyum(II) 

metalinin pilatin (II)  metaline benzer 

veya daha iyi performans sergilediği 

görülmüştür (Reedijk vd., 2008). Bu 

yüzden rutenyum,  platinin önemli bir 

alternatifidir. Bu özelliklerinin 

yanında rutenyum bileşikleri platin 

metalinden daha az toksik olmakla 

beraber kanser hücrelerine karşı 

yüksek seçiciliğe sahiptir (Allardayce 

vd., 2001; Kostova vd., 2006). Bu 

seçiciliğin rutenyum metalinin 

biomoleküllere bağlanmasında demir 

metaline benzer özellikler 

sergilemesinden kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir (Jakupec vd., 2008; 

Pongratz vd., 2004; Dyson vd., 2006; 

Allardyce vd., 2005). Kanserli hücreler 

artan demir ihtiyaçlarını karşılamak 

için normal hücrelere nazaran çok 

fazla transfer reseptörlerine 

sahiptirler. Rutenyumun, demir 

metalinin davranışlarına benzer 

davranışlar sergilemesi sebebiyle 

kanserli hücreler tarafından çok daha 

iyi bir şekilde hücre içine alınabilir 

(Dyson vd., 2006; Allardyce vd., 2005). 

Bu nedenle bu bileşiklerin biyolojik 

aktiviteleri ve bunların ilaç olarak 

kullanılabilme potansiyelleri ciddi 

çalışmalar ile hızla araştırılmaktadır. 

cis-[RuCl2(NH3)4]Cl, trans-

[RuCl4(Im)2](HIm) ve fac-[RuCl3(NH3)3] 

kompleksleri ilk antitümör özellikleri 

araştırılan Ru(III) kompleksleridir 

(Şekil 2). Ru(III) kompleksleri tümör 

hücrelerine karşı oldukça aktif 

olmalarına rağmen fac-[RuCl3(NH3)3]  

kompleksi sudaki az çözünürlüğü 

nedeniyle aktivite göstermemiştir 

(Alessio vd., 2004; Clarke vd., 1999). 

Keppler tipi kompleks olarak bilinen 

[RuCl4(Im)2](HIm) kompleksi P388 

Leukemia, B16 melanoma ve platin 

ilaçlarına direnç gösteren colorectal 

tümörlere karşı siklofosfamit, cisplatin 

ve 5-florourasil gibi antitümör 

bileşiklerinden daha iyi antitümör 

aktivite göstermiştir (Keppler vd., 

1986). 

 Rutenyum temelli ve NAMI-A olarak 

bilinen (HIm) trans-[RuCl4(dmso-

S)(Im)] (Im= İmidazol, dmso= 

dimetilsülfoksit) kompleksi katı 

tümörlere karşı en iyi antimetastatik 

aktivite gösteren ve klinik 

uygulamaları tamamlanan ilk 

rutenyum kompleksidir(Alessio vd., 



2004; Clarke vd., 1999). Alessio ve 

Sava adlı bilim adamları NAMI-A 

olarak bilinen Ru(III) kompleksinin 

farelerdeki katı metastas tümörlerine 

karşı oldukça aktif olduğunu 

belirtmişlerdir (Mestroni vd., 1998). 

Pek çok klinik öncesi testleri yapılan 

NAMI-A ve KP1019 rutenyum 

komplekslerinin klinik çalışmaları da 

yapılmıştır (Bratsos vd., 2007). 

İndirgenme ile aktivasyon (activation 

by reduction) hipotezine göre (Keller 

vd., 1989),  NAMI-A nın askorbik asit 

ile indirgenmesi ile elde edilen NAMI-

AR,  metastas aşamasındaki kanserli 

hücrelerde NAMI-A dan çok daha iyi 

aktivite göstermiştir(Sava vd., 2002). 

 

Şekil 2. İlk antitümör özellikleri 

araştırılan Ru(III) kompleksleri. 

Komplekslerin yapısal değişimlerinin 

antikanser aktivitelerinde nasıl 

değişimlere yol açtığı Dyson 

tarafından detaylı şekilde 

incelenmiştir (Scolaro vd., 2005; 

Allarddyce vd., 2003; Ang vd., 2006; 

Vock vd., 2008). RAPTA-C protatip 

komplekste para-simen grubunun 

yerine benzen grubunun bağlanması 

ile elde edilen RAPTA-B kompleksi 

metastazı inhibe etmektedir. Bu iki 

kompleks genel anlamda oldukça 

düşük toksisite göstermektedir 

(Scolaro vd., 2005). Bunlara ilave 

olarak p-simen grubunun toluen ve 

hekzametil benzen grupları ile yer 

değişimi sonucunda elde edilen 

RAPTA-T ve RAPTA-H diğer türevlerine 

göre metastazı çok iyi inhibe etmekle 

beraber çok az toksisite ektisi 

göstermiştir (Şekil 3) (Wee vd., 2006). 

RAPTA-C kompleksindeki Cl 

anyonunun Br, I ve SCN anyonları ile 

yerdeğiştirlmesi sonucunda elde 

edilen komplekslerin hepsi sitotoksik 

ve antimikrobiyal etki göstermekle 

beraber antiviral özellik 

göstermemiştir Allardyce vd., 2003). 

RAPTA-C kompleksindeki Cl 

anyonlarının yerine okzalat ve 

diketonat ligantının bağlanması ile 

elde edilen kompleksler hidrolize karşı 

dayanıklı oldukları için hidroliz 

olmadan sitotoksisite üzerinde büyük 

bir etki yaratmıştır (Vock vd., 2008). 



 

Şekil 3. Dyson tarafından modifiye 

edilmiş RAPTA kompleksleri 

RAPTA türevli komplekslerin 

antikanser davranışları büyük oranda 

detaylandırılmadığı ve keşfedilmediği 

için bazı mekanistik ve modelleme 

çalışmaları yapılmıştır. RAPTA-C 

kompleksinin hidroliz olma 

reaksiyonu UV-Vis ve NMR 

spekroskopisi ile incelenmiştir. 1 μM 

çözelti içerisinde hidroliz esnasında 

RAPTA-C nin yüzdesi %18 e 

düşmekte, katyonik aqua kloro 

kompleksinin 1a yüzdesi %70 e 

çıkmakta ve katyonik aqua hidrokso 

kompleksinin 1b ise %12 de 

kalmaktadır (Eşitlik 1)(Scolaro vd., 

2008). RAPTA-C kompleksinin bu 

hidroliz olma eşitliği RAPTA-C 

kompleksinin nasıl antitümör aktivite 

gösterdiğinin anlaşıması açısından 

önemlidir. Kan plazmasında klorür 

konsantrasyonu 100 mM olduğu için 

RAPTA-C kompleksinin hidrolize 

olması engellenmektedir. Fakat 

RAPTA-C hücre stoplazmasına 

geçtiğinde klorür konsantrasyonun 

stoplazmada daha düşük düzeyde 

olmasından dolayı hidroliz burada 

gerçekleşmektedir. Hidroliz olan 

RAPTA-C kompleksindeki zayıf 

bağlar(labil) ile rutenyum metaline 

bağlı su (aqua) ligandı biomolekül ile 

değişime girerek rutenyum kompleksi 

biomoleküle bağlanır (Dougan vd., 

2007). Kan içerisinde hidrolize karşı 

dirençli olan RAPTA-C kompleks 

türevlerinin hücre stoplazmasında 

hidroliz olması şekil 5 deki 

mekanizma üzerinden yürümektedir 

(Ang vd., 2006; Vock vd., 2008). 

 

Eşitlik 1. RAPTA-C kompleksinin hidroliz 

eşitliği 

Sonuç 

Literatürde var olan ve devam eden 

çalışmalardan anlaşılacağı üzere 

kanserli hücrelerin teşhis tanı ve 

tedavisinde metal temelli 

farmasötiklerin kullanımı hızla 

artmaktadır. Metalofarmasötiklere 

karşı duyulan bu ilginin nedenlerinin 

başında kanserli hücrelere karşı 

seçiciliğin normal hücre türlerine 

karşı olan ilgiden fazla olması ve 

sitotoksisite değerlerinin cis-platinden 



daha düşük değerlere ulaşmasından 

kaynaklanmaktadır. Yapılan 

mekanistik çalışmalar ile hücre 

içerisindeki biomolekülerin bu 

moleküller ile olan etkileşimleri daha 

iyi anlaşıldıkça dizayn edilecek 

ilaçların bire bir kanserli hücreler ile 

etkileşime girerek kanserli hücreleri 

kontrol altına alması veya yok etmesi 

ileriki dönemlerde kesinlikle 

sağlanacaktır. Rutenyum metalinin 

sahip olduğu üstün özellikler 

sayesinde yakın zamanda kanser 

hastalıklarının tedavilerinde platin ve 

altın temelli ilaçların yerine 

geçebileceği tahmin edilmektedir. 
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JOTCSA nedir? 

JOTCSA, “Journal of the Turkish 

Chemical Society, Section A: 

Chemistry” isimli açık erişimli ve 

ULAKBİM’in Dergipark projesinde yer 

alan hakemli bir  dergidir. Şubat 2014 

yılında kurulmuş ve ilk sayısını 

Ağustos 2014’te, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Kimya Bölümü tarafından  

düzenlenen “BİTOK” (Lisans Bitirme 

Projeleri Kongresi) etkinliğinde 

yayınlamıştır. Daha sonra Ağustos 

2014-Şubat 2015 tarihleri arasında 

yapılan başvurulardan oluşturduğu 

ikinci cilt, birinci sayıyı ilgilenlere 

sunmuştur. Bunun ardından, 17-18 

Ekim 2014 tarihinde yapılan 

11.Kimyasal Fizik Kongresi’ne 

müracaat edilmiş ve 35 bildiri ve 

toplam 115 sayfalık bilimsel materyal 

yayınlanmıştır. Bunun ardından 16-

19 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen 

5.Fiziksel Kimya Kongresi için 

yöneticilerle görüşülmüş ve 15 bildiri 

ve 61 sayfadan oluşan kongre 

materyali hazırlanmış ve 

sunulmuştur. Şubat 2015-Ağustos 

2015 sayımızda 5 araştırma makalesi 

ve toplam 52 sayfadan oluşan sayımız 

yayınlanmıştır. Son sayımız cilt 3 sayı 

1 olmak üzere 2015 Ağustos ve 2016 

Şubat arasında editör ofisimize ulaşan 

yayınlardan oluşturulmuştur. Bu 

sayıda 3 araştırma makalesi, 1 

derleme makale olmak üzere toplam 

74 sayfalık bilimsel materyal 

sunulmuştur. Şu anda 2016 Şubat – 

2016 Ağustos sayımız baskı için 



hazırlanmıştır ve özellikle dergimizin 

“TR-Dizin” olarak bilinen ve doçentlik 

müracaatları için büyük avantaj 

sağlayan bir veritabanına kabul 

edilmesiyle yayın sayımız şu andaki 

durumda 10’a yükselmiş ve toplam 

sayfa sayımız, önceki sayıdan devam 

etmek üzere 200’ü aşmıştır.  

 

Dergimizin editör kurulunu gösteren resim. 

JOTCSA ne yayınlar? 

JOTCSA, kimya alanındaki bütün 

branşlarda araştırma makalesi, 

derleme makale, editöre kısa mektup 

gibi hakem denetimli alanlar yanında 

kitap eleştirisi, yazılım tanıtımı  ve tez 

özetlerini de hakem denetimine 

başvurmadan yayınlamaktadır. 

Branşların adını ve sorumlu editörünü 

vermek gerekirse fiziksel kimya (Prof.  

Dr. Sinem GÖKTÜRK), biyokimya 

(Prof. Dr. Arife Alev KARAGÖZLER), 

elektrokimya (Prof. Dr. Ali Ersin 

KARAGÖZLER), anorganik kimya 

(Doç. Dr. Dursun Ali KÖSE), analitik 

kimya (Doç. Dr. Fatma Zehra 

KÜÇÜKBAY), organik kimya (Prof. Dr. 

Hasan KÜÇÜKBAY) ve polimer 

kimyası (Doç.  Dr. Mehmet Atilla 

TAŞDELEN) dergimizin editör ekibini 

oluşturmaktadır. Dergimizin baş 

editörü, başlangıçtan bu yana Prof. 

Dr. Hasan KÜÇÜKBAY’dır. 

 

  



JOTCSA’da bir makale nasıl 

yayınlanır? 

Open Journal Systems (OJS) 

sistemine göre çalışan dergimizde, 

öncelikle 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jotcs

a/user/register adresine bağlanan 

yazar adayları, istenen bilgileri 

doldurur ve istiyorsa hakemlik için 

istenen bilgiler (hakemlik için 

uzmanlık alanları) ve hakem olmak 

istiyorum kutucuğunu doldurur. 

Daha sonra 5 kısa adımdan oluşan 

makale yükleme adımı gelir. Bu 

aşamadan sonra dergi sekreteryası 

yayının intihal tespit programı olan 

iThenticate ile analizini yaptırır. 

Bulunduğumuz dönem için 

iThenticate skorunun en çok %40 

olması istenmekte olup, daha sonraki 

dönemlerde tedrici olarak %35 ve 

%30’a ulaşmak hedeflerimiz 

arasındadır. iThenticate analizinden 

geçer not alan yayınlar baş editöre 

ulaştırılır, kendisi branş analizini 

yapar ve alan editörünü seçer. Alan 

editörü yollanan bir e-posta ile 

bilgilendirilir ve hakem ataması 

başlar. Konu üzerinde çalışan 

hakemler arasından seçim yapılır ve 

hakemlere duyuru yapılarak 

makalenin hakem incelemesi 

başlatılmış olur. Dergimizde kabul 

edilen hakem denetim süresi 20 

gündür. Hakemler 20 gün sonunda 

görüş ve önerilerini bir rapor halinde 

alan editörüne sunar. Bütün 

hakemlerden öneriler geldikten sonra 

alan editörü yayın hakkında düzeltme, 

red, kabul veya yeniden hakem 

denetimi kararını verir.  Düzeltme 

kararı alan yazarlar, makalelerinde 

hakemlerin ve editörün belirlediği 

düzeltmeleri yaptıktan sonra,  

düzeltme kararından itibaren 1 ay 

içinde yayınlarını tekrar editöre 

sunarlar, her şey yolunda ise kabul 

kararı verilir. Kabul edilen yayın önce 

yabancı dil kontrolü için dil editörüne 

gider, dil editörü makaleyi baştan 

sona inceleyerek yabancı dil 

kullanımındaki olası hataları bulup 

düzeltir ve aynı zamanda yayın içinde 

yer değiştirmesi gereken kısımların 

uygun yerlere taşınmasını sağlar. Bu 

aşama, yayın üzerinde büyük 

değişikliklerin yapılacağı son 

aşamadır, bundan sonra büyük 

değişikliklere izin verilmez. Bu 

aşamanın sonunda yazar yapılan 

değişiklikler konusunda bilgilendirilir 

ve yazarın kontrolünden sonra 

yabancı dil editörü son bir kontrol 

daha yaparak bu süreci tamamlar. 

Daha sonraki aşama mizanpaj 

aşaması olup mizanpaj editörü 

tarafından gerçekleştirilir. Mizanpaj 

editörü, kabul edilen ve geçerli bir 

mizanpaj programı kullanarak (şu 

anda Scribus isimli açık kaynak kodlu 

mizanpaj programı kullanılmaktadır) 

ilk dizgi PDF dosyasını hazırlar ve 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jotcsa/user/register
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jotcsa/user/register


düzeltme okumasını başlatır. İlk 

düzeltme okumasını yazar yapar ve 

çalışmasının PDF dizgisini inceler, 

notlar alır ve bunları mizanpaj 

editörüne iletir. Daha sonra derginin 

düzeltmeni son kez makaleyi okur ve 

mizanpaj editörü kendisine iletilen 

düzeltme isteklerini yaparak makaleyi 

son haline kavuşturur.  

Derginin Açık Erişim Politikası 

nedir? 

Dergi, açık erişimli olarak yayınladığı 

hiç bir makaleden sayfa ücreti, 

makale yayınlama ücreti veya benzer 

bir ücret talep etmez. Açık erişim, bir 

bilimsel çalışmadan herkesin 

yararlanması için bu çalışmanın 

herkese açık olarak sunulması olarak 

basitleştirilebilir. İnternet erişimi olan 

her yerden makalelere ve PDF tam 

metinlerine ulaşılabilir. 

Dergide Nasıl Çalışabilirim? 

Dergide hakem olabilir ve yayın 

sonrası editöryal süreçlerde görev 

alabilirsiniz. Hakem olmak için 

yukarıda da bahsedildiği gibi dergiye 

kayıt olmalı ve hakem olmak 

istiyorum kutucuğunu 

işaretlemelisiniz ve hakemlik 

alanlarınızı belirtmelisiniz. Dergimiz 

geliştikçe hakem sayımızın da artması 

gerekmektedir, bu nedenle hakemlere 

her zaman ihtiyaç bulunmaktadır.  

Yayın sonrası editöryal süreçlerde 

İngilizce dil editörü, mizanpaj editörü 

ve son okuyucu olarak görev 

yapabilirsiniz. Bu pozisyonlar 

hakkında  daha ayrıntılı bilgi almak 

için lütfen jotcsa@turchemsoc.org 

adresine özgeçmişinizi ve başvurmak 

istediğiniz pozisyonu belirten bir e-

posta gönderiniz. 

Derginin İndekslendiği Veritabanları 

nelerdir? 

Bir dergi için indekslenme, daha çok 

kişiye ulaşabilmesi için oldukça 

önemlidir. Derginin uzmanlık alanına 

göre değişen çeşitli indeksler vardır ve 

her birinin kabul kriterleri değişiktir. 

Biz şu anda “TR-Dizin” isimli 

veritabanına kayıt olmuş durumdayız 

ve bu sebeple doçentlik için gereken 

“yurt içi yayın” kriterini sağlayan bir 

dergi haline gelmiş bulunmaktayız. 

Bundan sonra ilk müracaatlarımızı 

Chemical Abstracts ve DOAJ 

(Directory of Open Access Journals) 

kurumlarına yapacağız. Derginin 

yayın süresi 5 yılı geçtikten sonra Web 

of Science’nin SCI-Expanded veya 

diğer uygun bir veritabanına müracaat 

edeceğiz. 

Dergide Kullanılan Atıf Verme ve 

Bibliyografya Biçimleri Nelerdir? 

Dergimizde çok iyi bilinen bir 

bibliyografya ve atıf verme biçimi olan 

Vancouver’i kullanmaktayız. Bu atıf ve 

bibliyografya biçimi, atıflarda (1), (1-2) 

gibi parantez içinde verilen sayıları, 

mailto:jotcsa@turchemsoc.org


bibliyografyada da aşağıda bilimsel 

makale için bir örneği verilmiş 

bibliyografya biçimini kullanmaktadır:  

1. Sekkat N, Bergh H van den, 
Nyokong T, Lange N. Like a Bolt 
from the Blue: Phthalocyanines 
in Biomedical Optics. 
Molecules. 23 Aralık 
2011;17(12):98–144. 

Yukarıda bir örneği verilen 

bibliyografyaya, varsa internet adresi 

ya da DOI adı veya kitaplar için ISBN 

numarası da girilmekte ve böylelikle 

kaynağın bulunması 

kolaylaşmaktadır. Çok kullanılan 

Vancouver biçeminin tercih 

edilmesinden dolayı, bu biçemi 

kullanabilen Zotero (ücretsiz), 

Mendeley (ücretsiz) veya Endnote 

(ücretli) yazılımlar kolaylıkla 

kullanılabilir ve daha temiz bir 

bibliyografya üretilmesi sağlanabilir. 

Derginizin Yerli ve Yabancı 

Danışman Editörü Var Mı? 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/publi

c/journals/5106/combined_cv_2011-

_tablosuz.pdf adresinden yayınlandığı 

gibi, dergimizin yerli ve yabancı 

danışman editör toplam sayısı 27’dir. 

Bunlardan 10’u yerli öğretim 

üyelerinden oluşmaktadır. Kendilerine 

zaman zaman danışma e-postaları 

gönderip bazı yayınlar için hakemlik 

yapmalarını istemekteyiz.  

 

 

Derginizin DOI (Digital Object 

Identifier) Hizmeti Var Mı? 

Dergimiz, ULAKBİM  Dergipark 

tarafından sağlanan bir hizmetle 

yayınlarına 2014 yılından beri DOI 

atamaktadır. Dergimizin DOI öneki 

10.18596’dır. Örnek bir DOI adresi 

http://dx.doi.org/10.18596/jotcsa.44

903 biçimindedir.  

Danışmak İstediğim Başka Konular 

Var. Nereye Başvurabilirim? 

Her türlü görüş ve önerinizi 

jotcsa@turchemsoc.org adresine e-

posta yollayarak belirtebilirsiniz. 

Dergimize gösterdiğiniz ilgiden ötürü 

teşekkürlerimizi sunarız. 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/public/journals/5106/combined_cv_2011-_tablosuz.pdf
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/public/journals/5106/combined_cv_2011-_tablosuz.pdf
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/public/journals/5106/combined_cv_2011-_tablosuz.pdf
http://dx.doi.org/10.18596/jotcsa.44903
http://dx.doi.org/10.18596/jotcsa.44903
mailto:jotcsa@turchemsoc.org


Fenol Ftaleyin ile Görünmez Mürekkep ve 

Sagir Olayı 

A. Seza Baştuğ* 

 

Görünmez Yazı ve Görünmez 

Mürekkep 

Görünmez yazıya, yazılanları okuması 

istenen kişilerin dışında kalanlardan 

gizlemek için -daha çok casuslarca- 

başvurulur. Görünmez yazı için ne 

gerekir? Görünmez mürekkep. Peki, 

bu görünmez mürekkep nedir? 

Yazıldığı/çizildiği kağıdın, göz atana 

boş kağıt izlenimi vermesini sağlayan 

özel bir çözelti. Hangi maddeleri içerir 

veya hangi maddelerden 

yapılır/oluşur bu çözeltiler?  

Başta su olmak üzere su gibi renksiz 

ve saydam olan çözgen ve çözeltiler 

(çeşitli kimyasalların su ve/ya da alkol 

içindeki), yazı yazıldığında kağıdın 

rengini alarak fark edilmez olan süt 

gibi aslında renkli olan maddeler, 

görünmez mürekkep olarak kullanılır. 

Kağıt paralarımızda da kullanılan ve 

morüstü ışıma altında görünür olan 

florışıl (flüoresan) özellikli kimyasallar 

da unutulmamalı (eosin, floresein 

gibi). Çok bilinen kimyasallardan 

bazıları: Fenol ftaleyin1, kobalt klorür2, 

                                                             
* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi 
1 Fenol ftaleyin soluk sarı renkli toz halinde bir 
organik bileşiktir. Kapalı formülü: C20H14O4 
dır. Çözeltisi su-etil alkol karışımında 

 demir sülfat, … dır3. İşin püf noktası 

bu mürekkeplerle yazılan görünmez 

yazının basit ve kolay uygulanan bir 

yöntemle renkli kılınarak görünür 

olmasıdır.  

Görünmez yazıyı görünür kılma 

yöntemlerinden başlıcaları ise: ısıtma, 

renklenmeyi sağlayan başka bir 

kimyasalın çözeltisini sürme, su ya da 

çeşitli çözgen buharıyla temas 

ettirme,… 

 

Mektup ve Görünmez Yazılı Mektup 

Bir zamanlar birbirimize mektup 

yazardık… Bir dosya kağıdının (A4 

kağıdın eski adı denebilir) üstüne 

kurşun, sabit, dolma veya tükenmez  

                                                                                         
çözülerek hazırlanır. Asidik ortamda renksiz 
olan bu çözelti bazik ortamda pembe renklidir. 
Kimyada bu türden çözeltilere asit–baz belirteci 
adı verilmektedir. Renksiz fenol ftaleyin 
çözeltisi ile yazılan yazı da görünmez olur 
ancak ortamı bazikleştiren örneğin amonyak 
buharı ile pembe renk alır ve görünür olur. 
2 Kobalt klorür kristallerinin (CoCl26H2O) sulu 
çözeltisi uçuk pembe renklidir. Çözelti seyreltik 
olursa neredeyse renksiz olur. Geçmiş yıllarda 
moda olan pembe kağıt üstüne bu çözelti ile 

yazı yazılınca görünmez oluyordu. Bu gizli 
yazıyı görünür kılmanın yolu ise, kağıdı 
ısıtarak kobalt klorürün kristal suyunu 
uçurup yazının mavi renk (kristal suyu 
olmayan CoCl2 ün rengi) almasını sağlamaktır. 
Kobalt(II) nin nitrat, asetat gibi bileşikleri de 
aynı özelliği gösterdiklerinden aynı amaçla 
kullanılabilir. 
3 İnternette birçoğu yanlışlıklar da içeren çok 
sayıda başka kimyasallar da 
bulunabilmektedir. 



kalem ile yazdıklarımız bitince kağıdı 

dörde katlar ve bir zarf içine koyardık. 

Sonra zarfın açık kapağının 

kenarındaki kuru tutkal katmanı 

ıslatarak kapağı zarfın gövdesine 

yapıştırır, sonra zarfın öteki yüzüne 

alıcı ve gönderici adreslerini yazar ve 

zarfın sağ üst köşesine de uygun bir 

posta pulu (bir de damga pulu vardı!) 

yapıştırırdık. Neler yazardık 

mektuplara? İşte bir örnek; 

 
 
Şimdi yukarıdaki yatılı okuyan bir 

öğrenci mektubunun yazıldığı tarihten 

45 yıl öncesine gidelim. Ankara’da bir 

otel odasında şöyle bir mektup kaleme 

alınmış olsun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dört satır! Ama zarfın içinden üç 

yaprak çıkmış olsun. Yapraklardan 

ikisi boş! Eğer haber alma-güvenlik 

işindeyseniz hemen aklınıza boş 

yapraklarda görünmez mürekkep 

kullanılmış olma olasılığı gelir. Eğer 

yazı görünmez mürekkep olarak 

kullanılan fenol ftaleyin çözeltisiyle 

yazılmış ise kağıt amonyak buharına 

tutulunca (ya da fırçayla hafifçe 

10 Ocak 1921 

Ankara 

Azizim Ramiz Bey, 

 Ankara’da keyfim iyi. Her gün yeni birileriyle tanışıyorum. Burada 

hava çok soğuk. Keşke İstanbul'dan birkaç kürk başlık satın alsaydım.  

Saygılar.   

                                                                              M. S. 



seyreltik amonyak çözeltisi sürülünce) 

kısa sürede kağıtta pembe renkli 

sözcükler belirecektir.  

Böyle bir işlem sonucunda örneğin 

boş yapraklardan birinde aşağıdaki 

satırlar ortaya çıkmış olsun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzerinde taşıdığı tarihi ve içeriği tam 

olarak aynı olmasa da bu yazılardaki 

bilgileri içeren ve boş sayfalarında 

görünmez mürekkep kullanılarak 

yazılmış bir mektup gerçekten vardı! 

Aslında İngilizce yazılmışlardı. Yıl 

1921 ve mevsim kış idi.   

Görünmez yazıda bulunan M. K. 

kısaltması da gerçek bir kişiye aitti. 

Peki, kim için kullanılmıştı bu harfler? 

Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) için. 

Mektubu yazıp imzalayan ve bir 

süredir Mustafa Kemal Paşa’yı gizlice 

izlediği anlaşılan ve yine gerçek bir 

kişi için kullanılan M. S. kısaltması 

kimindi? 

Mustafa Sagir4 adındaki Hintlinin. 

Suikastçı bir casusun. 

                                                             
4 Mustafa Abdullah Sagir (1877.–.1921) Hint asıllı İngiliz 
casusudur. Londra Üniversitesi’nde okumuş, Türkoloji 
profesörü olmuş ve “şarkiyat” uzmanlığı da yapmıştır.  
“İstanbul’da İngilizler onu tutuklu Türk zabitlerini 
avlamak ve bunlar arasında olup bitenleri öğrenmek için 
ve sahte bir hüviyetle Bekirağa Bölüğüne (hapishane) 

sokmuşlardı.”:  



Görünür kılınan yazıda adı geçen 

Adnan Bey kimdi? 

O günlerin bakanlarından (Sağlık, 

İçişleri vekili) ve TBMM Başkan Yard. 

Dr. Adnan Adıvar5 idi. Mustafa Kemal 

Paşa’nın uyarmasıyla bir süredir 

Sagir’i izleyen görevlilerin amiri.  

Mustafa Sagir’in yazdığı mektubu 

göndereceği İstanbul’daki Ramiz Bey’e 

gelince… Aslında o, İstanbul’daki işgal 

kuvvetlerinin6, 7 istihbarat şefi Albay 

Nelson’dan başkası değildi. Bu kişi 

İstanbul’da bulunan İngiliz haber 

alma örgütünün de başında idi. Ramiz 

ya da Remzi takma adlarını 

kullanıyordu4a. 

Gelelim Ankara’ ya, 

30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros 

Bırakışması’ndan iki ay sonra 

İstanbul’dan yola çıkan 2 bölük İngiliz 

askeri (150 kişi) bir sabah ansızın 

Ankara8 Tren istasyonunu işgal ettiler. 

                                                                                         
a) Sabahattin Özel, Casustur Casus, Derlem 

Yayınları, İstanbul 2009, s. 49-155  
b) Komitacı, Hz. Fuat Gürer, Gürer Yayınları, 

İstanbul 2008, s. 125 
5 Dr. Adnan Adıvar: (1882–1955) Siyasetçi, tarihçi, 
yazar, üniversite öğretim üyesi ve doktor. İlk bilim 
tarihçilerimizdendir (ünlü kitabı: Osmanlılarda İlim ve 

Din). Cumhuriyet döneminin ilk sağlık bakanıdır, I. 
TBMM’de milletvekilidir ve meclis ikinci başkanlığı 
yapmıştır. Ünlü romancı Halide Edip’in eşidir. 
6 İstanbul 13 Kasım 1918 de İngiliz, Fransız, İtalyan, 
ABD ve Yunan donanma ve askerlerince işgal edilmişti. 
Bir yıl içinde işgal kuvvetleri 50 bin askere ulaşmıştı 
(Zekeriya Türkmen, İstanbul’un İşgali ve İşgal 
Dönemindeki Uygulamalar (13 Kasım 1918–16 Mart 
1920), internet; erişim 2009). İşgal 4 Ekim 1923 e dek 

sürdü. 
7 İşgal altındaki İstanbul’da işgalci İngiliz askerleri Türk 
direnişçileri kurşuna dizerek katletmekten çekinmediler. 
Örneğin, İzmit Tersane bahçesi 1920 (internet erişim: 
2010). 
8 Ankara o yıllarda gelişmemiş bir Anadolu kenti daha 
doğrusu kasabası idi. 1914 yılı nüfus sayımına göre tüm il 
(Osmanlı Devleti’nde Sancak) nüfusu yaklaşık 85 bin idi. 

Bunun 69 bini Müslüman idi. 3,3 bini Rum ve 11 bini de 

Karargâh olarak önce direksiyon 

binasına sonra yakın çevrede başka 

binalara da yerleştiler9. 

Ardından bir bölük İskoç askeri geldi. 

Bunlar Ankaralılara gözdağı vermek 

için her gün atlı askerlerini 

Demirlibahçe ve Cebeci’de yürüyüşe 

çıkarıyordu.  

Daha sonra Fransız birlikleri de şehre 

gelip Taşhan Meydanına (Ulus-Şehir 

Bahçesi’ndeki ahşap binalar) yerleşti. 

Fransız ve İngiliz askerlerinin 

varlığından güç alan azınlık 

“vatandaşlardan” bazıları da 

Ankara’ya geri dönmüş ve bunlardan 

kimileri Türklerden “intikam” almaya 

kalkmışlardı. Türklerin ellerinden 

mallarını almak için türlü haksızlıklar 

yapılıyordu9. 

1919 yılının Nisan sonu veya Mayıs 

ayının ilk günlerinde Ankara’da “Azm-i 

Milli Cemiyeti” adlı bir örgüt kuruldu. 

Kurucuları; kimyager Avni Refik 

(Bekman), öğretmen Mahir (İz), Ayaşlı 

Ali Rıza, öğretmen Yakup, Ekrem ve 

Fevzi Beyler idi. İşgallere karşı halkın 

bilinçlendirilmesi ve haksızlıklara 

karşı durabilmek için faaliyetlere 

girişti. Bu cemiyet daha sonra kurulan 

Ankara Müdâfaa-i Hukuk-u Milliye 

Cemiyeti ile birleşmiştir (29 Ekim 

1919) 

                                                                                         
Ermeni idi. Kent merkezinde nüfus 25 – 30 bin kadardı. 
Halkın büyük bir bölümü tarımla geçiniyor, bazıları ise 
tiftik ticaretiyle uğraşıyordu. Müslüman olmayanlar ise 
daha çok ticaret yapıyorlardı. 
9 Necati Ekmekçioğlu, “Mücadele Yıllarında Ankara”, 

Ankara, 67, 2010 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Halide_Edip_Ad%C4%B1var


27 Aralık 1919 da Mustafa Kemal ve 

arkadaşları bu durumdaki Ankara'ya 

geldi. 

 

 
İstanbul İstiklal Caddesi’nde işgalci İngiliz askerleri ve onları alkışlayan azınlık 

“vatandaşlarımız”10 

 

 

   
Bakan Dr. Adnan Adıvar, Kimyager Avni Refik (Bekman) ve casus Mustafa Sagir 

 

 

                                                             
10 https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul’un_işgali (erişim: 2014) 



Mustafa Sagir’in Hikayesi 

M. Sagir Hint Müslümanlarının 

temsilcisi kisvesiyle geldiği 

İstanbul’daki ön hazırlıklarından ve 

kurduğu ilişkilerden sonra (inandırıcı 

olabilmek için kısa süre hapis bile 

yatmış) asıl hedefi olan Ankara’ya 

gitmenin bir yolunu buldu ve 28 

Kasım 1920 tarihinde İnebolu’ya 

giderek ve Genelkurmay görevlisi 

Kemalettin Sami11 Bey (Paşa) 

tarafından büyük bir törenle 

karşılandı. 

11 Aralık 1920 akşamı Ankara’ya 

ulaştı. Şehir girişinde, Mustafa Kemal 

Paşa adına Kılıç Ali Bey (Antep 

milletvekili), Vali, Polis Müdürü, 

birçok milletvekili tarafından çok 

önemli biriymiş gibi karşılandı. 

Hürriyet Oteli’ne yerleşti. 

M. Sagir, Mustafa Kemal Paşa 

tarafından da kabul edildi. O’na 

Ulusal Kurtuluş için birkaç milyon 

altın lira getirdiğini söyledi. 

Mustafa Kemal Paşa, M. Sagir’in 

casus olduğundan görür görmez 

kuşkulandı. İçişleri Bakanı Adnan 

Beyi uyardı ve M. Sagir sıkı biçimde 

izlemeye alındı. 

M. Sagir, gündüzleri şehrin ileri 

gelenleriyle görüştükten, çeşitli 

gözlemler yaptıktan sonra, geceleri 

                                                             
11 Kemalettin Sami [Gökçen] Paşa: (1884.–.1934) Asker, 
siyasetçi ve diplomat. Balkan Savaşları ile I. Dünya 
Savaşı’nda bulundu. İstanbul’un resmen işgali (16 Mart 
1920) üzerine Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşına 
katıldı. Sinop milletvekilliği (1923 – 1924) yaptı. On yıl 

Berlin Büyükelçiliği yaptı. 

otel odasında, GÖRÜNMEYEN 

MÜREKKEPLE İşgal kuvvetlerinin 

İstanbul’daki İstihbarat Şefi Nelson’a 

topladığı bilgileri de içeren mektuplar 

yazıyordu. 

Mektuplarında öğrendiği gizli bilgileri 

aktarıyordu. Mektuplarına görünen 

mürekkeple Ankara’yı öven bir kaç 

satır ekliyordu. Mektup zarfına, 

Nelson’un kod adı olan Ramiz Bey diye 

yazıyordu. 

Mektup, İstanbul’daki İleri gazetesinde 

çalışan İngiliz İstihbarat Servisi’nin 

adamlarından Cavid Beye ondan da 

Nelson’a gidiyordu12. 

Çok sıkı bir biçimde izlenen M. Sagir’e 

bir gün İstanbul’dan büyük bir zarf 

gelir ve ucu kazayla yırtılmış olan 

zarfın içinde çoğu boş olan çok sayıda 

kağıt olduğu fark edilir. Yazılı birkaç 

satırda ise kısaca İstanbul’un hava 

durumundan söz edilmekte, M. Sagir’e 

başarılar dilenmektedir. Mektup 

kapatılarak M. Sagir’e verildi. 

M. Sagir, yazdığı yanıtı İstanbul’a 

iletilmesi için Dr. Adnan Adıvar’a 

verdi, o da mektubu uzmanına 

inceletince görünen yazıların altında 

görünmez mürekkeple yazılmış olan 

yazılar ortaya çıkarıldı13. 

Bu incelemeyi yapan uzman, konuyla 

ilgili kaynakların çoğunluğuna göre 

kimya öğretmeni (kimyager) Kadızade 

Avni Refik Bey (Bekman) idi.  

                                                             
12 Sabahattin Özel, Casustur Casus, s. 158 
13 ay, s. 177-205 



Avni Refik Beyin Hikayesi 

Avni Refik Bey olayı şöyle anlatmış; 

“İlk Büyük Millet Meclisi açıldığı 

zaman ben Kavanin [kanunlar] Kalemi 

Müdürlüğüne getirildim. O zaman 

merhum Recep Peker Genel Sekreter 

idi. İhtisasım dahilinde olmadığı için 

bu görevi kabul etmek istememiştim. 

Çünkü ben Berlin Üniversitesinde 

kimya öğrenimi yapmış ve buradan 

kimya doktoru olarak mezun 

olmuştum. [Bu  müdürlükte] ancak on 

gün çalıştım. Bu esnada zamanın 

Sıhhat Vekili Dr. Adnan Adıvar ile 

tanıştım. Vekil benim kimyacı 

olduğumu öğrenince derhal Sıhhat 

Vekaleti Merkez Kimyahanesi 

Müdürlüğüne tayinimi sağladı. Bu 

göreve başladığım zaman ortada ne 

kimyahane ne de kimyahane için 

gerekli gereçler ve araçlar vardı. … 

beni hiç tatmin etmeyen bir 

laboratuvar kurdum. Fakat bu iptidai 

laboratuvarda önemli bir milli görev 

yapmayı başardım. … Ankara 

Gazeteleri İnebolu’ya Hint Hilafet 

Komitesi Üyesi Mustafa Sagir’in 

çıktığını haber veriyorlardı. Bir süre 

sonra gazeteler bu zatın Mustafa 

Kemal Paşa tarafından kabul 

edildiğini bildirdiler. İki hafta sonra 

Dr. Adnan Bey beni çağırttı. Ve elime 

birkaç kağıt tutuşturdu. Dört 

sahifeden ibaret olan bu kağıtlar 

Mustafa Sagir tarafından İstanbul’da 

bir adrese gönderiliyordu. Sahifelerin 

birinde ancak iki satırlık bir yazı göze 

çarpıyordu. Adnan Bey bu 

mektuplardan şüphelendiği için 

bunları muayene etmekliğimi istedi. 

Hemen laboratuvara koşarak kağıtları 

incelemeğe koyuldum. Yarım saat 

sonra, kağıtların üzerine alkali 

damlattığım zaman pembe renkte bir 

takım yazıların ortaya çıktığını 

gördüm. Yazılar İngilizce idi ve fenol 

ftalein ile yazılmıştı. Bu durum 

üzerine derhal Adnan Bey’i keyfiyetten 

haberdar ettim. Açılan mektuplardan 

Mustafa Sagir’in casus olduğu, Hint 

Hilafet Komitesi Üyeliğinin uydurma 

olduğu, Ankara’ya, Paşa’ya suikast 

yapmak maksadı ile geldiği 

anlaşılıyordu. … İşte bu suretle Milli 

Mücadelede bana düşen görevi 

yaptım. O zaman bu casusluk olayı 

bütün dünya basınında da bahis 

konusu oldu. Fransızca Le Matin 

Gazetesi olaydan ayrıntılı şekilde ve 

benim adımı da vererek bahsetti.”14.  

 

 

 

                                                             
14 Gülekli, C. N., Onaran, R.: Türkiye Birinci Büyük 
Millet Meclisi 50. Yıldönümü1920-1970, İstanbul 1973 
den aktaran Kazancıgil, A.: “Dr. Adnan Adıvar, Prof. Dr. 
Avni Refik Bekman ve Mustafa Sagir. Bir casusluk 

hikayesinin bilimsel yönü” Toplumsal Tarih, sayı 7, 
Temmuz 1998, s.171-3 
Öte yandan kaynaklardan bazıları görünmez yazıları 
ortaya çıkaranın Avni Refik Bekman olmadığını 
söylemektedir. Örneğin, Serdar Yurtsever, Milli 
Mücadele Dönemi İstihbarat Faaliyetleri, Atatürk 
Araştırma Merkezi, Ankara 2008, s. 203; Bu kaynak 
başka bir kimyagerin aynı zamanda savcı da olan 

başka(?) bir Refik Bey’in adını veriyor. 



Sonuç 

Kimyager Avni Refik Bey’in (Bekman) 

yaptığı deneyler sonucunda görünmez 

mürekkep ile yazılmış yazılar görünür 

hale getirilmiştir. 

M. Sagir kısa zamanda tutuklandı. Bir 

süre sonra asıl görevinin Mustafa 

Kemal’e suikast olduğunu itiraf etti. 

Yapılan yargılama sonucunda 23 

Mayıs 1921 günü, M. Sagir’in idamına 

karar verildi. 

24 Mayıs 1921’de, akşamüstü,  

Karaoğlan çarşısı meydanında 

asılarak idam edildi. 

Tüm engellemelere ve öldürme 

girişimlerine karşın Mustafa Kemal 

Paşa ve silah arkadaşları başarılı 

oldular ve emperyalizmin bu büyük 

saldırısını tarihte ilk kez püskürttüler. 
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Çalışmamızda 1994-2015 yılları 

arasında toplam 9 adet derleme ve 

yarı-derleme çalışmasından 7 tanesi 

seçilerek incelenmiş ve “PDT’de 

ftalosiyaninler” konusu masaya 

yatırılmıştır.  

 

Şekil 1. Ftalosiyaninlerin (Pc) yapısı. 

Kaynak: http://www.phthalocyanines.es/wp-

content/uploads/2013/07/Chem-Comm-2007-Fig-

1.jpg. 

Özet  

PDT, photodynamic therapy anlamına 

gelen bir kısaltmadır ve 

fotohassaslaştırıcı adı verilen bir 

molekül ve ışık ile gerçekleştirilir. Işık, 

fotohassaslaştırıcı moleküle çarpar ve 

onu uyartılmış konuma çevirir. 

Uyartılmış konumdaki 

fotohassaslaştırıcı madde, normal 

halindeki triplet oksijene çarparak 

onu singlet oksijene döndürür. Singlet 

oksijen çok reaktif bir moleküldür ve 

etki ettiği maddeyi tahrip eder. 

Özetlemek gerekirse PDT işlemi bu 

şekilde yapılırken 

fotohassaslaştırıcılar ftalosiyanin 

molekülleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

PDT minimal invazif bir yöntem olup 

az önce bahsedildiği gibi singlet 

oksijen oluşturmaktadır, singlet 

oksijenin oluşması için üç unsura 

ihtiyaç vardır: 1) Fotohassaslaştırıcı, 

2) uygun dalgaboyunda ışık, 3) 

oksijen. PDT’de kullanılan ışık 

genellikle kırmızı veya yakın kızılötesi 

bölgedeki bir ışıktır, çünkü bu 

dalgaboylarındaki ışık pek çok insanın 

cildinden içeri nüfus edebilmekte ve 

normal doku bileşenlerince 

emilememektedir (1). 

Molecules dergisinde 2012 yılında 

yayınlanmış bir çalışmada, 

ftalosiyaninlerin PDT uygulamaları 

için mükemmel birer bileşik olduğu 



vurgulanmıştır. Yine de Pc’lerin çeşitli 

dezavantajları da vardır. Bunlar suda 

az çözünürlük ve kümelenme 

(agregasyon) eğilimidir. Bunların 

üstesinden gelmek için kimyasal 

yapıları uygun yerlere bağlamak 

(tuning) ve tümör hedefli stratejiler 

üzerinden farmasötik 

formülasyonların geliştirilmesi teklif 

edilmektedir. Son 25 yıllık kısımda 

alüminyum, çinko ve silisyum Pc’lerin 

en çok çalışılmış olanlar olduğu 

görülmektedir (2).  

Kanser tedavisinde kullanılmak üzere 

geliştirilen biotinli ftalosiyaninler 

denenmiş ve biyotinli ftalosiyanin 

çinko komplekslerinin streptavidin 

modifiye biyotinlenmiş monoklonal 

antikora bağlanması gerçekleştirilmiş 

ve fotodinamik aktivite ispatlanmıştır 

(3). 

Ftalosiyanin esaslı en meşhur 

fotohassaslaştırıcı Pc 4’ün fotodinamik 

tedavideki başarısı klinik öncesi 

mekanistik ve erken klinik 

çalışmalarda incelenmiştir. Pc 4 PDT 

ile hücre ölümünün mekanizması 

araştırılmıştır. Pc 4-PDT ile birinci 

evre deneme çalışmaları yapılmış ve 

tümörden alınan cevaplar arkasındaki 

mekanizmalar değerlendirilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, çalışmada 

önerilen deney tekniği klinik cevap 

verebilen erken biyo-işaretçi olarak 

kullanılabilir (4). 

Alüminyum ftalosiyanin (AlPc), ikinci 

derece bir fotohassaslaştırıcı olup PDT 

amacıyla kullanılmaktadır. Fluorür 

iyonunun AlPc türevlerinin mekanistik 

çalışmasında kuvvetli bir prob olduğu 

değerlendirilmektedir. F- iyonu Al 

ligandı ile bir kompleks oluşturmakta 

ve AlPc’nin foto-zehirliliğinin çok 

düşmesine yol açmaktadır. Tip I PDT 

tepkimeleri elektron iletim tepkimeleri 

olup tip II tepkimeleri de singlet 

oksijen iceren tepkimelerdir. (5) 

 

 

Şekil 2: Çok başarılı bir fotohassaslaştırıcı olan Pc 4’ün yapısı. 

Kaynak: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fonc.2011.00014/full.  



 

Şekil 3: Naftalosiyanin (Nc) yapılarının gösterimi. 

Kaynak: Kaynak (5)’ten alınmıştır.  

Swavey ve Tran’ın 2013 yılında 

yayınladığı kitap bölümünde, 

melanoma hastalığına giriş yapılmış, 

risk faktörleri değerlendirilmiş, şu 

andaki tedavi yöntemleri incelenmiş, 

fotodinamik terapi (PDT) uygulaması 

incelenmiş, PDT’deki etki 

mekanizmaları değerlendirilmiştir. 

Fotohassaslaştırıcıların porfirin ve 

ftalosiyanin kökenli olanları 

incelenmiştir. Porfirin, PDT ve 

melanom ilişkisi, halojenli porfirinler, 

Rutenyum kompleksleri ve   

rutenyumlu porfirinler, melanoma ve 

rutenyum porfirinler, ftalosiyanin 

fotohassaslaştırmasının temelleri, 

ftalosiyaninler, PDT ve melanoma 

ilişkisi, melanomanın PDT ile 

tedavisinde diğer eğilimler 

incelenmiştir (6). 

 

Şekil 4: Tetrafenilporfirin yapısı.  

Kaynak: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tetraphenylporphyrin 

2007 yılında yapılan bir çalışmada, 

dendrimer grupları içeren porfirinlerin 

PDT’de fotohassaslaştırıcı olarak 

kullanımı incelenmiştir. Bunlar içinde 

iyonik porfirinler, dendrimerli poliiyon 

kompleks miselleri, dendrimer içeren 

ftalosiyanin kompleksleri incelenmiştir 

(7). 



 

Şekil 5: Dendrimer grubu içeren bir porfirinin yapısı.  

Kaynak: http://dx.doi.org/10.3390/molecules20058548.  

 

Şekil 6: Dendrimer birimler içeren ftalosiyanin yapısı. 

Kaynak: (7) no’lu literatür. 

http://dx.doi.org/10.3390/molecules20058548
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Sıvı Yakıtlardan Yüksek Kükürt Giderimi 
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albayrak@istanbul.edu.tr 

Büyüyen global enerji gereksinimi, 

taşıt yakıtları üzerine sıkı çevresel 

düzenlemeler ve azalan petrol 

kaynakları son senelerde rafinerilere 

büyük sorunlar çıkartan 

sınırlamaları oluşturmaktadır. 

Ekonomik büyüme ve nüfus artışı 

nedeniyle enerji ihtiyacının artması 

beklenmektedir. Şu anda global 

enerji kaynaklarının %34.5’ini 

oluşturan ve ucuz bir enerji kaynağı 

olan ham petrol ihtiyacının 2035 

yılına kadar yıllık %0.8 lik bir 

oranda büyümesi beklenmektedir 

(OPEC 2011). Ayrıca, ham petrol 

ürünlerinin % 36.5’inde en büyük 

payı alan dizelin 2035’e kadar en 

yüksek artışa (%44.8) maruz 

kalması tahmin edilmektedir. 

Bununla birlikte bu büyüyen enerji 

gereksinimi CO2, SOx, NOx, 

parçacıklı madde formunda artan 

emisyonlarla beraber 

gerçekleşecektir. Bu kirleticiler çevre 

üzerine ciddi zararlı etkilere 

sahiptir. CO2 global problemlere 

(küresel ısınma) ve SOx bölgesel 

sorunlara (asit yağmuru) neden olur 

iken, tanecikli madde solunum 

problemlerine (lokal) neden olabilir. 

2010 da ham petrol ürünlerinin % 

53.1’ini oluşturan (2035’de %71.9) 

ve çoğunlukla taşıma sektöründe 

uygulama bulan benzin, kerosen ve 

dizel gerçeğinden hareketle, 

bahsedilen emisyonları azaltmak 

için ileri emisyon kontrol cihazları 

geliştirilmiştir. Dizel durumunda bu 

cihazlar kükürt ile zehirlenebilir ve 

etkisiz hale gelebilir. Bu yüzden, 

sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, 

Avrupa, Pekin ve Şanghay’da (Çin) 

dizel yakıtlardaki kükürt seviyesini 

< 15 ppm (2006), 10 ppm (2005) ve 

50 ppm (2008) e düşürmek için sıkı 

yasal düzenlemeler uygulamaya 

konmuştur. Bu yönetmeliğin, 2000 

yılı emisyon seviyesini %90-95 

civarında azaltması öngörülmektedir 

(US EPA 2000). Ayrıca Dünyada 



benzin, kerosen ve dizel yakıtların 

kükürt miktarı 500 ppm den 15 

ppm e azaltılabilirse 2010 ila 2035 

yılları arasında yaklaşık 40 milyon 

ton kükürdün atmosferde birikmesi 

önlenebilir. 

Fakat büyüyen enerji ihtiyacı 

(taşıma sektörü) ve yakıt kükürt 

seviyesi üzerine yasal düzenlemeler 

rafineleri bir başka ekonomik ve 

teknolojik mücadeleye zorlamıştır. 

Bu mücadelelere çözüm, şu andaki 

etkin ve güvenilir kükürt giderme 

teknolojisini (hidrojen ile kükürt 

giderme teknolojisi) iyileştirme 

yollarını bulmaktır. Küresel 

talepteki artış nedeniyle beklenilen 

büyük hammade miktarına ilaveten, 

hidrojen ile kükürt giderimi enerji 

talebiyle büyümesi beklenen belli bir 

kükürt bileşikleri sınıfını (dayanıklı 

kükürt) işlemede sınırlıdır.  

Sorunu daha da karmaşıklaştıran 

azalan petrol kaynaklarıdır. Bu, 

Dünya ortalaması üzerinde daha 

ağır ve daha yüksek kükürt 

safsızlığı içeren petrol kaynaklarına 

yol açmaktadır.Bu, rafinerilerin 

sürekli olarak ve artan bir biçimde 

daha ağır ve daha yüksek kükürt 

içerikli yakıtları işlemesinden 

bellidir. Bu karmaşıklıkla bile, HDS 

teknolojisinin karşılaştığı zorluklar 

yukarıda bahsedilenden (yani 

yüksek kükürt konsantrasyonunu 

işleme) sadece birazcık daha yüksek 

olacaktır. Bu yüzden, klasik HDS 

nin büyüyen enerji talebi, sıkı yakıt 

şartnamesi ve azalan petrol 

kaynağının birleşik etkisiyle 

oluşmuş sınırlamalar üçgeni 

içerisine (içerisinde kükürt giderme 

teknolojisinin kullanılmak zorunda 

olduğu bir üçgen) düşmediğini 

varsaymak kabul edilebilir. Bu, 

modifiye edilmiş HDS, adsorptif 

kükürt giderme, ekstraktif kükürt 

giderme, biyolojik kükürt giderme ve 

oksitlemeyle kükürt giderme gibi 

potansiyel kükürt giderim 

teknolojilerine yönelik araştırmalara 

yol açmaktadır. Tercihen dayanıklı 

kükürt bileşiklerini işlemeden dolayı 

oksitlemeyle kükürt giderimi 

potansiyel olarak tek başına veya 

HDS-tamamlayıcı kükürt giderme 

teknolojisi olarak araştırıcıların 

dikkatini çekmiştir. ODS, ılımlı 

proses koşullarında gerçekleştirilir 

ve hidrojen gerektirmez, dolayısı ile 



kükürt giderme teknolojisi 

ekonomisini iyileştirir. 

 

1- Hidrojen ile Kükürt Giderme 

(HDS: şimdiki kükürt giderme 

teknolojisi)  

HDS, şu anda en etkin ve en geniş 

olarak kullanılan kükürt giderme 

teknolojisidir. HDS, genellikle 

sırasıyla > 300 °C lik bir sıcaklık ve 

20-100 atm lik basınçta Co-Mo, Ni-

Mo’li desteklenmiş sülfidler veya 

katalizör olarak alümina üzerinde 

onların birleşimini kullanarak tek 

bir reaktörde gerçekleştirilir. HDS 

nin benzin ve dizel için 500 ppm in 

aşağısına kükürt uzaklaştırma için 

etkin olduğu kanıtlanmasına 

rağmen, 15 veya 10 ppm e yüksek 

kükürt giderimi için etkin değildir. 

Bunun neden böyle olduğunu 

anlamak için, dizelde mevcut farklı 

kükürt bileşikleri tiplerini, 

reaktivitelerini ve reaksiyon yollarını 

kavramak zorundayız.  

Yakıtlarda bulunan kükürt 

bileşikleri genellikle H2S, 

merkaptanlar, sülfidler, disülfidler, 

tiofen ve türevi ve benzotiofen ve 

türevleridir.  Kükürt bileşiklerinin 

reaktiviteleri aşağıdaki sırayı alır: 

ksülfidler > kmerkaptanlar > ktiofenler > kBT > 

kDBT > k4-MDBT > k4,6-DMDBT  (1) 

Kaynama noktalarına göre, BT (221 

°C) ve türevleri (dayanıklı) denklem 

2 deki sırayı takiben daha yüksek 

kaynama noktalarına sahiptirler. 

Bu, benzine kıyasla dizelde görece 

daha yüksek konsantrasyonlu 

dayanıklı kükürde neden olur. 

BT < DBT < 4-MDBT < 4,6-DMDBT  

(2) 

BT, benzotiofen, D di ve M metil’dir. 

DBT ve türevinden HDS, başlıca iki 

paralel yolla ilerler: doğrudan 

kükürt giderme ve hidrojenasyon.  

Fakat, hidrojenasyon yolu, yüksek 

hidrojen kısmi basıncı ve dolayısıyla 

yüksek kükürt giderimi için 

uygundur. DBT ve türevlerinin 

reaktivitelerini ve reaksiyon 

yollarının daha iyi anlaşılmasını 

sağlamak için, dolayısıyla yüksek 

kükürt giderimi için, HDS yi etkin 

olarak gerçekleştirmek üzere 

kullanılacak araştırma çalışmaları 

yapılmaktadır. Aşağıda sıralananlar, 

gözlenen zorluklardan bazılarıdır: 



i. DBT ve türevlerini 

uzaklaştırmada zorluk 

ii. Büyük bir oktan sayısı 

kaybı olmaksızın tiofenik 

bileşiklerin seçimli kükürt 

giderimi 

iii. Yüksek HDS üzerine H2S 

dahil aromatikler ve azot 

bileşiklerinden 

kaynaklanan engelleme 

etkilerinin bertaraf 

edilmesi 

iv. Ucuz bir hidrojen kaynağı 

v.s. elde etme. 

Bahsigeçen zorluklar karşısında bile 

klasik HDS, ek bir maliyet ile temiz 

yakıt şartnamesini gerçekleştirmek 

için iyileştirilebilir. Bu ilave 

maliyetler, diğerleri arasında 3 kat 

daha fazla katalizör gereksinimi, 

sıcaklıkta 38 °C artış ve hidrojen 

kısmi basıncında (hidrojen tüketimi) 

50-100% artış şeklindedir. Dizelden 

yüksek kükürt giderme, genellikle 

iki basamaklı konfigurasyon, 

işlemsel çözümler ve yenileştirilmiş 

çözümler veya herhangi ikisinin 

kombinasyonu gibi proses 

konfigurasyonunun iyileştirilmesi ile 

gerçekleştirilebilir. 

İşlemsel çözümler besleme kalitesi 

yönetimi, katalizör iyileştirmesi, 

çalışma sıcaklığı artışının 

başlangıcını v.s. içerir. Yüksek 

kükürt giderme, seçimli olarak 

uygun bir hammaddeyi (hammadde 

yönetimi) veya verim zararına 

hammadde kesim noktasını seçerek 

gerçekleştirilebilir. Yenilenmiş 

çözümler hidrojen kısmi 

basıncındaki artış ve reaktör 

içlerinin iyileştirilmesini içerir. 

HDS, kanıtlanmış olduğu için 

rafineriler tarafından hala tercih 

edilmektedir ve bir sonuç olarak 

yukarıda bahsedilen çözümlerden 

bazılarını kullanarak yüksek kükürt 

giderme için HDS nin karşılaştığı 

sözkonusu zorlukları yenmeye 

yönelik araştırma çalışmaları 

yapılmaktadır. Dayanıklı kükürt 

bileşiklerinin daha iyi 

reaktiviteleriyle yeni katalizörler ve 

yeni reaktör konfigurasyonları 

geliştirmede spesifik katkılar ve 

iyileştirmeler yapılmaktadır. 

2-Kükürt Giderme: fiziksel yollar 

Yakıtdan kükürdü uzaklaştırmak 

için farklı teknolojiler vardır. Bu 

kısımda, kimyasal reaksiyonları 



gerektirmeyen teknolojilerin kuvvetli 

yönleri ve zayıflığı kısaca 

tartışılmaya çalışılacaktır. 

2.1. Adsorptif Kükürt Giderme 

Adsorpsiyonla kükürt giderme 

adsorpsiyon prensiplerini kullanan 

yeni bir kükürt giderme 

teknolojisidir. Yakıt içindeki 

kükürtlü bileşikler katı bir 

sorbentin yüzeyi ile etkileşime 

girerken, dolayısı ile adsorplanırken, 

hidrokarbon moleküllerinin 

sistemden ayrılmasına izin verilir. 

Zeolitler, alüminosilikatlar, aktif 

karbon, alümina, çinko oksit v.s. 

üzerinde DBT ve diğer kükürtlü 

bileşiklerin uzaklaştırılmaları 

incelenmiştir. Fakat sadece az 

sayıda sorbent, hidrojen ile işlemesi 

zor olan 4,6-DMDBT gibi kükürtlü 

bileşikler için yüksek seçimlilik 

göstermiştir. Adsorptif kükürt 

giderme, reaktif olmayan ve reaktif 

adsorpsiyon kükürt giderimi olarak 

sınıflandırılabilir. IRVAD ve Philips 

S-Zorb prosesleri, adsorptif kükürt 

giderme teknolojisine dayanarak 

geliştirildiğinden ümit verici olarak 

düşünülmektedir. Potansiyelini 

daha da kanıtlamak için, HDS ye 

göre aşağıdaki avantajlara sahip 

olduğu gösterilmiştir: 

i. Düşük Sıcaklık 

ii. Sırasıyla reaktif olmayan 

veya reaktif kükürt 

giderme için hidrojen 

yokluğu veya düşük 

hidrojen tüketimi 

iii. Dayanıklı kükürdü 

uzaklaştırabilme gücü 

iv. Kimyasal seçimlilik ve 

taşınabilir yakıt işleyen 

birim sistemi içine 

entegrasyon kolaylığı 

v. Reaktif olmayan adsorptif 

kükürt giderme 

durumunda H2S yokluğu 

Reaktif adsorptif kükürt gidermenin, 

adsorptif kükürt giderme ve HDS 

nin avantajlarına da sahip olduğu 

belirtilmiştir. % 99’a kadar kükürt 

uzaklaştırmanın gerçekleştirildiği 

bildirilmiştir. 

Sözkonusu potansiyellere rağmen, 

aşağıdaki sorunlar mevcutdur: 

i. Düşük kükürt alımı 

(kapasitesi) 

ii. Yüksek konsantrasyonlu 

aromatik bileşikler 



durumunda kükürt için 

düşük seçimlilik 

iii. Rejenerasyon ve atık 

arıtımı 

Adsorptif kükürt giderme, ümit 

verici bir prosestir fakat yukarıda 

belirtilen zorlukları irdelemek için 

daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

vardır. 

2.2. Ekstraktif Kükürt Giderme 

(EDS) 

EDS, yakıtdan seçimli olarak kükürt 

bileşiklerini uzaklaştırmak için 

solvent kullanımından yararlanır. 

Bu, kükürtlü bileşikler hidrokarbon 

bileşiklerine kıyasla daha yüksek 

çözünürlüğe sahip olduğu içindir. 

EDS nin HDS ye göre en büyük 

avantajı, ılımlı calışma koşullarının 

kullanımıdır ki bu, özel ekipman 

ihtiyacına gerek duymazken daha 

düşük enerji tüketimi ve hidrojen 

tüketiminin ortadan kaldırılmasına 

neden olur. Fakat bu amaç için 

uygun bir solvent aşağıdaki 

niteliklere sahip olmalıdır: 

i. Aromatik ve diğer 

hidrokarbon bileşiklere 

göre kükürtlü bileşiklere 

yönelik yüksek çözünürlük 

ve seçimlilik 

ii. Etkin rejenerasyona izin 

verecek farklı kaynama 

noktası veya diğer özellikler 

iii. Ayırma kolaylığı için 

yakıtdan farklı yoğunluk 

iv. Yüksek ısıl ve nem 

kararlılığı 

v. Yakıtda ihmal edilebilir 

çözünürlük 

vi. Toksik olmayan ve pahalı 

olmayan 

Kükürt uzaklaştırma için genellikle 

kullanılan solventler metanol, 

dimetil formamid (DMF), dimetil 

sülfoksid (DMSO), laktonlar ve 

asetonitril i içerir. Bu solventlerin 

etkinliği düşüktür ve sonuç olarak 

bu teknoloji, iyonik sıvılar ve iyonik 

sıvı türevleri gibi özel solventlerin 

kullanımıyla iyileştirilmektedir. 

3- Oksitlemeyle Kükürt Giderimi 

Giriş 

Kimyasal Reaksiyonları kullanarak 

organik kükürt bileşiklerinin belirli 

özellikleri uzaklaştırılmalarını 

kolaylaştırmak için değiştirilebilir. 



Yakıtdan kükürt gidermeye başka 

bir alternatif, mikroorganizmaları 

kullanmaktır. Bu, biyolojik kükürt 

giderme (BDS) olarak bilinir. Bu 

mikroorganizmaların, büyümesi ve 

biyolojik aktiviteleri için kuru ağırlık 

temeli üzerinde bakteri hücrelerinin 

%1 ine kadar oluşturan kükürde 

ihtiyacı vardır. Yakıtdan kükürt 

giderimi için bu mikroorganizmalar 

ve enzimlerden biyokatalizörler 

olarak faydalanılabilir. Dolayısıyla 

biyokatalizörlerin çevre sıcaklığı ve 

basıncını içeren geniş bir çalışma 

aralığında kullanılabildiği 

bildirilmiştir ve düşük emisyon, 

düşük enerji maliyeti ve istenmeyen 

ara ürünlerin üretilmemesine neden 

olarak yüksek seçimlidir. Biyolojik 

kükürt giderme, oksijenli ve 

oksijensiz olarak sınıflanabilir. 

Aerobik biyolojik kükürt giderme 

oksidasyon yolunu takip eder. 

Anaaerobik biyolojik kükürt 

giderme, sülfur son ürünü olarak 

H2S üreten indirgeyici bir prosestir. 

Bu, kükürt bileşiğindeki sadece 

kükürt elementine atak yapıldığı 

için spesifikliği gösteren C-S bağ 

kopmasıyla meydana gelir, dolayısı 

ile yakıtın kalorifik değeri muhafaza 

edilir. Oksidasyon yokluğu, zamkları 

(sakızları) oluşturan ürünlerin 

varlığını azaltır. Anaaerobik kükürt 

giderme 1950 lerde ilk defa ZoBell 

tarafından önerilmesine rağmen, 

aerobik kükürt gidermeye kıyasla 

daha az dikkat çekmiştir. Bu, yavaş 

büyüme, anaerobik koşulu 

muhafaza etmedeki zorluk ve birçok 

izole edilmiş bakteri suşlarının DBT 

için spesifik aktivitesinin önemsiz 

olmasından dolayı idi. 

HDS ve BDS ye ilaveten, ODS birçok 

araştırma çalışmasının konusu olan 

ümit veren bir kükürt giderme 

yoludur. Düşük sıcaklık ve 

atmosferik basınçta 

gerçekleştirilebilmesi ve hidrojen 

kullanımına gerek duymamasından 

dolayı ODS, gelecek vaadeden bir 

kükürt giderme teknolojisi olarak 

düşünülmektedir. ODS hakkındaki 

ilginç bir gerçek, kükürt atomu 

üzerindeki yüksek elektron 

yoğunluğunun varlığı nedeniyle 

dayanıklı kükürt bileşiklerini 

kolaylıkla uzaklaştırabilme 

yeteneğidir. ODS nin yukarıda 

bahsedilen tüm kükürt giderme 



teknolojileriyle entegre olabilmesinin 

görece kolaylığı ve ODS nin HDS 

deki BT reaktivite sırasını tersine 

çevirmesinden dolayı dayanıklı 

kükürdün ODS ile 

uzaklaştırılabilmesinin görece 

kolaylığı ODS yi çekici bir seçenek 

haline getirir ki sıkı kükürt 

düzenlemelerini gerçekleştirmek için 

HDS ye tamamlayıcı olabilir. 

Proses 

Yukarıda bahsedildiği gibi, 4,6-

DMDBT gibi dayanıklı bir kükürt 

bileşiği ODS kullanarak kolaylıkla 

uzaklaştırılabilir. Üstelik ODS, 

ekstraksiyon, adsorpsiyon, ısıl işlem 

ve destilasyon ile bütünleştirilebilir. 

Bu durumda, ODS yakıtdan 

ayrılmayı kolaylaştırmak için kükürt 

bileşiklerinin özelliğini (polarite) 

değiştirme yolu olarak görülebilir.  

Bu yüzden ODS, genellikle iki 

basamak içerir: Oksidasyon/Sülfon 

üretimi ve ayırma. 

ODS’de oksijen hidrojen peroksit, 

perasitler, hava v.s. içeren bir 

oksidant tarafından verilir. Üretilen 

sülfonlar, karşılık gelen ana sülfür 

bileşiğinden daha yüksek polariteye 

sahiptirler. Kullanılan oksidantların 

tipine bağlı olarak reaksiyon tek bir 

fazda veya iki fazda 

gerçekleştirilebilir.  

Hidroperoksit gibi organik bir 

oksidant kullanarak tek bir faz 

gerçekleştirilebilir. Bu prosesin 

avantajı kütle transfer 

sınırlamasının olmamasıdır. Yine de, 

kükürt içermeyen bileşiklerin 

oksidasyonundan kaçınmak için 

yüksek seçimlilik gereklidir. 

Sülfonun ve yakıtın ayrılması 

genellikle başka bir adımda 

gerçekleştirilir. H2O2 in oksidant 

olduğu gibi iki fazlı sistemler, 

oksidasyon meydana gelmeden önce 

dayanıklı kükürt bileşik polar faza 

taşınacağı için nispeten yavaştır. 

Sülfonların çoğu polar fazda olacağı 

için bu, daha kolay ayırmaya neden 

olur. Suyun varlığı sülfonun 

çökmesine sebep olabildiği için bu, 

her zaman iyi değildir. Bununla 

birlikte, başarılı bir ekstraksiyon 

prosesi için yakıt fazı ve kükürtce 

zengin fazdan oluşan iki fazlı bir 

sistem meydana getirmenin gerekli 

olduğu düşünülür ve genellikle daha 

kolay ayırma için oluşturulur. 



Ismagilov ve arkadaşlarına göre 

(2011), yakıt fraksiyonu durumuna 

göre oksidasyon prosesi ikiye 

ayrılabilir. Bunlar, sıvı faz ve gaz faz 

prosesidir. Gaz faz prosesinin 

önemli avantajı, rafinerilerin şu 

andaki teknojiyle rahatlıkla 

işleyebildiği SOx formundaki 

kükürdün uzaklaştırılmasıdır. Fakat 

gaz fazı ile ODS, açıkça gaz fazında 

olacak yakıtı gerektirir. Bu, 

yakıtların sonuç olarak yüksek 

enerji tüketimiyle buharlaştırılmak 

zorunda olmalarını ifade eder. Bu 

proses, yaklaşık 180-400 °C lik bir 

sıcaklıkta gerçekleştirilebilir.  

ODS, ekstraktif ODS (EODS) ile de 

gerçekleştirilebilir. EODS’de, 

oksidant bir ekstraktant içinde yer 

alır. Polar olan bu ekstraktant, 

seçimli olarak sülfonu çözer ve hızlı 

ayrılmayı etkiler. Bu yüzden, 

oksidasyon ve ekstraksiyon tek bir 

birimde birleşir. EODS nin, 

ekstraksiyonla takip edilen 

oksidasyon ve tek başına 

ekstraksiyondan daha yüksek 

performansa sahip olduğu 

öngörülmektedir.        

 

Zorluklar ve ODS tavsiyesi 

Uzun reaksiyon/proses zamanı, 

düşük hacim oranı/kütle oranı, 

solvent rejenerasyonu, seçimlilik 

(yakıt verimi), oksidant tüketimi ve 

ODS atık (sülfon) yönetimi ODS 

kullanımındaki ve ilgili olan 

iyileştirmelerdeki büyük zorluklar 

arasındadır. Ekstraktif katalitik 

ODS (ECODS), Sesötesi destekli 

ODS (UAODS) ve foto destekli ODS 

(PAODS) gibi proseslerle denge 

halinde % 99 lık bir kükürt 

uzaklaştırma gerçekleştirilebilir 

fakat genellikle uzun zaman, düşük 

hacim oranı/kütle oranı ve yüksek 

oksidant konsantrasyonu gerektirir. 

ODS nin endüstriyel ölçekte 

gerçekten başarılı olması için bu 

sorunların açıklanmaya ihtiyacı 

vardır. ODS çalışmalarında 

genellikle ihmal edilen çok önemli 

problemler, işlenen yakıtın verimi ve 

kalitesini belirleyen solvent 

rejenerasyonu ve seçimliliktir. Şu 

anda, vakum destilasyonu ile takip 

edilen triklormetan gibi uçucu bir 

organik solvent (VOC) ile tekrar 

ekstraksiyonla solvent, rejenere 

olmuş gibi görünmektedir. ODS 



prosesinin herhangi bir kısmında 

VOC un kullanımı, yeşil solventler 

olarak iyonik sıvıların kullanım 

fikriyle çelişmektedir. Bu yüzden, 

ECODS/EODS den sonra 

adsorpsiyondan yararlanma, VOC 

ile tekrar ekstraksiyona daha iyi bir 

alternatif gibi görünmektedir. 

Üstelik adsorbe edilen sülfon, 

kullanılması görece olarak daha 

kolay olan SOx e dönüştürülebilir. 

Diğer aromatik bileşiklere göre 

aromatik kükürt bileşiklerine 

yönelik ODS seçimliliği üzerine 

sıcaklık ve pH gibi proses 

koşullarının etkisi üzerine 

çalışmalar gerçekleştirilmelidir. 

Bunun yerine, yüksek seçimli bir 

katalizörün araştırılması ve/veya 

geliştirilmesi gerçekleştirilebilir. 

Çalışmaların büyük bir kısmının bu 

yönde gerçekleştirilmesi dikkate 

değerdir. ODS prosesinde yakıt ve 

solventin karşılıklı kirlenmesi daha 

fazla dikkat gerektirir. 

Model yakıtlar üzerine 

gerçekleştirilen ECODS ve EODS 

ümit vaadeden sonuçlar 

göstermektedir. Fakat, gerçek bir 

yakıta optimize koşullar uygulandığı 

zaman etkinlikte bir düşüş gözlenir. 

Bu yüzden yakıt bileşeninin ODS 

üzerine etkisini sistematik olarak 

incelemek önemlidir. Emülsiyon 

katalizörlerin kullanımı % 96 lık bir 

oksidant kullanma etkinliğine kadar 

ulaşarak büyük bir ümit 

vermektedir. İyonik sıvı hem 

ekstraksiyon solventi olarak hem de 

oksidant içeren ortam olarak işlev 

görebildiği için bu sistemlerde polar 

faz olarak iyonik sıvı kullanımı 

kesinlikle yararlı olacaktır. 

İyileştirmenin varolduğu ODS, 

katalitik ODS, iyileşmiş katalitik 

ODS (UAODS, PAODS, elektro-ODS) 

yönündeki ODS den ECODS e 

kayarak görülebilir. Fakat 

karmaşıklık ve muhtemelen maliyet 

artacaktır. 

Başka bir ilginç araştırma alanı, 

4,6-DMDBT nin oksidatif 

dealkilasyonu yolu ile ODS olabilir. 

Büyük hacimli katalizör kullanarak 

DBT, alkil sübstitüe eşinden (alkil-

DBT) daha reaktif olduğu için sterik 

engelleme nedeniyle bunun 

doğruluğu kanıtlanmıştır. 

Diğer araştırma alanları da bu 

alandaki araştırmacılar tarafından 



tanımlanmaktadır. Srivastava 

(2012), muhtemel araştırma alanları 

olarak kükürt bileşiğinin foto-

oksidasyonunu hızlandırabilme 

yeteneğini kaybetmeksizin katı bir 

taşıyıcının yüzeyi üzerinde bir 

solvent ve bir fotoduyarlılaştırıcı ve 

fotoduyarlılaştırıcı 

stabilizasyonunun 

kombinasyonunun optimizasyonuna 

dikkat çekmiştir. Lam ve arkadaşları 

özellikle ECDS ve elektro-ODS de 

muhtemel araştırma alanları olarak 

aşağıdakileri bildirmiştir: (1) 

katalizör deaktivasyonunu 

inceleyerek katalitik mekanizmayı 

anlama (2) yakıt hücresi 

katalizörlerini ECDS ye uygulama 

(3) toksik yapısı nedeniyle Pb dan 

ziyade başka alaşımlardan yapılan 

katalizörleri geliştirme/araştırma (4) 

yüksek sıcaklıkta çalışma hem 

kükürt gidermeyi hem de akım 

verimini arttırabildiği için bölünmüş 

hücreler (divided cells) için yüksek 

sıcaklıklı membranların kullanımını 

araştırma. 

ECODS/CODS da heterojen 

katalizörlerin yeni uygulaması, bir 

destek üzerinde bir iyonik sıvı-

polioksometalat hibridinin ortaya 

çıkmasını göstermiştir. Ayrıca, 

iyonik sıvı/katalizör den yakıtın 

ayrılmasını kolaylaştırmak için 

manyetik alanların kullanımı ilgi 

görmektedir. 

SONUÇ 

Kükürt giderme ile ilgilenen bir çok 

araştırmacı, araştırmalarını üç 

sınıfa odaklamaktadır: ODS, 

Mikropları kullanarak kükürtlü 

bileşiklerin dönüştürülmesi ve 

Seçimli adsorpsiyon. Bu 

araştırmalara rağmen kükürt 

uzaklaştırma için birincil yöntem 

hala klasik, heterojen hidrojenasyon 

reaksiyonu olan HDS dir. Olefinlerin 

hidrojenasyonu ve tiofen ve benzer 

bileşiklerden hidrojen ile kükürt 

gidermeyi kapsayan reaksiyon 

mekanizmaları ve katalitik 

merkezlere ilişkin çalışmalar hala 

önemlidir. 

Kükürt uzaklaştırma için katalitik 

hidrojenasyonun yoğun kullanımı, 

tipik bir hidrojenasyon reaktöründe 

kükürt giderme için daha iyi 

tekniklerin bulunabileceğini 

göstermektedir. Fakat kükürt 

gidermeye uygulanmadan önce, 



farklı hidrojenasyon reaktör 

tiplerinin çalışması anlaşılmalıdır. 

Gelecek çevresel kükürt 

yönetmeliğini karşılayabilmek için 

HDS ye ilave bir proses olarak 

oksidasyon-ekstraksiyon tekniği 

kullanılabilir. Kükürt miktarını 300-

400 ppm’e düşürmek için klasik 

HDS kullanılabilir. Daha sonra daha 

iyi bir yol ve maliyet etkinliği 

sağladığı için çok yüksek kükürt 

giderimini gerçekleştirmek üzere 

oksidasyon-ekstraksiyon yaklaşımı 

uygulanır. Peroksit esaslı ODS nin 

ekonomik kısıtlamalara sahip 

olmasından ve hidrojen peroksit 

kaynağının kolayca bulunabilir 

olmadığı rafineriler için alternatif 

teknolojiye gerek duyulmasından 

dolayı H2O2 haricinde oksidasyon 

yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ayrıca optimum sıcaklık, 

oksidantlar, katalizörler, 

ekstraksiyon için solvent/yakıt 

oranı ve yakıt kalitesi üzerine 

solvent ekstraksiyonunun etkisi 

açısından uygun koşulları 

belirlemek için çok ayrıntılı 

çalışmalar yoktur. Dolayısıyla, bu 

yaklaşımların özellikle uygun 

selektif katalizörleri tasarlama 

alanında hala daha çok araştırmaya 

ihtiyacı vardır. Kükürt limiti 

koşulunu sağlamak için gelecek 

yaklaşımların uygunluğunu 

belirlemek üzere hala çok çalışma 

yapılması gerekmektedir. 
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Giriş 

Bu yazımızda, bir web sitesini 

gezerken, web tarayıcınızın içeriğini 

otomatik olarak süzen ve kişisel 

kütüphanenize bir tıklama ile aktaran 

bir yazılım olan ZOTERO’dan 

bahsedeceğiz. arXiv.org’dan bir 

önbasım, JSTOR’dan bir dergi 

makalesi, New York Times’dan bir 

hikâye veya üniversitenizin kütüphane 

kataloğundan bir kitap aradığınızda 

ZOTERO’yu size hizmet eder halde 

bulacaksınız. 

ZOTERO, araştırmanızı tek, aranabilir 

bir web arayüzü üzerinden bütün 

araştırma verilerinizi toplar. PDF 

dosyaları, görüntüler, ses ve video 

dosyaları, web sitesi görüntüleri ve 

başka bir çok dosya türünü 

saklamanıza izin verir. Kütüphaneniz 

tam metin aranabilecek bir yapıda 

olduğundan aradığınız şeyi birkaç 

saniyede bulmanız mümkündür. 

ZOTERO, Roy Rosenzweig Tarih ve 

Yeni Medya Merkezi isimli bir 

kuruluşun ücretsiz olarak sürdüğü bir 

üründür. Başlangıçta Andrew W. 

Mellon Vakfı ve Müze ve Kütüphane 

Hizmetleri Enstitüsü ve Alfred P. 

Sloan Vakfı tarafından maddi destek 

almıştır.  

ZOTERO’nun kurulması 

ZOTERO’yu 

https://www.zotero.org/download/ 

adresinden ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz.  

Hangi Sürümü Seçeceğim? 

ZOTERO’yu ZOTERO for Firefox 

isimli Firefox eklentisi olarak yükleyip 

kullanabilirsiniz. Bu ZOTERO’yu 

kullanmanın orijinal halidir ve bütün 

mevcut yetenekleri kullanmanıza izin 

verir. Bu durumda, ZOTERO, 

Firefox’un içine gömülü bir eklenti 

olarak çalışır. Kurulumdan sonra web 

tarayıcınızın sağ üst köşesinde bir “Z” 

harfi belirir ve bu düğmeye 

tıklandığında tarayıcı penceresinin 

altında ZOTERO uygulamasının 

açıldığı görülür. ZOTERO for Firefox, 

yalnızca kendi bilgisayarınızda çalışır 

ve zotero.org websitesi gibi tam hizmet 

sunmaz ve ZOTERO istemcisi tam 

kapsamlı olarak çalışmaz.  

ZOTERO’nun çalışabildiği bir başka 

ortam da ZOTERO Standalone 

https://www.zotero.org/download/


ismiyle göreceğiniz, web tarayıcıdan 

bağımsız olarak çalışan sürümdür. 

Çalışma bakımından ZOTERO for 

Firefox ile neredeyse aynıdır, ancak 

web ortamını kullanmadığı için, vekil 

sunucu yönlendirmesi gibi bazı ileri 

hizmetleri size sunamaz. Benzer 

şekilde, ZOTERO Standalone, 

tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlere 

erişim sağlayamadığı için bazen web 

siteleri bir web vekil sunucusu 

üzerinden erişiliyorsa dosya eklerini 

otomatik olarak içeriye aktaramaz.  

ZOTERO’nun en ilgi çeken özelliği, tek 

bir tıklama ile web sitelerinden 

bibliyografik metaverileri almasıdır. 

Bunu yapmak için, ZOTERO 

Standalone kullanıyorsanız bunun 

ZOTERO İletişimcileri (Connectors) ile 

bağlantıya geçmesi gerekmektedir. 

Chrome, Safari veya Opera web 

tarayıcıları için iletişimciler 

geliştirilmiştir. Bunlar ZOTERO 

Standalone indirme bağlantısının 

altında yer alır.  

Başka tarayıcılardan ZOTERO 

Standalone içine tek tıkla bilgi 

kopyalama ZOTERO Bookmarklet ile 

mümkündür. Ancak bu yöntem daha 

sınırlıdır ve ZOTERO URL çubuk 

ikonu gösterilmez ve bazı sayfalarda 

kopyalama mümkün olmaz. 

Bilgisayarınıza iletişimci veya yazılım 

kurmak istemiyorsanız (ya da 

kuramıyorsanız), neredeyse her web 

tarayıcı ile çalışan ZOTERO 

bookmarklet deneyebilirsiniz, bunlar 

içinde mobil-tablet tarayıcıları da 

vardır. Bu durumda, kitap ayıracı 

simgesine tıkladığınızda yayınlar 

zotero.org’daki çevrimiçi 

kütüphanenize doğrudan aktarılır. 

Böylece kitap ayıracı simgesini 

kullanarak, başka bir yazılım 

yüklemeden veya yükleme gereksinimi 

duymadan kütüphanenize yayın 

aktarmak mümkün olacaktır. Bu iyi 

olsa da, kopyalanan yayın bilgilerinin 

hangi koleksiyona gittiğini takip etmek 

kolay değildir. Kopyalanan yayınlar 

kütüphanenizin kök dizinine 

gidecektir. İlave olarak, bütün web 

siteleri Firefox eklentisi veya 

Chrome/Safari/Opera iletişimcileri ile 

uyum içinde çalışmaz. Son olarak, 

ZOTERO’nun kelime işlemci 

eklentisini kullanmanıza izin verilmez. 

ZOTERO’yu bir USB bellekte taşımak 

istiyorsanız, Taşınabilir Firefox ile 

ZOTERO bağlantısını inceleyiniz.  

ZOTERO’yu nasıl kurarım? 

ZOTERO Firefox eklentisini kurmak 

için, ZOTERO indirme sayfasına 

Firefox ile bağlanın ve sol taraftaki 

Firefox için ZOTERO (ZOTERO for 

Firefox) düğmesini tıklayın. “Firefox  

bu sitenin (www.zotero.org) 

bilgisayarınıza yazılım kurmak için 

izin istemesini engelledi” gibi bir uyarı 

görüntülenirse “Kabul et” (Allow) 

https://www.zotero.org/downloadbookmarklet
https://www.zotero.org/downloadbookmarklet
https://www.zotero.org/downloadbookmarklet
https://www.zotero.org/support/kb/portable_firefox
https://www.zotero.org/support/kb/portable_firefox
http://www.zotero.org/


düğmesine basın. “Şimdi Kur” (Install 

Now) düğmesine tıklayınca Yazılım 

Kurulumu açılır penceresi (bu düğme 

birkaç saniye süreyle gri olup erişime 

kapalı bulunabilir) süreci gösterir ve 

işlem tamamlandığında Firefox 

tarayıcınızın yeniden başlatılması 

istenir. Bu aşamayı da 

tamamladığınızda araç çubuğuna (sağ 

üstte) yerleşik Z harfini göreceksiniz.  

ZOTERO Standalone kurulumu için 

ZOTERO indirme sayfasına gidin ve 

kırmızı renkli “{İşletim Sisteminiz için 

ZOTERO}” düğmesine tıklayın. 

Tarayıcınız kurulum dosyasını indirir 

ve bilgisayarınıza başka bir yazılım 

kurar gibi kurmanızı ister. Web 

sitelerinden tek tıklama ile bilgi 

aktarma yeteneğine sahip olmanız için 

kullandığınız web tarayıcıları için 

bağlantı unsurlarını ekleyebilirsiniz.  

Güncelleme 

ZOTERO for Firefox ve ZOTERO 

Standalone varsayılan olarak otomatik 

şekilde güncellenecek biçimde 

ayarlanmıştır. Ancak, yeni bir sürüm 

geldiğinde bunu var olan sürümün 

üzerine hiç bir veriyi kaybetmeden 

yükleme imkânınız olacaktır.  

ZOTERO for Firefox 

Varsayılan olarak, Firefox ZOTERO 

dahil olmak üzere kurulu eklentilerin 

periyodik olarak güncellemelerini 

kontrol eder ve web tarayıcınızı 

yeniden başlattığınızda otomatik 

olarak güncellemeleri kurar. Böyle bir 

durum ile karşılaşmıyorsanız 

Güncellemeler Tespit Edilmedi 

bağlantısına başvurun.  

ZOTERO Standalone yazılımı, yeni 

sürümleri otomatik olarak kontrol 

eder ve otomatik olarak yükler. 

Yükleme Problemleri için Sorun 

Giderme 

Genel kurulum yardımı için 

yukarıdaki Kurulum Yönergeleri 

kısmına bakın.  

ZOTERO for Firefox 

ZOTERO otomatik olarak 

güncellenmiyor 

Güncellemeler Tespit Edilmedi 

bağlantısını kullanın.  

ZOTERO ikonu Firefox’ta 

kurulumdan sonra çıkmıyor 

Araç Çubuğu İkonu Yok bağlantısını 

deneyin. 

Diğer kurulum hataları 

Aşağıdaki adımları deneyin: 

1) Firefox’u tamamen yeniden 

başlattığınızdan emin olun ve 

kurulumu tekrar deneyin. 

2) Tarayıcı önbelleğini (cache) 

temizleyip tekrar deneyin. 

3) “ZOTERO for Firefox” 

bağlantısına sağ tıklayıp 

https://www.zotero.org/download/
https://www.zotero.org/support/kb/updates_not_detected
https://www.zotero.org/support/installation#installation_instructions
https://www.zotero.org/support/kb/updates_not_detected
https://www.zotero.org/support/kb/no_toolbar_icon


ZOTEO XPI dosyasını (örneğin 

“zotero-4.0.24.xpi” gibi) 

bilgisayarınıza indirin. Daha 

sonra bu dosyayı Firefox 

penceresine sürükleyin ve 

kurulumu başlatın.  

4) ZOTERO XPI dosyasını başka 

bir web tarayıcısı (Chrome, 

Safari veya Internet Explorer 

gibi) ile indirin veya başka bir 

ağ üzerinden dosyayı indirin, 

daha sonra kendi 

bilgisayarınıza e-posta, 

Dropbox, flash bellek gibi 

ortamlarla aktarın. Daha sonra 

XPI dosyasını Firefox 

penceresine sürükleyerek 

kurulumu başlatın. 

5) Bilgisayarınızı yeniden başlatıp 

tekrar deneyin. 

Mozilla’nın eklenti kurulum 

hataları için döküman’ını da 

inceleyebilirsiniz.  

Hızlı Başlama Rehberi 

ZOTERO Nedir? 

ZOTERO’nun ne yaptığını öğrenmeden 

önce onun ne olduğunu bilmek 

önemlidir. ZOTERO Firefox web 

tarayıcı için bir eklentidir. Firefox 

içinde kendi penceresinde ve web 

sayfasından ayrı olarak çalışır.  

Nasıl kurulur? 

ZOTERO, zotero.org sitesini ziyaret 

ederek ve sayfadaki İndir düğmesini 

tıklayarak kurulur, bu arada 

ZOTERO’nun hangi sürümünün 

kullanacağı seçilir. Daha fazla bilgi 

için kurulum yönergeleri sayfasına 

bakılabilir.  

 

ZOTERO nasıl açılır? 

ZOTERO for Firefox için araç 

çubuğundaki ZOTERO düğmesine 

tıklanarak ZOTERO kütüphanesi 

açılır. Bu size bütün referanslarınızı, 

koleksiyonlarınızı ve notlarınızı içeren 

bir pencere açar. Yeniden araç 

çubuğundaki Z düğmesine veya açılan 

pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı 

işaretine basarak pencereyi 

kapatabilirsiniz. Araştırma 

koleksiyonunuza bir yayın eklemek 

istediğinizde ZOTERO’nun sürekli açık 

durumda olması gerekmez.  

ZOTERO Standalone diğer programlar 

gibi bilgisayarınızın uygulamalar 

kısmındaki simgesine tıklanarak 

çalıştırılabilir.  

ZOTERO Ne Yapar? 

ZOTERO en temel haliyle, bir referans 

yöneticisidir. Kitaplar ve dergi 

makaleleri gibi bibiliyografik 

referansların saklanması, yönetilmesi 

ve atıf yapılmsı için tasarlanmıştır. 

ZOTERO’da bu referansların her biri 

bir yayın bilgisi olarak tutulur.  

https://support.mozilla.org/kb/unable-install-add-ons-or-extensions
https://support.mozilla.org/kb/unable-install-add-ons-or-extensions
http://zotero.org/
https://www.zotero.org/support/installation


ZOTERO’da Ne Tür Bilgiler Yer Alır? 

Her yayın bilgisinde farklı metaveriler 

bulunur, bu da yayın bilgisinin türüne 

göre belirlenir. Yayın bilgileri kitaplar, 

dergi makaleleri ve belgelerden web 

sayfalarına, sanatsal çalışmalara, 

filmlere, ses kayıtlarına, mahkeme 

davalarına veya kanun maddelerine 

kadar çok çeşitli kaynaklarda olabilir.  

Yayın bilgileri merkezi sütunda 

bulunur. Metaveri ise sağındaki 

sütunda yer alır. Bunlar arasında 

başlıklar, oluşturan kişinin bilgileri, 

yayıncı bilgileri, tarihler ve yayının atıf 

yapılması için gerekli diğer bilgilerdir. 

Organizasyon 

Sol sütun Kütüphanem adını alır ve 

bütün yayın bilgilerini içerir. Sol 

sütunun üstündeki düğmeye 

basıldığında yeni bir koleksiyon 

oluşturulur ve bu dizin içine özel bir 

proje veya konu ile ilgili yayın bilgileri 

biriktirilebilir. Koleksiyonları bir 

müzik çalıcı cihazındaki farklı şarkı 

listeleri olarak düşünebilirsiniz; 

koleksiyondaki yayın bligileri, 

kütüphanenizdeki yayının kopyası 

olarak bulunur.  

Etiketler 

Yayın bilgilerine etiketler eklenebilir. 

Etiketler kullanıcı tarafından 

isimlendirilir. Bir yayın bilgisine 

istendiği kadar etiket eklenebilir. Sol 

alt sütunda yer alan etiket seçici ile 

veya sağ sütundaki Etiketler 

sekmesini kullanarak etiketler 

eklenebilir veya çıkartılabilir. 6 taneye 

kadar etikete renk ve numara 

atanabilir. Numaralandırılmış etiketler 

ilgili tuşlara basarak kolayca 

eklenebilir veya çıkartılabilir. 

 

Şekil 1. Etiket yönetimi. 

https://www.zotero.org/support/collections_and_tags#collections
https://www.zotero.org/support/collections_and_tags#tags


 

Hızlı Arama 

Hızlı arama ile arama terimlerine uyan 

metaveri, etiket veya içerik tespit 

edilebilir ve ZOTERO araç çubuğunda 

yer alır. Arama kutusunun sol 

tarafındaki büyütece tıklandığında 

İleri Arama penceresi çıkar ve daha 

çok veya az ayrıntılı aramalar 

yürütülebilir.  

 

Şekil 2. Hızlı arama. 

Aramaları Saklama 

İleri aramalar sol sütundan 

kaydedilebilir. Bunlar koleksiyonlara 

benzer, ancak otomatik olarak yeni 

girdiler ile güncellenebilir.  

Toplama 

Eklerin toplanması: Yayın bilgileri 

notlar, dosyalar ve bağlantılar 

içerebilir. Yayına ekler orta sütunda, 

ilgili yayın bilgisinin hemen altında yer 

alır. Bunlar sol tarafta bulunan ok 

veya artı işareti kullanılarak 

gizlenebilir veya görüntülenebilir.  

Notların toplanması: Zengin metin 

notlar sağ sütundaki Notlar 

sekmesinde herhangi bir yayın 

bilgisine eklenebilir. Yeni Not 

düğmesine basarak bir yayın bilgisine 

eklemeksizin not oluşturulabilir.  

Dosyaların toplanması: Bir yayın 

bilgisine herhangi bir tür dosya 

eklemek mümkündür. Bir makalenin 

https://www.zotero.org/support/searching
https://www.zotero.org/support/searching
https://www.zotero.org/support/attaching_files
https://www.zotero.org/support/notes


PDF biçimi veya görüntüler ya da 

sanat eserleri Firefox tarayıcı ile 

görüntülenebilir, diğer dosya biçimleri 

ilişkili oldukları programlarla 

görüntülenecektir. ZOTERO araç 

çubuğundaki ataç simgesi 

kullanılarak dosya eklenebilir, ayrıca 

mevcut yayın bilgisi üzerine sağ 

tıklanarak veya sürükle-bırak tekniği 

ile de dosya eklemek mümkündür. 

Dosyaların mutlaka bir yayın bilgisine 

eklenmesine gerek yoktur, doğrudan 

kütüphaneye de eklenebilir.  

Bağlantılar ve Anlık Görüntülerin 

Toplanması: Web sayfaları bir 

bağlantı veya anlık görüntü şeklinde 

herhangi bir yayın bilgisine 

eklenebilir. Bir bağlantı eklendiğinde o 

web sayfasını açar. Anlık görüntü ise 

kayıt edildiği sırada web sayfasının 

bulunduğu durumu yansıtır ve 

internet bağlantısına gerek duymaz.  

Bilgilerin Yakalanması 

 ZOTERO For Firefox ya da Chrome 

veya Safari bağlantı araçlarını 

kullanıyorsanız, internette yer alan 

bilgilerden yeni bir yayın bilgisi 

oluşturmak basit bir işlemdir. Araç 

çubuğu veya adres çubuğunda bir 

kayıt ikonu görünürse, ZOTERO 

uygun türde bir yayın bilgisini 

otomatik olarak oluşturacak ve 

metaveri alanlarını  dolduracaktır. 

Tam metin PDF mevcut ise, bu da 

otomatik olarak yayın bilgisine 

eklenecektir. Bazı web sitelerinden 

bilgi aktarırken PubMed girdisi veya 

Ek Veri dosyaları gibi faydalı bilgiler 

de eklenir.  

 

Şekil 3. Sciencedirect.com web sitesinden bir makalenin girişinin yapılması. 

https://www.zotero.org/support/archive_the_web
https://www.zotero.org/support/getting_stuff_into_your_library


 

Şekil 4. Web sayfasından yayın yükleme. 

Tekli veya Çoklu Saklamalar 

Saklama ikonu bir kitap, makale, 

resim veya başka bir yayın bilgisi ise, 

onun üzerine tıklanarak yayın bilgisi 

ZOTERO’daki mevcut koleksiyona 

eklenir. Kayıt ikonu bir klasör 

şeklindeyse, web sayfası çok sayıda 

yayın bilgisi içerir. Buna tıklandığında 

bir iletişim kutusu açılır ve hangi 

yayın bilgilerinin alınacağı ve 

aktarılacağı seçilebilir. 

 

Şekil 5. Etiket yönetimi. 

 

https://www.zotero.org/support/getting_stuff_into_your_library


Çeviriciler 

ZOTERO, web sayfalarındaki bilgileri 

tanımlamak için çeviriciler olarak 

bilinen kod parçaları kullanır. Bunlar 

pek çok site için çalışan genel türden 

olabildiği gibi bazı siteler için özel 

olarak yazılan programlar da olabilir. 

Kullandığınız bir site için çevirici yok 

ise, forumlara yazarak isteyebilirsiniz. 

Web Alanına Kaydetme 

ZOTERO For Firefox bir sayfadaki 

bilgiyi anlayamamış ise, yine de 

Firefox araç çubuğuna basarak bir 

web sayfası bilgisi oluşturabilirsiniz ve 

web sayfasının o andaki ekran 

görüntüsü kaydedilir. Bazı temel 

metaveriler (başlık, URL, erişim tarihi) 

otomatik olarak girilse de, başka diğer 

metaveriyi elle girmeniz gerekebilir.  

ZOTERO Standalone ile, herhangi bir 

web sayfasınının artalanında sağ 

tıklama yapılmalı (Mac kullanıcıları 

command ile tıklama yapacaklar) ve 

“Sayfayı ZOTERO’ya Kaydet” 

seçeneğini işaretlenmelidir.

 

 

Şekil 6. Bir çalışmanın web sayfasının kaydedilmesi. 

Tanımlayıcılar Kullanılarak Giriş 

ISBN numarası, Dijital Nesne 

Tanımlayıcıları (DOI) veya PubMed ID 

kullanılıp otomatik olarak ZOTERO’ya 

giriş yapılabilir. Bunun için ZOTERO 

araç çubuğunda Tanımlayıcı ile Yayın 

Bilgisi Ekle düğmesine basılır, ID girişi 

yapılır ve OK tuşuna basılır. Liste 

halinde birden fazla ID girişi de 

yapılabilir, bunun için Shift+ENTER 

tuşlarına basılarak daha geniş bir 

kutucuk açılabilir. 

https://www.zotero.org/translators
https://www.zotero.org/support/archive_the_web
https://www.zotero.org/support/getting_stuff_into_your_library#add_item_by_identifier


 

Şekil 7. Tanımlayıcı kullanarak giriş yapma. 

Elle Giriş Yapma 

ZOTERO araç çubuğunun üzerindeki 

Yeni Yayın Bilgisi düğmesine 

tıklayarak yayın bilgileri elle 

eklenebilir. Metaveri daha sonra sağ 

sütundan elle girilebilir. Sağlamış 

olduğu çok yönlülükten başka, birincil 

belgelerin girilmesinde önemli bir 

yöntemdir.  

 

Şekil 8. Elle makale girişi yapma. 

Atıf Yapma 

ZOTERO Atıf Biçemi Dili (CSL) 

kullanarak pek çok farklı bibliyografik 

biçem arasından uygun atıf biçemini 

kullanıcıya sunar. ZOTERO, pek çok 

büyük stili (Chicago, MLA, APA, 

https://www.zotero.org/support/getting_stuff_into_your_library#manually_adding_items
https://www.zotero.org/styles


Vancouver gibi) destekler ve pek çok 

dergiye uygun biçemi de hazır 

bulundurur.  

 

Şekil 9. Alıntı ekleme biçimi. 

Bunun sonucu olarak ortaya çıkan alıntı (1) biçimindedir. 

Metin İşleme Programına Eklenti 

Zotero’nun Word ve Openoffice 

eklentileri kelime işlem 

programlarından doğrudan alıntı 

yapmayı olanaklı kılar. Çok sayıda 

sayfayı, kaynağı eklemek veya atıfların 

özelleştirilmesi son derece basittir. 

Metin içi ekleme, altbilgi ve sonnot 

desteği de bulunmaktadır. 

Elle Bibliyografi Oluşturmak 

ZOTERO herhangi bir metin alanı veya 

programa atıf ve bibliyografya 

ekleyebilir. Basitçe yayın bilgilerinin 

sürükle-bırak yöntemiyle aktarılması, 

Hızlı Kopyalama ile atıfların not 

panosuna gönderilmesi veya doğrudan 

bir dosyaya aktarılması mümkündür.  

https://www.zotero.org/support/word_processor_integration
https://www.zotero.org/support/word_processor_integration
https://www.zotero.org/support/creating_bibliographies


 

Şekil 10. Elle bibliyografya oluşturma. 

Oluşturulan bibliyografya aşağıda görülmektedir: 

1. Hamuryudan E, Merey Ş, Altuntaş Bayır Z. Synthesis of phthalocyanines with tridentate branched bulky and 

alkylthio groups. Dyes and Pigments. 2003;59(3):263–8. 

İşbirliği Yapmak 

ZOTERO’yu çok sayıda bilgisayarda 

eşleştirme ile çalıştırmak 

mümkündür. Kütüphanedeki yayın 

bilgileri ZOTERO sunucularıyla 

(sınırsız saklama alanı) eşleştirilebilir, 

ancak PDF, resim ve müzik/video 

dosyaları için ZOTERO sunucuları 

veya kendi WebDAV hizmetlerini 

kullanmalısınız. 

 

ZOTERO Sunucuları 

ZOTERO sunucularına yüklenen yayın 

bilgileri zotero.org hesabınızdan 

çevrimiçi olarak erişilebilir. Seçilmiş 

yayın bilgilerinden bir özgeçmiş 

oluşturabilir veya diğer kişilerle 

paylaşabilirsiniz. 

Gruplar 

ZOTERO kullanıcıları işbirliği veya ilgi 

grupları oluşturabilir. Paylaşılan grup 

kütüphanaleri araştırma kaynaklarını 

https://www.zotero.org/support/sync
https://www.zotero.org/support/sync
https://www.zotero.org/support/groups


ve malzemelerini işbirliği içinde 

yönetmeyi mümkün kılar, bu işlem 

hem çevrimiçi alanda, hem de 

ZOTERO istemcisi üzerinden olabilir. 

Zotero.org proje grubunuzun 

araştırma, iletişim ve organizasyon 

ortamı haline gelebilir.  

Ayrıntılar için ZOTERO destek 

sayfası’ndaki başlıklar okunabilir. 

https://www.zotero.org/support/start
https://www.zotero.org/support/start
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