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2005 Y›l› Bilim Ödülü Sahibi
O¤uz Okay
Metallerin ve di¤er sert malzemelerin
kullan›ld›¤› günümüz teknolojisinin yerini
yak›n gelecekte yumuﬂak ve ›slak bir teknolojinin alaca¤› biliminsanlar›nca öngörülüyor. Bu teknolojiyi yaratacak malzemeyeyse “ak›ll› polimer jeller” ad› veriliyor. A¤›rl›¤›n›n onlarca kat› çözücüyü
emebilen ve bu özelli¤iyle “absorban”
olarak ﬂimdilik t›pta, kimyada, ziraatta
yayg›n olarak kullan›lan bu polimer jellere bilimsel çal›ﬂmalar sayesinde “ak›l” da
kazand›r›ld›. TÜB‹TAK, 20 y›ldan beri bu
konuda uluslararas› düzeyde üstün çal›ﬂmalar yapan Prof. Dr. O¤uz Okay’›, Temel Bilimler Dal›’nda Bilim Ödülü almaya
de¤er gördü.
Polimer jeller, s›v› bir ortamda ﬂiﬂmiﬂ çapraz
ba¤l› polimerlerdir. Yumuﬂakl›k, esneklik ve s›v›
tutabilme kapasitesi oldukça fazla olan polimer
jeller ak›lland›klar›ndaysa, s›cakl›k, ortam›n asitli
ya da bazik oluﬂu gibi çevresel uyar›lar karﬂ›s›nda özelliklerini, ﬂekillerini ya da davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtirebiliyorlar. Yani ak›ll› jeller, ortam koﬂullar›yla mücadele etmek yerine ortam koﬂullar›na
uyum göstererek çevresel uyar›lara yan›t veriyorlar. Tepkileri de gelen uyar›n›n boyutlar›na ba¤l›
olarak de¤iﬂiyor. Ak›ll› jeller bu özellikleri sayesinde birçok farkl› alanda kullan›l›yorlar; örne¤in
t›pta kontrollü sal›n›m sistemlerinde kullan›l›yorlar. Bu sistemlerde jel, bulundu¤u ortam›n s›cakl›¤›ndaki de¤iﬂimle vücudun özel bir bölgesinde,
içindeki ilac› aniden ya da yavaﬂ yavaﬂ d›ﬂar›ya salabiliyor. Kalp rahats›zl›klar›na karﬂ› uygulanan
balon tedavisinde kalp damarlar› içine tak›lan
stentlerin yüzeyine ilaç içeren jeller kaplan›yor ve
jelin ilac› alt› ay gibi uzun bir süre kalp damar›na
vermesi bu kontrollü sal›mla sa¤lan›yor... Kontakt lensler de su emebilen jellerden yap›l›yor.
Tar›msal iﬂlemlerde tarlada su tutucu olarak kullan›l›yorlar. Suyu yavaﬂ yavaﬂ vererek topra¤›n

Plastik ﬂ›r›nga içerisinde sentezlenen bir polimer
jeli ﬂiﬂmiﬂ durumda

uzun süre ›slak kalmas› hidrojellerle sa¤lan›yor.
Kad›n pedlerine ya da çocuk bezlerine su tutucu
özellik, jellerle kazand›r›l›yor. Fiber optik üzerine
kaplanarak nem ölçer olarak kullan›l›yor. Ortamdaki suyun jele giriﬂi esas›na dayanan bu sistem
köprü yap›lar›nda su giriﬂini ölçmek amac›yla kullan›l›yor. Ayakkab›lar›n ve patenlerin içine yerleﬂtirilerek ortopedik kullan›m›, dolay›s›yla ayak rahatl›¤›n› sa¤l›yorlar. Makinelerin gözle görülemeyecek kadar küçük hareketli parçalar›nda kullan›l›yor; böylece bozulma durumunda onar›m daha
kolay oluyor. Renk de¤iﬂtiren jellerin de yara
bantlar› gibi çeﬂitli kullan›m alanlar› görülüyor.
De¤iﬂtirilme süreleri geldi¤inde ya da enfeksiyon
oldu¤unda renk de¤iﬂtiren yara band› hastay› durumdan haberdar ediyor. Son kullanma tarihi geldi¤inde renk de¤iﬂtiren g›da ambalajlar› da renk
de¤iﬂtiren ak›ll› jellerden yap›labiliyor.
Dr. O¤uz Okay ak›ll› jellerin oluﬂumu üzerine
yirmi y›ldan beri çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Gerçekleﬂtirdi¤i deneysel ve teorik çal›ﬂmalarla, jellerin sentez koﬂullar›yla özellikleri aras›ndaki iliﬂkiyi inceliyor. Okay bu konudaki araﬂt›rmalar›n› beﬂ
gruba ay›r›yor.
Makrogözenekli polimer a¤ yap›lar konusundaki en verimli çal›ﬂmalar›n›, TÜB‹TAK Marmara
Araﬂt›rma Merkezi laboratuvarlar›nda gerçekleﬂtiriyor. Viyana Teknik Üniversitesi’nde doktora çal›ﬂmalar›n› tamamlayarak Türkiye’ye döndükten
sonra Marmara Araﬂt›rma Merkezi’nde 19821988 y›llar› aras›nda içerisinde nanoboyutlarda
boﬂluklar (gözenekler) içeren jellerin oluﬂumunu
ayd›nlatmak üzerine araﬂt›rmalar yap›yor. Jellerin
içerisinde boﬂluklar›n oluﬂturulmas› yani jellere
makrogözenekli bir yap› kazand›r›lmas› onlara bir
çok üstün özellikler kazand›r›yor. Jellerin d›ﬂar›dan gelen uyar›lara çok h›zl› cevap vermesi bu
yöntemle sa¤lanabiliyor. Okay yapt›¤› çal›ﬂmalarla içerisinde istenilen boyutlarda boﬂluklar içeren jeller sentezlemeyi baﬂar›yor. Sentez ﬂartlar›na ba¤l› olarak gözenek boyutlar›n› nanometre ile
mikrometre aras›nda diledi¤i gibi ayarlayabiliyor.
Okay, jel oluﬂum koﬂullar›na ba¤l› olarak ortaya
ç›kan yap›lar›, bu yap›lar›n de¤iﬂimleri gibi konular› ayd›nlatt›¤› gibi, jellerin “gözenek haf›zalar›”
oldu¤unu ortaya ç›kar›yor.
Okay, mikrojeller konusunda da çal›ﬂ›yor. Heterojen a¤ yap› oluﬂumunda reaksiyon ara ürünü
olarak mikrojellerin ortaya ç›kt›¤› fikrini 1960’l›
y›llar›n sonlar›nda ortaya atan Werner Funke ile

birlikte 1980’li ve 1990’l› y›llarda ortak çal›ﬂmalar yürütüyor. Bu konuda mikrojellerin sentezi
için yeni bir yöntem geliﬂtirdi¤i gibi, mikrojellerin
jel özelliklerine olan etkisini ortaya ç›kar›yor. Nanometre boyutlar›nda ki bu jel parçac›klar› iyi çözücüler içerisinde kolayl›kla çözündüklerinden jellerin özelliklerinin anlaﬂ›lmas›nda önemli bir rol
oynuyorlar
Hidrojellerin özelliklerinin ayd›nlat›lmas› konusunda da uluslararas› nitelikli çal›ﬂmalar yapan
Okay, serbest radikal mekanizmayla oluﬂan hidrojellerin sentez koﬂullar›, yap›lar›, özellikleri konusunda deneysel ve teorik çal›ﬂmalar yap›yor.
Okay, bu çal›ﬂmalar›yla istenilen özelliklere sahip
polimer jellerin üretilebilmesine yard›mc› olacak
önemli bilgiler ortaya ç›kart›yor.

‹çerisinde 30-50 mikrometre boyutlar›nda
gözenekler içeren bir jel a¤yap›s›n›n elektron
mikroskopta fotograf›

Son y›llarda sentez koﬂullar›na ba¤l› olarak
hidrojellerin elastikli¤ini, ﬂiﬂme davran›ﬂlar›n› ve
jellerden ›ﬂ›k saç›nmas›n› inceleyen Okay, bu konuda oldukça önemli bilgiler elde ediyor. Özellikle jellerden saç›nan ›ﬂ›¤›n incelenmesiyle jellerdeki statik konsantrasyon dalgalanmalar›n› ve yerel
yap› farkl›l›klar›n› ortaya ç›kar›yor.
Okay gerçekleﬂtirdi¤i bütün bu çal›ﬂmalar›yla
biraz yukar›da kullan›m alanlar›n› anlatt›¤›m›z polimerik jellerin oluﬂumu ve oluﬂturulmas› konusuna önemli katk›larda bulunuyor. Çal›ﬂmalar› özellikle ak›ll› jellerin oluﬂum mekanizmas›na yenilikler getiren Okay, polimerik jellerin oluﬂumunun
modellenmesi konusuna da katk›da bulunacak
araﬂt›rmalar ortaya koyuyor.
Çal›ﬂmalar›ndan dolay› Okay’a TÜB‹TAK Bilim
Ödülü d›ﬂ›nda ödüller de veriliyor. TÜB‹TAK’›n
Yurtd›ﬂ› Doktora Bursu, Alexander von Humboldt
Araﬂt›rma Bursu, 1990-TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü,
1994 Sedat Simavi Fen Bilimlari Ödülü, 1994TÜB‹TAK MAM Baﬂar› Ödülü ve 1997-Kocaeli
Üniversitesi Baﬂar› Ödülü ald›¤› ödüllerin baz›lar›.
Okay, polimer jeller konusunda yurtiçinde oldu¤u
gibi yurtd›ﬂ›nda faaliyet gösteren bilimsel kuruluﬂlarda da araﬂt›rmac› olarak çal›ﬂmalarda bulunuyor. Ama o yapt›¤› bütün çal›ﬂmalar›n› yurtd›ﬂ›ndaki bir araﬂt›rma grubunun üyesi olarak de¤il, Gebze, Magosa, ‹zmit ve ‹stanbul’da ekibiyle
birlikte gerçekleﬂtirdi¤ini gururla belirtiyor.
Gülgûn Akbaba

Kas›m 2005 49 B‹L‹M ve TEKN‹K

