utkanDemirci

12/25/05

7:07 PM

Page 44

Amerika’da 2006 genç buluﬂçular
ödülü kazanan Utkan demirci

AIDS Tan›s›n›
Kolaylaﬂt›ran Türk

ABD’nin ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün yay›n› olan
MIT Technology Review dergisi editörleri, her y›l, buluﬂlar›n› ve araﬂt›rmalar›n›
en heyecan verici bulduklar› 35 genç buluﬂçuyu seçiyorlar.
Bu y›l seçilen en baﬂar›l› genç buluﬂçular aras›nda, araﬂt›rmalar›n› ABD’de sürdüren
genç biliminsan›m›z Utkan Demirci vard›. Demirci’nin büyük ilgi gören buluﬂu,
AIDS hastal›¤›n›n tan›s›n› kolaylaﬂt›ran tek kullan›ml›k bir test kart›.
Üretildi¤inde maliyeti bir dolar›n alt›nda olacak olan kart, özellikle az geliﬂmiﬂ ülkelerde
AIDS’e karﬂ› mücadelede kullan›lacak ve bu yönde önemli avantajlar sa¤layacak.
Demirci’yle Washington’daki yazar›m›z Ayﬂegül Y›lmaz görüﬂtü.
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Kendinizden söz eder misiniz biraz?
Ilkokulu birincilikle bitirdim. Sonra Kad›köy Anadolu Lisesi’ne baﬂlad›m. Orada ortaokul ve liseyi okuduktan sonra üniversite s›navlar›nda ilk
yüze girdim. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ilk yüze giren ö¤rencilere verdi¤i bir burs var, yurtd›ﬂ›nda istedi¤iniz
ülkede lisans ö¤renimi görmenize olanak tan›yor. Bu bursu kazand›m. Ancak o y›l Bo¤aziçi Üniversitesi’nin
Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nü kazanm›ﬂt›m. Orada bir y›l
okuduktan sonra yurtd›ﬂ›na, Amerika’ya gittim. Ann Harbor’daki Michigan Üniversitesi’nde lisansa devam ettim ve çok iyi dereceyle mezun oldum,
yani baﬂar›l› bir ö¤renciydim.
Lisanstan sonra doktora yapmak istedim, çünkü kafamda her zaman akademik kariyer yapmak, araﬂt›rma yapmak ve insanlara yararl› ﬂeyler geliﬂtirmek vard›. Öyle olunca doktoraya
baﬂlad›m. Stanford Üniversitesi’nden
kabul ald›m. Stanford’da yine Elektrik
Mühendisli¤i Bölümü’nde master yapt›m. Daha sonra bir de Endüstri Mühendisli¤i’nden master derecesi ald›m.
Doktora derecemi yine Stanford Üniversitesi’nden ald›m. Tüm bunlar› beﬂ
y›la s›¤d›rd›m.
Araﬂt›rma konunuz neydi?
Doktoram MEMS üzerineydi, yani
mikroelektro-mekanik sistemler. Mikro ya da nanoteknolojilerin mekanik
ya da mikroak›ﬂkan çevrimlere uygulanmas› üzerine çal›ﬂt›m. Daha somut
aç›klamak gerekirse, ses dalgalar›n›
mikroak›ﬂkan kanallar içerisine yo¤unlaﬂt›rarak yar›iletken polimerlerin
-bir yaz›c›n›n yapt›¤› gibi- yaz›lmas›n›
sa¤lad›m. Saniyede yüzbin damla oluﬂturabilecek h›zda, hepsini ayn› boyutta üretebilen bir teknoloji geliﬂtirdim.
Bu teknolojinin güzelli¤i ve özelli¤i
ﬂu: Ses dalgalar› kullan›ld›¤› için, çok
hassas baz› moleküllerin, baz› s›v›lar›n damlac›klar halinde yüzeylere yaz›labilmesini sa¤l›yor. Bu teknolojiyi
mürekkep püskürten yaz›c›lar›nkine
benzetebiliriz. Tabii do¤al olarak, bu
teknolojide püskürtülen mürekkep
damlac›¤›n›n baﬂ›na ne geldi¤i çok
önemli de¤il, yani damlac›k ›s›nd› m›,
bas›nç alt›nda m› kald›, bu pek önemli de¤il. Ancak biz daha çok yar›iletken endüstrisindeki hassas s›v›larla
çal›ﬂt›¤›m›z için ve bunlar da pahal› s›-

ﬁüpheliye ‹nsan Ba¤›ﬂ›kl›k Yetersizli¤i Virüsü (HIV) bulaﬂ›p bulaﬂmad›¤›n› belirlemek için sa¤l›k görevlisi, bu
tek kullan›ml› kart üzerine bir damla kan örne¤i koyuyor. Kart üzerindeki kanallar›n çeperlerinde bulunan
piezoelektriksel halkalar, iﬂaretlenmiﬂ iki ayr› antikoru kana kar›ﬂt›ran ses dalgalar› yay›yor. Kanda bulunan
hücrelerden yaln›zca CD4 hücreleri her iki antikora birden yap›ﬂabiliyor. Böylece, özel bir görüntüleme
ekipman›yla, kan örne¤inde bulunan CD4 hücrelerinin say›s› kestirilebiliyor. E¤er bu say› çok düﬂükse,
doktorlar hastaya antiviral tedavi baﬂlatmak gerekti¤ini anl›yorlar.

v›lar oldu¤u için, hassas s›v› damlac›k
üretme teknolojisini geliﬂtirmek zorunda kald›k.
MIT’nin Technology Review dergisi
taraf›ndan y›l›n 35 genç buluﬂçular›ndan biri seçilmeni sa¤layan buluﬂun
hakk›nda bilgi verir misin?
Bu yar›iletken teknolojsini Stanford’da doktoram s›ras›nda uygulad›ktan sonra, Harvard T›p Fakültesi’ne
geçtim. ﬁunu fark ettim: Tamam, yar›iletken teknolojisi çok güzel ama ben
yapmak istedi¤im ﬂeylerin etkisini insanlar üzerinde do¤rudan görmek isterim. Yani insanlara hizmet edecek,
insanlar›n kullanabilece¤i ﬂeyler geliﬂtirmek istedim. Bu yüzden biyomedikal alanda çal›ﬂmak istedim. ‹nsanlarla ilgili yapt›¤›m ﬂeylerin beni daha
çok tatmin etti¤ini gördüm. Öyle olunca, t›bbi problemler üzerine çal›ﬂmaya
baﬂlad›m. Bu problemlerden bir tanesi
AIDS hastal›¤›, yani HIV tan›s›. Problemin kayna¤›nda ﬂu yat›yor: Dünya’da 40 milyon insan bu hastal›¤› taﬂ›yor. Hastal›k yayg›n olarak Afrika ülkeleri gibi az geliﬂmiﬂ ülkelerde görülüyor. Buradaki insanlara ilaçlar verilebiliyor. ‹laçlar pahal› de¤il, hatta
tam tersine ucuz. Ancak bu insanlara
teﬂhis konduktan sonra düzenli olarak hastal›¤›n geliﬂiminin gözetlenmesi gerekiyor. Bunu ﬂu anda yüzbin-yüzellibin dolarl›k ayg›tlar yap›yor. Do¤al olarak, bu teknolojilerin Afrika’n›n

k›rsal bölgerinde kullan›lmas› hayli
zor, hatta olanaks›z. Oysa mikroteknolojiler, mesela bilgisayar çipleri çok
ucuz.
Bu henüz oldukça yeni bir teknoloji olmas›na ra¤men ucuz bir teknoloji.
Çünkü çipler çok say›da üretilebiliyor.
Bu do¤al olarak masraf› düﬂürüyor ve
insanlar bu teknolojiyi sat›n alabiliyorlar. Bu teknolojileri ve yöntemleri kullanarak bu tarz bir çip geliﬂtirdik. Bu,
bir kere kullan›ld›ktan sonra at›labilecek bir çip. Ayr›ca yüzbin dolarl›k ayg›tlar›n yapt›¤› iﬂi, en k›rsal yerlerde
bile sorunsuz yapabiliyor. ‹ﬂlem çok
basit. Hastan›n parma¤›ndan bir damla kan çipin üzerine damlat›l›yor. Çip
otomatik olarak o hastan›n kan›nda
kaç adet CD4+ T-lenfositi oldu¤unu
söylüyor. CD4+ T-lenfositleri kanda
bir hücre tipi. Bunlar bir alt topluluk,
ayn› zamanda da az bulunan bir topluluk, ancak bizim amac›m›z hücrelerin
say›lar›n›n azalmas›na neden oluﬂturmak. Hastalar›n tedavi olabilmeleri
için, bu kan hücrelerinin say›lar›n›n
her üç ayda bir izlenmesi gerekiyor.
Biz de bunu bu yüzbin dolarl›k ayg›tlarla de¤il de, maliyeti bir dolardan daha az olan ve kullan›ld›ktan sonra at›labilen çiplerle yapabilecek bir mikroteknolojiyi geliﬂtirdik. Halen bu konu
üzerine çal›ﬂmaya devam ediyorum.
Daha sonra da, bizler kadar ﬂansl› olmayan, zor durumda olan ve yoksul
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ülkelerde yaﬂayan insanlara yard›mc›
olacak yararl› bir iﬂ yapaca¤›m› umuyorum. O aç›dan bu güzel bir proje.
Olay›n bilimsel yönü güzel, çünkü yeni bir teknolojiyi geliﬂtiriyorsunuz.
Buluﬂ, ayn› zamanda, küresel boyuttaki HIV sorununun çözümüne yönelik
olarak, CD4 hücresinin ucuz bir ﬂekilde say›labilmesine olanak sa¤l›yor.
Ald›¤›n›z ödül hakk›nda biraz bilgi
verir misiniz?
MIT Technology Review dergisinin
her y›l verdi¤i TR35 genç buluﬂçu
ödülü prestijli bir ödül. Özelli¤i ﬂu:
Her y›l, 35 yaﬂ›n alt›nda olan 35 genç
biliminsan› seçiliyor. Bu insanlar› yapt›klar› iﬂlerden dolay› onurlanr›r›yorlar. Bu insanlar›n ileride teknolojinin
yönünü de¤iﬂtirebileceklerini düﬂünüyorlar. Daha önce de çok önemli insanlar bu ödülü alm›ﬂ. Ben de ald›¤›m
için kendimi mutlu say›yorum. Ama
sonuçta ödül geçicidir. Önemli olan
çal›ﬂt›¤›m konu ve üretece¤im iﬂler.
Üzerinde çal›ﬂt›¤›m konulardan birini
aç›klad›m.
Di¤er araﬂt›rma konunuz nedir?
Üzerinde çal›ﬂt›¤›m di¤er konuyu
aç›klamak gerekirse, doktora tezim
için Stanford’da üretmiﬂ oldu¤um hassas damlac›k üretme teknolojisiyle,
ﬂimdi hassas s›v›lar de¤il de hassas
hücreler yaz›yoruz. Yani bu kez damlac›klar›n içine hücreleri yerleﬂtirerek
bunlar› teker teker, bir yaz›c›da ka¤›t
üzerine bir ﬂey yazarm›ﬂ gibi bir yüzeye yaz›yoruz. Bunun uygulamalar› doku mühendisli¤inde var. Araﬂt›rmac›lar, hücreleri istedikleri yerlere yerleﬂtirerek organlar “yazabilmeyi” hayal
ediyorlar. Biz de böylece damlac›klar
içerisine yerleﬂtirdi¤imiz hücreleri,
ses dalgalar› ve mikroak›ﬂkan teknolojisiyle, istedi¤imiz noktalara yerleﬂtirerek çok h›zl› bir ﬂekilde çeﬂitli dokular
yazmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu uygulamalardan bir tanesi. Yani hücreleri bir damlac›k içerisine kontrollü bir ﬂekilde
yerleﬂtirip istedi¤iniz herhangi bir yere
yerleﬂtirebiliyorsan›z bunun biyolojide
ve t›pta pek çok uygulamalar› olabilir.
‹ﬂte bu uygulamalar›n neler olabilece¤ini laboratuvar›mda araﬂt›r›yoruz.
ﬁu an araﬂt›rmalar›n›z› nerede yürütüyorsunuz?
Doktora sonras› çal›ﬂmalar›m› geçti¤imiz ay Harvard T›p Fakültesi’nde
tamamlad›m. ﬁimdi de ö¤retim üyesi
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si’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Daha do¤rusu, Harvard ile MIT’nin t›bbi sorunlara ortak çözümler getirebilmek amac›yla bir araya gelerek oluﬂturdu¤u
Harvard-MIT Sa¤l›k Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Böylece hem Harvard’a hem
MIT’ye asistan profesör (bizdeki “yard›mc› docent”e karﬂ›l›k geliyor) olarak
kendi laboratuvar›m› kurdum. Bu bahsetti¤im iki proje üzerine ö¤rencilerimle beraber çal›ﬂmaya baﬂlad›k.
Önümüzdeki beﬂ y›l içerisinde bu bahsetti¤im teknolojilerin hayata geçti¤ini görebilirsem bu benim için önemli
bir mutluluk kayna¤› olacak.
Onun d›ﬂ›nda bir baﬂka projem daha var. Proje yine mikroteknolojilerin
t›p uygulamalar›yla ilgili. Örne¤in,
kanser alan›nda çal›ﬂmalar›m›z var. Çal›ﬂmam›z, insan vücudunun belirli bir
bölgesinde bir tümör oluﬂtuktan sonra
o tümörun yay›lma mekanizmas›n› anlamaya yönelik. Amac›m›z, kanserli
hücrelerin tümörden kopup kan dolaﬂ›m›na kar›ﬂt›klar›n›, oradan da baﬂka
yerlere nas›l yay›ld›klar›n›, insan›n kan
dolaﬂ›m›nda bu tümörlü hücrelerden
kaç tane oldu¤unu, tedavi s›ras›nda bu
hücrelerin ne oranda azald›¤›n› gösterebilen ayg›tlar geliﬂtirmek. Tabii bunlar yine ucuz maliyetli ve kullan›m› kolay ayg›tlar olmal›. Ayg›tlar, kanda az
say›da bulunan hücreleri tespit edebilmeli. Bir kap tuz düﬂünün. Bunun içinde milyarlarca tuz tanesi olsun, ancak
bir tane de ﬂeker tanesi bulunsun.
Amac›m›z o ﬂeker tanesini onca tuz tanesinden ay›rdedebilmek. Bu asl›nda
çok ilginç bir sorun.
Okuyucular›m›za iletmek istedi¤iniz ﬂeyler var m›?
ﬁu ana kadarki hayat›m boyunca
gözlemledi¤im belli ﬂeyler var. Diyebilece¤im, insanlar sevdikleri ﬂeyleri

Piezoelektrik taban
(bas›nc› elektri¤e dönüﬂtüren düzenek)

yapmaya ve bunlar›n peﬂinden gitmeye devam ederlerse, yani gerçekten
inanarak ve isteyerek (bu bilim olabilir, sanat olabilir), yetenekli olduklar›
konularda kendilerini geliﬂtirmeye zaman ay›r›rlarsa, sonuçta her zaman
baﬂar› ve mutluluk, sevdi¤iniz iﬂi yapt›¤›n›z için gelir. Bunu gerçekleﬂtirmenin yolu da çal›ﬂmak. Pek çok arkadaﬂ›m buraya, yani Amerikaya’ya okumaya geldi ve çok baﬂar›l› oldu. Türkiye’de çok ciddi bir beyin potansiyeli
var. Ama bunun çok iyi iﬂlenmesi laz›m. Birçok insan buradan, ODTÜ, Bo¤aziçi gibi üniversitelerde akademisyen olmak üzere, Türkiye’ye geri dönüyor. Türkiye’de bilime ve AR-GE’ye
devletin ciddi para aktarmas› laz›m.
Türk Silahl› Kuvvetleri zaten bunu yap›yor. Amerika’da ordu ve devlet araﬂt›rmaya korkunç para aktar›yor. Para
olmadan araﬂt›rma olmuyor. Özel ﬂirketlerin de çok iyi araﬂt›rma burslar›
var. Ayr›ca devlete ba¤l› ulusal sa¤l›k
enstitüsü ve ulusal bilim enstitüsü
var. Bunlar çok büyük paralar ay›r›yorlar bilime. Türkiye’de de yurtd›ﬂ›nda doktora yapm›ﬂ insanlara geniﬂ
araﬂt›rma olanaklar›n›n sa¤lanmas› laz›m. Bu insanlar cok hevesli insanlar.
Gerekli deste¤i görürlerse bilimde bir
patlama yaﬂanabilir. Buna gerçekten
ihtiyaç var. ‹nsanlar›m›z›n hakettikleri
yerlere gelebilmeleri için bilimde kendilerini ispatlamalar› gerek. Kendi teknolojilerimizi yapal›m. Bizim teknoloji
üreten ﬂirketlerimiz olsun. Bu ﬂirketler dünyaya bizim teknolojilerimizi
sats›n. Tabii tüm bunlar›n kayna¤› para. O yüzden Türkiye’de bilime büyük
paralar›n aktar›lmas› laz›m.
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