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Konuşma Özeti 
 
Hemen hemen tüm enzimler, kataliz ettikleri tepkimenin en az bir aşamasında hidrojen bağı kullanırlar. Ayrıca 
tepkime boyunca yapıları sabit değildir ve birçok farklı biçemsel/konformasyonel değişim geçirirler. Enzimdeki 
biçemsel/konformasyonel değişimlerin moleküller arası hidrojen bağlarındaki proton tünellemesi ile ilişkisi 
literatürde oldukça ilgi çeken ve deneysel yöntemlerle hesapsal yaklaşımları birlikte uygulamayı gerektiren bir 
konudur. Bu konuşmada mevcut biyokimya literatüründen ayrılıp, proton tünellemesi ve protein hareketi ilişkisi 
kuantum bilişim, açık kuantum sistemleri ve kuantum termodinamik teorileri bağlamında ele alınacaktır. Enzimler ve 
substrat molekülleri arasında kuantum ilintilerin ortaya çıkabileceği ve bu ilintilerin – prensip olarak – enzimlerin 
biyolojik işlevlerinde bir kaynak olarak kullanılabileceği gösterilecektir. 
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