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Rektörün	  Mesajı	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Message	  from	  The	  Rector	  

2547	   Sayılı	   Yüksek	   Öğretim	   Kanunu	   ile	   üniversitelere	   getirilen	   yenilikler	  
çerçevesinde	   birçok	   üniversitede	   lisansüstü	   öğretim	   başlatılmıştır.	   Bilimsel	  
çalışma	   ve	   araştırma	   kadroları	   olarak	   da	   nitelendirebileceğimiz	   lisansüstü	  
öğrencilik,	   yüksek	   lisans	   ve	   doktora	   programlarını	   içermekte	   ve	   üniversite	  
bünyelerinde	  kurulan	  enstitülerce	  yürütülmektedir.	  Enstitüler	  disiplinlerarası	  
iletişimi	   ve	   eş	   güdümü	   sağlayarak	   lisansüstü	   programlar	   açmak	   ve	  
araştırmaların	   yürütülmesini	   sağlamakla	   sorumludur.	   	   Üniversitelerin	  
akademik	   seviyeleri	   Enstitülerin	   yapmış	   olduğu	   bilimsel	   çalışmalar	   ile	  
ölçülmektedir.	  

Mühendislik	   ve	   Fen	   Bilimleri	   alanlarında	   yapılan	   lisansüstü	   eğitimin	   amacı,	  
farklı	   çalışma	   alanlarında	   kişisel	   entellektüel	   derinliği	   geliştirmek;	   bilimsel	  
araştırma	   yaparak	   bilgiye	   erişimi	   sağlamak;	   eğitim,	   araştırma,	   endüstri	   ve	  
yönetimde	   kariyer	   için	   etkin	   eğitimi	   verebilmek	   ve	   öğrencilerin	   iletişim	   ve	  
liderlik	   gibi	   yetilerini	   geliştirmektir.	   Bu	   nedenle,	   üniversitelerde	   yüksek	  
öğrenim	   gören	   gençlerimizin	   sahip	   oldukları	   mesleklerde	   ufuklarını	  
genişletmek,	   yaratıcılıklarını	   ortaya	   çıkarmak	   ve	   kendilerinin	   bilimsel	   ve	  
teknik	   alanlarda	   çok	   daha	   üretken	   olmalarını	   sağlamak	   amacı	   ile	   seçtikleri	  
programlarda	  Enstitüler	  ve	  ilgili	  anabilim	  dalları	  yönlendirici	  olmalıdır.	  

Apart	   from	   enhancing	   high	   quality	   human	  
resources,	  universities	  aim	  to	  conduct	  scientific	  
researches,	   build	   up	   research	   teams,	   provide	  
these	  teams	  with	  appropriate	  individuals	  and	  a	  
prestigious	   position	   within	   international	  
knowledge	   platform,	   present	   outputs	   of	  
scientific	   ideas	  and	   researches	   for	   the	  welfare	  
of	   their	   countries,	   and	   contribute	   to	  
enrichment	   process	   of	   social,	   cultural	   and	  
economic	  life.	  

Postgraduate	   education	   has	   been	   launched	   in	  
many	  Turkish	  universities	  with	  the	  innovations	  

introduced	   in	   universities	   by	   Higher	   Education	   Law	   of	   2547.	   Standing	   for	  
scientific	   study	  and	   research	   teams,	  postgraduate	  education	  covers	  master	  
and	  doctorate	  programmes,	  and	  is	  coordinated	  by	  institutes	  founded	  within	  
universities.	   Institutes	   are	   responsible	   for	   offering	   postgraduate	  
programmes	   and	   ensure	   smooth	   proceeding	   of	   researches	   in	   an	  
interdisciplinary	   communication	   and	   coordination.	   By	   these	   scientific	  
activities	  are	  universities	  graded	  scientifically	  and	  academically.	  

Postgraduate	   education	   in	   engineering	   and	   science	   aims	   to	   improve	  
personal	   intellectual	   background	   in	   different	   fields	   of	   study,	   use	   scientific	  
researches	  in	  providing	  access	  to	  know-‐how,	  offer	  effective	  education	  for	  a	  
job	   career	   in	   education,	   research,	   industry	   and	   management	   as	   well	   as	  
developing	   social	   skills	   such	   as	   leadership	   and	   communication.	   Therefore,	  
institutes	   and	   related	   departments	   shall	   guide	   students	   about	  master	   and	  
doctorate	  programmes	  in	  fulfilling	  their	  objectives	  of	  broadening	  vocational	  
horizons,	   fostering	   creativity	   and	   productivity	   in	   scientific	   and	   technical	  
fields.	  

Üniversitelerin	   görevi,	   Ülkemizin	   ihtiyacı	   
olan	    üstün	    kalitede	    insan	    gücü	  
yetiştirmenin	   yanı	   sıra,	   bilimsel	   çalışma	   
yapmak,	   araştırma	    kadroları	    oluşturmak,	  
bu	   kadrolara	   uluslararası	   bilgi	   
platformunda	    seçkin	    bir	    yer	    ve	    bireyler	  
kazandırmak,	   bilimsel	   düşünce	   ve	   
araştırmalardan	    elde	    ettiği	    ürünleri	  
ülkesinin	   ve	   tüm	   insanlığın	   yararına	   
sunmak	    ve	    toplumsal,	    kültürel	    ve	  
ekonomik	   zenginleşme	   sürecine	   katkıda	   
bulunmaktır.	  	  

3



Rektörün	  Mesajı	   	  	  Message	  from	  The	  Rector	  

Günümüzde	   özellikle	   mühendislik	   alanlarında	   yaşanan	   hızlı	   gelişmelerin	  
sonucu	  çağdaş	   teknolojinin	   ihtiyaç	   duyduğu	  uzmanlık	   bilgisinin	  karşılanması,	  
lisansüstü	  programların,	   öğrencileri	  değişik	  alanlarda,	   lisansüstü	  derslerle	  ve	  
ileri	   araştırmalarla	   hazırlaması	   ile	  mümkündür.	   Bu	   amaçla,	   üniversite-‐sanayi	  
işbirliğinin	   geliştirilmesinde,	   ülkemizin	   bilim	   ve	   teknolojik	   kapasitesinin	  
arttırılmasında,	   üniversite-‐kamu-‐özel	   sektör	   işbirliği	   ile	   AR-‐GE	   çalışmaları	  
yapılarak	   yerel,	   bölgesel,	   ulusal	   ve	   uluslararası	   özellik	   taşıyan	   projelerle	  
lisansüstü	   çalışmalarının	   sürdürülmesinde	   ve	   sorunlara	   çözüm	   önerileri	  
sunulup,	  uygulamaya	  geçirilmesinin	  sağlanmasında	  enstitülerin	  önemi	  ortaya	  
çıkmaktadır.	  	  	  

Lisansüstü	   eğitimin	   kalitesinin	   yükseltilmesini	   sağlamak	   ve	   yürüttüğü	   eğitim	  
programlarıyla	   uluslararası	   düzeyde	   rekabet	   edebilir,	   üstün	   nitelikli,	  
araştırmacı	  olmayı	  hayat	  felsefesi	  olarak	  benimsemiş	  seçkin	  bilim	  insanları	  ve	  
araştırmacılar	   yetiştiren	   bir	   kurum	   olan	   Fen	   Bilimleri	   Enstitümüz,	   etkin	   bir	  
lisansüstü	   eğitim	   ile	   fen	   ve	   mühendislik	   alanında	   nitelikli	   araştırmacılar,	  
bilimsel	   ve	   teknolojik	   yetkinliğe	   sahip	   bireyler	   yetiştirilmesine	   katkıda	  
bulunmak;	   bilim	   ve	   teknoloji	   alanında	   uluslararası	   gelişmeleri	   ve	   toplumsal	  
gereksinimleri	   izleyerek	   yeni	   lisansüstü	   programlarının	   açılmasını	   ve	   ileri	  
araştırma	   konularına	   teşvik	   etmek;	   lisansüstü	   eğitimin	   kalitesinin	  
yükseltilmesini	   sağlamak	   ve	   yürüttüğü	   eğitim	   programlarıyla	   uluslararası	  
düzeyde	   rekabet	   edebilir,	   üstün	   nitelikli,	   araştırmacı	   olmayı	   hayat	   felsefesi	  
olarak	  benimsemiş	  seçkin	  bilim	  insanları	  ve	  araştırmacılar	  yetiştiren	  bir	  kurum	  
olmayı	  hedeflemektedir.	  

Bu	   kitapçığın	   hazırlanmasında	   emeği	   geçen	   tüm	   akademik	   ve	   idari	  
personelimize	  ve	  yaptığı	  bilimsel	  çalışmalarla	  bu	  kitapçığın	  oluşmasına	  imkan	  
kılan	   tüm	   araştırmacı	   ve	   lisansüstü	   öğrencilerimize	   teşekkür	   eder,	  
çalışmalarında	  başarılar	  dilerim.	  

Prof.	  Dr.	  Haluk	  GÖRGÜN	  
Rektör	  

Today,	   the	   special	   know-‐how	   required	   by	   modern	   technologies	   brought	  
along	  with	  fast	  developments	  especially	  in	  the	  fields	  of	  engineering	  can	  only	  
be	   accessible	   by	   providing	   students	   with	   postgraduate	   courses	   and	  
advanced	  researches	  offered	  by	  postgraduate	  programmes.	  Here	  stands	  out	  
the	  importance	  of	  institutes	  in	  enriching	  scientific	  and	  technological	  capacity	  
of	   Turkey,	   supporting	   university-‐industry	   cooperation,	   and	   postgraduate	  
studies	   including	   local,	   regional,	   national	   and	   international	   projects	   of	  
research	   and	   developments	   together	   with	   university-‐public-‐private	   sector	  
collaboration,	  and	  finally,	  proposing	  and	  applying	  solutions	  to	  problems.	  

As	  an	  institution	  that	  raises	  both	  the	  quality	  of	  postgraduate	  education	  and	  
the	  population	  of	  programme	  students	  who	  are	  internationally	  competitive,	  
highly	  qualified,	  outstanding	  and	  dedicated	  to	  be	  scientists	  and	  researchers,	  
our	   Institute	   of	   Science	   ensure	   its	   academic	   programmes	   to	   contribute	   to	  
support	  qualified	  researchers	  and	  scientifically	  and	  technologically	  proficient	  
individuals	   in	   the	   fields	   of	   science	   and	   engineering;	   to	   offer	   new	  
programmes	   in	   line	   with	   international	   developments	   and	   social	  
requirements	   in	   science	   and	   technology;	   and	   also	   encourage	   advanced	  
research	  areas.	  

I	  hereby	  thank	  and	  wish	  success	  to	  all	  the	  academic	  and	  administrative	  staff	  
for	   their	  efforts	   in	   preparations	   of	   this	   leaflet,	  and	   all	   the	   researchers	   and	  
postgraduate	  students	  whose	  studies	  are	  this	  leaflet	  built	  upon. 

Prof.	  Dr.	  Haluk	  GORGUN	  
Rector	  
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programlar	   ve	   araştırmalarla	   sağlanabilir.	   Başta	   bölgemizde	   18	   Organize	  
Sanayi	  Bölgesi	   (OSB)	   ile	  35	  Ar-‐Ge	  Birimleri	  olmak	  üzere	  ülkemizin,	  araştırma	  
ve	   tasarım	   yapabilen	   beyin	   gücüne	   gereksinimi	   vardır.	   Bu	   amacın	  
gerçekleştirilmesi	  için	  üniversite-‐sanayi	  işbirliğinin	  geliştirilmesi	  ve	  üniversite-‐
kamu-‐özel	   sektör	   Ar-‐Ge	   iş	   birlikteliğinin	   daha	   da	   güçlendirilmesi,	   atılması	  
gereken	   önemli	   adımlardan	   biridir.	   	   Enstitümüz,	   üniversitemizin	   özellikle	  
Türkiye	  Bilimsel	  Teknolojik	  Araştırma	  Kurumu	  (TÜBİTAK)	  ve	  Türk	  Standartları	  
Enstitüsü	  (TSE)	  	  ile	  yaptığı	  protokollerle,	  ilgili	  kamu	  sektörü	  destekli	  lisansüstü	  
disiplinler	  arası	  programların	  açılmalarını	  desteklemektedir.	   
Enstitümüzde  15  anabilim  dalı  altında  tezli  olarak,  14  doktora  programı  
ve  18  yüksek  lisans  programı  yürütülmektedir.  2014-2015  eğitimi 
öğretim  yılı  itibariyle,  enstitümüzde  1835  yüksek  lisans  ve  530  doktora  
öğrencisi  lisansüstü  öğretimlerine  devam  etmektedir.  Öğrencilerimiz  
eğitimleri  süresince,  bilimsel  yeterliliği  üst  düzeylerde  olan  öğretim  
üyelerimizin  danışmanlıkları  altında  son  derece  modern  ve  yeni  Arı Ge  
laboratuvalarında  kaliteli  lisansüstü  çalışmalarını  yapmaktadırlar.  
Üniversitemiz  son  5  yılda  Üniversitelerin  Akademik  Performansa  Dayalı  
Sıralamasında  (URAP)  ve  Girişimcilik  endeksinde  devlet  üniversiteleri  
arasında  hep  ilk  10 da  yer almıştır.	  
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with	   research-‐oriented	   graduate	   programs.	   In	   Gebze	   region,	   there	   are	   18	  
Organized	   Industrial	   Zone	   (OSB)	   and	   35	   R	   &	   D	   units	   that	   are	   in	   need	   of	  
brainpower	   who	   are	   capable	   of	   researching	   and	   designing.	   	   For	   the	  
realization	   of	   this	   goal,	   the	   development	   of	   university-‐industry	   and	  
university-‐public-‐private	  R	  &	  D	  cooperation	  need	  to	  be	  further	  strengthened	  
as	   one	   of	   the	   important	   steps.	   Especially	   by	   means	   of	   the	   protocols	   with	  
TUBITAK	   (The	   Scientific	   and	   Technological	   Research	  Council	   of	   Turkey)	   and	  
TSE	   (Turkish	   Standards	   Institution)	   made	   by	   our	   university,	   the	   graduate	  
school	  supports	  the	  establishment	  of	  interdisciplinary	  graduate	  programs.	  	  	  

In  our  institute  14  doctoral  programs  and  18  masters  programs  both  with  
thesis  are  carried  out  under  15  departments.  As  of  2014-2015  academic 
year,  1835 graduate  students  and  530  doctoral  students  continue  their  
education.  During  their  education,  our  students  make  graduate  studies  of 
high  quality  under  the  consultancy  of  our  senior  faculty  members  in  new  
utmost modern and high quality R & D laboratories. As a result of these high 
quality studies, our university always ranks among top 10 public universities in  
University  Ranking  by  Academic  Performance  (URAP)  and  entrepreneurship 
index within the last 5 years

Gebze	   Teknik	   Üniversitesi,	   Gebze	   Yüksek	  
Teknoloji	   Enstitüsü’nün	   devamı	   olarak,	  
lisansüstü	   eğitim-‐öğretim	   kalitesini	  
yükselterek	   sürdürmektedir.	   Bilim	   ve	  
teknoloji	  üretme	  odaklı	  eğitim	   ile	   lisansüstü	  
çalışmalarının	   ürüne	   veya	   patente	  
dönüştürülmesini	   hedeflemektedir.	   Bu	   Fen	  
Bilimleri	  Enstitüsünün	  stratejik	  hedefidir.	  	  

Günümüzde	   temel	   bilimler	   ve	   mühendislik	  
alanlarında	   ihtiyaç	   duyulan	   insan	   gücünün	  
yetiştirilmesi,	  uzmanlık	  alanı	  odaklı	  lisansüst	  

Gebze	   Technical	   University	   (GTU),	   the	   successor	  
of	   the	   Gebze	   Institute	   of	   Technology,	   continues	  
graduate	   level	   education	   by	   raising	   its	   quality.	  
Providing	  a	  focused	  education	  to	  produce	  science	  
and	   technology,	   it	   aims	   transforming	   of	   R&D	  
results	   of	   graduate	   studies	   into	   products	   or	  
patents.	   This	   is	   the	   strategic	   objective	   of	   the	  
Graduate	  School	  of	  Natural	  and	  Applied	  Sciences.	  

The	   need	   for	   training	   of	   researchers	   and	   skilled	  
manpower	   to	   follow	   the	   rapid	   developments	   in	  
the	  sciences	  and	  engineering	  can	  only	  be	  provided 
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Ayrıca  lisansüstü  öğrencilerimiz,  uluslararası  bilimsel  faaliyet  deneyimlerini  
ve yeteneklerini  geliştirmek  için  anlaşmamız  olan  yurtdışı  üniversitelerde  
ERASMUS  programı  yardımıyla  araştırma  ve  eğitim  faaliyetlerini  devam  
ettirebilirler.  2015-2016  eğitim öğretim  yılında,  Metroloji, Siber Güvenlik, 
Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programları, Bilişim 
Sistemleri, Mimarlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Mimarlık Doktora 
Programları açıldı. Üniversite-sanayi işbirliğine  katkı  sağlamak  amacıyla  da  
ilgili sektörlerde ve sanayide  çalışan  uzmanların yetiştirilmesi için tezli/tezsiz  
lisansüstü  programlarının açılması hedeflenmektedir.

Fen	   Bilimleri	   Enstitüsü,	   gelecek	   yıllar	   için	   hedeflerini,	   sürekli	   ilerleme	   ve	  
gelişmeyi	  amaçlayarak	  nitelik	  ve	  nicelik	  olarak	  ileri	  seviyelere	  ulaşmak;	  bilimin	  
öncü	  kuruluşlarından	  biri	  olmak;	   Türkiye’nin	  kalkınmasına	  ve	  dünya	  bilimine	  
katkı	   yapmak,	   eğitim	   programlarının	   sürekli	   olarak	   değerlendirilmesini,	  
geliştirilmesini	   sağlamak	   suretiyle	   etkin	   bir	   lisansüstü	   eğitim	   ile	   fen	   ve	  
mühendislik	   alanında	  nitelikli	  araştırmacılar,	   bilimsel	   ve	   teknolojik	   yetkinliğe	  
sahip	   bireyler	   yetiştirilmesine	   katkıda	   bulunmak;	   bilim	   ve	   teknoloji	   alanında	  
uluslararası	   gelişmeleri	   ve	   toplumsal	   gereksinimleri	   izleyerek	   yeni	   lisansüstü	  
programlarının	   açılmasını	   ve	   ileri	   araştırma	   konularına	   teşvik	   etmek;	  
lisansüstü	   eğitimin	   kalitesinin	   yükseltilmesini	   sağlamak	   ve	   yürüttüğü	   eğitim	  
programlarıyla	   uluslararası	   düzeyde	   rekabet	   edebilir,	   üstün	   nitelikli,	  
araştırmacı	   ve	   seçkin	   bilim	   insanları	   yetiştiren	   bir	   kurum	   olmak	   olarak	  
belirlemiştir.	  
Bu	   kataloğun,	   lisansüstü	   öğrenimlerini	   enstitümüzde	   devam	   etmek	   isteyen	  
geleceğin	   profesörlerine	   ve	   eğitim	   sürecimize	   katkı	   sunmak	   isteyen	  
sanayicimize,	   özel	   sektör	   girişimcisine	   ve	   araştırmacılarımıza	   yardımcı	  
olacağını	   düşünmekteyiz.	   Bizi	   seçen	   meslektaşlarımıza,	   altyapısıyla	   ve	  
kadrosuyla,	  enstitümüzde	  kaliteli	  bir	  eğitim	  süreci	  geçireceklerinin	  teminatını	  
veririz.	  

Prof.	  Dr.	  Muhammed	  Hasan	  ASLAN	  
Enstitü	  Müdürü	  
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Furthermore,  within  the  framework  of  ERASMUS  program,  our  graduate  
students can continue research and educational activities in order to develop 
their  international  scientific  experience  and  capabilities  at  our  partner  
universities.  In  2615-2016  academic  year,  it  was opened  “Cyber Security”,  
“Metrology”,  and   “Bioinformatics and System Biology” with thesis Master 
degree programs and “Information Systems” and “Architecture” with non-
thesis master programs and Archıtecture Doctorate program interdisciplinary 
thesis graduate programs prepared by our  faculty staff . In addition, with the 
purpose of  contributing  to  university-industry  cooperation,  we  continue  
making  effort  to  open  graduate  programs  with/without  thesis  focused  
on  expertise areas in industry.

For tareas in ihe cominndustry.  g yea    rs, Graduate School of Natural and 
Applied Sciences, has set its goals as achieving the high level of quality and 
quantity by aiming at a continuous progress and development; being one of the 
leading institutions of science; contributing to Turkey’s development and world 
science, and to raising scientifically and technologically competent individuals 
and qualified researchers  in  science  and  engineering  fields  by  providing  a  
continuous  assessment  and  development  of  education  programs;  
encouraging  the opening  of  new  graduate  programs  and  advanced  
research  subjects  by  following international developments in the field of 
science and technology and social needs; being an institution which raises both 
the level of graduate education  and  outstanding  scientists  and  researchers  
being  an  internationally competitive and superior by its education programs. 

Finally,	   we	   believe	   that	   this	   catalog	   will	   supply	   information	   to	   our	   
industrialists,	   entrepreneurs	   and	   researchers	   wishing	   to	   contribute	   to	   our	  
education	  process	  and	  our	  potential	  faculty	  members	  of	  the	  future	  who	  wish	  
to	   continue	   their	   graduate	   studies	   at	   our	   graduate	   school.	  	   We	   assure	   to	   
provide	   our	   colleagues	   preferring	   us	   to	   provide	   with	   a	   very	   high	   quality	  
educational	  process	  in	  our	  institute.	  

Assoc.	  Prof.	  Dr.	  Muhammed	  Hasan	  ASLAN	  
Institute	  Director	  
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Enstitü	  Yönetim	  
Kurulu	  /	  
Institute	  
Management	  
Board	  

Enstitü	  Yönetimi	   	  	  	  	  	  Institute	  Management	  

Enstitü	  Kurulu	  /	  
Institute	  Board	  

Prof.Dr.	  Muhammed	  Hasan	  ASLAN	   Müdür	  

Doç.Dr.	  Arif	  Çağdaş	  AYDINOĞLU	   Müdür	  Yrd.	  

Doç.Dr.	  Meltem	  YEŞİLÇİMEN	  AKBAŞ	  	   Müdür	  Yrd.	  

Üye	  
Üye	  

Üye	  

Prof.Dr.	  Ayşe Gül	  GÜREK	  

Prof.Dr.Bülent AKBAŞ	   

Prof.Dr.	  Nilay	  COŞGUN	  

Neriman	  UĞUZ	  	   Enstitü	  Sekreteri	  (Raportör)	  

Prof.Dr.	  Muhammed	  Hasan	  ASLAN	   Müdür	  

Doç.Dr.	  Arif	  Çağdaş	  AYDINOĞLU	   Müdür	  Yrd.	  

Doç.	  Dr.	  Meltem	  YEŞİLÇİMEN	  AKBAŞ	   Müdür	  Yrd.	  

	  Anabilim	  Dalı	  Başkanları	  

Prof.	  Dr.	  İbrahim	  	  SOĞUKPINAR	   Bilgisayar	  Müh.	  

Prof.	  Dr.	  Bülent	  KESKİNLER	   Çevre	  Müh.	  

Prof.	  Dr.	  Bülent	  AKBAŞ	   Deprem	  ve	  Yapı	  Müh.	  

Prof.	  Dr.	  M.Hakan HOCAOĞLU  	   Elektronik	  Müh.	  

Fizik	  

Jeodezi	  ve	  Fotog.	  Müh.	  

Prof.	   Dr.	   Rauf	   SÜLEYMANLI	  

Prof.	   Dr.	   Taşkın	   	   KAVZOĞLU	  

Prof.	  Dr.	  Ayşe Gül GÜREK	   Kimya	  

Neriman	  UĞUZ	   Enstitü	  Sekreteri	  
(Raportör)	  

Prof.	  Dr.	  Murat	  ÖZDEMİR	                 Kimya	  Müh.	  

Prof.	  Dr.	  M.Ali ARSLAN  	     Makine	  Müh.	  

Prof.	  Dr.	  Ahmet	  ÇAPOĞLU	           Malzeme	  Bilimi	  ve	  Müh.	  

Matematik	  

Mimarlık	  

 Prof.	  Dr.	  Mansur İSGENDEROĞLU	   

Prof.	  Dr.	  Tülay	  ESİN	  

Prof.	  Dr.	  Tamer	  YAĞCI	   Moleküler	  Biyoloji	  ve	  Genetik	  

Doç.	  Dr.	  Mehmet	  	  
KÜÇÜKMEHMETOĞLU	  

Şehir	  ve	  Bölge	  Planlama	  



Enstitü	  Yönetimi	   Institute	  Management 

Müdür	  /	  Director	  

Müdür	  Yardımcıları	  /	  Deputy	  Managers	  

Enstitü	  Sekreteri	  /	  Institute	  Secretary	  

Prof.	  Dr.	  	  
Muhammed	  Hasan	  ASLAN	  

+90	  262	  605	  1220	  
maslan@gtu.edu.tr	  

İdari	  Personel	  /	  Administrative	  Staff	  

Doç.	  Dr.	  	  
Arif	  Çağdaş	  AYDINOĞLU	  

+90	  262	  605	  1803	  /	  1245	  
aydinoglu@gtu.edu.tr	  

Doç.	  Dr.	  	  
Meltem	  YEŞİLÇİMEN	  AKBAŞ	  

+90	  262	  605	  2530	  /	  1245	  
akbasm@gtu.edu.tr	  

Neriman	  UĞUZ	  

+90	  262	  605	  1223	  
nuguz@gtu.edu.tr	  

Ayşe	  ÇARDAK	  SOYALP	  

+90	  262	  605	  1226	  
aysesoyalp@gtu.edu.tr	  

Mehmet	  ÇAKIR	  

Tel:+90	  262	  605	  1224	  
m.cakir@gtu.edu.tr

Semra	  DOĞANAY	  

+90	  262	  605	  1240	  
semradoganay@gtu.edu.tr	  

Gökmen	  IŞIK	  

+90	  262	  605	  1241	  

gokmen@gtu.edu.tr	  

Şahin	  DEMİR	  

+90	  262	  605	  1241	  
sahin@gtu.edu.tr	  



YÜKSEK	  LİSANS	  ve	  DOKTORA	  PROGRAMI	  

Program,	   öğrencilerine	   mühendislik	   problemlerini	   çözmek	   için	  
gereken	  sistemlerin	  tasarlanması,	  gerçeklenmesi	  ve	  sonuçlarının	  
analiz	   edilmesi	   yeteneğini	   kazandırmayı;	   gerek	   mühendislik	  
mesleğini	   icra	  edebilecek	  gerekse	  üst	  derece	  programlarına	  geçiş	  
yapabilecek	   mezunlar	   yetiştirmeyi	   amaçlamaktadır.	   Program	  
kuramsal	   platformda,	   algoritmalar,	   dil	   yapısı,	   güvenlik	   ve	  
şifreleme	   konularında,	   uygulama	   platformunda	   ise	   istemcij
sunumcu	   sistemleri,	   elektronik	   ticaret,	   veri	   tabanları,	   yazılım	  
geliştirme,	   arayüz	   tasarımı,	   güvenlik	   uygulamaları,	   sistem	  
tasarımı,	   sanal	   gerçeklik	   ve	   proses	   kontrol	   gibi	   konularda	  
öğrencilerini	  yetiştirmeye	  önem	  vermektedir.	  

M.Sc.	  and	  Ph.D.	  PROGRAM	  

The	   program	   aims	   to	   donate	   students	   with	   skills	   to	   develop	  
knowledge	   in	   designing,	   implementing	   and	   analyzing	   results	   of	  
engineering	  problems;	  and	  skills	  either	  to	  perform	  their	  profession	  
or	   to	  continue	  their	  studies	  at	  postj graduate	   level.	   The	  program	  
focuses	   on	   equipping	   students	   with	   algorithms,	   programming	  
languages,	   information	   security	   and	   encryption	   issues	   on	   the	  
theoretical	   side;	   while	   on	   the	   application	   side,	   client	   j 	   server	  
systems,	   electronic	   commerce,	   databases,	   software	  
development,	  interface	  design,	  security	  applications,	  system	  design,	  
virtual	  reality	  and	  industrial	  process	  control	  are	  emphasized.	  

Bilgisayar	  Mühendisliği	  ABD	   	  Computer	  Engineering	  



Bilgisayar	Mühendisliği	ABD	 Computer	Engineering	
													Akademik	Kadro	/Faculty	Members	 							Uzmanlık	Alanları	

Prof. Dr. İbrahim SOĞUKPINAR 
Anabilim Dalı Başkanı / Head of Department 
Koordinatör / Coordinator 
 A2 Blok, 301 
ispinar@bilmuh.gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 01 

Bilgi ve Ağ Güvenliği Bilgisayar Ağları 
Bilişim Uygulamaları Bigisayarlı Görme 

Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR 

Ofis: A2 Blok, 213 
hamantar@bilmuh.gtu.edu.tr 
hamantar@syr.edu 
+ 90 262 605 22 19 

Bilgisayar Ağları,  Bilgisayar ve Ağ 
Güvenliği, Yönlendirme Protokolleri ve 
Algoritmaları, Internet servis 
kalitesi(QoS), MPLS, Bandwidth 
Broker(BB), Yazılım Tabanlı Ağlar(SDN) 

Prof. Dr. Erkan ZERGEROĞLU 

A2 Blok, 202 
ezerger@bilmuh.gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 12 

Görsel geri besleme teknikleri Endustriel 
sistemlerin Kontrol ve Performans 
geliştirimi Model bazlı sistem kontrolu 
Elektromekanik Sistemlerin Dayanıklı 
(Robust) ve Uyarlamalı (Adaptive) 
Denetimi Gerç. 

Prof. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL 

A2 Blok, 312 
akgul@bilmuh.gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 21 

Bilgisayarla Görme ve Bilgisayar 
Grafikleri, Tıbbı görüntüleme ve görüntü 
işlemleme, doğal dil işleme ve üretme, 
makina öğrenmesi, örüntü tanıma, 
endüstriyel muayene 



Bilgisayar	Mühendisliği	ABD	 Computer	Engineering	
													Akademik	Kadro	/Faculty	Members	 							Uzmanlık	Alanları	

Doç. Dr. Fatih Erdoğan SEVİLGEN 

A2 Blok, 206 
sevilgen@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 10 

Paralel ve Dağıtık Hesaplama Yöntemleri 
ve Algoritmalar, Dağıtık Simülasyon 
Teknikleri, Sezgisel Optimizasyon 
Yöntemleri, N‐Cisim Metotları, 
Moleküler Dinamik Simülasyonu 

Doç. Dr. Hasari ÇELEBİ 

A2 Blok, 218 
hcelebi@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 08 

Kablosuz Haberleşme, sinyal işleme, 
konum belirleme, sezim ve kestirim 
kuramı, Wireless Communications, 
Signal Processing, Localization and 
Positioning, Detection and Estimation 
Theory 

Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK 

A2 Blok, 205 
gokturk@bilmuh.gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 09 

Human Computer Interaction, Input 
Devices, User Interface Design and 
Evaluation, Mobile and Ubiquitous 
Computing Multimodal Interfaces, Data 
Mining, Usability & Software 
Engineering, Medical Apps 

Yrd. Doç. Dr. Yakup GENÇ 

A2 Blok, 203 
yakup.genc@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 20 

Bilgisayarla Görme, Artırılmış Gerçeklik 
(AR), Robotik & İHA, Makine Öğrenmesi, 
Engelli Eğitimi Teknolojileri, Vision, AR, 
Robotics & UAVs, Machine Learning, 
Special Ed Technologies 



Bilgisayar	Mühendisliği	ABD	 Computer	Engineering	
													Akademik	Kadro	/Faculty	Members	 							Uzmanlık	Alanları	

Yrd. Doç. Dr. Didem GÖZÜPEK 

A2 Blok, 237 
didem.gozupek@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 17 

İletişim ağlarında çizelgeleme/kaynak 
planlaması, algoritmik çizge teorisi, 
kestirim algoritmaları, optimizasyon 

Öğr. Gör. Dr. Alp Arslan BAYRAKÇİ 

A2 Blok, 241 
bayrakci@bilmuh.gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 18 

İstatiksel Zamanlama Analizi, Tümleşik 
Devreler, Bilgisayar Destekli Tasarım, 
Bilgisayar Aritmetiği 

Öğr. Gör. Dr. Murat ŞEKER 

A2 Blok, 306 
mseker@bilmuh.gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 22 16 

Doğrusal Olmayan Denetim, Güç 
Elektroniği, Rüzgar Çevrim Sistemlerinin 
Denetimi, Yapay Sinir Ağları, Bulanık 
Denetim, Genetik Algoritmalar 



Bilgisayar	Mühendisliği	ABD	Doktora	Programı	 Computer	Engineering	Ph.D.	Program	

Tez Başlığı 

FİZİK TERAPİ EGZERSİZ TİPLERİNİN TANINMASI VE TAKİP EDİLMESİ  İÇİN 
BİR BİLGİSAYARLA GÖRME YÖNTEMİ 

Thesis Title 

A  COMPUTER  VISION  APPROACH  TO  RECOGNIZE  AND  TO  TRACK  THE 
TYPES OF PHYSIOTHERAPY EXERCISES 

Öğrenci Adı / Student’s Name İlktan AR 

Tez Danışmanı / Thesis Supervisor

Eş‐Danışman / Co‐Advisor

Doç. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

ÖZET

Eylem	 tanıma	 problemi	 sabit	 veya	 hareketli	 görüntülerde	 insanların	 hareketlerin
bilgisayarla	 tanımlanmasıdır.	 Bu	 problem	 günümüzde	 en	 dikkat	 çeken	 bilgisayarla	
görme	 konularından	 biridir.	 Literatürde	 eylem	 tanıma	 problemi:	 spor	
müsabakalarının	 hareketli	 görüntülerinden	 sporcuların	 yaptığı	 eylemlerinin	 neler	
olduğunun	tanınması,	dans	ve	bale	kareografilerinin	tanınması,	ortopedik	hastaların	
klinik	 incelemeleri,	 yaşlı	 insanların	 bakımı	 gibi	 konularla	 örneklenebilir.	 Bu	 tezde,	
hareketli	 görüntülerdeki	 insan	 eylemlerini	 tanımak	 için	 bilgisayarla	 görme	 tabanlı	
çeşitli	 sistemler	 oluşturulmuştur.	 Geliştirilen	 bu	 sistemlerde	 kullanılmak	 üzere	
hareketli	görüntülerdeki,	hareket	tabanlı	öznitelikleri	tanımlayabilmek	için	ve	duruş	
tabanlı	 öznitelikleri	 tanımlayabilmek	 için	 özgün	 öznitelik	 çıkarma	 yöntemleri	
oluşturulmuştur.	Tez	kapsamında	insan	eylemlerinin	tanınmasına	örnek	konu	olarak	
evde	 yapılan	 fizik	 tedavi	 egzersizlerinin	 analizi	 seçilmiştir.	 İlgili	 sağlık	
kuruluşlarından	 evde	 yapılan	 fizik	 tedavi	 seanslarında	 en	 sık	 kullanılan	 egzersiz	
tipleri	 hakkında	 bilgi	 alındıktan	 sonra	 bu	 egzersizlerin	 hareketli	 görüntülerini	
barındıran	 bir	 veri	 kümesi	 oluşturulmuştur.	 Ev	 Ortamındaki	 Fizik	 Tedavi	
Egzersizleri	 (EOFTE)	 veri	 kümesinde	 MS	 Kinect	 algılayıcı	 kullanılarak	 kaydedilen	
240’ar	 tane	renk	ve	derinlik	hareketli	görüntüleri	bulunmaktadır.	Daha	sonra,	 fizik	
tedavi	egzersizlerinin	analizi	 için	 temel	ve	gelişmiş	olmak	üzere	 iki	 farklı	sistemler	
tasarlanmıştır.	 Bu	 sistemler	 hareket,	 duruş	 ve	 nesne	 bilgisi	 olmak	 üzere	 üç	 ana	
fizyoterapi	 bilgi	 türünün,	 üretken	 bir	 Bayes	 ağı	 yapısında	 değerlendirerek	

ABSTRACT

Action	 recognition	 problem	 is	 defined	 as	 the	 computerized	 recognition	 of	 human	
actions	 from	 still	 images	 or	 videos.	 This	 problem	 is	 one	 of	 the	 most	 interesting	
topics	in	computer	vision.	Examples	of	action	recognition	problem	in	literature	are:	
recognition	of	 sport	 specific	 actions	 (e.g.	 style	 of	 tennis	 serve)	 from	 sport	 videos,	
recognition	of	dance's	and	ballet's	choreography,	clinical	examination	of	orthopedic	
patients,	 examination	of	human	physical	 status,	 and	care	of	elderly	people.	 In	 this	
thesis,	computer	vision	based	systems	are	constructed	to	recognize	human	actions	
from	videos.	In	order	to	use	within	these	systems,	novel	feature	extraction	methods	
are	developed	which	obtain	motion‐based	features	and	stance‐based	features.	The	
analysis	of	home‐based	physiotherapy	exercises	 is	selected	as	a	subtopic	 in	action	
recognition.	 After	 receiving	 information	 about	 the	 most	 common	 types	 of	 home‐
based	 physiotherapy	 exercises	 from	 related	 health	 care	 institutes,	 a	 dataset	
(EOFTE)	 that	 contains	 videos	 of	 these	 exercises	 was	 created.	 The	 EOFTE	 dataset	
contains	240	color	and	240	depth	videos	which	are	captured	by	a	Microsoft	Kinect	
sensor.	 Then,	 two	 different	 systems	 have	 been	 proposed,	 as	 basic	 and	 enhanced	
version,	 to	 analyze	 physiotherapy	 exercises.	 These	 two	 systems	 use	 the	 main	
sources	 of	 information	 in	 physiotherapy	 (motion	 patterns,	 stance	 information,	
exercise	object)	within	a	Bayesian	network	and	recognize	the	type	of	exercise	in	the	
given	videos	accurately.	Although	the	recognition	rate	obtained	by	using	both	color	
and	depth	videos	 is	higher	 than	using	only	color	videos,	 the	proposed	system	can	
robustly	use	only	color	videos.	Finally	a	novel	approach	is	presented	to	estimate	the	
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egzersizleri	 yüksek	 başarı	 oranı	 ile	 tanımaktadır.	 Sistemlerde	 renk	 ve	 derinlik	
hareketli	 görüntüleri	 birlikte	 kullanılmıştır.	 Sadece	 renk	 hareketli	 görüntülerini	
kullanarak	 da	 yüksek	 tanıma	 oranları	 elde	 edilmiştir.	 Son	 olarak,	 egzersiz	
seanslarının	 takibi	 için	 egzersiz	 tekrar	 sayısının	 tahmin	 eden	 özgün	 bir	 yöntem	
geliştirilmiştir	Geliştirilen	sistemlerin	ve	yöntemlerin	etkinliği	birçok	eylem	tanıma	
veri	 kümesinde	 test	 edilmiş	 ve	 elde	 edilen	 sonuçların	 başarılı	 olduğu	 literatürdeki	
benzer	çalışmaların	sonuçları	ile	karşılaştırılarak	gösterilmiştir	

exercise	repetition	counts. The	effectiveness	of	the	developed	systems	and	methods	
is	 validated	 on	 several	 action	 recognition	 datasets.	 The	 results	 obtained	 in	 the	
experiments	proved	that	the	developed	systems	and	methods	are	successful	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Eylem  Tanıma,  Egzersiz  Tanıma,  Öznitelik  Çıkarımı,  Bayes  Ağı,  Haar 
Benzeri Hareket Öznitelikleri, Izgarasal Duruş Öznitelikleri 
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ÖZET

Sağlık	alanında	sahtecilik	ve	suistimal	tespiti,	veri	madenciliği	çalışmaları	açısından	
en	 zor	 problemlerdendir.	 Çalışmaların	 çoğunda	 yeterli	 ve	 gerçek	 veriye	 ulaşma	
zorluğu	 yaşandığından,	 çoğunlukla	 sadece	 belirli	 aktör	 veya	 sağlık	 hizmetleri	 ele	
alınarak	problemin	sınırlı	bir	durumu	üzerinde	çalışılmıştır.	Bu	çalışmamızın	amacı,	
sahtecilik	ve	suistimal	vakalarını,	ilgili	vakaya	dâhil	olan	aktör	ve	metâlardan	(sağlık	
hizmeti,	 ilaç,	 vb.)	 bağımsız	 olarak	 tespit	 edebilen,	 anormal	 davranışların	 parçalı	
doğasını	dikkate	alan	ve	yeni	sahtecilik	türleri	için	kolaylıkla	adapte	edilebilen	özgün	
bir	 uygulama	 çerçevesi	 önermektir.	 Çalışmada,	 etkileşimli	 makina	 öğrenmesi	
yöntemi	 kullanılarak	 uzman	 bilgisi	 gerekli	 tüm	 alanlarda	 çalışmaya	 aktarılmıştır.	
Modelin	 doğruluğunu	 artırmak	 için	 çalışmada	 iyi	 bilinen	 yöntemler	 kullanılmıştır.	
Aktör	 ve	niteliklere	 ağırlık	 atamak	 için	 ikilik	düzende	 çiftleri	 karşılaştırma,	 benzer	
aktörlerin	 kümelenmesi	 için	 beklenti	 çoklama	 ‐BK,	 proaktif	 risk	 hesaplayabilmek	
için	 iki	kademeli	veri	ambarı,	detaylı	analiz	 için	 ileri	görselleştirme	araçları	 ile	risk	
hesaplamasında	 z‐skor	 ve	 standardizasyon	 kullanımı	 bu	 yöntemlerden	 öne	
çıkanlardır.	 Alan	 uzmanları,	 senaryo	 hikâyelerini	 yazarak	 6	 farklı	 sahtecilik	 ve	
suistimal	 davranış	 türü	 tanımlamışlardır.	 Önerilen	 uygulama	 çerçevesi,	 gerçek	 ilaç	
reçete	 verileri	 üzerinde	 altı	 farklı	 sahtecilik	 ve	 suistimal	 davranışı	 için	 reçetedeki	
tüm	 aktör	 ve	 metâları	 kapsayacak	 şekilde	 deneysel	 süreçlerden	 geçirilmiştir.	 Her	
deneyin	Area	Under	Curve	(AUC)	ve	maliyet	etkinlik	derecesi	ölçülmüştür.	Önerilen	

ABSTRACT

Detecting	fraudulent	and	abusive	cases	in	healthcare	is	one	of	the	most	challenging	
problems	 for	 data	mining	 studies.	 However,	most	 studies	 have	 a	 shortage	 of	 real	
data	and	focus	on	a	limited	version	of	the	problem	by	covering	only	a	definite	actor	
and	commodities,	such	as	healthcare	service,	disease,	etc.	The	purpose	of	this	study	
is	to	model	a	novel	framework	capable	of	detecting	the	fraudulent	and	abusive	cases	
independently	from	the	actors	and	commodities	involved	in	the	claims,	considering	
the	 fragmented	 nature	 of	 the	 fraudulent	 and	 abusive	 behaviors	 and	 having	 an	
extensible	 structure	 to	 introduce	new	 fraud	 and	abuse	 types.	 Interactive	machine	
learning	incorporating	experts’	knowledge	in	an	unsupervised	setting	is	utilized.	To	
increase	 the	accuracy	of	 the	 framework,	 several	well‐known	methods	are	utilized,	
such	 as	 the	 binary	 pairwise	 comparison	 for	 weighting	 the	 actors	 and	 attributes,	
expectation	maximization	for	clustering	similar	actors,	two‐stage	data	warehousing	
for	 proactive	 risk	 calculations,	 visualization	 tools	 for	 effective	 analyzing,	 and	 z‐
scores	 to	 calculate	 the	 risks.	 The	 experts	 define	 six	 different	 abnormal	 behavior	
types	using	 storyboards.	The	proposed	 framework	 is	 evaluated	with	 real‐life	data	
for	 defined	 abnormal	 behavior	 types	 for	 prescriptions	 by	 covering	 all	 relevant	
actors	and	commodities.	The	experiment	iterations	are	evaluated	by	measuring	the	
AUC	 and	 cost	 saving	 rates.	 eFAD™	 is	 developed	 by	 using	 the	 proposed	model	 to	
make	 both	 proactive	 and	 retrospective	 analysis	 and	 support	 the	 experts	 for	 fact‐
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model	 ile	 hem	 proaktif;	 hem	 de	 retrospektif	 tespite	 ve	 analize	 imkân	 sağlayan	
eFAD™	 adında	 bir	 ürün	 geliştirilmiş	 ve	 alan	 uzmanlarının	 eFAD	 tarafından	 tespit	
edilen	 şüpheli	 işlemlerin	 delillerini	 inceleyerek	 nihai	 karar	 hızlıca	 ulaşmaları	
sağlanmıştır.	 eFAD	 Suite,	 Türkiye’de	 iki	 ayrı	 geri	 ödeme	 kurumu	 tarafından	 ilaç	
reçeteleri	üzerinde	tespit	ve	delillendirme	amacıyla	kullanılmıştır	

finding	 processes.	 eFAD	 is	 utilized	 by	 a	 company	 to	 produce	 monthly	 reports	
indicating	abnormal	behaviors	for	two	insurance	companies	in	Turkey	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Karar  Destek  Sistemleri,  Sahtecilik  Tespiti,  Sağlık  Sigortası,  Etkileşimli 
Makine Öğrenmesi, Veri Madenciliği 
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ÖZET

Bu	çalışmada	Quanser	Inc.	firmasının	5	DOF	Haptic	Wand	cihazının	gerçek	zamanlı	
Linux	işletim	sistemi	altında	denetimi	ve	kontrolü	yapılmıştır.	5	DOF	Haptic	Wand,	5	
serbestlik	derecesine	sahip	dokunsal	geri	bildirim	verebilen	bir	cihazdır.	Bu	cihaz	ile	
uygulama	 geliştirmek	 için	 döngüde	 donanım	 uygulamalarında	 etkili	 bir	 ara	 yüz	
sunan	Zenom	benzetim	ortamı	kullanılmıştır.	Zenom,	Xenomai	yamalı	Linux	gerçek	
zamanlı	işletim	sistemi	üzerinde	çalışmaktadır.	Ancak	dokunsal	geri	bildirim	cihazını	
üreten	 firma	gerçek	zamanlı	 Linux	platformuna	destek	vermemektedir.	Bu	yüzden	
cihaza	 ait	 sürücü	 ve	 uygulama	 programlama	 ara	 yüzü	 yapılmıştır.	 Bu	 bileşenler	
aracılığıyla	 Zenom	 ortamı	 ile	 cihaz	 haberleşmesi	 gerçek	 zamanlı	 olarak	 mümkün	
olmuştur.	Bu	iletişimin	nasıl	kurulacağına	dair	örnek	teşkil	etmesi	için	5	DOF	Haptic	
Wand	 cihazından	 veri	 okuyup,	 cihaza	 veri	 yazan	 örnek	 uygulamalar	 yapılmış	 ve	
açıklanmıştır	

ABSTRACT

In	 this	 study,	Quanser	 Inc.’s	 5	DOF	Haptic	Wand	products	has	been	 controlled	on	
Linux	 based	 real‐time	 operating	 system.	 5	 DOF	 Haptic	 Wand	 has	 five	 degree	 of	
freedom	allowing	 for	 three	 translations	and	 two	rotations.	To	develop	application	
with	this	device,	Zenom’s	simulation	environment	which	is	an	effective	framework	
to	develop	hardware‐in‐the‐loop	simulations	has	been	used.	Zenom	runs	on	Linux	
patched	 with	 Xenomai.	 The	 company	 that	 develops	 the	 haptic	 device	 does	 not	
support	 the	 real‐time	 Linux	 platform.	 Therefore,	 this	 thesis	 presents	 driver	 and	
application	programming	interface	(API)	for	haptic	programming	which	support	a	5	
DOF	 Haptic	 Wand	 device.	 A	 part	 of	 the	 thesis	 is	 a	 set	 of	 testing	 applications	
illustrating	a	basic	use	of	these	API

Anahtar Kelimeler / Key‐words Gerçek Zamanlı Benzetim, Xenomai, Zenom, Dokunsal Geri Bildirim 
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ÖZET

Bu	 çalışmada,	 Cortex‐A8	 işlemcisine	 sahip	 olan	 OMAP4	 gömülü	 sistemi	 (GS)	
kullanılarak	 gömülü	 sistemler	 üzerinde	 araç	 içi	 eğlence	 bilgi	 sistemi	 (EBS)	
tasarlanmıştır.	GS	kablosuz	adaptör	ile	kablosuz	modem	haline	getirilmiş,	bu	sayede	
EBS	 ’ye	 bağlanan	 her	 kablosuz	 cihaz	 (tablet,	 telefon	 vb.)	 EBS	 özelliğine	 sahip	
olmuştur.	 GS	 üzerinde	 samba	 sunucu	 kurularak	 kullanıcıların	 medya	
izleyip/dinleyip,	 dosya	 paylaşabileceği	 bir	 ortam	 oluşturulmuştur.	 Bluetooth	
özellikli,	araç	üzeri	tanı	(OBD2)	sistemi	kullanılarak	EBS	ekranına	(yol	bilgisayarı)	ve	
kullanıcılara	 CAN	 (controller	 area	 network)	 veri	 yolundan	 araç	 bilgileri	 temin	
edilmiştir.	 GPS/4G	 modülü,	 GS	 ile	 entegre	 edilerek	 hem	 yol	 bilgisayarına	 hem	 de	
kullanıcılara	internet	ve	yer	bilgisi	sunulmuştur.	Tüm	bu	sistemin	4	farklı	kablosuz	
cihaza	kadar	hizmet	verdiği	test	edilmiş	ve	bunun	sonucunda	kavramsal	kanıt	(ing:	
proof	of	concept)	çalışması	ortaya	konulmuştur	

ABSTRACT

In	 this	 study,	 an	 in‐vehicle	 infotainment	 system	 (IS)	 is	 proposed	 on	 embedded	
systems	 having	 an	 Cortex‐A8	 processor.	 Using	 a	 wireless	 network	 adaptor,	 the	
embedded	system	was	used	as	a	modem	enabling	other	devices	(tablet,	phone	e.t.c)	
connect	to	 it	as	clients.	An	environment	that	users’	media	watch,	 listen,	and	share	
files,	 is	 from	 via	 the	 use	 of	 samba	 server	 installed	 on	 embedded	 system.	 Vehicle	
information	 is	 also	 provided	 to	 IS	 screen	 (navigation	 computer)	 and	 users,	 via	 a	
CAN	 bus	 interface	 integrated	 using	 on	 board	 diagnostic	 (OBD2)	 system.	 Internet	
access	and	location	information	is	provided	to	both	main	navigation	computer	and	
to	 the	 users	 by	 integrating	 GPS/4G	 module	 with	 embedded	 system.	 The	 overall	
system	can	serve	up	to	4	different	wireless	devices	and	the	results	are	provided	as	a	
proof	of	concept	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Gömülü Sistem, Eğlence Bilgi Sistemi, Kablosuz
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ÖZET

Günümüzde	 artan	 servis	 ihtiyaçlarıyla	 birlikte	 Türkçede	 “Bankamatik”	 adı	 ile	
adlandırılan	 ATM	 (Automated	 Teller	 Machine)	 cihazlarının	 kullanımı	 giderek	
artmaktadır.	 Hizmet	 sağlayan	 servislerde	 görülen	 artış	 arayüz	 tasarımını	
zorlaştırmakta	 ve	 kullanıcı	 dostu	 olmaktan	 uzak	 arayüzler	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Bu	
çalışmada;	 ATM	 cihazlarının	 kişiye	 özel	 gelişmiş	 özelliklerle	 donatılarak	 gerek	
kullanıcıya	 kullanım	 kolaylığı,	 gerekse	 sistem	 modifikasyon	 ve	 güncelleme	
avantajları	 sağlayacak	 biçimde	 yazılım	 alt	 çerçevesinin	 oluşturulması	 ve	 bu	
çerçevede	 yeni	 bir	 ATM	 cihazı	 arayüz	 yönetim	 sistemi	 geliştirilmiştir.	 Sistem	
sayesinde	 kullanıcılara;	 ATM	 cihazlarında	 yeni	 nesil	 işlemlerin	 rahatlıkla	
tanımlanabileceği,	 banka	 personelleri	 tarafından	 hatasız	 yönetilebilen,	 arayüz	
değişimlerinde	 kullanım	 sorunları	 oluşturmayan	 ve	 kolay	 kullanılabilir	 bir	 arayüz	
yönetim	 ortamı	 sağlanmıştır.	 Geliştirilen	 sistem	 sayesinde;	 tasarımlara	modülerlik	
ve	 ölçülebilir	 arayüz	 performans	 metriği	 ortaya	 çıkarılmış,	 bu	 metriğin	 deneysel	
sonuçları	 üzerine	 de	 analizler	 yapılmıştır.	 Çalışma	 kapsamında	 ayrıca	 senaryo	 adı	
verilen	modüler	tasarımlar	üzerine	kullanıcı	merkezli	işlem	ölçümleri	yapılmış	olup,	
kullanıcı	 grupları	 çıkarılmıştır.	 Çıkan	 kullanıcı	 gruplarına	 özel	 ATM	 arayüz	
tasarımları	 oluşturarak	 da	 kullanıcılara	 daha	 verimli	 ve	 başarılı	 işlem	 arayüzleri	
sağlanmıştır.	 Elde	 edilen	 sonuçlar	 00794.STZ.2011‐1	 numaralı	 SAN‐TEZ	 (Sanayi	
Tezleri	 Programı)	 kapsamında	 çalışılan	 banka	ATM’leri	 üzerinde	 uygulanmış	 olup,	
ATM	 platform	 standartlarına	 ve	 çok	 dilli	 yapıya	 uygun	 olması	 sebebiyle	 bu	

ABSTRACT

In	 line	with	 the	 increasing	 service	 demands,	 the	 use	 of	 ATM’s	 (Automated	 Teller	
Machine	which	is	known	as	‘Bankamatik’	in	Turkish)	has	been	increasing.	The	rise	
in	the	services	provided	to	customer	complicates	the	interface	design	and	leads	to	
unfriendly	 interfaces.	 In	 this	 study,	a	new	 interface	management	 system	has	been	
developped	 based	 on	 the	 software	 frame	 ensuring	 user	 friendliness	 to	 users	
through	new	personalised	advanced	facilities	as	well	as	some	advantages	of	system	
modifications	and	updates	of	 the	ATM’s.	With	 this	system,	a	new	environment	 for	
interface	 management	 which	 the	 new‐generation‐transactions	 can	 easily	 be	
introduced	and	can	be	managed	by	bank	personnell	faultlessly	and	which	does	not	
create	any	problems	during	interface	changing,	has	been	provided	to	users	as	user	
friendly	concept.		With	the	help	of	this	newly	developped	system,	the	modularity	of	
designs	 is	 enabled,	 a	measurable	metrics	 of	 interface	 has	 been	 emerged,	 and	 the	
analyses	 based	 on	 the	 experimental	 conclusions	 of	 this	 metrics	 have	 also	 been	
performed.	 In	 the	 context	 of	 this	 study,	 the	 user	 groups	 have	 also	 been	 defined	
though	the	transaction	measurements	on	modular	designs	which	called	‘scenarios’.	
Based	on	defined	user	 groups,	 special	ATM	 interfaces	 have	been	 created	 for	 each	
group	to	ensure	more	effective	and	high	performance	transaction	interface	to	users.		
As	 the	 conclusions	 are	 compliant	 to	 ATM	 platform	 standards	 and	 multilingual	
structure,	the	conclusions	derived	from	this	study	have	been	applied	on	the	ATM’s	
covered	under	00794.STZ.2011‐1	SAN‐TEZ	(Industry	Theses	Program)	program	to	
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sektördeki	yerli	ve	yabancı	müşterilere	hitap	etmesi	hedeflenmiştir reach domestic	and	foreign	customers
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ÖZET

Bu	çalışmada,	3B	sanal	ortamlarda	2B	nesneler	ile	çoklu	dokunma	tabanlı	etkileşim	
gerçekleştirilmiştir.	 İlk	aşamada,	bu	 tip	bir	etkileşim	 için	kullanılacak	görüntüleme	
sistemine	 karar	 vermek	 için,	 standart	 ekran	 ve	 sanal	 gerçeklik	 gözlüğü	 3B	
ortamlarda	2B	hedef	seçme	performansı	açısından	karşılaştırılmıştır.	Bu	amaçla	bir	
deney	 düzeneği	 hazırlanmış	 ve	 11	 katılımcı	 ile	 deney	 gerçekleştirilmiştir.	 Deney	
sonucunda	elde	 edilen	veriler	 ışığında	 sanal	 gerçeklik	 gözlüğünün	standart	 ekrana	
göre	daha	avantajlı	olduğu	görülmüştür.	 İkinci	aşamada	görüntüleme	sistemlerinin	
bir	 özelliği	 olan	 stereoscopic	 görüntü	 ile	 monoscopic	 görüntü	 3B	 ortamlarda	 2B	
hedef	 seçme	 performansı	 açısından	 karşılaştırılmıştır.	 Bir	 deney	 düzeneği	
hazırlanmış	 ve	 20	 kişi	 üzerinde	 deney	 yapılmıştır.	 Bu	 deneyde	 sanal	 gerçeklik	
gözlüğü	için	stereo	ve	mono	görüntü	ve	standart	ekran	için	stereo	ve	mono	görüntü	
olmak	 üzere	 dört	 farklı	 sistem	 karşılaştırılmıştır.	 Sonuç	 olarak	 stereo	 görüntünün	
hedef	 seçme	performansı	üzerinde	önemli	bir	etkisi	olmadığı	görülmüştür.	Üçüncü	
aşamada	ise	gölge	kullanımının	performansa	etkilerini	incelemek	amacıyla	bir	deney	
düzeneği	 hazırlanmış	 ve	 elde	 edilen	 sonuçlar	 ikinci	 aşamadaki	 sonuçlar	 ile	
karşılaştırılmıştır.	 Deney	 sonucunda	 gölge	 kullanımının	 ekran	 üzerinde	 olumlu	
yönde	 bir	 etkisinin	 olduğu	 gözlenmiş,	 SGG	 üzerinde	 ise	 önemli	 bir	 etki	
oluşturmamıştır.	 Son	 olarak	 sanal	 gerçeklik	 gözlüğü	 kullanılarak	 3B	 ortamda	 2B	
nesneler	ile	çoklu	dokunma	tabanlı	etkileşime	girilebilecek	bir	sistem	geliştirilmiştir	

ABSTRACT

In	this	work,	multitouch	 interaction	with	2D	objects	 in	3D	virtual	environments	 is	
developed.	 First,	 2D	 target	 selection	 performance	 in	 3D	 virtual	 environments	 is	
compared	for	standard	monitor	and	head	mounted	display	to	decide	which	type	of	
display	 system	 is	 better	 for	 this	 type	 of	 interaction.	 For	 this	 purpose,	 an	
experimental	setup	is	prepared	and	this	experiment	is	applied	to	11	participant.	The	
experimental	 results	 show	 that	 head	 mounted	 display	 is	 better	 than	 standard	
monitor	 in	 terms	 of	 selection	 performance.	 Second,	 stereoscopic	 view	 and	
monoscopic	 view	 is	 compared	 for	 2D	 target	 selection	 performance	 in	 3D	 virtual	
environments	using	standard	monitor	and	head	mounted	display.	An	experimental	
setup	is	prepared	for	this	purpose	and	applied	to	20	participants.	Results	show	that	
stereoscopic	 view	 is	 not	 effects	 2D	 target	 selection	 performance	 in	 3D	 virtual	
environments	 significantly.	 Third,	 an	 experimental	 setup	 is	 prepared	 to	 compare	
shadow,	stereo	view	and	mono	view	performances.	Results	show	that,	 in	standard	
monitor	 setup,	 shadow	 has	 a	 significant	 performance	 improvement.	 However,	 in	
SGG	setup,	shadow	has	no	significant	effect	on	target	selection	tasks.	Last,	a	system	
for	 multitouch	 interaction	 with	 2D	 objects	 in	 3D	 virtual	 environments	 that	 uses	
head	mounted	display	is	developed	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Sanal Gerçeklik, 3B Kullanıcı Arayüzleri, Çoklu Dokunma ile 
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ÖZET

Günümüzde	 mobil	 cihazlar	 yaygınlaşmakta	 ve	 insan	 hayatının	 neredeyse	 her	
safhasına	girmektedir.	Bu	kadar	yaygın	olan	cihazları	kullanmak	için	yeni	yöntemler	
de	 araştırılmaktadır.	 Son	 teknolojiler	 arasında	 yer	 alan	 ses	 arayüzü	 ile	 etkileşim,	
kullanıcıların	 yoğun	 ilgi	 gösterdiği	 yöntemler	 arasındadır.	 Mobil	 cihazların	 ses	
komutları	 ile	 yönetilebilmesi	 için,	 klasik	 grafiksel	 kullanıcı	 arayüzü	 (GKA)	
uygulamalarının,	ses	girdilerini	alıp	işlem	yapabilecek	şekilde	yeniden	geliştirilmesi	
gerekmektedir.	 Klasik	 GKA	 uygulamalarındaki	 gibi	 görsel	 bir	 arayüze	 sahip	
olmayacak	 olan	 bu	 uygulamaların	 geliştirilmesi	 ses	 kullanıcı	 arayüzü	 (SKA)	 adı	
verilen	farklı	bir	metodoloji	ile	geliştirilmelidir.	SKA,	kullanıcının	sesini	girdi	olarak	
alan	 ve	 sonucunda	 da	 önceden	 kaydedilmiş	 sesleri	 veya	 sentezlenmiş(robotik)	
sesleri	çıktı	olarak	verebilen	bir	kullanıcı	arayüzü	tipidir.	SKA,	her	birinin	kesin	bir	
göreve	denk	geldiği	ses	komutlarını	içerir.	Bu	komutlar	SKA’nın	bir	parçası	olan	ses	
algılama	 kısmında	 gerçekleştirilir.	 İyi	 tasarlanmış	 ve	 iyi	 gerçeklenmiş	 bir	 SKA,	 ses	
algılama	işlemindeki	hata	olasılıklarını	azaltır,	kullanıcıya	hatırlaması	ve	kullanması	
kolay	uygulama	akışı	sağlar.	Kötü	tasarlanmış	bir	SKA	ise,	anlaşılamayan,	hatırlaması	
zor,	ses	algılama	motoru	tarafından	algılanması	zor	ve	bu	sebeplerden	hata	yapmaya	
müsait	komutlar	içerir.	SKA’nın	ana	hedefi,	kullanıcıyı	sıkmayacak	ve	basit	kullanıma	
sahip	 bir	 uygulama	 gerçeklemektir.	 Bu	 hedef	 doğrultusunda	 yapılan	 tez	
çalışmasında,	 SKA	 uygulaması	 geliştirirken	 hangi	 yöntemlerin	 kullanılabileceği	
araştırılmış	ve	kullanılabilirlik	açısından	değerlendirilerek	kullanılabilirliği	 arttıran	

ABSTRACT

Nowadays,	mobile	devices	are	very	popular	and	many	people	use	them.	As	they	are	
very	popular,	new	usage	techniques	are	searched.	One	of	and	most	interesting	usage	
technique	 is	voice	user	 interface.	People	have	shown	an	 intense	 interest	 in	mobile	
devices	 to	 be	managed	 through	 voice	 commands.	One	 of	 the	 reasons	 is	 that,	 they	
don’t	 like	using	small	 keyboards	 for	 typing	and	other	 reason	 is	 that,	 they	want	 to	
continue	to	their	daily	life	while	they	are	using	their	mobile	devices	without	being	
hands	and	eyes	dependent.	For	example,	sending	e‐mails	while	driving	or	changing	
the	 current	 playing	 song	 on	mobile	 device	 just	 by	 voice	 commands.	VUI	 is	 a	 user	
interface	 kind	 which	 can	 receive	 voice	 as	 input	 and	 can	 output	 pre‐recorded	 or	
synthesized	 (robotic)	 voices.	 VUI	 includes	 voice	 commands	 to	 correspond	 to	 a	
definite	 task.	These	 commands	are	carried	out	 at	 the	voice	 recognition	which	 is	a	
part	of	VUI.	A	well‐designed	and	well‐implemented	VUI,	 reduces	 the	possibility	of	
error	 at	 voice	 recognition	 stage,	 allows	 the	 user	 to	 remember	 and	 easy	 to	 use	
application	flow.	A	poorly	designed	VUI,	includes	unclear,	difficult	to	remember	and	
hard	 to	 be	detected	 commands	by	 voice	 recognition	 engine	 that	 causes	 the	 error.	
The	main	objective	of	VUI	creating	a	simple,	easy	to	use	application	and	not	boring	
the	 user.	 In	 this	 study,	 the	methods	 to	 be	 used	 in	 developing	 the	VUI	 application	
which	increases	the	usability,	researched	and	evaluated	in	terms	of	usability 
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daha	iyi	yöntemler	sunulmuştur	
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ÖZET	

Bu	 çalışmada,	 Oyun	 Teorisi	 ve	 Bulanık	 Mantık	 yaklaşımı	 Namazgah	 Baraj	
havzasındaki	 çevresel	 ve	 ekonomik	 etkinin	 dengelenmesi	 amacıyla	 kullanılmıştır.	
Arazi	 kullanımından	 kaynaklanan	 ekonomik	 getiriyi	 maksimum	 yapmak	 ve	
rezervuarın	 su	 kalitesini	 korumak	 hedefleri	 belirlenerek,	 arazi	 kaynakları	 bu	
hedefleri	 gerçekleştirecek	 şekilde	 tahsis	 edilmiştir.	 Toplam	 fosfor	 (TP)	 (kg/ha.yıl)	
çevresel	 değer,	 arazi	 kullanımından	 kaynaklanan	 ekonomik	 gelir	 (EG)	 (TL/ha.yıl)	
ise	 ekonomik	 değer	 olarak	 belirlenmiştir.	 Yerinde	 yapılan	 incelemeler,	 bölgenin	
halihazır	haritası	ile	hava	fotoğrafları	üzerinde	yapılan	çalışmalar	ve	bölge	sakinleri	
ile	 yapılan	 görüşmeler	 sonucu	 havzadaki	 arazi	 kullanımının	 tipleri	 belirlenmiştir.	
Hem	tarım	alanlarındaki	mevcut	gübre	kullanımı,	hem	de	ürünlerin	ihtiyaç	duyacağı	
gübre	 kullanımına	 göre	 hesap	 yapılmıştır.	 Her	 iki	 durum	 için	 de	 Organize	 Sanayi	
Bölgesinin	 (OSB)	 sistemde	 olduğu	 ve	 olmadığı	 2	 farklı	 senaryo	 oluşturulmuştur.	
Mevcut	 durumda	 kullanılan	 gübre	 miktarına	 göre	 yapılan	 hesapta	 elde	 edilen	
minimum	 TP	 değeri	 barajın	 asimilasyon	 kapasitesine	 çok	 yakın	 olduğu	 için	 bu	
durumun	 rezervuar	 için	 tehlike	 oluşturduğu	 ve	 bu	 nedenle	 bilinçsiz	 gübre	
kullanımının	önlenmesi	 gerektiği	 sonucuna	varılmıştır.	Buna	ek	olarak,	 yüksek	EG	
ve	düşük	TP	yüküne	bağlı	olarak	buğday	ve	mısır	yetiştiriciliği	yerine	fındık,	meyve	
ve	 sebze	 yetiştiriciliğinin	 daha	 uygun	 olduğu	 bulunmuştur.	 OSB	 alanı	 yüksek	 EG	
değeri	ve	düşük	TP	değeri	sebebiyle	oyuncular	tarafından	tercih	edilmiş	ve	havzada	

ABSTRACT	

In	 this	 study,	 Game	 Theory	 and	 Fuzzy	 Programming	 approaches	 were	 used	 to	
balance	 economic	 and	 environmental	 impacts	 in	 the	 Namazgah	 reservoir,	 Turkey.	
The	main	goals	were	identified	as	to	maximize	economic	benefits	of	land	use	and	to	
protect	water	 quality	 of	 reservoir	 and	 land	 resources.	 Total	 phosphorous	 load	 TP	
(kg/ha.yr)	and	economic	income	IC	(USD/	ha.yr)	from	land	use	were	determined	as	
environmental	 value	 and	 economic	 value,	 respectively.	 After	 carrying	 out	 site	
surveys	 in	 the	 region,	 studying	 land	 use	 maps	 and	 aerial	 photographs,	 and	
interviewing	local	residents,	 the	land	use	types	were	determined	in	the	watershed.	
The	applications	were	made	according	to	both	current	 fertilizer	use	 in	agricultural	
areas,	 and	 the	 amount	 of	 fertilizer	 crops	 needed.	 Two	 different	 scenarios	 were	
created	for	both	cases.	For	the	first	case,	the	organized	industrial	zone	is	included	in	
the	system,	whereas,	for	the	second	case,	the	organized	industrial	zone	is	excluded.	
Since,	the	minimum	TP	value	obtained	was	very	close	to	the	assimilative	capacity	of	
reservoir,	it	was	concluded	that	the	amount	of	fertilizer	used	in	the	current	situation	
presents	a	danger	to	the	reservoir	and,	therefore,	unconscious	fertilizer	use	should	
be	 prevented.	 Additionally,	 nuts,	 fruit	 and	 vegetable	 cultivation,	 instead	 of	 wheat	
and	corn	cultivation,	was	found	to	be	more	suitable	due	to	their	high	IC	and	low	TP	
load.	Organized	industrial	zone	due	to	the	low	TP	and	high	EG	load	was	preferred	by	
players	and	was	located	in	the	basin.	It	was	determined	that	the	livestock	activities	
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yer	 almıştır.	 Bir	 diğer	 ekonomik	 getiri	 kaynağı	 olan	 hayvancılık	 faaliyetlerinin,	
özellikle	OSB’nin	sistemde	olmadığı	 senaryoda	kısıtların	müsaade	ettiği	en	yüksek	
değere	kadar	arttırıldığı	tespit	edilmiştir.	Ayrıca	ağaçlık	alan	miktarının	bir	miktar	
arttırılması	 gerektiği	 sonucuna	 ulaşılmıştır.	 Bulanık	 Mantık	 yaklaşımında	 elde	
edilen	 sonuçların	 Oyun	 Teorisi	 ile	 elde	 edilen	 sonuçlara	 çok	 yakın	 olduğu	
görülmüştür.	 Bu	 çalışmada	 elde	 edilen	 sonuçların	 olası	 havza	 sorunlarını	 tespit	
etmek	için	karar	vericilere	yardımcı	olacağı	düşünülmektedir	

which	 are	 another	 source	 of	 economic	 income,	 especially	 in	 scenarios	 where	 the	
organized	 industrial	 zone	was	 in	 the	 system,	 increased	 up	 to	 the	maximum	 value	
allowed	by	the	constraints.	It	was	also	concluded	that	there	is	a	need	to	increase	the	
woodland	areas.	The	results	of	Fuzzy	Programming	approach	were	found	to	be	very	
close	to	the	results	of	the	Game	Theory	Model.	It	is	believed	that	the	results	obtained	
in	 this	 study	 will	 help	 decision	 makers	 to	 identify	 possible	 problems	 of	 the	
watershed	studied	in	this	thesis	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Oyun Teorisi, Bulanık Mantık, Havza Yönetimi, İki Amaçlı Optimizasyon, 
Yayılı Yük 
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ÖZET	

Bu	 çalışmada;	 tasarlanan	 hava	 enjeksiyonlu	 ve	 Al	 bilye	 anotların	 kullanıldığı	 bir	
elektrokoagülasyon	 (EC)	 reaktörü	 ile	 yeraltı	 sularından	 arsenik	 giderimi	 üzerine;	
başlangıç	pHi,	 tEC,	 i,	 Co,	Qhava,	 dp	 ve	 h	proses	değişken	etkileri	 incelenmiştir.	 Proses	
değişkenleri	ile	yanıtlar	arasındaki	modelleme	ve	optimizasyon	yanıt	yüzey	yöntemi	
(YYY)‐Box‐Behnken	deneysel	tasarımı	ile	yapılmıştır.	Yeraltı	sulardan	As(V)	giderim	
verimi	 üzerine	 en	 fazla	 etki	 eden	 proses	 değişkenleri;	 tEC	 =	 2‐10	 dak.,	 h	 =	 2‐5	 cm,	
Qhava	=	2‐6	L/dak.,	i	=	0.1‐0.3	A	ve	dp	=	5‐7.5	mm	aralığında	saptanmıştır.	Yanıtlar	için	
elde	 edilen	 (Cf,	 Re,	 ENC,	 ELC,	 qe	 ve	 OC)	 değişkenleri	 içeren	 quatratik	 model	
eşitliklerinin	 ANOVA	 sonuçları	 modelin	 doğruluğunu	 (R2	0.87,	 Adj‐R20.71	 ve	
Prob>F	=	<0,0001)	ortaya	koymaktadır.	EC	arıtım	 çıkış	 toplam	As	konsantrasyonu	
9.9	μg/L 	ve	bunun	dışındaki	tüm	değişkenler	ve	yanıtlar	değişken	aralığında	olmak	
koşulu	ile	optimizasyon	sonuçları:	pHi	=	7.03,	i	=	0.29	A,	tEC	=	10.12	dakika,	dp	=	7.37	
mm,	Co	=	613.4	μg/L ,	h	=	5.1	cm	ve	Qhava	=	6.4	L/dakika	ve	yanıtların	değerleri	ise	Cf
=	 9.9	μg/L ,	 Re	 =	%98.87,	 ENC	 =	 1.85	 kWh/m3,	 ELC	 =	 0.0198	 kg/m3,	 OC	 =	 0.442
$/m3	 ve	 qe	 =	 32.35	μg As/mg	 Al	 (3.02	μg As/C)	 olarak	 belirlenmiştir.	 As(III)
giderim	verimi	üzerine	en	fazla	etki	eden	proses	değişkenleri;	tEC	=	8‐15	dak.,	h	=	2‐5	
cm,	 Qhava	 =	 2‐6	 L/dakika,	 i	 =	 0.1‐0.3	 A	 ve	 dp	 =	 5‐7.5	 mm	 aralığında	 saptanmıştır.	

ABSTRACT	

In	this	study;	designed	air	 injection	and	Al	 tape	anode	using	an	electrocoagulation	
(EC)	upon	the	removal	of	arsenic	 from	groundwater	with	 the	reactor;	 the	starting	
pHi,	 tEC,	 h,	 i,	 Co,	dp	and	Qair,	 examined	 the	effects	of	process	variables	on	dp	and	h.	
Modeling	 and	 optimization	 of	 process	 variables	 in	 the	 response	 surface	 method	
with	 answers	between	 (YYY)‐Box‐Behnken	design	 is	made	with	 the	 experimental.	
From	groundwater	As	(V)	I	will	yield	maximum	impact	upon	the	process	variables;	
tEC=	 2‐10	min,	 h=	 2‐5	 cm,	 Qhava=	 2‐6	 L/min,	 i=	 0.1‐0.3	 A	 and	 dp=	 5‐7.5	mm	was	
determined	 in	 the	 range.	 Obtained	 for	 answers	 (Cf,	 Re,	 ENC,	 ELC,	 qe	 and	 OC)	
variables	 quatratik	 containing	 the	 results	 of	 the	 ANOVA	 model	 accuracy	 of	 the	
model	equation	(R2	0.87,	Adj‐R2	0.71	and	Prob	>	F	=	<	0.0001)	reveals.	EC	treatment	
output	total	Al	concentration	9.9	µg/L,	and	all	other	variables	and	responses	to	be	in	
the	range	of	the	variable	with	the	condition	that	the	optimization	results:	pHi=	7.03,	
i=	0.29	A,	tEC=	10.12	min,	dp=	7,	37	mm,	Co=	613.4,	h=	5.1	cm,	and	Qhava=	6.4	L/min	
and	 values	 of	 the	 Cf	 response=	 9.9	 µg/L,	 Re=	 98.87%,	 ENC=	 1.85	 kWh/m3,	 ELC=	
0.0198	 kg/m3,	 OC=	 0.442	 $	 kg./m3	 and	 qe=	 32.35	 µgAs/mgAl	 (3.02	 µgAs/C)	 is	
designated	as.	Al	(III)	go	over	the	maximum	yields,	affecting	the	process	variables;	
tEC	 =	 8‐15	min,	 h=	 2‐5	 cm,	 Qhava=	 2‐6	 L/min,	 i=	 0.1‐0.3	 A	 and	 dp=	 5‐7.5	mm	was	
determined	in	the	range.	Answers	obtained	for	quatratik	model	equality	of	ANOVA	
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Yanıtlar	 için	 elde	 edilen	 quatratik	 model	 eşitliklerinin	 ANOVA	 sonuçları	 modelin	
doğruluğunu	(R2	0.916,	Adj‐R20.822	ve	Prob>F	=	<0,0001)	ortaya	koymaktadır.	
Al	 anotların	 kullanıldığı	 EC	 arıtım	 işlemi	 sonunda	 çıkış	 toplam	As	 konsantrasyonu	
9.9	μg/L 	olması	 durumunda	 optimizasyon	 yapılmıştır.	 Bu	 durumda	 değişkenlerin
optimum	değerleri:	pHi	=	6.71,	i	=	0.32,	tEC	=	15.11	dakika,	dp	=	7.69	mm,	Co	=	505.41	
μg/L ,	h	=	5.51	cm	ve	Qhava	=	5.91	L/dakika	ve	yanıtların	değerleri	ise	Cf	=	9.9	μg/L ,
Re=	%97.34,	 ENC	=	2.2033	kWh/m3,	 ELC	=	0.034	kg/m3,	OC	=	0.928	 $/m3	 ve	 qe	=	
13.80	μg As/mg	Al	(1.29	μg As/C)	olarak	belirlenmiştir

results	the	accuracy	of	the	model	(R2	0.916,	Adj‐R2	0	.822	and	Prob	>	F	=	<	0.0001)	
reveals.	Al	anode	used	at	the	end	of	the	process	of	the	concentration	of	total	output	
As	the	EC	treatment	have	made	optimization	of	9.9	µg/L.	In	this	case,	the	optimum	
values	of	variables:	pHi=	6.71,	i=	0.32,	tEC=	15.11	minutes,	dp=	7.69	mm,	Co=	505.41,	
h=	 5.51	 cm	 and	 Qhava=	 5.91	 L/minute	 and	 response	 values	 of	 the	 Cf=	 9.9,	 Re=	
97.34%,	 ENC=	 2.2033	 kWh/m3,	 ELC=	 0.034	 kg/m3,	 OC=	 0.928	 $	 kg./m3	 and	 qe=	
13.80	µgAs/mg	Al	(1.29	µgAs/C)	has	been	determined	as	

Anahtar Kelimeler / Key‐words As(III) ve As(V) giderimi, Al bilye anot, Elektrokoagülasyon, Modelleme 
ve optimizasyon 
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ÖZET	

Nitro‐aromatik,	 nitro‐heterosiklik	 bileşikler	 ve	 diğer	 bazı	 azot	 içeren	 yapılar	
mühimmat	(patlayıcı),	pestisit,	plastik,	boya,	ilaç	ve	petrol	endüstrisinde	hammadde	
olarak	 kullanılmakta	 veya	 ürün	 olarak	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Bu	 bileşiklerin	 üretimi,	
taşınması	 ve	 kullanımı	 sonucunda	 ciddi	 çevresel	 problemler	 oluşmaktadır.	
Dolayısıyla,	bu	bileşikleri	içeren	atık	suların	arıtılması	oldukça	önemlidir.	Bu	çalışma	
kapsamında	 ultrases	 destekli	 anaerobik	 membran	 biyoreaktör	 ile	 mühimmat	
endüstrisi	 atıksularının	 arıtılması	 araştırılmıştır.	 Sistem	 performansını	 etkileyecek	
çok	 sayıda	 değişken	 olduğu	 için	 değişkenlerin	 sistem	 üzerinde	 etkilerinin	 ortaya	
konabilmesi	 için	 güvenilir	 kantitatif	 sonuçlar	 çıkararak	 yorumlar	 yapabilmek	 ve	
sistemi	 optimize	 edebilmek	 için	 “istatistiksel	 deney	 planlama”	 metodu	
uygulanmıştır.	 Seçilen	 ultrases	 frekansına	 (20	 kHz)	 sahip	 anaerobik	 membran	
biyoreaktörler	 farklı	 güç	 yoğunluğunda	 (0.8,	 5.4	 ve10.0	 W/L),	 farklı	 uygulama	
süresinde	 (5.0,	 12.5	 ve	 20.0	 dakika)	 ve	 farklı	 periyotlarda	 (8,	 16	 ve	 24	 saat)	
çalıştırılmıştır.	 Her	 bir	 çalışma	 koşulları	 için	 reaktörlerin	 mühimmat	 endüstrisi	
atıksuyunda	bulunan	TNT,	RDX	ve	HMX	giderme	performansları	değerlendirilmiştir.	
Elde	edilen	sonuçlara	göre	sistem	modellemesi	ve	optimizasyonu	yapılmıştır.	Ayrıca	

ABSTRACT	

Nitro‐aromatic,	 nitro‐heterocyclic	 compouds	 and	 some	 other	 nitrogen‐containing	
structures	 are	 used	 as	 raw	 materials	 or	 manufatured	 as	 products	 in	 explosives,	
pesticides,	 plastics,	 dyes,	 pharmaceuticals	 and	 petroleum	 industries.	 During	
manufacturing,	 transportation	 and	 usage	 of	 these	 compounds	 serious	
environmental	 problem	 are	 caused.	 Thus,	 treatment	 of	 wastewaters	 containing	
these	 compounds	 is	 quite	 important.	 In	 this	 study,	 treatment	 of	 munition	
wastewater	was	 investigated	using	an	ultrasound	supported	anaerobic	membrane	
bioreactor.	 Since	 there	 are	 a	 number	 of	 different	 variables,	 the	 “statistical	
experimental	 plan”	was	 applied	 so	 that	 the	 effects	 of	 the	 variables	 on	 the	 system	
performance	can	be	determined	and,	therefore,	reliable	quantitative	results	can	be	
obtained	 and	 system	 optimization	 can	 be	 carried	 out.	 This	 initial	 steps,	 the	
anaerobic	membrane	bioreactors	having	at	frequenc	(20	kHz)	were	operated	under	
different	 power	 densities	 (0.8,	 5.4	 and	 10	 W/L)),	 different	 application	 durations	
(5.0,	12.5	and	20.0	min.),	and	different	periods	(8,	16,	and	24	hour).	The	TNT,	RDX,	
and	 HMX	 treatment	 performance	 of	 the	 reactors	 were	 evaluated	 for	 each	
application.	 Considering	 the	 obtained	 results,	 system	modelling	 and	 optimization	
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ultrases	 uygulamasının	 EPS	 ve	 SMP	 konsantrasyon	 değişimleri	 ile	 granül	 boyut	
dağılımı	 üzerine	 etkisi	 incelenmiştir.	 Son	 olarak	 sessiz	 anaerobik	 membran	
biyoreaktör	 ve	 sono	anaerobik	membran	biyoreaktör	 (20	 kHz)’de	TNT’nin,	RDX’in	
ve	HMX’in	biyodegredasyonu	için	“Haldane	kinetik	model”	uygulanmıştır	

were	 carried	 out.	 Additionally,	 the	 effects	 of	 ultrasound	 on	 EPS	 and	 SMP	
concentration	 and	on	 the	granul	 size	 range	were	 investigated.	Finally,	 to	 evaluate	
the	kinetic	of	biodegredation	of	TNT,	RDX,	and	HMX,	the	Haldane	kinetic	model	was	
applied	 bath	 anaerobic	 membran	 bioreactor	 without	 ultrasound	 and	 sono‐
anaerobic	membran	bioreactor	(20	kHz)	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Batık  anaerobik  membran  biyoreaktörler,  Mühimmat  endüstrisi 
atıksuyu, TNT, RDX, HMX 
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ÖZET	

Bu	çalışmada,	yenilikçi	entegre	bütünlüğe	haiz	 “İleri	Osmoz/Direkt	Temas	Membran	
Distilasyon”	(İO/DTMD)	bütünleşik	membran	sistemi	kullanılarak,	farklı	İO	besleme	
suları	(distile	su,	II.	evsel	arıtma	çıkış	suyu,	III.	evsel	arıtma	çıkış	suyu)	ile	arıtılmış	
kentsel	 atıksulardan	 su	 geri	 kazanımı	 incelenmiştir.	 İO	 prosesinde	 çekme	 suyu	
olarak	kullanılan	deniz	suyu	farklı	besleme	suları	ile	seyreltilmiş,	seyreltilmiş	deniz	
suyu	MD	 prosesinde	 işlenerek	 su	 geri	 kazanımı	 sağlanmıştır.	 İO	 prosesinde,	 deniz	
suyunun	seyreltilmesinde,	besleme	suyu	olarak	distile	su,	II.	evsel	arıtma	çıkış	suyu	
ve	 III.	 evsel	 arıtma	 çıkış	 suyu	 kullanılmıştır.	 Bu	 çalışmada,	 öncelikle	 İO	 prosesinin	
distile	su,	II.	evsel	arıtma	çıkış	suyu,	III.	evsel	arıtma	çıkış	suyu	besleme	akımları	için	
çekme	 çözeltisi	 olarak	 kullanılarak	 deniz	 suyunu	 seyreltme	 performansları	
araştırılmıştır.	İO	deneyleri,	membran	yerleşim	modu	(normal	ve	ters	mod),	sıcaklık	
ve	 akış	 hızının	 etkisinin	 araştırıldığı	 kapsamda	 yürütülmüştür.	 İO	 deneyleri	 ile	
belirlenen	 en	 uygun	 işletme	 şartları	 altında,	 belirli	 deniz	 suyunun	 seyreltilmesi	
işlemi	 gerçekleştirilmiştir.	 Son	 adımda	 ise,	 seyreltilmiş	 deniz	 suyu	MD	 prosesinde	
işlenerek	temiz	su	elde	etme	performansları	belirlenmiştir.	Ham	deniz	suyu	da	MD	
prosesinde	 işlenerek	 temiz	 su	 elde	 edilmesi	 sayesinde,	 seyrelmiş	 ve	 ham	 deniz	
suyundan	MD	ile	su	geri	kazanım	performansları	kıyaslanmıştır.	İO	ile	seyreltmenin	

ABSTRACT	

In	this	study,	an	 innovative	 integrated	wholeness	having	 ‘Forward	Osmosis/Direct	
Contact	Membrane	Distillation’	(FO/DCMD)	integrated	membrane	system	is	studied	
in	 order	 to	 water	 recovery	 from	 treated	 municipal	 water	 by	 using	 different	 FO	
supply	waters	 (distilled	water,	 II.	municipal	 effluent	water,	 III.	municipal	 effluent	
water).	Sea	water	which	is	used	as	draw	solution	in	the	forward	osmosis	process	is	
diluted	 by	 different	 feed	 solutions	 and	 the	 diluted	 sea	 water	 is	 processed	 in	
membrane	distillation	in	order	to	water	recovery.	 In	the	forward	osmosis	process,	
distilled	water,	.II.	municipal	effluent	water,	III.	municipal	effluent	water	are	used	to	
dilute	 sea	 water.	 In	 this	 study,	 firstly,	 sea	 water	 dilution	 performance	 of	 the	
different	 feed	solutions	 (distilled	water,	 II.	municipal	effluent	water,	 III.	municipal	
effluent	water)	for	forward	osmosis	is	examined.	Forward	osmosis	experiments	are	
conducted	 in	a	 framework	researching	 the	membrane	 location	mode	 (normal	and	
reverse	modes),	 temperature,	 flow	 rate	 performance,	 with	 the	 suitable	 operation	
conditions	 which	 are	 determined	 by	 forward	 osmosis	 experiments,	 sea	 water	 is	
diluted	 to	 determined	 dilution	 proportions.	 In	 the	 last	 step,	 the	 performance	 of	
water	recovery	by	diluted	sea	water	with	membrane	distillation	is	determined.	The	
raw	sea	water,	which	 is	not	diluted,	 is	 also	processed	 in	membrane	distillation	 in	
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MD	performansını	 ve	 çıkış	 suyu	kalitesini	ne	yönde	etkileyeceği	 İO/MD	bütünleşik	
membran	sistemi	bütününde	değerlendirilmiştir	

order	to	compare	the	performance	of	water	recovery	with	membrane	distillation	by	
the	raw	sea	water	and	the	diluted	sea	water.	The	way	of	the	effect	of	the	diluted	by	
forward	 osmosis	 process	 on	 the	membrane	 distillation	 and	 on	 the	 quality	 of	 the	
membrane	distillation	permeate	is	examined	in	the	framework	of	FO/MD	wholeness	
membrane	system	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Arıtılmış  Kentsel  Atıksulardan  Su  Geri  Kazanımı,  İleri  Osmoz/Direkt 
Temas Membran Distilasyon (İO/DTMD) 
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ÖZET	

Atık	 suların	 arıtılmasında	 kullanılan	 çok	 sayıda	 yöntem	 bulunmaktadır.	 Bu	
proseslerde	 kullanılan	 kimyasalların	 zararsız	 olması	 ve	 tehlikesiz	 ürünlere	
parçalanması	 gerekmektedir.	 Ferrat	 (VI)	 tuzlarının	 ucuz,	 çevre	 dostu	 güçlü	 bir	
oksidan	olması,	kolay	elde	edilebilmesi	ve	arıtımın	pratikliği	bu	metodun	avantajları	
arasındadır.	 Ferrat	 oksidant	 ve	 koagülant	 olarak	 iki	 işlevlidir	 ve	 birçok	 alanda	 da	
kullanılabilir.	 Bu	nedenle	 ferrat	 sentezi	 birçok	 araştırmacının	 ilgisini	 çekmiştir.	Bu	
tezin	 ilk	 aşamasında	 ferratın	 (VI)	 elektrokimyasal	 yöntemle	 üretimi	 için	 optimum	
koşullar	 yapılan	 deneysel	 çalışmalarla	 belirlenmiştir.	 İkinci	 aşamasında	 ise,	
elektrokimyasal	 yöntemle	 üretilen	 ferratın	 (VI)	 tekstil	 endüstrisinde	 kullanılan	
metilen	mavisi	 boyar	maddesinin	 giderilmesinde	 uygulanabilirliğinin	 araştırılması	
amaçlanmıştır	

ABSTRACT	

Numerous	 methods	 can	 be	 used	 for	 treatment	 of	 wastewaters.	 The	 agents	 to	 be	
added	for	pollutants	removal	have	to	be	harmless	and	to	decompose	to	 innocuous	
species.	 Among	 the	 advantages	 of	 this	 method,	 ferrate	 (VI)	 salts	 are	 cheap,	
environmentally	 friendly,	 strong	 oxidant,	 easily	 obtained	 and	 practicality	 of	
treatment.	Ferrate	(VI)	has	dual–function	as	an	oxidant	and	coagulant,	and	it	can	be	
used	 in	 several	 fields.	 Therefore,	 this	 interest	 has	 led	many	 researchers	 to	 focus	
their	attention	on	 the	synthesis	of	 ferrate	 (VI).	 In	 the	 first	stage	of	 this	 thesis;	 the	
optimum	conditions	were	determined	by	experimental	studies	 for	electrochemical	
production	 of	 ferrate	 (VI).	 In	 the	 second	 stage	 of	 the	 study,	 electrochemically	
produced	 ferrate	 (VI)	was	used	 for	 the	 treatment	of	methylene	blue	dye	which	 is	
used	in	textile	industry	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Metilen Mavisi, Elektrokimyasal Metod, Ferrat
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ÖZET	

Katı	 atık	 depolama	 sahalarında;	 atık	 içinde	 barındırdığı	 nem	 ve	 deponi	 alanına	
dışardan	 gelen	 sulardan	 kaynaklı	 olarak,	 yüksek	 oranda	 inorganik	 ve	 organik	
kirletici	 özelliğe	 sahip	 sızıntı	 suyu	 olarak	 tanımlayabileceğimiz	 sulardan	
oluşmaktadır.	 Sızıntı	 suları	 dünyada	 arıtılması	 en	 zor	 olan	 atıksuların	 başında	
gelmektedir.	İçeriğinde	mevcut	bulunan	farklı	kirleticiler	sebebiyle	karışık	bir	atıksu	
olan	 sızıntı	 suyu,	 katı	 atık	 sahalarındaki	 atıkların	 ayrışması	 sonucu	 meydana	
gelmektedir	ve	yüksek	miktarlarda	organik	madde,	ağır	metal	 ve	 inorganik	madde	
ihtiva	 edebilmektedir.	 Bu	 çalışmada	 sızıntı	 suyu	 üzerinden	 HDK	 ile	 Fenton	
oksidasyon	 arıtım	 sistemleri	 ile	 birlikte	 kullanılabilirliğinin	 araştırılması	 ve	
geliştirilmesi	hedeflenmiştir.	Öncelikle	sızıntı	suyunun	Fenton	oksidasyonundaki	pH,	
sıcaklık	 ile	 H2O2	 ve	 Fe+2	 konsantrasyonları	 gibi	 optimum	 proses	 parametreleri	
belirlenmiş	 ve	 daha	 sonra	 sızıntı	 suyunun	 HDK	 destekli	 Fenton	 oksidasyonu	
prosesleri	ile	birlikte	arıtımına	yönelik	ikinci	aşama	çalışmalarda,	HDK’nun	etkisi	ile	
Fenton	 prosesini	 etkileyebilecek	 H2O2,	 Fe+2	 konsantrasyonu,	 pH	 ve	 sıcaklık	 ile	
kavitasyon	sayısı	gibi	parametreler	incelenmiştir.	Bu	aşamada	giriş	ve	çıkış	suyunun	
karakterizasyonu	 yapılmış	 ve	 izleme	 parametresi	 olarakta	 KOİ,	 BOİ	 ölçümleri	
yapılmıştır.	 Bu	 çalışmada	 amaçlanan	 arıtım	 prosesi	 sonucunda	 daha	 az	 kimyasal	

ABSTRACT	

Water	with	highly	inorganic	and	organic	contaminant	characteristics	called	leachate	
is	formed	by	the	humidity	of	waste	and	external	waters	entering	to	the	landfill	site.	
The	 leachate	 is	 one	 of	 the	 the	 most	 difficult	 wastewater	 which	 has	 proses	 to	
treatment.	 Leachate	 which	 is	 a	 complex	 wastewater	 as	 a	 result	 of	 the	 various	
pollutants	in	it	results	from	the	degradation	of	garbage	in	the	solid	waste	sites	and	
leachates	 could	 have	 high	 amount	 of	 organic	 matter,	 heavy	 metal	 and	 inorganic	
matter.	 Leachates	 cause	 serious	 pollution	 in	 the	 environment	 unless	 treated	
properly.	Various	methods	are	used	to	treat	leachates.	In	this	study,	it	was	aimed	to	
develop	 and	 investigate	 HDC	 process	 with	 Fenton	 oxidation	 for	 treatment	 of	
industrial	wastewater.	Firstly,	the	optimum	process	parameters	in	Fenton	oxidation	
such	as	pH,	temperature,	H2O2		and	Fe+2	concentration	have	been	determined.	Then	
in	 the	 second	 phase	 the	 effectiveness	 of	 hydrodynamic	 cavitation	 has	 been		
investigated	 together	with	Fenton	process	 and	parameters	 such	as	 the	number	of	
cavitation	 with	 pH	 and	 temperature	 has	 been	 investigated.	 At	 this	 stage,	 the	
characterization	 of	 the	 effluent	 have	 been	 	 determinated	 and	 then	 COD,	 BOD	
measurements	 have	 been	 analysed	 as	 monitoring	 parameters.	 In	 this	 study,	 less	
chemical	consumption,	high	treatment	efficiency	with	less	energy	and	to	work	in	a	
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madde	 tüketimi,	 daha	 az	 enerjiyle	 yüksek	 arıtma	 verimi	 elde	 etmek	 ve	 artan	
reaksiyon	 hızı	 ile	 küçük	 hacimlerde	 çalışmaya	 imkan	 sağlamak	 hedeflenmiştir.	
Kavitasyon	 prosesinin	 diğer	 oksidasyon	 prosesleriyle	 beraber	 kullanımında,	 bu	
proseslerin	bireysel	verimlerinden	daha	 fazla	verimlere	ulaşılmıştır.	Hem	kimyasal	
madde	 kullanımının	 azaltılması	 hemde	 enerji	 tüketiminin	 azaltılması	 ile	 ulaşılan	
yüksek	 verimler,	 hidrodinamik	 kavitasyon	 prosesli	 destekli	 Fenton	 oksidasyon	
prosesini	 dikkat	 çeken	 bir	 arıtım	 yöntemi	 yapmaktadır.	 Ayrıca	 azalan	 yapım	 ve	
işletme	 maliyetleri	 ile	 biyolojik	 olarak	 arıtılması	 zor	 atıksuların	 hidrodinamik	
kavitasyon	 destekli	 Fenton	 Prosesi	 ile	 birlikte	 daha	 geniş	 ölçeklerde	 arıtımının	
sağlanması	da	hedeflenmiştir	

small	reactor	volume	with	increasing	reaction	speed	are	intended	as	a	result	of	use	
of	the	proposed	treatment	process.	The	use	of	cavitation	process	along	with	other	
oxidation	processes	has	achieved	higher	efficiencies	then	individual	performance	of	
these	processes.	 	Also,	the	reduction	of	the	chemicals	use	and	energy	consumption	
and	 high	 yields	makes	HDC	 supported	 Fenton	 oxidation	 process	 very	 popular.	 In	
addition	to	these	HDC	with	Fenton	oxidation		has	many	scientific	and	technological	
outcomes	such	as	 lowering	 construction,	operational	 costs,	 	 amounts	of	 chemicals	
and	power	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Sızıntı suyu, Hidrodinamik Kavitasyon ,Fenton Prosesi
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ÖZET	

Bu	çalışmada;	doğal	kayaç	minerallerden	olan	zeolit,	heterojen	 fotokatalizör	olarak	
geliştirilmiş	 ve	 foto‐Fenton	 prosesi	 ile	 boyar	madde	 içeren	 çözeltilerin	 arıtımında	
kullanılmıştır.	 Deneysel	 çalışmada,	 Balıkesir/Bigadiç	 yöresine	 ait	 zeolit	 kayaç	
mineralleri,	 öncelikle	 yaklaşık	 3cm×3cm×0.5cm	 ebatlarında	 kesilerek	 uygun	 plaka	
haline	 getirilmiştir.	 Plakalar	 daha	 sonra	 saf	 asetonda	 çözülmüş	 FeCl3/zeolit	
oranlarına	 göre	 hazırlanmış	 çözeltiler	 yardımıyla	 Fe+3	 ile	 modifiye	 edilmiş	 ve	
heterojen	katalizör	haline	getirilmişlerdir.	Sonrasında	UVA	ışınları	veren	6	lambanın	
bulunduğu	Pyrex	kolon	fotoreaktör	sisteminde	Acid	Orange	7	(AO7)	boyar	maddesi	
içeren	çözeltilerin	gideriminde	heterojen	foto‐Fenton	reaksiyonları	ile,	plakalar	foto	
katalizör	 olarak	 test	 edilmiştir.	 AO7	 boyar	 madde	 çözelti	 konsantrasyonları	
fotometrik	 absorbans	 verileri	 ölçülerek	 incelenmiş	 ve	 renk	 giderim	 verimleri	
belirlenmiştir.	Heterojen	foto‐Fenton	proses	parametreleri	olarak;	pH,	sıcaklık,	H2O2	
yükü,	 boyar	 madde	 konsantrasyonu	 ve	 Fe+3/zeolit	 (mg/g)	 yükleme	 oranları	
çalışılmıştır.	Bu	çalışmalarda	optimum	koşullar;	35⁰C,	pH	3	ve	20	mmol	H2O2	olarak	
tespit	 edilmiştir.	 Ayrıca	 zeolit	 üzerine	 yüklenen	 farklı	 demir	 oranları	 olarak	
hazırlanan	 1/10	 ve	 1/20	 (g/g)	 FeCl3/zeolit	 aseton	 çözeltileri	 ile	 yapılan	 yükleme	
çalışmaları	 sonucunda	 sırasıyla	 18.9	mg	 ve	 9.6	mg	 Fe+3/g	 zeolit	 yükleme	 oranları	
bulunmuştur.	 Renk	 giderimi	 yanında	 ayrıca	 toplam	 organik	 karbon	 giderimi,	 18.9	
mg	 Fe+3/g	 zeolit	 yükleme	 oranındaki	 plakalar	 kullanılarak	 denenmiş	 ve	 giderim	

ABSTRACT	

In	 this	 study,	 the	 natural	 zeolite	 rock	 minerals	 was	 developed	 as	 heterogeneous	
photocatalysts	and	was	investigated	for	the	treatment	of	dye	solutions	by	using	the	
photo‐Fenton	 process.	 In	 experimental	 studies,	 zeolite	 rock	 minerals	 originated	
from	 Balıkesir/Bigadiç	 region	 was	 primarily	 cut	 to	 about	 3cm	 x	 3cm	 x	 0.5cm	
dimentional	size	and	was	transformed	into	the	appropriate	plate.	Plates	were	then	
modified	 with	 Fe+3	 containing	 solutions	 which	 were	 prepared	 in	 pure	 acetone	
according	to	the	weight	ratio	of	FeCl3/Zeolite	and	became	heterogeneous	catalysts.	
Then,	the	rock	plates	were	tested	as	a	photocatalyst	for	the	removal	of	Acid	Orange	
7	(AO7)	containing	dye	solutions	by	heterogeneous	photo‐Fenton	reaction	process	
using	 a	 Pyrex	 column	 photoreactor	 system	 surrounded	 by	 the	 6	 UVA	 irradiating	
lamps	assembly.	Color	removal	efficiencies	of	AO7	dye	solutions	was	examined	by	
measuring	 the	 maximum	 absorbance	 values	 using	 a	 spectrophotometer	 and	 was	
determined	 as	 concentration	 percentage.	 pH,	 temperature,	 H2O2	dosage,	 the	 dye	
concentration,	and	Fe+3/zeolite	(mg/g)	loading	rates	were	performed	and	followed	
as	Heterogeneous	photo‐Fenton	process	parameters.	The	optimum	conditions	were	
then	determined	as	 following;	35⁰C,	pH	3	and	20	mmol	H2O2.	 Iron	 loading	studies	
were	 carried	 out	 in	 a	 shaker	 using	 1/10	 and	 1/20	 (g/g)	 FeCl3/zeolite	 ratios	 in	
acetone	and	amount	of	iron	loaded	onto	the	zeolite	was	found	as	18.9	and	9.6	mg/g	
Fe+3/zeolite,	respectively.	On	the	other	hand	for	mineralization	studies	total	organic	
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veriminin	%20.6	olduğu	bulunmuştur.	Fe+3	çözeltisi	ile	modifiye	edilmiş	zeolit	kayaç	
plakaların	 proseste	 tekrar	 kullanım	 verimi	 incelenmiş	 ve	 aynı	 plakaların	 Fe+3	
yükleme	 yapılmadan	 tekrar	 kullanımında	 renk	 giderim	 veriminin	 önemli	 ölçüde	
düştüğü	gözlenmiş,	yeniden	Fe+3	yüklendikten	sonra	 ise	verimin	 ilk	kullanıma	göre	
daha	da	arttığı	görülmüştür	

carbon	removal	was	performed	using	catalysts	with	18.9 mg/g Fe+3/zeolite	loading	
ratio	 and	 removal	 efficiency	was	 found	 as	%20.6.	 Reuse	 efficiency	 of	 Zeolite	 rock	
plates	modified	with	Fe+3	solutions	was	also	examined	in	the	process	and	the	color	
removal	efficiency	was	seen	to	drop	off	significantly	on	using	same	plates	without	
Fe+3	loading.	But	the	same	plates	were	then	remodified	with	Fe+3	solutions	for	2nd	
and	3rd	run	and	the	color	removal	efficiencies	were	increased	further	compared	to	
the	first	run	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Doğal zeolit, Fotokatalizör, Heterojen foto‐Fenton, Acid Orange 7 (AO7) 
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ÖZET	

Evsel	atıksu	arıtımında	oluşan	kaçınılmaz	nihaî	atık	arıtma	çamurudur.	Evsel	atıksu	
arıtma	 çamurlarının	 bertarafı	 mevcut	 durumda	 çevresel	 açıdan	 problem	 teşkil	
etmektedir.	 Ayrıca	mevcut	 bertaraf	 yöntemleri	 arıtma	 tesis	 işletmeleri	 için	 yüksek	
maliyetler	 oluşturmaktadır.	 Yüksek	 maliyetleri	 azaltabilmek	 için	 çamurun	
değerlendirilme	 yöntemlerinden	 biri	 gazlaştırma	 işlemidir.	 Gazlaştırma	 işlemi,	
termokimyasal	bir	işlem	olmakla	birlikte	uygun	bir	tasarım	ile	arıtma	çamurlarının	
bertarafı	 için	uygulanabilir.	Bu	çalışmada	öncelikle	50	kg/saat	kapasiteli	hem	aşağı	
hem	 de	 yukarı	 akışlı	 çalışabilecek	 “birleşik	 sabit	 yataklı	 gazlaştırıcı”	 tasarımı	
yapılmıştır.	Daha	sonrasında	farklı	gazlaştırma	maddesi	(hava,	oksijen	ve	su	buharı),	
farklı	enerji	çevrim	sistemleri	(ORC	türbini	ve	gaz	motoru)	ve	farklı	kapasiteler	(50	
kg/saat,	1	ton/saat	ve	2	ton/saat)	için	senaryolar	oluşturulmuştur.	Her	bir	senaryo	
için	 ilk	 yatırım	 maliyetleri,	 işletme	 maliyetleri	 ve	 işletme	 gelirleri	 hesaplanıp	 bu	
sistemlerin	 kurulmasının	 iktisadi	 açıdan	 uygun	 olup	 olmadığı	 araştırılmıştır.	
Gelecekte	 arıtma	 çamurlarının	 bertaraf	 maliyetlerinin	 değişmesi	 durumunda	 geri	
dönüş	 süresinin	 değişimi	 incelenmiştir.	 Arıtma	 çamurları	 nüfusun	 sosyoekonomik	
durumu,	coğrafi	şartlar	ve	arıtma	sistemlerinin	bileşenleri	gibi	birçok	parametreye	
bağlı	 olduğundan	 kesin	 bir	 yakıt	 özelliğinden	 bahsetmemiz	 mümkün	 değildir.	
Bundan	dolayı	bu	tez	 için	kabul	edilen	ısıl	değerlerin	altındaki	arıtma	çamurlarının	
daha	 yüksek	 ısıl	 değerli	 biyokütleler	 ile	 birlikte	 gazlaştırılması	 durumunda	 geri	
dönüş	süresinin	değişimi	incelenmiştir.	Ayrıca	3.	Senaryo	için	kabul	edilen	gaz	arıtım	

ABSTRACT	

Sewage	sludge	is	the	final	inevitable	by‐product	of	domestic	wastewater	treatment.	
Current	 applications	 for	 the	 disposal	 of	 sewage	 sludge	 might	 be	 harmful	 to	
environment.	 Besides,	 sewage	 sludge	 causes	 high	 cost	 to	 waste	 water	 treatment	
plants.	In	order	to	reduce	the	high	cost,	sludge	can	be	utilized	in	several	ways,	one	of	
which	is	gasification.	Gasification	is	a	thermochemical	process	which	could	be	used	
to	dispose	of	sewage	sludge.	 In	 this	study,	 firstly	a	gasifier	 that	has	capacity	of	50	
kg/hour	was	designed	as	up	 and	downdraft	 gasifier.	 It	 could	be	operated	as	both	
updraft	and	downdraft.	After	this	design,	different	scenarios	were	created	according	
to	energy	conversion	equipment	(ORC	turbine,	gas	engine),	gasification	agent	(air,	
oxygen	 and	 water	 vapor)	 and	 fuel	 load	 capacity	 (50	 kg/hour,	 1	 tone/hour,	 2	
tones/hour).	 Initial	 investment	costs,	operation	costs	and	operating	revenue	were	
calculated	 for	 all	 scenarios.	 The	 aim	of	 this	work	 is	 the	 investigation	of	 scenarios	
being	feasible	from	an	economic	perspective.	Changing	the	cost	of	sludge	disposal	is	
also	 considered	 and	 changing	 payback	 time	 versus	 varying	 the	 cost	 of	 sludge	
disposal	was	also	investigated.	In	case	the	sewage	sludge	has	a	lower	thermal	value	
than	the	assumption,	co‐gasification	of	the	sewage	sludge	and	refuse	derived	fuel	is	
also	 considered.	 For	 this	 co‐gasification	 process,	 changing	 fuel	 price	 versus	
changing	 payback	 time	 was	 investigated.	 For	 the	 3rd	 scenario,	 in	 case	 of	 using	
innovative	and	more	effective	syngas	treatment	systems,	altering	syngas	treatment	
cost	versus	payback	time	was	also	evaluated.	Finally	according	to	assumption	of	all	
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maliyetinin	 değişmesi	 durumunda	 geri	 dönüş	 süresinin	 değişimi	 incelenmiştir.	
Sonuç	olarak;	yapılan	hesaplamalarda	1	ton/saat	ve	2	ton/saat	kapasitedeki	arıtma	
çamur	bertarafı	 için	 1.	 senaryodaki	 (gazlaştırma	maddesi	 olarak	hava	 kullanılması	
ve	 ORC	 türbin	 ile	 elektrik	 enerjisi	 eldesi)	 ve	 3.	 Senaryodaki	 (gazlaştırma	maddesi	
olarak	 hava	 kullanılması	 ve	 ORC	 türbin	 ile	 elektrik	 enerjisi	 eldesi)	 sistemlerin	
kurulması	ve	işletilmesi	iktisadî	açıdan	uygun	olarak	bulunmuştur	

revenue	is	coming	from	waste	disposal	cost	and	electricity	sales,	in	this	study	for	1st	
scenario	 (air	 as	 gasification	 agent	 and	 using	 ORC	 turbine	 as	 energy	 energy	
conversion	 equipment)	 and	 3rd	 scenario	 (air	 as	 gasification	 agent	 and	 using	 gas	
engine	 as	 energy	 conversion	 equipment)	 with	 capacity	 for	 1	 tone/hour	 and	 2	
tones/hour	were	found	feasible	from	tecno‐economical	perspective	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Arıtma  Çamuru,  Gazlaştırma,  İktisadî  Analiz,  Sabit  Yataklı  Gazlaştırıcı, 
Tasarım 
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ÖZET	

Membran	 biyoreaktörler	 (MBR)	 membran	 proses	 ve	 askıda	 büyüyen	 sistemleri	
birleştiren	 ve	 son	 zamanlarda	 atıksu	 arıtımında	 yaygın	 olarak	 kullanılan	
teknolojilerdir.	 MBR	 kullanımındaki	 en	 önemli	 problemlerden	 biri	 membranın	
kirlenmesi	 sonucu	 membrane	 ömrünün	 kısalması	 ve	 işletme	 maliyetlerinin	
artmasıdır.	 Membranların	 temizlenmesinde	 fiziksel	 ve	 kimyasal	 bir	 çok	 metod	
kullanılmaktadır.	 Kimyasal	 temizleme	 teknolojileri	 membranı	 temizlerken	 çevreye	
kimyasal	 atıklar	 bıraktıklarından	 dolayı	 temiz	 teknolojiler	 olarak	
görülmemektedirler.	 Henüz	 araştırma	 ve	 geliştirme	 aşamasında	 olan	 biyolojik	
temizleme	 stratejileri	 daha	 işlevsel,	 çevreye	 zarasız	 ve	 daha	 ekonomik	 olmaları	
nedeniyle	gelecek	vaadetmektedirler.	Bu	 tez	çalışmasında,	avcı	bakteri	Bdellovibrio	
bacteriovorus’un	 bakterileri	 parçalama	 aktivitesi	 membran	 yüzeyindeki	 biyofilm	
tabakayı	 temizleme	 ajanı	 olarak	 denenmiş	 ve	 bu	 bakterinin	 biyolojik	 temizleme	
metodu	olarak	kullanılabilme	potansiyeli	 incelenmiştir.	B.	bacteriovorus	diğer	Gram	
(‐)	bakteri	türlerini	serbest	veya	bağlı	 formda	besin	olarak	kullanabilen	bir	bakteri	
türüdür.	B.	bacteriovorus’un	filtrasyon	sırasında	birçok	bakteri	türünün	oluşturduğu	
biyofilm	tabakayı	temizlediği	bilinmektedir.	Bu	tez	çalışmasında	farklı	çamur	yaşları	
(ÇY	veya	SRT)	ve	farklı	hidrolik	alıkonma	(HRT)	sürelerindeki	aktif	çamurlar	farklı	
por	 boyutlarına	 sahip	 poli	 eter	 sülfon	 (PES)	 membranlardan	 dead‐end	 hücresi	

ABSTRACT	

Membrane	bioreactors	(MBRs)	are	now	prevalent	favorable	treatment	technologies	
that	 combines	membrane	 processes	 and	 suspended	 growth	 bioreactors	 and	 they	
are	widely	 used	 for	wastewater	 treatment.	 The	most	 important	 problem	 of	 using	
MBRs	 is	 the	 fouling,	which	 is	 caused	 by	 accumulation	 of	 the	microorganisms	 and	
other	organic	and	 inorganic	products	on	the	membrane	surface,	and	this	shortens	
the	life	span	of	the	membrane	and	increases	operation	cost.	Physical	and	chemical	
methods	are	beeing	used	for	the	membrane	cleaning.	Chemical	clening	technologies	
are	not	regarded	as	clean	because	of	dumping	chemicals	to	the	environment	for	the	
name	 of	membrane	 cleaning.	 	 Biological	 control	 strategies	 are	 known	 to	 be	more	
economical	and	environmentally	friendly	but	these	technologies	are	at	research	and	
development	 stage.	 In	 this	 thesis,	 activity	 of	 the	 predator	 bacterium,	Bdellovibrio	
bacteriovorus,	was	tested	on	bacterial	biofilm	formed	on	the	membrane	surface	and	
its	potential	as	a	biological	cleaning	strategy	was	 introduced.	This	bacterium	uses	
other	 Gram(‐)	 bacteria	 as	 food	 in	 free	 or	 attached	 form.	Wastewater	 sludge	with	
different	 hydraulic	 retention	 time	 and	 sludge	 age	 was	 filtered	 through	
Poly(ether)sulphone	 (PES)	 membranes	 with	 different	 pore	 sizes	 using	 dead	 end	
reactor.	 	 When	 cleaned	 with	 B.	 bacteriovorus,	 3,2	 L/	 m2.h	 (LMH)	 and	 6,5	 LMH	
improvement	(as	compared	to	control)	 in	the	stable	filtration	values	was	obtained	
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(reaktör)	 kullanılarak	 filtre	 edilmiş	 ve	 kirlenen	 membranlar	 B.	 bacteriovorus ile	
temizlenmiştir.	 Bu	 avcı	 bakteri	 ile	 temizlendiklerinde	 MP005	 ve	 UP150	
membranlarının	akılarında	kontrol	membranına	kıyasla	sırasıyla	3,2	L/m2.h	(LMH)	
ve	 6,5	 LMH’lık	 bir	 iyileşme	 olduğu	 gözlemlenmiştir.	 Atıksu	 hidrofobisitesinin	 B.	
bacteriovorus	 aktivitesi	 üzerinde	 önemli	 bir	 etkisi	 olduğu	 görülmüştür.	 Düşük	
hidrofobisiteye	(33±6,3	%)	sahip	aktif	çamurun	süzüldüğü	membran	avcı	bakteri	ile	
temizlendiğinde	 membran	 kararlı	 akısında	 kontrole	 kıyasla	 2,8	 LMH’lık	 bir	 artış	
olduğu	gözlemlenmiştir.	B.	bacteriovorus	aktivitesinin	MBR	sistemlerinde	kullanılan	
membranların	temizlenmesi	amacıyla	yararlanılabilecek	bir	potasiyele	sahip	olduğu	
gösterilmiştir.	Bu	çalışma	TÜBİTAK	tarafından	desteklenmiştir	(112Y156)	

for	 MP005	 microfiltration	 membrane	 and	 UP150	 ultrafiltration	 membrane,	
respectively.	 Hydrophobicity	 of	 the	 wastewater	 sludge	 was	 found	 to	 be	 an	
important	parameter	for	the	activity	of	B.	bacteriovorus.	The	predator	bacteria	was	
more	efficient	in	the	cleaning	of	the	membrane	used	for	filtration	of	the	wastewater	
sludge	with	low	hydrophobicity	(33±6,3	%).	2,8	LMH	improvement	was	achieved	as	
compared	to	the	control	membrane	in	case	of	low	hydrophobicity.	B.	bacteriovorus	
activity	was	shown	to	have	a	potential	to	be	used	as	a	cleaning	agent	for	MBRs.	This	
study	was	supported	by	TÜBİTAK	(112Y156)	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Membran Teknolojileri, Biyolojik Temizleme Yöntemleri
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ÖZET	

Bu	 çalışmada	 şampuan	 üretimi	 yapılan	 proses	 tanklarının	 yerinde	 yıkanması	
(Cleaning‐in‐Place	(CIP))	sonucu	oluşan	atıksulardan	membran	teknolojisi	ile	proses	
suyunun	geri	kazanılması	amaçlanmıştır.	Çalışmanın	amacına	yönelik	olarak	yüksek	
konsantrasyonlarda	 yüzey	 aktif	 madde	 içeren	 CIP	 atıksuyunda	 mikrofiltrasyon,	
utrafiltrasyon	 ve	 nanofiltrasyon	 tipindeki	 membranlarla	 farklı	 basınçlarda	 süzme	
işlemi	 yapılarak,	 atıksuyun	 arıtımı	 için	 en	 uygun	 membranın	 seçilmesi	
amaçlanmıştır.	Bu	amaçla	KOİ,	YAM,	TDS,	pH	ve	iletkenlik	parametreleri	izlenmiştir.	
Seçilen	 membranlarla	 elde	 edilen	 süzüntülerin	 kalite	 değerlerini	 ve	 membran	
akılarını	 iyileştirmek	 için,	 adsorbanlarla	 oluşturulan	 hibrit	 prosesler	 denenmiştir.	
Oluşturulan	hibrit	proseslerle	farklı	konsantrasyonlardaki	adsorbanların	su	kalitesi	
ve	 akı	 üzerindeki	 etkileri	 belirlenmeye	 çalışılmıştır.	 Membran	 kirlenmesi	 ve	
membranların	 temizleme	 koşullarının	 belirlenmesi	 amacıyla	 bir	 seri	 denemeler	
yapılmıştır.	 Hibrit	 sistemle	 yapılan	 çalışmalar,	 atıksuyun	 arıtımı	 için	 bu	 yöntemin	
uygun	 olmadığını	 göstermiştir.	 Hibrit	 proseste	 kullanılan	 adsorbanın	 proses	
içerisinde	geri	kazanımı	oldukça	zordur.	Bu	nedenle	uygulanabilirlik	açısından	daha	
kolay	bir	yönteme	sahip	olan,	membran	filtrasyon	temelli	bir	arıtım	öngörülmüştür.	
Sonuç	 olarak	membran	konsantresinin	 evoparasyon	prosesi	 ile	 susuzlaştırıldığı	 ve	
toplamda	%94	oranında	su	geri	kazanıldığı	görülmüştür	

ABSTRACT	

In	this	study,	recovery	of	process	water	was	performed	by	membrane	technologies	
from	 the	 effluent	 of	 the	 shampoo	 manufacturing	 site	 tanks's	 clean	 in	 place	
wastewater.	 For	 that	 purpose	 different	 membranes	 used	 in	 the	 microfiltration,	
ultrafiltration	 and	 nanofitration	 processes	 were	 utilized	 with	 different	 pressure	
levels.	 COD,	 amounts	 of	 surface	 active	 agents	 and	 TDS	 removal	 efficiencies	 were	
evaluated	and	changes	on	pH,	conductivity	and	flux	rates	parameters	at	each	of	the	
membrane	permeates	were	monitored.	To	enhance	the	 filtration	rate	and	removal	
efficiency	 of	 these	 parameters;	 hybrid	 processes	 were	 formed	 with	 different	
adsorbents,	 adsorbent	 concentration	 and	 membranes.	 Optimal	 adsorbent	
concentration	 was	 determined	 based	 on	 the	 evaluated	 parameters.	 Using	
membrane	processes	together	with	different	adsorbents	were	not	found	convenient	
for	the	hybrid	system	performance.	Since	the	recovery	of	adsorbents	in	the	hybrid	
process	 system	 has	 caused	 a	 serious	 problem	 and	 using	 membrane	 processes	
without	 adsorbent	 was	 proposed.	 Finally	 membrane	 concentrate	 evaporated	 and	
94%	processes	water	was	recovered	

Tez Numarası /Thesis Number 389468 
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ÖZET	

Uluslararası	 ticaretin	 önemli	 bir	 ayağı	 olan	 limanlar	 ulaşım	 ağında	 önemli	 bir	 yer	
tutar.	 Bu	 liman	 yapılarının	 işlevlerindeki	 herhangi	 bir	 kesinti	 büyük	 kayıplara	 yol	
açabilir.	 Çoğu	 limanlar	 orta‐yüksek	 deprem	 tehlikesine	 sahip	 bölgelerde	 yer	
almaktadır.	Kıyı	yapılarında	dolgulardaki	sıvılaşma	ve	yanal	yayılmaya	bağlı	geçmiş	
1995	Kobe	ve	2010	Haiti	depremlerinde,	yapısal	ve	yapısal	olmayan	önemli	hasarlar	
gözlenmiştir.	 Özellikle	 sismik	 bölgelerde	 kıyı	 ve	 liman	 yapılarında	 depreme	
dayanıklı	 tasarım	ve	uygulamanın	önemi	büyüktür.	Bu	çalışmada,	 İzmit	körfezinde	
yer	alan	bir	kazıklı	rıhtım	yapısı	seçilmiştir.	Ele	alınan	yapının	önce	yapısal	modeli	
oluşturulmuş,	bu	model	ile	lineer	olmayan	itme	analizi	gerçekleştirilmiştir.	Hipotetik	
olarak	mevcut	 eğik	 çelik	 kazıkların	 eğim	 açıları	 değiştirilmiş	 ve	 bu	 değişikliklerin	
modelin	genel	davranışına	olan	etkileri	araştırılmıştır	

ABSTRACT	

Serving	as	critical	gateways	for	international	trade	seaports	are	essential	elements	
in	 transportation	networks.	Any	disruption	 in	 the	 activities	 of	 port	 structure	may	
lead	 significant	 losses.	 Many	 of	 ports	 are	 located	 in	 seismic	 zones	 subjected	 to	
moderate	to	high	seismic	hazards.	Critical	damages	have	been	experienced	during	
past	 earthquakes	 such	 as	 1995	 Kobe	 Earthquake	 and	 2010	 Haiti	 Earthquake	 in	
which	 liquefaction	and	 lateral	spreading	of	embankments	 imposed	severe	damage	
to	 both	 structural	 and	 non‐structural	 components	 of	 port	 structures.	 Hence	 it	 is	
important	that	port	and	wharf	structures	should	adequately	be	designed	and	built	
in	seismic	zones.		In	this	study,	pile	supported	wharf	structure	located	at	İzmit	Bay	
is	 selected	 to	 be	 modeled.	 Nonlinear	 static	 (push‐over)	 analysis	 for	 the	 seismic	
performance	evaluation	has	been	carried	out	on	structure	model.	As	hypothetically,	
four	different	incline	angles	0,	15,	30,	45,	respectively	of	steel	piles	are	used	inside	
the	model.	The	effects	of	angle	changes	and	 inferences	on	the	seismic	response	of	
model	are	investigated	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Kazık  Temeller,  Eğik  Çelik  Kazıklar,  Kazık  Temellerin  Deprem 
Davranışları, Doğrusal Olmayan Modellemeler 

Tez Numarası /Thesis Number 389462 



Deprem	ve	Yapı	Mühendisliği	ABD	Yüksek	Lisans	Programı	 Earthquake	and	Structural	Engineering	Master	of	Science	

Tez Başlığı 
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ÖZET	

Perde	 duvarların	 doğru	 modellenmesi,	 özellikle	 bina	 türü	 yapıların	 doğrusal	 ve	
doğrusal	 olmayan	 analizlerinde	 büyük	 önem	 taşımaktadır.	 Doğrusal	 analizlerde,	
betonarme	perde	duvarlar,	kabuk	elemanlarla	veya	çubuk	elemanların	birleşimleri	
kullanılarak	modellenir.	Doğrusal	olmayan	analizlerde	ise,	perde	duvarı	temsil	eden	
orta	dikme	çubuğunun	doğrusal	olmayan	malzeme	modeli,	genellikle	plastik	mafsal	
kavramı	esas	alınarak,	kritik	kesitteki	plastik	alana	yerleştirilir	ya	da	hesap	açıklığı	
boyunca	 dağıtılır.	 Daha	 kapsamlı	 bir	 şekilde	 perde	 duvarlar	 fiber	 elemanlar	 ile	
modellenebilir.	 Bu	 çalışmada,	 bina	 türü	 yapıların	 yapısal	 analizlerinde	 başlıklı	 ve	
başlıksız	perdelerin	doğrusal	ve	doğrusal	olmayan	modelleri	üzerinde	çalışılmıştır.	
Orta‐dikme	 çubuk	 ve	 fiber	 elemanlar	 için	 bahsedilen	 farklı	 modelleme	
yaklaşımlarının	 sonucunda	 elde	 edilen	 analiz	 sonuçları,	 yapı	 sistemlerinin	 genel	
davranışı	 ve	 sayısal	 olarak	 kat	 deplasmanları	 karşılaştırılmıştır.	 Fiber	 elemanların	
zaman	 tanım	 alanında	 doğrusal	 olmayan	 analizinde	 Perform‐3D	 programı	
kullanılmıştır

ABSTRACT	

Proper	 modeling	 of	 shearwalls	 is	 very	 important	 for	 both	 linear	 and	 nonlinear	
analyses	of	building	structures.	Regarding	linear	analyses,	Reinforced	concrete	(RC)	
shearwalls	are	modeled	employing	various	techniques	like	using	shell	elements	or	a	
combination	 of	 frame	 elements.	 For	 nonlinear	 analyses,	 the	 nonlinear	 material	
model	of	mid‐pier	frame	element	is	generally	based	on	plastic	hinge	concept	located	
at	 plastic	 zones	 towards	 the	 ends	 of	 structural	 elements	 or	 distributed	 along	 the	
member	span	length.	Shearwalls	can	be	modeled	in	a	more	comprehensive	manner	
with	 fiber	 elements.	 Concrete	 and	 steel	 are	 defined	 respectively	 in	 fiber	 element	
modelling.	 In	 this	 study,	 different	 approaches	 for	 linear	 and	 nonlinear	 shear	wall	
modeling	 are	 studied	 and	 applied	 to	 a	 RC	 building	 case	 with	 shear	 walls.	 The	
analysis	results	are	compared	in	terms	of	floor	displacements	and	overall	behavior	
of	 the	 structural	 systems.	 Perform‐	 3D	 software	 was	 used	 in	 the	 nonlinear	 time	
history	analysis	of	the	fiber	element	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Betonarme  Perde,  Doğrusal  Olmayan  Analiz,  Plastik  Mafsal,  Fiber 
Eleman 
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ÖZET	

Günümüzde	 inşa	 edilen	 yapıların	 büyük	 çoğunluğu	 betonarme	 olarak	 inşa	 edilmiş	
yapılardan	 oluşmaktadır.	 Bu	 yapıların	 deprem	 etkileri	 altında	 daha	 dirençli	
davranması	 için	perde	elemanlar	kullanılmaktadır.	Mimari	gereksinimlerden	dolayı	
plandaki	 geometrileri	 farklılık	 arz	 eden	 perde	 elemanlar	 arasında	 ''U''	 şekilli	
perdeler	 en	 çok	 kullanılan	 taşıyıcı	 elemanlardan	 bir	 tanesidir.	 Yapılarda	 asansör	
veya	 çekirdek	 bölgelerinde	 konumlandırılan	 U‐perdeler	 bulundukları	 yapı	
sistemlerine	 iki	 doğrultuda	 da	 yüksek	 rijitlik	 sağlamaktadır.	 Yapıya	 gelen	 yanal	
yükler	 altında	 önemli	 bir	 rolü	 olan	 bu	 betonarme	 duvar	 elemanların	 gerçek	
davranışlarını	 tam	olarak	 temsil	 etmek	 için	doğru	bir	modelleme	yapmanın	önemi	
büyüktür.	Bu	elemanların	modellenmesinde	yapılan	yaklaşımlar	ne	derece	gerçekçi	
olursa	 yapısal	 analizler	 de	 o	 oranda	 gerçeği	 yansıtacaktır.	 U‐perde	 modelleme	
tekniklerinde	 izlenen	 metotlardan	 birisi	 orta‐kolon	 modeli	 olarak	 bilinen	 bir	
tekniktir.	 U‐perdeyi	 bir	 araya	 getiren	 düzlemsel	 3	 adet	 dikdörtgen	 perde	 kesitini	
temsil	 eden	 bu	 teknikte	 perde	 elemanları,	 diğer	 taşıyıcı	 yapı	 elemanlarına	 belirli	
rijitliğe	 sahip	 fiktif	 kirişlerle	 kat	 seviyelerinde	 bağlanmaktadır.	 İkinci	 olarak,	 U‐
perdenin	 rijitlik	 merkezinde	 tanımlanmış	 poligon	 bir	 kolon	 elemanın,	 diğer	 yapı	
elemanlarına	 fiktif	 çubuklarının	 yardımıyla	 bağlanmasından	 meydana	 gelen	
modelleme	tekniğidir.	Bu	çalışmada,	söz	konusu	iki	farklı	modelleme	tekniği,	kabuk	
elemanlar	yardımıyla	hazırlanan	referans	model	esas	alınarak	doğrusal	ve	doğrusal	
olmayan	davranışlar	altında	kıyaslanacaktır.	Doğrusal	olmayan	davranış	 için	çubuk	

ABSTRACT	

The	reinforced	concrete	construction	 technique	 is	 the	most	common	technique	all	
around	 the	 world.	 Shear	 wall	 structural	 members	 are	mostly	 needed	 to	 increase	
earthquake	resistance	of	the	reinforced	concrete	structures.	The	shape	of	core	shear	
walls	are	mostly	formed	by	considering	architectural	 layout	requirements.	And,	U‐
Shape	 shear	 wall	 is	 one	 the	 common	 shape	 of	 these	 forms.	 U‐Shaped	 shear	 wall	
structural	members	that	are	usually	located	around	elevators	or	stairs	provide	high	
level	 rigidity	 to	 structure	 for	 both	 longitudinal	 and	 transverse	 directions.	 It	 is	
important	 to	 develop	 an	 accurate	 computer	 model	 to	 represent	 real	 behavior	 of	
these	shear	wall	structural	members	against	lateral	loads.	Obtaining	more	realistic	
results	 from	 structural	 analysis	 is	 directly	 depend	 on	 accuracy	 of	 shear	 wall	
computer	modelling.	“Wide‐Column”	modelling	technique	is	one	of	the	approaches	
to	 create	U‐Shaped	 shear	wall	 computer	model.	 In	 this	 approach,	U‐shaped	 shear	
wall	 is	 represented	 by	 three	 rectangular	 walls	 and	 connected	 to	 other	 structural	
members	by	fictitious	beams	at	the	story	levels.	The	second	approach	to	model	U‐
Shaped	shear	wall	 is	the	Stick	Model	that	creating	polygon	column	and	connecting	
this	column	to	other	structural	members	by	fictitious	beams	at	 the	story	 levels.	 In	
the	scope	of	this	thesis,	above	stated	two	different	approaches	will	be	compared	by	
performing	 both	 linear	 and	 nonlinear	 analyses	 on	 the	 whole	 structure	 computer	
models	 that	 include	 shell	 members.	 Plastic	 hinge	 hypothesis	 and	 “Nonlinear	
Layered	 Shell”	 theory	 will	 be	 used	 for	 frame	 and	 shell	 members	 respectively	 to	
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elemanlarda	 muhtemel	 plastikleşme	 bölgelerinde	 plastik	 mafsal	 kabulü,	 kabuk	
elemanlarda	 ise	 katmanlanmış	 malzeme	 modelleriyle	 çalışılacaktır.	 U‐perde	
modelleme	 prensiplerini	 incelemek	 ve	 geliştirmek	 amacıyla	 altı	 kattan	 meydana	
gelen	 üç	 farklı	 betonarme	 yapı	modeli	 hazırlanmış	 ve	 U‐perdenin,	 kolon	 kiriş	 gibi	
diğer	 yapı	 elemanlarıyla	 birlikte	 çalışmasını	 göz	 ardı	 etmeksizin	 değerlendirmeler	
yapılmıştır	

identify	 nonlinear	 behavior	 of	 structure.	 Three	 different	whole	 structural	models	
consisting	of	six	story	have	been	developed	to	define	and	improve	the	principles	of	
U‐shape	 shear	 wall	 modelling	 techniques	 by	 considering	 interaction	 between	 U‐
Shape	shear	wall	and	column‐beam	structural	members	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Betonarme  U‐perde,  Orta‐Kolon  Model,  Çubuk  Model,  Doğrusal 
Olmayan Analiz, Çok Katmanlı Kabuk Eleman, Plastik Mafsal 
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ÖZET	

Bu	 çalışmada;	 dinamik	 etkiler	 altındaki	 zemin	 deformasyonu	 konusuna	 geniş	 bir	
bakış	 açısıyla	 yaklaşılmış,	 özellikle	 depremler	 sonucu	 gözlenen	 deformasyonlarda	
sıkça	 karşılaşılan	 sıvılaşma	 deformasyonları	 hakkında	 daha	 geniş	 bilgi	 ve	 örnek	
çalışmalar	 sunulmuştur.	 Sıvılaşmanın	 oluşum	 biçimi	 ve	 mekanizması,	 oluşumuna	
neden	olan	faktörler,	sonrasında	gözlenen	deformasyon	türleri	ayrıntılı	bir	biçimde	
incelenmiştir.	 Azalım	 ilişkileri	 yardımıyla	 bölgesel	 pik	 ivme	 değerleri	 tahmin	
edilmiştir.	Sıvılaşma	analizleri	Seed	ve	Idriss	yaklaşımı	ile	yapılmış	[Seed	and	Idriss,	
1971],	 buna	 bağlı	 meydana	 gelen	 yanal	 akmalar	 ve	 oturmalar	 ise	 sırasıyla,	
Tokimatsu	 ve	 Seed,	 Shamoto	 vd.	 ve	 Hamada	 vd.	 yaklaşımlarıyla	 hesaplanmıştır	
[Tokimatsu	 and	 Seed,	 1987],	 [Shamoto	 et	 al.,	 1998],	 [Hamada	 et	 al.,	 1986].	
Çalışmaların	 yapıldığı	 bölgeler;	 Adapazarı,	 Sapanca	 Gölü	 ve	 İzmit	 Körfezi	 sınırları	
içerisinde	kalan	bölgelerdir.	Sonuç	olarak;	yapılan	analizler,	bölgede	sıvılaşma	riski	
olan	tabakaları	ve	o	tabakalarda	meydana	gelecek	deformasyon	miktarlarını	sayısal	
bir	dille	daha	somut	bir	şekilde	ifade	etmektedir	

ABSTRACT	

In	 this	 thesis,	 a	 general	 aspect	 of	 soil	 deformations,	 which	 are	 under	 dynamic	
effects,	 is	 investigated.	 Comprehensive	 information	 and	 representative	 studies	
about	liquefaction	which	is	mostly	observed	during	deformations	while	earthquake	
occurs,	have	been	presented.	Evolution	and	mechanism	of	liquefaction,	factors	that	
trigger	 its	 evolution	 and	 types	 of	 deformations	 have	 been	 investigated	 in	 detail.	
With	 attenuation	 relationships,	 local	 peak	 ground	 acceleration	 (PGA)	 values	 have	
been	 estimated.	 Liquefaction	 analyses	 have	 been	 done	 by	 an	 approach	 which	 is	
developed	 by	 Seed	 and	 Idriss	 [Seed	 and	 Idriss,	 1971],	 lateral	 spreading	 and	
settlements	which	occurs	by	 the	 result	 of	 liquefaction,	 has	been	 calculated	by	 the	
analyses	which	is	developed	by	Tokimatsu	and	Seed,	Shamoto	et	al.,	and	Hamada	et	
al.	 [Tokimatsu	 and	 	 Seed,	 1987],	 [Shamoto	 et	 al.,	 1998],	 [Hamada	 et	 al.,	 1986].	
Region;	where	the	studies	have	been	done	is	located	in	the	boundaries	of	İzmit	Bay,	
Lake	Sapanca	 and	Adapazarı.	 	 	 In	 conclusion,	 analyses	 show	 the	 liquefiable	 layers	
and	 level	of	deformations	which	may	occur	 in	 these	 layers	quantitatively	and	 in	a	
more	concrete	way	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Sıvılaşma,  Oturma,  Yanal  Yayılma,  Zemin  Deformasyonları,  Azalım 
İlişkileri 
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ÖZET	

Depremler	 sırasında	ve	 sonrasında	meydana	gelen	hasarlar	yalnızca	yapı	hasarları	
ile	 sınırlı	 değildir.	 Daha	 önce	 yaşanmış	 depremlerden	 gözleyebildiğimiz	 gibi	
hasarlar;	zemin	ve	kaya	şevlerindeki	kaymalar,	oturma	problemleri,	mukavemet	ve	
rijitlik	 kayıpları,	 yanal	 yayılmalar,	 zemin	 sıvılaşması	 ve	 zemin	 büyütmesi	 şeklinde	
olabilmektedir.	 Adı	 geçen	 her	 bir	 hasarın	 aslında	 “Geoteknik	 Tehlike”	 başlığında	
incelenmesi	 daha	 doğru	 olacaktır.	 Depremin	 tetiklemesi	 ile	 oluşabilecek	 geoteknik	
tehlikeler	aslında	her	 türlü	zemin	veya	kaya	koşullarında	öngörülebilirdir.	Deprem	
tehlikesine	maruz	mevcut	yerleşimlerin	veya	planlanan	yerleşimlerin	bu	geoteknik	
tehlikelerden	 hangisine	 muhatap	 olacağı	 ise	 geoteknik	 deprem	 mühendisliğinin	
konusudur.	Günümüzde	gerek	belediyelerin	gerekse	diğer	kamu	ve	özel	kuruluşların	
talepleri	 ile	 yapı	 projesinden	 önce	 sondaj	 çalışmaları	 yapılmaktadır.	 Hemen	 her	
bölgeye	ait	çok	sayıda	ve	değişik	kaliteye	sahip	sondaj	verileri,	geniş	bir	veri	bankası	
oluşturmaktadır.	 Bu	 veri	 bankasının	 içinde	 ise	 mühendislik	 tasarımlarında	
kullanılabilecek	 geoteknik	 verileri	 bulabilmek	 ve	 sondaj	 verilerini	 düzenleyen	 yer	
bilimcilerin	bakış	açılarından	mühendislik	tasarımına	geçiş	yapabilmek	oldukça	zor	
olabilmektedir.	Bu	amaçla,	tezde	İstanbul’da	oldukça	geniş	bir	yerleşim	alanına	sahip	
yaklaşık	220	bin	nüfusu	barındıran	ve	mevcut	bina	sayısı	30	binden	fazla	olan	Tuzla	
ilçesi	 seçilmiştir.	 Tez	 çalışmasında	 bölgenin	 olasılıksal	 sismik	 tehlike	
değerlendirmesi	 yapılmıştır.	 Daha	 sonra	 bölgenin	 jeolojik	 formasyonları	
araştırılarak	 formasyonların	 geoteknik	 özellikleri	 değerlendirilmiştir.	 Geoteknik	
değerlendirmeler	 kapsamında	 kritik	 görülen	 jeolojik	 formasyonlar	 üzerinde	

ABSTRACT	

Damages	occuring	while	and	after	earthquakes	are	not	limited	to	structure	damages	
only.	As	we	can	observe	 from	earthquake	damages	occured	before;	 they	can	be	 in	
the	form	of	shifts	in	soil	and	rock	slopes,	settlement	problems,	loss	of	strength	and	
rigidity,	 lateral	spreading,	soil	 liquefaction	and	site	amplification.	 In	 fact,	 for	every	
individual	 forms	 of	 damages,	 said	 before,	 it	 would	 be	 more	 accurate	 to	 examine	
them	in	title	of	“Geotechnical	Hazard.”	Geotechnical	hazards	that	may	occur	because	
of	 triggered	 by	 the	 earthquake,	 are	 predictable	 in	 any	 ground	 or	 rock	 conditions.	
Existing	or	planned	residential	settlements	exposed	to	hazards	are	to	be	addressed	
to	 which	 of	 these	 geotechnical	 hazards	 is	 the	 subject	 of	 geotechnical	 earthquake	
engineering.	 Today,	with	 the	 demands	 of	 both	municipalities	 and	 other	 public	 or	
private	 organizations,	 drilling	 operations	 are	 carried	 out	 before	 construction	
project.	Drilling	data,	which	are	related	to	almost	every	region,	numerous	and	has	
different	 quality,	 constitute	 a	 large	 data	 base.	 In	 this	 data	 base,	 it	 can	 be	 quite	
difficult	 to	 find	geotechnical	data,	which	can	be	used	 in	engineering	design	and	to	
make	 transition	 from	 the	 perspectives	 of	 geologists	 who	 arrange	 drilling	 data	 to	
engineering	 design.	 For	 this	 purpose;	 thesis,	 Tuzla	 district,	 which	 has	 quite	 large	
residential	area	in	İstanbul,	hosting	220	thousand	inhabitants	and	existing	buildings	
number	is	more	than	30	thousand,	is	selected.	So	in	this	thesis	probabilistic	seismic	
hazard	assessment	has	been	made.	Later,	geological	formations	in	this	region	were	
investigated	and	geotechnical	characteristics	of	these	formations	were	evaluated.	In	
the	 extension	 of	 evaluations,	 geotechnical	 engineering	 analysis	 (	 liquefaction	 and	
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geoteknik	mühendisliği	analizleri	(sıvılaşma	ve	zemin	büyütmesi)	yapılmıştır site	amplification)	were	made	on	the	geological	formations	that	are	seen	critical	in	
this	context	
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ÖZET	

Yüksek	 binaların	 tasarımında,	 deprem	 ve	 rüzgâr	 tarafından	 yapıya	 etkiyen	 yatay	
yükler	 önemli	 rol	 oynar.	 Yatay	 yükleri	 karşılamak	 için	 tasarımda	 kullanılan	 perde	
duvarlar,	 yüksekliğe	 bağlı	 olarak	 etkisini	 olumsuz	 yöne	 çevirebilmektedir.	 Yüksek	
binalarda	 perde	 duvarların,	 kademeli	 devam	 etmesi,	 belli	 katlardan	 sonra	 kolona	
dönmesi	 ya	da	mimari	 tasarımdan	 ötürü	 yapı	 boyunca	 devam	etmeyen	perdelerin	
bulunması,	 yapıya	 daha	 ideal	 rijitlik,	 daha	 az	 yatay	 deplasman,	 ekonomiklik	 ve	
estetiklik	 gibi	 olumlu	 sonuçlar	 getirebilmektedir.	 Perdenin	 kesildiği	 kata	 ve	 bina	
yüksekliğine	 bağlı	 olarak	 bu	 katkı	 pozitif	 veya	 negatif	 olmaktadır.	 Bu	 tez	
çalışmasında,	 taşıyıcı	 sistemi	 betonarme	 perde‐çerçeve	 olarak	 seçilen	 yüksek	 bir	
binadaki	 perdelerin,	 yapı	 boyunca	 süreklilik	 ve	 süreksizlik	 durumlarının	 yapıya	
etkisi,	İYBDY	2008’de	önerilen	tasarım	ilkeleri	doğrultusunda	zaman	tanım	alanında	
doğrusal	olmayan	analiz	metoduyla	 incelenmiş,	 yatay	yer	değiştirmeleri,	 göreli	 kat	
ötelemesi	oranları,	kesme	kuvvetleri	ve	eğilme	momentleri	karşılaştırılmıştır	

ABSTRACT	

In	the	design	of	high‐rise	buildings,	horizontal	forces	exerted	upon	the	structure	by	
earthquake	and	wind	play	an	important	role.	The	shear	walls,	used	in	the	design	to	
bear	 the	 horizontal	 loads,	may	 be	 detrimental	 depending	 on	 its	 height.	When	 the	
shear	walls	in	a	high‐rise	building	are,	stepped	walls,	converted	to	columns	after	a	
curtailed	 walls	 or	 having	 a	 curtailed	 walls	 due	 to	 architectural	 design,	 this	 may	
provide	the	structure	with	a	more	 ideal	rigidity,	 less	horizontal	displacement,	 less	
expenditures	and	better	aesthetics.	Depending	on	the	storey	optimum	level	and	the	
building	height,	this	contribution	is	either	positive	or	negative.	In	this	thesis	project,	
the	 effects	 of	 shear	walls	 in	 a	 high‐rise	 building	 of	 combined	 reinforced	 concrete	
wall‐frame	structural	system,	to	the	structure	during	continuous	and	discontinuous	
conditions	along	the	structure,	 is	 investigated	with	nonlinear	time	history	analysis	
according	 to	 the	 design	 guidelines	 in	 İYBDY	 2008.	 These	 continuous	 and	
discontinuous	 wall‐frame	 structures	 are	 compared	 to	 horizontal	 displacements,	
shear	forces	and	bending	moments	
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ÖZET	

Doğrusal	olmayan	(harmonik	üreten)	yüklerin	güç	sistemlerinde	yaygın	şekilde	yer	
alması	 neticesinde	 gerilim	 ve	 akım	 dalga	 şekillerinde	 meydana	 gelen	 harmonik	
bozulma,	 günümüz	 güç	 sistemlerinde	 birçok	 probleme	 sebep	 olmaktadır.	 Bu	
problemlerden	 en	 önemlileri	 tüketici	 ve	 servis	 sağlayıcısına	 ait	 elemanlarda	 kayıp	
artışı	 ve	 ömür	 azalmasıdır.	 Dolayısıyla	 harmonik	 kirliliğin	 sınırlandırılması,	
harmoniklere	 bağlı	 kayıpların	 azaltılması	 bakımından	 elzem	 hale	 gelmiştir.	 Bu	
amaçla	 çeşitli	 kılavuz,	 tavsiye	 edilmiş	 çalışma	 ve	 standartlar	 mühendislik	
organizasyonları	ve	enstitüler	tarafından	hazırlanmıştır.	Ancak,	bu	standartlarda	güç	
sistemlerine	dağılmış	harmonik	üreten	yüklerin	 tespiti	 ve	harmonik	 sorumluluğun	
paylaştırılması	için	herhangi	bir	metot	veya	indis	sunulmamıştır.	Böylece,	harmonik	
üreten	 yüklerin	 tespit	 edilmesi	 ve	 harmonik	 sorumluluğun	 paylaştırılması	 üzerine	
yapılan	çeşitli	çalışmalarla,	standartların	bıraktığı	boşluk	doldurulmaya	çalışılmıştır.	
Literatürde	 harmonik	 üreten	 yüklerin	 tespiti	 ve	 harmonik	 bozulma	 sorumluluğu	
paylaştırma	 metotları	 ölçüm	 stratejisine	 göre;	 “tek	 noktadan	 eş	 zamanlı	
olmayan”(TNEO)	ve	“çok	noktadan	eş	zamanlı”(ÇNE)	ölçüm	temelli	olmak	üzere	iki	
gruba	ayrılabilir.	 ÇNE	ölçümlere	dayalı	metotlar,	TNEO	ölçümlere	dayalı	metotlara	
göre	 daha	 güvenilir	 sonuçlar	 vermelerine	 rağmen	 birçok	 noktaya	 yerleştirilmiş	 eş	
zamanlı	çalışabilen	ölçüm	aletleri	gerektirdikleri	için	maliyetleri	daha	yüksektir.	Bu	
tez	çalışmasında,	öncelikle	harmonik	kaynağı	tespiti	 için	 literatürde	var	olan	TNEO	
ölçüm	 temelli	 indis/metotlar	 taranmıştır	 Bu	 tarama	 neticesinde	 bulunan	
metotların/indislerin	başarım	sınırları	simüslasyon	ve	ölçüm	temelli	analizlerle	çok	

ABSTRACT	

Harmonic	distortion	on	the	voltage	and	current	waveforms,	which	are	caused	by	the	
large	 proliferation	 of	 the	 nonlinear	 (harmonic	 producing)	 loads,	 result	 in	 several	
problems	 in	 present	 day’s	 power	 systems.	 The	 most	 significant	 effects	 of	 the	
harmonic	 distortion	 are	 the	 increased	 losses	 and	 decreased	 life	 time	 of	 the	
customer	and	utility	equipment.	Therefore,	harmonic	pollution	must	be	 limited	 to	
decrease	 the	 failures	 depending	 on	 harmonic	 distortion.	 Accordingly,	 guidelines,	
recommended	 practices	 and	 standards	 have	 been	 prepared	 by	 several	
organizations	 and	 institutes.	 However,	 in	 these	 standards,	 there	 is	 no	 method	
and/or	index	defined	for	the	detection	of	dominant	harmonic	sources	embedded	in	
the	system.	Thus,	 these	standards	are	accompanied	by	the	research	 leading	to	the	
methods	 and	 indices	 for	 the	 detection	 of	 the	 harmonic	 producing	 loads	 and	 the	
sharing	 harmonic	 responsibility	 between	 utility	 and	 consumer.	 The	 harmonic	
source	 detection	 and	 sharing	 harmonic	 responsibility	 methods/	 indices	 can	 be	
classified	 into	 two	 groups	 according	 to	 their	 measurement	 strategies,	 which	 are	
single‐point	asynchronous(SPA)	and	multi‐point	synchronous(MPS)	measurements.	
The	harmonic	 source	detection	methods	based	on	MPS	measurement	 strategy	are	
more	reliable	 than	 those	based	on	SPA	measurements;	however,	 they	have	higher	
costs	and	also	are	hindered	by	the	requirement	of	precise	synchronization.		In	this	
thesis,	 firstly,	 the	 literature	 about	 the	 SPA	 based	 methods/indices	 were	
investigated.	 And	 than,	 for	 several	 load	 types	 and	 system	 cases,	 the	 validity	 of	
methods/indices	 existent	 in	 the	 literature	 are	 tested	 by	 simulation	 and	
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çeşitli	yük	tipleri	ve	sistem	durumları	için	karşılaştırmalı	olarak	incelenmiştir.	Ayrıca	
TNEO	ölçüm	temelli	metotların/indislerin	gerçek	zamanlı	uygulaması	 için	Labview	
tabanlı	prototip	bir	ölçüm	cihazı	geliştirilmiştir.	Böylece	Gebze	Teknik	Üniversitesi	
kampüsü	 dağıtım	 sisteminde	 gerçek	 zamanlı	 ve	 uzun	 süreli	 ölçümler	 alınmış,	 bu	
ölçüm	sonuçları	yorumlanmıştır	

experimental	analysis.	Furthermore,	for	real‐time	implementation	of	the	SPA	based	
methods/indices,	 a	 prototype	 measurement	 device	 is	 developed	 by	 Labview	
program.	Real‐time	measurements	have	been	taken	for	long	periods	in	GTU	campus	
distribution	system	and	these	results	are	discussed	comparatively 
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ÖZET	

Kablosuz	 haberleşme	 sistemleri	 son	 yıllarda	 hayatımızın	 her	 alanında	 çokça	 yer	
almaya	 başlamıştır.	 Kablosuz	 haberleşme	 sistemlerinin	 performansını	 ve	 bant	
genişliği	 verimliliğini	 arttırmak	 için	 haberleşmenin	 gerçekleştirileceği	 kablosuz	
kanal	 ortamının	 iyi	 bilinmesi	 gerekmektedir.	 Bu	 işlem	 kanalı	 dinleme,	 kestirim	 ve	
modelleme	 ile	 gerçekleştirebilir.	 Bu	 çalışmada	 Kablosuz	 Duyarga	 Ağ	 Telemetre	
sistemleri	için	145	MHz	VHF	haberleşme	bandında	simülasyon	ve	ampirik	ölçümler	
yaparak	 kanal	 modellenmesi	 gerçekleştirilmiştir.	 Simülasyon	 ölçümleri	 Wireless	
InSite	 elektromanyetik	 yayılım	 ışın	 izleme	 tabanlı	 kanal	 modelleme	 benzetim	
yazılımı	ile	gerçeklenmiştir.	Ampirik	ölçümleri	ise	gerçek	saha	ortamda	yapılmıştır.	
Ölçüm	ortamı	olarak	Ankara’nın	Beypazarı	ilçesi	İnözü	vadisi	seçilmiştir.	Ölçüm	için	
o ortamın	seçilmesinin	nedeni	yoğun	kayalık/dağlık	özelliğe	sahip	olmasıdır.	Kanalın
büyük	ölçekli	ve	küçük	ölçekli	istatistiksel	parametreleri	hem	ampirik	ve	ışın	izleme	
tabanlı	ölçümler	için	elde	edilmiştir	ve	birbiri	ile	karşılaştırmıştır.	Elde	edilen	kanal	
karakteristikleri	 tepelik	 ve	 düzgün	 olmayan	 bölgelerde	 kullanılabilecek	 izleme	
uygulamaları,	 sınır	 güvenliği,	 benzin/gaz	 boruları	 gözetim	 veya	 kritik	 altyapılı	
alanlarda	kullanılan	haberleşme	sistemleri	geliştirilmesinde	katkı	sağlayacaktır	

ABSTRACT	

Nowadays,	wireless	communication	systems	have	become	an	essential	part	of	 life.	
To	 improve	 its	 performance	 and	 bandwidth	 efficiency	 the	 characteristics	 of	 the	
operating	wireless	channel	must	be	well	known.		This	can	be	achieved	by	sounding,	
estimation,	 and	modeling	 of	 the	 wireless	 channel.	 	 In	 this	 work,	 the	 propagation	
channel	for	Wireless	Sensor	Network	Systems,	which	are	operated	at	145	MHz	Very	
High	 Frequency	 (VHF)	 communication	 band,	 is	 modeled	 with	 simulations	 and	
empirical	measurements.	The	simulations	are	performed	by	using	electromagnetic	
ray‐tracing	 based	 simulation	 software,	 i.e.	Wireless	 InSite.	 On	 the	 other	 hand,	 the	
empirical	measurement	is	performed	in	the	real	environment.	Both	measurements	
are	carried	out	in	hilly	and	irregular	terrain	in	Beypazarı‐Ankara	İnözü	valley.		Such	
terrain	 is	 selected	 as	 the	 measurement	 environment	 due	 to	 its	 dense	 hilly	
characteristics.	The	large‐scale	and	small‐scale	statistical	parameters	of	the	channel	
are	 obtained	 for	 both	 empirical	 and	 ray‐tracing	 based	 measurements.	 After,	
comparison	 and	 discussion	 of	 these	 results	 are	 performed.	 The	 channel	
characteristics	 are	 obtained	 in	 order	 to	 use	 to	model	 the	 profile	 that	 can	 help	 to	
develop	communication	system	for	monitoring	applications	such	as	border	security,	
surveillance	of	petrol/gas	pipes	or	critical	infrastructure/field	in	hilly	and	irregular	
regions	
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ÖZET	

Son	 yıllarda	 artan	 güvenlik	 talebi	 nedeniyle	 şüpheli	 durumların	 tespit	 edilmesi	
oldukça	 önemli	 ve	 gerekli	 bir	 hal	 almıştır.	 Güvenlik	 talebini	 arttıran	 önemli	
olaylardan	 biri	 de	 hırsızlık	 olaylarıdır.	 Çalınan	 eşyalar,	 arabalar,	 kamu	 mallarının	
ortadan	 kaybolması	 gibi	 olaylar	 başlıca	 hırsızlık	 olaylarıdır.	 Bu	 olaylar	 nedeniyle	
güvenlik	 sistemlerine	duyulan	 ihtiyaç	 artmıştır.	Bu	nedenle	 güvenlik	 sistemlerinde	
şüpheli	durumların	otomatik	olarak	tespit	edilmesi	çok	önemlidir,	çünkü	operatörün	
tespitine	 dayalı	 güvenlik	 sistemlerinde	 şüpheli	 durumlar	 gözden	 kaçabilmektedir.	
Bu	çalışmada	güvenlik	kameralarından	elde	edilen	görüntüler	kullanılarak,	önceden	
işaretlenmiş	 nesnelerin	 kaybolması	 durumunu	 otomatik	 olarak	 tespit	 edecek	 bir	
video	 gözetleme	 sistemi	 geliştirilmiştir.	 Bu	 problemin	 çözümü	 için	 önceden	
işaretlenmiş	 bir	 nesnenin	 kayıp	 olması	 durumunda	 alarm	 üreten	 bir	 yöntem	
önerilmiştir.	 Önerilen	 yöntem	 ışık	 değişimleri,	 gölgeler	 ve	 kısmi	 kapanma	
durumlarında	 dahi,	 sistemin	 yanlış	 alarm	 üretmesini	 en	 aza	 indirecek	 şekilde	
tasarlanmıştır.	 Tez	 çalışması	 kapsamında	 problemin	 çözümü	 için	 kaybolduğunda	
alarm	 üretilmesi	 istenilen	 nesnenin	 bir	 operatör	 tarafından	 seçilmesi	
sağlanmaktadır.	 İlgilenilen	 nesnenin	 tanınması	 için	 ise	 nesnenin	 yerel	 öznitelikleri	
çıkartılmakta	ve	sistemin	eğitimi	sağlanmaktadır	

ABSTRACT	

In	recent	years,	the	identification	of	suspect	cases	has	taken	a	very	important	and	
necessary	state	with	increasing	security	demands.	One	of	the	important	events	that	
increase	the	demand	for	security	is	theft.	Stolen	cars,	properties,	disappearance	of	
public	goods	are	major	theft	events.	This	kind	of	events	causes	increasing	the	need	
for	security	systems.	Therefore,	automatic	detection	of	suspicious	cases	becomes	
very	important	in	security	systems.	Because	security	systems	based	on	the	
detection	of	suspected	cases	by	operators	could	be	overlooked.	In	this	work,	a	video	
surveillance	system	will	be	developed	which	automatically	detects	the	
disappearance	of	pre‐marked	objects	by	using	images	obtained	from	security	
cameras.	To	solve	that	problem,	a	method	which	produces	an	alarm	in	case	of	the	
disappearance	of	pre‐marked	object	is	proposed.	Proposed	method	is	designed	to	
minimize	false	alarms,	which	occurs	in	the	condition	of	lighting	changes,	shadows	
and	partial	occlusions.	In	the	thesis,	to	solve	the	problem,	the	object	which	causes	
system	to	produce	an	alarm	is	selected	(pre‐marked)	by	the	security	operator.	To	
recognize	the	selected	object,	local	features	of	the	object	are	extracted	and	the	
system	is	trained	
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ÖZET	

İnsanların	 yoğun	 olarak	 bulundukları	 yerlerde	 gerçekleşebilecek	 terör	 olaylarına	
karşı	artan	güvenlik	endişeleri	 sonucunda,	akıllı	 video	gözetleme	sistemlerine	olan	
talep	büyümektedir.	Bu	çalışmada,	şüpheli/sahipsiz/terk	edilmiş	nesneleri	güvenlik	
kameralarından	elde	edilen	görüntüleri	kullanarak	otomatik	olarak	tespit	edecek	bir	
video	 gözetleme	 algoritması	 geliştirilmiştir.	 Kullanılan	 yöntemde,	 ikili	 ön	 plan	
modeli	uygulanmıştır.	Arka	plan	ve	ön	plan	nesnelerinin	bölütlenmesi	GoDec	olarak	
adlandırılan	matris	 ayrıştırması	 yöntemi	X	=	L	+	S	modeli	 ile	hızlı	 ve	 gürbüz	 sonuç	
verecek	 şekilde	 yapılmaktadır.	 GoDec	 algoritması	 ile	 nesnelerin	 hatları	
korunduğundan,	 sabit	 duran	 insan	 ve	 bir	 valiz	 birbirinden	 rahatlıkla	
ayrılabilmektedir.	Bu	ön	plan	modelleri	kullanılarak,	statik	ön	plan	nesneleri	 tespit	
edilmektedir.	 GoDec	 algoritması	 ile	 ön	 plan	 nesnelerinin	 tespiti,	 geleneksel	
yöntemlere	 göre	 oldukça	 iyi	 yapılmakta	 ve	 ön	 plan	 nesnelerinin	 hatları	
korunabilmektedir.	 Böylece,	 farklı	 türde	 nesneleri	 birbirinden	 ayırmak	daha	 kolay	
olmaktadır.	Bu	tez	çalışması	ile	altuzay	öğrenmesi	yönteminin,	şüpheli	nesne	tespiti	
problemi	üzerinde	kullanılması	için	yeni	bir	yaklaşım/yapı	önerilmiştir.	Bu	yaklaşım,	
özellikle	 arka	 plan	 başlangıç	 değeri	 sorununa	 karşı	 oldukça	 gürbüz	 sonuç	
vermektedir	

ABSTRACT	

The	result	of	increasing	security	concerns	for	the	terrorist	activities	in	public	places	
where	people	gather	densely,	there	has	been	a	growing	interest	for	the	smart	video	
surveillance	system.	In	this	thesis,	using	videos	obtained	from	security	cameras,	an	
automatic	 unattended/abandoned	 object	 detection	 algorithm	 is	 designed	 and	
implemented.	Dual	foregrounds	method	is	used	to	detect	temporally	static	regions.	
A	fast	and	robust	matrix	decomposition	algorithm,	named	GoDec,	as	X	=	L+S	is	used	
for	foreground/background	separation.	An	evidence	score	is	 inferred	at	each	pixel	
by	applying	a	set	of	hypotheses	on	the	foreground	images.	This	provides	temporal	
consistency.	 Segmentation	 quality	 of	 GoDec	 algorithm	 is	 very	 good	 and	 shapes	 of	
the	objects	are	well	retained.	This	provides	easy	discrimination	of	different	objects	
such	as	standing	person	and	a	luggage.	In	this	study,	we	propose	a	novel	framework	
for	abandoned	object	detection	via	subspace	learning.	Proposed	approach	is	robust	
especially	against	the	background	initialization	errors	
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ÖZET	

Bu	 çalışmada,	 araçların	 oluşturduğu	 akustik	 gürültü	 sinyalinden	 trafik	 yoğunluğu	
tespiti	 yapılmıştır.	 Araçların	 oluşturduğu	 akustik	 gürültü	 motor	 gürültüsü,	 hava	
türbülans	gürültüsü,	 tekerleğin	yerle	 temasından	kaynaklı	gürültü,	egzoz	gürültüsü	
ve	 korna	 gürültüsünden	 oluşmaktadır.	 Bu	 gürültülerin	 her	 biri	 trafik	 yoğunluk	
durumuna	göre	değişmektedir.	Örneğin;	trafiğin	yoğun	olduğu	zamanlarda	motor	ve	
korna	 gürültüsü	 yoğun	 iken,	 trafik	 akışkan	 iken	 ise	 hava	 türbülans	 ve	 tekerlek	
gürültüsü	daha	yoğundur.	Bu	farklılıktan	faydalanılarak	trafik	yoğunluğu	sıkışık,	orta	
ve	 akışkan	 olarak	 üç	 kategoriye	 ayrılması	 mümkün	 olabilmektedir.	 Bu	 çalışmada,	
trafik	yoğunluğunun	akustik	sinyal	analizine	dayalı	olarak	tespiti	konusunda	bugüne	
kadar	 yapılan	 çalışmalarda	 sık	 olarak	 kullanılan	 MFCC	 (Mel	 Filter	 Kepstrum	
Katsayıları)	 özniteliği	 yardımıyla	 E‐5	 karayolundaki	 trafik	 yoğunluğu	 %68	
doğrulukla	tespit	edilebilmiştir.	Başarı	oranını	artırmak	için	MFCC	öznitelikleri	farklı	
parametrelerle	 de	 oluşturularak	 Bayes,	 K‐NN	 ve	 SVM	 sınıflandırıcılar	 kullanılarak	
trafik	 yoğunluğu	 tespit	 başarıları	 irdelenmiştir.	 En	 yüksek	 performansı	 sağlayan	
parametreler	 ve	 sınıflandırıcı	 seçildikten	 sonra	 öznitelik	 seçme	 ve	 indirgeme	
yöntemlerinin	 performans	 üzerindeki	 etkisi	 incelenmiştir.	 Yağmurlu	 havada	
tekerleğin	 yer	 ile	 temasında	 oluşan	 gürültü	 ile	 yağmursuz	 havada	 tekerleğin	
oluşturduğu	 gürültünün	 farklı	 olması	 gözleminden	 yola	 çıkarak	 araçların	
oluşturduğu	 akustik	 gürültü	 sinyalinin	 hava	 koşullarına	 göre	 değişebileceği	
sonucuna	 varılmıştır.	 Hava	 koşullarının	 dikkate	 alınması	 durumunda	 trafik	
yoğunluğu	tespit	performansının	artıp	artmayacağına	yönelik	çalışmalar	yapılmıştır.	
Hava	 koşullarının	 yağmurlu	 olup	 olmamasının	 dikkate	 alınması	 halinde	 başarı	

ABSTRACT	

In	 this	 study,	 traffic	 density	 is	 detected	 by	 acoustic	 noise	 signals	 formed	 by	 the	
vehicles.	 The	 acoustic	 noise	 signals	 formed	 by	 the	 vehicles	 are	 engine	 noise,	 air	
turbulence,	 the	noise	of	 the	wheels	 touching	the	 floor,	exhaust	noise	and	the	horn	
noise.	All	 these	noise	 signals	 change	according	 to	 the	 traffic	density.	 For	example,	
engine	noise	and	horn	noise	is	dense	when	the	traffic	is	busy,	but	when	the	traffic	is	
fluent	 air	 turbulence	 and	wheel	 noise	 is	more	 dense.	 By	 using	 this	 variation,	 the	
traffic	 density	 is	 categorized	 into	 three	 classes;	 busy,	 normal	 and	 fluent.	 In	 this	
study,	 the	 traffic	 density	 in	 the	 E‐5	 highway	 is	 determined	 by	%68	 accuracy,	 by	
using	MFCC	attributes	which	are	frequently	used	in	the	studies	conducted	up	to	now	
that	 are	 related	 with	 the	 detection	 of	 the	 traffic	 density	 by	 acoustic	 noise	 signal	
analysis.	 In	 order	 to	 increase	 the	 success	 rate,	 MFCC	 attributes	 are	 formed	 by	
different	 parameters	 and	 the	 traffic	 density	 detection	 performance	 is	 examined	
when	Bayes,	K‐NN	and	SVM	classifiers	are	used.	After	choosing	the	best	performed	
parameters	 and	 classifier,	 the	 effect	 of	 the	 attribute	 selection	 and	 reduction	
methods	on	the	performance	is	examined.	On	the	basis	of	the	difference	of	the	noise	
of	 the	wheels	 under	 rainy	weather	 and	 dry‐weather	 conditions,	 it	was	 concluded	
that	acoustic	noise	signals	change	according	to	the	weather	conditions.	Studies	have	
been	made	that	to	examine	that	 if	 the	performance	of	 the	traffic	density	detection	
increases	 when	 the	 weather	 conditions	 are	 considered.	 It	 was	 observed	 that	 the	
success	rate	is	higher	when	the	weather	and	rain	conditions	are	considered	
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ÖZET	

Bu tezde Alçak Gerilim tesislerinde, özellikle endüstriyel sistemlerde kaçak akım 
rölelerinin kullanılması ile yaşanan sorunlar incelemiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. 
Kaçak Akım Röleleri, elektrik kaynaklı kaza veya arızalarda can ve mal güvenliğinin 
korunması için tasarlanmış koruma elemanlarıdır. Yürürlükteki iş güvenliği yönetmeliği, 
topraklama tesisat yönetmeliği ve iç tesisat yönetmeliğinde kaçak akım rölelerinin 
kullanılması belirli kriterlere bağlanarak şart koşulmuş fakat uygulamada yaşanan 
sorunlar nedeniyle kaçak akım rölelerinin kullanımı özellikle endüstriyel tesislerde 
yaygınlaşmamıştır. Kaçak akım koruma sistemleri, kullanım alanları, teknik gerekler ve 
yönetmeliklerdeki zaruretler yönüyle bu tezin ileriki bölümünde geniş bir şekilde 
tanıtılmış. ATP (Alternative Transients Program) programı ile devre modellemeleri 
yapılarak uygulama sorunlarının sebepleri araştırılmış ve çözüm önerileri oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Çalışma sırasında alçak gerilim tesislerinde en sık görülen şebeke tipleri, yük 
ve dağıtım sistemleri modellenmiş, normal çalışma ve arıza durumları modellenerek, 
kaçak akım rölelerinin hatalı çalışmasına sebep olabilecek muhtemel etkiler 
araştırılmıştır. Araştırmalar sırasında uygulamada yaşanan sorunların temel sebepleri 
olarak; hatalı uygulamalar, tesislerdeki harmonikler, iletken kapasitansları, filtre devreleri, 
yüksek gerilim anahtarlama arıza pikleri, yıldırımlar, yüksek frekanslı elektro manyetik 
dalgalar, radyo dalgaları gibi birçok faktörün kaçak akım koruma sistemlerini olumsuz 
etkileyebileceği görülmüştür 

ABSTRACT	

In	 this	 thesis,	 low	 voltage	 installations,	 especially	 problems	 and	 solutions	
experienced	 in	 the	use	of	 residual	 current	 breakers	 (RCBs)	 for	 industrial	 systems	
have	been	investigated.	RCBs	are	special	protection	devices	which	are	designed	for	
the	protection	of	 lives	and	property	during	electrical	 failures.	Despite	the	 fact	that	
current	 national	 occupational	 safety	 standards	 and	 earthing	 on	 electrical	
installation	codes	enforce	the	use	of	RCBs,	in	practice,	usage	of	this	devices	has	not	
been	 wide	 spread,	 particularly,	 in	 industrial	 environment	 due	 to	 malfunctioning	
problems.	 The	 usage	 of	 RCBs	 has	 been	 critically	 evaluated	 in	 terms	 of	 technical	
requirements	and	national	regulations	in	the	second	chapter	of	the	thesis.	The	root	
causes	of	the	problems	are	investigated	by	using	ATP	circuit	modeling	program	and	
possible	 solutions	 are	proposed.	The	most	 common	 types	 of	 low	voltage	network	
configurations	distribution	systems	are	modeled	 for	normal	and	 faulted	operation	
modes.	 The	 potential	 impact	 of	 RCBs,	 which	 may	 cause	 malfunctioning	 was	
investigated.	As	a	result	of	the	investigation,	the	main	causes	of	the	malfunctioning	
problem	 identified	 as;	 misapplication	 of	 the	 device,	 harmonics	 in	 the	 plant,	
conductor	 capacitance,	 filter	 circuits	 in	 the	 load	 side,	 voltage	 peeaks	 due	 to	 high	
voltage	 switchgear	 operations,	 lightning,	 high‐frequency	 electro‐magnetic	 waves.	
Some	practical	remedies	are	also	provided	in	the	conclusion	
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ÖZET

Bu	 tez	 çalışmasında,	 farklı	 yöntemlerle	 üretilmiş	 katkılı‐	 katkısız	 titanyum	 dioksit	
(TiO2)	nanoyapıların,	çeşitli	ortam	gazlarına	karşı	olan	duyarlılıkları	test	edilmiştir.	
Gaz	 algılama	 özelliklerini	 geliştirmek	 için	 nano	 boyutta	 sentezlenen	 TiO2	 yapılar,	
çeşitli	malzemeler	ile	katkılanmıştır.	TiO2	nanoyapılar;	anodizasyon,	kimyasal	buhar	
depozisyon	 (CVD)	 veya	 hidrotermal	 yöntem	 yardımıyla	 nanotüp,	 nanotel	 ve	
nanoçubuk	 yapısında	 sentezlenmiştir.	 Üretilen	 TiO2	 nanoyapılar	 Paladyum	 (Pd),	
Kobalt	 (Co),	Nikel	 (Ni),	Karbon	(C)	gibi	maddeler	 ile	katodizasyon,	kimyasal	buhar	
depozisyon	 (CVD)	 veya	 hidrotermal	 yöntem	yardımıyla	 katkılandırılmıştır.	 Yapısal	
karakterizasyon	 işlemlerinde	 taramalı	 elektron	 mikroskobu	 (SEM),	 X	 ışınları	
kırınımı	 (XRD),	 enerji	 dağılım	 X	 ışını	 (EDX)	 ve	 X	 ışını	 fotoelektron	 spektroskopisi	
(XPS)	yöntemleri	kullanılmıştır.	Bu	yapıların	elektriksel	karakterizasyon	işlemleri	ve	
gaz	 algılama	 özellikleri,	 özel	 olarak	 tasarlanan	 ölçüm	 sisteminde	 sıcaklığın,	 gaz	
konsantrasyonlarının	 ve	 uygulanan	 potansiyelin	 fonksiyonu	 olarak	 incelenmiştir.	
TiO2	nanoyapılar	yüksek	çalışma	sıcaklıklara	rağmen	düşük	gaz	algılama	özellikleri	
gösterirken,	 katkılama	 sayesinde	 düşük	 sıcaklıklarda	 da	 algılayabilme	 özelliğine	
sahip	olmuştur.	Özellikle,	Pd’	un	TiO2’	ye	katkılandırılması	ile	H2	gazına	daha	duyarlı	
sensörler	 imal	 edilmiştir.	TiO2	 nanoteller	 için	 200o	C’	 de	H2	 gazına	olan	duyarlılık,	
katkısız	 olana	 kıyasla	 4	katlık	 bir	 artış	 göstermiştir.	 TiO2	 nanoçubuklar	 için	 ise	 bu	
değer	 250	 kat	 olarak	 hesaplanmıştır.	 Pd	 katkısı	 ile	 VOC	 gazlarına	 karşı	 da	 duyarlı	
sensörler	 imal	 edilmiştir.	 İzopropanol	 gazına	 karşı	 olan	 duyarlılık	 bu	 grup	

ABSTRACT

In	 this	 thesis,	 undoped‐doped	 TiO2	 nanostructures	 produced	 with	 different	
methodswere	 tested	 for	 sensing	 properties	 to	 various	 media	 gases.	 Synthesized	
nano‐sized	 TiO2	 structures	 were	 doped	 with	 different	 metals	 to	 improve	 gas	
sesnsing	properties.	TiO2	nanostructures	were	synthesized	by	anodization,	chemical	
vapor	 deposition	 (CVD)	 and	 hydrothermal	 techqniques	 in	 the	 form	 of	 nanotubes,	
nanowires	and	nanorods.	Produced	TiO2	nanostructures	were	doped	with	Palladium	
(Pd),	 Cobalt	 (Co),	 Nickel	 (Ni)	 and	 Carbon	 (C)	 using	 cathodization,	 chemical	 vapor	
deposition	 (CVD)	 and	 hydrothermal	 techqniques.	 TiO2	 nanomaterials	 were	
characterized	 with	 scanning	 electron	 microscope	 (SEM),	 X‐ray	 diffraction	 (XRD),	
and	 Energy‐dispersive	 X‐ray	 Spectroscopy	 (EDX)	 and	 X‐Ray	 Photoelectron	
Spectroscopy	 (XPS)	 techniques.	 Electrical	 characterization	 and	 gas	 sensing	
properties	of	 these	 structures	were	 investigated	 in	 specially	desingned	measuring	
system	 depending	 on	 temperature,	 gas	 concentrations	 and	 application	 potentials.	
Although	 TiO2	 nanomaterials	 show	 low	 sensing	 properties	 at	 high	 working	
temperature,	 they	 have	 high	 sensing	 properties	 even	 at	 low	 temperatures	 after	
doping	 process.	 Especially,	 after	 Pd	 doping,	 more	 sensitive	 sensors	 to	 H2	 were	
obtained.	H2	 sensing	 of	 Pd	 doped	TiO2	 nanowires	 at	 200	 oC	 increased	 for	 4	 times	
than	 that	 of	 undoped	 TiO2	 nanowires.	 This	 increment	 for	 TiO2	 nanorods	 was	
measured	 as	 almost	 250	 times.	 Besides	 the	 sensitive	 sensors	 against	 VOC	 gases	
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ölçümlerin	başında	gelmektedir.	Bunun	sebebi,	yapıya	en	 fazla	elektron	transferini	
sağlayan	gaz	olmasındandır.	Ni	 ve	Co	 elementlerinin	katkılanması	 ile	de	H2	gazına	
seçici	sensörler	imal	edilmiştir	

were	 also	 obtained.	 The	 best	 sensor	 response	was	measured	 for	 isopropanol	 gas	
which	transferred	the	most	electrons	to	the	sensor.	The	selective	sensors	to	H2	also	
were	obtained	after	Ni	and	Co	doping 

Anahtar Kelimeler / Key‐words TiO2,  Nanotüp,  Nanotel,  Nanoçubuk,  Anodizasyon,  Hidrotermal, 
Katkılama, Gaz Sensörleri 

Tez Numarası /Thesis Number 388301 
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ÖZET

In	last	two	decades,	magnetization	dynamics	induced	by	spin‐transfer	torque	(STT)	
have	attracted	much	attention	due	to	possible	spintronic	applications.	To	study	STT	
effect,	 there	 are	 several	 geometries.	 One	 of	 the	 most	 preferable	 geometries	 that	
shows	 STT	 is	 lithographically	 defined	 nanopillar	 array.	 Electron	 beam	 (e‐beam)	
writer	 and	 scanning	 electron	microscope	 (SEM)	 are	 employed	 to	write	 and	 image	
these	nanopillars.	Charging	effect	is	serious	issue	during	the	employment	of	e‐beam	
writer	and	SEM	on	insulating	substrates	like	MgO.		On	the	other	hand,	Heusler	Alloys	
form	a	large	family	with	over	1500	members.	Although	Heusler	Alloys	are	known	for	
a	long	time,	new	properties	and	functions	of	them	were	discovered	in	recent	years.	
Because	 of	 physical	 and	 structural	 properties	 (high	 spin	 polarization,	 high	 Curie	
temperature,	etc.)	Co2MnSi	is	one	of	the	promising	candidates	for	future	spintronic	
applications.	 In	 this	work,	 charging	 problem	was	 solved	without	 using	 conductive	
polymers	 	 or	 	 depositing	 conductive	 element	 in	 each	 step	 of	 the	 fabrication	
processes.	After	employment	of	state	of	art	nanofabrication	techniques	(litography),	
ellipsoidal	nanopillars	with	a	cross‐section	of	75x120	nm2	were	patterned	from	raw	
Cr/Ag/Co2MnSi/Ag/Co2MnSi/Ag/Au	 mutilayer	 stack.	 Magnetotransport	
measurements	 of	 an	 individual	 nanopillar	 structure	 exhibit	 2%	 	 GMR.	 Current	
induced	magnetizaton	 reversal	measurements	 on	 each	 individual	 nanopillar	 show	
existence	 of	 STT,	 and	 also	 confirm	 the	 success	 of	modification	 in	 nanofabrication	

ABSTRACT

Son	 yirmi	 yılda,	 olası	 Spintronik	 uygulamaları	 nedeniyle,	 spin	 transfer	 tork	 (STT)	
tarafından	uyarılan	mıknatıslanma	dinamikleri	büyük	ilgi	çekmektedir.	STT	etkisini	
incelemek	 için	çeşitli	geometriler	mevcuttur.	STT	sergileyen	bu	geometrilerden	en	
çok	 tercih	edilenlerden	biri	 litografik	olarak	 tanımlanan	nanosütunlardır.	Elektron	
ışın	demeti	yazıcı		ve	taramalı	elektron	mikroskobu	(SEM)	bu	nanosütunların	yazma	
ve	 görüntülenmesi	 için	 kullanılmaktadır.	 Film	 desenleme	 sırasında	 oluşan	 yük	
birikimi,	MgO	gibi	yalıtkan	alttaşlarda,	e‐ışın	demeti	yazıcı	ve	SEM	işlemlerinde	çok	
ciddi	problem	oluşturmaktadır.	Bilindiği	gibi,	Heusler	Alaşımları,	1500	üyesi	ile	olan	
dev	 bir	 ailedir.	 Heusler	 Alaşımları	 uzun	 süredir	 bilinmesine	 rağmen,	 son	 yıllarda	
bunların	 yeni	 özellikleri	 ve	 fonksiyonları	 keşfedilmiştir.	 Fiziksel	 ve	 yapısal	
özellikleri	(yüksek	spin	polarizasyon,	yüksek	Curie	sıcaklığı,	vb.)	Co2MnSi	alaşımını	
gelecekteki	spintronik	uygulamaları	için	umut	verici	adaylardan	biri	kılmaktadır.	
Bu	 çalışmada,	 yük	 birikimi	 sorunu,	 her	 aşamada	 iletken	 element	 veya	 iletken	
polimerler	 biriktirilmesi	 yöntemi	 kullanmadan	 çözüldü.	 Çok	 katmanlı	
Cr/Ag/Co2MnSi/Ag/Co2MnSi/Ag/Au	filmleri	üst	düzey	nanofabrikasyon	teknikleri	
ile	 işlenerek,	 75x120	 nm2	 yüzey	 kesitine	 sahip	 elipsoit	 nano‐sütunlar	 üretildi.	
Üretilen	 bir	 nanosütun	 üzerinde	 yapılan	 manyetotransport	 ölçümleri	 ile	 %	 2	
civarında	 manyeto	 direnç	 gözlenmiştir.	 Her	 bir	 nanosütun	 üzerinde	 yapılan	
manyetizasyon	 ters	 çevrimi	 ölçümleri	 (magnetization	 reversal)	 STT	 etkisinin	
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process	 indüklenebildiğini	 ve	 aynı	 zamanda	 nanofabrikasyon	 sürecinde	 gerekli	 önemli	
geliştirmeler	başarıldığını	kanıtlamıştır 

Anahtar Kelimeler / Key‐words Devasa  Manyetodirenç,  Spin‐Transfer  Tork,  Heusler  Alaşımları,  Yarı 
Manyetik  Alaşımlar,  Yük  Birikimi,  Nanolitografi,  Nanosütun 
Fabrikasyonu 

Tez Numarası /Thesis Number 405403 
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ÖZET

Tang	 ve	Van	Slyke’nin	1987	 yılında	 alüminyum	hidroksi	 kinolin	 (Alq3)	 kullanarak	
yeşil	ışığı	veren	aygıt	üretmesi	ve	ardından	1990	yılında	Friend	ve	çalışma	grubunun	
indiyum	 kalay	 oksit	 (ITO)	 ve	 alüminyum	 (Al)	 elektrotlar	 arasına	 kaplanan	 poli(p‐
fenilen	 vinilen)	 filminden	 elektrolüminans	 elde	 etmeleri	 organik	 ışık	 yayıcı	
diyotların	 (OLED)	 gelişmesine	 yol	 açmıştır.	 OLED’lerin	 çalışma	 prensibi	 üzerine	
akademik	 ve	 ticari	 alanda	 çalışmalar	 giderek	 yoğunlaşmış	 ve	 OLED	 teknolojisinin	
geliştirilmesi	 için	 araştırmalara	 başlanmıştır.	 OLED’lerden	 yüksek	 verim	 eldesi,	
düşük	 gerilimde	 parlaklığının	 artırılmasına	 dayanmaktadır.	 OLED’lerin	 düşük	
gerilim	değerlerinde	çalışıyor	olması	bu	sistemin	önemli	avantajlarından	birisi	olup	
aydınlatma	 uygulamalarında	 da	 ışık	 kaynağı	 olarak	 öncelikli	 alan	 olmasını	
sağlayacaktır.	Özellikle	OLED	ekranlar,	kaliteli	görüntü	eldesi,	enerji	verimliliği,	hafif	
ve	bükülebilir	olmaları	gibi	birçok	özelliğiyle	ön	plana	çıkarak	marketlerde	yerlerini	
almaya	 başlamışlardır.	 Son	 yıllarda,	 üstün	 optik	 ve	 elektriksel	 özelliklere	 sahip	
olmalarıyla	 bilinen	 nanoparçacıklar	 (NP’ler)	 da	 organik	 elektronik	 teknolojisinin	
gelişmesine	 katkı	 sağlamaktadır.	 Bu	 kapsamda	 aygıt	 imalatında	 NP	 kullanımının	
OLED’lerin	 hem	 kararlılığına	 hem	 de	 performansına	 iyileştirici	 etkileri	 olduğu	
bilinmektedir.	 Bu	 hibrid	 yapılarda	 NP’lerin	 etki	 mekanizmalarının	 fiziksel	 olarak	
anlaşılması	 önemli	 bir	 araştırma	konusudur.	Bu	nedenle,	 bu	 tez	 çalışmasında	TiO2	

ABSTRACT

In	 1987,	 Tang	 and	 Van	 Slyke	 produced	 a	 green	 light	 emitting	 device	 by	 using	
aluminum	hydroxyquinoline	 and	 in	 1990	 Friend	 obtained	 electroluminescence	 by	
coating	 pure	 poly	 (p‐phenylene	 vinylene)	 film	 between	 the	 electrodes	 indium	 tin	
oxide	and	aluminum.	In	this	way,	organic	light	emitting	diodes	(OLEDs)	have	led	to	
the	development.	Academic	searches	and	commercial	field	trials	have	intensified	the	
research	 about	 the	 physics	 behind	OLEDs	 and	 so	 OLEDs	 technology	 development	
have	been	initiated	as	well.	High	efficiency	OLEDs	are	based	on	enhancing	the	light	
output	at	 low	current.	Operation	at	 low	voltages	is	one	of	the	major	advantages	of	
this	system,	 therefore	OLEDs	 in	 lighting	applications,	as	 the	 light	sources	will	also	
ensure	the	priority	areas.	 It	 is	now	developing	technology,	open	to	researches	and	
promising	 future	 with	 the	 features	 of	 cheaper	 and	 more	 eco‐friendly	 with	 high‐
quality	 images.	 Especially	 the	 OLED	 displays	with	 the	 forefront	 of	many	 features,	
like	high	quality	image	acquisition,	energy	efficiency,	lightweight	and	flexiblity;	they	
begin	to	take	their	place	on	the	markets.	In	recent	years,	nanoparticles	(NPs)	with	
their	well‐known	superior	optical	and	electrical	properties	have	contributed	to	the	
development	of	opto‐electronic	technology.	 	The	use	of	NPs	 in	OLED	fabrication	 is	
known	 to	be	 therapeutic	 effects	 on	both	performance	 and	 stability	 of	 the	devices.	
The	understanding	of	the	physical	mechanisms	of	NPs	in	this	hybrid	structure	is	an	
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(~21	nm),	Ag	(~5	nm),	ZnO	(~5‐6	nm),	Au	(~10	nm)	NP’leri	ve	CdSe/ZnS	(~5nm)	
kuantum	 noktacığı	 (QD)	 gibi	 nano	 yapılar	 kullanılmıştır.	 NP’lerin	 aygıt	
performansına	etkileri;	parıltı,	akım	verimi,	elektolüminesans	spektrumları	ve	akım‐
gerilim	 eğrileri	 incelenmiştir.	 Ayrıca,	 ITO	 alternatifi	 olabilecek	 Nikel,	 cam	 alttaş	
üzerine	 anot	 olarak	 kullanılmak	 üzere	 nanometre	 kalınlığında	 kaplanarak	 elektrot	
olma	özellikleri	incelenmiştir.	Tezin	amacı	metal,	metal	oksit	ve	yarıiletken	NP’lerin	
OLED’lerin	 performansına	 etkilerinin	 araştırılmasıdır.	 Hangi	 nanoparçacığın	 hangi	
katmanda	nasıl	bir	etkiye	yol	açtığı	sorusu	cevaplanmıştır	

important	research	topic.	Therefore,	TiO2 (~25	nm),	Ag	(~5	nm),	ZnO	(~5‐6	nm),	Au	
(~10	nm)	NPs	and	CdSe/ZnS	(~5nm)	quantum	dots	were	used	as	nanostructures.	
Effects	of	embedding	NPs	on	the	device	performance,	the	electroluminescence	and	
current‐voltage	characteristics	were	 investigated.	Also,	Nickel	as	an	alternative	 for	
ITO	 was	 deposited	 in	 nanometer	 thicknesses	 on	 substrates	 to	 investigate	 as	 the	
anode	electrode	for	the	OLEDs.	The	aim	of	this	thesis	is	to	investigate	the	effects	of	
NPs	on	the	performance	of	OLEDs.	The	question	of	which	nanoparticles	how	leads	
to	an	impact	in	different	layers	of	the	devices	were	answered 

Anahtar Kelimeler / Key‐words Organik	 ışık	 yayan	 diyot	 (OLED);	 Elektrolüminesans;	Rezonans	
etkisi;	Polimer	filmler;	Nanoparçacık;	İnce	film	karakterizasyon 

Tez Numarası /Thesis Number 405814 
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ÖZET

Mevcut	teknolojik	cihaz	üretiminde,	elektriksel	 iletim	elektron	hareketi	 ile	sağlanır	
ve	 hemen	 hemen	 bütün	 elektronik	 cihazlar,	 elektronun	 yükü	 temel	 alınarak	
geliştirilmiştir.	 Son	 yıllarda,	 elektronun	 yükü	 ile	 birlikte	 elektronun	 spininden	 de	
yararlanan	ve	buna	dayalı	yeni	nesil	elektronik	cihaz	üretmeyi	amaçlayan	Spintronik	
adlı	yeni	bir	bilim	dalı	ortaya	çıktı.	Spintronik	biliminin	temeli,	dev	manyetodirenç	
(GMR)	 etkisinin	 keşfi	 ile	 atıldı.	 Günümüzde	 GMR	 etkisi,	 daha	 çok	 hard	 disklerin	
okuma	 kafalarını	 oluşturan	 manyetik	 hetero‐yapılarda	 kullanılmaktadır.	 Manyetik	
kayıt	ortamına	yakın	olan	ferromanyetik	(FM)	katmanın	manyetik	açıdan	yumuşak	
olması	 gerekirken,	 diğer	 FM	 katmanın	 manyetik	 açıdan	 sert	 olması	 gerekir.	 Bu	
durum,	FM	katman	üzerinde	antiferromanyetik	(AFM)	bir	katmanın	büyütülmesi	ve	
iki	 katman	 arasında	 exchange	 etkileşmesinin	 kurulması	 ile	 sağlanır.	 Bu	 exchange	
etkileşmesi,	 manyetik	 histeresis	 eğrilerinin	 alan	 ekseni	 doğrultusunda	 kaymasına	
neden	 olur.	 Bu	 tezde,	 MgO(111)	 ve	 MgO(100)	 alttaşları	 üzerinde	 büyütülen	
NiFe/CoO	ve	CoO/Fe	iki	katlı	filmlerin	manyetik	ve	yapısal	özellikleri	ferromanyetik	
rezonans	 (FMR),	 titreşimli	 örnek	 manyetometre	 (VSM)	 ve	 x‐ışını	 kırınımı	 (XRD)	
teknikleri	 kullanılarak	 araştırıldı.	 Kristal	 yönelimi	 ve	 kalitesinin,	 büyütülen	 ince	
filmlerin	 exchange	 bias	 özelliklerini	 çok	 fazla	 etkilediği	 gözlemlendi.	 MgO	 alttaş	
üzerinde,	Py	katmanının	yerine	CoO	büyütülünce,	CoO’in	kristal	kalitesi	artmakta	ve	
stokiyometrik	 Co1O1	 fazına	 ulaşılmaktadır.	 Gözlemlenen	 en	 yüksek	 exchange	 bias	
değeri,	 uncompensated	 spin	 davranışı	 ile	 açıklandı.	 Mıknatıslanma	 ölçümlerinden	

ABSTRACT

Electrical	 transport	 is	 generally	 done	 by	 electron	 charges	 in	 many	 technological	
devices.	 In	 recent	 years,	 a	 new	 field	 Spintronics	 that	 uses	 the	 electron	 spin	 in	
addition	to	its	charge	has	been	emerged.	Spintronics	was	born	with	the	discovery	of	
giant	magnetoresistance	(GMR)	effect	used	 in	modern	magnetic	recording	devices.	
In	 order	 to	 use	 GMR	 effect	 in	 devices,	 a	 phenomenon	 called	 exchange	 bias	 is	
required.	 Exchange	 bias	 can	 be	 defined	 as	 a	 shift	 of	 the	magnetic	 hysteresis	 loop	
along	the	field	axis	due	to	the	exchange	coupling	between	an	antiferromagnetic	and	
a	ferromagnetic	layer.	In	this	thesis	we	have	investigated	the	magnetic	and	structural	
properties	of	the	NiFe/CoO	and	CoO/Fe	bilayer	thin	films	grown	on	MgO(111)	and	
MgO(100)	substrates	using	x‐ray	diffraction	(XRD),	ferromagnetic	resonance	(FMR)	
and	 vibrating	 sample	 magnetometer	 (VSM)	 techniques.	 It	 was	 observed	 that	
crystallographic	orientation	and	crystal	quality	strongly	affected	the	exchange	bias	
values.	When	the	CoO	layer	is	firstly	grown	on	MgO(111)	and	MgO(100)	substrates,	
instead	of	 the	NiFe	 layer,	 the	 increase	of	 the	crystalline	quality	and	stoichiometric	
Co1O1	 phase	 has	 been	 achieved.	 The	 observed	 highest	 exchange	 bias	 value	 was	
unveiled	with	the	uncompensated	spins	in	CoO(111)	surface.	For	CoO/Fe	thin	film	
on	MgO(100)	 substrate,	 FMR	measurements	 reveal	 that	 the	 Fe	 layer	 is	 epitaxially	
grown	 on	 MgO	 substrate	 with	 four‐fold	 magnetocrystalline	 anisotropy.	 Gilbert	
constant	 was	 calculated	 as	 0.007.	 From	 both	 low	 temperature	 FMR	 and	 VSM	
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sistemin	 blocking	 sıcaklığı	 yaklaşık	 160	 K	 olarak	 belirlendi.	 FMR	 ölçümlerinden,	
MgO(100)	 alttaşı	 üzerinden	 büyütülen	 Fe	 ince	 filminin	 epitaksiyel	 ve	 dört	 katlı	
manyetokristal	anizotropi	ile	büyüdüğü	gözlemlendi.	Fe	ince	filmi	için	Gilbert	sönüm	
sabiti	hesaplandı.	Hem	FMR	hemde	VSM	ölçümlerinden	belirlenen	sistemin	blocking	
sıcaklığının	aynı	olduğu	görüldü	

measurements,	the	blocking	temperature	of	the	system	was	determined

Anahtar Kelimeler / Key‐words FMR,  Exchange  bias,  Antiferromanyetik  malzemeler,  Gilbert  sönüm 
parametresi 
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ÖZET	

Ultra	 ince	 Py/Co/Cr/Co/Py	 tabakalardan	 oluşan	 manyetik	 filmler	 manyetik	
olmayan,	 değişen	 Cr	 kalınlığının	 fonksiyonu	olarak	 Si	 alttaş	malzeme	üzerine	UHV	
şartlarda	Magnetron	Sputtering	tekniği	hazırlanmıştır.	Tabakalarının	kalınlıklarının	
belirlenmesinde	XPS	ile	Magnetron	Sputtering	vakum	odası	içerisinde	bulunan	QCM	
kullanılmıştır.	 Hazırlanan	 filmlerin	 manyetik	 özelliklerinin	 belirlenmesinde	 FMR	
tekniği	 kullanılmıştır.	 Bu	deneysel	 teknikler	 kullanılarak	hazırlanan	 ve	 karakterize	
edilen	 filmlerin,	 uygun	 matematiksel	 modelleme	 kullanılarak	 manyetik	 çok	 katlı	
yapılarda	büyük	öneme	sahip	olan	ferromanyetik	tabakalar	arası	etkileşimin	türünü	
ve	 şiddetini	 belirten	 tabakalar	 arası	 değiş‐tokuş	 sabitinin	 belirlenmesi	
hedeflenmiştir.	Bu	çalışma	hem	geleneksel	manyetik	çok	katlı	yapılardan	manyetik	
olmayan	 tabakanın	her	 iki	 yanına	 iki	 farklı	 ferromanyetik	 tabakanın	 konulması	 ile	
hem	 de	 geliştirilen	 matematiksel	 modelleme	 çalışmasında	 her	 bir	 tabakanın	
mıknatıslanmasının	dış	manyetik	alana	göre	yönelmesini	ifade	eden	denge	açılarına	
getirdiği	hesaplama	metoduyla	yeni	yaklaşımlar	sunmaktadır.	Bu	yaklaşımlardan	ilki	
olan	ikinci	bir	manyetik	tabakanın	yapı	içersine	yerleştirilmesi,	bu	yapıların	MRAM	
olarak	kullanılması	sağlayabilme	potansiyeli	getirmektedir.	İkinci	yaklaşım	ise	denge	
açılarının	 hassas	 hesap	 edilmesiyle	 hem	 geleneksel	 hem	 de	 bu	 çalışma	 için	
hazırlanan	manyetik	çok	katlı	filmlerin	tam	bir	karakterizasyonu	açısından	önem	arz	
etmektedir	

ABSTRACT	

Ultra	 thin	magnetic	 films	composed	of	Py/Co/Cr/Co/Py	 layers	with	non‐magentic,	
variable	Cr	thickness	were	prepared		on	Si	base	material	by	Magnetron	Sputtering	
technique	 under	 UHV	 conditions.	 Layer	 thicknesses	 were	 measured	 by	 XPS	 and	
QCM	which	 is	 in	 the	Magnetron	 Sputtering	 vacuum	chamber.	 FMR	 technique	was	
used	to	determine	magnetic	properties	of	the	films.	By	preparing	and	characterizing	
films	 with	 these	 experimental	 techniques,	 inter‐layer	 exchange	 constant	 is	
determined.	 This	 constant	 is	 a	 crucial	 parameter	 in	 mathematic	 modeling	 of	
interaction	 type	 and	 strength	 between	 ferromagnetic	 layers.	 This	 study's	 novel	
contribution	 is	two	folds:	First,	different	ferromagnetic	 layers	were	placed	to	both	
sides	 of	 conventional	 multi‐layer,	 non‐magnetic	 layer.	 Second,	 mathematical	
modeling	 method	 to	 calculate	 equilibrium	 angles	 between	 each	 layer's	
magnetization	direction	and	applied	ambient	magnetic	field.		The	first	contribution	
of	 placing	 second	magnetic	 layer	 has	 a	 potential	 of	 being	 utilized	 as	MRAM.	 The	
second	part	of	the	study	makes	a	valuable	contribution	to	characterization	of	both	
conventional	 multilayer	 films	 and	 films	 that	 are	 prepared	 for	 this	 study	 by	
providing	an	accurate	method	to	calculated	equilibrium	angles
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ÖZET	

Transistörler	 anahtarlama,	 yükseltici	 ve	 sensör	 özellikleri	 ile	 elektronik	 cihazların	
kalbinde	 yer	 almaktadırlar.	 Ucuz,	 hafif	 ve	 çevreci	 organik	 elektronik	 cihazlar,	
özellikle	 katman	 katman	 üretilen	 organik	 alan	 etkili	 transistörler	 (Organic	 Field	
Effect	 Transistors‐	 OFET)	 var	 olan	 inorganik	 tabanlı	 transistor	 teknolojisine	
alternatif	 çözümler	 sunmaktadır.	 Ortam	 koşullarındaki	 kararlılığı,	 farklı	 yüzeylere	
uygulanabilirliği,	 işlem	 maliyetlerinin	 düşük	 olması	 ve	 nispeten	 yüksek	 dielektrik	
sabiti	değerine	sahip	olması	nedeniyle	PMMA,	OFET	üretimi	için	yaygın	olarak	tercih	
edilen	 bir	 dielektrik	 malzemedir.	 Son	 on	 yılda	 yapılan	 çalışmalar	 ve	 incelemeler	
ışığında	 PMMA’nın	 sıvı	 kristal	 türevlerinin	 OFET	 uygulamaları	 için	 ilgi	 çekici	
özellikleri	 olduğu	 anlaşılmıştır.Bu	 çalışmada	 farklı	 molekül	 ağırlıklarındaki	
PMMA’dan	 üretilen	 ince	 filmlerinin	 elektriksel	 özellikleri	 incelenmiş;	 yalıtkanlık	
özellikleri	 yanı	 sıra	 film	 morfolojileri	 de	 göz	 önüne	 alınarak	 uygun	 molekül	
ağırlığında	malzeme	seçilmiştir.	Seçilen	polimerden	sentezlenen	poli	(Chol‐n‐MMA)	
homo‐polimerinin	 ve	 poli	 (Chol‐n‐MMA‐co‐MMA)	 kopolimerinin	 (alifatik	 boşluk	
uzunluğu	n	=	3,	7,	10	olan)	elektriksel	analizi	HP	4194	A	model	empedans	analizörü	
kullanılarak	 oda	 sıcaklığında	 yapılmıştır.	 Analiz	 edilen	 bu	 malzemelerden	 OFET	
üretilmiş	ve	Keitley	4200	SCS	model	yarı	 iletken	karakterizasyon	cihazı	ile	transfer	
karakteristikleri	 ve	 output	 karakteristikleri	 incelenmiştir.	 Deney	 sonuçları	
göstermiştir	 ki,	 bu	malzemenin	 elektriksel	 özellikleri	 OFET	 uygulamaları,	 özellikle	
yeni	 nesil	 elektronik	 kağıtlar	 ve	 tekstil	 ürünlerinin	 üretimi	 için	 gelecek	

ABSTRACT	

Transistors	are	at	the	heart	of	electronic	devices	with	their	switching,	amplification	
and	sensor	properties.	Inexpensive,	lightweight	and	eco‐friendly	organic	electronic	
devices,	especially	layer	by	layer	processed	Organic	Field	Effect	Transistors	(OFET)	
gives	lots	of	opportunity	when	compared	with	well‐known	inorganic	based	devices.	
Poly	 (methyl‐methacrylate)	 (PMMA)	 is	 quite	 common	 material	 for	 OFET	
production,	 with	 its	 easy	 processing	 to	 various	 surfaces,	 very	 low	manufacturing	
cost	 and	 relatively	 high	 dielectric	 constant.	 In	 last	 decade,	 researches	 and	
investigations	indicate	that	liquid	crystalline	derivative	of	PMMA	is	very	attractive	
material	 for	OFET	 applications.In	 this	 study,	 electrical	 analysis	was	 performed	 to	
thin	 films,	which	was	produced	 from	different	molecular	weight	of	PMMA.	Due	 to	
their	 film	morphology	 and	 dielectric	 properties,	 best	 suitable	 material	 is	 chosen.	
Electrical	analysis	of	homo‐polymer	poly	(Chol‐n‐MMA)	and	co‐polymer	poly	(Chol‐
n‐MMA‐co‐MMA)	with	 aliphatic	 spacer	 length	n=3,	 7,	 10	was	 carried	out	with	HP	
4194	 A	 between	 100	Hz	 and	 15	MHz	 at	 room	 temperature.	 OFETs	 are	 produced	
according	to	dielectric	analysis.	These	produced	OFETs	are	characterized	by	using	
Keitley	 4200	 SCS.	 Transfer	 and	 output	 characteristics	 are	 investigated.	
Experimental	 results	 show	 that	 this	 material	 is	 very	 promising	 for	 future	 OFET	
applications,	particularly	electronic	papers	and	new	age	textile	products.		



Fizik		ABD	Yüksek	Lisans	Programı	 Physics	Master	of	Science			

	
vadetmektedir	

	
Anahtar Kelimeler / Key‐words Organik Alan Etkili Transistörler, Kapı Yalıtkanı, Yan Zincir Sıvı Kristaller, 

Polymethy metacrylate(PMMA), İletkenlik Mekanizması 

Tez Numarası /Thesis Number 388303 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Fizik		ABD	Yüksek	Lisans	Programı	 Physics	Master	of	Science			

Tez Başlığı 

PtxCo1‐x/CoO  ULTRA  İNCE  FİLMLERDE  EXCHANGE  BİAS  ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 

Thesis Title 

EXCHANGE BIAS INVESTIGATION OF PtxCo1‐x/CoO ULTRA THIN FILMS 

Öğrenci Adı / Student’s Name Mehmet Emre AKÖZ 

Tez Danışmanı / Thesis Supervisor

Eş‐Danışman / Co‐Advisor

Doç. Dr. Osman ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKOVAN 

ÖZET	

Exchange	 Bias	 (EB)	 etkisi,	 bir	 Ferromanyetik	 (FM)	 malzeme	 ile	 bir	
Antiferromanyetik	 (AFM)	 malzemenin	 üst	 üste	 geldiklerinde	 oluşturdukları	
yapılarda	 gözlenen	 bir	 etkidir.	 Bu	 etki	 ilk	 olarak	 1956	 yılında	Meiklejohn	 ve	 Bean	
tarafından	 Co	 parçacıklarının	 yüzeylerindeki	 oksitlenmenin	 sonucu	 olarak	
gözlenmiştir.	EB	etkisinin	kökeni	 ile	 ilgili	 birçok	model	öne	 sürülmüştür	 fakat	 tam	
olarak	 kökeni	 açıklayabilen	 bir	 model	 henüz	 bulunamamıştır.	 Kökeni	
bilinememesine	 rağmen	 birçok	 teknolojik	 uygulamada	 kendisine	 kullanım	 alanı	
bulmuştur.	Bu	tez	çalışması	kapsamında	farklı	kimyasal	oranda	ferromanyetik	PtCo	
ile	 antiferromanyetik	 CoO	 tabakalarından	 oluşan	 yapılarda	 EB	 etkisi	 araştırılarak	
hangi	 kompozisyonda	 EB	 etkisinin	 maksimum	 olduğunun	 belirlenmesi	 için	
yapılmıştır.	 Numuneler	 Si	 (001)	 kristal	 yönelimine	 sahip	 alttaş	 malzeme	 üzerine	
UHV	 şartlarında	magnetron	 sputtering	kaplama	 tekniği	 kullanılarak	100	Å	PtxCo1‐x	
(x:	 0.1	 ile	 0.9	 arasında	0.1’lik	 adımlarla	değişmektedir)/	 100	Å	CoO	yapılar	 olarak	
hazırlanmıştır.	 PtxCo1‐x	 tabakaların	 kimyasal	 oranlarının	 tespitinde	 X‐Işını	
Fotoelektron	 Spektroskopisi	 (XPS)	 tekniği	 kullanılmıştır.	 Numunelerin	 manyetik	
karakterizasyonunda	Manyeto	Optik	Kerr	Etkisi	(MOKE)	tekniği	ile	histeresis	eğrileri	
açıya	bağlı	olarak	elde	edilip	her	bir	numunenin	H	dış	manyetik	alan	uygulandığında	
FM	 malzemelerde	 gözlenen	 mıknatıslanma	 vektör	 yönelimleri	 belirlenerek	
Titreşimli	 Örnek	Manyetometresi	 (VSM)	 tekniği	 kullanımında	 bu	 yönelimlere	 göre	
referans	 alınarak	 her	 bir	 numunenin	 belirlenen	 kolay‐eksenlerine	 H	 dış	manyetik	

ABSTRACT	

Exchange	 Bias	 (EB)	 effect	 is	 an	 effect	 that	 is	 observed	 at	 the	 interface	 of	 a	
ferromagnetic	 (FM)	material	and	an	antiferromagnetic	 (AFM)	material.	This	effect	
was	first	observed	by	Meiklejohn	and	Bean	in	1956	as	a	result	of	surface	oxidation	
of	Co	particles.	Although	a	number	of	models	were	proposed	about	the	origin	of	EB	
effect,	 none	of	 these	models	 is	 able	 to	 completely	 explain	 the	origin	of	 this	 effect.	
Despite	 origin	 is	 unknown,	 it	 has	 been	widely	 used	 in	 technological	 applications.	
This	 thesis	 study	 was	 conducted	 in	 order	 to	 investigate	 EB	 effect	 on	 thin	 films	
consist	 of	 ferromagneic	 PtCo	 and	 antiferromagnetic	 CoO	 layers	 and	 to	 determine	
which	composition	maximizes	EB	field.	Samples	were	prepared	as	100	Å	PtxCo1‐x	(x:	
between	 0.1	 and	 0.9	with	 0.1	 steps)	 /	 100	 Å	 CoO	 on	 Si	 (001)	 crystal	 orientation	
substrate	 by	 magnetron	 sputtering	 deposition	 technique	 in	 ultra	 high	 vacuum	
conditions.	 X‐ray	 photoelectron	 spectroscopy	 (XPS)	 technique	 was	 used	 to	
determine	 PtxCo1‐x	 layers	 chemical	 ratio.	 Magnetic	 characterization	 of	 the	 sample	
was	 carried	 out	 using	 magneto‐optic	 Kerr	 effect	 (MOKE)	 technique	 and	 angle	
resolved	 hysteresis	 curves	 were	 acquired	 for	 each	 sample.	 Moreover,	
magnetization	orientations	depending	on	applied	 field	were	determined.	EB	 fields	
and	 blocking	 temperatures	 were	 obtained	 using	 vibrating	 sample	 magnetometer	
(VSM)	on	easy	axes	that	are	found	considering	magnetization	orientation.	Besides,	
magnetic	 anisotropy	 information	 was	 gained	 using	 MOKE	 technique	 for	 each	
sample	
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alan	 altında	 EB	 etkileri	 ile	 beraber	 Engelleme	 Sıcaklıkları	 da	 belirlenmiştir.	MOKE	
tekniği	ile	ayrıca	her	bir	numunenin	manyetik	anizotropileri	hakkında	da	bilgi	sahibi	
olunmuştur	
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ÖZET	

Bu	 çalışmada	 iki	 boyutlu	 sigma	 modellerindeki	 konformal	 ve	 Kać‐Moody	
simetrilerini	 ele	 aldık.	 Analizimizi,	 bir	 hedef	 uzay	 katmanı	 ile	 iki	 boyutlu	 bir	 yer	
tabakasında	değerlerini	alan	sigma	model	alanlarının	klasik	ve	kuantum	özelliklerini	
göz	önünde	bulundurarak	yaptık.	Açıkça	ifade	edebiliriz	ki,	klasik	simetrilerin	varlığı	
holomorfik	 stres‐enerji	 tensörünün	 varlığını	 gerekli	 kılar.	 Halbuki	 kuantum	
konformal	 simetrilerin	 varlığı	 ise	 konformal	 Ward	 biriminin	 varlığı	 ile	 sağlanmış	
olur.	 Ward	 birimlerinin	 holomorfik	 olarak	 ayrıldığını	 açık	 bir	 şekilde	 gösterdik.	
Klasik	simetriler	de‐Witt	cebiri	ile	gösterilirken	konformal	simetriler	Virasoro	cebiri	
ile	 gösterilir.	 Sigma	 modellerin	 Hilbert	 uzayının	 oluşturulmasında	 operatör	
formalizmine	 çok	 az	 temas	 ettik.	 Son	 bölümde,	 gizli	 simetri	 formalizmini	 etkili	 bir	
şekilde	kullanarak	sigma	modellerdeki	Kać‐Moody	simetrilerini	çalıştık.	Bu	itibarla,	
Lax‐pair	 denklemlerinin	 kompleks	 versiyonun	 oluşturduk	 ve	 gizli	 simetrileri	
araştırdık.	 Ve	 gizli	 simetri	 formalizminin	 Kać‐Moody	 simetrilerini	 verdiğini	
gösterdik	

ABSTRACT	

We	 discuss	 the	 conformal	 and	 Kać‐Moody	 symmetries	 in	 two	 dimensional	 sigma	
models.	We	perform	our	analysis	regarding	the	classical	and	quantum	aspects	of	the	
sigma	models	whose	fields	are	taking	values	on	a	target	space	manifold	and	living	in	
a	 two	 dimensional	world‐sheet.	We	 explicitly	 point	 out	 that	 existence	 of	 classical	
symmetries	requires	the	on‐shell	holomorphic	stress	energy	tensors.	However,	the	
quantum	conformal	symmetries	are	provided	with	the	presence	of	conformal	ward	
identities.	 We	 clearly	 demonstrate	 that	 ward	 identities	 are	 also	 split	 into	
holomorphic	 forms.	While	 classical	 symmetries	 are	presented	 by	de‐Witt	 algebra,	
conformal	 symmetries	 are	 configured	 by	 Virasoro	 algebra.	 We	 slightly	 touch	 the	
operator	 formalism	with	the	construction	of	Hilbert	space	of	sigma	models.	 In	the	
last	chapter	we	work	out	the	Kać‐Moody	symmetries	of	sigma	models	in	a	profound	
way	by	employing	the	hidden	symmetry	formalism.	In	this	respect	we	establish	the	
complex	version	of	Lax‐pair	equations	and	 investigate	the	hidden	symmetries.	We	
show	that	hidden	symmetry	formalism	gives	rise	to	Kać‐Moody	symmetries	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Sigma Modeller, Konformal Simetri, Kać‐Moody Simetri, Gizli Simetri 
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ÖZET	

PtCo	 alaşımlar,	 güçlü	 katalitik	 özellikleri,	 yüksek	 korozyon	 dirençleri	 ve	manyetik	
özellikleri	 ile	 dikkat	 çekmektedir.	 Eşit	 sayıda	 atom	 içeren,	 L10	 kristal	 yapısındaki		
Pt50Co50	 fazı,	 sahip	 olduğu	 yüksek	 kristal	 anizotropisi	 ile	 manyetik	 kayıt	
uygulamaları	için	güçlü	bir	adaydır.	PtCo	alaşımların	özelliklerini	anlamak	ve	kontrol	
etmek	 için,	 örnek	 hazırlama	 sürecinin	 hassas	 bir	 şekilde	 kontrol	 edilmesi	
gerekmektedir.	 Daha	 önce	 yapılan	 çalışmalarda,	 çeşitli	 tekniklerle	 hazırlanan	 eşit	
atomlu	 PtCo	 örneklerin	 Co	 oranlarının	 beklenenden	 daha	 düşük	 olduğu	
bildirilmiştir.	 Bu	 sorun,	 kontrollü	 örnek	 büyütmeyi	 engellemektedir.	 Dahası,	 bu	
problemler	 örneklerde	 beklenmeyen	 özelliklerin	 gözlenmesine	 neden	
olabilmektedir.	 	 Bu	 çalışmada	 PtCo	 oranlarındaki	 değişimlere	 odaklanılmıştır.	
Çalışma	 dahilinde	 Pt(111)	 tek	 kristal	 ve	 SiOx	 wafer	 olmak	 üzere	 iki	 farklı	 alttaş	
kullanılmıştır.	Bu	alttaşlar	üzerine,	magnetron	sıçratma	tekniği	kullanılarak	saf	Co	ve	
Pt50Co50	 ince	 filmleri	 büyütülmüştür.	 Örnek	 hazırlama	 sıcaklığının	 PtCo	
oranlarındaki	 değişimler	 üzerindeki	 etkisinin	 incelenmesi	 amacıyla	 her	 alttaş	
üzerine	 büyütülen	 her	 bir	 örnek	 için	 farklı	 sıcaklıklarda	 (RT,	 300⁰C,	 450⁰C,	 500⁰C	
and	 550⁰C)	 ilave	 örnekler	 hazırlanmıştır.	 Örneklerin	 elemental	 kompozisyon	 ve	
stokiyometrileri	 X‐ışını	 Fotoemisyon	 Spektroskopisi	 (XPS)	 ve	 Auger	 Elektron	
Spektroskopisi	 (AES)	 ile	 incelenmiştir.	Örnek	yüzeylerinin	elektronik	yapıları	ve	Pt	
ile	 Co’ın	 farklı	 örnek	 hazırlama	 sıcaklıklarındaki	 elektronik	 etkileşimlerinin	
incelenmesinde	 ise	 UV	 Fotoemisyon	 Spektroskopisi	 (UPS)	 kullanılmıştır.	 Düşük	
enerjili	elektron	kırınımı	(LEED)	tekniği	kullanılarak	da	epitaksiyel	büyüme	ve	örnek	

ABSTRACT	

PtCo	 alloys	 are	 well	 known	 with	 their	 high	 catalytic	 properties,	 good	 corrosion	
resistance	and	magnetic	properties.	The	equiatomic	Pt50Co50	phase	with	L10	crystal	
structure	 is	 the	 best	 candidate	 for	 magnetic	 storage	 applications	 with	 its	 high	
magneto	 crystalline	 anisotropy.	 Achieving	 such	 anisotropy	 lies	 on	well	 controlled	
stoichiometry	and	the	structure	of	the	crystal.	In	order	to	understand	and	control	its	
properties,	PtCo	samples	must	be	prepared	with	a	well	controlled	manner.	Previous	
studies	reported	for	a	lower	Co	ratio	then	expected	for	the	equiatomic	PtCo	samples	
prepared	with	various	techniques.	This	problem	result	not	well	controlled	manner	
depositions.	 Furthermore,	 due	 to	 this	 problem	 un‐expected	 physical	 properties	
maybe	observed	 in	prepared	samples.	This	study	 focused	on	the	variation	of	PtCo	
ratio.	 Two	different	 type	 of	 substrate	 used	 in	 the	 study	are	Pt(111)	 single	 crystal	
and	a	 SiOx	 (111)	wafer.	 Pure	Co	 and	Pt50Co50	 samples	 are	prepared	on	 these	 two	
different	 substrates	 by	Magnetron	Sputtering.	 In	 order	 to	 investigate	 the	 effect	 of	
sample	preparation	temperature	on	the	variation	of	PtCo	ratio,	additional	samples	
are	prepared	for	each	film	and	substrate	at	various	temperatures	(RT,	300⁰C,	450⁰C,	
500⁰C	 and	 550⁰C).	 Elemental	 composition	 and	 stoichiometry	 of	 the	 samples	 are	
analyzed	 by	 X‐Ray	 Photoelectron	 Spectroscopy	 (XPS)	 and	 Auger	 Photoelectron	
Spectroscopy	 (AES).	 Ultraviolet	 Photoelectron	 Spectroscopy	 (UPS)	 is	 used	 to	
understand	the	electronic	structure	of	surfaces	and	the	electronic	interaction	of	the	
Pt	 and	 Co	 under	 different	 preparation	 conditions.	 To	 investigate	 the	 epitaxial	
growth	 and	 determine	 the	 surface	 symmetry,	 low	 energy	 electron	 diffraction	
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yüzeylerinin	 kristal	 simetrileri	 incelenmiştir. Pt(111)	 alttaş	 üzerine	 hazırlanan	
örneklerin	 analiz	 sonuçları	 artan	 sıcaklık	 ile	 beraber	 kobalt	 atomlarının	 alttaşa	
difüze	olduğunu	göstermektedir.	Ayrıca,	450°C	ve	üstü	sıcaklıklarda	hazırlanan	saf	
Co	 ve	 PtCo	 örneklerin	 her	 ikisinin	 de,	 birbirleriyle	 aynı	 stokiyometriye,	 yüzey	
simetrisine	ve	benzer	elektronik	yapıya	sahip	oldukları	gözlemlenmiştir.	SiOx	alttaş	
üzerine	 yapılan	 çalışmalar	 ise	 örnek	 hazırlama	 sıcaklığı	 artışı	 ile	 beraber	 Pt	 ile	 Si	
arasında	 bir	 bağ	 oluştuğuna,	 kobaltın	 da	 elektronik	 yapısının	 değiştiğine	 işaret	
etmektedir	

(LEED)	has	been	used. Results	of	samples	prepared	on	Pt(111)	indicate	for	the	Co	
diffusion	 through	 the	 platinum	 substrate	 by	 the	 increasing	 temperature.	
Furthermore,	 either	 the	 Co	 or	 PtCo	 films	 grown	on	P(111)	 above	 450°C	 have	 the	
same	stoichiometry,	surface	symmetry	and	similar	electronic	properties.	Results	of	
the	samples	prepared	on	SiOx	 indicate	 for	a	bonding	 formation	between	Pt	and	Si	
with	 the	 increasing	 temperature	 while	 there	 is	 a	 significant	 electronic	 structure	
change	in	Co	
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ÖZET	

Bu	çalışmada	Cu2+	iyonu	katkılandırılmış	[Co(sac)2(Hpz)2(H2O)2]	tek	kristal	örnekler	
Elektron	 Spin	 Rezonans	 Tekniği	 (ESR)	 ile	 incelenmiştir.	 Spektrumlar	 X	 band	 ESR	
spektrometresiyle	kaydedilmiştir.Cu2+	iyonu	katkılandırılmış	[Co(sac)2(Hpz)2(H2O)2]		
tek	kristalin,	birbirine	dik	üç	düzlemde	(a*c),	(a*b),	(bc)	ESR	spektrumları	kaydedildi.	
Bu	 spektrumların	 ayrıntılı	 bir	 şekilde	 incelenmesiyle	 [Co(sac)2(Hpz)2(H2O)2]	
kompleksinin	birinci	düzleminde	iki	site,	ikinci	ve	üçüncü	düzleminde	Cu2+	iyonuna	
ait	tek	site	gözlemlendi.	Spektrumların	açısal	değişimi	Cu2+	iyonunun	örgüde	Co2+	nin	
yerine	girdiğini	göstermiştir.	EPR	analizinden	g	(spektroskopik	yarılma	faktörü)	ve	
A	(aşırı	ince	yapı	tensörü)	tensörlerinin	öz	eksen	değerleri,	kovalentlik	parametresi	
(α´)2,	 karışma	 katsayıları	 (α	 ve	 β)	 ve	 Fermi‐temas	 terimi	 (K)	 elde	 edilmiştir.	
Kovalentlik	 parametresi	 ve	 karışma	 katsayılarını	 kullanarak	 Cu2+	 iyonunun	 taban	
durumu	 dalgafonksiyonu	 oluşturulmuştur.	 Bu	 örgülerde	 Cu2+	 iyonunun	 yerel	
çevresinin	rombik	simetriye	sahip	olduğu	anlaşılmıştır	

ABSTRACT	

In	 this	 study,	 Cu2+	 ion	 doped	 [Co(sac)2(Hpz)2(H2O)2],	 single	 crystal	 and	 powder	
samples	were	examined	by	using	Elektron	Spin	Resonance	(ESR)	technique.	Spectra	
were	 recorded	 with	 the	 X‐band	 ESR	 spectrometer.	 The	 ESR	 spectra	 of	 Cu2+	ions	
doped	 of	 [Co(sac)2(Hpz)2(H2O)2]	 single	 crystal	 were	 recorded	 at	 three	
perpendicular	geometry.	Detailed	analysised	ESR	spectra	 show	that	 there	are	 two	
paramagnetic	Cu2+	sites	at	first	plane	and	one	sites	at	other	two	planes.	The	angular	
variation	of	the	spectra	showed	that	the	Cu2+	ion	 locates	the	Co2+	site	 in	the	lattice.	
Principal	g	and	A	values,	covalency	parameter(α´)2,	mixing	coefficients	(α	and	β)	and	
Fermi‐contact	term	(K)	have	been	obtained	from	the	analysing	of	ESR	spectra.	The	
ground	 state	 wavefunction	 of	 Cu2+	 ion	 has	 been	 Cu2+	 evaluated	 by	 using	 of	 the	
covalency	parameter	and	mixing	coefficients.	The	local	site	symmetry	of	Cu2+	ions	in	
the	crystallized	paramagnetic	lattices	are	found	to	be	in	rhombic	symmetry	
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ÖZET	

Bu	 tez	 çalışmasında,	 [Ni/Pt/CoO]X	 çok	 katlı	 ince	 filmlerin	 yapısal	 ve	 manyetik	
özellikleri	tekrar	eden	tabaka	sayısına	(X)	bağlı	olarak	incelendi.	İnce	filmler	Si	(111)	
alttaş	 üzerine	 magnetron	 saçtırma	 (MS)	 tekniği	 ile	 büyütüldü.	 Filmlerin	 yapısal	
özelliklerini	belirlemek	için	x‐ışını	kırınımı	(XRD)	tekniği	kullanıldı.	XRD	sonuçlarına	
göre	 örneklerin	 çoklu	 kristal	 (polycrystalline)	 yapıya,	 tampon	 Pt	 tabakasının	 ise	
zayıf	 (111)	 yönelimine	 sahip	 olduğu	 gözlemlendi.	 Manyetik	 özellikler	 manyetik‐
optik	 Kerr	 etkisi	 (MOKE)	 ve	 titreşimli	 örnek	 manyetometresi	 (VSM)	 teknikleriyle	
incelendi.	Örneklerin	kolay	mıknatıslanma	yönlerini	belirlemek	 için,	örnek	düzlemi	
ve	 örnek	 düzlemine	 dik	 yöndeki	 mıknatıslanma	 eğrileri	 oda	 sıcaklığında	 MOKE	
sistemi	 ile	 ölçüldü.	 MOKE	 ölçüm	 sonuçları	 bütün	 örneklerin	 kolay	 eksenlerinin	
örnek	 düzleminde	 olduğunu	 gösterdi.	 Kaydırma	 etkisinin	 (KE)	 sıcaklığa	 bağlı	
davranışı	VSM	tekniği	ile	incelendi.	Kaydırma	etkisi	ölçümleri	300	‐	150	K	aralığında	
ve	2	kOe	 soğutma	alanı	 ( )	 altında	yapıldı.	VSM	ölçüm	sonuçlarından,	 kaydırma	
etkisinin	 gözlenmeye	 başladığı	 sıcaklık	 değeri	 olan	 engelleme	 sıcaklığı	( ),	 tekrar	
eden	 tabaka	 sayısına	 bağlı	 olarak,	 270	 ‐	 250	 K	 arasında	 belirlendi.	 Düşük	 sıcaklık	
VSM	 ölçüm	 sonuçlarından,	 zorlayıcı	 alan	 ( )	 ve	 kaydırma	 etkisi	 alan	 ( )	
değerlerinin	sıcaklığın	azalmasıyla	arttığı	gözlendi.	Tekrar	eden	tabaka	sayısına	bağlı	
olarak	zorlayıcı	alan	değerinin	arttığı	bulundu.	Ancak	kaydırma	etkisi	alanının	tekrar	
eden	 tabaka	 sayısının	 artmasıyla	 X=1’den	 X=3’e	 kadar	 arttığı,	 X=4’te	 ise	 azaldığı	
belirlendi	

ABSTRACT	

In	this	thesis,	structural	and	magnetic	properties	of	[Ni/Pt/CoO]X	multilayers	have	
been	 investigated	as	a	 function	of	repeating	 layers	(X).	The	thin	 films	were	grown	
on	Si	(111)	substrate	by	magnetron	sputtering	(MS)	system.	In	order	to	determine	
structural	 properties	 of	 the	 thin	 films	 x‐ray	 diffraction	 (XRD)	 method	 was	used.	
According	to	XRD	data,	the	samples	have	polycrystalline	structure,	but	broad	peak	
of	 (111)	 was	 observed	 for	 the	 buffer	 Pt	 layer	 showing	 weak	 texturing.	
Magnetic	properties	 have	 been	 investigated	 by	 using	 magneto‐optical	 Kerr	 effect	
(MOKE)	 and	vibrating	 sample	 magnetometer	 (VSM)	 methods.	 Both	 in‐plane	 and	
out‐of‐plane	hysteresis	 curves	 were	 measured	 by	 MOKE	 at	 room	 temperature	 in	
order	to	determine	easy	magnetization	axis	of	the	samples.	The	MOKE	results	have	
revealed	that	 all	 multilayers	 have	 an	 easy	 magnetization	 axis	 in	 the	 film	 plane.	
Temperature	dependence	 of	 exchange	 bias	 (EB)	 properties	 has	 been	 studied	 by	
using	VSM	technique.	The	exchange	bias	measurements	have	been	performed	form	
320	K	to	 150	 K	 under	 cooling	 field	 ( )	 of	 2	kOe.	 From	 VSM	 results,	 blocking	
temperature	( )	were	specified	between	270	–	250	K	depending	on	the	repeating	
layer.	 Low	 temperature	 VSM	measurements	 indicate	 that	 coercive	 field	 ( )	 and	
exchange	 bias	 field	 ( )	 increase	 with	 decreasing	 temperature.	 In	 addition,	
coercive	 field	increases	 with	 the	 increasing	 number	 of	 repeating	 layer.	 However	
exchange	 bias	 field	 increases	with	 the	 increasing	 number	 of	 repeating	 layer	 until	
X=3	and	then	it	decreases	
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ÖZET	

Bu	 çalışmada,	 Si/SiO2/Pt/PtCo/Pt/CoO/Pt	 ince	 filmler	 saçtırma	 tekniği	 ile	
hazırlandı.	PtCo	tabakası	4	farklı	kalınlıkta	(8Å,	10Å,	12Å	ve	14Å)	büyütüldü	ve	PtCo	
kalınlığının	 yapısal	 ve	 manyetik	 özelliklere	 etkisi	 incelendi.	 Örneklerin	 yapısal	
karakterizasyonu	 için	 X‐ışını	 kırınımı	 (XRD)	 tekniği	 kullanıldı.	Manyetik	 özellikleri	
belirlemek	 için	 Ferromanyetik	 Rezonans	 (FMR)	 tekniği,	Manyeto‐optik	 Kerr	 Etkisi	
(MOKE)	 ve	 Titreşimli	 Örnek	 Manyetometresi	 (VSM)	 sistemleri	 kullanıldı.		
Ferromanyetik	 Rezonans	 (FMR)	 tekniği	 örneklerin	 manyetik	 anizotropilerini	
belirlemek	içi	kullanıldı.	Her	dört	örnekte	de	tek	eksenli	manyetik	anizotropi	olduğu	
sonucuna	varıldı.	Bunun	sebebi	de	büyütmeden	kaynaklanan	anizotropiyle	(growth	
induced)	açıklandı.	PtCo	kalınlığının	12Å	ve	14Å	olduğu	örneklerde	ayrıca	altı	kollu	
anizotropi	 gözlemlendi.	 Manyeto‐optik	 Kerr	 Etkisi	 (MOKE)	 ile	 örneklerin	
mıknatıslanmasının	kolay	yönünü	belirlemek	için	ölçümler	yapıldı.	Titreşimli	Örnek	
Manyetometresi	 (VSM)	 ile	 sıcaklığa	 bağlı	mıknatıslanma	ölçümleri	 alındı.	 Sıcaklığa	
bağlı	 VSM	 ölçümlerinde	 kaydırma	 etkisinin	 sıcaklık	 düştükçe	 arttığı	 gözlemlendi.	
Engelleme	sıcaklığının	(TB)	PtCo	kalınlığına	bağlı	davranışı	 incelendi.	FM	tabakanın	
kalınlığı	arttıkça	kaydırma	etkisinde	artma	gözlemlendi	

ABSTRACT	

In	 this	 study,	 Si/SiO2/Pt/PtCo/Pt/CoO/Pt	 thin	 films	 were	 grown	 by	 using	 co‐
sputtering	technique.	PtCo	layer	was	grown	at	four	(8Å,	10Å,	12Å	ve	14Å)	different	
PtCo	thicknesses	and	the	structural	and	magnetic	properties	of	the	thin	films	were	
investigated.	For	the	structural	properties	of	the	samples,	X‐ray	diffraction	method	
was	used.	Magnetic	properties	have	been	measured	by	Ferromagnetic	Resonance,	
Magneto‐optical	 Kerr	 Effect	 (MOKE)	 and	 Vibrating	 Sample	 Magnetometer	 (VSM)	
systems.	 Room	 temperature	 MOKE	 experiments	 showed	 that	 all	 samples	 have	
magnetic	 easy	 axis	 in	 the	 film	 plane.	 Ferromagnetic	 Resonance	 was	 used	 to	
investigate	the	magnetic	anisotropies	of	the	samples.	The	origin	of	uniaxial	in‐plane	
magnetic	 anisotropy	 observed	 in	 all	 samples	 was	 attributed	 to	 growth–induced	
magnetic	 anisotropy.	 Six‐fold	 magnetic	 anisotropy	 was	 also	 measured	 for	 PtCo	
ferromagnetic	thin	films	with	thicknesses	of	12Å	and	14Å.	Temperature‐dependent	
hysteresis	 loops	 were	 also	 recorded	 at	 by	 using	 VSM.	 From	 VSM	 measurements	
exchange	 bias	 effect	 and	 blocking	 temperature	 (TB)	 values	were	 determined.	 It	 is	
observed	 that	 exchange	 bias	 effect	 and	 blocking	 temperature	 increase	 with	
increasing	of	PtCo	thickness	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Manyeto‐optik  Kerr  Etkisi    (MOKE)  , Kaydırma  Etkisi  (Exchange  Bias), 
Manyetik  Anizotropi,  Ferromanyetik Rezonans  (FMR),  Titreşimli 
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ÖZET	

Dünya'nın	 Alanında	 Nükleer	 Manyetik	 Rezonans	 (EFNMR)	 uygulama	 alanı	 geniş,	
önemli	bir	ölçüm	aracıdır.	Geleneksel	birçok	NMR	uygulaması	örneğin;	görüntüleme,	
spektroskopi,	 difüzyon	 ölçümleri	 ve	 durulma	 gibi	 uygulamalar	 günümüzde	
Dünya'nın	alanında	da	yapılmaktadır.	EFNMR'ın	 temel	avantajı,	Dünya'nın	alanının	
mükemmel	homojenliğidir.	Bu	çalışmanın	amacı	EFNMR	spektrometresi	 için	pratik	
uygulamalar	 yapmak	 ve	 düşük	 alanlardaki	 ölçümlerin	 kapsamını,	 avantajlarını	
araştırmaktır.	 Dünya'nın	 alanında	 NMR	 (EFNMR)'da	 çeşitli	 sıvıların	 durulma	
parametreleri	 incelendi.	Laboratuvar	şartlarında	çevrede	bulunan	değişik	manyetik	
cisimlerden	 dolayı	 Dünya'nın	 manyetik	 alanının	 homojenliğinin	 bozulması	
shimming	sistemle	telafi	edildi.	 İki	 farklı	kimyasal	 için	J‐çiftlenim	sabiti	ölçüldü.	 İki	
farklı	atom	çekirdeği	içeren	kimyasaldan,	her	iki	çekirdeğinden	gelen	NMR	sinyalleri	
aynı	 anda	 tespit	 edildi	Dünya'nın	manyetik	 alanında	NMR	 sinyalinin	 tespitinin	 zor	
olduğu	 ortamlardaki	 (kapalı	 demir	 oda	 ve	 laboratuvar)	 sonuçlar,	 açık	 arazide	
yapılan	 ölçümlerle	 karşılaştırıldı.	 Birçok	 sıvının	 taraması,	 şişelerinin	 kapakları	
açılmadan	bu	cihaz	sayesinde	yapılabilir.	Ferromanyetik	olmayan	şişelerde	bulunan	
sıvıların	 ölçümleri	 belli	 şartlar	 altında	 yapılabilir.	 Bu	 araç	 esnek,	 ucuz,	 taşınabilir	
olduğundan	 öğrencilerin	 temel	 NMR	 kavramlarını	 öğrenebilmesi	 için	 ve	 araştırma	
amaçlı	çeşitli	mobil	ve	düşük	maliyet	uygulamalarında	da	kullanılabilir	

ABSTRACT	

Earth's	 Field	 Nuclear	 Magnetic	 Resonance	 (EFNMR)	 having	 a	 wide	 area	 of	
applications	 important	 measurement	 technique.	 Nowadays	 many	 conventional	
applications	 of	 NMR,	 such	 as	 imaging,	 spectroscopy,	 diffusion	measurements	 and	
relaxometry	are	realized	 in	 the	Earth's	 field.	The	main	advantage	of	EFNMR	is	 the	
superb	Earth's	field	homogeneity.	This	study	aims	to	make	practical	applications	for	
EFNMR	spectrometer	and	to	investigate	the	scope	and	advantages	of	measurements	
in	 low	 fields.	 Relaxation	 parameters	 of	 various	 liquids	were	 examined	 by	 Earth's	
magnetic	field	NMR	(EFNMR).	Earth's	magnetic	field	homogeneity,	which	is	affected	
by	various	magnetic	objects	in	laboratory	condition,	was	compensated	by	shimming	
system.	 J‐coupling	 constant	 was	 measured	 for	 two	 different	 chemical.	 EFNMR	
measurements	have	been	performed	on	samples	containing	a	single	or	two	various	
NMR‐active	 nuclea.	 In	 the	 two‐nuclea	 sample	 NMR	 signals	 of	 both	 nuclea	 were	
registered	in	a	single	scan.	The	results	of	measurements	in	the	conditions,	which	are	
difficult	 for	 EFNMR	 detection,	 such	 as	 inside	 a	 laboratory	 or	 iron‐shielded	 room,	
have	been	 compared	with	 the	 results	of	EFNMR	measurements	 in	 the	 field.	Many	
various	 liquids	 can	 be	 scanned	 by	 EFNMR	 device	without	 opening	 the	 cap	 of	 the	
bottle.	 Liquids	 in	 non‐ferromagnetic	 bottles	 also	 can	 be	 also	 measured	 under	
certain	conditions.	EFNMR	device	due	to	its	flexibility,	inexpensive,	portability	could	
be	 used	 in	 teaching	 applications	 to	 learn	 the	 basic	 concepts	 of	 nuclear	 magnetic	
resonance	 as	well	 as	 a	 portable	 and	 low‐priced	 solution	 in	 a	 number	 of	 research	
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ÖZET

Modern	ve	sağlıklı	kentler	için	imar	planları	olmazsa	olmaz	bir	öneme	sahiptir.	İmar	
planları,	 mevcut	 mülkiyet	 yapısı	 ile	 ilişkilendirilebildiği	 ve	 araziye	 tatbik	 edildiği	
sürece	esas	amacına	ulaşan	yasal	dokümanlardır.	Bu	nedenle,	ülkemizde	çeşitli	imar	
uygulama	 yöntemleri	 geliştirilerek,	 imar	 planları	 ile	mülkiyet	 ilişkisi	 sağlanmakta,	
modern	 ve	 sağlıklı	 kentlerin	 oluşması	 ve	 kanuna	 aykırı	 bir	 şekilde	 ortaya	 çıkan	
yapılaşmış	 alanların	 da	 rehabilite	 edilmesi	 amaçlanmaktadır.Ülkemizde	 köyden	
kente	 yaşanan	 hızlı	 göçün	 kentlerde	 oluşturduğu	 çarpık,	 plansız	 ve	 sağlıksız	
kentleşme	 örnekleri	 çokça	 mevcuttur.	 Özellikle	 büyükşehirlerde	 bu	 durum	 daha	
büyük	problemleri	beraberinde	 taşıyan	örneklerin	oluşmasına	sebebiyet	vermiştir.	
Sultanbeyli	İlçesi,	burada	ifade	edilen	hızlı	göçün	getirdiği	orantısız	büyüme	ve	kısa	
sürede	 gerçekleşen	 aşırı	 nüfus	 artışı	 neticesinde	 plansız	 gelişen	 kentlerin	 başında	
gelmektedir.	 Aşırı	 göç	 artışına	 istinaden	 ortaya	 çıkan	 plansız	 kentleşme	 ve	 kaçak	
yapılaşma,	 kendi	 içerisinde	 var	 olan	 mülkiyet	 sorunlarının	 içinden	 çıkılamaz	
noktalara	 ulaşmasına	 sebep	 olmuştur.Bu	 çalışmada,	 ülkemizde	 mevcut	 kanun	 ve	
yönetmelikler	 çerçevesinde	gerçekleştirilen	 imar	uygulama	yöntemleri	 irdelenerek	
Sultanbeyli	 İlçesinin	 geçmişten	günümüze	gerek	 tarihsel	 gelişimi	gerekse	mülkiyet	
yapısı	 hakkında	 bilgilendirmeler	 yapılmaktadır.	 Çalışma	 sonucunda,	 mevcut	
mülkiyet	 sorunu,	 imar	 planı	 uygulama	 aşamalarındaki	 problemler	 ve	 yasal	
mevzuatta	 yapılabilecek	 muhtemel	 değişlikleri	 içeren	 bir	 dizi	 alternatif	 çözüm	
önerisi	üretilmiştir.	Çözüm	önerileri	ışığında	ilgili	parseller	için	ayrı	ayrı	temsili	imar	

ABSTRACT

Zoning	or	development	plans	are	of	great	importance	for	modern	and	healthy	cities.	
Zoning	plans	can	be	regarded	successful	when	they	are	applied	to	the	lands	under	
consideration	 in	 coincidence	 with	 the	 existing	 ownership	 structure.	 Therefore,	
various	approaches	for	zoning	plan	applications	have	been	developed	and	applied	in	
Turkey	 considering	 the	 relationship	 between	 ownership	 and	 zoning	 plans.	 These	
approaches	 aim	 to	 build	modern	 and	 healthy	 cities,	 as	well	 as	 to	 rehabilitate	 the	
unlawfully	 built‐up	 areas.	 There	 exist	many	 samples	 of	 unplanned	 and	 unhealthy	
housing	 (i.e.	 shanty	 settlements)	 in	 Turkey	 due	 to	 the	 rapid	 urbanization	 and	
resulting	migration	from	rural	to	urban	areas.	This	problem	with	its	accompanying	
complications	 has	 been	 faced	mostly	 in	metropolitan	 cities	 of	 Turkey.	 Sultanbeyli	
district	of	 Istanbul	 is	 perhaps	 the	most	 striking	 example	 for	 the	unplanned	urban	
development	(i.e.	urbanization)	resulting	in	shanty	settlements	and	rapid	excessive	
population	 growth	 in	 a	 short	 time.	 The	 unplanned	 urbanization	 caused	 by	 the	
excessive	migration	 in	 a	 short	 time	 period	 brought	 together	 illegal	 constructions	
and	 complex	 ownership	 problems.	 In	 this	 study,	 current	 ownership	 problem	 in	
Sultanbeyli	district	was	discussed	 from	past	and	present	 in	 terms	of	 the	historical	
development	together	with	the	ownership	structure.	Also,	existing	legislations	and	
regulations	regarding	plan	implementations	in	Turkey	were	discussed	in	detail.	As	a	
result,	various	alternative	solutions	were	produced	for	solving	the	ownership,	plan	
implementation	 and	 legal	 legislation/regulation	 problems.	 Under	 the	 light	 of	
alternative	 solutions	 proposed	 in	 this	 study,	 representative	 zoning	 applications	
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uygulamaları	yapılarak	elde	edilecek	kazanımlar	detaylı	şekilde	tartışılmıştır were	 performed	 on	 each	 parcel	 and	 the	 benefits	 of	 the	 proposed	 solutions	 were	
discussed	thoroughly
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ÖZET

Gayrimenkul	Değerleme;	mühendislik,	mimarlık,	 ekonomi	 ve	 idari	bilimler,	 hukuk,	
tarım,	 ormancılık,	matematik	 ve	 istatistik	 gibi	 fen	 ve	 sosyal	 bilim	dalları	 ile	 ilişkili	
disiplinler	 arası	 bir	 çalışma	 alanıdır.	 20.	 yüzyılın	 ikinci	 yarısında	 gayrimenkul	
değerleme	 uzmanlığı;	 geniş	 kapsamlı,	 teknik,	 sosyo‐ekonomik	 ve	 politik	 temelleri	
olan	bir	meslek	dalı	olarak	ortaya	çıkmıştır.	Gayrimenkul	değerlemenin,	ülkemizde	
uluslararası	değerleme	standartlarına	uyum	konusunda	alınması	gereken	yolun	çok	
başında	 olduğu	 bir	 gerçektir.	 Hidroelektrik	 santrallerin	 değerlemesi	 ile	 ilgili	
literatürün	 Türkiye’de	 çok	 kısıtlı	 olduğu	 dikkate	 alındığında,	 bu	 çalışmanın	
gayrimenkul	 değerleme	 konusunda	 yapılacak	 diğer	 çalışmalara	 ışık	 tutması	
beklenmektedir.	 Bu	 çalışmada,	 hidroelektrik	 santrallerin	 değerlemesi	 yapılırken	
maliyet	analizi	ve	gelir	kapitalizasyonu	yöntemi	kullanılarak	daha	doğru	bir	sonuca	
ulaşılabileceği	 düşünülmüştür.	 Maliyet	 analizi	 yöntemine	 yardımcı	 yöntem	 olarak	
emsal	karşılaştırma	yöntemi	seçilmiştir.	Emsal	karşılaştırma	yöntemi,	arsa	değerinin	
tespitinde	kullanılmıştır.	Maliyeti	oluşturan	metrajlar	için	inşaatı	yüklenen	firmanın	
hak	edişleri	baz	alınmış,	imalat	miktarları	D.S.İ.	ile	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı'	nın	
belirlediği	 m2	 birim	 maliyetine	 göre	 hesaplanmıştır.	 Elektromekanik	 ve	
hidromekanik	 teçhizatlar	 için	 firmanın	 faturalı	 tutarları	 baz	 alınmıştır.	 Gelir	
Kapitalizasyonu	yönteminde	enerjinin	birim	fiyatı	olarak	Elektrik	İşleri	Etüt	İdaresi	
tarafından	 belirlenen	 tutar	 baz	 alınarak	 hesaplama	 yapılmıştır.	 Hidroelektrik	
santralinin	 gelir	 kapitalizasyonu	 yöntemine	 göre	 değeri,	 bir	 dizi	 gelecekteki	 nakit	

ABSTRACT

Real	estate	valuation	is	bearing	on	science	and	social	disciplines	that	is	a	work	space	
among	 disciplines	 as	 engineering,	 architecture,	 economy	 and	 administrative	
sciences,	 law,	 agriculture,	 forest,	mathematics	 and	 statistics.	 Real	 estatevaluati	 on	
expertise		in	the	second	half	of	the	20th	century,	has	been	become	evident	that	it	has	
a	 comprehensive,	 technical,	 socio‐economic	 and	politicalorigins.	 It	 is	 true	 that	 the	
realestate	 is	 at	 the	 beginning	 of	 line	 about	 integration	 to	 international	 valuation	
stardards	in	our	country.	As	we	know	that	the	literature	is	limited	in	Turkey	which	
is	 about	 with	 the	 hydroelectric	 plants	 valuation,	 so	 we	 hope	 that	 this	 study	 is	
expected	to	shed	light	on	other	studies,	which	they	will	be	done	in	the	future,	about	
real	estate	valuation	In	this	study,	while	we	are	doing	the	valuation	of	hydroelectric	
plants,	 ı	 used	 costanalysis	 method	 and	 income	 capitalization	 method,	 because	 ı	
think	that	ı	can	reach	a	good	results	which	is	much	more	correctly	than	the	others.	
Although	 ,	 ı	 benefited	 from	 Ministry	 of	 Environment	 and	 Urban	 Planing,	 Public	
Water	 works	 Administration,	 Electrical	 Works	 Study	 Administration.	 In	 this	
proposed	model,	negatif	and	pozitif	points	were	determined	which	belong	 to	both	
method.	According	to	this	model,	gravity	factor	was	estimated	which	belong	to	both	
method,	too.	The	values,	which	were	produced	from	both	method,	were	multiplied	
with	 gravity	 factors.	 At	 the	 end	 of	 this,	 when	 we	 sum	 up	 the	 datas,	 valuation	 of	
hydroelectricplants	was	determined	
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akışlarının,	 uygun	 bir	 getiri	 oranı	 uygulanarak	 zaman	 içinde	 bir	 değere	
dönüştürülmesi	 sonucu	 ortaya	 çıkmıştır.	 Önerilen	 modelde	 her	 iki	 yönteme	 ait	
negatif	 ve	 pozitif	 yönler	 tespit	 edilmiş	 olup,	 buna	 göre	 her	 iki	 yönteme	 ait	 birer	
ağırlık	 faktörü	 hesaplanmıştır.	 Her	 iki	 yöntemden	 elde	 edilen	 değerler,	 ağırlık	
faktörleri	 ile	 çarpılmış	 ve	 elde	 edilen	 sonuçları	 topladığımızda	 hidroelektrik	
santralinin	değerine	ulaşılmıştır	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Hidroelektrik  Santrallerin  Değerlemesi,    Hidroelektrik  Santrallerde 
Maliyet  Yöntemi,  Hidroelektrik  Santrallerde  Gelir  Kapitalizasyonu 
Yöntemi 
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ÖZET

Dünya gün geçtikçe kuraklığa doğru gitmektedir. Su ihtiyacımız insan nüfusu artıkça 
artmakta fakat su kaynakları azalmaktadır.  Su havzaları ve özellikle baraj gölleri bu 
varlığın korunması ve iyi yöneltilmesi için hayati tesislerdir. Baraj göllerindeki su 
varlığının doğru yönetilebilmesi su miktarının bilinmesinden öte yakın gelecekte bu 
miktarın tahmin edilebilmesine de bağlıdır. Özellikle İstanbul nüfus yoğunluğu çok fazla 
olan bir metropoldür. Bu metropolün su kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmek çok 
büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle değişik projeler düşünülmekte ve uygulamaya 
geçirilmektedir. Bu projelerde su ne zaman azalır, barajlardaki suyun azalması önceden 
tahmin edilebilir mi? Bu sayede önlemler alınabilir mi? gibi temel sorular ortak 
noktalardır. Bu tez çalışmasında; İstanbul Terkos Baraj Gölü uygulama alanı seçilerek 
gelecekteki su seviyesini tahmin edilmesi için günümüz ve yakın geçmişteki veriler 
kullanılarak bir tahmin mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapılan uygulamada; 
Terkos Barajında son 12 yılın su değerleri yardımıyla, ANFİS yöntemi ile bir modelleme 
mekanizması kurarak gelecekte su değerlerinin en doğru şekilde tahmin edilmesi temeli 
araştırılmıştır	

ABSTRACT

Drought is growing day by day in the world.  Water necessity have been growing with 
the increasing population but water resource have been decreasing. Water basins and 
especially, dam ponds are extremely important facilities for preserving and managing the 
water. Efective management of water inventory in the dams is deals with the right 
determination of water level and even correct prediction of water level for the close 
future also. Especially, Istanbul metropol city  has dense population. Managing the water 
resources of this metropol city is very important. Therefore, various kinds of projects and 
applications have been developed  for this subject. Fundamental and common questions 
of these projects are: when the water level decreasing and  how the time of critical water 
level can be predicted.  In this study; Development of prediction mechanism of water 
level model has been studied with the data of near past and current  for of Istanbul Terkos 
Dam. With application of ANFIS method has been used for this prediction alghorithm 
with the data set of water level in last ten years for this Terkos Dam 

Anahtar Kelimeler / Key‐words Bulanık  Mantık  ANFİS  yaklaşımı  (BMAY),  Terkos  Barajında  Doluluk 
Oranının ANFİS yaklaşımı ile tahmini (TBDOAYT) 
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ÖZET

Deniz	 ve	 kara	 yüzeyindeki	 su,	 kar,	 buzulların	 yeniden	 dağılışı,	 atmosferdeki	 kütle	
hareketleri	 ve	 buzul	 sonrası	 rezonans	 etkilerinin	 tümü,	 dünyanın	 çekim	 alanında	
zamansal	değişimlere	sebep	olan	jeofiziksel	parametrelerdir.	2002	yılında	fırlatılan	
GRACE,	yaklaşık	200	kilometre	çözünürlükle	 tanımlanan	yersel	su	depoları;	yeraltı	
suları,	 toprak	nemi,	yüzey	suları,	kar,	buz	suları	ve	biokütleyi	 içerisine	alan	tüm	su	
formalarının	dikey	birleşeninin	aylık	değişimlerini	yansıtır.	Bu	çalışmada,	Ocak	2004	
ve	Haziran	2014	dönemi	boyunca,	Türkiye	su	depolarındaki	uzun	dönemli	değişim,	
GRACE	 küresel	 harmonik	 katsayıları	 ve	 GLDAS	 Noah	 karasal	 yüzey	 modeli	
kullanılarak	hesaplanmış,	 karşılaştırma	kriteri	olarak	CNES	GRGS	 interaktif	 arayüz	
ile	sağlanan	eşdeğer	su	yüksekliği	verileri	kullanılmıştır.	Farklı	çözüm	stratejileri	ile	
işlenmiş	 ICGEM	 kfilter	 DDK	 ve	 UTCSR	 aylık	 GRACE	 küresel	 harmonik	 katsayıları	
kullanılarak,	 kernel	 metodu	 ile	 hesaplanmış,	 yersel	 su	 depolarındaki	 değişimler	
kıyaslanarak,	analiz	işlemlerimizin	tutarlılığı	tespit	edilmiştir.	Diğer	taraftan,	GLDAS	
Noah	 1x1	 derece	 konumsal	 çözünürlükteki	 toprak	 nemi,	 bitki	 su	 muhtevası,	 kar	
eşdeğer	 yükseklik	 verileri	 ve	 CNES	 GRGS'den	 temin	 edilen	 verilerle	 kıyaslanarak,	
grid	 su	 değişimlerinden,	 bölgesel	 su	 değişimlerine	 geçişteki,	 analiz	 işlemleri	
değerlendirilmiştir.	Tez	çalışması	kapsamında,	Türkiye'de	son	11	yılın	en	kurak	yılı	
2008	 olarak	 tespit	 edilmiş	 ve	 su	 depolarındaki	 trendin	 düşüşte	 olduğu	
gözlemlenmiştir.	Bu	çalışma,	Türkiye'nin	su	depolarındaki	uzun	dönemli	değişimleri,	
GRACE	küresel	harmonik	katsayılarına	uygun	 ileri	analizlerin	uygulanması	 ile	elde	
edilebileceğini	 göstermektedir.	 Böylece,	 yeni	 ölçme	 ve	 değerlendirme	 teknikleri,	

ABSTRACT

The	all	of,	redistribution	of	water,	snow,	ice	on	land	and	in	the	ocean,	fluctuations	in	
atmospheric	 mass,	 postglacial	 rebound	 effects,	 which	 are	 caused	 time	 variable	
Earth'gravity	 changes,	 are	 the	 geophysical	 parameters.	 GRACE,	 launched	 in	 2002,	
reflects	 the	 montly	 changes	 of	 vertical	 all	 the	 form	 of	 water	 which	 include	
groundwater,	 soil	 moisture,	 surface	 water,	 snow,	 ice,	 water	 and	 biomass	 with	
resolution	of	 approximate	200	kilometers.	 In	 this	 study,	 during	 January	2004	and	
June	 2014	 period,	 long	 term	 changes	 in	 Turkey	 terrestrial	 water	 storages	 are	
computed	 using	 monthly	 GRACE	 solutions	 UTCSR	 and	 GLDAS	 Noah	 terrestrial	
hydrology	model.	Then	 the	 solutions	 are	 compared	with	 equivalent	water	heights	
obtained	 from	 CNES	 GRGS	 interactive	 interface.	 Firstly,	 terrestrial	 water	 storage	
variations	 are	 computed	 using	 kernel	method	with	 two	monthly	GRACE	 solutions	
UTCSR	 and	 kfilter	 DDK,	 then	 the	 solutions	 are	 compared	 with	 each	 other.	 The	
consistency	 of	 our	 analysis	 process	 are	 identified.	 On	 the	 other	 hand,	 terrestrial	
water	 storage	 variations	 are	 computed	 GLDAS	 Noah	 terrestrial	 hydrology	 model	
(1x1	degree	grids	 soil	moisture,	plant	water	content,snow	equivalent	height)	with	
different	 solution	 strategies,	 are	 compared	 CNES	 GRGS	 equivalent	 water	 heights.	
The	 process	 of	 to	 transition	 regional	water	 change	 from	 change	of	water	 on	 grid,	
were	evaluated.	The	consistency	of	our	analysis	process	are	identified.	In	this	thesis,	
the	 driest	 year	 in	 the	 last	 11	 years	 in	 Turkey	 is	 found	 to	 be	 2008	 and	 has	 been	
observed	 trend	of	Turkey	water	storage	decline	 in	recent	years.	This	study	shows	
that,	 GRACE	 is	 able	 to	 resolve	 the	 long	 term	 variations	 Turkey	 terrestrial	 water	
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ülkemizde,	 özellikle	 uzun	 dönemli	 su	 politikalarını	 değerlendirmemize	 alternatif	
sağlayarak,	 akıllı	 su	 yönetimi	 stratejilerinin	 belirlenmesinde	 önemli	 bir	 rol	
üstlenecektir	

storage,	 provided	 that	 the	 appropriate	 post‐processing	 is	 applied	 to	 GRACE	
spherical	harmonic	coefficients.	Thus,	especially	providing	an	alternative	to	our	long	
term	water	policies,	 the	determination	of	 intelligent	water	management	strategies	
will	play	an	important	role	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Türkiye  Su  Depolarındaki  Değişim,  Kernel  Yöntemi,  Bölgesel  Su 
Değişimleri, Bölge Fonksiyonu, GRACE 
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ÖZET

GNSS	 teknolojisindeki	 gelişmeler,	 özelliklede	 yeni	 hesaplama	 ve	 modelleme	
teknikleri	 sayesinde	 uydu	 konum	 belirleme	 sistemlerinin	 kullanım	 alanlarını	 ve	
imkânlarını	 genişletmiştir.	 Jeodezik	 çalışmalarda	 ve	 yüksek	 doğruluk	 gerektiren	
mühendislik	 çalışmalarında,	 GNSS	 sistemleri	 rölatif	 ölçme	 yöntemleri	 kapsamında	
kullanılırlar.	 Bu	 da	 çok	 sayıda	 alıcıyla	 eş	 zamanlı	 olarak	 ölçmelerin	 yapılmasını	
gerektirir.	 Tek	 alıcıyla	 yüksek	 hassasiyet	 ve	 doğrulukta	 sonuç	 elde	 etmek,	 IGS	
(International	GNSS	Service)	gibi	kurumların	ürettiği	hassas	yörünge	ve	saat	bilgileri	
sayesinde	mümkün	olduğu	anlaşılmıştır.	Böylece,	bu	konuda	2000'li	yıllarda	pek	çok	
araştırma	kurumu	ve	araştırmacıların	çalışmaları	önemli	sonuçlar	vermiştir.	Kısaca,	
PPP	 (Precise	 Point	 Positioning)	 Hassas	 Konum	 Belirleme	 olarak	 adlandırılan	 bu	
yöntem	 pek	 çok	 bilimsel	 yazılımda	 (Bernese,	 GIBSY‐OASIS)	 modüler	 olarak	
kullanıma	sunulmuştur.	Bunların	yanı	 sıra,	PPP	yöntemi	 ile	CSRS‐PPP,	APPS,	GAPS	
ve	 magicGNSS	 gibi	 internet	 servisleri	 üzerinden	 hizmet	 veren	 kuruluşlarda	
mevcuttur.	 Veri	 değerlendirmenin	 yaygınlaşmasıyla	 birlikte,	 son	 yıllarda	 PPP	
yönteminin	 kullanılabilirliği	 üzerine	 araştırmalar	 yoğunlaşmış	 ve	 alçak	 uyduların	
(LEO)	konumlarının	belirlenmesi	ve	bazı	mühendislik	ihtiyaçlarına	katkı	sağlayacağı	
anlaşılmıştır.	 	 Bunların	 dışında	 PPP	 yönteminin	 iyileştirilmesi	 yeni	 değerlendirme	
tekniklerinin	 geliştirilmesi	 üzerine	 pek	 çok	 çalışma	 ve	 araştırma	 güncel	 itibariyle	
yürütülmektedir.	 Bu	 tez	 kapsamında,	 PPP	 yönteminin	 matematik	 esasları	 ele	
alınmış,	ölçü	farkları	üzerinden	hareketle	bazı	parametrelerin	elimine	edilmesi	(alıcı	
saat	 hatası,	 başlangıç	 faz	 belirsizlikleri	 iyonosfer	 ve	 troposfer	 gibi)	 esası	 temel	

ABSTRACT

Recent	 developments	 in	 GNSS	 technology,	 particularly	 through	 the	 new	
computation	and	modeling	techniques,	have	expanded	the	application	fields	and	the	
systems.	 GNSS	 systems	 are	 being	 used	within	 the	 scope	 of	 relative	measurement	
methods	 especially	 in	 surveying	 and	 engineering	 studies	 which	 require	 the	 high	
accuracy.	 These	 methods	 also	 require	 a	 numerous	 observation	 with	 number	 of	
receivers	 simultaneously.	 	 Thanks	 to	 the	 precise	 orbit	 and	 clock	 information	
generated	by	institutions	such	as	IGS	(International	GNSS	Service),it	has	proved	that	
it’s	 possible	 to	 obtain	 results	 with	 high	 precision	 and	 accuracy	 with	 a	 single	
receiver.	Thus,	in	the	2000s,	most	work	of	researchers	and	institutions	have	yielded	
important	 results	 in	 this	 issue.	 Concisely,	 the	 PPP	 (Precise	 Point	 Positioning)	
available	as	a	module	in	lot	of	scientific	software	like	Bernese,	GIBSY‐OASIS.Besides,	
there	are	some	 institutions	whose	serve	PPP	method	via	 internet	services	such	as	
CSRS‐	 PPP,	 APPS,	 GAPS	 and	magicGNSS.	With	 the	 proliferation	 of	 data	 evaluation	
software,		researches	focused	on	the	PPP	method	to	determine	the	location	of	low‐
satellites	 (LEO)	 and	 to	 some	 engineering	 requirements.	 In	 addition	 to	 that,	
nowadays,	many	studies	carry	out	for	the	improvement	of	the	PPP	method	and	new	
assessment’s	 the	 techniques	 In	 this	 thesis,	 the	 mathematical	 principles	 of	 PPP	
method	 are	 discussed,	 some	 algorithms	 based	 on	 eliminate	 some	 parameters	
considering	 measurements	 differences	 	 (such	 as	 receiver	 clock	 error,	 the	
uncertainty	of	 	 initial	phases,	 ionosphere	and	troposphere)	are	proven.	A	software	
solution	 which	 can	 calculate	 PPP	 has	 been	 developed	 in	 MATLAB,	 based	 on	 the	
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alınarak	 algoritmalar	 denenmiştir.	MATLAB	 ortamında	 RINEX	 veri	 yapısına	 dayalı	
bir	PPP	çözümü	yapacak	yazılım	geliştirilmiştir.	Sonuç	itibariyle,	yaklaşık	30	dakika	
süreli	 statik	 veri	 kullanılarak	 elde	 edilen	 çözümlerde	 yatay	 konumda,	 10	 cm,	
düşeyde	ise	15	cm	gibi	bir	yaklaşımla	sonuçlara	ulaşılmıştır	

RINEX	 data	 structures.	 As	 a	 result,	 solutions	 obtained	 through	 30	 minutes	 long	
static	 data,	 	 ±10	 cm	 in	 a	 horizontal	 position	 and	 ±15cm	 in	 a	 vertical	 position	 are	
obtained 

Anahtar Kelimeler / Key‐words PPP,  Tekli Farklar, Zaman Farkları, Mutlak Konum Belirleme 
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uzman	   kişilerin	   yetiştirilmesi,	   bununla	   birlikte	   bilimsel	   gelişmelere	  
katkıda	  bulunulması	  hedeflenmektedir.	  

M.Sc.	  and	  Ph.D.	  PROGRAM	  

The	  program	  aims	   to	  donate	  students	  with	  skills	  either	   to	  perform	  their	  
profession	   or	   to	   continue	   their	   studies	   at	   postc graduate	   level.	   It	   is	  
aimed	   to	   educate	   experts	   who	   unite	   theory	   with	   practice	   and	   to	  
contribute	  to	  scientific	  developments	  through	  activities	  in	  the	  fields	  of	  
Phosphazene	   chemistry,	   Chemical	   sensors,	   Macrocyclic	   compounds,	  
Phthalocyanine,	   Enzyme	   Immobilization,	   Biotechnology,	   Biodiesel	  
Production,	  Adsorption,	  Ion	  Exchange,	  Surface	  Chemistry,	  Laserc optics,	  
Conducting	   polymers,	   Functional	   polymers,	   Monomer	   and	  
Macromonomer	  Synthesis	  in	  department	  laboratories.	  
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POLİMERLERİN HAZIRLANMASI 

Thesis Title 

PREPARATION  OF  STEROID‐CONTAINING  POLYMERS  WITH  VARIOUS 
TOPOLOGIES  

Öğrenci Adı / Student’s Name Erdinç DOĞANCI

Tez Danışmanı / Thesis Supervisor

Eş‐Danışman / Co‐Advisor

Prof. Dr. Faruk YILMAZ

Prof. Dr. Cavit UYANIK 

ÖZET	

Bu	 tez	 çalışması	 üç	 ana	 bölümden	 oluşmakta	 olup,	 potansiyel	 kullanım	 alanlarına	
sahip	 steroid	 grupları	 içeren	 farklı	 topolojilere	 sahip	 polimerlerin	 farklı	
polimerleşme	 yöntemleri	 ile	 sentezlenmesini	 ve	 yapılarının	 aydınlatılarak	
özelliklerinin	 incelenmesini	kapsamaktadır.	Birinci	bölümde,	kolesterol	sonlu	farklı	
poli(ε‐kaprolakton)	 (PCL)	kol	 sayılarına	 sahip	 lineer	 (bir	 kollu	 (1LPCL‐Chol)	 ve	 iki	
kollu	(2LPCL‐Chol))	ve	yıldız	polimerler	(üç	kollu	(3SPCL‐Chol),	dört	kollu	(4SPCL‐
Chol)	ve	altı	kollu	(6SPCL‐Chol))	halka	açılma	polimerizasyonu	(ROP)	ve	klik	(click)	
kimyası	teknikleri	kullanılarak	sentezlendi.	İki	kollu	lineer	PCL	(2LPCL‐Chol)	ve	altı	
kollu	 yıldız	 PCL	 (6SPCL‐Chol)	 polimerler	 β‐cyclodextrin	 (β‐CD)	 ile	 supramoleküler	
inklüzyon	komplekslerinin	hazırlanmasında	kullanıldı.	Bunun	yanında,	kolesterol	uç	
gruplarının	 inklüzyon	 kompleksleşme	 verimine	 etkisini	 incelemek	 için	 kolesterol	
içermeyen	 lineer	 iki	 kollu	 PCL	 (2LPCL‐OH)	 ve	 altı	 kollu	 yıldız	 PCL	 (6SPCL‐OH)	
polimerlerin	 β‐CD	 ile	 olan	 inklüzyon	 kompleksleri	 de	 hazırlandı.	 İkinci	 çalışmada,	
kolik	 asit	 merkezli	 AB3	 tipi	 miktoarm	 (heterokollu)	 mPEG‐Cholic‐PCL3,	 PMMA‐
Cholic‐PCL3,	PS‐Cholic‐PCL3	ve	A4	tipi	asimetrik	Cholic‐PCL4	yıldız	polimerleri	Cu(I)‐
katalizli	 klik	 reaksiyonu	 ve	 ε‐kaprolaktonun	 halka	 açılma	 polimerizasyonu	 (ROP)	
yöntemlerinin	 kullanılması	 ile	 elde	 edildi.	 Son	 bölümde,	 Organik	 Alan	 Etkili	
Transistörler	 (OFET)	 yapımında	 üst	 yüzey	 kontak	 yapılı	 yalıtkan	 malzeme	 olarak	
kullanılma	potansiyeline	sahip	farklı	uzunlukta	esnek	gruplara	(3,	7	ve	10	karbonlu)	
ve	 kolesterol	 yan	 gruplarına	 sahip	 metakrilat	 tabanlı	 sıvı	 kristal	 homopolimerler	
(poli(Chol‐MMA))	 ve	 bunların	 MMA	 kopolimerleri	 (poli(Chol‐MMA‐ko‐MMA))	

ABSTRACT	

This	 thesis	 is	 composed	 of	 three	 parts	 and	 aimed	 to	 produce	 steroid	 containing	
polymers	with	different	topologies	via	various	polymerization	methods.	In	the	first	
part,	 cholesterol	 end‐capped	 linear	 and	 star‐shaped	 poly(ε‐caprolactone)	 (PCL)	
polymers	 with	 different	 numbers	 of	 arms	 ((one	 arm	 (1LPCL‐Chol),	 two	 arms	
(2LPCL‐Chol),	 three	 arms	 (3SPCL‐Chol),	 four	 arms	 (4SPCL‐Chol),	 and	 six	 arms	
(6SPCL‐Chol))	were	 synthesized	by	a	 combination	of	 ring‐opening	polymerization	
(ROP)	and	“click”	chemistry	techniques	with	core‐first	approach.	Also,	2LPCL‐Chol	
linear	 and	 6SPCL‐Chol	 star	 PCL	 polymers	 were	 used	 in	 the	 preparation	 of	
supramolecular	 inclusion	 complex	 with	 β‐cyclodextrin	 (β‐CD).	 These	 inclusion	
complexes	were	compared	with	those	of	the	cholesterol‐free	linear	PCL	(2LPCL‐OH)	
and	 star	 PCL	 (6SPCL‐OH)	 polymers	 with	 β‐CD	 in	 order	 to	 examine	 the	 effect	 of	
cholesterol	 to	 inclusion	 complex	 properties.	 In	 the	 second	 part,	 AB3‐type	 mPEG‐
Cholic‐PCL3,	PMMA‐Cholic‐PCL3,	 and	PS‐Cholic‐PCL3	miktoarm	and	A4‐type	Cholic‐
(PCL)4	 asymmetric	 star	 polymers	 with	 cholic	 acid	 core	 were	 fabricated	 via	
controlled	 polymerization	 and	 chemical	 modification	 methods.	 In	 the	 last	 part,	
methacrylate‐based	side‐chain	liquid	crystalline	poly(Chol‐n‐MMA))	homopolymers	
containing	 cholesteryl	mesogen	with	 various	 lengths	of	 aliphatic	 spacer	 (n	=	 3,	 7,	
10) and	 their	 copolymers	 with	 MMA	 (poly(Chol‐n‐MMA‐co‐MMA))	 were
synthesized	and	dielectric	properties	were	 investigated	 thoroughly.	Besides,	 these	
homo‐	 and	 copolymers	 have	 the	 potentials	 to	 be	 used	 in	 organic	 field‐effect	



Kimya	ABD	Doktora	Programı	 Chemistry	Ph.D.	Program	

sentezlenerek	dielektrik	özellikleri	incelendi	 transistors	(OFETs)	as	dielectric	layers	with	top‐contact	structure

Anahtar Kelimeler / Key‐words Kolesterol,  Kolik  Asit,  Sıvı  Kristal  Polimerler,  OFET,  Yıldız  Polimer, 
İnklüzyon Kompleks, β‐Siklodekstrin 

Tez Numarası /Thesis Number 388298 
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ÖZET	

Kanser,	 ölüm	 nedenlerinin	 baş	 sıralarında	 yer	 alan	 karmaşık	 ve	 önemli	 bir	
hastalıktır.	 Erken	 teşhis,	 kanser	 tedavisinde	 önemli	 bir	 husustur.	 Geleneksel	 tanı	
yöntemleri	 ile	 kanserin	 erken	 evrelerde	 teşhis	 edilmesi	 güçtür.	 Günümüzde	
teknolojide	yaşanan	gelişmeler,	kanser	teşhis	ve	tedavisi	açısından	önemli	olanaklar	
sunmaktadır.	 Son	 araştırmalar	 tanı	 ve	 tedaviyi	 tek	 bir	 platformda	 birleştiren	
teranostik	 ajanların	 geliştirilmesine	 odaklanmıştır.	 Teranostik	 terimi,	 çeşitli	
hastalıklar	 için	 tanı	 ve	 tedavinin	 tek	 bir	 platformda	 birleştirilmesini	 ifade	 eder.	
Fotodinamik	 terapi	 (PDT),	kanserli	 ve	kanserli	 olmayan	bir	 sınıf	hastalık	alanı	 için	
geliştirilen	 bir	 tedavi	 yöntemidir.	 Manyetik	 Rezonans	 görüntülemede	 kontrast	
maddeler	1980'li	yıllardan	beri	kullanılmaktadır.	Kontrast	maddelerin	aktif	biçimde	
kullanılmaya	başlanması	 ile	manyetik	rezonans	görüntülemenin	birçok	konuda	çok	
başarılı	bir	radyolojik	görüntüleme	yöntemi	haline	geldiği	görülmektedir.	Manyetik	
rezonans	 incelemelerinde	kontrast	madde	kullanımının	günümüzde	hızla	 arttığı	ve	
özellikle	 kilinikte	 kullanılan	 kontrast	 ajanların	 gadolinyumlu	 komplekler	 olduğu	
bilinmektedir.	 Ftalosiyaninler	 günümüzün	 umut	 verici	 fotosensitizerlerin	 arasında	
yer	 alırken,	 Gd‐DOTA	 molekülleri	 ise	 en	 çok	 kullanılan	 görüntüleme	 ajanları	
arasındadır.	 Bu	 iki	 farklı	 platformda	 kullanılan	 bileşiğin	 aynı	 molekül	 içinde	 yer	
alması,	literatürde	çok	yer	almayan	yeni	moleküler	teranostik	bileşiklerin	eldesi	için	

ABSTRACT	

Cancer	is	a	complex	and	important	disease	that	 leading	cause	of	death	worldwide.	
Conventional	therapeutic	methods	have	some	side	effects	in	cancer	treatment	such	
as	non‐specific	drug	delivery,	multi	drug	resistance.	Furthermore	with	conventional	
diagnostic	 techniques	 it	 is	 not	possible	 early	 cancer	detection.	Recent	progress	 in	
technology	 offers	 unique	 opportunities	 in	 cancer	 diagnosis	 and	 treatment.	
Theranostics	are	 treatment	strategies	 that	associate	diagnostic	and	therapeutic,	 in	
the	 same	 platform	 mainly	 against	 cancer.	 Photodynamic	 therapy	 (PDT)	 is	 an	
emerging	 treatment	 model	 for	 a	 range	 of	 disease	 group,	 both	 cancerous	 and	
noncancerous.	Magnetic	 resonance	 imaging	contrast	agents	have	being	used	 since	
the	 1980s.	 Since	 the	 use	 of	magnetic	 resonance	 imaging	 contrast	 agents	 actively,	
magnetic	 resonance	 imaging	 has	 become	 a	 very	 successful	 radiological	 imaging	
modality	in	many	aspects.	Today	the	usage	of	clinically	magnetic	resonance	imaging	
contrast	 agents	 is	 based	 on	 the	 paramagnetic	 Gd	 complexes.	 Phthalocyanines	 are	
among	the	most	promisisng	photosensitisers	when	Gd‐DOTA	are	excellent	imaging	
agents.	 Their	 molecular	 combination	 will	 result	 in	 potentially	 powerful	
photodynamic	 theranostics.	 This	 combination	 is	 highly	 original	 as	 molecular	
theranostics	 are	 rather	 rare.	 Important	 advances	 in	 photodynamic	 and	 imaging	
fields	 are	 expected	 from	 the	 molecules	 designed	 for	 this	 thesis.	 The	 design	 and	
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son	derece	orijinal	bir	kombinasyondur.	Bu	çalışmada	 teranostik	amaçlı	Gd‐DOTA‐
ftalosiyanin	bileşiklerinin	 sentezleri	 ve	karakterizasyonları	 yapılmış,	 fotofiziksel	 ve	
fotokimyasal	 özellikleri	 incelenmiştir.	 Bu	 fotosensitizerler	 tedavi	 penceresinde	
yüksek	absorbansa	ve	önemli	düzeyde	sitotoksisiteye	sahiptir.	Bununla	birlikte,	aktif	
konsantrasyonda	 hiçbir	 karanlık	 toksisite	 göstermemektedir.	 Bu	 dikkate	 değer	
özellikleri	 ile	 de	 fotodinamik	 terapi	 için	 ümit	 verici	 yeni	 ajanlar	 gibi	 uygulama	
bulabileceklerdir.	 Elde	 edilen	 kontrast	 görüntüleme	 çalışmalarının	 sonuçları	 ve	 in‐	
vitro	 denemeleri	 bu	 iki	 molekülün	 kombinasyonunun,	 potansiyel	 fotodinamik	
teranostik	ajanların	elde	edilmesini	sağladığı	görülmüştür	

synthesis	of	a	phthalocyanine	– Gd‐DOTA	conjugate	is	presented	to	open	the	way	to	
novel	 molecular	 theranostics,	 combining	 the	 properties	 of	 MRI	 contrast	 imaging	
with	photodynamic	therapy.	Photophysical	and	photochemical	properties,	contrast	
imaging	 experiments	 and	 preliminary	 in	 vitro	 investigations	 proved	 that	 such	 a	
combination	is	relevant	and	lead	to	a	new	type	of	potential	theranostic	agent.	These	
photosensitizers	 have	 strong	 absorptions	 in	 the	 therapeutic	 window	 and	 have	
spectacular	photoinduced	cytotoxicity.	 In	addition,	they	display	no	dark	toxicity	at	
the	active	concentrations.	With	these	remarkable	properties,	they	are	likely	to	find	
applications	as	promising	new	reagents	for	photodynamic	therapy	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Teranostik,  Fotosensitizer,  Ftalosiyanin,  Fotodinamik  Terapi  (PDT), 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Kontrast Ajanları 
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ÖZET	

Siklooksijenaz‐2/5‐lipoksijenaz	 (COX‐2/5‐LOX)	 dual	 inhibisyonu	 ve	 COX‐2	 selektif	
inhibisyonu	 üzerine	 etki	 eden	 yapısal	 ve	 elektronik	 faktörler;	 sinir	 ağları	 ile	
birleştirilmiş	 elektronik‐topolojik	 metot	 (ETM‐NN),	 moleküler	 kenetlenme	 ve	
yoğunluk	 fonksiyoneli	 teorisi	 (DFT)	 ile	 incelenmiştir.	 COX‐1/COX‐2	 inhibitör	
modellemelerini	içeren	ilk	bölümde,	farklı	moleküler	yapıya	sahip	209	bileşik	COX‐2	
inhibisyon	selektivitelerine	göre	sınıflandırılmıştır.	İkinci	bölümde	ise	COX‐2/5‐LOX	
dual	 inhibitörlerini	 içeren	 160	 bileşik,	 dual	 inhibisyon	 aktivitelerine	 göre	 gruplara	
ayrılmıştır.	 Literatüre	 dayalı	 olarak	 oluşturulan	 bu	 steroidal	 olmayan	 anti‐
inflamatuar	(NSAİ)	bileşik	serileri	 için,	üç	aşamalı	bir	çalışma	planı	yürütülmüştür.	
İlk	aşamada,	ETM	ile	bileşiklerin	yapısındaki	farmakofor	ve	anti‐farmakoforlar	tespit	
edilmiş	 ve	 ETM‐NN	 yaklaşımına	 dayalı	 olarak	 aktivite	 tahmin	 modelleri	
geliştirilmiştir.	 İkinci	 aşamada,	 moleküler	 kenetlenme	 yöntemiyle	 inhibitörlerin	
enzimlere	bağlanma	afiniteleri	ve	konformasyonları	elde	edilmiş;	bağlanmada	etkili	
olan	kovalent	olmayan	etkileşimler	incelenmiştir.	Son	aşamada,	bu	etkileşimler	Sınır	
Moleküler	 Orbital	 (FMO)	 analizleriyle	 elektron	 yoğunluğu	 dağılımı	 üzerinden	 ve	
Doğal	 Bağ	 Orbital	 (NBO)	 analizleriyle	 stabilizasyon	 enerjileri	 üzerinden	
tartışılmıştır.	ETM‐NN	yaklaşımının	uygulanması	sonucunda,	ilk	bölümde	incelenen	
bileşiklerin	 COX‐2	 selektivitesini	 %95;	 ikinci	 bölümdeki	 bileşiklerin	 COX‐2/5‐LOX	
dual	 inhibisyon	 aktivitesini	 ise	 %93	 doğrulukla	 tespit	 eden	 iki	 prognoz	 sistemi	
geliştirilmiştir.	 Bu	 sistemlere	 dayalı	 olarak,	 15	 yeni	 hedef	 molekül	 tasarlanmıştır.	

ABSTRACT	

Structural	and	electronic	factors	influencing	dual	inhibition	of	cyclooxygenase‐2/5‐
lipoxygenase	(COX‐2/5‐LOX)	and	selective	inhibition	of	COX‐2	were	investigated	by	
using	 electronic‐topological	 method	 combined	 with	 neural	 networks	 (ETM‐NN),	
molecular	docking	and	density	 functional	 theory	 (DFT).	 In	 the	 first	part	 including	
COX‐1/COX‐2	inhibitory	modelings,	structurally	diverse	set	of	209	compounds	were	
classified	 in	 accordance	 with	 their	 selectivity	 for	 COX‐2	 inhibition.	 In	 the	 second	
part,	 160	 compounds	 including	 COX‐2/5‐LOX	 dual	 inhibitors	 were	 divided	 into	
groups	according	 to	 their	dual	 inhibitory	 activity.	A	 three‐stage	plan	of	work	was	
carried	 out	 for	 the	 series	 of	 these	 nonsteroidal	 anti‐inflammatory	 (NSAİ)	
compounds	 formed	based	on	 the	 literature.	 In	 the	 first	 step,	pharmacophores	and	
anti‐pharmacophores	have	been	determined	with	 the	ETM	and	activity	prediction	
models	 have	 been	 developed	 with	 the	 ETM‐NN	 approach.	 In	 the	 second	 step,	
inhibitory	binding	conformations	and	affinities	to	enzymes	were	obtained	and	non‐
covalent	 interactions	 which	 affect	 binding	 were	 investigated	 with	 the	 molecular	
docking	 method.	 Finally,	 these	 interactions	 were	 discussed	 with	 the	 Frontier	
Molecular	Orbital	 (FMO)	 analysis	 of	 the	 electron	 density	 distribution	 and	Natural	
Bond	 Orbital	 (NBO)	 analysis	 through	 the	 stabilization	 energies.Two	 activity	
prediction	systems	were	developed	as	the	result	of	the	ETM‐NN	study	recognizing	
COX‐2	selectivity	of	compounds	 in	 the	 first	part	with	95%	accuracy	and	COX‐2/5‐
LOX	dual	inhibition	activity	of	compounds	in	the	second	part	with	93%	accuracy.	15	
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Enzim‐inhibitör	 bağlanma	 karakteristikleri,	 moleküler	 kenetlenme	 ve	 DFT	
yöntemleriyle	elde	edilen	enerji	parametreleri	ve	moleküler	etkileşimler	üzerinden	
incelenmiştir.	 Geliştirilen	 prognoz	 sistemleri,	 farklı	 moleküler	 yapıya	 sahip	 çok	
sayıda	 potansiyel	 COX‐1,‐2/5‐LOX	 inhibitörlerinin	 hem	 sentez	 öncesi	 tarama,	 hem	
de	in	silico	tasarım	çalışmalarında	başarılı	bir	şekilde	kullanılabilir	

new	 compounds	 were	 designed	 based	 on	 the	 developed	 prediction	 systems.	
Characteristics	of	 the	enzyme‐inhibitor	binding	were	 investigated	over	 the	energy	
parameters	 and	molecular	 interactions	 obtained	 with	 the	molecular	 docking	 and	
DFT.	 Thus,	 these	 systems	 can	 be	 successfully	 used	 for	 carrying	 out	 both	 in	silico	
design	 of	 potent	 COX‐1,‐2/5‐LOX	 inhibitors	 and	 screening	 of	 large	 number	 of	
compounds	with	diverse	molecular	skeletons	before	chemical	synthesis	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Steroidal  Olmayan  Anti‐inflamatuar  İlaçlar  (NSAIDs),  Siklooksijenaz‐1 
(COX‐1)/Sikooksijenaz‐2  (COX‐2),  5‐Lipoksijenaz  (5‐LOX),  Elektronik‐
Topolojik Metot, Moleküler Kenetlenme, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi 
(DFT) 
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ÖZET	

Su	kaynaklarındaki	arsenik	kirliliği,	Türkiye’nin	yansıra	tüm	dünyada	karşılaşılan	en	
önemli	 çevresel	 problemlerden	 biridir.	 Dünya	 Sağlık	 Örgütü	 (WHO,	World	 Health	
Organisation)	tarafından	insan	sağlığı	üzerinde	ki	etkilerinden	dolayı	içme	sulardaki	
maksimum	arsenik	konsantrasyonunu	(MCL),	50	µg/L’den	10	µg/L’ye	düşürmesi	ile	
ülkemizde	 arsenik	 kirliliği	 sorunu	 daha	 da	 önemli	 bir	 hale	 gelmiştir.	 Bu	 yüzden	
sulardan	 daha	 etkili	 bir	 As	 giderim	 yönteminin	 gerekliliği	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bu	
çalışmada	 Fe	 bilya	 anotların	 kullanıldığı	 hava	 takviyeli	 kesikli	 bir	
elektrokoagülasyon	 reaktörü	 ile	 içme	 sularından	 arsenik	 giderimi	 amaçlanmıştır.	
Deneysel	 tasarım	 optimizasyonu	 ile	 (Box‐Behnken)	 sulardan	 As(III)	 ve	 As(V)	
giderim	 üzerine	 bağımsız	 değişken	 etkilerinin	 yansıra	 anyon	 ve	 katyonların	 As	
giderimi	 üzerine	 etkileri	 de	 incelenmiştir.	 Yanıtlar	 ile	 bağımsız	 değişkenler	
arasındaki	ilişkinin	kuatratik	model	eşitlikleri	ile	ifade	edildiği	ve	ANOVA	analizinde	
ise	yüksek	R2	(>0.85)	and	Adj‐R2	(>0.80)	değerleri	bulunmuştur.	Fe	anotlar	ile	As(III)	
ve	As(V)	giderimi	üzerine	özellikle	akım	şiddeti	(i),	EC	süresi	(tEC),	hava	debisi	(Qhava)	
ve	 reaktör	 anot	 yüksekliği	 (h)’nin	 etkisi	 olduğu	 görülmüştür.	 İstenen	 MCL’nin	
sağlanması	 bakımından	 değerlendirecek	 olursak;	 Fe	 anotlar	 ile	 As(V)	 gideriminin	
As(III)’den	 daha	 düşük	 tEC	 ve	 i	 değerlerin	 de	 sağlandığını	 göstermiştir.	 Ayrıca	 bu	
prosesin	As(III)	 gideriminde	de	etkili	 olduğu	 saptanmıştır.	Arsenik	giderim	verimi,	
zamana	karşı	CSiO3‐Si	ve	CPO4‐P	anyonlarındaki	konsantrasyon	artışı	ile	azalırken	diğer	
anyonlar	önemli	bir	 etki	göstermemişlerdir.	Diğer	 taraftan,	 zamana	karşı	CFe	ve	CCa	

ABSTRACT	

Arsenic	 contamination	 in	 the	 water	 sources	 is	 one	 of	 the	 most	 important	
environmental	 problems	 in	 the	 world	 including	 Turkey.	 The	 problem	 especially	
became	more	critical	when	World	Health	Organisation	(WHO)	decided	to	reduce	the	
maximum	level	of	arsenic	concentration	(MCL)	 in	drinking	water	 from	50	µg/L	to	
10	µg/L	due	to	negative	effects	on	the	health.	Therefore,	the	development	of	more	
effective	arsenic	removal	methods	has	been	required	since	 then.	 In	 this	study,	 the	
removal	 of	 arsenic	 from	 waters	 was	 carried	 out	 in	 an	 air	 lift	 batch	 mode	
electrocoagulation	 (EC)	 reactor	 where	 Fe	 balls	 were	 used	 as	 anode	 materials.	
Effects	 of	 independent	 variables	 besides	 anions	 and	 cations	 on	 removal	 of	 As(III)	
and	 As(V)	 from	 waters	 were	 investigated	 by	 Box‐Behnken	 experimental	 design	
optimization.	The	 relationship	between	 responses	 and	 independent	 variables	was	
expressed	with	quadratic	model	equations	and	high	values	of	R2	(>0.85)	and	Adj‐R2	
(>0.80)	 from	 ANOVA	 analysis	 were	 obtained.	 Effects	 of	 especially	 current	 (i),	 EC	
time	(tEC),	air	 flow	rate	(Qhava)	and	column	height	 in	 the	reactor	(h)	on	removal	of	
As(III)	and	As(V)	from	waters	were	observed	when	Fe	anode	balls	were	used.	As	we	
considered	 to	provide	 the	required	MCL	on	removals	of	As(V)	and	As(III)	with	Fe	
anode	balls,	values	of	lower	tEC	and	i	showed	for	better	removal	efficiency	of	As(V)	
with	Fe	anode	balls.	In	addition,	this	process	was	also	very	effective	for	removal	of	
As(III).	Removal	efficiency	of	arsenic	was	reduced	with	increasing	concentrations	of	
CSiO3‐Si	and	CPO4‐P	while	its	removal	efficiency	is	increased	with	increase	in	operating	
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katyonlarındaki	 artış	 arsenik	 giderim	 verimi	 üzerine	 önemli	 bir	 etki	 göstermişdir.	
Sonuç	 olarak	 bu	 çalışma	 sulardan	 As	 giderimi	 için	 alternatif	 bir	 proses	 olarak	
düşünülebilir	

time.	The	rest	of	the	anions	show	hardly	noticable	effect	on	the	removal	effciency	of	
arsenic.	 In	 contrast	 the	 removal	 efficiency	 of	 arsenic	 significantly	 increased	 by	
increasing	concentrations	of	CFe	and	CCa	and	 its	 removal	efficiency	 increased	when	
operating	 time	 increased.	 As	 a	 conclusion,	 this	 study	 could	 be	 considered	 for	
removal	of	arsenic	from	waters	as	an	alternative	process	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Arsenik  Giderimi,  Elektrokoagülasyon,  Modelleme  ve  Optimizasyon, 
Bilya Anot Elektrot, Katyonların ve Anyoların Etkisi 
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ÖZET

Bu	 tez	 çalışmasında,	 hekzaklorosiklotrifosfazatrien	 ile	 anilinin	 reaksiyonları	
gerçekleştirilerek,	başlangıç	maddeleri	olarak	kullanılacak	geminal	bis‐	(2)	ve	tetrakis‐
(3)	anilino	sübstitüe	siklofosfazen	bileşikleri	sentezlendi.	Elde	edilen	bileşiklerin	(2	ve	
3),	Cs2CO3	varlığında	aseton	 içerisinde	p‐aminofenol	 ile	gerçekleştirilen	reaksiyonları	
sonucu,	 geminal	 bis‐	 anilino‐mono‐p‐aminofenoksi	 (4)	 ve	 geminal	 tetrakis	 anilino‐
mono‐p‐aminofenoksi	 (5)	 sübstitüe	 siklofosfazen	 bileşikleri	 elde	 edildi.	 4	 ve	 5	
bileşiklerinin	 4‐kinolinkarbosialdehit	 ile	 1:1	 mol	 oranında	 formik	 asit	
katalizörlüğünde	 THF	 içerisinde	 gerçekleştirilen	 reaksiyonları	 sonucu,	 Schiff	 bazı	
içeren	 siklofosfazen	 bileşikleri	 (6,7)	 sentezlendi.	 Bu	 tez	 kapsamında	 sentezlenen	
siklofosfazen	 türevlerinin	 (2‐7)	 yapıları;	 FT‐IR	 (2,	 5‐7),	 kütle	 ve	 NMR	 (31P,	 1H)	
spektroskopilerinden	 elde	 edilen	 verilerle	 aydınlatıldı.	 Yapıları	 aydınlatılan	
bileşiklerinin	 (2‐7)	 THF	 çözücüsü	 ile	 hazırlanan	 değişik	 konsantrasyonlardaki	
çözeltilerinin	fotofiziksel	özelikleri,	UV‐Vis	ve	floresans	spektrofotometresi	yardımıyla	
incelendi.	 Siklofosfazen	 bileşikleri	 (4‐7)	 ilk	 defa	 bu	 tez	 kapsamında	 sentezlenen	
orijinal	bileşikler	

ABSTRACT

In	 this	 thesis,	 anilino	 substituted	 geminal	 bis‐	 (2)	 and	 tetrakis‐	 (3)	
cyclophosphazene	compounds	were	synthesized	as	starting	materials	by	carrying	
out	the	reaction	of	hexachlorocyclotriphosphazatriene	with	aniline.	The	reactions	
of	the	obtained	compounds	(2	and	3)	with	p‐aminophenol	in	acetone	with	Cs2CO3	
lead	 to	 the	 formation	 of	 geminal	 bis‐	 anilino‐mono‐p‐aminophenoxy	 (4)	 and	
geminal	 tetrakis	 anilino‐mono‐p‐aminophenoxy	 (5)	 substituted	
cyclophosphazene	 derivatives.	 The	 reactions	 of	 compounds	 (4)	 and	 (5)	with	 4‐
quinolinecarboxaldehyde	 in	 a	 1:1	molar	 ratio	 in	 THF	 in	 the	 presence	 of	 formic	
acid	 catalyst	 gave	 the	 cyclophosphazene	derivatives	 (6)	 and	 (7)	which	 containg	
Schiff	 bases.	 The	 structures	 of	 cyclophosphazene	 derivatives	 (2‐7)	 which	 were	
synthesized	in	this	thesis	were	characterized	by	the	data	obtained	from	FT‐IR	(2,	
5‐7),	mass	and	NMR	(31P,	1H)	spectroscopies.	The	photophysical	properties	of	the	
solutions	 prepared	 with	 varying	 concentrations	 of	 THF	 of	 structurally	
charecterized	 compounds	 (2‐7)	 were	 investigated	 by	 Uv‐Vis.	 and	 fluorescence	
spectrophotometries.	 Cyclophosphazene	 compounds	 (4‐7)	 which	 were	
synthesized	for	the	first	time	in	this	thesis	are	original	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Hekzaklorosiklotrifosfazatrien,  Schiff  bazı,  siklofosfazen,  p‐
aminofenol, NMR 
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ÖZET

Manyetik	 Rezonans	 görüntülemede	 kontrast	 maddeler	 1980'li	 yıllardan	 beri	
kullanılmaktadır.	 Kontrast	 maddelerin	 aktif	 biçimde	 kullanılmaya	 başlanması	 ile	
manyetik	 rezonans	 görüntülemenin	 birçok	 konuda	 çok	 başarılı	 bir	 radyolojik	
görüntüleme	 yöntemi	 haline	 geldiği	 görülmektedir	 MRG	 incelemelerinde	 kullanılan	
kontrast	 maddelerin	 önemli	 bir	 bölümü	 gadolinyum	 içeren	 ajanlardır.	 Fotodinamik	
terapi,	 seçici	 olarak	 hedef	 dokuda	 biriken	 ışığa	 duyarlı	 maddenin	 uygun	 dalga	
boyundaki	 ışığa	maruz	 bırakılması	 prensibine	 dayanır.	Moleküler	 oksijen	 varlığında,	
sensitizerin	 ışık	 ile	 aktive	 olması	 sonucunda	 oluşan	 serbest	 radikaller	 ve	 singlet	
oksijen,	 lipit,	 protein	 ve	 nükleik	 asitler	 gibi	 birçok	 biyolojik	 molekülle	 etkileşerek,	
kanser	 hücrelerini	 tahrip	 eder.	 PDT’de	 kullanılan	 ilk	 fotosensitizerler	 olan	
hematoporfirin	 türevlerinin	 bazı	 dezavantajları	 olması	 nedeniyle,	 aralarında	
ftalosiyaninlerinde	 (Phthalocyanine‐Pc)	 bulunduğu	 ikinci	 nesil	 fotosensitizerlerin	
sentezlenmesine	 neden	 olmuştur.	 Bu	 tez	 çalışmasında,	 teranostik	 amaçlı	
kullanılabilecek	 tedavi	 kısmının	 PDT	 ile	 ve	 görüntüleme	 kısmının	 ise	 Gd‐DOTA	
kompleksi	 ile	 sağlandığı	 simetrik	 ve	 asimetrik	 metalli	 (M=	 Zn,	 Ga)	 ftalosiyanin	
molekülleri	sentezlenmiştir.	Ftalosiyanin	halkasına	çözünürlüğü	arttıracak	oligoetilen	
grupları	 bağlanarak	 çözünürlük	 problemi	 giderilmiş.	 Daha	 sonra	 sentezlenen	
ftalosiyanin	 molekülleri	 “	 Click	 Chemistry”	 yöntemi	 ile	 Gd‐DOTA	 kompleksine	
bağlanmıştır.	 Sentezlenen	 ftalosiyanin	 bileşikleri	 uygun	 metotlarla	 saflaştırıldıktan	
sonra	 yapıları	 FT‐IR,	 UV‐Vis,	 1H‐NMR,	 13C‐NMR	 ve	 Kütle	 (MS)	 spektrumları	

ABSTRACT

Contrast	 agents	 have	 been	 used	 in	 magnetic	 resonance	 imaging	 since	 1980’s.	
Magnetic	 resonance	 imaging	 has	 become	 a	 very	 successful	 radiological	 imaging	
technique	after	active	usage	of	contrast	agents	in	the	field.	Gadolinium	is	the	most	
widely	 used	 contrast	 agents	 in	 MRI	 examinations.	 	 Photodynamic	 Therapy	 is	
based	on	the	principle	of	exposure	of	photosensitizer	to	specific	wavelength	light	
on	target	tissue	selectively.	Photosensitizer	is	activated	by	light.	In	the	presence	of	
molecular	 oxygen,	 free	 radicals	 and	 singlet	 oxygen	 are	 formed,	 destroying	
biological	molecules	such	as	lipids,	proteins	and	nucleic	acids,	eventually	damages	
cancer	cells.	Thefirst	examples	of	photosensitizers,	hematophorphyrin	derivatives	
– HPD’s,	 have	 some	 disadvantages.	 Hence,	 second	 generation	 photosensitizers,
including	phthalocyanines	–Pc’s	have	been	synthesized.	In	this	thesis	work,	novel	
symmetrical	 and	 assymmetrical	 metal	 phthalocyanines	 (M=	 Zn,	 Ga)	 have	 been	
synthesized.	 These	 Pc’s	 are	 designed	 for	 theranostic	 applications.	 Therapy	 is	
performed	by	PDT	and	diagnostic	(imaging)	is	performed	Gd‐DOTA	complexes	to	
Pc	 molecular	 structures.	 The	 solubility	 of	 Pc’s	 are	 improved	 by	 linking	 1‐
mercapto‐4,7,10‐trioxyundecane	 groups	 to	 phthalocyanine	 macrocycles.	
Furthermore,	 gallium	 were	 utilized	 as	 the	 central	 metal	 atom	 in	 two	 novel	
phthalocyanines	 to	 decrease	 aggregation	 issues	 since	 gallium	 metal	 has	 the	
capability	 of	 binding	 an	 axial	 ligand.	 Resulting	 phthalocyanine	 molecules	 were	
linked	 to	 	 Gd‐DOTA	 complexes	 via	 “Click	 Chemistry”.	 Purified	 phthalocyanine	



Kimya	ABD	Yüksek	Lisans	Programı	 Chemistry	Master	of	Science			

	
yardımıyla	 aydınlatılmış	 sonra	 bu	 bileşiklerin	 fotodinamik	 terapide	
kullanılabilirliklerini	 araştırmak	 için	 fotofiziksel	 ve	 fotokimyasal	 özellikleri	 de	
incelenmiştir.	 Sonuç	 olarak	 sentezlenen	 ftalosiyaninlerin	 fotofiziksel	 ve	 fotokimyasal	
ölçüm	değerleri	sensitizer	olarak	kullanılabilirliği	bakımından	ümit	vericidir.	Buradan	
hareketle,	 sentezlenen	 galyum	 ve	 çinko	 ftalosiyanin	 bileşiklerinin	 PDT	
uygulamalarında	 kullanılabilecek	 sensitizerler	 arasında	 yer	 alabileceği	 sonucuna	
varılmıştır	

molecules	were	characterized	byFT‐IR,	UV‐Vis,	1H‐NMR,	13C‐NMR	and	Mass	(MS)	
techniques.	 Later	 on,	 photophysical	 and	 photochemical	 properties	 of	
phthalocyanines	were	investigated	to	explore	their	applicability	on	photodynamic	
therapy.	In	conclusion,	evaluation	of	photophysical	and	photochemical	properties	
of	novel	phthalocyanines	revealed	that	gallium	and	zinc	phthalocyanines	are	good	
candidates	as	sensitizers	in	PDT	applications	
	
 

Anahtar Kelimeler / Key‐words Manyetik  Rezonans  Görüntüleme  (MRG),  Fotodinamik  Terapi  (PDT), 
Teranostik, Ftalosiyanin 
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ÖZET

Kanser	 dünyada	 ölüm	 sebepleri	 arasında	 ilk	 sırada	 yer	 almaktadır.	 Klasik	 tedavi	
yöntemlerine	 alternatif	 olarak	 kullanılan	 ‘PDT’	 ana	 ilkesi	 ışığa	 duyarlı	 bir	maddenin	
(PS)	 uygun	 dalga	 boyundaki	 görünür	 ışığa	 maruz	 bırakılmasıyla	 oluşan	 serbest	
radikaller	ve	singlet	oksijenin	(1O2)	yağ,	protein	ve	nükleik	asitler	gibi	birçok	biyolojik	
molekülle	 etkileşip	 kanser	 hücrelerini	 tahrip	 etmesidir.	 Kullanılan	 ışığa	 duyarlı	
maddenin	 toksisite	 oluşturmadan	 seçici	 olarak	 tümör	 dokusunda	 birikmesi,	 ışığın	
sadece	tümör	bölgesine	uygulanması	ile	normal	doku	hasarının	engellenmesi,	istenilen	
sonuç	 elde	 edilene	 kadar	 tekrarlanabilir	 olması	 ve	 ucuz	maliyeti	 ile	 PDT	 geleneksel	
onkoterapi	 yöntemlerine	 göre	 bir	 avantaj	 sağlamaktadır.	 Hasta	 popülasyonlarında	
tümör	heterojenitesi	fazla	olabilir	ve	standart	tedavi	yöntemleri	uygulandığında	alınan	
sonuçlar	 farklılık	 gösterebilmektedir.	 Teranostik	 molekülleri,	 tanı	 ve	 tedaviyi	 aynı	
platformda	 birleştirebilir	 olması	 sebebiyle	 hastadan	 hastaya	 farklı	 uygulanabilir	
tedavileri	 yani	 ‘kişiselleştirilmiş	 tedavi’yi	mümkün	kılmaktadır.	 	 Bu	 tez	 çalışmasında	
tedavi	kısmında	PDT’nin,	 tanı	kısmında	 ise;	 ‘click	chemistry’	kullanılarak	ftalosiyanin	
moleküllerine	konjuge	edilen	MRG	kontrast	ajanı	Gd‐DOTA	kompleksleri	kullanılması	
hedeflenmiştir.	Bu	amaçla	sentezlenen	metalli	 ftalosiyanin	molekülleri	 (M:	Zn	ve	Ga)	
oligoetilen	 grupları	 ile	 sübsititüe	 edilerek	 sudaki	 çözünürlüklerinin	 arttırılması	
hedeflenmiştir.	 Bu	 çerçevede	 sentezlenen	 ftalosiyanin	 moleküllerinin	 uygun	
metotlarla	saflaştırılmasının	ardından,	karakterizasyonu	FT‐IR,	UV‐Vis,	Kütle	(MS),	1H‐
NMR,	 13C‐NMR	 spektrumları	 yardımları	 ile	 aydınlatılmıştır.	 Bu	moleküllerin	 PDT	 ‘de	
kullanılabilirliklerini	 araştırabilmek	 için	 fotofiziksel	 ve	 fotokimyasal	 özellikleri	

ABSTRACT

Cancer	is	among	the	 leading	causes	of	 death	 worldwide.	 PDT	 is	 a	 promising	
alternative	 to	 traditional	 treatments	 such	 as	 surgery,	 chemotherapy	 and	
radiotherapy.	PDT	utilizes	a	 light‐sensitive	material	(PS)	that	forms	free	radicals	
and	 singlet	 oxygen	 (1O2)	 upon	 exposure	 to	 visible	 light	 of	 the	 appropriate	
wavelength.	 Singlet	 oxygen	 (1O2)	 has	 the	 ability	 to	 destroy	 cancer	 cells	 by	
damaging	their	biological	molecules	such	as	proteins,	nucleic	acids	and	lipids.	PDT	
has	 various	 advantages	 over	 traditional	 oncotherapy	methods;	 i)	 light‐sensitive	
materials	 can	 be	 concentrated	 selectively	 in	 the	 tumor	 tissue	 without	 causing	
toxicity,	 ii)	causes	minimal	damage	to	healthy	tissue	by	exposure	of	 light	only	to	
the	tumor	tissue,	 iii)	can	be	repeated	until	obtaining	the	desired	benefit,	 iv)	 low	
cost.	 	 Tumour	 heterogeneity	 in	 patient	 populations	 can	 be	 vast	 and	 standard	
treatments	 can	 lead	 to	 significant	 differences	 in	 patient	 outcomes.	 Personalized	
medicine	 is	possible	 through	 theranostics	due	 to	 the	combination	of	diagnostics	
and	therapy	in	a	single	platform,	allowing	optimization	and	personalization	of	the	
treatment.	 In	 this	 thesis,	 our	 aim	was	 to	 use	 phthalocyanine	molecules	 both	 as	
photosensitizers	 for	 PDT	 and	 as	 MRI	 contrast	 agents	 for	 diagnosis	 purposes	
through	 Gd‐DOTA	 complexes,	 covalently	 bonded	 to	 phthalocyanine	 macrocycle	
via	‘click	chemistry’.	In	this	regard,	synthesized	phthalocyanine	molecules	(M:	Zn,	
Ga)	were	substituted	with	oligoethylene	groups	to	achieve	better	solubility.	Novel	
phthalocyanine	 molecules	 in	 this	 work	 were	 purified	 by	 suitable	 means	 and	
characterized	 by	 FT‐IR,	 UV‐Vis,	 Mass	 (MS),	 1H‐NMR	 and	 13C‐NMR	 spectroscopy	
techniques.	Photophysical	and	photochemical	properties	of	phthalocyanines	were	
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incelenmiştir	 investigated	to	determine	their	performance	in	PDT	applications

Anahtar Kelimeler / Key‐words Fotodinamik	Terapi	(PDT),	Teranostik,			Manyetik	Rezonans	
Görüntüleme	(MRG)	
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ÖZET

Yeni	tip	siklofosfazen	bileşiği	olarak	literatüre	henüz	kazandırılmış,	kararlı	ve	rijit	bir	
yapıya	sahip	N,N‐spiro	köprülü	oktaklorobissiklotrifosfazen	bileşiğinin	(3)	nükleofilik	
yer	 değiştirme	 tepkimeleri	 ilk	 kez	 bu	 tez	 çalışması	 kapsamında	 incelendi.	 Öncelikle,	
başlangıç	 bileşiği	 olarak	 kullanılacak	 N,N‐spiro	 köprülü	 oktaklorobissiklotrifosfazen	
bileşiği	 (3)	 sentezlendi.	 Bu	 amaçla	 hekzaklorosiklotrifosfazen	 (1),	 hekzilamin	 ile	
etkileştirildi	 ve	 2‐hekzilamino‐2,4,4,6,6‐pentaklorosiklotrifosfazen	 (2)	 bileşiği	 elde	
edildi.	Bileşik	2’nin	NaH	varlığındaki	de‐protonasyon	reaksiyonu	bileşik	3’ü	verdi.	THF	
içerisinde	 ve	 NaH	 varlığında	 bileşik	 3’ün	 1,2‐etandiol	 ile	 farklı	 mol	 oranlarındaki	
(1:0.7,	1:2	ve	1:3.5)	reaksiyonlarından	beş	farklı	ürün	[mono‐spiro	(5a),	trans	ve	cis	di‐
spiro	 (7a),	 (9a),	 ipsilateral	 di‐spiro	 (8a)	 ve	 tetra‐spiro	 (10a)]	 	 elde	 edilirken,	 1,3‐
propandiol	 ile	olan	 reaksiyonlarından	 (1:0.7,	1:2	ve	1:4)	dört	 farklı	ürün	 [açık	 zincir	
(4b),	mono‐spiro	(5b),	ansa	köprülü	(6b)	ve	tetra‐spiro	(10b)]	izole	edildi.	Trans	ve	cis	
di‐spiro	 1,3‐propandioksi	 türevi	 bileşikler	 (7b),	 (9b)	 ise	 öncelikle	 mono‐spiro	
siklotrifosfazenin	bileşiğinin	sentezlenmesi,	yapıya	bir	mol	hekzil	amin	bağlanması	ve	
ardından	 deprotonasyon	 işleminin	 gerçekleştirilmesi	 suretiyle	 elde	 edildi.	 Ürünlerin	
yapıları	 element	 analizi,	 kütle	 spektrometresi,	1H	 ve	 31P	 NMR	 spektroskopisi	 ve	 tek	
kristal	 X‐ışını	 kırınımı	 çalışmalarından	 elde	 edilen	 veriler	 ile	 belirlendi.	 Yapılan	
çalışmalar,	 bileşik	 3’ün	 siklofosfazenlerin	 temel	 bileşiği	 olan	
hekzaklorosiklotrifosfazen	 (1)	 gibi	 birçok	 bileşiğin	 sentezinde	 çıkış	 bileşiği	 olarak	
kullanılabileceğini	 gösterdi.	 Ayrıca,	 elde	 edilecek	benzer	 bileşiklerin	 yapı	 aydınlatma	

ABSTRACT

The	 nucleophilic	 substitution	 reactions	 of	 N,N‐spiro	 bridged	
octachlorobiscyclotriphosphazene	 compound	 (3)	 that	 have	 just	 been	 gained	 on	
literature	as	new	type	cyclophosphazenes	were	 investigated	 for	the	 first	 time	 in	
this	 thesis.	 Firstly,	 N,N‐spiro	 bridged	 octachlorobiscyclotriphosphazene	
compound	 (3),	which	will	 be	 used	 as	 starting	material,	was	 synthesized.	 In	 this	
aim,	 hexachlorocyclotriphosphazene	 (1)	 was	 reacted	 with	 hexylamine	 and	 2‐
Hekzilamino‐2,4,4,6,6‐pentachlorocyclotriphosphazene	 compound	 (2)	 was	
obtained.	 The	 deprotonation	 reaction	 in	 presence	 of	 NaH	 of	 compound	 2	 gave	
compound	3.	Whereas	the	reactions	of	the	compound	3	with	the	1,2‐ethanediol	in	
THF	 solution	 in	 three	 stoichiometries	 (1:0.7,	 1:2	 and	 1:3.5)	 produced	 five	
products	 	 [mono‐spiro	 (5a),	 trans	 and	 cis	 di‐spiro	 (7a),	 (9a),	 ipsilateral	 di‐spiro	
(8a)	and	tetra‐spiro	(10a)],	four	different	product	[open	dangler	(4b),	mono‐spiro	
(5b),	ansa	bridged	(6b)	and	tetra‐spiro	(10b)]	were	isolated	from	the	reactions	of	
1,3‐propanediol	 (1:0.7,	 1:2	 and	 1:4).	 Trans	 and	 cis	 di‐spiro	 1,3‐propanedioxy	
derivatives	(7b),	(9b)	were	obtained	by	the	firstly	synthesising	of	the	mono‐spiro	
cyclotriphosphazene	 compound,	 connecting	 one	 mole	 hexylamine	 on	 structure	
and	 then	 performing	 the	 process	 of	 deprotonation.	 The	 structures	 of	 products	
have	 been	 determined	 by	 elemental	 analysis,	 mass	 spectrometry,	 1H,	 31P	 NMR	
spectroscopy	 and	 by	 X‐ray	 crystallography.	 In	 these	 studies	 proved	 that	
compound	 3	 can	 be	 used	 as	 starting	 compound	 in	 the	 synthesis	 of	 the	 new	
compounds	 similarly	 hexachlorocyclotriphosphazene	 (1)	 that	 is	 fundamental	
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çalışmalarına	rehber	olacak	ilginç	NMR	spektrumları	elde	edildi compound	of	cyclophosphazenes.	 In	addition	some	interesting	NMR	spectra	that	

can	be	helped	to	determine	similar	compound’s	structures	are	obtained 

Anahtar Kelimeler / Key‐words Siklotrifosfazen, Kristal Yapı, Spiro, Köprülü, 1,2‐etandiol, 1,3‐
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ÖZET

Amfifilik	polimer	jeller;	hidrofilik	ve	hidrofobik	birimlere	sahip	üç	boyutlu	çapraz	bağlı	
polimerlerdir.	 Hidrofobik	 ünitelere	 sahip	 oldukları	 için	 de	 hidrojellerle	
karşılaştırıldıklarında	 hem	 hidrofilik	 hem	 de	 hidrofobik	 molekülleri	 absorblayarak	
şişebilme	özelliğine	sahiptirler.	Amfifilik	jeller;	ilaç	salınımı,	doku	mühendisliği,	enzim	
immobilizasyonu,	 gözenekli	 silika	 sentezi,	 yarı	 iletken	 nanokristallerin	 geliştirilmesi,	
yumuşak	kontakt	lensler,	pervaporasyon	membranları,	organik	çözücü	ekstraktanları,	
sıcaklık	ile	aktive	olan	elemanlar	ve	biyokimyasal	sensörler	gibi	birçok	uygulama	için	
uygun	 materyallerdir.	 Bu	 tez	 çalışmasında	 farklı	 molekül	 ağırlıklarında	 poli	 (etilen	
glikol)	(PEG)	ve	1,8‐bistrietoksisililoktan	çapraz	bağlayıcısı	kullanılarak	solventsiz	bir	
ortamda,	 ilave	bir	çapraz	bağlayıcı,	katalizör	ya	da	aktive	edici	bir	ajan	kullanmadan,	
kısmen	 yüksek	 sıcaklıkta,	 kondenzasyon	 polimerizasyonu	 ile	 bir	 seri	 amfifilik	 jel	
sentezlenmiştir.	 Fourier	 transform	 infrared	 spektroskopisi	 sentezlenen	 PEG	 esaslı	
amfifilik	 jellerin	 yapısal	 karakterizasyonunda	 kullanılmıştır	 ve	 termal	 özellikleri	 de	
termal	 gravimetrik	 analiz	 (TGA)	 ile	 belirlenmiştir.	 Sentezlenen	 polimerlerin	 şişme	
özellikleri	 yaygın	 organik	 solventlerde	 ve	 suda	 incelenmiştir.	 Amfifilik	 jellerin	 şişme	
özelliklerinin	 belirlenmesi;	 şişme	 testleri,	 absorbsiyon	 ve	 desorbsiyon	 kinetiklerinin	
incelenmesi	 ile	 gerçekleştirilmiştir.	 	 Farklı	 molekül	 ağırlıklarında	 PEG	
makromonomerleri	kullanmanın	şişme	özelliklerine	etkisi	ayrıca	sistematik	bir	şekilde	
araştırılmıştır	

ABSTRACT

Amphiphilic	polymer	gels	are	three‐dimensional	crosslinked	polymer	chains	that	
contain	 both	 hydrophilic	 and	 hydrophobic	moieties.	 Due	 to	 the	 presence	 of	 the	
hydrophobic	 units,	 amphiphilic	 gels	 have	 the	 advantage	when	 compared	 to	 the	
commonly	 used	 hydrogels	 that	 they	 can	 swell	 and	 absorb	 both	 hydrophilic	 and	
hydrophobic	molecules.	Amphiphilic	gels;	are	the	materials	appropriate	for	many	
applications	 such	 as	 drug	 release,	 tissue	 engineering,	 enzyme	 immobilization,	
synthesis	 of	 mesoporous	 silica,	 growth	 of	 semiconducting	 nanocrystals,	 soft	
contact	 lenses,	 pervaporation	membranes,	 extractants	 of	 organic	 solvents	 from	
water,	temperature‐activated	actuators,	and	biochemical	sensors.	In	this	thesis,	a	
series	 of	 amphiphilic	 gels	 were	 synthesized	 by	 condensation	 of	 Poly	 (ethylene	
glycol)	(PEG)	with	different	molecular	weights	and	1,8	bis	triethoxysilyl	octane	as	
a	cross‐linker	at	moderately	high	temperature	without	using	any	catalyst.		Fourier	
transform	 infrared	 spectroscopy	 (FTIR)	 was	 used	 to	 characterize	 the	 prepared	
gels	and	thermal	properties	of	the	synthesized	gels	were	determined	by	thermal	
gravimetric	 analysis	 (TGA).Their	 swelling	 abilities	 in	 some	 common	 organic	
solvents		and	also	in	water		were	examined.	Determination	of	the	swelling	ability	
of	 the	 amphiphilic	 gels	 was	 conducted	 by	 the	 swelling	 test,	 swelling	 and	
desorption	 kinetics.	 The	 effect	 of	 the	 using	 different	molecular	weights	 PEG	 on	
swelling	features	of	the	gels	was		also	studied	systematically
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ÖZET

Bu	 tez	 çalışmasında,	 kimyasal	 oksidatif	 polimerizasyon	 metodu	 kullanılarak	 asit	
sübstitüe	 polifosfazenler	 (PF)	 ile	 polianilin	 (PANI)	 kompozitleri	 hazırlandı.	
Polianilin’in,	 mekanik	 ve	 çözünürlük	 özellikleri	 geliştirilerek	 iletkenlik	 özelliğinin	
korunabilmesi	 amacıyla	 farklı	 oranlarda	 PANI/PF	 kompozitleri	 ile	 çalışıldı.	 Birinci	
basamakta	 poli(diklorofosfazen)	 ve	 4‐hidroksifenil	 dietilfosfonat	 sentezlendi.	
Poli(diklorofosfazen)’in	 nükleofilik	 sübstitüsyon	 reaksiyonu	 ile	 polibis(4‐
dietilfosfonatofenoksi)fosfazen	 ve	 polibis(3‐metilfenoksi)fosfazen	 hazırlandı.	
Hazırlanan	 bu	 polimerler	 hidroliz/sülfolama	 yöntemleriyle	 polibis(4‐
fosfonikasitfenoksi)fosfazen	 ve	 polibis[sülfonikasit(3‐metilfenoksi)]fosfazen	
polimerlerine	 dönüştürüldü.	 İkinci	 basamakta	 polibis	 (4‐fosfonikasitfenoksi)fosfazen	
ve	polibis[sülfonikasit‐(3‐metilfenoksi)]fosfazen	polimerleri	 ile	 farklı	oranlarda	anilin	
monomeri	 kullanılarak	 her	 bir	 asit	 sübstitüe	 polimer	 için	 üç	 farklı	 kompozit	 elde	
edildi.	 Bu	 kompozitlerin	 yapıları	 31P,	 1H	 NMR	 (Nükleer	 Manyetik	 Rezonans),	 FT‐IR	
(Fourier	Dönüşümlü	Kızılötesi)	ve	UV‐Vis	 (Mor	ötesi	ve	Görünür	bölge	Absorpsiyon)	
spektroskopik	teknikleriyle	aydınlatıldı.	Hazırlanan	kompozitlerin	termal	davranışları,	
yüzey	özellikleri,	DC	 iletkenlik	özellikleri	 ve	 elektrokimyasal	özellikleri	 sırasıyla	DSC	
(Diferansiyel	 Taramalı	 Kalorimetri)	 ve	 TGA	 (Termogravimetrik	 Analiz),	 taramalı	
elektron	 mikroskobu	 (SEM),	 4‐nokta	 prop	 akım/gerilim	 ölçümü	 ve	 döngüsel	
voltametri	(CV)	yöntemleri	ile	incelendi.	Bu	çalışma	sonucunda;	suda	çözünebilen,	ince	
film	haline	gelerek	yüzey	üzerine	kaplanabilen,	iletken	özelikte	PANI/PF	kompozitleri	
(7a‐c,	 8a‐c)	 hazırlandı.	 Elde	 edilen	 bu	 malzemeler	 özelikle	 esnek	 ekran	 teknolojisi,	

ABSTRACT

In	 this	 study,	 polyphosphazene(PF)	 and	 polyaniline(PANI)	 composites	 were	
synthesized,	 using	 chemical	 oxidative	 polymerization	 method.	 Different	
composition	 ratio	 of	 PANI/PF	 were	 prepared	 to	 conserve	 the	 conductivity	 by	
improving	 the	 mechanical	 and	 solubility	 properties	 of	 polyaniline.	 First	 step	
poly(dichlorophosphazene)	were	prepared	from	the	ring	opening	polymerisation	
method	 of	 hexachlorocyclotriphosphazene	 and	 4‐hydoxyphenyl	
diethylphosphanate	 were	 synthesized	 by	 catalytic	 Arbusov	 reaction	 of	
triethylphosphite	and	4‐bromophenol	with	the	aid	of	NiBr2	as	catalyst.	Polybis(4‐
ethylphosphanatephenoxy)phosphazene	 and	 polybis(3‐methylphenoxy)‐
phosphazene	were	 prepared	 by	 nucleophilic	 reaction	 of	 corresponding	 reagent.	
The	isolated	polymers	are	hydrolysed	or	sulfonated	with	appropriate	reactions	of	
polybis(4‐phosphonicacidphenoxy)phosphazene	 and	 polybis[sulfonicacid(3‐
methylphenoxy)]‐phosphazene.	 In	 the	 second	 step,	 three	 different	 ratio	
composites	 were	 obtained	 for	 each	 acid	 substituted	 polymer	 (polybis(4‐
phosphonicacidphenoxy)phosphazene,	 polybis‐[sulfonicacid(3‐methylphenoxy)]	
phosphazene)	 by	 using	 different	 ratios	 of	 aniline	 monomer.	 The	 composite	
structures	 are	 characterized	 by	 31P,	 1H	 NMR,	 FT‐IR	 and	 UV‐Vis	 spectroscopy.	
Thermal	 behaviour,	 surface	 morphology,	 DC	 conductivity	 and	 electrochemical	
properties	are	investigated	by	DSC	and	TGA,	scanning	electron	microscope	(SEM),	
four	 probe	 current/voltage	 measurement	 method	 and	 cyclic	 voltammetry	
respectively.	The	result	of	this	study;	water‐soluble,	thin	film	coatable	on	surface	
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organik	 ışık	 yayan	 diotlar	 (OLED)	 ve	 elektronik	 devreler	 gibi	 birçok	 teknolojik	
uygulama	alanında	kullanılabilmesi	mümkündür	

and	conductive	PANI/PF	composites	(7a‐c,	8a‐c)	were	prepared.	The	synthesized	
materials,	 can	 be	 used	 in	 many	 technological	 applications	 especially	 in	 flexible	
display	technology,	organic	light	emitting	diodes	(OLED)	and	electronic	circuits 

Anahtar Kelimeler / Key‐words İletken polimerler, Kompozit, Poli(diklorofosfazen) 
Polianilin(PANI) 
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ÖZET

Polimer	 jeller,	 elastik	 çapraz	 bağlı	 polimer	 ağları	 içeren	 katı	 görünümlü	 yapılardır.	
Polimerik	 jeller	 birçok	 şekilde	 sınıflandırılabilir;	 kaynağına	 göre;	 doğal	 ve	 sentetik	
jeller,	 polimer	 ağının	 içindeki	 sıvı	 kısma	 göre;	 hidrojel	 ve	 organojeller,	 çapraz	
bağlanma	türüne	göre;	kimyasal	ve	fiziksel	jellerdir.	Polimerik	jeller;	şeklini	muhafaza	
etme	 ve	 kırılmaya	 karşı	 direnç	 gibi	 katıların	 sahip	 olduğu	 bütün	 normal	 özelliklere	
sahip	 olmalarına	 rağmen,	 jelleri	 katılardan	 ayıran	 en	 önemli	 özelliklerden	 biri	 ağ	
yapısının	içine	solvent	moleküllerinin	yerleşerek	polimerin	bir	jel	oluşturması	ve	kuru	
haldeki	boyutlarından	daha	büyük	boyutlara	şişebilmeleridir.	Bu	özellikleri	nedeniyle	
polimerik	 jeller	 endüstride	 absorbent	 materyal	 olarak	 pek	 çok	 uygulama	 olanağı	
bulmaktadırlar.	 Bu	 çalışma	 kapsamında	 öncelikle	 farklı	 molekül	 ağırlıklarında	
poli(propilen	glikoller)’ler	 (PPG)	ve	 tris[3‐(trimetoksisilil)propil]	 izosiyanurat	 çapraz	
bağlayıcısı	 kullanılarak,	 kondenzasyon	 polimerizasyonu	 ile	 bir	 seri	 absorbent	 elde	
edildi.	 İkinci	 adım	 olarak,	 sentezlenen	 PPG	 esaslı	 absorbentlerin	 yapısal	
karakterizasyonu;	 FT‐IR,	 katı	 hal	 13C	 ve	 29Si	 CPMAS	 NMR	 yöntemleri	 kullanılarak	
aydınlatıldı.	 Polimerlerin	 termal	 özellikleri	 ise	 Termal	 Gravimetrik	 Analiz	 (TGA)	
yöntemiyle	 belirlendi.	 Sentezlenen	 polimerlerin	 petrol	 kökenli	 organik	 solventler	
(diklorometan,	 tetrahidrofuran,	 benzen,	 toluen,	 aseton,	metil	 tersiyer	 bütil	 eter	 vb.),	
yakıtlar	ve	petrol	içindeki	şişme	davranışları	incelendi	

ABSTRACT

A	 polymer	 gel	 consists	 of	 an	 elastic	 cross‐linked	 network	 and	 look	 like	 a	 solid.	
There	 are	 variety	 of	 ways	 to	 classify	 gels;	 such	 as	 natural	 gel	 or	 synthetic	 gel,	
according	to	the	source;	hydrogel	or	organogel,	according	to	the	liquid	medium	in	
the	 polymer	 network;	 and	 chemical	 or	 physical	 gels,	 according	 to	 their	 cross‐
linkage.	Polymer	gels	are	fascinating	materials	which	differ	in	many	aspects	from	
ordinary	solids.	Although	they	possess	all	the	normal	characteristics	of	solids	such	
as	 stability	 of	 shape,	 resistance	 to	 shear,	 etc.,	 they	 can	 absorb	 large	 amounts	of	
solvents.	 Because	 of	 these	 reason,	 polymer	 gels	 have	 important	 applications	 as	
absorbent	materials	in	various	industrial	applications.	In	the	scope	of	this	work,	a	
series	of	polymeric	absorbents	were	synthesized	by	the	condensation	of	different	
molecular	 weight	 poly(propylene	 glycol)s	 and	 tris[3‐(trimethoxysilyl)	 propyl]	
isocyanurate	 as	 a	 cross‐linker.	 The	 structure	 of	 synthesized	 PPG‐based	
absorbents	was	identified	using	Fourier	Transform	Infrared	Spectroscopy	(FT‐IR),	
solid‐state	13C	and	29Si	cross	polarization	magic	angle	spinning	nuclear	magnetic	
resonance	 (CPMAS	 NMR)	 spectroscopy.	 Thermal	 properties	 of	 cross‐linked	
polymers	 were	 determined	 by	 Thermal	 Gravimetric	 Analysis	 (TGA).	
Determination	 of	 the	 swelling	 ability	 of	 the	 synthesized	 cross‐linked	 polymers	
were	 examined	 by	 swelling	 test	 in	 oil	 derived	 organic	 solvents	 such	 as	
dichloromethane,	 tetrahydrofuran,	benzene,	acetone,	methyl	 tertiary	butyl	ether	
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	 etc.,	fuels	and	also	gasoline	and	diesel	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Poli(propilen glikol), absorbsiyon, çapraz bağlı polimer, şişme, 
organojel, yeniden kullanım, desorbsiyon, ham petrol, organik 
solvent 
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ÖZET

Bu	 tez	 çalışmasında,	 bitkisel	 yağların	 (ayçiçek,	 soya	 ve	 kanola)	 enzimatik	 yolla	
hidrolizi	 için	 bir	 metod	 geliştirildi.	 Çalışmada	 enzim	 immobilizasyonu	 ve	 hidroliz	
reaksiyonu	optimizasyonları	gerçekleştirildi.	Thermomyces	lanuginosa	lipaz	immobead	
150‐A	 üzerine	 kovalent	 olarak	 %	 100	 immobilizasyon	 ve	 aktivite	 verimleriyle	
immobilize	 edildi	 ve	 bitkisel	 yağların	 hidrolizinde	 başarıyla	 kullanıldı.		
İmmobilizasyon	optimizasyon	çalışmalarında	değişik	faktörlerin	[matriks	miktarı,	pH,	
tampon	 çözelti	 konsantrasyonu	 ve	 immobilizasyon	 süresi]	 etkileri	 çalışıldı.	 Hidroliz	
reaksiyonu	 optimizasyonunda	 ise	 tampon	 çözelti	 miktarı	 tampon	 çözelti	
konsantrasyonu	 ve	 pH,	 sıcaklık,	 tuz	 ve	 organik	 çözücü	 etkileri	 çalışıldı.	 Hidroliz	
reaksiyonlarında	 ayçiçek,	 kanola	 ve	 soya	 yağları	 kullanıldı.	 Detaylı	 çalışmalarda	
yalnızca	ayçiçek	yağı	kullanıldı.	 Serbest	 enzimin	optimum	pH’sı	6.0	ve	 sıcaklığı	50ºC	
iken	immobilize	enzimin	optimum	pH	ve	sıcaklığı	sırası	ile	7.0	ve	55ºC	olarak	bulundu.	
İmmobilize	ve	 serbest	enzim	 ile	gerçekleştirilen	hidroliz	 reaksiyonlarında,	ortama	%	
5.0	 t‐amil	 alkol	 ilave	 edildiğinde	 sırasıyla	%	 6.5	 ve	%	 8.0	 artış	 gözlendi.	 Enzimatik	
hidroliz	 reaksiyonlarına,	 tuzların	 (NaCl,MgCl2,CaCl2)	 etkileri	 olmadığı	 bulundu.	
İmmobilize	enzimin	yağ	hidrolizinde	tekrarlı	kullanılabilirliği	ve	depolama	kararlılığı	
araştırıldı.	 İmmobilize	 enzimin	 30	 kez	 tekrarlı	 kullanım	 deneyleri	 sonunda	
aktivitesinin	 %	 69.5,	 60	 gün	 gerçekleştirilen	 saklama	 kararlılığı	 deneylerinde	 ise	
aktivitesinin	 %	 89.7	 sini	 koruduğu	 bulundu.	 Hidroliz	 deneylerinde	 yağın	 büyük	 bir	

ABSTRACT

In	 this	 thesis	 work,	 a	 method	 was	 developed	 for	 the	 enzymatic	 hydrolysis	 of	
vegetable	 oils	 (sunflower,	 soyabean,	 canola).	 In	 the	work,	 immobilization	of	 the	
enzyme	 and	 enzymatic	 hydrolysis	 of	 the	 vegetable	 oils	 were	 optimized.	
Thermomyces	 lanuginosa	 lipase,	 immobilized	 covalently	 onto	 immobead	 150‐A	
with	 100%	 immobilization	 and	 activity	 yields,	 was	 used	 successfully	 in	 the	
hydrolysis	 of	 vegetable	 oils.	 In	 optimization	 of	 enzyme	 immobilization	 studies,	
effects	of	different	parameters	[matrix	quantity,	pH,	buffer	solution	concentration	
and	immobilization	duration]	were	analyzed.	In	hydrolysis	optimization,	effects	of	
pH,	 buffer	 concentration,	 buffer	 quantity,	 temperature,	 organic	 solvents,	 and	
various	salts	were	studied.	 	Detailed	hydrolysis	reactions	were	carried	out	using	
only	 sunflower	 oil	 although	 enzymatic	 hydrolyses	 of	 canola,	 and	 soybean	 oils	
were	also	studied.	Optimum	pH	and	temperature	of	soluble	lipase	were	found	to	
be	6.0	and	50ºC,	 respectively.	 Immobilization	has	changed	 the	optimum	pH	and	
temperature	 of	 the	 enzyme	 and	 they	 were	 determined	 as	 7.0	 and	 55ºC,	
respectively.	 	 Addition	 of	 5.0	 %	 t‐amyl	 alcohol	 into	 the	 hydrolysis	 reaction	
medium	 resulted	 in	 8.0	 and	 6.5	 %	 increases	 using	 soluble	 and	 immobilized	
enzymes,	respectively.		It	was	found	that	different	salts	(NaCl,MgCl2,CaCl2)	had	no	
effects	onto	the	enzymatic	hydrolysis	reactions.	Reusability	and	storage	stability	
of	 immobilized	 enzyme	 were	 studied	 and	 found	 that	 the	 immobilized	 enzyme	
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kısmının	 (%	 74.0)	 hidroliz	 edilebileceği	 gösterildi.	 Tez	 çalışmasında	 elde	 edilen	 bu	
sonuçlar,	 immobilize	 enzimin	 yağ	 hidroliz	 reaksiyonlarında	 başarılı	 bir	 şekilde	
kullanım	 potansiyelinin	 olabileceğini	 göstermektedir.	 Elde	 edilen	 hidroliz	 ürünleri	
değişik	 alanlarda	 (gıda,	 kozmetik,	 tıp)	 kullanılabilir.	 Bu	 çalışmada,	magnetize	 edilen	
tampon	 çözeltinin	 enzim	 hidroliz	 reaksiyonlarına	 etkisi	 de	 incelendi	 ve	 aktiviteyi	%	
8.2	artırdığı	bulundu	

retained	69.5	%	and	89.7	%	of	its	initial	activity	in	30	repeated	use	and	60	days	at	
storage	 at	 4ºC,	 respectively.	 The	 results	 shows	 that	 immobilized	 enzyme	 could	
have	 a	 potential	 to	 be	 used	 in	 oil	 hydrolysis.	 The	 hydrolysis	 products	 could	 be	
used	 in	 such	different	 fields	 as	 food,	 cosmetics	 and,	medical.	 In	 addition,	 it	was	
found	that	enzymatic	hydrolysis	 reactions	could	be	 increased	by	8.2	%	by	using	
magnetized	buffer	solution 

Anahtar Kelimeler / Key‐words Immobead 150‐A,    immobilizasyon, enzimatik hidroliz, Thermomyces 
lanuginosa lipaz 
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ÖZET

Fosil	yakıt	kaynağı	olarak	kullanılan	petrolün	bilinen	rezervlerinin	hızla	tükendiği	şu	
dönemde,	 sıvı	 yakıt	 üretimi	 için	 alternatif	 yollar	 bulma	 üzerine	 çeşitli	 çalışmalar	
yürütülmektedir.	 Sentez	 gazının	 [H2	 (hidrojen)	 ve	CO	 (karbonmonoksit)]çeşitli	uzun	
zincirli	 hidrokarbonlara	 (özellikle	 n‐parafin	 ve	 α‐olefin)	 dönüştürüldüğü	 bir	 proses	
olan	 Fischer‐Tropsch	 (FT)	 sentezi,	 yüksek	 kalite	 sıvı	 yakıt	 ve	 değerli	 kimyasalların	
üretilebileceği	 alternatif	 bir	 yöntem	 olarak	 son	 yıllarda	 büyük	 ilgi	 görmektedir.	
Fischer‐Tropsch	sentezi	sonucu	oluşan	hidrokarbon	ürünlerin	geleneksel	yakıta	göre	
avantajı;	 sülfür,	 azot	 ya	 da	 ağır	 metal	 kirleticileri	 barındırmaması	 ve	 düşük	
miktarlarda	 aromatik	 hidrokarbonlar	 içeriyor	 oluşudur.Kimya	 endüstrisinde	 tercih	
edilen	 düz	 zincirli	 olefinler	 Fischer‐Tropsch	 prosesi	 sonucu	 üretilebilmektedir.	 Ucuz	
maliyeti	 ve	 yüksek	 su‐gaz	 dönüşüm	 aktivitesinden	 dolayı	 demir	 bazlı	 katalizörler,	
kömürden	elde	edilen	hidrojence	fakir	sentez	gazının	dönüşümü	için	ideal	katalizörler	
haline	 gelmiştir.	 Bu	 tez	 çalışmasında	 silisyum	 (Si),	 mangan	 (Mn),	 bakır	
(Cu)promotörlerinin	 demir	 bazlı	 Fischer‐Tropsch	 katalizörünün;kimyasal	 ve	 fiziksel	
yapısına	 indirgenme	 davranışına,	 ve	 performansına	 olan	 etkileri	 araştırılmıştır.	
Katalizör	sentezlerinden	sonra;	yüzey	alanı(BET),	x‐ışınları	toz	difraktometresi(XRD),	
sıcaklık	 programlı	 indirgeme(TPR),	 infrared	 spektroskopisi(IR)	 ve	 taramalı	 elektron	
mikroskobu(SEM)	 analizleri	 yapılarak	promotörlerin,katalizörün	 yapısına	 ve	 aktivite	
ve	 seçicilik	 değerlerine	 etkileri	 incelenmiştir.	 Elde	 edilen	 sonuçlara	 göre,	 katalizör	
yapısına	 eklenen	 silisyum,	 katalizörün	 yüzey	 alanını	 4	 kata	 kadar	 arttırmaktadır.	

ABSTRACT

As	 the	 known	 reserves	 of	 dominantly	 used	 fossil	 fuel,	 crude	 oil,	 are	 rapidly	
depleting,	 various	 studies	 are	 conducted	 to	 find	 alternative	 routes	 to	 produce	
liquid	fuel.	Fischer‐Tropsch	(FT)	synthesis,	which	converts	synthesis	gas	(syngas),	
a	mixture	of	H2	and	CO,	into	various	long‐chain	hydrocarbons	(mainly	n‐paraffins	
and	 α‐olefins),	 has	 received	 considerable	 attention	 in	 recent	 years	 as	 an	
alternative	 route	 to	 produce	 high	 quality	 liquid	 fuels	 and	 chemicals	 Comparing	
the	conventional	fuel	and	FT	synthetic	fuel,	the	advantages	of	FT	synthetic	fuel	are	
having	no	contaminants	such	as	sulphur,	nitrogen	and	heavy	metal	and	including	
low	amount	aromatics.	Also	linear	hydrocarbons	which	are	especially	preferable	
for	 chemical	 industry	 are	produced	by	 the	 FT	process.	 The	high	water‐gas‐shift	
(WGS)	 activity	 of	 iron	 makes	 it	 an	 ideal	 catalyst	 for	 converting	 hydrogen‐lean	
syngas	 (low	 H2/CO	 ratio)	 derived	 from	 coal.	 In	 this	 study	 effects	 of	 silicium,	
manganese	 and	 copper	 promoters	 on	 chemical	 and	 textural	 properties,	
reducibility	 and	 performance	 of	 an	 iron	 based	 catalyst	 were	 investigated.	 The	
effect	 of	 the	 promoters	 on	 the	 chemical	 and	 textural	 properties	 of	 the	 catalyst	
ware	 determined	 via	 BET	 surface	 area	 measurement,	 XRD,	 TPR,	 IR	 and	 SEM	
analysis.	 Moreover,	 activity	 and	 selectivity	 of	 the	 catalyst	 were	 determined	 via	
catalyst	 studies	 in	 a	 fixed	 bed	 reactor	 tests	 system.	 It	 was	 found	 that	 silicon	
addition	improved	surface	are	of	the	catalyst	at	least	4	times.	Manganese	addition	
had	no	significant	effect	on	surface	are	value	while	it	highly	improved	the	catalytic	
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Fakat,	 silisyum	 kalsinasyon	 sonrasında	 katalizörün	 kristal	 yapısına	 geçmesini	
engellemekte,	daha	zor	indirgenebilen	amorf	bir	yapıya	neden	olmaktadır.	Katalizöre	
eklenen	 mangan,	 katalizörün	 yüzey	 alanında	 belirgin	 bir	 artışa	 neden	 olmazken	
katalizör	aktivitesini	çok	büyük	oranda	arttırmaktadır.	Katalizöre	emdirme	yöntemi	ile	
eklenen	bakır	promotörü,	katalizörün	indirgenmesini	kolaylaştırmaktadır	

activity	 of	 the	 catalyst.	 Copper	 impregnated	 on	 the	 catalyst	 had	 improved	 the	
reduction	 behavior	 of	 the	 catalyst	 by	 decreasing	 the	 reduction	 temperature	 in	
high	temperature	region	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Demir Bazlı FT Katalizörü, BET, FT‐IR, SEM, TPR, XRD 
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ÖZET

Tez	kapsamında,	metil	metakrilat	tabanlı,	 ferrosen	(Fc)	ve	 fulleren	(C60)	yan	grupları	
içeren	 kopolimerlerin	 sentezi	 yapıldı.	 Hazırlanan	 kopolimerler,	 elektrokromik	 cihaz	
uygulamasında	 jel	 elektrolit	 malzeme	 olarak	 kullanıldı.	 Yan	 grubunda	 Fc	 ve	 C60	
grupları	 içeren	kopolimerler	 aşağıdaki	 gibi	 hazırlandı:	 İlk	 olarak;	3‐bromo	propanol,	
sodyum	 azit	 	 (NaN3)	 ile	 azitlenerek,	 3‐azido	 propanol	 sentezlendi.	 İkinci	 aşamada;	
metakriloil	klorür	ile	3‐azido	propanolün	esterifikasyon	reaksiyonu	ile	yan	grubunda	
azit	olan	3‐Azido	propil	metakrilat	(AzPMA)	monomeri	elde	edildi.	Daha	sonra;	AzPMA	
ile	 metil	 metakrilat	 (MMA)	 monomerlerinin	 farklı	 kompozisyonlarda	 kopolimerleri	
hazırlandı.	 En	 son	 aşamada;	 kopolimerler,	 Fc	 ve	 C60	 grupları	 ile	 modifiye	 edilerek	
fonksiyonlandırıldı.	Ayrıca,	kopolimerler	elektrokromik	cihaz	uygulamasında	(ECD)	jel	
elektrolit	malzeme	olarak	kullanıldı.	Kopolimerlerin	yapıları	1H	ve	13C‐NMR,	FT‐IR	ve	
UV‐Vis	 ile	aydınlatıldı.	Elektrokromik	cihaz	uygulamaları	dönüşümlü	voltametri	 (CV)	
ile	yapıldı	

ABSTRACT

In	this	thesis,	methyl	methacrylate	based	copolymers	bearing	ferrocene	(Fc)	and	
fullerene	 (C60)	 groups	 were	 synthesized.	 The	 copolymers	 were	 then	 used	 in	
electrochromic	 device	 application	 as	 gel	 electrolyte	 materials.	 The	 copolymers	
bearing	 Fc	 and	 C60	 were	 prepared	 as	 follows:	 First,	 3‐bromo	 propanol	 was	
azidified	with	 sodium	azide	 (NaN3).	 The	monomer	 3‐Azido	 propyl	methacrylate	
(AzPMA)	 was	 synthesized	 by	 the	 reaction	 of	 methacrloyl	 chloride	 and	 3‐
azidopropanol.	 The	 copolymers	 of	 methyl	 methacrylate	 (MMA)	 and	 AzPMA	
monomers	were	then	prepared	at	the	different	molar	feed	ratio.	In	the	final	step;	
the	copolymers	were	modified	with	pendant	Fc	and	C60	groups.	The	synthesized	
copolymers	were	also	used	in	electrochromic	device	application	as	gel	electrolyte	
materials.	 The	 copolymers	 were	 characterized	 by	 using	 1H	 and	 13C‐NMR	
spectroscopy,	FT‐IR,	and	UV‐VIS	spectroscopy.	Cyclic	voltammetry	(CV)	was	used	
for	electrochromic	device	application
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ÖZET

Geobacillus	 kaustophilus	 bakterisinin	 genomunda	 bulunan,	 dizisi	 bilinen	
Pta’larabenzerlik	gösterdiğinden	 fosfotransasetilaz	 geni	 (EutD)	 olduğu	 tahmin	edilen	
(GK3415,	 KEGG	 Database)	 ~1000	 bç’lik	 gen,	 uygun	 primerler	 kullanılarak	 PCR	
yöntemiyle	 çoğaltılıp,	 pET28a(+)	 vektöründeki	 NdeI	 ve	 EcoRI	 klonlama	 bölgelerine	
aktarıldı.	 DNA	 dizini	 analize	 gönderilerek	 belirlendi.	 EutD	 genini	 içeren	 pET28a(+)	
vektörü,	 E.	 coliBL21	 (DE3)	 hücrelerine	 transfer	 edilip,	 IPTG	 ile	 indüklenerek	
ekspresyonu	 sağlandı,	 Ni‐NTA	 afinite	 kolonu	 ile	 saflaştırıldı.	 Rekombinant	 proteinin	
Pta	 aktivitesi	 100‐300	 μmol.min‐1mg‐1	 protein	 olarak	 ölçüldü.	 Optimum	 sıcaklık	 30‐
35⁰C	 ve	 optimum	pH	değeri	 7.5	 bulundu.	 Karakterizasyon	 çalışmaları	 sonucunda	 da	
Pta’ın	ileri	reaksiyon	substratları,	asetil‐fosfat	ve	CoA	için	Km	ve	kcat	değerleri	sırasıyla	
284	μM,	153	s‐1	ve	207μM,		171	s‐1;	geri	reaksiyon	substratları,	fosfat	ve	asetil‐CoA	için	
Km	ve	kcat	değerleri	sırasıyla	3.5mM	ve	39	s‐1	ve	93μM	ve	23	s‐1	olarak	bulundu.	Aktivite	
üzerine	 bazı	 iyonların	 ve	 hücre	 enerji	 metabolizmasında	 önemli	 rol	 oynayan	 bazı	
metabolitlerin	etkileri	de	incelendi.	K+	ve	NH4+	iyonları	Pta	aktivitesini	arttırırken,	Na+	
iyonunun	inhibe	ettiği	görüldü.	ATP	ve	α‐ketoglutarat,	Pta	aktivitesini	inhibe	ederken,	
pirüvat	ve	NADH	aktiviteye	etki	etmemektedir.	Farklı	tamponda	ve	pH	değerlerinde		α‐
ketoglutarat	 ve	 ATP	 etkisi	 ayrıca	 incelendi.	 ATP	 inhibisyonu	 farklı	 tampon	 ve	 pH	
değerlerinde	 farklılık	 göstermemektedir.	 α‐Ketoglutarat	 ise	HEPES	 (pH7.5)	 ve	MOPS	
(pH	 7.5)	 tampon	 çözeltilerinde	 %30	 oranında	 inhibe	 ederken,	 Tris‐HCl	 (pH	 7.5)	
tampon	çözeltisinde	%90	oranında	inhibe	ettiği	görülmüştür;	Tris‐HCl	tamponu	pH	8.0	

ABSTRACT

The	eutD	 gene	 in	 the	 genome	of	Geobacillus	kaustophilus	 GK3415	was	amplified	
using	 PCR	 with	 appropriate	 primers.	 The	 PCR	 product	 was	 subcloned	 into	 the	
NdeI	and	EcoRI	cloning	sites	of	pET28a(+)	expression	vector.	DNA	sequence	was	
confirmed	 by	 DNA	 sequencing.	 The	pET28a(+)	 vector	 containing	 the	 eutD	 gene	
was	transformed	into	E.	coli	BL21	(DE3)	competent	cells.	The	over	expression	of	
there	combinant	protein	was	achieved	by	 IPTG	 induction,	was	purfied	using	Ni‐
NTA	 affinity	 column.	 Pta	 showed	 moderate	 activity	 (100‐300	 μmol.min‐1mg‐1).	
The	 optimum	 pH,	 temperature	 were	 7.5,	 30‐35	 ⁰C,	 respectively.	 The	 kinetic	
parameters	of	there	combinant	Pta	were	determined	in	the	forward	direction,	the	
Km,	kcat	values	for	acetyl‐phosphate,	CoA	were	284	μM,	153	s‐1	and	207	μM,	171	s‐1,	
respectively.	In	there	verse	direction,	the	Km,	kcat	values	for	phosphate,	acetyl‐CoA	
were	 3.5	 mM,	 39	 s‐1	and	 93	 μM,	 23	 s‐1	respectively.	 Effects	 of	 some	 ions,	 some	
metabolites,	 playing	 central	 role	 in	 cellular	 energy	 metabolism	 have	 been	 in	
vestigated.	K+,	NH4+	ions	enhance	the	Pta	activity,	whereas	Na+	ion	was	inhibitory.	
The	enzyme	was	significantly	inhibited	by	ATP,	α‐ketoglutarate	but	not	markedly	
affected	by	pyruvate,	NADH.	The	inhibition	by	α‐ketoglutarate	was	30%	in	HEPES,	
MOPS	 buffers	 (pH7.5)	 and	 90%	 in	 Tris‐HCl	 buffer	 (pH	 7.5);	 the	 inhibition	 was	
30%	when	the	pH	of	Tris‐HCl	was	8.0.	These	results	 indicate	 that	some	positive	
residues	on	Pta	are	involved	in	the	inter	action	with	α‐ketoglutarate,	a	negatively	
charged	molecule,	that	with	increasing	pH,	the	inter	action	decreases	due	to	loss	



Kimya	ABD	Yüksek	Lisans	Programı	 Chemistry	Master	of	Science			

	
ise	%30	oranında	inhibe	etmektedir.	Negatif	yüklü α‐ketoglutaratın	Pta’da	bağlandığı	
bölgedeki	rezidülerin	pozitif	yükleri	 ile	elektrostatik	etkileştiğini	ve	artan	pH	ile	nötr	
hale	geçerek	bağlanmanın	zayıfladığını	göstermektedir	

of	the	charge	on	the	positive	residues

Anahtar Kelimeler / Key‐words G. kaustophilus, fosfotransasetilaz, eutD geni, kinetik analiz, α-
ketoglutarat, karakterizasyon 
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ÖZET	

Yüksek	kalitede	kurutulmuş	gıda	maddesi	elde	etmek	 için	dondurarak	kurutma	en	
etkili	 prosestir.	 Bu	 çalışmada	 hindi	 etinin	 dondurarak	 kurutulması	 için	 enerji	 ve	
kütle	eşitliklerine	dayanan	matematiksel	model	oluşturulmuş	ve	tepsili	dondurarak	
kurutmanın	 birinci	 ve	 ikinci	 kurutma	 safhalarına	 ait	 dinamik	 davranışları	
tanımlamak	 için	 çözülmüştür.	 Model	 denklemleri	 polinom	 yaklaşımı‐Jacobi	
yöntemine	 dayalı	 olan	 ortogonal	 kollokasyon	 metodu	 kullanılarak	 çözülmüştür.	
Deneysel	 sonuçlar	 pilot	 dondurarak	 kurutucuda	 etin	 dondurarak	 kurutulmasıyla	
elde	 edilmiştir.	 Bağlı	 suyun	 kütle	 fraksiyonu,	 kurumuş	 bölgedeki	 ısıl	 iletkenlik,	 su	
buharı	 Knudsen	 difüzyon	 katsayısı,	 film	 termal	 iletkenliği	 ve	 ikinci	 kurutma	
safhasındaki	bağlı	suyun	desorpsiyon	hız	sabiti	gibi	direkt	olarak	ölçülmesi	zor	olan	
parametreler	 temeli	 en	 küçük	 kareler	 metoduna	 dayanan	 MATLAB	 Levenberg‐
Marquardt	 algoritması	 kullanılarak	 matematiksel	 modelin	 deneysel	 verilerle	
örtüşmesiyle	belirlenmiştir.	Modelde	yeni	elde	edilen	parametreler	kullanılarak	12.4	
mm	kalınlığındaki	hindi	eti	için	birinci	ve	ikinci	kurutma	süreleri	sırasıyla	11.0	saat,	
17.0	 	 saat	 	 olarak	bulunmuştur.	Matematiksel	model	 farklı	 kalınlıktaki	hindi	 göğüs	
etinin	 (14.5	mm)	 dondurarak	 kurutulmasıyla	 elde	 edilen	 verilerle	 doğrulanmıştır.	
Deneysel	 verilerle	 teorik	 sonuçların	 karşılaştırılması	 deneysel	 ve	 teorik	 sonuçlar	
arasındaki	uyumun	iyi	olduğunu	göstermektedir	

ABSTRACT	

Freeze‐drying	 is	 an	 attractive	 process	 to	 produce	 high	 quality	 dehydrated	 food	
products.	In	this	work,	a	mathematical	model	that	describes	heat	and	mass	transfer	
in	 freeze‐drying	 process	was	 constructed	 for	 the	 freeze‐dried	 turkey	 breast	meat	
and	solved	in	order	to	describe	quantitatively	the	dynamic	behavior	of	the	primary	
and	 secondary	 drying	 stages	 of	 the	 freeze‐drying	 in	 trays.	 The	 model	 equations	
were	 solved	 using	 orthogonal	 collocation	 based	 on	 polynomial	 approximation‐
Jacobi	method.	Experimental	results	were	obtained	for	the	freeze‐drying	of	meat	by	
using	a	pilot	freeze‐dryer.	Some	parameters	such	as	weight	fraction	of	bound	water,	
thermal	 conductivity	 of	 dried	 layer,	 Knudsen	 diffusivity	 for	 water	 vapor,	 film	
thermal	 conductivity	 and	 desorption	 rate	 constant	 of	 bound	water	 for	 secondary	
drying	 stage	 that	 are	 difficult	 to	 measure	 directly	 were	 determined	 by	 fitting	
experimental	 data	 with	 the	 mathematical	 model	 using	 non‐linear	 least	 square	
method	 of	 Levenberg‐Marquardt	 algorithm	 of	 MATLAB.	 By	 using	 new	 estimated	
parameters	 in	 the	 dynamic	 mathematical	 model	 the	 duration	 of	 primary	 and	
secondary	drying	stages	for	12.4	mm	thick	turkey	breast	meat	slabs	were	found	to	
be	 11.0	 h,	 17	 h,	 respectively.	 The	 mathematical	 model	 was	 validated	 with	 data	
obtained	by	 freeze‐drying	of	different	 thickness	 (14.5	mm)	of	 turkey	breast	meat.	
The	comparison	of	the	theoretical	results	with	the	experimental	data	shows	that	the	
agreement	between	the	experimental	data	and	the	theoretical	results	is	good	
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ÖZET

Buzlanma	uçaklar,	gemiler,	rüzgâr	türbinleri,	telekomünikasyon	antenleri	gibi	modern	
yaşamın	 birçok	 altyapısını	 olumsuz	 olarak	 etkilemektedir.	 Bu	 çalışmada	 sıvı	
emdirilmiş	kauçuk,	PP‐elyaf	 ve	 selüloz	 esaslı	 filtre	kâğıdı	 gibi	 farklı	 özelliklere	 sahip	
çeşitli	yüzeylerin	ve	ayrıca	referans	olarak	kullanılan	alüminyum,	PTFE	yüzeylerin	buz	
tutmama	özellikleri	buz	birikimi,	buz	yapışma	kuvveti	ve	damla	donma	süresi	testleri	
ile	 karakterize	 edildi.	 Hazırlanan	 tüm	 yüzeylerin	 üzerine	 iklimlendirme	 kabini	
içerisinde	aşırı	soğutulmuş	su	damlacıkları	püskürtülerek,	ağırlık	artışı	yöntemiyle	buz	
birikim	 testleri	 yapıldı.	 SBR	 kauçuğuna	 serbest	 radikalik	 polimerizasyonla	
perfloroalkil	etil	akrilat	monomeri	aşılandı	ve	silika	partikül	 ilavesiyle	süperhidrofob	
yüzeyler	 hazırlandı	 ve	 bu	 yüzeylerin	 buz	 tutmama	 özellikleri	 karakterize	 edildi.		
Pürüzlü	 olmayan	 numunelerin	 serbest	 yüzey	 enerjileri,	 temas	 açısı	 ölçümlerinden	
hesaplandı	ve	bu	yüzeylerin	serbest	yüzey	enerji	değerleri	ile	buz	tutmama	özellikleri	
arasındaki	 ilişki	 incelendi.	 Su	 denge	 temas	 açısı	 değerlerinin	 75°’den	 105°’ye	 kadar	
artmasına	 ve	 serbest	 yüzey	 enerji	 değerinin	 39.2	 mJ/m2’den	 21.8	 mJ/m2’ye	 kadar	
azalmasına	bağlı	olarak	buz	yapışma	kuvveti	değerleri	1217	kPa	değerinden	268	kPa	
değerine	 kadar	 azaldı	 ve	 buz	 oluşum	 süresi	 40	 saniyeden	 315	 saniyeye	 kadar	 arttı.	
Yapılan	 denemeler	 sonucunda	 hidrojen	 bağı	 yapabilen	 gliserin,	 formamid	 ve	 etilen	
glikol	 emdirilmiş	 yüzeyler	 üzerindeki	 buz	 birikim	 miktarı,	 diğer	 solventlerin	
emdirildiği	 yüzeyler	 ve	 katı	 referans	 yüzeylere	 göre	daha	düşük	bulundu.	 En	 az	buz	
birikimine	sebep	olan	gliserin	emdirilen	filtre	kâğıdı	yüzeyi,	‐2oC’de	ve	benzer	şartlar	
altındaki	buz	birikimi	testine	sokulan	PTFE	yüzeye	göre	%	64,	alüminyum	yüzeye	göre	

ABSTRACT

Icing	 adversely	 affects	 airplanes,	 ships,	 wind	 turbines	 and	 telecommunication	
antennas	 which	 are	 infrastructure	 of	 the	 modern	 life.	 In	 this	 study,	 we	
investigated	the	anti‐icing	properties	of	various	solvent	impregnated	rubber,	PP‐
fiber	 and	 cellulose	 based	 filer	 paper	 surfaces	 and	 also	 aluminium	 and	 PTFE	
surfaces	 which	were	 selected	 as	 reference	materials	 by	 using	 ice	 accretion,	 ice	
adhesion	 strength	 and	 drop	 freezing	 time	methods.	 Supercooled	 droplets	 were	
sprayed	in	an	environmental	chamber	to	determine	the	weight	increase	of	formed	
ice	on	the	surface.	Superhydrophobic	surfaces	were	prepared	with		perfluoroalkyl	
ethyl	 acrylate	 grafted	 SBR	 rubber	 after	 addition	 of	 fumed	 silica	 powders.	 Anti‐
icing	 tests	 were	 also	 applied	 to	 these	 superhydrophobic	 surfaces.	 Surface	 free	
energy	values	of	 the	 reference	materials	were	 calculated	by	using	 contact	 angle	
results,	relationship	between	surface	free	energy	and	anti‐icing	properties	of	the	
surfaces	was	investigated.	It	was	found	that	ice	adhesion	strength	decreased	from	
1217	kPa	 to	268	kPa	and	 ice	 formation	 time	 increased	 from	40	 s	 to	315	 s	with	
increase	 of	 equilibrium	 contact	 angle	 from	 75°	 to	 105°	 and	 with	 	 decrease	 of	
surface	free	energy	from	39.2	mJ/m2	to	21.8	mJ/m2.	It	was	found	that	ice	accretion	
on	 surfaces	 impregnated	 with	 hydrogen	 bonding	 solvents	 such	 as	 glycerine,	
formamide	 and	 ethylene	 glycol	 were	 substantially	 lower	 than	 other	 solvent	
impregnated	 surfaces	 and	 solid	 reference	 surfaces.	 The	 best	 performance	 was	
determined	for	glycerin	impregnated	filter	paper	at	‐2	oC,	where	ice	accretion	was	
64	%	lower	than	that	of	reference	PTFE	and	70	%	lower	than	that	of	aluminum	
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ise	%	70	daha	az	buz	birikimine	sebep	oldu	 surfaces	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Buzlanmayı  önleyici  kaplama,  sıvı  emdirilmiş  yüzeyler,  buz  birikimi, 
buz yapışma kuvveti, damla donma süresi, süperhidrofob yüzey 
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ÖZET

Yüzey	buzlanması	uçaklar,	gemiler,	rüzgâr	türbinleri,	telekomünikasyon	antenleri	gibi	
birçok	 sistemi	 olumsuz	 olarak	 etkilemektedir.	 Bu	 tez	 çalışmasında,	 ucuz	 solvent	
emdirilmiş	 kauçuk	 yüzeylerin	 buz	 tutmama	 özellikleri	 test	 edilmiştir.	 Uygun	
kauçuk/solvent	 çifti	 seçimi	 için	 buzlanmanın	 gerçekleştiği	 0°C’nin	 altında	 kırılgan	
olmayan	 polibutadien	 kauçuk,	 doğal	 kauçuk,	 kloropren,	 akrilonitril	 butadien	
kauçukları	oda	sıcaklığında	S2Cl2	ile	çapraz	bağlanarak	film	halinde	kaplamalar	yapıldı.	
Kauçukların	 emdirilen	 solventleri	 buharlaşmadan	 bünyesinde	 ne	 kadar	 süre	
tutabildiği	 saptandı.	Sonuç	olarak	polialfa‐olefin	ve	silikon	yağı	solventlerini	en	uzun	
süre	 bünyesinde	 tutabilen	 kauçuğun	 CBR	 olduğu	 saptandı.	 Ayrıca	 CBR	 kauçuğuna	
serbest	 radikalik	 kopolimerizasyonla	 Zonyl	 TA‐N	 florlu‐monomeri	 aşılanarak	 farklı	
ıslanabilirlikte	 hidrofob	 ve	 süperhidrofob	 kauçuk	 yüzeyler	 elde	 edildi.	 Öte	 yandan	
emdirilen	 sıvı	 özelliklerinin	 buz	 tutmama	 üzerindeki	 etkisini	 incelemek	 için	 de	
hidrojen	 bağı	 yapabilen	 gliserin,	 formamid	 ve	 etilen	 glikol	 emdirilmiş	 selüloz	 esaslı	
filtre	 kâğıdı	 yüzeyler	 hazırlandı.	 Tüm	 bu	 yüzeylere	 ve	 referans	 malzeme	 olarak	
kullandığımız	 alüminyum	 ve	 Teflon	 yüzeylere,	 iklimlendirme	 kabini	 içerisinde	 aşırı	
soğutulmuş	su	damlacıkları	püskürtülerek	ağırlık	artışı	yöntemiyle	buz	birikim	testleri	
yapıldı.	Ayrıca	bunlar	üzerinde	oluşturulan	buz	damlasını	yüzeyden	uzaklaştırabilmek	
için	 buz	 yapışma	 testleri	 yapıldı	 ve	 su	 damlasının	 donma	 süreleri	 incelendi.	 Yapılan	
buz	 birikim	 denemeleri	 sonucunda,	 solvent	 emmiş	 veya	 florlu	 aşı	 yapılmış	 CBR	
kauçuğunun	Teflondan	 daha	 iyi	 sonuç	 vermediği,	 ancak	 gliserin,	 formamid	 ve	 etilen	
glikol	emdirilmiş	selüloz	esaslı	 filtre	kâğıdı	yüzeylerin	 ise	alüminyum	yüzeye	göre	%	
42‐73	 arasında	 daha	 az	 buz	 birikimine	 sebep	 olduğu;	 ve	 ayrıca	 sıvı	 emdirilmiş	

ABSTRACT

Icing	 on	 surfaces	 adversely	 affects	 airplanes,	 wind	 turbines	 and	
telecommunication	systems	etc.	The	surfaces	swollen	with	cheap	suitable	solvents	
were	tested	regarding	to	their	anti‐icing	properties	in	this	thesis	work.	To	select	a	
suitable	 polymer/solvent	 pair,	 cis‐polybutadiene	 rubber,	 natural	 rubber,	
chloroprene	and	acrylonitrile	butadiene	rubber	which	are	non‐fragile	under	0°C	
were	cross	linked	with	S2Cl2.	Then	the	retention	times	of	various	organic	solvents	
on	the	rubbery	coatings	were	determined.	CBR	coating	surface	was	found	to	have	
the	longest	retention	time	for	polyalphaolephin	and	silicone	solvents.	In	addition,	
CBR	rubber	was	grafted	with	Zonyl	TA‐N	fluoro‐monomer	to	obtain	surfaces	with	
superhydrophobic	 properties.	 In	 order	 to	 check	 the	 effect	 of	 the	 type	 of	 the	
swelling	solvents	on	 the	anti‐icing	properties,	 cellulose	based	 filter	papers	were	
also	tested	after	impregnating	glycerine,	formamide	and	ethylene	glycol	solvents.	
Ice	accumulation	tests	were	performed	on	these	surfaces	together	with	reference	
surfaces	of	polytetrafluoroethylene	and	aluminium.	Super‐cooled	water	droplets	
were	sprayed	onto	the	test	surfaces	in	a	climatic	chamber	and	weight	increase	of	
ice	 were	 measured.	 Ice	 adhesion	 force	 after	 ice	 drop	 formation	 and	 droplet	
freezing	 times	 were	 also	 determined.	 CBR	 rubber	 coatings	 swollen	 by	 solvents	
and	 CBR	 grafted	 with	 fluoro‐monomer	 did	 not	 reduce	 the	 ice	 accumulation	 in	
comparison	 with	 the	 PTFE	 surface.	 However,	 cellulose	 based	 filter	 papers	
impregnated	with	hydrogen‐bonding	 solvents	 such	as	 glycerine,	 formamide	and	
ethylene	glycol	reduced	ice	accumulation	between	42	and	73%,	when	compared	
to	the	aluminium	surface.	In	addition,	the	lowest	ice‐adhesion	forces	were	found	
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yüzeylerin	ayrıca	buz	yapışması	kuvveti	bakımından	en	avantajlı	olduğu	saptandı on	these	hydrophilic	liquid‐infused	filter	paper	surfaces

Anahtar Kelimeler / Key‐words Kauçuk,  buzlanmayı  önleyici  kaplama,  solvent  emilimi  ve  tutulması, 
buz birikimi, buz yapışması, damla donma süresi 
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ÖZET

Stirenin	 mikrodalga	 (MW)	 destekli	 emülsiyon	 polimerizasyonu’nun	 incelendiği	 bu	
çalışmada;	 su/monomer,	 surfaktan/monomer,	 başlatıcı/monomer	 	 ağırlık	 oranları,	
sıcaklık,	zaman,	MW	gücü	olmak	üzere	6	proses	değişkeninin	polimerizasyon	verimi	ve	
spesifik	 MW	 enerji	 tüketimi	 üzerindeki	 etkileri	 araştırıldı.	 Denemeler	 birebir	 aynı	
şartlarda	geleneksel	(termal)	yöntemle	tekrar	edilerek	MW’nın	etkisi	karşılaştırılmalı	
olarak	 incelendi.	 Literatürdeki	 diğer	 çalışmalardan	 farklı	 olarak,	 	 uygun	 bir	 deney	
düzeneği	 ile	 reaksiyon	 boyunca	 MW	 ortamından	 dış	 ortama	 kontrollü	 ısı	 transferi	
gerçekleştirilerek	 sıcaklığın	 ve	 ortamda	 absorblanan	 MW	 gücünün	 sürekli	 ve	 sabit	
tutulması	 sağlandı.	 Sistematik	 inceleme	 sonucunda;	 sıcaklık	 =	 75	 °C,	
surfaktan/monomer	 =	 0,06,	 başlatıcı/monomer	 	 =	 0,004	 ve	 su/monomer	 =	 6	
değerlerinin	optimum	olduğutesbit	edildi.	MW	gücüne	bağlı	olarak,	verim	başlangıçta	
nispeten	daha	hızlı	artmakta,	fakat	daha	sonra	artış	hızı	düşerek	verim	sabit	bir	değere	
ulaşmaktadır.	 MW	 gücünün	 özellikle	 kısa	 reaksiyon	 sürelerinde	 etkin	 olduğu	
görülmektedir:	MW	nin	özel	 (atermal)	etkisi	 ile	 başlatıcının	 bozunma	 hızı	 artmakta,	
dolayısıyla	 polimerizasyonun	 1.	 safhası	 (monomer‐misel	 çekirdeklenmesi)	
hızlanmaktadır.	 Sulu	 ortamda	 serbest	 radikallerin	 tükenmesini	 takiben	
polimerizasyonun	 2.	 safhasına	 (lateks	 taneciklerinin	gelişmesi)	 geçilmesiyle,	 atermal	
etki	 yerini	 daha	 zayıf	 termal	 etki’ye	 bırakmaktadır.	 MW	 destekli	 polimerizasyon	
yönteminin	 termal	 yönteme	 göre	 avantajlarını	 ortaya	 koymak	 amacıyla,	 aynı	
(optimum)	 şartlarda	 MW	 ve	 termal	 deneyler	 yürütüldü.	 %	 95	 verim	 sağlayan	
reaksiyon	 süresi	 karşılaştırma	 aracı	 olarak	 kullanıldı.	 Sonuçta;	 termal	 yöntem	
süresinin	95	dakika,	0.8	kW	dm‐3	seviyesinde	MW	gücü	uygulandığında	 ise	40	dakika	

ABSTRACT

In	 this	 study,	 MW‐assisted	 emulsion	 polymerization	 of	 styrene	 is	 examined.	
Weight	 ratios	 of	 water/monomer,	 surfactant/monomer,	 initiator/monomer,	
temperature,	 time,	MW	power	namely	 six	process	variables	and	 their	 effects	on	
polymerization	 yield	 and	 MW	 specific	 energy	 consumption	 were	 investigated.	
Experiments	 were	 applied	 under	 same	 conditions	 and	 compared	 by	 both	
traditional	 (thermal)	 method	 and	 the	 MW	method.	 Unlike	 other	 studies	 in	 the	
literature,	with	a	suitable	experimental	setup,	heat	transfer	from	the	MW	reaction	
medium	 to	 external	 environment	 was	 controlled,	 so	 temperature	 and	 the	 MW	
power	 absorbed	 in	 the	 medium	 were	 kept	 continuous	 and	 constant	 during	
reaction.	As	a	result	of	systematic	examination;	optimum	temperature	was	75	°C;	
surfactant/monomer	 ratio	 was	 0,06;	 initiator/monomer	 ratio	 was	 0,004;	 and	
water/monomer	 ratio	 was	 6.	 Depending	 on	 the	 MW	 power,	 yield	 increases	
relatively	 quickly	 at	 first,	 but	 then	 growth	 rate	 decreased	 and	 yield	 reached	 a	
constant	value.	MW	power	seems	to	be	especially	effective	in	short	reaction	times:	
Under	 the	effect	of	MW's	private	 (athermal),	decomposition	 rate	of	 the	 initiator	
increases,	thus	the	first	stage	of	polymerization	(monomer‐micelle	nucleation)	is	
accelerated.	Following	the	depletion	of	 free	radicals	 in	aqueous	medium,	second	
phase	 of	 polymerization	 (development	 of	 latex	 particles)	 by	 passing,	 leaving	
athermal	impact	location	through	on	the	weaker	thermal	effects.	To	demonstrate	
the	 advantages	 of	 MW‐assisted	 polymerization	 method	 based	 on	 the	 thermal	
method,	 MW	 and	 thermal	 experiments	 were	 conducted	 under	 the	 same	
conditions.	Reaction	 time	was	used	as	 the	 comparison	 tool	 that	providing	95	%	
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olduğu	görüldü.	Dolayısıyla,	MW	yöntemi	ile	(termal	yönteme	göre)	2,4	kat	bir	zaman	
tasarrufu	 sağlanmış	 oldu.	 Her	 iki	 yöntem	 ile	 sentezlenen	 polimerlerin	 molekül	
ağırlıkları	ve	termal	özelliklerinin	de	birbirine	yakın	değerlerde	olduğu	tespit	edildi	

yield.	As	a	result;	 thermal	process	time	was	found	to	be	95	minutes	and	applied	
power	 was	 0.8	 kwdm‐3	 while	 with	 MW	method	 process	 time	 was	 40	 minutes.	
Thus,	by	applying	MW	method,	reaction	time	was	saved	by	2.4	times	(according	to	
the	 thermal	 method).	 The	 molecular	 weights	 and	 thermal	 properties	 of	 the	
polymers	which	were	 synthesized	using	both	methods	were	also	 found	 to	be	 in	
close	proximity	values	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Mikrodalga, Emülsiyon Polimerizasyonu, Polistiren 
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ÖZET

Son	 yıllarda	 geleneksel	 ısıtma	 yöntemlerine	 alternatif	 olarak,	 kimya	 endüstrisinde	
reaksiyon	 süresini,	 enerji	 tüketimini	 azaltmak	 ve	 reaksiyon	 verimliliğini	 arttırmak	
amacıyla	mikrodalga	enerjisinin	ısıtma	özelliğinden	faydalanılmaya	başlanmıştır.	MW	
enerjisi,	geleneksel	(termal)	ısıtmaya	göre;	reaksiyon	karışımının	ani	ve	hızlı	ısıtılması,	
ısıtma	seçiciliği	ve	enerji	tasarrufu	gibi	birçok	avantaja	sahip	olması	nedeniyle	önemli	
bir	 alternatif	 enerji	 kaynağıdır.	 Bu	 tez	 kapsamında	 sodyum	 perborat	 tetrahidrat’ın	
sulu	 ortamda	 mikrodalga	 ısıtma	 etkisi	 altında	 bozunma	 kinetiği;	 sıcaklık	 ve	 MW	
gücünün	 birbirinden	 bağımsız	 olarak	 kontrol	 edilip	 sabit	 tutulduğu	 bir	 deney	
sisteminde	 incelendi.	 Kinetik	 analizde	 kullanılan	 konsantrasyon‐zaman	 verileri	 UV	
spektroskopi	yöntemi	 ile	on‐line	olarak	elde	edildi.	Deneylerde,	MW	gücü	ve	sıcaklık	
öncelikli	 proses	 değişkenleri	 olarak	 seçildi.	 MW	 ışımasının	 reaksiyon	 kinetiği	
üzerindeki	etkisini	ortaya	koymak	üzere,	reaksiyon	hız	 ifadesi	 (reaksiyon	mertebesi)	
ve	Arrhenius	parametreleri	yönlerinden	termal	(MW	ışımasız)		reaksiyon	sonuçları	ile	
kıyaslandı.	Deneyler,	MW	enerjisinin	perborat’ın	sulu	çözeltideki	bozunma	reaksiyon	
mertebesini	 ve	mekanizmasını	 etkilemediğini,	 buna	 karşılık	 aktivasyon	 enerjisini	 ve	
frekans	 çarpanını	 etkilediği	 ve	 bunun	 sonucunda	 hız	 sabitinin	 Mikrodalga	 gücünün	
fonksiyonu	olarak	arttığını	gösterdi	

ABSTRACT

In	 recent	 years,	 as	 an	 alternative	 to	 conventional	 heating	method,	 the	 reaction	
time	in	the	chemical	industry,	to	reduce	energy	consumption	and	to	increase	the	
reaction	 efficiency	 of	 the	 microwave	 energy	 heating	 was	 started	 to	 take	
advantages.	MW	energy,	compared	with	conventional	(thermal)	heating	energy,	is	
important	energy	source	bin	respect	of	sudden	and	rapid	heating	of	the	reaction	
mixture,	 heating	 and	 energy	 saving,	 and	 improved	 selectivity.	 In	 this	 thesis,	
aqueous	 solution	 of	 sodium	 perborate	 tetra	 hydrate‘s	 decomposition	 kinetics	
under	the	influence	of	the	microwave	heating	was	analyzed	in	the	system	which	
temperature	and	microwave	power	are	controlled	as	separately	from	each	other	
and	 are	 kept	 constant	 in.	 Concentration–time	 data	 which	 are	 used	 for	 kinetic	
analysis	was	obtained	as	on‐line	by	UV	spectroscopic	method.	Microwave	power	
and	 temperature	 was	 selected	 as	 primary	 process	 variables.	 Reaction	 rate	 and	
Arrhenius	 parameter	 of	 kinetic	 reaction	 under	 conventional	 heating	 was	
compared	with	 the	 same	variables	of	 kinetic	 reaction	under	microwave	heating	
due	to	explain	influence	of	Microwave	radiation	on	kinetic	reactions.	The	kinetic	
experiments	were	showed	that	MW	energy	does	not	have	any	effect	on	reaction	
level	and	mechanism	of	decomposition	of	sodium	perborate	in	aqueous	solution,	
Whereas,	have	 influence	on	activation	energy	and	frequency	coefficient,	 	 for	this	
result	reaction	rate	increases	as	a	function	of	MW	power	
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ÖZET

Bu	çalışmada,	enerji	sektörünün	en	önemli	donanımlarından	biri	olan	gaz	türbini,	atık	
ısı	 kazanı,	 konvansiyonel	 kazan	 ve	 buhar	 türbinlerinden	 oluşan	 TÜPRAŞ	 İzmit	
Rafinerisi	 kuvvet	 santrali	 ünitesinin	 simülasyon	 modeli	 Aspen	 HYSYS	 programı	
kullanılarak	 hazırlandı.	 Sistemin	 ekserji	 analizi	 yapılarak	 ekserji	 veriminin	
optimizasyonu	 yapıldı.	 Simülasyon	 çalışmasının	 sonucunda	 elde	 edilen	 entalpi	
değerlerini	 doğrulamak	 amacıyla	 kütle,	 enerji	 ve	 ekserji	 değerleri	 el	 ile	 tekrar	
hesaplandı.	Elde	edilen	veriler	kullanılarak	sistemin	enerji	verimi	 incelendi.	Sonuçlar	
incelendiğinde	 kondenser	 hariç	 ekipmanların	 enerji	 verimlerinin	 %	 95	 ile	 %	 98	
arasında	 olduğu	 görüldü.	 Bu	 sonuç	 ekserji	 verimleri	 ile	 kıyaslandığında	 iki	 değer	
arasında	 korelasyon	 olmadığı	 görüldü.	 Sistemde	 bulunan	 atık	 ısı	 kazanının	
modernizasyonu	 sonrasında	 değişen	 ekserji	 verimi	 incelendi	 ve	 eski	 durumla	
karşılaştırıldı.	 Öncelikle,	 mevcut	 durumda	 sistemin	 ekserji	 verimi	 %	 53	 olarak	
hesaplandı;	 Sistemde	 toplam	 ekserji	 kaybı	 126	 MW	 olup	 bu	 kaybın	 %	 43’ü	
konvansiyonel	kazandan,	%	31’i	ise	gaz	türbini	yanma	odasından	kaynaklanmaktadır.	
Daha	 sonra,	 sistemde	 iyileştirme	 çalışmaları	 kapsamında,	 destek	 yanmalı	 atık	 ısı	
kazanına	 geçiş	 yapılması	 ve	 parametrelerin	 optimize	 edilmesi	 sonucunda	 ekserji	
veriminin	%	62’	ye	çıktığı,	toplam	ekserji	kaybının	ise	104	MW’a	düştüğü	görüldü.	Yeni	
durumda	da	ekserji	verimi	açısından	en	verimsiz	ekipmanların	atık	 ısı	kazanı	ve	gaz	
türbini	yanma	odası	olduğu	bulundu.	Tezin	optimizasyon	çalışması	bölümünde;	4	adet	
değişken,	 2	 adet	 kısıtlayıcı	 kullanılarak	 amaç	 fonksiyonu	 olarak	 belirlenen	 ekserji	
veriminin	 maksimizasyonu	 hedeflendi.	 Optimizasyon	 işlemi	 için	 Aspen	 PLUS	 paket	

ABSTRACT

In	 this	 work,	 the	 power	 plant	 of	 TÜPRAŞ	 İzmit	 Refinery	 is	 considered	 and	 the	
simulation	study	of	the	unit	 is	performed.	The	mass	and	energy	balances	are	set	
up	 and	 exergy	 losses	 of	 the	 system	 are	 analyzed.	 The	 simulation	model	 of	 the	
system	 is	 set	 up	 by	 using	Aspen	HYSYS	 software.	Mass	 and	 energy	 balance	 are	
calculated	 by	 hand	 in	 order	 to	 check	 the	 enthalpy	 results	 taken	 from	 the	
simulation	 software.	 Energy	 efficiency	 of	 the	 equipment	 are	 calculated	 and	 the	
results	are	compared	with	the	exergy	efficiency	results.	It	is	seen	that	the	energy	
efficiency	of	the	equipment	are	between	%95‐%98.	The	relation	between	energy	
and	 exergy	 efficiency	 is	 investigated	 but	 it	 is	 seem	 that	 there	 is	 no	 correlation	
between	 two	 terms.The	heat	 recovery	steam	generator	 in	 the	existing	system	 is	
upgraded	 to	 supplementary	 firing	 type	 and	 the	 effect	 of	 this	 modernization	 is	
investigated	 by	means	 of	 exergy	 analysis.	 Aspen	 PLUS	 software	 is	 used	 for	 the	
optimization	work	which	is	the	final	stage	of	the	study.	The	exergetic	efficiency	of	
the	system	before	supplementary	firing	boiler	was	evaluated	as	%53.	Total	exergy	
loss	of	the	system	was	126	MW	%43	of	this	loss	caused	from	conventional	boiler	
and	the	%31	from	combustion	chamber	of	the	gas	turbine	After	modernization	of	
the	 boiler	 and	 optimizing	 the	 parameters	 the	 exergetic	 efficiency	 increased	 to	
%62.	With	 the	 supplementary	 fired	 heat	 recovery	 steam	 generator,	 the	 exergy	
loss	 of	 the	 system	 drop	 by	 22	MW	 to	 104	MW.	 In	 the	 optimization	 part	 of	 the	
thesis;	the	objective	function,	variables	and	the	constraints	are	introduced	to	the	
program.	 The	 objective	 function	 is	 to	 maximize	 the	 exergetic	 efficiency	 of	 the	
overall	 system.	 4	 variables	 and	 2	 constraints	 are	 selected.	 Lagrange	 multiplier	
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programında	mevcut	Lagrange	çarpanları	kullanıldı method	is	used	for	the	optimization	of	the	system

Anahtar Kelimeler / Key‐words Enerji, Ekserji, Kojenerasyon, Optimizasyon, Simülasyon 
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ÖZET	

Bu	 tezde,	 işleme	 şartlarının	 mikro	 yüzey	 veya	 kanal	 frezelemede	 takım	 aşınması,	
yüzey	 pürüzlülüğü,	 kesme	 kuvvetleri	 ve	 çapak	 oluşumu	 üzerindeki	 etkisi	 deneysel	
olarak	 incelenmiştir.	Deneyler	Taguchi	ortogonal	dizini	 esas	alınarak	yürütülmüştür.	
Deney	 setlerinde	 devir	 sayısı,	 ilerleme	 ve	 talaş	 derinliği	 işleme	 şartları	 olarak	
alınmıştır.	 İşleme	 şartlarının	 etkisini	 analiz	 etmek	 için	 işaret/gürültü	 (S/N)	 oranı	 ve	
varyans	analizi	(ANOVA)	kullanılmıştır.	Taguchi’nin	S/N	oranı	kullanılarak	her	bir	çıktı	
için	optimum	işleme	şartları	belirlenmiştir.	ANOVA	ile	ölçülen	çıktılar	üzerinde	hangi	
parametrelerin	etkili	olduğu	bulunmuştur.	Ölçülen	çıktıların	tek	tek	optimizasyonunun	
yanı	 sıra	 eş	 zamanlı	 optimizasyonu	 da	 yapılmıştır.	 Eş	 zamanlı	 optimizasyon	 için	 gri	
ilişkisel	analiz	yöntemi	kullanılmıştır.	Deneylerde	 farklı	mühendislik	malzemeleri	 (Al	
7075,	AISI	304,	Ti6Al4V	ve	Inconel	718)	kullanılmıştır	ve	bu	malzemeler	için	optimum	
işleme	şartları	belirlenmiştir.		Ölçülen	çıktıları	deney	yapmadan	tahmin	edebilmek	için	
regresyon	 analizi	 ve	 bulanık	 mantık	 ile	 modelleme	 çalışmaları	 yapılmıştır.	 Deney	
sonuçlarına	 göre	 oluşturulan	 tahmin	 modellerinin	 mikro	 frezelemede	 takım	
aşınmasını,	 yüzey	 pürüzlülüğünü,	 kesme	 kuvvetlerini	 ve	 çapak	 genişliğini	 tahmin	
etmede	kullanılabileceği	 görülmüştür.	Mikro	 frezelemede	kesici	 takım	çapının,	 takım	
yollarının	ve	yüksek	hız	kafası	kullanmanın	çıktı	performansları	üzerindeki	etkileri	de	
incelenmiştir.	 Mikro	 frezeleme	 operasyonları	 maliyeti	 yüksek	 olan	 yüksek	 hızlı	
tezgahlara	 ihtiyaç	 duymaktadır.	 Yüksek	 hız	 kafası	 kullanıldığında	 ise	 maliyet	
düşmektedir.	Bu	nedenle,	bu	çalışmada	standart	tezgaha	takılan	yüksek	hız	kafasının	
performansı	 nasıl	 etkilediği	 de	 incelenmiştir.	 Ayrıca	 bu	 çalışmada	 konvansiyonel	

ABSTRACT

In	 this	 thesis,	 the	 effects	 of	 the	machining	 conditions	 on	 the	 tool	wear,	 surface	
roughness,	cutting	forces	and	burr	formation	in	the	micro	surface	or	slot	milling	
were	experimentally	investigated.	Experiments	were	carried	out	by	using	Taguchi	
orthogonal	 array.	 Spindle	 speed,	 feed	 rate	 and	 depth	 of	 cut	 were	 taken	 as	
machining	conditions	at	the	experiment	sets.	The	signal‐to‐noise	(S/N)	ratio,	and	
the	 analysis	 of	 variance	 (ANOVA)	 are	 employed	 to	 analyze	 the	 effect	 of	 the	
machining	 conditions.	 By	 using	 Taguchi’s	 S/N	 ratio,	 optimum	 machining	
conditions	were	determined	for	each	output.	It	was	found	that	which	parameters	
were	efficient	on	measured	outputs	with	ANOVA.	Not	only	single	optimization	of	
measured	outputs	but	also	simultaneous	optimization	of	measured	outputs	were	
done.	 Grey	 relational	 analysis	method	was	 used	 for	 simultaneous	 optimization.	
Various	engineering	materials	(Al	7075,	AISI	304,	Ti6Al4V	and	Inconel	718)	were	
used	at	the	experiments	and	optimum	machining	conditions	were	determined	for	
these	materials.	Modelling	studies	were	made	with	regression	analysis	and	fuzzy	
logic	to	predict	the	measured	outputs	without	conducting	experiment.	It	was	seen	
that	 prediction	 models	 establishing	 according	 to	 experimental	 results	 could	 be	
used	for	predicting	tool	wear,	surface	roughness,	cutting	forces	and	burr	width	in	
the	micro	milling.	The	effects	of	 the	cutting	 tool	diameter,	 tool	paths	and	use	of	
high	speed	spindle	attachment	in	micro	milling	on	output	performances	were	also	
investigated.	Micro	milling	operations	need	high	speed	machines,	which	have	high	
cost.	When	high	speed	spindle	attachment	is	used,	the	cost	decreases.	Therfore,	in	
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(makro)	 frezelemede	 kullanılan	 mekanistik	 kuvvet	 modelleme	 yaklaşımları	 mikro	
frezeleme	 prosesine	 uyarlanmıştır.	 Yapılan	 analizler	 sonucunda	 mekanistik	 kuvvet	
modelinin	 işleme	 şartları	 doğru	 seçildiği	 zaman	mikro	 frezelemede	 kullanılabileceği	
görülmüştür	

this	study,	it	was	also	investigated	that	how	high	speed	spindle	attachment	fitted	
to	 standard	 machine	 affected	 the	 performance.	 Furthermore,	 in	 this	 study,	
mechanistic	 force	 modelling	 approaches	 used	 at	 conventional	 (macro)	 milling	
were	adapted	to	micro	milling	process.	From	results,	it	was	seen	that	mechanistic	
force	 model	 could	 be	 used	 in	 micro	 milling	 when	 machining	 conditions	 were	
selected	properly

Anahtar Kelimeler / Key‐words Mikro  Frezeleme,  Takım  Aşınması,  Kesme  Kuvvetleri,  Yüzey 
Pürüzlülüğü, Modelleme, Optimizasyon 
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ÖZET	

Ortalama	serbest	yolun	karakteristik	uzunluğa	oranı	olarak	tanımlanan	Knudsen	sayısı	
(Kn)	gaz	akışı	problemlerinde	rejimi	belirleyen	önemli	bir	parametredir.	Kn<0.001	için	
sürekli	ortam	söz	konusudur	ve	kaymama	sınır	koşulu	(no‐slip)	ve	Navier‐Stokes	(N‐S)	
denklemleri	ile	modellenebilir.	Kayma	rejiminde	(slip‐regime)	(0.001<Kn<0.1)	ise	N‐S	
denklemleri	 kayma	 sınır	 koşulları	 ile	 geçerlidir.	 Karakteristik	 boyutun	 ortalama	
serbest	 yol	 ile	 mukayese	 edilebilir	 boyutta	 olduğu	mikro	 akışlar	 ve	 yakın	 uzay	 gibi	
daha	 yüksek	 Kn	 sayılı	 problemlerde	 sürekli	 ortam	 modeli	 geçerliliğini	 yitirmeye	
başlar.	 Ayrıca	 seyrekleşme	 (rarefication)	 ve	 sıkıştırılabilirlik	 (compresibility)	
etkilerinin	akışı	domine	ettiği	görülür.	Sürekli	ortam	kabulünün	geçerliliğini	yitirdiği	
bu	 akışlar	 temellerini	 kinetik	 teoriden	 alan	 parçacık	 simülasyon	 yöntemleri	 ile	
modellenir.	 Bu	 çalışmada	 fiziksel	 ve	 kimyasal	 gaz	 simülasyonları	 için	 bir	 Olay‐
Güdümlü	 Moleküler	 Dinamik	 (OGMD)	 simülasyonu	 yazılımı	 geliştirilmiştir.	 Nesne	
yönelimli	 yapısı,	 geliştirilen	 yazılımın	 çeşitli	 molekül	 tipleri	 ile	 ve	 sistemlerle	
çalışabilmesini	 sağlamaktadır.	 Hücre	 bölümlendirme	 ve	 olay	 kuyruğu	 yapılarından	
faydalanılması	 yüksek	 sayıda	 molekül	 içeren	 sistemlerin	 simülasyonlarının	 hızlı	 bir	
şekilde	 yürütülmesini	 sağlamıştır.	 Ayrıca	 hücre	 boyutu	 gibi	 simülasyon	
parametrelerinin	 en	 iyi	 performansı	 sağlayan	 değerleri	 belirlenmiştir.	 Uygulanan	
esnek	 olmayan	 çarpışma	 yaklaşımı	 diatomik	moleküllerin	OGMD	 ile	modellenmesini	
mümkün	 kılmıştır.	 Buna	 göre	 çok	 atomlu	 moleküllerin	 çarpışma	 zamanları	 analitik	
olarak	 hesaplanmakta,	 çarpışma	 sonrası	 hızları	 ise	 stokastik	 olarak	 bir	 dağılımdan	
belirlenmektedir.	Direkt	Simülasyon	Monte	Carlo	(DSMC)	yönteminden	uyarlanan	bir	
akış	 sınır	 koşulu,	 kayma	 gerilimi	 ve	 basınç	 farkı	 kaynaklı	 akışların	 OGMD	 ile	

ABSTRACT

Knudsen	number	(Kn)	defined	as	the	ratio	of	mean	free	path	to	the	characteristic	
length	of	 the	 flow	 is	 an	 important	parameter	 to	determine	 the	 flow	regime.	For	
Kn<0.001,	the	flow	is	in	the	continuum	regime	and	can	be	modelled	using	Navier‐
Stokes	 (N‐S)	 equations	 with	 no‐slip	 boundary	 conditions.	 In	 slip	 regime	
(0.001<Kn<0.1)	validity	of	N‐S	equations	are	valid	with	slip	boundary	conditions.	
For	high	Kn	flows,	like	micro	and	nano‐flows,	in	which	the	characteristic	length	is	
in	 the	same	order	with	 the	mean	 free	path,	 linear	relation	between	shear	stress	
and	 flow	 velocity	 gradient	 is	 lost,	 similarily	 in	 the	 case	 of	 heat	 flux	 vector	 and	
temperature	 gradient.	Rarefaction	 and	 compression	effects	 are	 also	observed	 in	
flow.	 Such	 flows	 for	which	 continuum	approach	 collapses	 can	be	modelled	with	
molecular	 simulation	methods	 based	 on	 kinetic	 theory.	 In	 this	 study,	 an	 Event‐
Driven	 Molecular	 Dynamics	 (EDMD)	 software	 is	 developed	 for	 physical	 and	
chemical	 gas	 simulations.	 Its	 object	 oriented	 structure	 ensures	 that	 developed	
software	can	work	with	various	molecule	types	and	systems.	Use	of	cell	and	event	
queue	structures	enables	faster	simulations	of	the	systems	with	large	number	of	
molecules.	Simulation	parameters	for	optimum	performance	like	cell‐size	are	also	
determined.	 Implementation	of	an	 inelastic	 collision	 scheme	 facilitates	 to	model	
diatomic	 molecules	 in	 EDMD.	 Accordingly,	 collision	 times	 of	 molecules	 are	
calculated	analytically	but	post‐collisional	velocities	are	determined	stochastically	
from	a	distribution.	A	 flow	boundary	 treatment	 adapted	 from	Direct	 Simulation	
Monte‐Carlo	(DSMC)	method	allows	to	model	shear	and	pressure‐driven	flows	in	
EDMD.	 Calculated	 slip	 velocities	 agree	 well	 with	 DSMC	 results	 and	 analytical	
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modellenebilmesini	sağlamıştır.	Hesaplanan	kayma	hızları,	DSMC	sonuçlarıyla	ve	belli	
bir	 Kn	 sayısına	 kadar	 analitik	 çözümlerle	 uyum	 içerisindedir.	 Çalışmada	 son	 olarak	
hipotetik	 bir	 bimoleküler	 kimyasal	 reaksiyon	modellenmiştir.	 Hesaplanan	 reaksiyon	
kinetiğinin	analitik	çözümü	ile	tutarlı	olduğu	görülmüştür	

solutions	 up	 to	 specific	 Kn.	 Finally,	 a	 hypothetical	 bimolecular	 reaction	 is	
modelled	 in	 the	 study.	 Computed	 reaction	 kinetics	 are	 consistent	 with	 the	
analytical	solution

Anahtar Kelimeler / Key‐words Olay‐Güdümlü Moleküler Dinamik Simülasyonu, Kayma Kaynaklı Akış, 
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ÖZET	

Bu	 tez	 çalışmasında,	 elastik	 bir	 kirişin	 piezoelektrik	 (PZT)	 eyleyiciyle	 model	 esaslı	
titreşim	 kontrolü	 incelenmiştir.	 Elastik	 bir	 kirişin	 titreşim	modlarının	 bastırılmasını	
amaçlayan,	 LQG,	 H2	 ve	 H¥	 gürbüz	 kontrol	 tasarımları	 deneysel	 uygulamalarla	
gerçekleştirilmiştir.	 Burada	 düşünülen	 elastik	 sistem,	 ankastre	 bir	 kiriş	 ve	 ankastre	
kirişin	 titreşimini	 kontrol	 eden,	 ankastre	 kiriş	 üzerine	 yapıştırılmış,	 piezoelektrik	
yamadır.	Bu	 tezde	 ilk	olarak	 sistemin	 titreşim	modeli	 elde	edilmektedir.	Oluşturulan	
titreşim	modelinde	kirişin	hareket	denklemi,	Euler‐Bernoilli	kiriş	modeli	esas	alınarak	
ifade	edilmiştir.	Hareket	denklemi	çözülerek	mod	şekil	fonksiyonu	ve	mod	frekansları	
elde	 edilmiştir.	 Bulunan	 bu	 analitik	 sonuçlar	 yapılan	 sonlu	 elemanlar	 analizi	 ile	
karşılaştırılmıştır.	Ayrıca	bahsedilen	elastik	kirişin	frekans	değerleri	bir	FFT	cihazı	ile	
deneysel	 olarak	 elde	 edilerek	 karşılaştırılmıştır.	 Tezin	 ikinci	 aşaması	 kontrol	
tasarımlarıdır.	Burada	amaçlanan	sistemin	ilk	iki	modunu	model	esaslı	olarak	kontrol	
etmektir.	 LQG,	 H2	 ve	 H¥	 kontrol	 yöntemleriyle	 sistemin	 ilk	 iki	 modu	 için	 titreşim	
kontrolü	 gerçekleştrilmiştir.	 Sürekli	 sistemlerde	 sonsuz	 sayıda	 mod	 frekansı	
mevcuttur.	 İlk	 modları	 kontrol	 ederken,	 özellikle	 yüksek	 frekansta	 ortaya	 çıkan	
modların	kontrol	girişleri	tarafından	uyarılmamaları	istenir,	literatürde	spillover	etkisi	
olarak	 tanımlanan	 bu	 etkiler	 sistemin	 kararlı	 olmasını	 engeller.	 H¥	 gürbüz	 kontrol	
yöntemiyle	 ilk	 iki	 mod	 kontrol	 edilirken	 spillover	 etkisi	 çıkmamaktadır.	 H¥	 gürbüz	
kontrolde	 sistemin	 dinamik	 modeli,	 ilk	 iki	 mod	 frekansı	 kontrol	 edecek	 şekilde	
oluşturulmuş,	geriye	kalan	mod	frekansı	kontrol	sisteminde	belirsizlik	ve	ihmal	edilen	
dinamikler	 olarak	 belirlenmiştir.	 H¥	 gürbüz	 kontrol	 tasarımı	 yapılarak	 oluşturulan	

ABSTRACT

Vibration	 control	 of	 an	 elastic	 beam	 is	 examined	 through	model	 based	modern	
control	 techniques.	 In	 this	work,	 active	 control	 of	 an	 elastic	 beam	 is	 studied	 to	
pass	 the	 critical	 elastic	 modes	 by	 implementation	 of	 LQG,	 H2	 and	 H¥	 robust	
control	techniques	with	experimental	verification.	A	cantilever	beam	that	is	fixed	
at	 one	 end	 and	 free	 on	 the	 other	 is	 being	 considered	 as	 an	 elastic	 system.	 A	
piezopatch	is	glued	to	the	free	end,	which	is	utilized	as	an	actuator	to	reduce	the	
vibration	 of	 the	 beam.	 The	 first	 objective	 is	 to	 obtain	 a	mathematical	 vibration	
model	 of	 the	 elastic	 beam.	 A	 dynamic	 model	 of	 the	 beam	 is	 considered	 as	 a	
continuous	 system	 and	 is	 formed	 by	 Euler‐Bernoulli	 method.	 By	 solving	 this	
equation	 the	 mode	 shape	 function	 and	 mode	 frequency	 of	 the	 system	 can	 be	
obtained.	 	The	dynamic	characteristic	of	 the	elastic	system	is	examined	by	finite	
element	analyses	and	by	a	FFT	device	as	an	experiment	in	order	to	compare	the	
results	with	each	other.	The	second	phase	of	the	thesis	is	control	applications.	The	
aim	is	to	perform	model	based	vibration	control	of	the	first	two	mode	frequencies.	
The	two	mode	frequencies	are	controlled	by	LQG,	H2	and	H¥	control	techniques.	
The	system	is	unstable	even	if	the	first	two	mode	frequencies	are	controlled	due	
to	a	spillover	effect.	The	continuous	system	has	infinite	mode	frequencies.	As	the	
first	modes	are	controlled,	it	is	desired	not	to	excite	of	the	high	mode	frequencies	
by	 the	control.	H¥	control	 is	designed	 to	perform	fully	stable	control	due	 to	 the	
successful	 control	 against	 a	 spillover	 effect.	 The	 elastic	 beam	 is	 designed	 to	
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simülasyon	 modelinden	 sonuçlar	 alınmış	 ve	 deneysel	 gerçeklemeler	 yapılmıştır.	
Ayrıca	 laboratuvar	 ortamında	 incelenen	 LQG,H2	 ve	 H¥	 kontrol	 yöntemleri	
karşılaştırılmıştır	

control	 the	 first	 two	 mode frequencies,	 unmodelled	 high	 frequency	 modes	 are	
taken	as	uncertainty.	Unmodelled	elastic	modes	of	the	beam	in	controller	design	
may	cause	a	spillover	effect	in	control	operation;	therefore	robustness	is	of	great	
importance	for	the	control	of	the	system	to	be	fully	stable.	Robust	control	design	
is	 constructed	 and	 results	 are	 taken	 from	 a	 simulation	model	 of	 robust	 control	
and	by	installing	the	experimental	system	experimental	verification	is	carried	out.	
In	 addition,	 the	 H2	 control	 case	 has	 been	 examined	 through	 experimental	
procedures	and	H¥		and	H2	control	approaches	have	been	compared	each	other
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ÖZET

Bu	çalışmada	yatay	eksenli	çift	rotorlu	rüzgâr	türbininin	performansı	analiz	edilmiştir.	
Tek	rotorlu	türbinler	için	yaygın	kullanılan	Pala	Elemanı	Momentum	Teorisi’nde	ikinci	
rotoru	da	kapsayacak	düzenlemeler	yapılmıştır.	Rotorlar	arasında	akış	düzensizlikleri	
ihmal	 edilmiştir.	 Öndeki	 rotordan	 dolayı	 meydana	 gelen	 teğetsel	 hız	 bileşeninin	
arkadaki	 rotora	etkisi	dikkate	alınmıştır.	Oluşturulan	bu	modele	dayalı	bir	bilgisayar	
programı	 yazılmıştır.	 Bu	 program	 ile	 sabit	 kord	 ve	 burulmasız	 palaları	 olan	 ve	
rotorları	aynı	yönde	dönen	bir	çift	rotorlu	rüzgâr	türbininin	performansı	değişik	hatve	
açıları	 ve	uç	hız	oranlarında	gözlemlenmiştir.	Çift	 rotorlu	 türbin	 için	%	26	güç	artışı	
tespit	 edilmiştir.	 Güç	 artışı	 daha	 önce	 yapılan	 deneysel	 çalışmalara	 ve	 HAD	
simülasyonlarına	yakın	çıkmıştır	

ABSTRACT

In	 this	 work,	 the	 performance	 analysis	 of	 horizontal	 axis	 double	 rotor	 wind	
turbine	is	done.	The	Blade	Element	Momentum	(BEM)	Theory,	which	is	commonly	
used	 for	 single	 rotor	wind	 turbines,	 is	modified	 in	 order	 to	 include	 the	 second	
rotor.	Flow	 irregularities	between	 the	 rotors	are	neglected.	The	 influence	of	 the	
tangential	velocity	component	on	the	rear	rotor	which	is	 induced	because	of	the	
front	 rotor	 is	 taken	 into	 consideration.	 A	 computer	 program	 based	 on	 this	
composed	model	 is	coded.	By	this	code,	the	performance	of	a	double	rotor	wind	
turbine	which	has	constant	chord	non‐twisted	blades	and	its	rotors	rotate	in	the	
same	 direction	 is	 observed	 in	 different	 pitch	 angles	 and	 tip	 speed	 ratios.	 The	
power	 increase	 of	 26	%	 for	 the	 double	 rotor	 wind	 turbine	 is	 determined.	 The	
power	 increase	 is	 close	 to	 the	 findings	 of	 prior	 experimental	 research	 and	 CFD	
simulations	
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ÖZET	

Bu	çalışmada	orta	seviye	sıcaklık	şartlarında	tercih	edilen	MTZ	(medium	temp.)	tipi	bir	
hermetik	kompresöre	 ait	 krank	mili	 yatakları	 incelenmiş	 ve	 imal	 edilebilir	 en	uygun	
Ok	 Yivli	 Yatak	 (OKY)	 geometrisi	 tasarlanarak,	 hermetik	 kompresörler	 üzerinde	
uygulanabilirliği	 araştırılmıştır.	 Bu	 tezde;	 birinci	 aşamada,	 mevcut	 kompresör	
mekanizmasına	 ait	 3	 boyutlu	 (3B)	 CAD	modeli	 oluşturulmuş,	 krank	mili	 yataklarına	
gelen	kuvvetler	analitik	ve	MSC	ADAMS	yazılımı	 ile	 tespit	edilerek	karşılaştırılmıştır.	
İkinci	 aşamada	 ise	mevcut	 tasarım	 üzerinde,	 imal	 edilebilir	 OKY	 geometrisi	 ölçüleri	
hesaplanmış	 ve	 Ducom	 TR‐60	 markalı	 Kaymalı	 Yatak	 Deney	 Cihazı	 için	 3B	 CAD	
numune	 modelleri	 tasarlanarak	 imal	 edilmiştir.	 Üçüncü	 aşamada,	 imal	 edilen	 tüm	
numuneler	 için	 deneyler	 yapılmış	 ve	 sonuçlar	 bir	 Hesaplamalı	 Akışkanlar	 Dinamiği	
(HAD)	yazılımı	olan	ANSYS‐Fluent	çözümleri	ile	karşılaştırılmıştır.	Çalışma	sonucunda,	
Düz	 Kaymalı	 Yatak	 (DKY)	 geometrisine	 ait	 deneylerden	 elde	 edilen	 basınç	 dağılımı	
sonuçlarının	 analitik	 (yarı‐Sommerfeld)	 ve	 HAD	 çözümleri	 ile	 oldukça	 yakın	 olduğu	
görülerek	 deney	 şartları	 doğrulanmıştır.	OKY	 geometrisine	 ait	 deney	 ve	HAD	 analizi	
sonuçlarına	 göre	 ise	 literatürde	 önerilen	 parametrelere	 göre	 tasarlanan	 OKY	
geometrisinin	örnek	alınan	MTZ	tipi	hermetik	kompresörler	üzerinde	kullanılmasının	
uygun	olmayacağı	tespit	edilmiştir	

ABSTRACT

In	 this	 work,	 MTZ	 (medium	 temperature	 series)	 type	 hermetic	 compressor	
crankshaft	bearings	are	analyzed	and	a	producible	herringbone	grooved	bearing	
geometry	 is	 designed	 to	 investigate	 applicability	 of	 a	 herringbone	 grooved	
bearing	 on	 hermetic	 compressors.	 In	 this	 thesis,	 the	 subject	 in	 concern	 is	
examined	 in	 four	 different	 steps.	 In	 the	 first	 step	 a	 3D	 CAD	 model	 of	 the	
compressor	 mechanism	 is	 created.	 The	 bearing	 forces	 on	 the	 crankshaft	 are	
calculated	 both	 analytical	 and	 with	 MSC	 ADAMS	 software,	 and	 results	 are	
compared.	 In	 the	 second	 step,	 the	 geometric	 dimensions	 of	 a	 producible	
herringbone	 grooved	 bearing	 are	 defined	 and	 the	 specimens	 for	 Ducom	 TR‐60	
Hydrodynamic	 Bearing	 Test	 Rig	 are	 designed	 as	 3D	 CAD	 models,	 and	 then	
produced.	 In	 the	 third	 step,	 a	 series	 of	 experiments	 are	 performed	 for	 all	
produced	 specimens	 and	 the	 results	 are	 compared	with	 a	 Computational	 Fluid	
Dynamics	(CFD)	software	ANSYS‐Fluent.	As	a	result,	it	is	observed	and	confirmed	
that	the	experimental	pressure	distribution	results	of	the	plain	bearing	are	close	
enough	 to	 both	 analytical	 (half‐Sommerfeld)	 and	 CFD	 results.	 Besides,	 it	 is	
observed	that	the	herringbone	groove	application	on	MTZ	compressor	crankshaft	
bearings	 is	 not	 beneficial	 according	 to	 the	 experiments	 and	 CFD	 results	 of	 the	
herringbone	grooved	geometry
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ÖZET	

Hızlandırılmış	güvenilirlik	 testlerinin	amacı,	üretimi	yapılan	veya	yapılacak	olan	yarı	
iletken	devrelerin	güvenilirleri	hakkında	hızlıca	bilgi	sahibi	olmaktır.	Daha	sonra	test	
sonuçları	 kullanılarak	 güvenilirlik	 sınırları	 içerisinde	 ortalama	 kullanım	 süreleri	
hesaplanır.	 	 Bu	 çalışmada	 yarı	 iletken	 teknolojisi	 kullanılarak	 üretilen	 entegre	
devrelerin	 ve	 foto	 detektörlerin	 güvenilirlik	 testleri	 incelenmiş,	 uluslararası	
standartlara	 göre	 kategorize	 edilmiş	 ve	 literatürde	 yer	 alan	 örneklere	 kaynaklarıyla	
birlikte	yer	verilmiştir.	 İlk	olarak	 foto	detektörlerin	 çalışma	prensibini	 anlama	adına	
genel	 olarak	 yarı	 iletken	 fiziğinden	 ve	 diyottan	 bahsedilmiş	 ve	 ardından	 güvenilirlik	
ekseninde	 üretim	 aşamaları	 anlatılmıştır.	 Son	 olarak,	 yapılan	 güvenilirlik	 testinin	
sonuçları	değerlendirilmiş	ve	istatistiksel	veriler	elde	edilmiştir	

ABSTRACT

The	 purpose	 of	 accelerated	 reliability	 tests	 is	 to	 quickly	 acquire	 reliability	
information	about	manufactured	 integrated	 circuits.	Then	 these	 accelerated	 test	
results	are	used	to	predict	the	mean	time	to	failure	at	the	use	conditions.	 In	this	
work,	the	results	of	integrated	circuit’s	and	photodetector’s	reliability	tests,	which	
were	 manufactured	 by	 using	 the	 semiconductor	 technology,	 were	 investigated,	
classified	 according	 to	 the	 international	 standards,	 and	 some	 recent	 studies	 of	
reliability	 tests	 were	 presented	 with	 their	 references	 at	 the	 literature.	 At	 the	
beginning,	 the	 semiconductor	 physics	 and	 diode	were	 presented	 to	 understand	
the	 operating	 principle	 of	 photodetectors.	 Then	 semiconductor	 manufacturing	
process	 faults,	 which	 are	 related	 to	 the	 integrated	 circuit	 reliability,	 were	
described.	Finally,	 the	reliability	test	results	were	explained	and	statistical	datas	
were	obtained

Anahtar Kelimeler / Key‐words Güvenilirlik, yaşam süresi, bozulma verisi, hızlanma faktörü, Arrhenius 
ilişkisi, Eyring ilişkisi, voltaj‐ stres hızlanması 

Tez Numarası /Thesis Number 405397 



Makine	Mühendisliği	ABD	Yüksek Lisans	Programı	 Mechanical	Engineering	Master	of	Science	

Tez Başlığı 

İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIMI, İMALATI VE TEZGÂH GELİŞTİRİLMESİ 

Thesis Title 

DESIGN  AND MANIFACTURING  OF  AN  UNMANNED  AERIAL  VEHICLE 
AND DEVELOPMENT OF ITS MACHINE TOOL	

Öğrenci Adı / Student’s Name Fahreddin Fatih ÖNGÜL

Tez Danışmanı / Thesis Supervisor

Eş‐Danışman / Co‐Advisor

Doç. Dr. İlyas KANDEMİR

ÖZET	

Bu	 tez	 çalışmasında	 bir	mini	 İHA’nın	 tasarım	 ve	 imalat	 aşamalarındaki	 problemlere	
çözümler	geliştirilmiştir.	Özellikle	ticari	olarak	üretilen	İHA’larda	ileri	teknoloji	ürünü	
malzemeler	 kullanılmaktadır.	 Bunun	 sonucu	 olarak	 üretim	 maliyetleri	 ve	 süresi	
artmaktadır.	Bu	çalışmada	öncelikli	amaç	düşük	maliyetli	bir	İHA’yı	kısa	bir	süre	içinde	
üretmektir.	Bu	amaçla	malzeme	olarak	polistren	köpük	kullanılmıştır.	Hızlı	ve	kaliteli	
bir	 sonuç	 alabilmek	 için	 4	 eksenli	 CNC	 sıcak	 tel	 kesim	 tezgâhı	 tasarlanıp	 imal	
edilmiştir.	 Tezgâhta	 kullanılmak	 üzere	 gerekli	 olan	 G‐kodlarını	 üreten	 bir	 yazılım	
geliştirilmiştir.	 Söz	konusu	yazılım	 farklı	uç	 ve	kök	kanat	profilleri	 ve	oturma	açıları	
için,	farklı	hücum	ve	firar	kenarı	ok	açıları	için,	kübik	spline	ile	2000	noktaya	enterpole	
edilmiş	 G‐kodlarını	 otomatik	 olarak	 üreterek	 tezgâh	 ve	 polistren	 blok	 için	 imal	
edilebilirliğine	 dair	 raporlama	 da	 yapabilmektedir.	 Köpüğü	 kesmek	 için	 kullanılan	
sıcak	 telin	 gerginliğini	 sabit	 tutmak	 için	 kapalı	 çevrim	 çalışan	 bir	 sistem	
oluşturulmuştur.	 İHA’da	kullanılan	motorların	 seçilen	pervane	 çapı	ve	hatve	 için	 itki	
testleri	 yapılmıştır.	 MotoCalc	 yazılımı	 ile	 batarya,	 motor,	 pervane,	 kanat	 alanı	 gibi	
parametreler	 kullanılarak	 eniyileme	 yapılmıştır.	 İmal	 edilen	 İHA’yı	 iple	 yere	
sabitleyerek	 uçurtma	 modunda	 uçurtmak	 için	 gerekli	 tasarım	 parametreleri	
belirlenmiştir.	Multirotor	modunda	uçuş	için	gerekli	kontrol	sistemi	seçilmiştir	

ABSTRACT

In	 this	 work,	 it	 is	 aimed	 to	 design	 and	 manufacture	 mini	 UAV.	 	 Especially	 on	
commercial	UAVs	high	technology	materials	are	used.	Therefore	the	cost	and	the	
time	for	manufacturing	is	raised.	This	work’s	intent	is	to	manufacture	a	mini	UAV	
with	 low	 cost	 and	 as	 fast	 as	 possible.	 	 For	 this	 purpose,	 it	 was	 decided	 to	 use	
polystyrene	 as	 a	 body	 material.	 A	 4‐axes	 CNC	 hotwire	 cutting	 machine	 was	
designed	to	manufacture	UAV	parts	fast	and	accurately.	A	software	for	generation	
of	CNC	G‐codes	 is	developed.	This	 software	automatically	generates	 the	 g‐codes	
for	 the	machine	 tool	with	 interpolated	2000	points	using	cubic	spline	 technique	
for	different	 tip	and	root	wing	profiles	and	pitch	angles	and	 for	different	 sweep	
angles	of	leading	and	trailing	edges.	It	also	presents	a	report	about	the	feasibility	
of	 the	 design	 for	 the	 machine	 tool	 and	 polystyrene	 block.	 A	 close	 loop	 control	
system	is	used	in	order	to	keep	the	wire	tension	within	acceptable	limits.		Thrust	
tests	 of	 the	 motors	 to	 be	 used	 on	 UAV	 are	 conducted	 for	 selected	 propeller	
diameter	and	pitch	values.	By	using	a	commercial	 software	named	MotoCalc,	an	
optimization	 is	 achieved	 for	 parameters	 such	 as	 battery,	motor,	 propeller,	wing	
area.	The	design	parameters	for	fixing	the	UAV	by	means	of	a	string	and	flying	in	
kite	mode	are	calculated.	The	control	system	for	multirotor	mode	is	selected.	
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ÖZET	

Bu	 çalışmada	 farklı	 türbülatör	 (girdap	 üreteci)	 tasarımlarının	 akış	 hız	 profiline	 olan	
etkileri	 deneysel	 olarak	 incelenmiştir.	 Girdap	 üreteci	 tasarımında	 öne	 çıkan	
parametreler	Taguchi	yöntemine	göre	analiz	edilerek	belirlenen	9	adet	girdap	üreteci	
imal	 ettirilerek	 her	 bir	 üreteç	 iki	 farklı	 birincil/ikincil	 hava	 oranı	 için	 pleksiglas	
malzemeden	 yapılan	 “Soğuk	 Test	 Düzeneği”nde	 test	 edilmiştir.	 Deneylerde	 her	 bir	
girdap	 üretecinin	 pleksiglas	 malzemeden	 oluşan	 ve	 yanma	 bölgesini	 simüle	 eden	
hazne	 içerisinde	 meydana	 getirdiği	 eksenel,	 radyal	 ve	 teğetsel	 hızlar	 belirlenen	
noktalarında	ölçülmüştür.	Hız	ölçümlerine	ilave	olarak	her	bir	girdap	üretecinin	basınç	
düşümleri	ve	girdap	sayıları	da	hesaplanmıştır.	Ölçümler	kobra	başlı	beş‐delikli	pitot	
tüpü	 ve	 dijital	 basınç	 farkı	 manometresi	 yardımıyla	 yapılmıştır.	 Çalışmanın	 son	
bölümünde	 elde	 edilen	 sonuçlar	 kıyaslanarak	 en	 uygun	 girdap	 üreteci	 kanat	
parametreleri	belirlenmiştir	

ABSTRACT

In	 this	 study,	 the	 effects	 of	 different	 swirler	 design	 parameters	 on	 the	
downstream	 flow	 pattern	 are	 experimentally	 investigated.	 Nine	 swirlers	
determined	 by	 analysis	 of	 critical	 design	 parameters	 by	 Taguchi	 method	 have	
been	manufactured	and	each	one	was	tested	for	two	primary/secondary	air	flow	
rates	in	a	“Cold	Test	Chamber”.	In	the	experiments	axial,	radial	and	tangential	air	
velocity	 components	 were	 measured	 at	 points	 of	 interest	 in	 the	 test	 chamber	
which	 simulates	 the	 combustion	 zone.	 Furthermore,	 pressure	 drop	 and	 swirl	
number	 for	 each	 swirler	was	 calculated.	Measurements	were	 conducted	with	 a	
cobra	 type	 pitot	 tube	 which	 had	 five	 holes	 and	 a	 digital	 pressure	 differential	
manometer.	Finally,	 the	swirler	with	the	best	performance	has	been	determined	
by	comparing	the	test	results	and	calculations	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Girdap Üreteci, Girdap Sayısı, Taguchi Yöntemi, Kobra Başlı Pitot Tüpü 
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ÖZET	

Bu	 çalışmada,	 gaz	 türbinleri	 yanma	odalarında	meydana	 gelen	 yanma	kararsızlıkları	
incelenmiş	 ve	 kontrol	 altına	 alınma	 yöntemleri	 ele	 alınmıştır.	 Yüksek	 maliyetli	
hasarlara	 yol	 açan	 bu	 etken,	 yanma	 odasında	 açığa	 çıkan	 ısı	 ile	 basınç	
dalgalanmalarının	 kritik	 frekanslarda	 karşılaşmasıyla	 tetiklenmektedir.	 Yakıt	 cinsi,	
hava	sıcaklığı	ve	yakıt‐hava	karışım	oranı	gibi	 faktörlerin	yanma	rejimini	değiştirdiği	
gözlenmiştir.	 Gaz	 türbinlerinde,	 yanma	 odası	 geometrisi,	 yakıcı	 tipi	 tasarımlarındaki	
iyileştirme	 ve	 eklentiler	 daha	 istikrarlı	 bir	 yanmaya	 katkı	 sağlamaktadır.	 Sayısal	
simülasyonlarla	 Alstom	 firmasına	 ait	 endüstriyel	 yakıcıdan	 elde	 edilen	 deneysel	
veriler	 karşılaştırılmıştır.	 Sayısal	 sonuçlar	 LES	 ve	 TFLES	metotları	 kullanılarak	 elde	
edilmiştir.	Ayrıca,	Ambarlı	Çift	Yakıtlı	Kombine	Çevrim	Elektrik	Santrali’nde	bulunan	
Siemens	V94.3	SGT5	4000F	gaz	türbinleri	işletme	koşullarında	gözlenerek	yanmadaki	
dengesizliklerin	 oluşumu,	 sisteme	 etkileri	 ve	 minimize	 edilme	 yöntemleri	
kaydedilmiştir.	Helmholtz	rezonatörü	ilave	edilmiş	dairesel	yanma	odası	modellenerek	
ön	 karışımsız	 yanma	 simülasyonu	 gerçekleştirilmiş	 ve	 sonuçlar	 incelenmiştir.	 SGT5	
4000F	modelinde	yanma	istikrarı	ARGUS	sistemi	 ile	otomatik	olarak	sağlanmaktadır.	
Yanma	odası	çeperine	monte	edilmiş	piezoelektrik	sensörün	algıladığı	titreşim	verileri	
anında	ARGUS	sistemince	işlenerek	değerlendirilmektedir.	Türbine	giren	yakıt	ve	hava	
debileri	 düzenlenerek	 yanma	 odası	 salınım	 frekansları	 kritik	 değerlerden	 uzak	
tutulmaktadır	

ABSTRACT

In	 this	 work,	 combustion	 instabilities	 in	 gas	 turbine	 combustion	 chambers	 are	
investigated	and	the	methods	of	controlling	them	are	examined.	The	effect,	which	
causes	high	cost	damages	on	the	system,	is	triggered	when	the	frequencies	of	heat	
release	 and	pressure	oscillations	 in	 the	 combustion	 chamber	 coincide	 at	 critical	
values.	Combustion	regime	changes	are	observed	as	the	factors	such	as	fuel	type,	
air	 temperature	 and	 air‐fuel	 ratio	 varies.	 Improvements	 in	 the	 burner	 design,	
combustion	chamber	geometry	and	the	auxiliary	units	of	gas	turbines	contribute	
to	more	stable	combustion.	In	this	thesis,	numerical	simulations	and	the	test	data	
of	the	industrial	burner	of	Alstom	Power	are	compared.	The	numerical	results	are	
obtained	 by	 LES	 and	 TFLES	methods.	 In	 addition,	 the	 formation	 of	 combustion	
instabilities,	 their	effect	on	 the	system	and	 the	methods	of	minimizing	 them	are	
determined	by	observing	two	Siemens	SGT5	4000F	gas	turbines	in	Ambarli	Dual	
Fueled	 Combined	 Cycle	 Power	 Plant	 during	 their	 operation.	 A	 Helmholtz	
Resonator	 added	 annular	 combustion	 chamber	 is	 modeled,	 non‐premixed	
combustion	 simulation	 is	 performed	 on	 it	 and	 the	 results	 are	 evaluated.	
Combustion	 is	 controlled	 by	 ARGUS	 System	 in	 SGT5	 4000F	 automatically.	 The	
oscillation	frequencies	observed	by	piezoelectric	sensors	which	were	mounted	on	
the	 combustion	 chamber	wall	 are	 transmitted	 and	 evaluated	 by	 ARGUS	 control	
system	in	real	time,	thereby	the	fuel	and	air	flow	rates	are	regulated	to	assure	safe	
operation	of	the	chamber	away	from	the	critical	oscillation	frequencies
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ÖZET	

Bu	çalışma,	 temelde	deneysel	bir	 çalışma	olup,	Soma	B	Termik	Santralı	2.	Ünitesinin	
pulverize	 linyit	 yakıtlı	 buhar	 kazanında	 gerçekleştirilmiştir.	 Çalışma	 iki	 aşamadan	
oluşmaktadır:	 Birinci	 aşama	 değirmen	 öğütme	 performansının	 tespiti	 olup,	
santrallarda	rutin	yapılan	kömür	ve	kül	analizleri	dışında,	kazana	beslenilen	kömürün	
tane	 iriliği	 ve	 pulverize	 kömür	 kanallarında	 yakıt‐gaz	 debileri	 özel	 bir	 test	 düzeneği	
yardımı	ile	belirlenmiştir.	Elde	edilen	veriler	yorumlanarak	değirmenlerin	öğütme	ve	
ayırma	 performansı	 ortaya	 konmuştur.	 İkinci	 aşama	 birinci	 aşama	 testlerin	 devamı	
niteliğinde	 olup,	 kazan	 yanma	 verimini	 iyileştirmeye	 yönelik	 deneysel	 çalışmalardır.	
Bu	 kapsamda	 yanma	veriminde	 etkin	 rol	 oynayan;	 yakma	havası	miktarı,	 yakıt‐hava	
karışımı,	 gaz	 hızları	 ve	 pulverize	 kömür	 tane	 iriliği	 ile	 ilişkili	 birtakım	 testler	
gerçekleştirilmiştir.	Bu	testler:	yakıcı	girişi	hava	ayarları,	yakma	havasının	kontrolü	ve	
altı	 değirmenin	 birlikte	 çalıştırılması	 testleridir.	 Bu	 çalışmalar	 sonucunda	 kazan	 için	
kritik	 işletme	 parametreleri	 belirlenmiş	 ve	 problemlerin	 kök	 nedenleri	 ortaya	
çıkarılarak	 mevcut	 duruma	 uygun	 çözüm	 önerileri	 sunulmuştur.	 Ünite	 kazanın	 tam	
yükte,	ön	ısıtıcı	çıkışı	O2	oranı	%5,5‐6,	ikincil	hava	klape	konumları	alt	ve	üst	sırasıyla	
%50	 ve	%25	 açıklıklarda,	 kış	 aylarında	 6	 değirmen	 birlikte	 her	 biri	%75	 yükte,	 yaz	
aylarında	 ise	 5	 değirmen	 her	 biri	 %90	 yükte,	 çalışacak	 şekilde	 işletilmesi	 tavsiye	
edilmiştir.	 Bu	 çalışmada	 ayrıca,	 bir	 pulverize	 linyit	 yakıtlı	 kazanda	 yanma	
performansını	iyileştirmeye	yönelik	yapılabilecek	test	ve	analizler	konusunda	yeni	bir	

ABSTRACT

This	 thesis	 consists	 of	 experimental	 studies	 which	 were	 carried	 out	 in	 the	
pulverized	 lignite‐fired	boiler	of	Soma	B	Thermal	Power	Plant	Unıt	2.	The	study	
consists	 of	 two	 steps:	 The	 first	 step	 is	 the	 determination	 of	 the	 grinding	 mill	
performance.	 Within	 this	 first	 step,	 besides	 routine	 coal	 and	 ash	 analysis	 in	 a	
pulverized	lignite	fuel	thermal	power	plant,	pulverized	coal	grain‐size	distribution	
and	fuel‐gas	quantities	in	each	channel	is	determined	with	the	help	of	special	test	
equipment	after	a	pulverized	coal	mill.	Current	mill	performances	are	determined	
by	evaluating	the	collected	test	data.	Second	step	which	is	the	continuation	of	first	
step	 consists	 of	 experimental	 work	 to	 improve	 boiler	 combustion	 efficiency.	
Within	this	scope,	the	amount	of	combustion	air	and	its	mixture	with	pulverized	
coal	fuel,	which	plays	an	active	role	in	the	efficiency,	gas	velocity	and	particle	size	
associated	tests	are	conducted.	These	are	burner	inlet	air	setting,	combustion	air	
setting	and	operation	with	the	six	mills	tests.	As	a	result	of	these	studies,	critical	
operational	parameters	are	determined	and	root‐cause	analysis	of	 the	problems	
are	 obtained,	 yielding	 some	 propositions	 on	 the	 solution	 of	 current	 problems.	
Following	operational	parameters	are	recommended:	O2	ratio	at	preheater	outlet	
is	to	be	5,5‐6%,	lower	and	upper	secondary	air	flap	openings	to	be	50%	and	25%	
respectively,	 operation	 of	 6	 mills	 each	 of	 them	 at	 75%	 load	 in	 winter	 and	
operation	of	5	mills	each	of	 them	at	90%	load	 in	summer.	This	study	presents	a	
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yaklaşım	sunulmuştur new	 procedure	 for	 tests	 and	 analysis	 to	 determine	 current	 performances	 of	
thermal	 power	 plant	 boilers	 and	 to	 improve	 the	 combustion	 in	 a	 pulverized	
lignite‐fired	boiler	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Pulverize  kömür  ateşlemeli  kazanlar,  eşkinetik  kömür  nekleme 
düzeneği, kirli hava testi, birincil hava, ikincil hava, değirmen 
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ÖZET	

Katı	oksit	yakıt	hücreleri,	diğer	yakıt	hücresi	sistemleri	ile	kıyaslandıklarında	düşük	
maliyetleri	 ve	 yakıt	 çeşitlilikleri	 ile	 ticarileşme	 aşamasında	 en	 yakın	 yakıt	 hücresi	
sistemlerinden	 biri	 olarak	 ön	 plana	 çıkmaktadırlar.	 Petrol	 sonrası	 senaryolara	
hazırlanan	 günümüz	 dünyasında,	 yakıt	 hücreleri	 yakın	 gelecek	 için	 en	 ümit	 verici,	
çevreci	 teknolojilerdir.	 Emisyon	 oluşturmamaları,	 modüler	 olmaları,	 ses	 ve	 ısı	 izi	
bırakmamaları	 gibi	 birçok	 önemli	 avantaj	 ise	 bu	 enerji	 sistemlerini	 askeri	
uygulamalar	 için	 en	 etkin	 çözümlerden	 biri	 haline	 getirmektedir.	 Verilen	 tez	
kapsamında	yapılan	çalışmalar	Kale	Kalıp	A.Ş.	firması	ile	birlikte	gerçekleştirilen	STZ	
00892‐11	No’lu	Bilim	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı	SanTez	projesi	ve	Avrupa	birliği	
FP7	 programı	 kapsamında	 desteklenen	 ,	 Adelan	 Technology,	 University	 of	
Birmingham,	 Kale	 Kalıp	 A.Ş.	 ve	 Gebze	 Teknik	 Üniversitesi	 ortaklı	 NEWGEN	 SOFC	
projesi	 kapsamında	 gerçekleştirilmiştir.	 Yapılan	 çalışmalarda	 ülkemizde	 ilk	 kez	
ekstrüzyon	 yöntemi	 ile	 mikro	 boru	 tipi	 katı	 oksit	 yakıt	 hücreleri	 üretilmiş	 ve	 bu	
hücrelerden	100	Watt	güç	üreten	bir	yakıt	hücresi	sistemi	üretilmiştir		

ABSTRACT	

When	they	are	compared	with	other	fuel	cell	systems,	solid	oxide	fuel	cells	are	one	
of	 the	most	commercial	ready	 fuel	cell	systems	with	their	relatively	 low	costs	and	
fuel	 variety.	At	 the	 stage	of	 after	 gas	 scenarios,	 solid	oxide	 fuel	 cells	 are	 the	most	
efficient	and	environmental	 friendly	 technology	 for	 the	near	 future.	As	a	modular,	
heat	 and	 noise	 proof	 and	 zero	 emission	 technology,	 they	 became	 really	 popular	
especially	 on	 military	 applications.	 Studies	 conducted	 in	 this	 thesis	 were	 done	
according	 to	 the	 Project	 STZ	 00892‐11	 with	 the	 support	 of	 Kale	 Kalıp	 A.	 Ş.	 And	
Ministery	of	Science,	Industry	and	Technology	and	FP7	project	NEWGEN	SOFC		with	
support	of	Adelan	Technology	UK,	University	of	Birmingham,	Kale	Kalıp	A.	 Ş.	And	
Gebze	Technical	University.		At	the	studies,	first	micro	tubular	solid	oxide	fuel	cells	
were	produced	in	Turkey	with	extrusion	and	a	100	Watt	micro	tubular	solid	oxide	
fuel	cell	system	was	built	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Mikro Boru Tipi Katı Oksit Yakıt Hücresi , Yakıt Hücresi, Hidrojen 
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ÖZET	

Bu	 çalışma	 da	 MAO	 metodu	 ile	 küçük	 ev	 aletlerinin	 komponentlerine	 yeni	
fonksiyonlar	kazandırılması	amaçlanmıştır.	Bu	amaç	doğrultusunda	alümina	çözeltisi	
ile	elektrikli	buharlı	 el	ütülerinin	ütüleme	yüzeyleri	olan	 tabanları	MAO	metodu	 ile	
kaplanmıştır.	 Elde	 edilen	 kaplamaların	 kalınlıkları,	 yüzey	 pürüzlülükleri,	 adezyon	
dayanımları,	 sertlikleri	 kaplama	 süresine	 bağlı	 olarak	 incelenmiştir.	 Kaplamaların	
ütülerdeki	davranışlarını	anlamak	için	çeşitli	sıcaklık	ölçümleri	alınmış,	bu	ölçümler	
termal	 kamera	 görüntüleri	 ile	 desteklenmiştir.	 Yapılan	 kaplamaların	 XRD	 ile	
malzeme	 karakterizasyonu	 yapılmış;	 SEM	 ile	 yüzey	 ve	 kesitteki	 kaplamanın	
özellikleri	 değerlendirilmiştir.	 Son	 olarak	 incelemelerimizin	 sonuçları	
değerlendirilerek	 MAO	 metodunun	 ütü	 tabanlarındaki	 kullanımının	 muadil	 diğer	
kaplamalara	olan	avantajları	açıklanmıştır	

ABSTRACT

The	purpose	of	this	study	is	figure	add	new	functions	for	small	appliances	by	MAO	
method.	 For	 this	 aim,	 electric	 stream	 iron	 surfaces	 were	 covered	 by	 solution	 of	
alumina	with	MAO	method.	 Thickness,	 surface	 roughness,	 adhesion	 strength	 and	
hardness	of	the	surface	was	investigated	by	dependable	coating	time.	To	investigate	
the	 behavior	 of	 the	 coatings,	 measurements	 were	 done	 by	 various	 temperature.	
These	 measurements	 were	 supported	 by	 thermal	 camera	 images.	 Material	
characterization	was	done	by	XRD;	properties	of	coating’s	surface	and	cross‐section	
areas	were	analyzed	by	SEM.	Finally,	results	were	exanimated	and	the	advantages	
of	 MAO	 method	 on	 iron	 surface	 was	 described	 and	 compared	 with	 equivalent	
coatings	
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ÖZET	

Bu	çalışmada,	anot	destekli	Boru	Tipi	Katı	Oksit	Yakıt	Hücreleri	(Boru	tipi‐KOYH)	için	
katot	 malzemeleri	 geliştirilmiştir	 ve	 hücre	 performansına	 etkileri	
araştırılmıştır.Birinci	 aşamada	 katot	 malzemeleri	 glisin	 –	 nitrat	 yöntemi	 (GNP)	
kullanılarak	 sentezlenmiştir.	 Bu	 yöntem	 ile	 homojen,	 düşük	 tane	 boyutuna	 sahip	
seramik	 katot	malzemeler	 ucuz	 başlangıç	malzemeleri	 kullanılarak	 üretilmişlerdir.	
Sentezlenen	bu	nano	–	mikro	boyutlu	metal	oksit	 tozlar	 ikinci	aşamada	karakterize	
edilmiştir.	 Karakterizasyon	 için	 XRD	 (X‐Ray	 Diffraction),	 SEM	 (Scanning	 Electron	
Microscopy),	 DSC	 (Differential	 Scanning	 Calorimetry),	 TGA	 (Thermo	 Gravimetric	
Analysis),	ve	Nanosizer	kullanılarak,	 tozların	kristal	yapısı,	morfolojisi,	 tane	boyutu	
incelenmiştir.	 Son	 aşamada	 ise	 üretilen	 katot	 malzemeleri	 elektrik	 performansına	
göre	incelenmiştir.	Literatürde	verilen	değerler	ışığında,	sentezlenen	tozların	yapısal	
ve	elektriksel	karşılaştırmaları	yapılmıştır.	Sonuçlar	detaylı	bir	şekilde	bu	çalışmada	
sunulmuştur	

ABSTRACT

In	this	study,	cathode	materials	 for	anode	supported	tubular	Solid	Oxide	Fuel	Cell	
(T‐SOFC)	were	produced	and	their	effect	on	cell	performance	was	 investigated.	 In	
the	 first	 step,	 cathode	 materials	 were	 synthesized	 by	 Glycine	 –	 Nitrate	 Process	
(GNP).	With	this	method,	ceramic	cathode	materials	were	produced	homogeneous	
and	in	small	particle	size	by	using	inexpensive	precursor.	This	synthesized	nano	–	
micro	sized	metal	oxide	powders	were	characterized	 in	 the	second	step.	By	using	
XRD	 (X‐Ray	 Diffraction),	 SEM	 (Scanning	 Electron	 Microscopy),	 DSC	 (Differential	
Scanning	 Calorimetry),	 TGA	 (Thermo	 Gravimetric	 Analysis),	 and	 Nanosizer;	 the	
crystaline	structure,	the	morphology,	and	the	particle	size	were	investigated.	In	the	
last	 step,	produced	cathode	materials’	 electrical	performance	was	analyzed.	Their	
effect	on	cell	performance	was	compared	with	cathode	materials	in	literature.	The	
results	were	examined	in	detail	in	this	thesis	
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ÖZET	

Tez	 çalışmasında	 ilk	 olarak	 KNN	 esaslı	 1‐3	 piezokompozitlerin	 üretilebilirliğinin	
sağlanması	 istenmektedir.	 Bunun	 yanı	 sıra	 üretilen	 kompozitlerde	 hidrofon	 ve	
transdüser	 uygulamaları	 için	 istenilen	 elektriksel	 değerlere	 ulaşılması	
amaçlanmıştır.	Literatürde	yapılmış	çalışmalar	genellikle	kurşun	 içeren	Pb(Zr,Ti)O3	
bileşiklerini	 temel	 alan	 kompozitlerdir.	 Tez	 çalışması	 kapsamında	kurşunsuz	 çevre	
dostu	 KNN/Epoxy	 kompozitlerin	 üretimi	 teknolojik	 olarak	 farklı	 bir	 yaklaşım	
sağlayacaktır	

ABSTRACT

In	this	thesis,	to	ensure	the	manufacturability	of	KNN	based	1‐3	piezocomposite	are	
required.	 In	 addition,	 it	 is	 aimed	 to	 achieve	 the	 desired	 electrical	 value	 for	 the	
hydrophone	 and	 transducer	 applications	 in	 the	 produced	 composites.	 Typically,	
studies	have	been	made	in	the	literature	containing	lead	Pb(Zr,Ti)O3	composites	are	
based	on	the	compounds.	In	this	thesis,	environment	friendly	lead‐free	KNN/epoxy	
composite	 manufacturing	 technology	 will	 provide	 a	 different	 approach	
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ÖZET	

Bu	 çalışmada,	 hidrofobik	 özelliğe	 sahip	 demir	 oksit	 parçacıkları	 ile	 hidrofobik	
davranışa	 sahip	 PVDF	 polimerinin	 birleştirilerek	 kaplama	 şeklinde	 cam	 yüzeyine	
uygulanması	 ile	 süperhidrofobik	 bir	 yüzeyin	 elde	 edilmesi	 ve	 daha	 sonra	 bu	
süperhidrofobik	 yüzeyin	 buzlanma	 karşıtı	 özelliğinin	 incelenmesi	 amaçlanmıştır.	
Ucuz	bir	demir	oksit	kaynağı	olan	demir	nitrat	kullanılarak	çiçeksi	morfolojiye	sahip	
olacak	 şekilde	 hematit,	 ,	 mikron	 altı	 boyutta	 üretilmiştir.	 Daha	 sonra	
polivinilidin	 florid	 polimeri	 (PVDF),	 dimetil	 formamid	 (DMF)	 ve	 tetrahidrofuran	
(THF)	 çözücülerinde	 tamamen	 çözündürülmüştür.	 Hematit	 formdaki	 çiçeksi	 demir	
oksit	 tozları,	 çözündürülen	 PVDF	 polimeri	 ile	1: 3	oranında	 karıştırılıp,	 cam	 yüzeye	
kaplama	 yapılmıştır.	 Camlar,	 daldırmalı	 kaplama	 cihazı	 ve	 döndürmeli	 kaplama	
cihazı	 kullanılarak	 kaplanmıştır.	 Demir	 oksit	 tozları,	 X‐ışınları	 kırınımı	 (XRD),	
taramalı	 elektron	 mikroskobu	 (SEM)	 teknikleri	 ile	 PVDF	 polimeri	 ise	 FT‐IR,	 SEM	
teknikleriyle	 analiz	 edilirken,	 kaplanan	 camların	 temas	 açısı	 “durağan	 damla	
metodu”	 ile	 ölçülmüştür.	 Kaplanan	 yüzeyler	 AFM,	 SEM,	 EDX	 teknikleri	 ile	
incelenmiştir.	 Sadece	 PVDF	 ile	 kaplanan	 camların	 su	 temas	 açısı	 101 3	
bulunurken	(hidrofobik	davranış)	,	PVDF	ve	demir	oksit	tozlarının	birleştirilmesiyle	
elde	 edilen	 karışımla	 kaplanan	 camların	 su	 temas	 açısı	158 5	(süperhidrofobik	
davranış)	 bulunmuştur.	 Süperhidrofobiklik	 için	 gereken	 temel	 iki	 şart	 olan;	 çok	
düşük	 yüzey	 enerjisi	 ve	 nano‐mikron	 boyutunda	 yüzey	 pürüzlülüğü	 sağlandıktan	
sonra	 elde	 edilen	 süperhidrofobik	 yüzeylerin	 buzlanma	 karşıtı	 özellikleri	

ABSTRACT

In	 this	 study,	 it	 was	 aimed	 to	 put	 together	 hydrophobic	 iron	 oxide	 particles	 and	
hydrophobic	PVDF	(polyvinylidene	fluoride)	polymer	on	a	glass	surface	as	a	coating	
to	obtain	a	superhydropobic	surface	and	investigate	the	anti‐icing	properties	of	that	
superhydropobic	surface.	Submicron	size	hematite	particles,	( )	which	had	
flowerlike	 morphology	 was	 produced	 by	 using	 iron	 nitrate	 which	 was	 a	 cheap	
resources	 of	 iron	 oxide.	 Then,	 polyvinylidene	 fluoride	 (PVDF)	 polymer	 was	
completely	 solved	 in	 dimethyl	 formamide	 (DMF)	 and	 tetrahydrofuran	 (THF)	
solvents.	Hematite	particles	and	solubilized	PVDF	polymer	were	mixed	at	a	ratio	of	
1: 3	and	this	mixture	was	then	applied	to	the	glass	sufaces	as	a	coating	by	using	dip	
coater	 and	 spin	 coater,	 individually.	While	 iron	oxide	particles	were	 examined	X‐
Ray	and	SEM,	PVDF	was	analyzed	by	FT‐IR	and	SEM.	Also,	surfaces	of	coated	glasses	
were	investigated	by	using	AFM,	SEM,	EDX	studies	and	the	water	contact	angle	and	
water	 contact	 hysteresis	 of	 coated	 surfaces	 were	 measured	 with	 sessile	 drop	
method.		While	the	water	contact	angle	of	glasses	which	was	coated	by	pure	PVDF	
was	 found	 to	 be	101 3	(hydrophobic	 behavior),	 the	 water	 contact	 angle	 of	
glasses	coated	by	solution	that	was	obtained	by	combining	iron	oxide	particles	and	
PVDF	 was	 measured	 to	 be	 158 5 	(superhydrophobic	 behavior).	
Superhydrophobic	behavior	can	be	achieved	by	ensuring	two	conditions	together:	a	
surface	with	a	low	surface	energy	and	nano‐micron	scale	surface	roughness.	When	
these	conditions	were	met,	the	anti‐icing	behavior	of	that	surface	was	examined.	In	
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incelenmiştir.	 Düşük	 yüzey	 enerjisi	 PVDF,	 nano	 boyuttaki	 yüzey	 pürüzlülüğü	 de	
çiçeksi	 demir	 oksit	 parçacıklarıyla	 elde	 edilmiştir.	 Süperhidrofobik	 yüzeyler,	 çok	
yüksek	 temas	 açıları	 sayesindeyüzeyle	 daha	 az	 temas	 ederler.	 Bu	 özelliklerinden	
dolayı;	 süperhidrofobiklik	 elde	 edilen	 yüzeylerin,	 buzlansalar	 bile	 buzdan	3	saniye	
gibi	çok	kısa	bir	sürede	kurtuldukları	görülmüştür	

this	 study,	 PVDF	 polymer	 provided	 the	 low	 surface	 energy	 condition	 and	 the	
flowerlike	 morphology	 of	 iron	 oxide	 particles	 provided	 the	 nano	 scale	 surface	
roughness	condition.	Süperhidrofobik	yüzeyler,	çok	yüksek	temas	açıları	sayesinde	
yüzeyle	 daha	 az	 temas	 ederler.	 Due	 to	 their	 very	 high	 water	 contact	 angle,	 the	
superhydropobic	surfaces	have	very	limited	contact	area	with	water	droplets.	This	
fact	was	witnissed	 in	 this	 study	by	observing	 the	 removal	of	 the	 ice	gob	 that	was	
formed	on	the	superhydropobic	surfaces	within	3	seconds	of	applying	the	air	blast		

Anahtar Kelimeler / Key‐words Süperhidrofobik,	Buzlanma	Karşıtı	Kaplama,	Çiçeksi	Demir	Oksit	
Parçacıkları,	PVDF	(polivinilidin	florid).			
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ÖZET	

Bu	çalışmada,	Al2O3	seramik	malzemesinin	heterojen	çöktürme	yöntemi	kullanılarak	
nano	 boyutta	 nikel	metal	 parçacıklar	 ile	 takviye	 edilerek	 üretilmesi	 ve	 daha	 sonra	
metal	 oranı	 ile	 sinterleme	 sıcaklığına	 bağlı	 olarak	 mikroyapı	 ve	 malzeme	
özelliklerinin	 incelenmesi	 amaçlanmıştır.	 Yüksek	 özellikli	 kompozit	 malzeme	 elde	
etmek	 için	 homojen	 metal	 parçacık	 dağılımını	 sağlamak	 gerektiğinden,	 üretim	
yöntemi	 olarak	 heterojen	 çöktürme	 yöntemi	 tercih	 edilmiştir.	 Mikron	 boyutlu	
alümina	 içerisinde,	 nano	 boyutta	 Ni	 metal	 parçacıkları	 farklı	 hacim	 oranlarında	
içeren	 %	1, 3, 5 	kompozit	tozlar	hazırlanmış	ve	disk	şeklinde	preslenme	işleminden	
sonra,	 üç	 farklı	 sıcaklıkta	 1450 1500 1550° 	sinterlenmiştir.	 Sinterlenen	
numunelerin	 yoğunluk,	 sertlik	 ve	 toklukları	 deneysel	 olarak	 ölçülmüştür.	 Ayrıca	
numunelerin	X‐ışınımı	kırınımı	 ile	kristal	 faz	analizi,	 taramalı	 elektron	mikroskobu	
çalışmaları	 ile	mikroyapı	karakterizasyonu	yapılmıştır.	Yapılan	çalışma	 ile	homojen	
metal	 parçacık	 dağılımı	 sağlanabilmiştir.	 Yoğunlaşmanın	 artan	 sıcaklıkta	 arttığı	
ancak	 artan	 metal	 hacim	 oranı	 ile	 azaldığı	 görülmüştür	 ve	 en	 iyi	 yoğunlaşma	
1550° ’de	 elde	 edilmiştir.	 En	 yüksek	 sertlik	22.53	GPa	olarak	1550° ’de	%	1	Ni	
oranı	 için	 elde	 edilse	 de,	 artan	 metal	 hacim	 oranının	 sertlik	 üzerinde	 belirgin	
olumsuz	etkisi	olmadığı	görülmüştür.	Yoğun	numunelerden	elde	edilen	tokluk	ölçüm	
sonuçları	 ise	 artan	 nikel	 hacim	 oranının	 tokluğu,	 çatlak	 köprüleme	 ve	 çatlak	 yön	
değiştirme	mekanizmalarının	etkisi	ile	hafifçe	arttırdığını	göstermiştir	

ABSTRACT

In	 this	work,	 it	was	 aimed	 to	produce	Al2O3	 ceramics	 reinforced	with	 nano	 sized	
nickel	 metal	 particles	 by	 using	 heterogeneous	 precipitation	 method	 and	 later	 to	
investigate	its	properties	and	microstructure	which	change	according	to	metal	ratio	
and	 sintering	 temperature.	 Heterogeneous	 precipitation	 method	 was	 chosen	 as	
fabrication	method	because	homogeneous	particle	dispersion	 is	 required	 in	order	
to	obtain	composite	material	with	high	properties.	Composite	powders	which	have	
nano	 sized	 Ni	 metal	 particles	 in	 different	 ratios	 1, 3, 5	vol	% 	in	 micron	 sized	
alumina	were	prepared	and	after	pressing	in	disc	form,	they	were	sintered	at	three	
different	 sintering	 temperature	 1450 1500 1550° .	The	 density,	 hardness	
and	 toughness	 of	 sintered	 specimens	 were	 measured	 experimentally.	 Also,	
microstructure	characterization	was	made	by	scanning	electron	microscope	studies	
and	 crystal	 phase	 analyses	 of	 specimens	 were	 made	 by	 X‐ray	 diffraction.	
Homogeneous	 metal	 particle	 dispersion	 was	 achieved	 through	 this	 work.	 It	 was	
observed	 that	 densification	 increased	 with	 increasing	 sintering	 temperature	 but	
decreased	 with	 increasing	 metal	 volume	 ratio	 and	 the	 highest	 densification	 was	
obtained	 at	1550° .	 Although	 the	 highest	 hardness	 was	 attained	 to	 1	 vol	%	Ni	
22.53	GPa 	at	1550° ,	it	was	observed	that	increasing	metal	volume	ratio	had	not	
a	 clear	 negative	 effect	 on	 hardness.	 The	 toughness	 results	 of	 dense	 specimens	
showed	that	increasing	nickel	volume	content	increased	toughness	slightly	because	
of	crack	bridging	and	crack	deflection	mechanisms	
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ÖZET	

Çalışmanın	amacı	 ikiz	merdane	sürekli	döküm	yöntemi	(TRC)	ve	geleneksel	sürekli	
döküm	yöntemi	(DC)	ile	üretilmiş	1050	alüminyum	alaşımlarına	anodik	oksidasyon	
(eloksal)	uygulanması	ve	yüzey	özelliklerinin	incelenerek	artan	potansiyel	ile	birlikte	
oluşturulan	 eloksal	 tabakasının	 özelliklerinin	 incelenmesidir.	 Anodik	 oksidasyon	
yöntemiyle	yüzeylerinde	oksit	 tabakası	oluşturulmuş	 ikiz	merdaneli	 sürekli	döküm	
ve	 geleneksel	 sürekli	 döküm	 üretim	 1050	 AA	 alüminyum	 alaşım	 numunelerinin;	
yüzey	 özelliklerine,	 farklı	 voltaj	 değerlerinin	 etkisi	 incelenmiş	 ve	 karşılaştırmalar	
yapılmıştır.	 Anodik	 oksidasyon	 işlemi	 10	 V,	 12	 V,	 14	 V,	 16	 V	 değerlerinde,	 18	 ˚C	
sıcaklıkta,	 165	 g/l	 sülfürik	 asit	 içerisinde	 30	 dakika	 süreyle	 yapılmıştır.	 Eloksal	
uygulanmış	 numunelerin,	 optik	 ve	 taramalı	 elektron	mikroskop	 ile	 kesitten	 tabaka	
kalınlıkları,	 enerji	 dağılım	 spektroskobisi	 (EDS)	 ile	 oksit	 tabakası	 elementleri,	 X‐
ışınları	 difraktometresi	 (XRD)	 ile	 yüzeyde	 oluşan	 fazlar,	 X‐ışınları	 fotoelektron	
spektroskopisi	(XPS)	ile	yüzeyde	bulunan	elementlerin	tespiti	profilometre	ile	yüzey	
pürüzlülüğü	 incelenmiştir.	Artan	potansiyel	 ile	birlikte	artan	kaplama	kalınlığı	elde	
edilmiştir.	 TRC	 üretim	 için	 ortalama	 3‐11	 µm	 arasında,	 DC	 üretim	 için	 3‐17	 µm	
anodik	 oksit	 tabakası	 elde	 edilmiştir.	 EDS,	 XRD	 ve	 XPS	 sonuçları	 oluşan	 oksit	
tabakasının	amorf	alümina	oluştuğunu	göstermiştir.	Yüzey	pürüzlülük	değerleri	(Ra)	
DC	üretim	numuneler	için	ortalama	0,18‐0,33	µm	arasında,	 	TRC	üretim	numuneler	
için	ise	ortalama	0,15‐0,26	µm	arasında	elde	edilmiştir	

ABSTRACT

The	aim	of	the	study	is	to	apply	anodic	oxidation	process	(eloxal)	and	to	investigate	
the	surface	properties	of	anodic	oxidation	layer	in	1050	AA	sheet	produced	by	twin‐
roll	 continuous	 casting	 (TRC)	 and	 direct	 chill	 casting	 (DC)	 method.	 Also	 it	 is	 to	
examine	 the	 surface	 properties	 with	 increasing	 the	 potential	 to	 investigate	 the	
properties	of	anodized	layer.	Surfaces	of	the	oxide	layer	formed	by	anodic	oxidation	
process	on	the	twin	roll	casting	and	direct	chill	casting	method	are	compared	and	
examined	with	applied	different	potential	values.	Anodic	oxidation	is	carried	out	in	
different	potentials	(10	V,	12	V,	14	V,	16	V)	for	the	same	time	durations	(30	minute)	
at	 the	same	 temperature	18	 ˚C	and	 the	same	concentrations	of	 the	sulphuric	acid	
(165	 g/l).	 Thickness	 of	 the	 anodic	 oxidation	 layer,	 elemental	 composition	 of	 the	
anodic	 oxidation,	 phase	 structure,	 surface	 morphology	 and	 surface	 composition	
were	 analyzed	 by	 an	 optical	 microscopy,	 scanning	 electron	 microscopy	 (SEM),	
energy	dispersive	spectroscopy	(EDS),	X‐ray	diffaction		(XRD),	profilometer	and	X‐
ray	 photoelectron	 spectroscopy	 (XPS),	 respectively.	 The	 thickness	 of	 oxide	 layer	
was	 increased	 with	 increasing	 potential	 values.	 The	 average	 thickness	 of	 the	
anodized	coatings	ranged	from	3	to	11	μm	for	TRC	sample	and	from	3	to	17	μm	for	
DC	 samples.	EDS,	XRD	and	XPS	 results	 showed	 that	 the	oxide	 layer	 is	 amorphous	
alumina.	 The	 surface	 roughness	 (Ra)	 of	 anodic	 oxidation	 layers	 average	 ranged	
from	 0,18	 and	 0,33	 µm	 for	 DC	 samples	 and	 0,15	 and	 0,26	 µm	 for	 TRC	 samples	
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ÖZET	

Bu	 çalışmada,	 sol‐jel	 yöntemi	 kullanılıp,	 daldırma	 ile	 ince	 film	 kaplama	 yapılarak	
silisyum	 altlık	 üzerine	 çinko	 katkılı/katkısız	 HA	 kristalleri	 sentezlenmiştir.	
Oluşturulan	 sol‐jel	 çözeltisinde	 Ca/P	 oranı	 1,67	 olacak	 şekilde	 ayarlanmıştır.	 Her	
numunesi	10	kat	kaplanan	ince	filmler	her	kaplama	sonrası	10’	ar	dakika	tutulacak	
şekilde	 1000	 0C’	 lik	 fırında	 tutulmuş	 ve	 son	 kaplamadan	 sonra	 40	 dakika	 bu	
sıcaklıkta	 bekletilip,	 fırın	 ortamında	 soğutmaya	 bırakılmıştır.	 	 	 Farklı	 oranlarda	
kullanılan	çinkonun	HA	kristal	boyutu	üzerindeki	etkileri,	oluşturulan	ince	filmlerin	
kalınlığı,	 ince	 filmdeki	 porozite	 oranları,	 mikroyapıları	 ve	 kimyasal	 analizleri	 XRD,	
SEM	 ve	 EDS	 kullanılarak	 incelenmiştir.	 Bu	 çalışmada	 çinko	 katkısı	 antimikrobiyal	
özelliğinden	dolayı	tercih	edilmiştir	

ABSTRACT

In	this	study,	a	sol‐gel	method	by	dip	coating	is	used	to	synthesize	the	zinc	doped‐
undoped	hydroxyapatite	(HA)	crystals	on	silicon	substrate	as	a	thin	film.	The	Ca/P	
ratio	 in	 the	generated	sol‐gel	 solution	 is	 set	 to	be	1.67.	Each	specimen	of	 the	 thin	
films	which	are	coated	10		layers	are	kept	in	the	furnace	at	1000	0C	for	10	minutes	
after	each	layer	and	after	the	last	layer	these	specimens	are	sintered	at	1000	0C	for	
40	minutes,	then	they	were	allowed	to	cool	in	the	furnace	atmosphere.	The	effect	of	
the	doped	zinc	in	different	concentration	on	the	HA	crystal	size,	thin	films	thickness	
and	porosity	rates,	microstructures	and	chemical	compositions	are	investigated	by	
using	 X‐Ray	 Diffraction	 (XRD),	 Scanning	 Electron	 Microscope	 (SEM)	 and	 Energy	
Dispersion	Spectroscopy	 (EDS).	 In	 this	work,	 Zinc	 additive	 is	preferred	due	 to	 its	
antimicrobial	properties	
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ÖZET	

Bu	çalışmanın	amacı,	zirkonya/spinel/müllit	esaslı	çok	fazlı	kompozitleri	çoğunlukla	
doğal	 mineralleri	 kullanarak	 ve	 tek	 aşamalı	 sinterleme	 yöntemi	 ile	 normal	
atmosferde	 sinterleme	 metodu	 ile	 oluşturmak	 ve	 onların	 mekanik	 davranışlarını	
karakterize	 etmektir.	 Bu	 amaçla,	 KK‐1,	 KK‐2,	 KK‐3	 ve	 KK‐4	 olarak	 kodlanan	 dört	
farklı	 kompozisyon	 belirlenmiştir.	 Bu	 kompozisyonları	 baz	 alarak	 hazırlanan	
karışımlar;	 bilyalı	 değirmende	 öğütme	 işleminden	 geçirildikten	 sonra	
kurutulmuşlardır.	 Daha	 sonra	 tozlar	 granül	 haline	 getirilip,	 şekillendirme	 işlemi	
yapıldıktan	 sonra	 1325	 ile	 1475°C	 sıcaklık	 aralıklarında	 sinterleme	 işlemi	
gerçekleştirilmiştir.	 Sinterlenen	numunelerin	 yoğunluk,	 pişme	küçülmesi,	 su	 emme	
gibi	fiziksel	ve	elastik	modulüs,	eğilme	mukavemeti,	mikro	sertlik	ve	kırılma	tokluğu	
gibi	mekanik	özellikleri	incelenmiştir.	Ayrıca,	sinterlenen	numunelerin	mikroyapıda	
gelişen	 fazların	 incelemesi	 için	 X‐ışınları	 ve	 elektron	 mikroskobun	 çalışmaları	 ile	
mikroyapı	 karakterizasyonu	 yapılmıştır.	 En	 ideal	 sonuçlar	 KK‐1	 grubu	 numuneler	
için	 1475	ᵒC	 sıcaklıkta,	 KK‐2,KK‐3	 ve	 KK‐4	 grubu	 numunelerde	 1350	ᵒC	 sıcaklıkta	
sağlanmıştır.	 Tüm	 kompozisyonların	 XRD	 sonuçlarında	 ana	 faz	 olarak	 alümina,	
zirkon,	 spinel	 ve	 monoklinik	 zirkonya	 fazının	 yanında;	 KK‐1	 grubu	 numunelerde	
müllit	 fazı	 oluşumu	 KK‐2,	 KK‐3	 ve	 KK‐4	 grubu	 numunelerde	 anortit	 fazı	 tespit	
edilmiştir.	Mukavemet	deneylerinde	en	iyi	dayanım	değerleri	KK‐1	grubu	numuneler	
için	 1475°C	 sıcaklıkta	 yaklaşık	 olarak	 103	 MPa,	 KK‐2,	 KK‐3	 ve	 KK‐4	 grubu	
numuneleri	 için	 ise	1350°C	sıcaklıkta	ortalama	olarak	215	MPa	olarak	ölçülmüştür.	

ABSTRACT

The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 form	 zirconia/spinel/mullite‐based	 multiphase	
composite	 ceramics	 by	 using	 mostly	 natural	 minerals	 and	 sintering	 in	 normal	
atmosphere,	 with	 a	 single‐stage	 sintering	 process	 and	 to	 characterize	 their	
mechanical	behaviors.	For	this	purpose,	four	different	compositions	encoded	as	KK‐
1,	 KK‐2,	 KK‐3	 and	 KK‐4	 were	 designed.	 After	 the	 preparation	 compositions,	 the	
mixtures	were	being	subjected	in	a	ball	mill	and	following	that	is	a	drying	process.	
Then	powders	made	 into	granules	by	spraying	water	mist	onto	 them	while	being	
agitated.	Pellets	and	bar	shaped	samples	which	were	formed	by	dry	pressing,	were	
sintered	 at	 temperature	 ranges	 between	 1325	 to	 1475°C	 for	 three	 hours.	 Bulk	
density,	 firing	 shrinkage,	 water	 absorption	 values	 of	 sintered	 samples	 were	
determined.	 Following	 that	 study,	mechanical	 properties	 such	as	 elastic	modulus,	
flexural	strength,	hardness	and	fracture	toughness	were	also	investigated.	Also,	for	
the	examination	of	phases	developed	in	the	microstructure	of	sintered	samples	the	
characterization	 study	 by	 X‐ray	 diffraction	 and	 scanning	 electron	 microscopy	
methods	 were	 carried	 out.	 Optimum	 results	 for	 KK‐1	 group	were	 obtained	 from	
samples	which	were	sintered	at	1475°C	temperature.	For	the	samples	in	groups	of	
KK‐2,	 KK‐3	 and	 KK‐4	 the	 best	 results	 were	 obtained	 from	 samples	 which	 were	
sintered	 at	 1350°C	 temperature.	 The	main	 phases	 that	 were	 obtained	 from	 XRD	
results,	 developed	 in	 the	 microstructures	 of	 all	 the	 studied	 compositions	 are	
alumina,	 zirconia,	 spinel	 and	 monoclinic	 zirconia.	 Additional	 to	 these	 phases,	
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Son	olarak	kırılma	tokluğu	ölçümlerinde	en	iyi	sonuçlar	KK‐1	grubu	numuneler	için	
1425°C	sıcaklıkta	5,4	MPa.m ⁄ ,	KK‐2,	KK‐3	ve	KK‐4	grubu	numuneler	için	ise	1350°C	
sıcaklıkta	ise	ortalama	olarak	7,0	MPa.m ⁄ 	olarak	ölçülmüştür	

mullite	 phase	 formation	 in	 samples	 KK‐1	 group,	 anorthite	 phase	 formation	 in	
samples	of	KK‐2,	KK‐4	and	KK‐3	groups	were	also	determined.	The	best	 strength	
values	 collected	 from	 the	 three	 point	 bending	 test	 of	 samples	 being	 sintered	 at	
1475°C	temperature	for	KK‐1	were	approximately	104	MPa,	and	for	the	KK‐2,	KK‐3	
and	KK‐4	groups’	samples	being	sintered	at	1350°C	were	approximately	215	MPa.	
Finally,	 the	best	 results	 for	 the	 fracture	 toughness	values	 for	KK‐1	set	of	 samples	
sintered	 at	 1425°C	 was	 5.40	 MPa.m ⁄ 	and	 for	 the	 KK‐2,	 KK‐3	 and	 KK‐4	 group	
samples	sintered	at	1350°C	was	about	7.0	MPa.m ⁄ on	average,	were	measured	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Alümina, Zirkon, Müllit, Seramik, Kompozit 
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ÖZET	

Bu	 çalışmanın	 amacı,	 doğal	 kemik	 külü	 içeren	 CaO‐Al2O3‐SiO2‐P2O5‐MgO	 esaslı	
camdan	 kristalleşme	 ısıl	 işlemi	 ile	 geliştirilecek	 cam‐seramiklerin	 biyomalzeme	
olarak	 kullanılabilirliğinin	 araştırılmasıdır.	 Başlangıç	 cam	 kompozisyonuna	
çekirdekleştirici	olarak	ağırlıkça	%	1,	3	ve	5	oranlarında	ZrO2	ve	ergime	sıcaklığını	
düşürmek	amacıyla	da	B2O3,	Na2O	ve	Li2O	eklenmiştir.	CaO	ve	P2O5	sisteme	kalsine	
edilmiş	doğal	kemik	külü	 şeklinde	katılmıştır.	Bu	 çalışmaların	 sonucunda	 ısıl	 işlem	
süresindeki	 artışla	 birlikte	 yoğunlukta	 düşüş	 meydana	 gelmektedir.	 Maksimum	
yoğunluk	değeri	2,52	gr/cm3	ile	800°C’de	30	dakika	ısıl	işlem	gören		%3	ZrO2	içeren	
numunelerde	gözlenmiştir.	Elastik	modülüs	ve	eğilme	mukavemetindeki	maksimum	
değerler	 yoğunluk	 değerlerine	 paralel	 olarak	 800°C’de	 30	 dk.	 ısıl	 işlem	 gören	 	%3	
ZrO2	içeren	numunelerden	elde	edilmiştir.	Mekanik	özellikler;	artan	ZrO2	miktarı	ile	
%3	 oranına	 kadar	 yükseliş	 eğiliminde	 iken,	 %5	 ZrO2	 içeren	 numunelerde	 tüm	
mekanik	 özelliklerde	 hafif	 bir	 düşüş	 meydana	 gelmiştir.	 Mukavemet	 değerleri	
800°C’de	30	dk.	 ısıl	 işlem	gören	 	%3	ZrO2	 içeren	numuneler	 için	 58	MPa	 iken,	%5	
ZrO2	içeren	numuneler	için	53	MPa’dır.	 	Yapılan	bu	çalışmalar	sonucunda,	800°C’de	
30dk	süresince	ısıl	işlem	gören	ağırlıkça	%	3	ZrO2	içeren	numuneler	in‐vitro	olarak	
simüle	 edilmiş	 yapay	 vücut	 sıvısında	 (SBF)	 sırasıyla	 3,	 7,	 14	 ve	 21	 gün	 süresince	
bekletilmiştir.	 Parlatılarak	 hazırlanan	 numunelerin	 yüzeyi,	 x‐ışınları	 ve	 taramalı	
elektron	mikroskobu	 teknikleri	 ile	 incelenerek	 biyoaktif	 etkileşim	 sonucu	 yüzeyde	
bir	 tabaka	oluşup	oluşmadığı	 ve	karakteri	 incelenmiştir.	Diğer	 setteki	numunelerin	
içinde	 bulunduğu	 yapay	 vücut	 sıvısı	 ise	 İndüktif	 Eşleşmiş	 Plazma	 Optik	 Emisyon	

ABSTRACT

The	purpose	of	this	study	is	to	investigate	the	possibility	of	using	as	a	biomaterial	of	
a	 glass‐ceramic	which	 can	be	obtained	with	an	heat	 treatment	 from	natural	bone	
ash	containing	glasses	based	on	CaO‐Al2O3‐SiO2‐P2O5‐MgO	system.	 	ZrO2	added	 	 to	
glasses	composition	as	a	nucletion	agent	with	 the	amounts	of	1,	3,	5	%	(wt)	 	and	
B2O3,	Li2O	and	Na2O	were	also	added	to	the	glass	composition	to	ease	the	melting.		
CaO	and	P2O5	were	incorporated	into	glass	batch	as	calcined	bone	ash.As	a	result	of	
this	 study,	 density	 was	 found	 to	 decrease	 gradually	 with	 the	 increase	 of	 heat	
treatment	times.	The	best	result	is	reached	with	glass‐ceramic	containing	3%	ZrO2	
with	a	heat	treatment	given	at	800°C	for	30	minutes.	The	maximum	values	of	elastic	
modulus	 and	 bending	 strength	 obtained	 from	 glass‐ceramic	 containing	 3%	 ZrO2	
that	heat	treated	at	800°C	for	30	minutes.	The	results	were	parallel	to	the	results	of	
densification	results.	Flexural	strength	values	tend	to	rise	with	the	amount	of	ZrO2,	
up	to	%3.	However,	they	started	to	decrease	when	ZrO2	addition	reached	about	5%.	
The	typical	flexural	strength	values	were	58	MPa	for	3%	ZrO2	and	53	MPa	for	5%	
ZrO2	containing	glass	ceramics.	The	glass	ceramic	samples,	containing	3%	ZrO2,	that	
were	being	heat	 threated	at	800°C	 for	30	minutes	were	 tested	 in	SBF	 (Simulated	
Body	 Fluid)	 solution	 for	 3,	 7,	 14	 and	 21	 days.	 Following	 in‐vitro	 test	 the	 sample	
surfaces	were	analyzed	by	XRD	and	SEM	to	detect	the	nature	of	bioactivity	of	glass‐
ceramics.	 The	 other	 set	 of	 samples	 were	 used	 as	 sintered,	 and	 soaked	 in	 static	
condition	 in	 order	 to	 evaluate	 the	 concentration	 of	 the	 elements	 released	 by	 the	
glass‐ceramics.	 After	 extraction,	 SBF	 was	 chemically	 analyzed	 by	 ICP‐OES.The	
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Spektroskopisi	 (ICP‐OES)	 ile	 incelenmiştir.In‐vitro	 çalışmalar	 sonucunda,	 yüzeyde	
bir	 hidroksiapatit	 tabakası	 oluşturularak,	 kemik	 külü	 içeren	 camlardan	 geliştirilen	
cam‐seramik	 malzemelerin	 etkili	 bir	 biçimde	 biyoaktif	 cam‐seramik	 malzemeler	
geliştirilebileceği	gösterilmiştir	

results	 of	 in‐vitro	 studies	 demonstrated	 that	 the	 glass	 ceramics	 developed	 from	
natural	 animal	 bone	 ash	 containing	 glass	 can	 be	 effectively	 used	 for	 the	
development	of	bioactive	glass	ceramics

Anahtar Kelimeler / Key‐words Biyocam, Biyoaktif Malzeme, Cam‐seramik, Hidroksi apatit, Kemik külü 
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ÖZET	

Bu	 çalışmada	 sulu	 şerit	 döküm	 yöntemi	 ile	 kordiyerit	 esaslı	 seramik	 malzeme	 ve	
mullit	fiber	katkılı	kordiyerit	esaslı	seramik	kompozit	malzeme	üretilmiştir.	Üretilen	
şeritler	ile	hem	ağırlıkça	%	20	mullit	fiber	katkılı	tabakalı	kompozit	bir	yapı	şeklinde	
ve	hem	de	fiber	ilavesi	olmadan	30	MPa	basınçta	preslenmiştir.	Mullit	kristallerinin	
fiber	 şekline	 getirilme	 işlemi	 tamamen	 laboratuvar	 ortamında	 yapılmıştır.	
Sinterleme	 işlemi	 1340	̊	 C	 sıcaklıkta	 2	 s	 boyunca	 sıvı	 faz	 sinterleme	 ile	 olmuştur.	
Sinterleme	 sonrası	 XRD	 analizinde	 kordiyerit	 fazının	 yanında	 ikincil	 bir	 anortit	
fazının	olduğu	tespit	edilmiştir.	Sıvı	faz	sinterleme	ile	kordiyerit‐anortit	seramiği	ve	
mullit	 fiber	 katkılı	 kordiyerit‐anortit	 seramik	 kompozit	 malzemesi	 herhangi	 bir	
deformasyona	 uğramadan	 sinterlenebilmiştir.	 SEM	 görüntülerinde	 mikron	
mertebelerde	 yoğun	 ve	 homojen	 bir	 kordiyerit‐anortit	 seramik	 bünyesi	 oluştuğu	
gözlemlenmiştir.	 Kordiyerit‐anortit	 seramik	 bünyesinin	 elastik	 modulüs,	 kırılma	
mukavemeti,	Vickers	sertlik,	kırılma	tokluğu,	ısıl	genleşme	katsayısı,	dielektrik	sabiti,	
dielektrik	kayıp	tanjantı,	elektriksel	iletkenlik	ve	özdirenç	karakterizasyon	işlemleri	
yapılmıştır.	Mullit	fiber	katkılı	kordiyerit‐anortit	seramik	kompozit	malzemesinin	ise	
elastik	 modulüs	 ve	 kırılma	 mukavemeti	 karakterizasyon	 işlemleri	 yapılmıştır.	
Yapılan	bu	karakterizasyon	işlemlerinden	alınan	sonuçlar;	kordiyerit‐anortit	seramik	
bünyesinin	 elastik	 modulüs	 121	 GPa,	 kırılma	 mukavemeti	 90	 MPa,	 Vickers	
mikrosertlik	 820	 HV,	 kırılma	 tokluğu	 2,1	 MPa.m1/2,	 ısıl	 genleşme	 katsayısı	 600	 	̊C	

ABSTRACT

In	this	thesis,	influence	of	mullite	fiber	reinforcement	in	mechanical	and	dielectrical	
properties	 of	 cordierite‐anorthite	 ceramic	 structure.	 The	 mullite	 fibers	 were	
produced	in	our	laboratory.	First,	tape	casting	method	was	applied	to	raw	materials	
which	 would	 react	 in‐situ	 to	 cordierite‐anorthite	 during	 sintering	 in	 order	 to	
produce	mullite	 fiber	 reinforcement	 composite	 by	 adding	mullite	 fibers	 between	
thick	 ceramic	 films.	 Second,	 mechanical	 characterization	 of	 cordierite	 based	
ceramic	material	and	20wt%	mullite	fiber	reinforcement	cordierite	based	ceramic	
material.	 These	 results;	 106	GPa	elastic	modulüs	 and	60	MPa	 flexural	 strenght	of	
mullite	 fiber	 reinforcement	 cordierite	 based	 ceramic	 material,	 121	 GPa	 elastic	
modulüs,	 90	 MPa	 flexural	 strength,	 820	 HV	 hardness	 and	 2,1	 MPa.1/2	 fracture	
toughness	of	cordierite	based	ceramic	material.	There	is	also	fact	that	application	of	
cordierite	 based	 ceramic	material	 as	 electrical	 substrate	material	were	 searched.	
Because	 of	 this,	 thermal	 expansion	 coefficient,	 dielectric	 constant,	 dielectric	 loss	
tangent,	 electrical	 conductivity	 and	 resistivity	were	measured.	 These	 results	 are;	
thermal	expansion	coefficient	is	4,0	x	10‐6	C‐1	between	25	C̊‐600		C̊	and	2,68	x	10‐6	C‐1	
between	 600	 	̊C‐800	 	̊C,	 dielectric	 constant	 is	 4,5	 and	 dielectric	 loss	 tangent	 is	
0,0015	at	1	MHz	and	room	temperature	but	at	300		̊C,	dielectric	constant	is	8,5	and	
dielectric	loss	tangent	is	0,005	at	1	MHz.	Electrical	conductivity	is	7‐7,5	x	10‐6	S/cm	
at	room	temperature	and	is	7,5‐8	x	10‐6	S/cm	at	250		̊C	and	resistivity	is	2,11	x	1011	
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sıcaklıkta	4,0	x	10‐6	C‐1	,	600		̊C‐800		̊C	sıcaklık	aralığında	ise	2,68	x	10‐6	C‐1,	dielektrik	
sabiti	 1	MHz’de	oda	 sıcaklığında	4,5,	 300	 	̊C	 sıcaklıkta	8,5,	 dielektrik	kayıp	 tanjantı	
oda	 sıcaklığında	 0,0015,	 300	 	̊C	 sıcaklıkta	 0,005	 ve	 elektriksel	 iletkenlik	 oda	
sıcaklığında	7‐7,5	x	10‐6	S/cm,	250		̊C	sıcaklıkta	ise	7,5‐8	x	10‐6	S/cm	ve	özdirenç	2,11	
x	 1011	Ω.m,	 mullit	 fiber	 katkılı	 kordiyerit‐anortit	 seramik	 kompozit	 malzemesinin	
elastik	modulüsü	 106	GPa	 ve	 kırılma	mukavemeti	 60	MPa	 olarak	 tespit	 edilmiştir.	
Tüm	 bu	 sonuçlara	 göre	 oluşan	 anortit	 fazı	 kordiyeritin	 özelliklerini	 kötü	 yönde	
etkilemediği	 tespit	 edilmiştir,	 fakat	mullit	 fiber	 katkısı	 beklenenin	 aksine	mekanik	
özellikleri	düşürmüştür	

Ω.m.	On	the	other	side,	ceramic	composite	materials	which	include	20wt%	mullite	
fibers	were	produced,	afterwards	were	matched	with	cordierite‐anorthite	ceramics	
about	mechanical	properties.	The	results	of	elastic	modulus	and	flexural	strenght	of	
ceramic	 composite	material	 are	 106	 GPa	 and	 60	MPa,	 respectively.	 According	 to	
those	 results,	 mullite	 fiber	 reinforcement	 into	 cordierite‐anorthite	 ceramics	
unlikely	decreased	mechanical	properties	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Anortit, kordiyerit, seramik devre altlığı, seramik kompozit, şerit döküm 
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ÖZET

Bu	çalışmada,	koaksiyel	dalga	kılavuzunun	dış	duvarındaki	sonlu	bir	açıklığın	TEM	
dalgaların	kırınımına	 etkisi,	Wiener‐Hopf	metodu	kullanılarak	analiz	 edilmiştir.	 İlk	
bölümde	dalga	kılavuzunun	iç	ve	dış	kısmının	boş	uzay	olduğu	durum	ele	alınmıştır.	
İkinci	bölümde	ise	 içerideki	ortamın	dielektrik	malzeme	ile	dolu	olduğu,	dışarıdaki	
ortamın	boş	uzay	olduğu	geometri	incelenmiştir.	Her	bir	probleme	ilişkin	Helmholtz	
denklemi	doğrudan	Fourier	dönüşümü	uygulanması	ile	birinci	tip	modifiye	Wiener‐
Hopf	 denklemlerine	 indirgenmi¸s	 ve	 bu	 denklemler	 ikinci	 tip	 Fredholm	 integral	
denklemleri	 aracılığı	 ile	 çözülmüştür.	Ayrıca,	 içerideki	ortamın	dielektrik	malzeme	
ile	 dolu	 olmasının	 ortaya	 çıkardı˘gı	 zorlu˘ga	 dikkat	 çekmek	 amacı	 ile	 çekirdek	
fonksiyonunun	 faktorizasyonunda	 iki	 farklı	 yaklaşım	 kullanılmıştır.	 Daha	 sonra,	
öncelikli	 olarakWiener‐Hopf	 metodu	 ve	 Simple	 Series	 metodu	 ile	 elde	 edilen	
sonuçlar	 grafikler	 aracılığı	 ile	 karşılaştırmalı	 olarak	 gösterilmiştir.	 Buna	 ilaveten,	
içerideki	 ve	 dışarıdaki	 silindirlerin	 yarıçaplarının,	 dış	 duvardaki	 sonlu	 boşluğun	
uzunluğunun,	frekans	değerlerinin	ve	bağıl	dielektrik	sabitinin	kırınım	olayına	etkisi	
incelenmiştir

ABSTRACT

In	this	dissertation,	the	Wiener‐Hopf	technique	has	been	widely	used	to	analyse	the	
scattering	of	a	TEM	wave	by	a	finite	gap	on	the	outer	wall	of	a	coaxial	waveguide.		In	
the	first	section,	it	is	assumed	that	inner	and	outer	parts	of	the	waveguide	are	free	
space.	 As	 for	 that	 second	 geometry,	 it	 is	 investigated	 that	 inner	 part	 is	 dielectric‐
filled	while	the	outer	part	is	free	space.	By	applying	the	direct	Fourier	transform	to	
Helmholtz	 equation,	 each	 problem	 is	 reduced	 into	 the	 the	 solution	 of	 a	modified	
Wiener‐Hopf	equation	of	the	first	type	which	is	solved	via	a	set	of	Fredholm	integral	
equations	of	 the	 second	 type.	Also,	with	 the	purpose	 of	 point	 to	 difficulty	 of	 non‐
conductivity,	 two	 different	 approaches are	 used	 for	 the factorization	of	 the	 kernel	
function.	Then,	numerical	results	are	used	to	show	the	excellent	agreement	between	
the	 Wiener‐Hopf	 analysis	 and	 simple	 series	 representation.	 At	 the	 end	 of	 the	
analysis,	the	effects	of	the	radii	of	the	walls,	relative	permittivity,	frequency	and	the	
gap	width	on	the	scattered	fields	are	illustrated	graphically
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ÖZET

Bu	 tezde,	 Burr	 XII,	 genelleştirilmiş	 üstel	 ve	 Kumaraswamy	 dağılımları	 için	 rekor	
değerlerin	istatistiksel	çıkarım	methodları	ele	alınmıştır.	Bu	methodlar	dağılımların	
parametreleri,	 güvenilirlik	 ve	 gelecek	 rekor	 değerlerin	 kestrimi	 tahminlerini	
içermektedir.	 Klasik	 ve	 Bayes	 tekniklerinden	 en	 çok	 olabilirlik,	 düzgün	 en	 küçük	
varyanslı	 yansız,	 Bayes	 ve	 empirik	 Bayes	 tahmin	 edicileri	 kullanılmıştır.	 Tüm	 bu	
tahmin	 ediciler	 rekor	 değerler	 veya	 rekor	 değerler	 ve	 onların	 rekor	 zamanları	
kullanılarak	 elde	 edilmiştir.	 Ayrıca,	 Fisher	 bilgisi	 veya	 gözlemlenmiş	 bilgi	 matrisi	
kullanılarak	asimptotik	güven	aralığı,	Bayes	güven	aralıkları	ve	mümkün	olduğunda	
kesin	güven	aralığı	oluşturulmuştur.	Bu	dağılımların	herbiri	için	istatistiksel	çıkarım	
elde	 etmek	 amacıyla	 simülasyon	 çalışması	 yapılmıştır.	 Bu	 tahmin	 edicilerin	
performansları	Monte	 Carlo	 simülasyon	 yöntemi	 ile	 karşılaştırılmıştır.	 Her	 durum	
için	 üretilmiş	 veriler	 ve	 mümkün	 olduğunda	 gerçek	 hayat	 verileri	 kullanılarak	
bahsedilen	tahmin	ediciler	için	nümerik	sonuçlar	sunulmuştur	

ABSTRACT

In	 this	 dissertation,	 the	 methods	 of	 statistical	 inference	 of	 record	 values	 are	
considered	 for	 the	 Burr	 Type	 XII,	 the	 generalized	 exponential	 and	 the	
Kumaraswamy	distributions.	This	includes	estimates	of	the	distribution	parameters,	
the	 stress‐strength	 reliability	 and	 prediction	 of	 the	 future	 record	 values.	 Both	
frequentist	 and	 Bayesian	 techniques,	 namely	 maximum	 likelihood,	 uniformly	
minimum	variance	 unbiased,	 Bayesian	 and	 empirical	Bayesian	 estimates	 are	 used	
for	the	unknown	parameters	and	stress‐strength	reliability	of	the	distributions.	All	
these	estimates	are	obtained	based	on	record	values	or	based	on	record	values	with	
their	 corresponding	 inter‐record	 times.	 Furthermore,	 the	 asymptotic	 confidence	
interval	 using	 Fisher	 information	 or	 observed	 information	 matrix,	 Bayesian	
credible,	 highest	 probability	 density	 credible	 intervals	 and	 the	 exact	 confidence	
interval,	when	it	is	available,	are	constructed.	In	order	to	draw	a	statistical	inference	
a	simulation	study	is	carried	out	for	each	of	these	distributions.	The	performance	of	
all	these	estimates	are	compared	by	using	the	Monte	Carlo	simulation.	A	numerical	
findings	of	 the	estimates	are	presented	for	the	generated	data	 in	every	case	and	a	
real	life	data	when	it	is	available
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ÖZET

Bu	 tezde,	 iki	 farklı	 Cauchy	 problemi	 için	 kesirli	 türevli	 Schrödinger	 diferansiyel	
denklemleri	 ele	 alınmıştır:	 bir	 integral	 terimi	 içeren	 kesirli	 türevli	 Schrödinger	
diferansiyel	 denklemi	 ve	 bir	 zamanda	 kesirli	 türevli	 Schrödinger	 diferansiyel	
denklem.	Bu	iki	problem	için	de	kararlılık	analizi	yapılmıştır.	˙Integral	terimi	içeren	
kesirli	türevli	Schrödinger	diferansiyel	denklemi	için	birinci	ve	ikinci	dereceden	fark	
denklemleri	 ve	 r‐değişmiş	 Crank‐Nicholson	 fark	 denklemleri	 oluşturulmuştur.	 Ek	
olarak,	elde	edilen	fark	denklemlerinin	kararlılık	analizi	yapılmıştır.	Zamanda	kesirli	
türevli	 Schrödinger	 diferansiyel	 denklemi	 için	 birinci	 ve	 ikinci	 dereceden	 fark	
şemaları	 oluşturulmuştur.	 Son	 olarak,	 elde	 edilen	 fark	 şemalarının	 etkililiğini	
göstermek	için	sayısal	deneyler	yapılmıştır	

ABSTRACT

In	 the	 present	 thesis,	 two	 different	 Cauchy	 problems	 for	 fractional	 Schrödinger	
differential	 equation	are	considered:	a	 fractional	 Schrödinger	differential	 equation	
which	 includes	 an	 integral	 term	 and	 a	 time	 fractional	 Schrödinger	 differential	
equation.	Stability	analysis	is	investigated	for	both	problems.	First	and	second	order	
of	accuracy	difference	schemes	and	r‐modified	Crank‐Nicholson	difference	schemes	
are	 constructed	 for	 the	 fractional	 Schrödinger	 differential	 equation	 with	 integral	
term.	 Additionally,	 stability	 results	 are	 presented	 for	 constructed	 difference	
schemes.	First	and	second	order	of	accuracy	difference	schemes	are	constructed	for	
the	time	fractional	Schrödinger	differential	equation.	Lastly,	numerical	experiments	
are	carried	out	to	show	the	effectiveness	of	the	established	difference	schemes	
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ÖZET

Modüllerin	 endomorfizma	 halkaları	 ve	 modüllerle	 endomorfizma	 halkaları	
arasındaki	ilişki	uzun	zamandır	literatürde	ilgi	çeken	bir	konu.	Son	yıllarda,	bir	çok	
değişik	 modül	 sınıfının	 (eş‐düzgün	 tanımlı	 modüller,	 yerel	 halka	 üzerindeki	
yinelemeli	 tanımlı	 modüller,	 sıfırdan	 farklı	 indirgenemeyen	 injektif	 modüller	
arasındaki	morfizmaların	 çekirdeği,	 socle'ı	 iki	 belirli	 basit	modülün	 dik	 toplamına	
izomorf	olan	artin	modüller,	 vb.)	 endomorfizma	halkalarının	en	 fazla	 iki	maksimal	
ideale	 sahip	 olmaları	 ve	 Krull‐Schmidt	 Teoreminin	 zayıf	 formunun	 geçerli	 olması	
durumlarında	 benzer	 davranışlara	 sahip	 oldukları	 keşfedildi.	 Biz	 bu	 tezin	 ilk	
kısmında,	 yakın	 zamanda	 yapılan	 ve	 önemli	 gördüğümüz	 gelişmelerden	 bahsettik.	
İkinci	 kısımda	 ise,	 konuyla	 alakalı	 temel	 tanımlar	 ve	 içerikleri	 verdik.	 Üçüncü	
bölüme,	 daha	 önceden	 yapılmış	 olan	 çalışmalardan	 elde	 edilen	 sonuçları	 ekledik.	
Tezin	son	bölümünde,	yerel	halka	üzerindeki,	projektif	boyutu	 1	olan	yinelemeli,	
sonlu	tanımlı	modüllerin	endomorfizma	halkalarının	davranışını	çalıştık.	Bu	modül	
sınıfı,	 yerel	 halka	 üzerinde	 eş‐düzgün	 tanımlı	 modüller	 sınıfını	 keyfi	 halkaya	
genişletir

ABSTRACT

The	 endomorphism	 rings	 of	 modules	 and	 connections	 between	 a	 module	 and	 its	
endomorphism	 ring	 have	 long	 been	 of	 interest.	 In	 recent	 years,	 it	 has	 been	
discovered	 that	 various	 classes	 of	 modules	 (such	 as,	 couniformly	 presented	
modules,	 cyclically	 presented	 modules	 over	 local	 rings,	 kernels	 of	 non‐zero	
morphisms	 between	 indecomposable	 injective	 modules,	 artinian	 modules	 whose	
socle	is	isomorphic	to	the	direct	sum	of	two	fixed	simple	modules,	and	so	on.)	have	
similar	behaviors	as	having	at	most	two	maximal	ideals	in	the	endomorphism	ring	
and	the	validity	of	a	weak	form	of	the	Krull‐Schmidt	Theorem.	In	the	first	chapter	of	
the	thesis,	we	summarize	the	recent	developments	and	some	important	ones.	In	the	
second	chapter,	we	give	basic	concepts	and	definitions	related	to	this	topic.	We	add	
the	results	of	the	previous	studies	to	chapter	three.	In	the	last	chapter	of	the	thesis	
we	study	the	behavior	of	endomorphism	ring	of	a	cyclic,	finitely	presented	module	
of	projective	dimension	 1	over	a	local	ring.	This	class	of	modules	extends	the	class	
of	couniformly	presented	modules	over	local	rings	to	arbitrary	rings
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ÖZET	

K‐düzenli	bir	çizge	bütün	derecelerin	k	olduğu	bir	çizgedir.	2‐faktör	ise	G	çizgesinin	
2‐düzenli	 kapsayıcı	 bir	 altçizgesidir.	 G'nin	 bir	 2‐faktorizasyonu,	 G'nin	 bütün	
kenarlarının	2‐faktörlere	parçalanışıdır.	Eş	parçalı	bir	çizge,	köşe	seti	aynı	kümedeki	
herhangi	 iki	 köşe	 bir	 kenar	 ile	 bağlı	 olmayacak	 şekilde	 eşit	 büyüklükte	 parçalara	
ayrılabilen	bir	çizgedir.	u	tane	m	elemanlı	parçaya	sahip	tam	eş	parçalı	çizge	K(m:u)
ile	 gösterilir	 ve	 farklı	 parçalardaki	 noktaların	 arasındaki	 bütün	 kenarları	 içerir.	 Bu	
tezde	 tam	 eş	 parçalı	 K(m:u)	 çizgesinin	 4	 ve	 8	 döngüleriyle	 2‐faktörizasyonunu	
incelenecektir.	Aslında	bu	K(m:u)	için	bir	Hamilton‐Waterloo	problemidir	

ABSTRACT

A	k‐regular	 graph	 is	 a	 graph	 in	which	 all	 the	degrees	 are	k.	 A	 spanning	2‐regular	
subgraph	of	G	is	called	a	2‐factor	in	G.	A	2‐factorization	of	G	is	a	decomposition	of	all	
the	edges	of	G	 into	edge‐disjoint	2‐factors.	An	equipartite	graph	 is	a	graph	whose	
vertex	set	can	be	partitioned	into	subsets	of	the	same	size	such	that	no	two	vertices	
from	 the	 same	 subset	 are	 connected	 by	 an	 edge.	 The	 complete	 equipartite	 graph	
with	u	 subsets	of	 size	m	 is	denoted	by	K(m:u)	and	 it	 contains	every	edge	between	
vertices	of	different	subsets.	In	this	thesis	we	will	find	a	2‐factorization	of	complete	
equipartite	 graph	 K(m:u)	 with	 four	 and	 eight	 cycles.	 In	 fact,	 this	 is	 a	 Hamilton‐
Waterloo	problem	for	K(m:u) 
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ÖZET	

Graphs	associated	with	various	algebraic	structures	have	been	actively	investigated	
and	many	interesting	results	have	been	obtained.	Let	 	be	a	set	of	positive	integers.	
We	associate	three	undirected	graphs,	which	are	called	the	prime	vertex	graph,	the	
common	divisor	graph	and	the	bipartite	divisor	graph,	to	the	set	 .	Let	 	be	a	finite	
group	 and	 	the	 set	 of	 the	 conjugacy	 class	 sizes	 of	 elements	 in	 .	 Assume	 that	

.	By	using	combinatorial	properties	of	the	associated	graphs,	we	give	some	
information	 about	 the	 structure	 of	 the	 group.	 One	 of	 the	 main	 questions	 that	
naturally	arises	in	this	area	is	classifying	the	groups	whose	bipartite	divisor	graphs	
have	special	graphical	shapes.	In	this	thesis,	we	consider	the	case	where	the	bipartite	
divisor	graph	of	a	finite	group	is	a	cycle.	Bijan	Taeri	classified	those	groups	with	this	
property	[Taeri,	2010].	In	this	thesis,	we	will	write	his	proof	in	detail	

ABSTRACT

Çeşitli	 cebirsel	 yapılarla	 ilişkili	 grafikler	 incelenmiş	 ve	 birçok	 enteresan	 sonuçlar	
elde	edilmiştir.		 	pozitif	tamsayıların	bir	alt	kümesi	olsun.	Biz	üç	yönsüz	grafik	olan	
asal	 köşe	 grafiği,	 ortak	 bölen	 grafiği	 ve	 ikili	 bölen	 grafiğini		 	kümesi	 	 	 	 	 	 	 	 ile	
ilişkilendirdik.	 	sonlu	 bir	 grup	 ve	 	 ’nin	 elemanlarının	 eşlenik	 sınıfı	
boyutlarının	 kümesi	 olsun.	 	olsun.	 İlişkili	 grafiklerin	 kombinatoryal	
özelliklerini	kullanarak,	grubun	yapısı	hakkında	bazı	bilgiler	verdik.	Doğal	olarak	bu	
alanda	 ortaya	 çıkan	 başlıca	 sorulardan	 biri	 olan	 ikili	 bölen	 grafikleri	 özel	 grafik	
şekiller	olan	gruplarını	sınıflandırılmasıdır.	Bu	tezde,	sonlu	grup	ikili	böleni	grafiği	
bir	 döngü	 olan	 durum	 incelendi.	 Amacımız	 bu	 özelliği	 ile	 bu	 grupları	
sınıflandırmaktır.	 Bunun	 için	 biz	 Bijan	 Taeri	 tarfından	 yazılan	 bir	 makaleyi	 takip	
edeceğiz	[Taeri,	2010]
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ÖZET	

Bu	 çalışmada;	 mükemmel	 iletken	 yüzeylerden	 oluşmuş	 bir	 dalga	 kılavuzunda	
herhangi	 bir	 formda	 olan	 uyarıcı	 kaynak	 fonksiyonlarının	 oluşturduğu	
elektromagnetik	 alanların	 çözülmesi	 problemi	 “Elektromagnetik	 Teoriye	 Evrimsel	
Yaklaşım”	(EAE)	adı	verilen	analitik	bir	zaman	uzayı	yöntemi	ile	incelenmiştir.	TE	ve	
TM	 dalga	 kılavuzu	 modlarının	 bir	 tam	 kümesi	 zaman‐uzayında	 elde	 edilmiştir.	
Modların	her	bir	alan	bileşeni	iki	etkenin	ürünüdür:	Birincisi	modal	baz	problemine	
karşılık	gelen	enlemsel	dalga	kılavuzu	koordinatlarının	bir	vektör	fonksiyonudur.	Bu	
fonksiyon	Dirichlet	ve	Neumann	sınır‐özdeğer	problemi	yoluyla	belirlenir.	Bu	vektör	
fonksiyonları	 dalga	 kılavuzu	 kesit‐alanı	 içerisinde	modal	 kuvvet	 yollarıdır.	 İkincisi	
ise	 zaman‐bağımlı	modal	 genlik	 problemine	 karşılık	 gelen	 skalar	 bir	 fonksiyondur.	
Bu	 fonksiyon	 Klein‐Gordon	 denkleminin	 dalga	 kılavuzunun	 eksenel	 koordinat	 ve	
zamana	 bağlı	 çözümü	 olarak	 elde	 edilir.	 Dalga	 kılavuzunda	 zaman‐uzayı	 sinyal	
yayılması	 problemi	 nedensellik	 prensibine	 bağlı	 kalınarak	 çözülmüştür.	 Genlik	
değişimleri	 için	 sayısal	 sonuçlar,	 Bessel	 fonksiyonları	 ve	 Airy	 fonksiyonları	
yardımıyla	ortaya	konulmuştur	

ABSTRACT

In	 this	 study,	 the	 problem	 of	 electromagnetic	 field	 force	 which	 are	 produced	 by		
given	source	function	which	has	arbitrary	time	dependency	in	a	waveguide	that	 is		
electric	conductor	surface	is	examined	by	an	analytical	time	domain	method	called	
Evolutionary	 Approach	 to	 Electromagnetics	(EAE).	 A	 complete	 set	 of	 TE	 and	 TM	
waveguide	 modes	 is	 o	 achieved	 in	 time‐domain.	 Every	 field	 component	 of	 the	
modes	 is	 product	 of	 two	 elements:	 First	 one	 is	 a	 vector	 function	 of	 transverse	
waveguide	coordinates	which	corresponds	to	a	modal	basis	problem.	It	is	specified	
via	Dirichlet	and	Neumann	boundary	eigenvalue	problems.	These	vector	 functions	
are	 distributions	 of	 the	 modal	 force	 lines	 in	 the	 waveguide	 cross‐section.	 The	
second	one	 is	a	scalar	function	corresponds	to	a	time‐dependent	modal	amplitude	
problem.	This	 is	obtained	as	 the	solution	of	Klein‐Gordon	equation	depend	on	 the	
waveguide’s	 longitudinal	coordinate	and	 time.	The	problem	of	 time‐domain	signal	
propagation	 in	 the	 waveguide	 is	 worked	 out	 in	 compliance	 with	 a	 causality	
principle.	The	graphical	results	are	shown	changes	of	amplitudes	for	the	waveguide	
time‐domain	waveguide	modes	are	 represented	via	 the	 first	kind	Bessel	 functions	
and	Airy	functions	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Electromanyetik  teori,  Maxwell  denklemleri,  zaman‐uzayı,  evrimsel 
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ÖZET	

Bu	 tezde	 Bijan	 Bidabad’nun	 “ 	Norm	 Based	 Computational	 Algorithms”	 adlı	
makalesi	incelenmiştir	ve	bu	tez	toplam	altı	bölümden	oluşmuştur.	Birinci	bölümde	
giriş	kısmı	bulunmakta	olup	burada	 tezin	amacını	belirttik.	 İkinci	bölümde	 tez	 için	
gerekli	olan	bazı	 temel	tanım	ve	kavramları	verdik.	Üçüncü	bölümde	fonksiyonlara	
polinomlar	 üzerinden	 en	 iyi	 yaklaştırımın	 varlığının	 sağlanması	 için	 gerekli	 bazı	
koşulları	 verdik.	 Dördüncü	 bölümde	 sürekli	 ve	 ayrık	 fonksiyonlara	 en	 iyi	
yaklaştırımın	 farklı	 normlar	üzerinde	nasıl	 karakterize	 edildiğini	 inceledik.	Beşinci	
bölümde	 sürekli	 ve	 ayrık	 fonksiyonlara	 polinomlar	 üzerinden	 en	 iyi	 yaklaştırımın	
tekliği	için	koşulları	ele	aldık.	Son	bölümde	sürekli	fonksiyonlara	Gauss	Quadrature	
yardımı	ile	 	normunda	en	iyi	yaklaştırımı	ele	alan	matlab	çalışmamız	oldu	

ABSTRACT

In	this	thesis,	it’s	studied	the	paper	“ 	Norm	Based	Computational	Algorithms”	by	
Bijan	Bidabad	and	 this	 thesis	 consists	six	 chapters.	The	 first	 chapter	 includes	 the	
purpose	of	the	thesis.	In	the	second	chapter,	we	present	some	basic	definitions	and	
useful	notions.	In	the	third	chapter,	we	give	some	necessary	conditions	in	order	to	
satisfy	 the	 existence	 of	 the	 best	 approximation	 of	 the	 functions	 in	 terms	 of	
polynomials.	 In	 the	 fourth	 chapter,	 we	 examine	 how	 it	 is	 characterized	 the	 best	
approximation	to	continuous	and	discrete	functions	on	different	norms.	In	the	fifth	
chapter,	we	give	 some	necessary	conditions	 in	order	 to	 satisfy	 the	uniqueness	of	
the	best	approximation	of	the	functions	in	terms	of	polynomials.	In	the	last	section	
we	 write	 matlab	 codes	 which	 computes	 the	 best	 approximation	 on	 	norm	 to	
continuous	function	with	the	help	of	Gauss	Quadrature

Anahtar Kelimeler / Key‐words Polinom  yaklaştırımı,  En  iyi  yaklaştırım,  En  küçük  kareler,  Sayısal 
Integrasyon, Gauss Kuadratür 
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ÖZET	

Bu	tez	çalışmasında	 lineer	olmayan	pertörb	sistemin	pertörb	olmayan	 	diferansiyel	
denklem	sistemine	göre	başlangıç	zamanı	farklı	stabilitesi	(kararlılığı)	incelenmiştir.	
Başlangıç	zaman	farklı	kararlılığın	klasik	anlamdaki	Lyapunov	direct	yada	ikinci	çeşit	
kararlılıklar	 arasındaki	 farklılıklar	 görülmüştür.	 Buradaki	 pertörb	 sistemin	 pertörb	
olmayan	diferansiyel	denklem	sistemlerinde	Lyapunov	 	ve	pratik	kararlılıklarından	
hangisinin	hangi	durumlarda		daha	kullanışlı	olduğu	incelenmiştir	

ABSTRACT

In	this	thesis,	the	initial	time	difference	stability	of	nonlinear	perturbed	differential	
equation	 systems	 with	 respect	 to	 unperturbed	 ones	 is	 investigated.	 Some	
differences	 are	 observed	 between	 the	 initial	 time	 difference	 stability	 of	 classical	
Lyapunov‐type	 stability	 or	 the	 secondy	 type	 stability.For	 the	 unperturbed	
differential	equations	of		these	perturbed	systems,	Lyapunov	and	practical	stability	
methods	 are	 investigated	 in	 order	 to	 identify	 in	 what	 conditions	 one	 method	 is	
more	convenient	than	the	other

Anahtar Kelimeler / Key‐words Pratik  Kararlılık  (Uygulamalı  Stabilite),  Lyapunov  Kararlılık,  Kararlılık, 
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ÖZET	

Bu	 tez	 çalışmasında,	 gittikçe	 önemi	 ve	 kullanım	 alanı	 artan	 impalsif	 diferansiyel	
denklemlerde	temel	tanım	ve	teoremler	verilmiş,	çözümün	varlık	ve	teklik	koşulları	
ortaya	 konmuş,	 parametrelerin	 değişimi	 yöntemi	 impalsif	 sistemlere	 uygulanmış,	
stabilite	 kriteleri,	 karşılaştırma	 sonuçları	 ortaya	 konmuştur.	 Tekil	 saptırılmış	
denklem	sistemleri	incelenmiştir	

ABSTRACT

In	this	thesis,	basic	theorems	and	definations	in	impulsive	differential	equations	are	
given,	exintence	and	uniqueness	of	solution	is	declared,	the	variation	of	parameters	
are	 applied	 to	 impulsive	 systems,	 the	 criterias	 of	 stability	 and	 basic	 comparison	
results	are	shown.		The	singularly	perturbed	systems	are	searched	with	initial	time	
difference
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ÖZET	

Okratoksin	 A	 (OTA)	 boşaltım	 organlarına	 ait	 tümörlerin	 ve	 Balkan	 Endemik	
Nefropati’nin	nedeni	olduğu	düşünülen	bir	mikotoksindir.	Hayvan	deneylerinde	OTA	
karsinojenitesi	 açıkça	 gösterilmiş	 olmasına	 rağmen,	 OTA	 teşvikli	 karsinogenez	
mekanizmaları	 tam	 olarak	 aydınlatılamamıştır.	 Bu	 nedenle,	 in	 vitro	 bir	 sistem	
kullanılarak	 OTA	 teşvikli	 karsinogenez	 ve	 toksisite	 mekanizmalarının	 ortaya	
çıkarılması	hedeflenmiştir.	Çalışmanın	 ilk	bölümünde,	moleküler	biyolojik	teknikler	
kullanılarak	 OTA	 etkisi	 altındaki	 sinyal	 yolaklarının	 aktivasyon	 durumları	
araştırılmıştır.	 İnsan	 proksimal	 tübül	 epitel	 (HK‐2)	 hücrelerinde	 OTA’nın	 doz‐	 ve	
zaman‐bağımlı	 olarak	 PI3K/Akt	 ve	 MEK/ERK1‐2	 sinyal	 yolaklarının	 uzun	 süreli	
aktivasyonunu	 tetiklediği	 gösterilmiştir.	Ayrıca,	HK‐2	hücrelerinde	OTA’ya	 cevaben	
bu	 iki	yolağın	zıt	 rollere	sahip	olduğu,	OTA	 ile	aktive	edilen	PI3K/Akt	sinyal	yolağı	
hücre	 sağkalımını	 desteklerken,	 OTA	 teşvikli	 MEK/ERK1‐2	 sinyal	 yolağının	 uzun	
süreli	 aktivasyonunun	 apoptoza	 götürdüğü	 belirlenmiştir.	 OTA	muamelesi	 yapılan	
hücrelerde,	ERK1‐2	aktivasyonunun	kimyasal	inhibisyonu	ya	da	dominant‐negatif	ve	
kinaz‐inaktif	 MEK1’in	 aşırı	 ifadesi	 hücre	 canlılığında	 artışla	 ve	 apoptotik	 hücre	
ölümünde	 azalmayla	 sonuçlanmıştır.	 PI3K/Akt	 sinyalinin	 Wortmannin	 ile	
inhibisyonu	 OTA’nın	 hücre	 canlılığına	 negatif	 etkisini	 ve	 apoptoz	 seviyelerindeki	

ABSTRACT	

Ochratoxin	A	(OTA)	is	a	mycotoxin	suggested	to	be	a	causative	agent	for	urethelial	
tract	tumors	and	Balkan	Endemic	Nephropathy.	Even	though	in	animal	experiments	
the	 carcinogenicity	 of	 OTA	 has	 clearly	 been	 shown,	 the	 precise	 mechanisms	
underlying	OTA‐induced	carcinogenesis	remain	unclear.	Therefore,	it	was	aimed	to	
unearth	the	mechanism(s)	of	OTA‐induced	carcinogenesis	and	toxicity	utilizing	an	in	
vitro	system.	In	the	first	part	of	this	study,	it	was	investigated	the	activation	status	of	
the	signaling	pathways	under	OTA	influence	using	molecular	biological	techniques.	
It	 was	 demonstrated	 that	 OTA	 induced	 sustained	 activation	 of	 the	 PI3K/Akt	 and	
MEK/ERK1‐2	signaling	pathways	in	a	dose‐	and	time‐dependent	manner	in	human	
proximal	 tubule	 epithelial	 (HK‐2)	 cells.	Moreover,	 it	was	 demonstrated	 that	 these	
two	 pathways	 have	 opposite	 roles	 in	 response	 to	 OTA,	 while	 OTA‐activated	
PI3K/Akt	 signaling	 pathway	 supports	 cell	 survival,	 OTA‐induced	 sustained	
activation	of	 the	MEK/ERK1‐2	 signaling	pathway	 leads	 to	 apoptosis	 in	HK‐2	 cells.	
Chemical	 inhibition	 of	 ERK1‐2	 activation	 or	 overexpression	 of	 dominant‐negative	
and	kinase‐dead	MEK1	result	in	increased	cell	viability	and	decreased	apoptotic	cell	
death	 in	 OTA‐treated	 cells.	 Inhibition	 of	 PI3K/Akt	 signaling	 with	 Wortmannin	
aggravated	 the	 negative	 effect	 of	 OTA	 on	 cell	 viability	 and	 increased	 the	 levels	 of	
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artışı	daha	da	şiddetlendirmiştir.	Ayrıca,	HK‐2	hücrelerinde,	c‐MET	proto‐onkogeni,	
OTA	 teşvikli	 PI3K/Akt	 sinyal	 aktivasyonundan	 sorumlu	 olan	 fakat	 MEK/ERK1‐2	
aktivasyonundan	sorumlu	olmayan	bir	reseptör	tirozin	kinaz	olarak	tanımlanmıştır.	
Çalışmanın	 ikinci	 bölümünde,	 LC‐MS/MS	 analizi	 ile,	 OTA’nın	 renal	 toksisitesinin	
mekanistik	süreçlerini	daha	iyi	anlamak	için	proteomik	yaklaşım	kullanılmıştır.	OTA	
muamelesi	 yapılan	 hücrelerde	 393	 farklı	 protein	 tanımlanmıştır.	 Bu	 proteinlerden	
40	 tanesinin	 ifadesinde	 artma,	 56	 tanesinin	 ifadesinde	 azalma	 olduğu	 tespit	
edilmiştir	

apoptosis.	 Furthermore,	 the	 c‐MET	 proto‐oncogene	 was	 identified	 as	 one	 of	 the	
upstream	 receptor	 tyrosine	 kinase	 responsible	 for	 OTA‐induced	 activation	 of	
PI3K/Akt	signaling	but	not	MEK/ERK1‐2	activation	in	HK‐2	cells.	In	the	second	part	
of	 this	 study,	 proteomics	 approach	was	 employed	 to	 gain	 further	 insight	 into	 the	
mechanistic	processes	of	the	renal	toxicity	of	OTA	using	LC‐MS/MS	analysis.	A	total	
of	 393	 distinct	 proteins	 were	 identified	 from	which	 40	were	 upregulated	 and	 56	
were	downregulated	in	OTA‐treated	cells	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Okratoksin A (OTA), HK‐2 hücreleri, PI3K/Akt, MEK/ERK1‐2, sağkalım, 
apoptoz, karsinogenez, LC‐MS/MS 
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ÖZET	

Penisilin	 G	 asilaz,	 β‐laktam	 antibiyotiklerinin	 endüstriyel	 olarak	 üretiminde	
kullanılan	 anahtar	 bir	 enzimdir.	 Penisilin	 G	 ve	 diğer	 β‐laktam	 antibiyotiklerinin	
penisilin	G	asilaz	ile	hidrolizi	sonucunda	6‐aminopenisillanik	asit	(6‐APA)	oluşmakta	
ve	 oluşan	 6‐APA	 ise	 yarı	 sentetik	 antibiyotiklerin	 üretiminde	 kullanılmaktadır.	
Endüstride	bu	amaç	için	en	çok	kullanılan	Escherichia	coli	penisilin	G	asilazı	olmasına	
rağmen,	 bu	 enzimin	 özellikle	 kataliz	 reaksiyonlarındaki	 etkinliği	 istenilen	 seviyede	
değildir.	 Bu	 çalışmada,	 Escherichia	coli	 penisilin	 G	 asilazının	 enzimatik	 aktivitesini	
artırmak	amacıyla,	hataya	eğilimli	polimeraz	zincir	 reaksiyonunun	birbirini	 izleyen	
turları	 Escherichia	 coli	 pac	 genine	 uygulandı.	 Arka	 arkaya	 yapılan	 iki	 tur	 hataya	
eğilimli	polimeraz	zincir	reaksiyonunun	ardından,	artmış	enzim	aktivitesine	sahip	en	
iyi	mutant	 olan	M2234	 seçildi	 ve	 analiz	 edildi.	M2234’ün	 yapılan	DNA	 dizi	 analizi	
sonucunda,	 aktif	 merkezden	 uzakta	 yer	 alan	 297’inci	 amino	 asit	 rezidüsünün	
lizinden	 izolösine	 değiştiği	 görüldü	 (K297I).	 Yapılan	 nitelendirme	 çalışmalarının	
ardından,	mutant	enzimin	yaban	tip	enzime	göre	4	kat	fazla	spesifik	aktiviteye	sahip	
olduğu	 ve	 ayrıca	 pH	 10’da	 daha	 yüksek	 kararlılık	 sergilediği	 görüldü.	 Bu	 çalışma	
güncel	 bilgiler	 ışığında	 değerlendirildiğinde,	 E.	 coli	 pac	 geni	 mutantlarının	
oluşturulmasında	 hataya	 eğilimli	 PCR	 yönteminin	 kullanıldığı	 ilk	 çalışma	 olma	

ABSTRACT	

Penicillin	G	acylase	is	the	key	enzyme	used	in	the	industrial	production	of	β‐lactam	
antibiotics.	 This	 enzyme	 hydrolyzes	 penicillin	 G	 and	 other	 β‐lactam	 antibiotics	
releasing	 6‐aminopenicillanic	 acid	 (6‐APA),	 which	 used	 in	 the	 production	 of	
semisynthetic	 antibiotics.	 Although	 Escherichia	 coli	 penicillin	 G	 acylase	 is	 most	
commonly	 used	 in	 industry	 for	 this	 purpose,	 this	 enzyme	 is	 not	 good	 enough	 for	
catalysis	 reactions.	 	 In	 this	work,	 to	 improve	 the	 enzymatic	 activity	 of	Escherichia	
coli	penicillin	G	acylase,	sequential	rounds	of	error‐prone	polymerase	chain	reaction	
were	 applied	 to	 the	 Escherichia	 coli	 pac	 gene.	 After	 two	 rounds	 of	 error‐prone	
polymerase	 chain	 reaction,	 the	 best	 mutant	 M2234	 with	 enhanced	 activity	 was	
selected	and	analyzed.	DNA	 sequence	analyses	of	M2234	 revealed	 that	one	amino	
acid	 residue	 (K297I),	 located	 far	 from	 the	 center	 of	 the	 catalytic	 pocket,	 was	
changed.	 This	 mutant	 (M2234)	 has	 a	 specific	 activity	 4.0	 times	 higher	 than	 the	
parent	enzyme	and	also	displayed	higher	stability	at	pH	10.	To	our	knowledge,	there	
was	 no	 report	 in	 which	 the	 error‐prone	 PCR	 method	 was	 used	 to	 improve	 the	
properties	of	penicillin	acylase	
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ÖZET	

Multiple	 Miyelom	 (MM),	 plazma	 hücrelerinin	 klonal	 olarak	 anormal	 çoğalmasıyla	
oluşan,	 6.	 kromozomun	 6p22.3	 bölgesinin	 amplifikasyonunu	 da	 içeren	 çok	 sayıda	
kromozomal	anomalinin	görüldüğü	bir	kanser	türüdür.	6p22.3	bölgesinde	yerleşim	
gösteren	DEK	 onkogeni,	 bu	 kromozom	 bölgesinin	 amplifikasyonu	 sonucunda	 bazı	
solid	 kanser	 türlerinde	 aşırı	 miktarda	 ifade	 edilmektedir.	 Daha	 önceki	
çalışmalarımızda,	analiz	ettiğimiz	MM	hastalarının	CD138pozitif	MM	hücrelerinde	DEK	
ifadesinin	 2‐30	 kat	 arasında	 azaldığı	 tespit	 edildi	 [Çakar	 T.,	 2014].	 İlave	 olarak,	
analiz	 edilen	MM	 hastalarının	 yaklaşık	%10’unda	DEK	 geninin	 amplifiye	 olmasına	
karşın	DEK	 ifadesinin	bu	amplifikasyondan	etkilenmediği	ve	bu	hastalarda	da	DEK	
ifadesinin	 azaldığı	 belirlendi	 [Çakar	 T.,	 2014].	 Bu	 tez	 çalışmasında,	 DEK	 geni	
ifadesinin	lentiviral	yöntemle	kalıcı	olarak	baskılanmasının	U266	MM	hücre	hattının	
morfolojisine,	 canlılığına,	 çoğalmasına	 ve	 kemoterapi	 ilacı	 Melphalan’a	 olan	
hassasiyetine	etkileri	analiz	edildi.	Elde	edilen	sonuçlar,	iki	farklı	lentiviral	shRNA	ile	
DEK	 ifadesi	 baskılanan	 hücrelerde,	 kontrol	 grubu	 hücrelerine	 göre	 bölünme	
süresinin	 yavaşladığını	 ve	 kontrol	 hücreleri	 (sh‐negatif)	 bölünmelerini	 43	 saatte	
tamamlarken,	bu	sürenin	shDEK‐B	hücrelerinde	45	saate,	shDEK‐C	hücrelerindeyse	
51	 saate	 uzadığını	 gösterdi.	 Sadece	 shDEK‐C	 hücrelerinde	 gözlenen	 bölünme	
süresindeki	 bu	 uzamanın	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 olduğu	 belirlendi	 (P0.05).	
Giemsa	 ile	 boyanmış	 hücrelerin	 ışık	 mikroskobu	 analizleri	 hücrelerin	 benzer	
morfolojiye	sahip	olduklarını	gösterdi.	Kontrol	hücreleri	ve	DEK	ifadesi	baskılanmış	
hücrelerde,	 MM	 hastalarının	 tedavisinde	 kullanılan	 Melphalan’a	 hassasiyetin	

ABSTRACT

Multiple	 myeloma	 (MM)	 is	 characterized	 by	 abnormal	 expansion	 of	 malignant	
plasma	 cells,	 representing	 several	 chromosomal	 abnormalities	 including	 the	
amplification	of	6p22.3	chromosome	region.	DEK	oncogene,	located	on	chromosome	
6p22.3,	 is	 overexpressed	 in	 several	 solid	 tumors	 due	 to	 amplification	 of	
chromosome	 6	 or	 6p	 region.	 We	 previously	 showed	 that	 DEK	 expression	 is	
downregulated	by	2‐30	fold	in	CD138positive	MM	cells	 in	our	cohort	of	MM	patients,	
without	being	affected	by	the	amplification	of	DEK	gene,	which	is	observed	in	about	
10	%	of	our	cohort		[Çakar	T.,	2014].	In	this	thesis,	we	aimed	to	analyze	the	affect	of	
DEK	knock‐down	on	the	biology	of	U266	MM	cell	line.	Silencing	of	DEK	expression	
by	 two	 different	 lentiviral	 sh‐RNA	 contracts	 (shDEK‐B	 and	 shDEK‐C)	 resulted	 in	
about	2	hours	 (shDEK‐B)	 to	8	hours	 (shDEK‐C)	 increase	 in	 the	doubling	 time,	 the	
later	 increase	 was	 statistically	 significant	 (P0.05).	 	 Light	 microscopy	 analysis	 of	
Giemsa	 stained	 cells	 did	 not	 show	 any	 difference	 in	 morpghology	 of	 shDEK‐B	 or	
shDEK‐C	 cells	 compared	 with	 control	 sh‐Negative	 cells.	 Melphalan	 treatment	
resulted	 in	a	similar	response	 in	the	control	and	sh‐DEK	cells	and	 induced	growth	
arrest	in	all	treated	cells.	In	summary,	our	results	suggest	that	the	down	regulation	
of	DEK	expression	 in	U266	MM	cells	slightly	 increase	 the	dobling	 time	of	 the	cells	
whereas	it	does	not	affect	their	morphology	and	Melphalan	response.	This	work	was	
supported	 by	 the	 Scientific	 and	 Technological	 Research	 Council	 of	 Turkey	
(TÜBİTAK)	1001	Grant	(KBAG	212T108)	
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değişmediği	ve	hücrelerin	Melphalan	varlığında	çoğalmalarını	durdurdukları	 tespit	
edildi.	 Bu	 veriler	 doğrultusunda,	 DEK	 ifadesinin	 U266	 MM	 hücre	 hattında	
baskılanmasının,	 zaten	 yavaş	 olan	 hücre	 bölünme	 süresini	 biraz	 daha	 yavaşlattığı	
ancak	 hücre	morfolojisi	 ve	Melphalan	 hassasiyetini	 etkilemediği	 sonucuna	 varıldı.	
Bu	 tez	 çalışması	 Tübitak	 tarafından	 KBAG	 212T108	 no’lu	 1001	 projesi	 ile	
desteklenmiştir	
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ÖZET	

Alkalen	 proteazlar	 proteinleri	 oluşturan	 amino	 asitler	 arasındaki	 peptit	 bağlarının	
hidrolizini	 alkali	 koşullarda	 katalizleyen	 önemli	 endüstriyel	 enzimlerdir.	 Dünya	
enzim	pazarında	yaklaşık	%	60	pay	sahibi	olan	alkalen	proteazlar	başta	deterjan,	süt	
ürünleri,	 gıda	 ve	 deri	 endüstrilerinde	 olmak	 üzere	 pek	 çok	 endüstriyel	 süreçte	
kullanılmaktadır.	 Bu	 çalışmada,	 yerel	 bir	 izolat	 olan	 Bacillus	 sp.	 P22	 alkalen	
proteazının	 üretim	 koşullarının	 optimize	 edilmesi,	 enzimin	 saflaştırılması	 ve	
nitelendirilmesi	 amaçlandı.	 Bu	 amaçla,	 çeşitli	 karbon	 ve	 azot	 kaynakları	 ile	 metal	
tuzları	 gibi	 besi	 yeri	 bileşenleri	 ve	 sıcaklık,	 pH,	 aşılama	 miktarı,	 çalkalama	 hızı,	
havalandırma	oranı	gibi	inkübasyon	koşulları	test	edilerek,	enzim	üretiminin	en	iyi	
olduğu	 fermentasyon	 şartları	 belirlendi.	 Enzim	 amonyum	 sülfat	 çöktürmesi,	 iyon	
değiştirici	 kromatografi	 ve	 moleküler	 elek	 kromatografisi	 yöntemleri	 ile	 üç	
basamakta	 %	 21	 verimle	 13	 kez	 saflaştırıldı.	 Kısmen	 saflaştırılan	 enzim	 ile	
gerçekleştirilen	 nitelendirme	 çalışmaları	 sonucunda;	 Bacillus	 sp.	 P22	 alkalen	
proteazının	optimal	çalışma	sıcaklığının	40 °C	ve	optimal	çalışma	pH	değerinin	10.5	
olduğu	belirlendi.	Enzimin	15‐50	°C	ve	pH	8‐11	aralıklarında	kararlı	olduğu,	10	mM	
CaCl2’ün	50	ve	60	°C’ta	enzimin	sıcaklık	kararlılığını	önemli	ölçüde	artırdığı	görüldü.	
10	mM	EDTA	ve	PMSF	varlığında	proteolitik	aktivitenin	inhibe	olduğu,	enzimin	SDS,	
Triton	 X‐100,	 Tween	 80,	 Tween	 20	 gibi	 deterjanlar	 ve	 aseton,	 etanol,	 metanol,	
izopropanol	 ve	 etilen	 glikol	 gibi	 organik	 çözücüler	 varlığında	 aktivitesini	 önemli	

ABSTRACT

Because	 of	 their	 capability	 of	 cleaving	 peptide	 bonds	 between	 amino	 acids	 at	
alkaline	 conditions,	 alkaline	 proteases	 have	 broad	 applications	 in	 detergent,	 food,	
dairy	 and	 leather	 industries	 where	 stability	 and	 activity	 are	 required	 in	 tough	
conditions.	 Constituting	60	%	of	 the	 global	 enzyme	market	 alkaline	proteases	 are	
significant	 industrial	enzymes.	 In	this	study,	production	of	alkaline	protease	of	the	
local	 isolate	 Bacillus	 sp.	 P22	 was	 optimized,	 the	 enzyme	 was	 purified	 and	 its	
charactheristics	 were	 determined.	 The	 optimum	 media	 composition	 that	 is	
promoting	enzyme	production	was	defined	by	testing	different	carbon	and	nitrogen	
sources	and	metal	salts	as	well	as	varied	incubation	temperature,	pH,	inoculum	rate,	
agitation	speed	and	aeration	ratio.	The	enzyme	was	purified	for	13	times	with	21	%	
yield	in	three	steps	employing	ammonium	sulphate	precipitation,	ion	exchange	and	
gel	 filtration	 chromatographies.	 In	 following	 characterization	 studies	 the	 optimal	
reaction	temperature	and	pH	of	Bacillus	sp.	P22	alkaline	protease	were	found	to	be	
40 °C	and	10.5	respectively.	The	enzyme	was	found	to	be	stable	in	15‐50	°C	and	pH	
8‐11	ranges	whereas	its	temperature	stability	was	increased	in	the	presence	10	mM	
CaCl2	at	50	and	60	 °C.	Enzymatic	activity	was	 inhibited	 in	 the	presence	of	10	mM	
EDTA	and	PMSF.	Proteolytic	activity	of	Bacillus	sp.	P22	alkaline	protease	retained	to	
a	great	extent	in	the	presence	of	detergents	SDS,	Triton	X‐100,	Tween	80,	Tween	20	
and	 organic	 solvents	 acetone,	 ethanol,	methanol,	 isopropanol	 and	 ethilene	 glycol,	
thus	 proving	 the	 potential	 of	 Bacillus	 sp.	 P22	 alkaline	 protease	 as	 a	 detergent	
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ÖZET	

Mantardan	 insana	 kadar	 tüm	 ökaryotlarda	 korunmuş	 bir	 protein	 olan	 Ccdc124	
lokalizasyonu	 ve	 işlevi	 yeni	 tanımlanmış	 bir	 sentrozom	 proteinidir.	 Memeli	
hücrelerinde,	 hücre	 döngüsünün	 anafaz	 evresine	 kadar	 sentrozomda	 konumlanan	
Ccdc124	 proteini	 post‐anafaz	 evresinde	 orta	 cisimciğe	 (midbody)	 göç	 etmektedir.	
Daha	önce	yapılan	çalışmalarla	CCDC124	geninin	 ifadelenmesinin	baskılandığı	veya	
aşırı	arttırıldığı	durumlarda	hücrelerin	sitokinezi	başarıyla	tamamlayamadığı	ve	çok	
çekirdekli	 hücrelerin	 meydana	 geldiği	 belirlenmiştir.	 Yapılan	 bu	 çalışmayla	 bu	
proteine	 ait	 genin,	 günümüzde	 en	 çok	 çalışılan	 yöntemlerinden	 biri	 olan	
CRISPR\Cas9	 yöntemi	 ile	 delesyona	 uğratılması	 amaçlanmıştır.	 Bu	 doğrultuda,	
HEK293T	 hücrelerinde	 CCDC124	 geninin	 2.	 ve	 3.	 ekzonlarını	 hedefleyen	
CRISPR\Cas9	 rehber	 oligoları	 tasarlanmış	 ve	 bu	 bölgelerde	 oluşan	 çeşitli	
uzunluklarda	 delesyon	 ve	 insersiyonlar	 sekans	 analizleriyle	 doğrulanmıştır.	 Elde	
edilen	 CCDC124	 geni	 modifikasyonlarının,	 bazı	 mutant	 hücre	 hatlarında	 proteinin	
ifadelenmesinin	 tamamen	 ortadan	 kalkması	 ile	 bazı	 mutant	 hücre	 hatlarında	 ise	
daha	 küçük	 bir	 proteinin	 sentezlenmesi	 ile	 sonuçlandığı	 immünoblot	 teknikleriyle	
saptanmıştır.	 Mutant	 hücre	 hatlarında	 meydana	 gelen	 morfolojik	 değişiklikler	
mikroskobik	 görüntüleme	 teknikleri	 kullanılarak	 kaydedilmiştir.	 Akım	 sitometri	
analizleriyle	 genin	 mutasyona	 uğratılmasının	 sitokinez	 mekanizmasında	 olumsuz	
bir	 etki	 yaratarak	 sitoplazma	 bölünmesini	 engellediği	 ve	 populasyondaki	 çok	
çekirdekli	 hücre	 sayısında	 belirgin	 bir	 artışa	 sebep	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Bunu	
takiben	 immünboyama	 çalışmalarında	 çekirdeğe	 özgü	 antikor	 kullanılarak	 tek	 bir	

ABSTRACT

Ccdc124	(Coiled‐coil	domain‐containing	124),	conserved	from	fungi	to	humans,	is	a	
centrosome	 protein	 whose	 function	 and	 localisation	 is	 recently	 identified.	 In	
mammals,	it	is	localized	at	centrosome	until	anaphase	and	migrates	to	the	midbody	
in	post	anaphase	during	the	cell	cycle.		 In	previous	studies	 it	was	shown	that	cells	
with	under/over	expressed	CCDC124	gene	failed	to	complete	cytokinesis	and	turned	
into	multinuclated	cells.	The	aim	of	this	study	is	the	deletion	of	the	CCDC124	gene	by	
CRISPR\Cas9	 system	 which	 is	 one	 of	 the	 most	 recent	 common	 techniques	
nowadays.	 Accordingly,	 CRISPR\Cas9	 guide	 oligonucleotides	 targeting	 the	 second	
and	third	exons	of	CCDC124	gene	in	HEK293T	cells	are	designed	as	well	as	various	
deletion	and	insertion	mutations	 in	the	relevant	 locus	were	validated	by	sequence	
analysis	 technique.		 The	CCDC124	gene	 modifications	 in	 some	 of	 the	 mutant	 cell	
lines	resulted	in	a	total	disappearance	of	the	protein	expression	whereas	some	other	
mutant	cell	lines	appeared	with	a	little	protein	expression	which	are	detected	with	a	
immunoblotting	tecniques.	The	morphological	changes	of	mutant	HEK293T	cells	are	
analyzed	by	microscopic	screening	techniques.	Mutations	of	 the	gene	has	caused	a	
negative	effect	on	the	cytokinesis	machinery	and	prevented	the	cytoplasmic	division	
and	along	with	the	significant	 increase	in	the	polynuclear	cell	number.		In	addition	
to	 this,	 the	nuclei	of	polynuclear	cells	are	observed	by	using	specific	antibodies	 in	
immunostaining	study	

Thesis Title 

EFFECTS OF CRISPR\CAS9 MEDIATED HUMAN CCDC124 GENE DELETION 
ON CELLULAR DIVISION



Moleküler	Biyoloji	ve	Genetik		ABD	Yüksek	Lisans	Programı	 Molecular	Biology	and	Genetics	Master	of	Science	

hücre	zarı	içerisinde	çoklu	çekirdek	yapısı	gözlemlenmiştir

Anahtar Kelimeler / Key‐words Coiled‐Coil    Domain  İçeren  124  (Ccdc124),  Sitokinez,  CRISPR/Cas9, 
İmmünoblot, Hücre‐Akım Sitometri, İmmünboyama, HEK293T 

Tez Numarası /Thesis Number



Moleküler	Biyoloji	ve	Genetik		ABD	Yüksek	Lisans	Programı	 Molecular	Biology	and	Genetics	Master	of	Science	

Tez Başlığı 

COILED‐COIL DOMAİN CONTAINING PROTEİN 124 (CCDC 124) ARTIŞININ 
HÜCRE FİZYOLOJİSİNE VE BÖLÜNMESİNE ETKİLERİ 

Thesis Title 

EFFECTS  OF  COILED‐COIL  DOMAIN  CONTANING  PROTEIN  124  (CCDC 
124) OVEREXPRESSION ON CELLULAR PHYSIOLOGY AND CELL DIVISION 

Öğrenci Adı / Student’s Name Özge ARSLAN 

Tez Danışmanı / Thesis Supervisor

Eş‐Danışman / Co‐Advisor

Doç. Dr. Uygar Halis TAZEBAY

ÖZET	

Ccdc124	 (Coiled‐coil	 domain‐containing	 124)	 memeli	 hücrelerinde	 işlevi	 yeni	
tanımlanmış	 bir	 proteindir.	 İnsan	 hücrelerinde	 proteinin	 lokalizasyonu	 hücre	
döngüsünün	interfaz	evresinde	sentrozom;	mitozun	post‐anafaz,	telofaz	ve	sitokinez	
evrelerinde	 ise	 orta‐cisimcik	 (midbody)	 olarak	 belirlenmiştir.	 Geçmişte	 yapılan	
bilimsel	 çalışmalarda	Ccdc124	proteinini	 kodlayan	genin	 susturulması	durumunda	
hücreler	 üzerinde	 meydana	 gelen	 değişiklikler	 kısmi	 olarak	 araştırılmış	 ve	 bu	
durumun	 hücrelerin	 bölünememesiyle	 sonuçlandığı	 ve	 çok	 çekirdekli	 hücrelerin	
meydana	gelmesine	neden	olduğu	belirlenmiştir	[Telkoparan,	2013].	Yapılan	bu	tez	
çalışmasında	 ise	 insan	 osteosarkoma	 hücre	 hattına	 (U2OS)	 ait	 hücreler	 üzerinde	
Ccdc124	 proteininin	 aşırı	 ifade	 edilmesine	 bağlı	 değişikliklerin	 moleküler	 ve	
morfolojik	 düzeyde	 incelenmesi	 sağlanmıştır.	 Bu	 proteine	 ait	 genin,	 aşırı	 ifade	
edilmesinin	sağlanması	 için	insan	Ccdc124	geni	taşıyan	ifade	vektörleri	kullanılmış	
ve	 ilgili	 genin	 transfeksiyona	 bağlı	 ifade	 artışı	 immünoblot	 analizleriyle	
doğrulanmıştır.	 İmmünofloresan	analizler	sonucunda	ise	aşırı	 ifade	edilen	Ccdc124	
proteinin,	G1	ve	erken	profaz	evresinde	sentrozomda	konumlandığı	bulgulanmıştır.	
Bunu	 takiben	 yapılan	 hücre	 akım	 sitometri	 analizleriyle	 de	 Ccdc124	 proteinin	
ifadesindeki	 artışın	 sitokinez	 mekanizmasında	 olumsuz	 bir	 etki	 yaratarak	
sitoplazma	 bölünmesini	 engellediği	 ve	 populasyondaki	 çok	 çekirdekli	 hücre	
sayısında	 belirgin	 bir	 artışa	 sebep	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Çalışmaya	 ek	 olarak	
Ccdc124	proteiniyle	etkileştiği	bilinen	ve	bir	orta	 cisimcik	proteini	olan	RasGEF1B	
(Ras	 guanin	 nükleotit	 değiştirici	 faktör	 1B)'nin	 birbirine	 bağlanma	 bölgeleri	

ABSTRACT

Ccdc124	(Coiled‐coil	domain‐containing	124)	 is	a	protein	whose	 function	 is	newly	
identified	 in	 mammalian	 cells.	 It	 is	 localized	 at	 centrosome	 in	 interphase	 and	 at	
midbody	zone	 in	post	anaphase,	 telophase	and	cytokinesis	during	 the	cell	 cycle	 in	
human	 cells.	 In	 previous	 studies	 it	was	 shown	 that	 knocking‐down	Ccdc124	 gene	
resulted	 in	 inhibition	 of	 cytokinesis	 and	 generation	 of	 multinuclated	 cells	
[Telkoparan	et	al.,	2013].	In	this	thesis,	it	is	aimed	to	investigate	effects	of	Ccdc124	
overexpression	 by	morphological	 and	molecular	 technics	 in	 human	 osteosarcoma	
cell	 line	 (U2OS).	 First	 of	 all,	 U2OS	 cells	 are	 transfected	 with	 human	 Ccdc124	
expression	vector	to	overexpress	this	protein	and	the	expression	level	is	controlled	
with	western	blot	analysis.	By	using	immunofluorescence	analysis,	it	is	determined	
that	 Ccdc124	 protein	 is	 localized	 at	 centrosome	 in	 G1	 and	 early	 prophase.	
Additionally,	flow	cytometry	analyses	show	that	the	overexpression	of	this	protein	
causes	cytokinesis	failure	and	a	significant	increase	in	the	number	of	multinucleated	
cells.	 In	 the	 second	 part	 of	 this	 study,	 the	 interaction	 between	 Ccdc124	 and	 a	
midbody	 protein	 Ras	 guanine‐nucleotide	 exchange	 factor	 (RasGEF1B)	 is	
investigated	 in	 human	 embryonic	 kidney	 293	 (HEK	 293)	 cell	 line	 by	 co‐
immunoprecipitation	 (CoIP)	method.	 Finally	 it	 is	 discovered	 that	 Ccdc124	protein	
has	a	binding	region	at	its	C	terminal	for	the	interaction	of	RasGEF1B	
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araştırılmıştır.	Bu	deney	için	transfekte	edilen	HEK	293	hücre	hatlarına	ait	lizatlara	
birlikte	çöktürme	yöntemi	uygulanmış,	ardından	kullanılan	immünoblot	yöntemiyle	
RasGEF1B'nin	Ccdc124	protenine	bu	proteinin	C	son	ucuna	yakın	olan	bölgesinden	
bağlandığı	bulgulanmıştır	

Anahtar Kelimeler / Key‐words

Tez Numarası /Thesis Number 389461 
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ÖZET	

Kirletici	 özelliklerinden	 dolayı	 canlılığı	 önemli	 ölçüde	 etkileyen,	 ham	 petrol	 ve	
türevlerinin	 doğal	 kaynaklardan	 uzaklaştırılması	 çok	 önemlidir.	 Son	 yıllarda	 bu	
amaçla	 yapılan	 mikrobiyoloji	 çalışmaları	 arasında,	 bakteriler	 vasıtasıyla	
kirleticilerin	 ortamlardan	 uzaklaştırılması	 ve/veya	 daha	 az	 toksik/toksik	 olmayan	
formlara	 dönüştürülmesi	 yani	 “Biyoremediasyon”	 çalışmaları	 önemli	 bir	 yer	
tutmaktadır.	 Bu	 çalışmada,	 Marmara	 Denizi	 ve	 Karadeniz'den	 2005‐2008	 yılları	
arasında	 izole	 edilmiş	 698	 bakteri	 arasından	 literatürlere	 bağlı	 olarak	 seçilmiş	
izolatların	 petrol	 ve	 petrol	 türevlerini	 parçalama	 yeteneklerinin	 taranması	 ve	 bu	
yeteneğe	 sahip	 bakterilerin	 tür	 düzeyinde	 tanımlanması	 amaçlanmıştır.	 Bu	
bağlamda,	 ilk	 olarak,	 mikroplak	 testiyle	 küçük	 ölçeklerde	 ve	 farklı	
konsantrasyonlarda	ham	petrole	maruz	bırakılarak	izolatların	minimum	inhibisyon	
konsantrasyonları	 (MIC)	 tespit	 edilmiştir.	 Mikroplak	 testiyle	 petrol	 parçaladığı	
belirlenen	 ve	 seçilen	 7	 izolat,	 daha	 büyük	 ölçeklerde	 ve	 yine	 farklı	
konsantrasyonlarda	 ham	 petrolle	 30	 gün	 boyunca	 inkübe	 edilmiş,	 petrol	 tabakası	
kalınlığı	 milimetrik	 olarak	 her	 gün	 ölçülmüş	 ve	 görülen	 fiziksel	 ve	 morfolojik	
değişiklikler	ile	birlikte	not	edilmiştir.	30	gün	sonunda	deneme	ortamları	filtrasyon	
sistemleri	 yardımıyla	 süzülmüş,	 bakterilerden	 arındırılan	 deneme	 sıvıları	 gaz	
kromotografisi‐kütle	spektrometresi	(GC‐MS)	analizine	alınmıştır.	Çalışılan	deneme	
ortamlarının	tamamında,	ham	petrolün	alkan	birimlerinden	daha	küçük	olan	ve	ham	

ABSTRACT

Decontamination	of	oil	and	oil	derivatives,	which	cause	environmental	pollution	and	
effect	 biological	 equilibrium	 dramatically,	 has	 also	 great	 significance	 for	 natural	
resources	and	applied	microbiology.	Removal	or	be	converted	to	less	toxic	or	non‐
toxic	 different	 forms	 of	 oil	 hydrocarbons	 via	 bacteria	 and	 known	 as	
“Bioremediation”	has	become	an	important	issue.	 In	this	study,	the	aim	was	to	scan	
crude	 oil	 and	 oil	 derivatives	 degradation	 ability	 of	 selected	 isolates	 through	 698	
bacteria	were	isolated	between	2005‐2008	from	Sea	of	Marmara	and	Black	Sea	and	
identification	 of	 these	 degradative	 bacteria	 at	 the	 species	 level.	 In	 this	 context,	
firstly,	by	testing	crude	oil	at	different	concentrations	on	the	isolates,	their	minimum	
inhibitory	concentrations	are	detected.	Oil	degrading	7	 isolates,	which	determined	
and	 selected	 with	 microplate	 test,	 are	 incubated	 for	 30	 days	 at	 different	
concentrations	 and	 bigger	 scales	 in	 crude	 oil	 and	 necessary	 measurements	 are	
recorded.	 After	 that	 30	 days	 period,	 samples	 are	 filtrated	 through	 membrane	
filtration	 system,	 obtained	 liquids	 are	 prepared	 for	 gas	 chromatograpy‐mass	
spectrometry	analysis.	Degraded	hydrocarbon	compound,	Quinoline	is	defined	with	
GC‐MS	analysis	 in	all	 isolates.	Remaining	bacteria	on	cellulose	 filters	that	are	used	
for	membrane	 filtration	 are	 cultivated	 again	 appropriate	medium	 for	 recovery	 of	
bacteria.	In	the	last	phase	of	our	studies,	bacteria	were	taken	at	the	species	level	to	
be	 defined	 by	 the	 VITEK	 2	 Compact	 Automatic	 Identification	 System.	 Five	 of	 the	
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petrolde	bulunmayan,	Kuinolin	(C9H7N)	adı	verilen	heterosiklik	aromatik	organik	bir	
azotlu	 birimin	 varlığı	 tespit	 edilmiştir.	 Membran	 filtrasyon	 işleminde	 kullanılan	
selüloz	 filtreler	 üzerinde	 kalan	 bakteriler	 yeniden	 uygun	 besiyerlerine	 ekilerek	
bakterilerin	 canlılığı	 ve	 geri	 kazanımı	 sağlanmıştır.	 Çalışmanın	 son	 aşamasında	 7	
izolat	tür	düzeyinde	tanımlanma	için	VITEK	2	Kompakt	Otomatik	Tanımlama	Sistemi	
ile	 test	 edilmiştir.	 Bunlardan	 5	 tanesi	 Serratia	 plymuthica,	 Enterococcus	 faecalis,	
Klebsiella	pneumoniae	subsp.	ozaenae,	Staphylococcus	lentus	ve	Staphylococcus	sciuri	
olarak	 tanımlanmıştır.	 İki	 tanesi	 ise	 tanımlanamamış	 ve	 yeni	 tür	 olması	 olasılığını	
düşündürmüştür.	 Bu	 çalışma	 genel	 olarak,	 “Biyoremediasyon”	 denemeleri	 adına	
ülkemizde	yapılan	özgün	ve	öncü	çalışmalardan	birini	oluşturmaktadır	

seven	 bacterial	 samples	 have	 been	 identified	 as	 Serratia	plymuthica,	Enterococcus	
faecalis,	 Klebsiella	 pneumoniae	 subsp.	 ozaenae,	 Staphylococcus	 lentus	 and	
Staphylococcus	 sciuri	 by	 VITEK	 2	 compact	 automatic	 identification	 system.	 The	
remaining	two	of	them	could	not	be	identified	of	species.	Our	thesis	study	is	used	to	
with	the	source	and	the	methods,	on	the		"Bioremediation"	conducted	experiments	
on	behalf	of	our	country	is	one	of	the	original	and	pioneering	work		

Anahtar Kelimeler / Key‐words Biyoremediasyon, Deniz Mikrobiyolojisi, Petrol Kirliliği 
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ÖZET	

Bu	 çalışmada	 orman	 toprağından	 izole	 edilen	 karışık	 bakteri	 örneklerinin	
saflaştırması	 yapılarak	 30	 izolat	 elde	 edilmiştir.	 Elde	 edilen	 izolatların	 Gram	
boyama,	spor	boyama	ve	temel	mikrobiyolojik	testleri	yapılmıştır.	VITEK2	Kompakt	
otomatik	 tanımlama	 sistemi	 ile	 tanımlamak	 için	 farklı	 koloni	 özelliklerine	 göre	 25	
izolat	 seçilmiştir.	 19	 izolat	 tanımlanamazken,	 6	 izolat	 Kocuria	 kristinae/Kocuria	
rosae,	 Faclamia	 hominis,	 Micrococcus	 luteus/Micrococcus	 lylae	 ve	 Brevibacillus	
laterosporus	 birbirinden	 farklı	 türler	 olarak	 tanımlanmıştır.	 Bu	 aşamadan	 sonra	
VITEK2	 kompakt	 otomatik	 tanımlama	 sistemi	 ile	 B.	laterosporus	bakterisi	 olduğu	
öngörülen	 izolat	 ile	 deneylere	 devam	 edilmiştir.	 Bu	 izolatın	 optimum	 büyüme	
sıcaklığı	ve	pH	aralığı,	çeşitli	antibiyotiklere	dirençliliği	tespit	edilmiştir.	Bakterinin	
moleküler	 tanımlanması	 İontek	 firmasına	yaptırılmıştır.	 Elde	 edilen	dizi	 16S	 rRNA	
gen	nukleotit	dizisi	NCBI	veri	bankasındaki	veriler	ile	BLASTN	2.2.28+	(Basic	Local	
Alignment	 Search	 Tool)	 kullanılarak	 eşleştirilmiş	 ve	 eşleştirme	 sonucunda	 %92	
benzerlik	 oranı	 ile	 Bacillus	 cereus,	 SZ2.gi|342359997|JN227670.1		 olarak	
belirlenmiştir.	 Bakterinin	 biyogübre	 etkisini	 tespit	 için,	 CAS	 agar	 besi	 yerinde	
siderofor	 üretimi	 ve	 NBRIP,	 NBRIP‐BPB,	 RPAM	 besiyerlerinde	 fosfor	 çözünürlüğü	
incelenmiştir.	 Fosfor	 çözünürlüğüne	 etki	 eden	 bakterinin	 ürettiği	 organik	 asitler,	
HPLC	cihazı	kullanılarak	belirlenmiştir.	Daha	sonra	bu	izolatın	roka	bitkisinin	(Eruca	
sativa)	 	 gelişmesine	 biyogübre	 olarak	 etkisi,	 bitki	 tohumlarına	 aşılanarak	 saksı	
çalışmalarıyla	 serada	 incelenmiştir.	 Elde	 edilen	 bitkiye	 ait	 (kök	 boyu,	 gövde	 boyu,	

ABSTRACT

In	this	work,	30	bacteria	were	isolated	from	forest	soil.	Gram	and	spor	staining	and	
also	basic	microbiological	tests	were	performed	on	these	isolates.		25	isolates	were	
selected	according	 to	 their	 colony	morphology	and	 then	 they	 further	 identified	by	
using	VITEK2	Compact	Tool	System.	While	19	isolates	were	unidentified	the	others	
were	 identified	 as	 Kocuria	kristinae/Kocuria	 rosae,	Faclamia	hominis,	Micrococcus	
luteus/Micrococcus	 lylae	 and	 Brevibacillus	 laterosporus.	 Examinations	 were	
continued	 with	 isolate	 predicted	 as	 B.laterosporus	 by	 VITEK2	 System.	 Optimal	
growth	temperature,	pH	scale	was	determined	and	antimicrobial	activity	tests	were	
performed	 of	 this	 isolate.	Molecular	 identification	 of	 this	 isolate	 is	 carried	 out	 by	
IONTEK	 firm.	Partial	similarity	of	16	S	rRNA	gene	nucleotide	sequences	with	both	
nucleotide	(nr/nt)	and	reference	RNA	sequence	(refseq_rna)	databases	in	the	NCBI	
gene	 bank	 was	 determined	 with	 using	 BLASTN	 2.2.28+	 (Basic	 Local	 Alignment	
Search	 Tool).	 According	 to	 BLASTN	 results	 the	 isolate	 of	 B.	 laterosporus	 was	
identified	 with	 %92,	 similarity	 rate	 Bacillus	 cereus	 strain	
SZ2.gi|342359997|JN227670.1	 respectively.	 For	 biofertilizer	 effect	 of	 B.	
laterosporus,	siderophores	production	was	determined	on	CAS	agar.	The	phosphate	
solubilization	ability	was	surveyed	on	NBRIP,	NBRIP‐BPB,	RPAM	mediums.	Organic	
acids	which	 effecting	 on	 phosphate	 solubilization	 from	 bacterial	 production	were	
determined	 with	 HPLC.	 And	 then,	 the	 effect	 on	 rucola	 plant	 (Eruca	 sativa)	
developing	 process	 of	 this	 isolate	 was	 examined	 on	 the	 greenhouse	 condition	 in	
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yaprak	boyu,	bitki	yaş	ağırlığı,	bitki	kuru	ağırlığı	ve	yaprak	sayısı)	parametrelerinin	
istatistik	 analizleri	 %5	 hata	 olasılığı	 ile	 Post	 Hoc	 çoklu	 karşılaştırılmalı	 testi	
kullanılarak	yapılmıştır	

flowerpot.	Statistical	analysis	of	data’s	(stem	height,	stem	length,	 leaf	 length,	plant	
fresh	weight	of	plant	dry	weight	and	number	of	leaves)	were	carried	out	by	the	post	
hoc	multiple	comparisons	test	

Anahtar Kelimeler / Key‐words Brevibacillus	 laterosporus,	 Biyogübre,	 Fosfat	 çözünürlüğü,	
Organik	 asit,	 Roka	 bitkisi,	 Bitki	 Büyümesini	 Teşvik	 Edici	
Bakteriler	(PGPR)
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ÖZET	

Geçmişten	 bugüne	 eskiyen,	 köhneleşen	 ve	 kentsel	 gelişim	 dinamiklerine	 	 uyum	
sağlayamayan	 meydanlar,	 yetkili	 çevreler	 tarafından	 yenileme	 ve	 yeniden	
işlevlendirme	kapsamında	ele	alınarak	planlanmaktadır.	Bu	bağlamda,	Üsküdar	kent	
merkezini	içine	alan	metropol	ölçeğindeki	projelerin	ve	yatırımların	etkisi	ile	Tarihi	
Üsküdar	 Çarşı	 Meydanı’nın	 da	 değişime,	 dönüşüme	 ve	 yeni	 işlevlere	 zorlanacağı	
açıktır.	Bu	çalışma	ile	meydanların	kent	için	önemi	vurgulanarak,	üstlendiği	işlevler	
incelenmiş	 ve	 Tarihi	 Üsküdar	 Çarşı	 Meydanı’nın	 yeniden	 işlevlendirilmesinin	
ekonomiyi,	 ulaşımı,	 rekreasyon	 ve	 sosyo‐kültürel	 eylemleri	 ilgilendiren	 yönleri	
ortaya	 konulmuştur.	 Ayrıca	 meydanda	 işlevini	 yitirmiş	 anıtsal	 yapıların	 kente	
kazandırılmasına	 ilişkin	 önerilerde	 de	 bulunulmuştur.Bu	 çalışmada	 İstanbul	
Metropoliten	 Alan	 içinde	 ulaşım	 faktörleri	 yönünden	 önemli	 bir	 transfer	 merkezi	
konumunda	 olan	 Tarihi	 Üsküdar	 Çarşı	 Meydanı’nın	 halihazır	 kullanımı	 ile	 kamu	
kaynaklı	 projeleri	 incelenmiş,	 karayolu,	 denizyolu	 ve	 raylı	 sistemlerinin	
entegrasyonu	için	alınan	plan	kararları	 ile	Tarihi	Üsküdar	Çarşı	Meydanı’na	etkileri	
değerlendirilmiştir.	Coğrafi,	 tarihi	–	kültürel	değerleri	 ile	ön	plana	çıkan	meydanın	
ve	 çevresinde	 yer	 alan	 tescilli	 eski	 eser	 ve	 anıt	 yapıların	 geleceğe	 yönelik	 olarak	
koruma	 ve	 kullanılma	 ilkelerinin,	 eserlerin	 geleceğe	 aktarımının	 sağlanmasına	
yönelik	 plan	 kararlarının	 öncelikle	 belirlenmesi	 ve	 gelecekte	 yapılacak	 olan	 plan	
proje	çalışmalarına	kaynak	oluşturması	hedeflenmiştir	

ABSTRACT

Squares	 that	 have	 become	 old,	 slummed	 and	 couldn’t	 adopt	 themselves	 to	 the	
dynamics	of	urban	development	from	past	to	present	are	planned	to	be	treated	for	
renewal	and	refunctioning	purposes	by	relevant	authorities.	For	this	purpose,	 it	 is	
clear	 that	 the	 Historical	 Bazaar	 Square	 of	 Üsküdar	 will	 be	 forced	 to	 change,	
transform	and	be	open	 for	new	 functions	as	a	 result	of	metropolis	scaled	projects	
and	 investments	 that	 also	 include	 the	 town	 center	 of	 Üsküdar.	 In	 this	 study,	 the	
significance	of	squares	for	a	town	is	highlighted,	their	 functions	are	examined	and	
economic,	 transportation	 related,	 recreational	 and	 sociocultural	 aspects	 of	
refunctioning	 of	 the	 Historical	 Bazaar	 Square	 of	 Üsküdar	 are	 explained.	
Furthermore,	 suggestions	 for	 reintroduction	of	monumental	 structures,	which	are	
available	within	the	square	but	do	not	function	currently,	to	the	town	are	also	made.	
Public	 funded	 projects	 for	 utilization	 purposes	 of	 the	Historical	 Bazaar	 Square	 of	
Üsküdar,	 which	 is	 currently	 functioning	 as	 an	 important	 transfer	 center	 for	
transportation	within	 Istanbul	Metropolitan	Area,	 are	 examined	 in	 this	 study	 and	
plan	related	decisions	 that	were	 taken	 for	 integration	of	 land,	marine	and	railway	
transportation	 systems	 and	 their	 effects	 on	 the	 Historical	 Bazaar	 Square	 of	
Üsküdarare	assessed.	 It	 is	 intended	to	determine	the	principles	 for	protection	and	
utilization	 of	 the	 square,	which	 is	 significant	with	 its	 geographical,	 historical	 and	
cultural	 assets,	 and	 registered	 ancient	 artifacts	 and	 monumental	 structures	
surrounding	the	square	and	to	determine	the	decisions	for	plans	for	preservation	of	
these	assets	for	the	future	and	to	use	these	principles	and	decisions	as	resources	for	
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