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PATLAYICI DEDEKSİYONU İÇİN ÇOK HASSAS ÇEKİRDEK 

KUADRUPOL/MANYETİK REZONANS (NMR/NQR) TEKNİĞİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

İlgi Alanları: Patlayıcı dedeksiyonu, manyetik rezonans, 

nükleer kuadrupol rezonans (NQR), nükleer manyetik 

rezonans (NMR), manyetik sensörler, havaalanları ve toplu 

taşımada güvenlik sistemleri   

 

 

 

 

 

Gebze Teknik 

Üniversitesi’nin Fizik 

Bölümünde NMR/NQR 

grubu tarafından çekirdek 

kuadrupol rezonans (NQR) 

ve çekirdek manyetik 

rezonans (NMR) yöntemleri 

ile patlayıcı tespiti ve 

sanayide madde 

test/kontrol tekniklerinin 

geliştirilmesi için 

araştırmalar 

yürütülmüştür. Bu 

araştırmaların neticesinde 

GTÜ Fizik Bölümünde 

gerekli 

araştırma/geliştirme 

altyapısı kurulmuş, 

araştırma ve patlayıcı 

dedeksiyonu amaçlı 

NQR/NMR detektörleri, 

elektronik devreler ve TNT, 

RDX gibi patlayıcıların 

ölçümleri yapılmıştır.  

 

  

Destekleyen Kurum     : NATO 

Başlangıç/Bitiş Tarihi  : 2010 / 2013 

Süresi           : 42 Ay 

Bütçesi           : 332.700 EUR ( 3 grup) 
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 EFNMR sinyalinin SNR’sı arttıracak alternatif 

manyetik alan kullanılmasına dayalı polarizasyon 

metodu geliştirilecektir.  

 SQUID sensörü ile Dünya’nın alanında veya çok zayıf 

manyetik alanda NMR spektrometresinin tasarımı 

geliştirilecektir. SQUID sensörü sayesinde EFNMR 

sinyalinin SNR’sı arttırma yöntemleri ortaya 

konulacaktır. 

 Dış gürültü etkisine dayanaklı bir kaç kanallı alıcı 

sistemleri ve gradiyometre gibi yeni tekniksel 

yöntemler geliştirilecektir. 

 Yasaklanmış sıvı maddeler (patlayıcılar da dahil 

olmak üzere) ile ilgili bileşiklerin ultra düşük alan 

veya çok düşük NMR yöntemi ile spektral özellikleri 

ve durulma parametreleri bulunacaktır. Yasaklanmış 

sıvı maddelerinin NMR cihazlarıyla dedekte edilmesi 

için kapsamlı veritabanı toplanacaktır. 

 Düşük sinyal / gürültü oranına sahip EFNMR 

sinyallerin sinyal işleme yöntemleri incelenecektir. 

Böylece düşük sinyal/gürültü oranına sahip 

maddelerin EFNMR dedeksiyonu için etkin tanıma 

metodu geliştirilecektir. 

 Mıknatıs gerektirmeyen EFNMR yöntemi araştırmaları 

neticesinde mobil sistemlerin tasarlanmasına yönelik 

çözümler teklif etmek. 

 Teneke kutuları içinde bulunan sıvılarının düşük 

frekans NMR ölçümleri yapmak. Bu araştırmalar 

sayesinde teneke kutulardaki sıvılar için etkin 

dedeksiyon yöntemleri geliştirmek.  
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SIVI MADDE ARAŞTIRMALARI İÇİN ZAYIF MANYETİK ALAN NMR 

YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

 

 Dünya’nın manyetik alanında çalışan NMR 

spektrometre düzeneği kurmak ve bu düzeneği 

kullanarak düşük alan NMR deneyleri 

gerçekleştirmek.  

 Değişken manyetik alan etkisiyle nükleer spin 

sisteminin polarizasyon sağlamak ve nükleer 

mıknatıslanma dinamik süreçlerinin fiziğini 

incelemek.  

 Düşük veya Dünya manyetik alanında NMR için 

modülasyon yöntemleri kuramsal ve deneysel 

olarak araştırmak. 

 Yasaklı sıvı maddeler (patlayıcıar ve diğerleri) 

de dahil olmak üzere, bileşiklerin spektral 

özellikleri ve durulma parametrelerini kapsamlı 

bir şekilde araştırmak.  

 Dünya’nın manyetik alanındaki NMR 

deneylerinde elde edilen sinyalleri RFI 

gürültüden arındırmak amacıyla etkin sinyal 

işleme yöntemlerini geliştirmek. 

 Çift kanallı alıcı sistemini ve gradyometre gibi 

yeni tekniksel yöntemleri uygulamak. Ayrıca 

SQUID sensörüne dayalı yeni hassas problar 

geliştirmek. 

 Çok düşük veya Dünyanın manyetik alanında 

ince alüminyum /teneke kutuları içinde bulunan 

sıvılardan düşük frekans NMR sinyalleri elde 

etmek için araştırmalar yapmak.  

 

 

 

Bu projenin amacı değişik kimyasal 

bileşiklerin analizleri ve belirleme 

yöntemlerinin geliştirilmesi için çok zayıf 

(0.05-1 mT) veya Dünya’nın manyetik 

alanında çekirdek (Nükleer) Manyetik 

Rezonans (NMR) araştırmalar yapmaktır. 

Özellikle teknolojik ortam koşularını dikkate 

aldığımızda, çok düşük sinyal/gürültü oranı ve 

spektral çözünürlük, zayıf manyetik alan NMR 

yönteminin kimyasal analizdeki kullanımı 

sınırlamakta idi. Dünyanın manyetik 

alanındaki NMR deneyleri esnasında meydana 

gelen temel süreçlerin fiziğinde yeni 

çözümler getirerek çevreden gelen teknolojik 

gürültünün bastırılmasını sağlamak ve çok 

zayıf olan sinyalleri tespit edip elde edilen 

NMR dataları analiz edilmesi bu projede 

çalışılması amaçlanan konulardır. Çok zayıf 

sinyallerin işlemesi için yeni ileri metotlar, 

daha duyarlı yeni nesil sensörler ve örneklerin 

ön- polarizasyonu gibi yeni deneysel teknikler 

uygulanmasıyla Dünyanın manyetik alanındaki 

NMR çok daha etkin yöntem haline gelir. 

Dünyanın manyetik alanında NMR konusundaki 

araştırmalar gelecekte mobile kimyasal 

laboratuarların kurulmasına ön ayak olan 

günümüz ileri teknolojilerinin önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır. Bu alandaki 

yayınların sayısı tekniklerin kimyasal 

işlemenin kontrolünden petrol mühendisliğine 

kadar geniş bir uygulama alanına sahip 

olmasından dolayı her geçen gün artmaktadır. 

Bu alandaki yeni teknolojiler Dünyanın 

alanında NMR’ın yeniden popüler olmasını 

sağladı ve bu konularda araştırmacılar için 

geniş araştırma imkanlarını veren yeni 

gelişmelerin sadece başında olduğumuzu 

söylemek mümkündür.  

Dünyanın manyetik alanında çok zayıf NMR 

sinyalini kuvvetlendirmek için en etkili metot 

ön-polarizasyonun kullanılmasıdır. Bu amaçla 

geleneksel olarak örneğin yüksek manyetik 

alan bölgesi dışına mekanik olarak transfer 

edilmesi veya örneğe uygulanan polarizasyon 

alanını aniden kapatılması kullanılır. Ancak bu 

çok avantajlı metotların belli kısıtlamaları da 

vardır. Bunlar, maddenin uzun durulma 

zamanları, manyetik alan kapatılmasından 

dolayı NMR prob/elektroniğinde meydana 

gelen istenmeyen geçiş süreçleri ve manyetik 

alan sistemi ile ilgili teknik kısıtlamalardır. Bu 

yüzden projemizde değişen manyetik alan 

altında örneklerin polarizasyonu sağlamak için 

etkin metotlar araştırılacaktır. Dünya 

manyetik alanı ile NMR deneylerinde 

sinyal/gürültü oranını arttırmak için diğer bir 

yöntem ise SQUID sensörü ile çalışan NMR 

spektrometresi kurulmasıdır.  

Proje çerçevesinde değişik bileşiklerin, 

özellikle yasaklı sıvı maddelerin (patlayıcılar 

ve patlayıcı yapımı için malzemeler dahil), 

spektral karakteristik ve durulma süreçleri 

üzerine geniş kapsamlı araştırmalar 

planlanmıştır. Ayrıca, proje ekibimiz 

tarafından yapılan deneme testlerinde 

dünyanın manyetik alanında düşük frekans 

NMR sinyallerinin ince alüminyum 

konteynerlerde (yani 0.1mm kalınlıktaki 

meşrubat kutularında) bile tespit edilmesini 

mümkün olduğunu gösterilmiştir. Ayrıca 

projedeki çalışmalarda gürültü ve parazit 

sinyal kaynaklarının NMR deneylerinde etkisi 

hem frekans hem zaman domenlerinde 

ayrıntılı olarak araştırılacaktır. Dünyanın 

manyetik alanında zayıf NMR sinyalleri 

davranışları farklı sinyal/gürültü oranındaki 

sinyallerin matematiksel modellemesi 

sayesinde incelecektir. Analizlerin 

neticesinde en etkin metot seçilecek ve 

spektrumun çözünürlüğüne değişik 

sinyal/gürültü oranlarında gürültü etkileri 

konusunda önemli sonuçların elde edilmesi 

beklenmektedir. Üstelik çift kanallı alıcı 

sistemi ve gradiyometrenin kullanılmasına 

dayalı tekniksel çözümler de çalışılacaktır. 

Proje çalışmalarında çok hassas SQUID bazlı 

probların da test edilmesi planlanmıştır.  

 

  

Destekleyen Kurum    :  TÜBITAK ve Rusya ortağı* 

Başlangıç/Bitiş Tarihi :2013 / 2015 

Süresi          : 24 Ay 

Bütçesi          : 239.050 TL 
*Russian Fund for Basic Research 

 

     

 

 

İlgi Alanları: Nano magnetizma, Magnetizasyon ölçümleri, 

Magnetik filmler, Spin Dalga Rezonansı, Ferromagnetik 

rezonans, Spin Camlar, Süperiletkenlerde Mikrodalga nüfuz 

derinliği, Düşük sıcaklık fiziği, Negatif kırınım  

 



 

 GHz frekanslarda mikrodalga 

soğurucu özelliğe sahip kompozit 

ürünler elde edilmesi 

 

 Bilimsel yayın, Tez ve patentler ile 

bilimsel çalışmalara katkı sağlayarak, 

sanayileşebilecek ürün elde etmek. 

 

 Bu konuda yetişmiş deneyimli eleman 

ihtiyacına katkıda bulunmak 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MİKRODALGA SOĞURUCU NANO-MALZEMELERİN (MİSONAM) 

GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Manyetizma, Nano – Manyetizma, Manyetik 

İnce Filmler,  Nanoteknoloji, Radar Soğurucu Malzemeler, 

Spin Dalga Rezonansı, Ferromagnetik Rezonans, Düşük 

Sıcaklık Fiziği 

 

Yüksek frekanslı (GHz bölgesinde) 

elektromanyetik sinyalleri büyük 

oranda soğuran ince katmanlı, hafif, 

düşük maliyetli ve yüksek verimlilikte 

çalışan kompozit malzeme (MISONAM) 

geliştirmektir.  

Projede; 

 metal, metal oksit, iletken polimer 

gibi inorganik ve organik 

kimyasallar 

 mikro ve nano boyutlarda ve farklı 

morfolojik yapılarda 

 farklı karışım yoğunluğunda 

 farklı kalınlıklarda 

 farklı yüzey şekillerinde MINOSAM 

üretilmesi hedeflenmektedir. 
 

 

Ülkemizdeki endüstriyel 

gelişmeler yüksek frekanslı 

elektromanyetik cihazların 

daha yoğun kullanımını 

gerektirmektedir. Sivil ve 

savunma amaçlı kullanılan 

sinyal işleyiciler, mobil 

iletişim cihazları, vericiler, 

radyo ve TV ve benzeri 

iletişim cihazları çevreye 

büyük oranda 

elektromanyetik sinyal ve 

gürültü yaymaktadır. Bu ve 

benzeri problemlerin 

çözümü için ve 

Elektromanyetik 

Uyumluluk-EMC testlerinin 

yapılabilmesi için yüksek 

oranda µ dalga Soğurucu 

Malzeme (µSM) ile 

tamamen kaplanmış özel 

odalar gerekmektedir. Bu 

odaların kaplama 

malzemesi ve diğer 

savunma amaçlı boya 

kaplama ürünlerinin  

malzemenin soğuruculuğu 

geliştirilecektir. Bu 

amaçla; iletken nano 

parçacıkların iletkenliği ve 

dielektrik permitiviteleri, 

plasma frekansları, 

manyetik rezonans 

frekansları ve manyetik 

alınganlıkları, nano 

parçacık boyut, yerel iç 

alanlar, kristal kusur, 

kimyasal kompozisyon ve 

safsızlığının yanı sıra, 

kompozitin geometrik 

tasarımı dikkate alınarak 

malzeme tasarımı 

yapılacaktır. Sonuç olarak 

nano yapılı manyetik 

ve/veya manyetik olmayan 

bileşen ihtiva eden değişik 

polimerik malzemelerin tek 

veya çok katlı dielektrik 

kompozit kaplamaları 

soğurucu malzeme olarak 

elde edilecektir.  

 

  

Destekleyen Kurum : TÜBITAK 

Başlangıç/Bitiş T.   : 2013 / 2016 

Süresi      : 30 Ay 

Bütçesi      : 397.500 TL 

 



 

 Negatif Kırılma indisi 

parametresinin dış manyetik 

alanla kontrol edilmesi 

 Ferromanyetik Rezonans 

etkisiyle manyetik 

geçirgenlik parametresinin 

ve kırılma indisi 

parametresinin negatif 

yapılması  

 Dış manyetik alan kontrolü 

ile yapay malzemenin 

mikrodalga geçirgenlik 

özelliklerinin 

değiştirilebilmesi 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

NEGATİF KIRILMA İNDİSİNİN DIŞ MAGNETİK ALANLA 

KONTROLÜ 

 Ferromanyetik Rezonans prensibiyle 

manyetik malzemelerin manyetik 

geçirgenlik parametresini değiştirmek 

 Ferromanyetik Rezonans etkisini 

kullanarak negatif kırılma indisine sahip 

solak malzeme üretmek 

 Solak malzemenin kırılma indisini dış 

manyetik alanla kontrol etmek 

 

 

 

 

Solak (Negatif kırılma 

indisine sahip) malzemeler, 

dielektrik sabiti ve 

manyetik geçirgenlik 

parametresinin ikisinin 

birlikte negatif olduğu 

frekans bandında negatif 

kırılma özelliği gösterirler. 

Literatürdeki ara-madde 

yapısındaki solak 

malzemelerin özellikleri 

manyetik alan, elektrik 

alan vb. gibi dış 

parametrelerle modüle 

edilebilir değildir. Bu 

projede ferromanyetik tel 

örgüden yapılan fotonik 

kristallerin mikrodalga 

geçirgenlikleri ölçülerek 

solaklık özellikleri 

araştırıldı. Solaklık 

özellikleri, dış manyetik 

alan uygulanarak modüle 

edildi. Fotonik kristalin 

manyetik geçirgenlik 

parametresinin 

ferromanyetik rezonans 

frekansına yakın bir frekans 

bandında negatif olduğunu 

gösterdik. Böylece, dış 

statik manyetik alanı 

tarayarak ferromanyetik 

rezonans frekansını ve 

negatif kırılma indisi 

frekans aralığını kontrol 

edebildik.   
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İlgi Alanları: Nano magnetizma, Magnetizasyon ölçümleri, 

Magnetik filmler, Spin Dalga Rezonansı, Ferromagnetik 

rezonans, Spin Camlar, Süperiletkenlerde Mikrodalga nüfuz 

derinliği, Düşük sıcaklık fiziği, Negatif kırınım  

 



 

 1. Manyetik ince film düzleminde ve 

elips şeklinde mikro elemanlar 

yapmak. 

 2. Çok katmanlı film düzleminde her 

manyetik tabaka için tercihli 

doğrultuya sahip (axial manyetik 

anizotropi) mikro elemanlar yapmak 

 3. Çok katmanlı mikro yapılardaki her 

manyetik tabakanın anizotropisini 

bağımsız olarak ayarlamak. 

 4. Çok katmanlı bu mikro yapılarda 

elektriksel direnci dış alan ve boyut 

oranı (aspect ratio) ile kontrol 

etmek.  

 5. Bu manyetik tabakalar arasına 

manyetik olmayan iletken ince 

tabaka büyüterek AC ve DC manyetik 

alana duyarlı GMR eklemleri yapmak 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MANYETİK ALAN SENSÖRÜ GELİŞTİRME 
 

 1. Çok katmanlı manyetik filmlerde, 

tabakaların mıknatıslanmasının yönünü 

düzlem içi şekil anizotropisi ile kontrol 

etmek 

 2. Şekil anizotropisi ile kendiliğinden 

tercihli yönelime sahip manyetik 

katmanlar üzerinde mıknatıslanma 

yönünde değiş-tokuş alanı (exchange 

anizotropi alanı) indüklemek 

 3. Şekil anizotropisi ve GMR (veya B-Planı 

olarak TMR) etkisine dayalı yüksek 

duyarlıklı manyetik mikro sensörler 

geliştirmek 

 4. Uzun vadede mikro sensör ağı ile 

manyetik alan profilini çıkarmak 

 

 

 

Son zamanlarda 

nanoteknolojideki 

gelişmelere paralel olarak 

manyetik sensör 

elemanlarının boyutlarının 

giderek küçülmesi ve 

duyarlıklarının artırılması 

zorunlu hale gelmiştir. 

Elektriksel direnç manyetik 

alandan ne kadar çok 

etkilenirse bu sensörlerle o 

oranda daha zayıf alanlar 

ölçülebilir. Bu projede, dev 

manyeto-direnç (GMR) 

ve/veya tünelleme 

manyeto-direnç (TMR) 

etkisine dayalı manyetik 

nano sensör geliştirmektir. 

Filmlerin ilgili 

katmanlarına lazer (veya B-

palanı olarak e-beam) 

litografi teknikleri ile 

gerekli geometrik desenler 

verilerek -hatta film 

düzleminde bile- şekil 

anizotropi alanı 

indüklenecektir. Diğer 

yandan eliptik eksenleri 

farklı doğrultularda 

büyütülecek manyetik 

katmanların her ikisi de 

manyetik açıdan yumuşak 

(soft) malzemeden 

seçildiğinde, bu 

tabakalardaki spinler dış 

alana doğru birlikte 

(coherent) ve elastik olarak 

döneceklerdir. Böylece iki 

mıknatıslanma vektörünün 

paralel yönlenme oranları 

dış alanla daha da artacak 

ve sensörün duyarlığına 

olumlu katkı yapacaktır.  

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2018 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 297.300,00 TL 

İlgi Alanları: Nano magnetizma, Magnetizasyon ölçümleri, 

Magnetik filmler, Spin Dalga Rezonansı, Ferromagnetik 

rezonans, Spin Camlar, Süperiletkenlerde Mikrodalga nüfuz 

derinliği, Düşük sıcaklık fiziği, Negatif kırınım  

 



 

Periyodik cetvelin 3d grubundaki değişik 

geçiş elemanları  ile katkılanan 

yarıiletken malzemeler sentezlenmiş ve 

bu sistemlerinin yapısal ve manyetik 

özellikleri sistematik şekilde 

araştırılmıştır. Elde edilen çıktılar 

özetle:  

 Mn ile katkılanmış Al2O3 üzerinde 

büyütülen GaN ve InN yarıiletken 

ince filmler araştırılmıştır, 

 

 V ile implante edilen (100) ve (001) 

TiO2 alttaşları araştırılmıştır . 

 

 Al2O3 üzerinde büyütülen ve Ni 

implante edilen ZnO ince filmler 

incelenmiştir. 

 

 Fe implante edilen ZnO alttaşlardır 

incelenmiştir. 

 

   Amaçlar 

Çıktılar 

SPİNTRONİK UYGULAMALAR İÇİN KATMANLI VE KOMPOZİT 

MANYETİK NANO MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ 

Spintronik malzeme olarak; 

 

 yarı-metalik yapıya sahip yüksek spin 

polarizasyonlu tek ve/veya çok katmanlı 

filmlerin araştırılması;  

 ferromanyetik yarıiletkenlerden  

özellikle seyreltik manyetik yarıiletken 

(DMS) olarak adlandırılanların 

araştırılması  

 magnetoelektrik malzemelerin,  yani 

elektrik alanı ile manyetik özellikleri 

değişen ve manyetik alan ile de 

elektriksel özellikleri değişen 

malzemelerin araştırılması.  

 Bu malzemelerin Manyetik Tünelleme 

Eklemi (MTJ), Random Access Memory 

(MRAM), spin-FET, spin-LED gibi yeni 

nesil spintronik cihazların üretilmesi için 

temel özelliklerin araştırılması  

 

 

 

 

Nanoteknolojinin en önemli 

devrimlerinden biri de 

daha şimdiden ticari 

uygulamaları bulunan ve 

kısaca spin tabanlı 

elektronik de denilen 

‘spintronik’tir. Yeni ve 

hızla gelişen bir alan olan 

spintronik yeni nesil 

elektronik cihazlarda 

elektronun yükünün 

yanında spininin de 

kullanılması prensibine 

dayanır. Bilgisayar 

hafızalarında performansı 

ve kapasiteyi artırmak için 

okuyucu kafa olarak 

kullanılan ve uygun 

manyetik malzemeler 

kullanılarak yapılan nano-

ölçekli çok katmanlı 

yapılarda gözlenen Dev 

Manyeto-direnç (GMR, 

Giant Magneto-Resistance) 

etkisi bu alanda yapılan 

çalışmaların en başarılı 

örneklerinden birisidir.  

TUBITAK ve RFBR 

tarafından ortaklaşa 

desteklenmiş bu proje 

çalışmasında; manyetik 

ince filmler, manyetik çok 

katmanlı yapılar, iyon 

demeti ile sentezlenmiş 

tanecikli (granular) 

magnetoelektrik kompozit 

yapılar ve oksit tabanlı 

(TiO2, ZnO) DMS yapıların 

manyetik özellikleri 

(doyum mıknatıslanması, 

kalıcı mıknatıslanma, 

koersif alanı, manyetik 

anizotropi alanları gibi) 

geniş sıcaklık aralığında 

ölçülerek analiz edilmiştir. 

Bu malzemelerin spintronik 

için uygulanabilirliği test 

edilmiştir.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2010  / 2012 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 274.306 TL 

Prof. Dr. 
Bekir AKTAŞ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik Bölümü 
 

 
İlgi Alanları: Nano magnetizma, Magnetizasyon ölçümleri, 

Magnetik filmler, Spin Dalga Rezonansı, Ferromagnetik 

rezonans, Spin Camlar, Süperiletkenlerde Mikrodalga nüfuz 

derinliği, Düşük sıcaklık fiziği, Negatif kırınım  

 



 

 Geniş frekans aralığında (0.1-100 

MHz) NQR/NMR deneyleri yapmak 

için ülkemizde ilk deneysel düzeneği 

kurulmuş,  

 Daha yüksek hassasiyete sahip iki 

frekanslı çoklu puls serisi geliştirildi,  

 Çeşitli patlayıcı maddelerin NQR 

rezonans frekanslar ve durulma 

parametrelerini içeren veritabanı 

oluşturuldu,  

 Çeşitli patlayıcı (AN, RDX, TNT gibi) 

ve başka azot bazlı (NaNO2, urea, 

HMT gibi) maddelerin NQR ölçümleri 

yaparak özel NQR tespit yöntemleri 

geliştirilmiş, 

 Mesafeli patlayıcı dedeksiyonu için 

RFI filtreleme yöntemi geliştirildi ve 

RDX patlayıcı üzerinde test edilmiş, 

 Sinyal-gürültü oranı arttırmak için 

yeni çoklu puls dizileri geliştirilmiş, 

 Düşük manyetik alan içinde RDX, 

urea ve HMT malzemelerinin NQR 

ölçümleri, 

 Hadamard dönüşümü ve optimal 

filtreleme gibi sinyal işleme 

teknikleri üzerine araştırmalar, 

 NQR tekniği ve patlayıcı dedeksiyonu 

konusunda literatür veritabanın 

oluşturulmuş , 

 Uluslararası düzeyde olan NQR ve 

düşük manyetik alan NMR araştırma 

grubu ve laboratuvarı  

 

Prof. Dr.  
Bulat RAMEEV 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Proje Çıktıları 

MAYIN VE PATLAYICI MADDE BULMA AMAÇLI ÇOK 

HASSAS ÇEKİRDEK KUADRUPOL REZONANS (NQR) 

TEKNİĞİN GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Manyetik rezonans, çekirdek kuadrupol rezonans 

(NQR), çekirdek manyetik rezonans (NMR), patlayıcı ve 

yasaklı madde dedeksiyonu 

 

 Nükleer kuadrupol rezonans (NQR) 

tekniğini kullanarak patlayıcı ve 

uyuşturucu madde dedeksiyonunda 

kullanılabilecek yüksek hassasiyetli bir 

yöntem geliştirmektir.  

 

 

Neredeyse tüm patlayıcı 

maddelerin kimyasal yapısında 

azot bulunmaktadır. 14N azot 

çekirdeği patlayıcı türüne 

göre belli frekanslarda 

Nükleer Kuadrupol Rezonans 

(NQR) sinyali vermektedir ve 

bu olay patlayıcı deteksiyon 

yapmak için kullanılabilir. 

Fakat NQR yönteminde düşük 

hassasiyet (özellikle, TNT gibi 

maddeler için) halen ciddi bir 

problemdir.  

Projemizin çerçevesinde NQR 

tekniğinin hassasiyetini 

arttırmak amacıyla çeşitli 

patlayıcı (AN, RDX, TNT) ve 

başka azot bazlı (NaNO2, 

urea, HMT) maddeler üzerinde 

NQR ölçümleri yapılmıştır. 

Uzaktan patlayıcı 

deteksyonunun yapilabilirliği 

RDX üzerinde test edilmiştir. 

NQR’da sinyal-gürültü oranı 

arttırmak için çoklu puls 

zincirleri, çift rezonans, 

optimal filtreleme teknikleri 

üzerine araştırmalar 

yapılmıştır. Ayrıca sıvı 

maddeler için düşük alan 

çekirdek manyetik rezonans 

(NMR) tespit teknikleri 

konusunda fizibilite 

çalışmaları yapılmıştır. 

Patlayıcı NQR tespit 

yönteminin olası kullanım 

alanları ve ilerideki 

çalışmaların hangi yönde 

ilerlemesi gerektiği konusunda 

analiz edilmiştir.  

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2006/ 2009 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 243.387 TL 

Ammonium nitrate NQR 

sinyali 

TNT: 14N in NO2 group  

RDX: 14N in nitroamine 
group 

RDX patlayıcısı için mesafeli NQR 

tespit düzeneği 



 

 Değişik frekans NMR RF probları 

kurulmuştur.  

 Kısa T1 ve T2 zamanlarına sahip 

malzemeleri ölçmek için Q-damper 

devresi  geliştirilmiştir 

 Değişik sıvı malzemeler üzerinde T1 

ve T2 ölçümleri yapıldı 

 Sabit mıknatıslar kullanarak çok 

pratik Halbach manyetik sistemi 

geliştirildi 

 Manyetik sistemleri tasarlamak 

amacıyla teorik çalışmalar yapıldı ve 

bunlara dayanarak simülasyon 

hesapları yapıldı 

 

 

 

   Amaçlar 

Proje Çıktıları 

ÇEKİRDEK MANYETİK REZONANS İLKESİNE GÖRE 

ÇALIŞAN PRATİK BİR MADDE ANALİZÖRÜN 

GELİŞTİRİLMESİ  

 Çeşitli üretim süreçlerinde veya 

depolama sonrası değişik ürünlerin, 

malzemelerin test/analizlerini yapmak 

için nükleer manyetik rezonans (NMR) 

tekniğine dayalı bir pratik test cihazını 

geliştirmek.  

 

 

NMR sinyali incelenen 

maddenin hangi kimyasal 

bileşenlerden oluştuğunu, 

sıvı veya katı halde olup 

olmadığını, 

yoğunluğu/viskozitesi 

hakkında bilgi vermektedir. 

Çoğu düşük manyetik alan 

NMR uygulamaları spin-spin 

(T2) ve/veya spin-örgü (T1) 

durulma zamanlarının 

ölçümlerini içerir. Bu 

durulma zamanları viskozite, 

yüzey alanı ve nem miktarı 

gibi spesifik fiziksel 

özellikler ile ilişkilidir. 

Durulma zamanları hakkında 

bilgi elde etmek için serbest 

indüksiyon durulması 

(FID=free induction decay) 

veya spin-yankı ölçümleri 

kullanılır. 

Son zamanlarda, düşük alan 

NMR spektrometresini gıda 

ürünleri, ilaç ve 

petrokimyasallar 

endüstrisinde de kullanma 

çabaları gözlenmektedir. 

Örnek uygulamalar nem, 

yağ, hidrojen ve flor 

miktarının belirlenmesini 

kapsar. Düşük alan NMR 

spektrometreleri gıda, 

polimer, petrol ve ilaç 

endüstrisinde yaygın olarak 

kullanılabilmektedir. 

Polimerlerin yoğunluk, 

viskozite, kristalleşme 

ölçümleri ve kaya özü 

incelemelerinde, çeşitli 

tozların nem miktarı, diş 

macunundaki florür miktarı 

ve yiyeceklerdeki yağ/su 

oranını belirlenmesinde 

uygulanması mümkündür. 

Bu projede NMR yöntemine 

dayalı test ve kontrol 

cihazlarının (analizörlerinin) 

geliştirmek amacıyla 

çalışmalar yapılmıştır. 

Projede çalışmaları 

neticesinde ulaşılan seviye 

cihazının 2-3 yıl içinde seri 

üretime dönüştürülebilecek 

niteliktedir.  

 

 

Destekleyen Kurum:  T.C. Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

Başlangıç/Bitiş T.   : 2009/2011 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 235.459 TL 

Hallbach magnet developed for 

portative NMR analyzer 

Theoretical modelling of Halbach system given 

above 
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RF probe for NMR 

measurements 

Q-damper unit for NMR measurements of   

materials with short T2 

Prof. Dr.  
Bulat RAMEEV 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik Bölümü 
 

 
İlgi Alanları: Manyetik rezonans, çekirdek kuadrupol rezonans 

(NQR), çekirdek manyetik rezonans (NMR), patlayıcı ve 

yasaklı madde dedeksiyonu 

 



 

 Bir sistemin atomlarının uygun bir 

veritabanında içerilen sistemlerin 

atomlarına olan benzerliklerine 

dayalı olarak o sistemin toplam 

enerjisinin hesaplanılmasını 

sağlayan bir yöntem geliştirilmesi 

 

 C, Si, Pd, Pt nanokristallerinin, Pt-

Pd nanoalaşımlarının ve Pt-C 

nanobileşiklerinin  büyüklüğe, şekile 

ve kompozisyona bağımlı enerjetiği 

için, ilk-prensip hesaplamaları 

vasıtasıyla, bir veritabanı 

hazırlanması 

 

 Hedeflenen özelliklerde olan 

nanomalzeme tasarımında 

benzerlik-tabanlı enerji farklarının 

kullanılması 

Prof. Dr.  
Çetin KILIÇ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KUANTUM BENZERLİĞİNE DAYALI NANOMALZEME TASARIM 

METODOLOJİSİ 

 Kuantum benzerliği kavramına dayalı 

olarak bir hesaplamalı tasarım 

metodolojisi geliştirilmesi 

 

 Atomistik malzeme tasarımında 

kullanılan enerji farkları ile kuantum 

benzerlik ölçütleri arasındaki 

bağlantının keşfedilmesi 

 

 C, Si, Pd, Pt nanokristallerinin, Pt-Pd 

nanoalaşımlarının ve Pt-C 

nanobileşiklerinin  büyüklüğe, şekle ve 

komposizyona bağımlı enerjetiğinin 

araştırılması 

 

  Hedeflenen özelliklere sahip olan  

nanomalzeme tasarımı için benzerlik-

tabanlı enerji farklarının nasıl 

kullanılabileceğinin ortaya konulması 

 

 

 

Bu projede kuantum 

benzerliği kavramına dayalı 

olarak bir hesaplamalı 

tasarım metodolojisi 

geliştirilmiş ve nanokristal, 

nanoalaşım ve 

nanobileşiklere 

uygulanmıştır. İlk olarak, 

atomistik malzeme 

tasarımında kullanılan 

enerji farkları ve kuantum 

benzerlik ölçütleri arasında 

bir bağlantı kurulmuştur. 

Bir sistemin atomlarının 

uygun bir veritabanında 

içerilen sistemlerin 

atomlarına olan 

benzerliklerine dayalı 

olarak o sistemin toplam 

enerjisinin 

hesaplanılmasını sağlayan 

bir yöntem geliştirilmiştir. 

Büyüklüğe, şekle ve 

komposizyona bağımlı 

nanokristal enerjetiği 

araştırılmıştır. Hedeflenen 

özelliklerde olan 

nanokristal, nanoalaşım ve 

nanobileşiklerin 

tasarımında benzerlik-

tabanlı enerji farklarının 

kullanılabileceği 

gösterilmiştir. 

Destekleyen Kurum   : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.      : 2010 /2013 

Süresi       : 37 Ay 

Bütçesi                     : 157.750 TL 

İlgi Alanları: Atomistik malzeme tasarımı, Hesaplamalı 

malzeme bilimi, Temiz ve yenilenebilir enerji malzemeleri, 

İlk prensiplere dayalı hesaplamalar, Elektronik yapı teorisi   

 

  

 



 

Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BİZMUT KATKILI ÇİNKO OKSİT NANOTELLERİN SPİNTRONİK, 

MANYETİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN HESAPLAMALI 

İNCELENMESİ 

Elektronik, spintronik, manyetik ve 

elektriksel özelliklerinin araştırılması 

amacıyla bizmut-katkılı çinko oksit  

nanotellerin hesaplamalı  modellenmesi 

 

Bizmut-katkılı çinko oksit  

nanotellerin spintronik uygulamaları 

açısından potansiyellerinin açığa 

çıkarılması 

 

Elektron spini ve elektrik iletimi 

arasında artırılmış kuplajlı 

malzemelerin tasarımına yönelik 

bilimsel bilgi birikimi sağlanması 

Bu proje bizmut-katkılı 

çinko oksit (ZnO:Bi) 

nanotellerin spintronik 

uygulamaları açısından 

potansiyellerinin açığa 

çıkarılması hakkındadır. 

Çünkü elektron spini ve 

elektrik iletimi arasında 

artırılmış kuplajlı 

malzemelerin 

geliştirilmesi, spintronik 

uygulamaları için son 

derece ilgi çekicidir. Bu 

malzemelere, multi-

fonksiyonel 

karakteristiklerinden 

ötürü, biraz ilgi olsa bile, 

ZnO:Bi sistemlerinin 

manyetik ve/veya 

spintronik özellikleri 

üzerine çalışmalar yok 

gibidir. Bu projenin ana 

hedefi bu keşfedilmemiş 

sahanın (kolineer-olmayan 

spin-yoğunluğu fonksiyoneli 

teorisi çerçevesinde 

geliştirilmiş olan) 

hesaplamalı modelleme 

yöntemleri kullanılarak 

keşfedilmesidir. 

Çalışmalarımız ultra ince 

ZnO nanotellerin  bizmut 

ile yüzey-katkılanmasının 

hem spin-yörünge kaynaklı 

etkilere hem de (belirli bir 

konfigürasyona bağlı olarak 

değiş-tokuş ve/veya 

Rashba-tipi yarılmalar 

oluşan) bant yapısının spin-

bağımlı olarak  

modifikasyonuna neden 

olabildiğini göstermiştir. 

Günümüzde, Rashba-tipi 

yarılma gösteren, sadece 

bir-iki tane “quasi-1D” 

sistem bilinmektedir ve p 

orbitallerinden 

kaynaklanan manyetik 

momenti olan malzemeler 

nadirdir.  Bu projenin 

sonuçları ZnO:Bi 

nanotellerinin, bu orijinal 

fenomenlerle alakalı 

olarak, potansiyelini ortaya 

çıkaracaktır. 

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.     : 2014 / 2017 

Süresi      : 30 Ay 

Bütçesi                    : 172.560 TL 

Spin-kutuplanmış elektriksel 

iletime olanak sağlayan nanotellerin 

hesaplamalı tasarımı 

 

Rashba-tipi yarılma gösteren bir-

boyutlu yeni malzemeler 

keşfedilmesi 

 

Ağır kimyasal elemanlarla 

katkılanan yarı-iletken nanotellerde 

spin-yörünge kaynaklı etkilerin 

kökeninin araştırılması 

 

Ağır kimyasal elemanlarla 

katkılanan yarı-iletken  sentezi ve 

karakterizasyonu üzerine deneysel 

çalışmalara motivasyon sağlanması 

Prof. Dr.  
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Temel Bilimler Fakültesi 
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İlgi Alanları: Atomistik malzeme tasarımı, Hesaplamalı 

malzeme bilimi, Temiz ve yenilenebilir enerji malzemeleri, 

İlk prensiplere dayalı hesaplamalar, Elektronik yapı teorisi   

 

  

 



 1.Bu proje çalışması, magnetoelektrik 

malzemeler konusunda Türkiye’de ilk 

çalışma olmuş, kaydedilen alanda yeni 

malzeme üretimi için ilkin veriler 

oluşturması; 

 2.Bilişim teknolojilerinde kullanılmak 

üzere yeni ferroelektrik / 

ferromanyetik tabanlı, ince film ve 

katmanlı yapılı çok fonksiyonlu 

magnetoelektrik malzemelerin 

önerilmesi hedeflenmiştir. 

 

Prof. Dr. 
Faik MİKAİLZADE 
Temel Bilimler Fakültesi 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İNCE FİLM VE KATMANLI YAPILI YENİ MAGNETOELEKTRİK 

NANO-MALZEMELERİN ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 

  

  

 

İlgi Alanları: Yoğun Madde Fiziği, Ferroik ve Multiferroik 

Malzemeler, Yarıiletken ve Dielektrikler Fiziği, Nanoteknoloji 

 

 

 1.Yarı metallik epitaksial manyetik ince 

filmlerin (CrO2,La2NiMnO6) ve 

ferroelektrik PZT,BaTiO3)/ferromanyetik 

(CoFe2O4, NiFe2O4, Cr2O3) tabanlı 

katmanlı kompozitlerin magnetik, 

magnetorezistans ve impedans 

özelliklerinin incelenmesi. 

 

 

 2.Oluşturulan ve incelenen bu 

malzemeleri bir araya getirerek 

magnetoelektrik ve aynı zamanda 

spintronik özellikleri bir araya toplayan 

nano-yapılar üretmek, araştırmak ve 

geliştirmek. 

 

 

 

Bu proje çerçevesinde değişik 

nano-ölçekli ferromagnetik-

nonmagnetik, ve/veya 

ferroelektrik-dielektrik 

malzemelere dayalı ince film, 

çok katmanlı filmler ve 

kompozitler, tek kristaller 

araştırılmış, bunun sonucunda 

çok fonksiyonlu spintronik-

magnetoelektrik işleve sahip 

olacak yeni nesil cihazlar için 

etkin yapılar geliştirilmiştir. 

Bu malzeme ve yapıların 

yapısal, magnetorezistans, 

magnetik rezonans, 

mıknatıslanma, elektriksel, 

dielektrik, ferroelektrik, 

magnetoelektrik özellikleri 

incelenmiştir. İncelemeler 

sonucunda geliştirilen bu yeni 

yapıların spintronik aygıtlarda 

uygulanma imkanları gözden 

geçirilmiş ve sonuçlar makale 

ve rapor şeklinde yayınlanarak 

spintronik-magnetoelektrik 

uygulamaları için veriler 

oluşturulmuştur.  

  

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2009 

Süresi       : 30 Ay 

Bütçesi       : 319,560 TL 

 



 1.Multiferroik çok fonksiyonlu 

malzemelerin üretimi ve 

geliştirilmesi için yeni üretim 

tekniklerinin önerilmesi; 

 

 2. Multiferroik malzeme ve yapılarda 

magnetoelektrik etkileşmenin 

mekanizması ile ilgili yeni teorik 

modellerinin önerilmesi; 

 

 3.Üretilecek multiferroik 

malzemelerin yapısal, elektriksel ve 

manyetik özelliklerinin incelenmesi 

sonucunda yeni çok fonksiyonlu 

yapıların geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SPİNTRONİK UYGULAMALAR İÇİN İNCE FİLM VE 

KOMPOZİT YAPILI YENİ MULTİFERROİK MALZEMELERİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

  

 

 1.Bilişim teknolojilerinde kullanılmak 

üzere perovskite ferroelektrik BiFeO3, 

BaTiO3 ve kalkogenit TlInS2 ve TlGaSe2 

ferroelektrik yarıiletken kristallere 

dayalı multiferroik malzemelerin 

üretilmesi ve onların yapısal, elektriksel 

ve manyetik özelliklerinin araştırılması.  

 

 2.Perovskite ve kalkogenit kristaller 

bazında manyetik, dielektrik, 

ferroelektrik ve yarı iletken özellikleri 

bir araya toplayan yeni çok fonksiyonlu 

yapıların geliştirilmesi. 

 

 

Bu projenin amacı perovskite 

yapılı kristallere dayalı 

multiferroik malzemelerin 

hazırlanması, elektriksel ve 

manyetik özelliklerinin 

incelenmesidir. Bu amaçla, 

proje çerçevesinde değişik 

ferroelektrik, ferromanyetik, 

dielektrik ve yarıiletken 

özellikleri bir arada 

bulunduran perovskite tek 

kristal ve çok kristal yapıya 

sahip ince film, katmanlı ve 

kompozit malzemeler 

araştırılarak çok fonksiyonlu 

spintronik-magnetoelektrik 

işleve sahip olacak yeni nesil 

cihazlar için etkin yapılar 

araştırılacaktır. Proje 

çerçevesinde hazırlanacak ve 

incelenecek malzemeler – 

perovskite yapılı BiFeO3, 

BaTiO3 kristalleri ve bunlara 

dayalı kompozit malzemeler, 

ayrıca ferroelektrik TlInS2 ve 

TlGaSe2 kristallerine dayalı 

multiferroik kompozit 

malzemeler olacaktır. Bu 

malzeme ve yapıların yapısal, 

magnetorezistans, magnetik 

rezonans, mıknatıslanma, 

elektriksel, dielektrik, 

ferroelektrik, magnetoelektrik 

özellikleri inecelenecektir. 

İncelemeler sonucunda 

geliştirilen bu yeni yapıların 

elektronik aygıtlarda 

uygulanma imkanları gözden 

geçirilip sonuçlar makale ve 

rapor şeklinde yayınlanarak 

spintronik-magnetoelektrik 

uygulamaları için veri tabanı 

oluşturulacaktır. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SAYISAL HOLOGRAFİ TEKNİĞİ İLE PROGRAMLANABİLEN 

UZAYSAL IŞIK MODÜLATÖRÜ KULLANARAK DİFRAKTİF OPTİK 

ARABİRİM GELİŞTİRME 

Çalışma Alanları: : Holografi, Laser ve Uygulamaları, Optik, 

Bilgisayar ile Hesapalama (CPU, GPU, FPGA, Oberon) 

1 Bilgisayar ile GS, noktasal, Fourier ve 

Fresnel yöntemleri kullanarak sanal 

hologramların gerçeğe yakın hızlarda 

hesaplanması. 

Ayrıca, CCD'ye kaydedilen sayısal 

hologramlardan genlik ve faz bilgilerinin 

çıkarılması. 

2 Hologramların faz ve genlik bilgilerini sıvı 

kristal uzaysal ışık modülatörüne göndererek 

3-boyutlu gerçek holografik görüntülerinin 

elde edilmesi. 

3 SLM den elde edilen gerçek 3D hologram 

görüntüsünün holografik filmlere 

kopyalanması. 

 

 

1 Hızlı bir şekilde hologramların 

hesaplanması için programlama alt 

yapısınının OpenCL, OpenGL, Oberon 

kütüphanelerinin oluşturulması. 

2 Gerçek nesnelerin CCD kaydedilen 

sayısal hologram bilgilerini bir başka 

yere internet ile transfer edilip orada 

3D hologramlarının oluşturulabilmesi. 

3 Holografik projektör sistemleri. 

Holografik cımbız 

Hologram yazıcılar 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ORTOGONAL OLMAYAN MANYETİK KONFİGÜRASYONLU ÇOK 

KATMANLI İNCE FİLMLERİN GELİŞTİRİLMESİ, MANYETİK VE 

TRANSPORT ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Çalışma Alanları: Akıllı ve çok  fonksiyonlu malzemeler, Manyetik 

Malzemeler ve İnce Filmler, İnce Film Üretim Teknolojileri, 

Sensörler, Yüzey Fiziği, Yenilinebilir Enerji Uygulamaları için İnce 

Filmler 

 Manyetik vektörleri ortogonal olmayan çok 

katmanlı manyetik yapılar üretmek. 

 Üretilen çok katmanlı filmlerdeki her bir 

tabakanın statik ve dinamik manyetik 

özelliklerini incelemek ve kontrollü 

üretibelimlerini sağlamak. 

 Üretilen çok katmanlı filmlerin elektriksel 

direnç ve manyeto-direnç özelliklerini 

incelemek. 

 Özellikle aşırı düşük manyetik alanlar için 

sensör malzemeleri ve uygun manyetik çok 

katmanlar tasarlamak. 

 Üretilen yapıların teknolojik 

uygulanabilirliklerini test etmek, farklı 

amaçlar için sensör ve manyetik hafıza 

elemanı uygulamalarını  incelemek ve 

geliştirmek. 
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 Farklı amaçlar için kullanılabilecek 

sensör uygulamaları için yeni 

malzeme ve yapılar modellemek.  

 Manyetik sensör malzemeleri ve 

mimarileri geliştirmek. 

 Özellikle çok küçük manyetik 

alanlara duyarlı olacak özel manyetik 

sensörler geliştirmek. 

 Bilgisayar hafızası, hafıza okuma 

başlığı gibi teknolojik uygulamalar 

için yeni malzemeler ve mimariler 

geliştirmek.  

 Daha az enerji tüketecek bilgisayar 

hafıza elemanları geliştirmek.  

 Manyetik anizotropinin kolay 

mıknatıslanma yönünü ve şiddetini 

kontrollü yapabilmek: film düzlemine 

dik / paralel / film düzlemi ile her 

hangi bir açı yapacak yönde ve 

istenen büyüklükte olacak manyetik 

malzemeler ve yapılar geliştirmek. 

Klasik GMR sensörlerde dış 

alan yokken manyetik 

tabakalardaki 

mıknatıslanma vektörleri 

ya birbirine paralel, ya da 

birbirine zıt olmaktadır. 

Manyetik tabakaların 

paralel olduğu durumdan, 

anti-paralel duruma 

geçmesi için gerekli ΔE 

enerjisi 2J ile orantılıdır. 

Diğer taraftan birbirine 

göre dik yönlerde yönelmiş 

manyetik konfigürasyonlu 

bir yapıyı paralel veya 

anti-paralel duruma 

geçirmek için gerekli 

enerji bunun yarısı 

kadardır (J ile orantılı).  

Yeni nesil GMR sensör 

olarak düşünülen, 

ortogonal olmayan 

manyetik konfigürasyon  

(OOMK) durumu ise çok 

daha küçük enerjilerle 

anahtarlanabildiği için, 

buna dayalı geliştirilecek 

cihazlar daha düşük enerji 

tüketecek ve sensörler  

daha küçük alanları 

algılayabilecektir. Ancak, 

manyetik bir film 

tabakasının manyetik 

özellikleri büyütüldüğü 

yüzeye, arayüzeye, 

kalınlıklara ve içinde 

bulunduğu çok katmanlı 

yapıdaki yerine göre çok 

farklı oldugundan, OOMK 

oluşturmak kolay değildir 

ve bu projede detaylı 

olarak incelenecektir. 

PRL 103, 147203 

 



 

 Bu proje kapsamında yapılan 

çalışmalar sonucunda, magnetron 

sputter yöntemiyle ince film katmanı 

olarak TiN kaplanmış AZ91D 

malzemesi, saf AZ91D malzemesine 

göre daha iyi korozyon özelliğine 

sahip olmuştur. 

 AZ91 üzerine (Ti,V)N ve TiN/VN çoklu 

katman kaplamalarında da AZ91 Mg 

alaşımlı malzemeye göre daha iyi 

korozyon dayanımı gösterdiği tespit 

edilmiştir. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

AZ91 MG ALAŞIMLARININ KOROZYON VE AŞINMA DAYANIMI 

ARTIRMAK IÇİN GEÇİŞ ELEMENTİ METAL NİTRÜR 

KAPLAMALARIN İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Ge bazlı Seyreltik Manyetik Yarıiletkenler, III-V ve 

IV Grup Yarıiletkenlerinin Moleküler Işın Epitaksiyel Olarak 

Büyütülmesi, Si and Ge Nanotellerinin Büyütülmesi ve 

Karekterizasyonu, Metal alaşımları üzerine metal nitrür 

kaplamaların incelenmesi 

 

 

 Magnezyum alaşımları hafif olmasından 

dolayı özellikle otomotiv sektörü başta 

olmak üzere pek çok endüstride geniş 

kullanım alanı bulmaktadır. Bu 

malzemenin üzeri TiN, (Ti,V)N ve TiN/VN 

gibi metal nitrür malzemelerle 

kaplanarak korozyon direnci daha yüksek 

malzemeler elde etmek amaçlanmıştır. 

  

 Aynı zamanda daha sert bir malzeme 

elde ederek endüstride kullanım sahasını 

genişletmek amaçlanmıştır.  

 

 

 

 

 

Bu projenin ana amacı TiN 

ve VN tabanlı kaplamaların 

elementer 

konsantrasyonunun ve çok 

katmanlı kaplama 

tasarımının Mg 

alaşımlarının aşınma ve 

korozyon dayanımı 

üzerindeki etkisini 

belirlemek için sistematik 

bir çalışma 

gerçekleştirmektir. TixV1-xN 

ve TiN/VN çok katmanlı 

kaplamalarının mikro 

yapılarını incelemek için bu 

nitrür kaplamalar RF ve DC 

magnetron saçtırmalı 

biriktirme sistemi 

kullanılarak büyütülecek ve 

AZ91 Mg alaşımları üzerine 

yapılan kaplamalar bütün 

yönleriyle karakterize 

edilecektir. Spektroskopik 

ve fiziksel yöntemler 

kullanılarak kaplanan 

malzemeler incelenecek ve 

böylelikle oluşturulan 

kaplamaların bileşimi ve 

yapısı ile mekanik 

özellikleri arasındaki ilişki 

belirlenecektir. Bu 

araştırma projesi Mg 

alaşımları üzerine yapılan 

TiN ve VN bazlı 

kaplamaların  

büyütülmesine vurgu 

yaparak bu malzemelerin 

temel özelliklerini 

incelemeyi ve potansiyel 

uygulamalarını keşfetmeyi 

amaçlamaktadır.  
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  Amaçlar 

GE-BAZLI SEYRELTİK MANYETİK YARIİLETKENLERİN 

İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Seyreltilmiş Manyetik Yarıiletkenler, 

Ferromanyetizma, Manyetik Nanoyapılar, Spintronik, Ultra 

Yüksek Vakum, Moleküler Demet Epitaksi. 
 

Bu proje  düşük güç 

tüketimli magneto-elektrik 

cihazlarda kullanılmak 

üzere tasarlanan 

ferromagnetik 

yarıiletkenler alanındaki 

ana sorunlara 

değinmektedir.  

Örnekler, Ge yarıiletkeni 

içine çözünürlük sınırının 

üstünde geçiş elementi 

katkılanmasını  sağlayan 

moleküler demet epitaksi 

büyütme tekniği 

kullanılarak  

hazırlanacaktır. 

Filmlerin yapısal 

değişiklikleri farklı 

aşamalarda vakum içi 

mikroskobi, kırınım 

metodları kullanılarak 

araştırılacaktır. X-ray 

fotoelektron spektroskobi  

yöntemi uygulanarak ise 

oluşan sistemlerin 

elektronik yapıları, 

kimyasal durumları ve 

elemental kompozisyonları 

hakkında bilgi sahibi 

olunulacaktır. Örneklerin 

manyetik anizotropilerini 

araştırmak ve manyetik 

histerisis eğrilerini ölçmek 

için titreşimli örnek 

manyetometre 

kullanılacaktır. Bu 

tekniklerin birlikte 

uygulanması yarıiletken 

malzemelerin içine yüksek 

oranlarda Mn katkılamak 

için uygun koşulların 

bulmasını, Mn atomlarının 

bağlanma durumlarının 

belirlenmesini 

ferrromanyetizmanın 

kaynağının ayrıntılı olarak 

incelenmesini 

sağlayacaktır.  
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 Ge-bazlı ferromagnetik yarıiletkenlerin 

    epitaksiyel ve ikincil fazlardan arındırılmış 

olarak büyütülmesi 

 

 Ge-bazlı seyreltilmiş yarıiletken sistemler 

de oda sıcaklığında ferromanyetizmanın 

sebebinin incelenmesi 

 

 Spin-bazlı cihazları geliştirmek amacı ile 

büyütülen ferromanyetik filmler vasıtası ile 

spin-polarize akımın, Silisyum içine enjekte 

edilmesı  

Yarıiletken (Silisyum) 

Ferromagnet 

 Kapı 

DMS(Ge:Mn) 

Ferromagnet 

 
DMS(Ge:Mn) 

    

  Hedeflenen Çıktılar 

 
 Ardışık büyütme yöntemi ile Ge 

sisteminin içine, Ge atomları ile yer 

değiştirip sistemin yapısını 

bozmayacak şekilde geçiş elementi 

katkılanması 

 

 Geçiş elementlerinin, büyütme 

sıcaklığına, ara katman kalınlığına, 

n-tipi katkı konsantrasyonuna bağlı 

olarak Ge yapısının içerisindeki 

dağılımındaki değişimler 

 

 Ge-bazlı yarıiletken içerisindeki 

manyetik fazların tespit edilmesi ve 

detaylı olarak incelenmesi 

 

 

 

• Ultra Yüksek Vakum Sistemi 

• Silisyum Spin-FET dizaynı 
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 Sol-gel ve Sputter yöntemiyle MOX 

ince filmlerinin üretilmesi, 

 - MOX ince film gaz sensörlerini 

üretilmesi, 

 - Karmaşık bir gaz ortamdaki özel bir 

hedefe çabuk, seçici, duyarlı ve 

niceliksel bir yanıt   

   verebilen gaz sensör dizisinin 

geliştirilmesi, 

 -Geliştirilen gaz sensörlerin ilgili 

sektörlerde kullanıma açılması 

yoluyla ve know-how aktarılması 

suretiyle katma değer üretilmesi, 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KAPALI/AÇIK ORTAM HAVA KALİTESİNİN DENETLENMESİ İÇİN 

YARIİLETKEN METAL-OKSİT İNCE FİLM SENSÖRLERİNİN VE 

SENSÖR DİZİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ  

Çalışma Alanları: İnce Film Kaplama Teknikleri, Optoelektronik, 

Yenilenebilir Enerji, Sensör Teknolojileri 

Yenilebilir Enerji, Akışkanlar Mekaniği  

 Özellikle seçicilik ve duyarlılık 

parametrelerinin literatürdeki yapılan 

araştırmalara göre daha da iyileştirildiği 

gaz sensörü tasarımı ve geliştirilmesidir 

Çok geniş uygulama alanlarına 

ve üzerinde araştırmaların 

yapılmasına rağmen, metal-

oksit tabanlı gaz sensörlerin 

iki ana problemi vardır.  Bu 

tip gaz sensörleri, ilk olarak 

sensörlerin güvenirliğini 

zayıflatan kararlılık eksikliği 

problemine ve ikinci olarak 

gaz karışımının bulunduğu ve 

ayırt edilmesini gerektiren 

alanlardaki uygulamaları için 

engel oluşturan seçicilik 

eksikliği problemine 

sahiptirler. Bu çalışmada, 

proje ekibimiz kararsızlık ve 

az seçicilik problemlerini 

çözmeye çalışacaktır. 

Hedefimize ulaşmak için, 

elektronik burun olarak 

çalışacak metal-oksit 

yarıiletken (SnO2, ZnO, WO3 ve 

TiO2) tabanlı sensör dizisi 

üzerine bir çalışma yapmayı 

planlıyoruz. Duyarlı tabakalar 

sol-gel ve sputter yöntemiyle 

bir altlık (mikroskop lamı, 

Alümina, ve Si wafer) üzerine 

ince film formunda 

kaplanacaktır. Sensör dizisinin 

iki farklı düzenlenmesinde 

kullanılmak üzere iki farklı 

yaklaşım düşünülmüştür:  

Yaklaşımlardan biri aynı 

duyarlı tabakayı fakat farklı 

geometrik tasarımları 

(örneğin; parmak aralığı) ve 

elektrik kontakları (örneğin; 

Pt, Au, Ag)  kullanan sensör 

dizisinin yapımı, diğer 

yaklaşım ise farklı 

katkılayıcılar kullanarak (Al, 

Pd, Mn, In, Cu, Fe, Li, La, Ga ) 

MOX tabanlı sensör dizisi 

yapımıdır. MOX tabanlı duyarlı 

tabakalar kaplandıktan sonra, 

tabakaların mikro-yapıları ve 

yüzey morfolojileri X-Işını 

Kırınımı, taramalı elektron 

mikroskobu, atomik kuvvet 

mikroskobu ve enerji-dağılım 

X-ışını spektroskopisi ile analiz 

edilirken, elektrik 

karakterizasyonu dört-nokta 

kılavuzu ve I-V eğrileri ile 

yapılacaktır.   
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 1 Spintronik alanında yeni cihaz 

tasarımları. 

 

 

 

 2 Düşük enerjiyle mıknatıslanma 

kontrolü. 

 

 

 

 3 Teknolojik uygulamalar için düşük 

enerji tüketimli, güçlü, kontrol 

edilebilir ve sonuçları tahmin 

edilebilir cihaz tasarımları. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

DİK MIKNATISLANMAYA SAHİP Pt/Co/CoO ve Pt/Co/IrMn İNCE 

FİLMLERDE EXCHANGE BIAS ETKİSİNİN ELEKTRİK ALAN İLE 

MANİPÜLASYONU 

İlgi Alanları: Nanomanyetizma, spintronik, manyetik 

yarıiletkenler, exchange bias, nano yapılı çok katlı manyetik 

tabaklar, manyetik nanoparçacıklar, ince filmler, sinkrotron 

deneyleri. 

 

 1 Elektrik alan ile exchange bias 

etkisinin manipülasyonu. 

 

 

 

 2 Elektrik alan yardımı ile 

mıknatıslanmanın kontrol edilmesi.  

 

 

 

 3 Dik mıknatıslanmaya sahip Pt/Co/CoO 

ve Pt/Co/IrMn ince filmlerin 

hazırlanması.  

 

 

 

 4 Metallerde elektrik alanın EB 

üzerindeki etkisinin araştırılması. 

 

Exchange bias (EB), bir 

ferromanyetik (FM) sistem 

ile antiferromanyetik (AF) 

sistemin birbirleri ile yakın 

temas halindeyken 

dışarıdan uygulanan 

manyetik alan ile Néel 

sıcaklığının altına 

soğutulmasıyla, FM 

malzemenin histeresis 

eğrisinin alan ekseninde 

meydana gelen kaymasını 

tanımlar. Bu etki yüksek 

yoğunluklu bilgi depolama 

aygıtları, okuyucu kafalar, 

spin vanaları gibi teknolojik 

cihazlarda 

kullanılmaktadır. 

Teknolojik uygulamalar için 

düşük enerji tüketimli, 

güçlü, kontrol edilebilir ve 

sonuçları tahmin edilebilir 

cihazlara ihtiyaç vardır. 

 

Bu proje ile EB 

etkileşmesinin elektrik alan 

ile kontrol edilmesi ve 

anormal Hall etkisi (AHE) 

kullanılarak ölçülmesi 

amaçlanmaktadır. 

Projemizde, film 

düzlemine dik yönde 

mıknatıslanma eğiliminde 

olan FM tabakanın üstüne 

AF tabaka büyütülerek 

farklı elektrik alanlar 

altında AHE ölçümleri 

yapılacaktır. Uygulanan 

elektrik alan FM tabakanın 

mıknatıslanmasını 

değiştireceğinden, EB 

elektrik alanla kontrol 

edilebilecektir. 

Mıknatıslanmanın 

kontrolünü, sıcaklık 

değişimi yerine, çok daha 

pratik olan elektrik alan ile 

yapabilmek enerji 

kullanımı ve yeni cihaz 

tasarımı açısından büyük 

bir avantaj sağlayacaktır. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2013/ 2016 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 441.880 TL 



 

 TiO2(110) Altaş Üzerinde Başarılı 5ML 

Kalınlıkta CrO2 Epitaksiyel Film  

 Pt(111) Altaş Üzerinde Başarılı 5ML 

Kalınlıkta FCT yapıda ve L10 fazında 

PtCo Epitaksiyel Film 

 Yapısal ve Elektronik Özelliğine 

Dayalı Manyetik Özelliklerin 

Açıklanması: Pt un Manyetik 

Anizotropiye Etkisinin 

Karakterizasyonu   

 

 

 

Doç. Dr 
Osman ÖZTÜRK 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ULTRA İNCE HETEROEPİTAKSİAL GEÇİŞ METAL ESASLI OKSİD VE 

KOMPLEKS FİLMLERİN SENTEZLENMESİ VE KRİSTOLOGRAFİK 

YAPILARININ İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Yüzey Fiziği, Yüzey Elektron Spektroskopisi, Ara 

Yüzeyler, Yüzey Morfolojileri, Hetero Katalizör Yüzeyler, 

Ultra İnce Filmler, Çok Katlı Kompozit manyetik Filmler ve 

sensörler    

 

 Ultra İnce Epitaksiyel Manyetik Kompozit 

Film Geliştirmek 

 Kısa Erimli Yapısal Karakterizasyon 

 Yüksek Hassasiyetde Tekraralanabilir 

Geliştirilen Filmlerin Aynı Hassasiyetde 

Manyetik Özelliklerinin Saptanması 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proje kapsamında ultra 

ince epitaksiyel PtxCo1-

x/(111)/Pt(111) ve 

CrO2(110)/TiO2(110) 

kompozit filmlerinin 

büyütülmesi ve 

karakterizasyonu 

gercekleştirilmiştir. 

Filmlerin alttaş 

malzemenin etkisi altında 

büyüdüğü bilinmektedir. 

Bununla birlikte bazı 

yapılarda sıcaklığın etkisi 

ile CrO2’ den, α-Cr2O3‘a 

geciş gibi faz değişimleri 

de görülmektedir.Bazıları 

ise, PtCo alaşım filmleri 

gibi alttaş malzemenin 

kristal yapısını mükemmel 

biçimde kopyaladığı 

gözlemlenmiştir. Atomik 

pozisyonların tam 

tanımlanması ultra 

ince filmlerin çeşitli 

özelliklerinin tam 

anlaşılması için zorunluluk 

arz etmektedir. Bu nedenle 

proje kapsamında 

hazırlanan filmler 

magnetron saçtırma tekniği 

ile ultra yüksek 

vakum şartlarında 

büyütülmüştür. XPS ve UPS 

teknikleri ile elektronik ve 

kimyasal 

karakterizasyonlar  

yapılırken; LEED ve XPD 

teknikleri epitaksiyel 

filmlerin yapısal 

karakterizasyon yapılmıştır. 

X-Bant ESR sisteminde FMR 

deneyleri ile diğer yapısal 

olmayan manyetik 

özellikleri gözlemlenmiştir. 

PtxCo1-x alaşım içersinde 

platinin manyetik 

davranışının anlaşılması bu 

teknik sayesinde mümkün 

olmuştur. FMR, XPS 

ve UPS teknikleri sayesinde 

PtCo için kritik 

alaşımlandırma sıcaklığı 

(450 °C üzerinde) 

tespiti de yapılmıştır.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2010 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 96.000 TL 
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CrO2 /TiO2(110) Yapının LEED Deseni 

PtCo /Pt(111) Yapının XPD Deseni 

CrO2 /TiO2(110) Yüzeyinden XPS Analizi 



 

 1 Daha yüksek dayanıma ve çalışma 

sürelerine sahip elektrokatalizörlerin 

hazırlanması. 

 

 2 Literatür ile karşılaştırıldığında 1/5 

oranında daha düşük miktarda Platin 

kullanımı. 

 

 3 PEM yakıt hücrelerinde  maliyet 

probleminin düşürülmesi. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MAGNETRON SAÇTIRMALI YÖNTEMLE PEM TİPİ YAKIT 

HÜCRELERİNE YÜKSEK PERFORMANSLI ELEKTROD HAZIRLAMA 

 1 Saçtırma parametreleri ve altlık 

malzemesinin film yapısı morfolojisi 

üzerine etkisinin incelenerek 

elektrokimyasal aktivitesi ve mekanik 

dayanımı yüksek katalizörlerin elde 

edilmesi. 

 

 2 Katalizör yüzeyi elektronik ve yapısal 

durumu ile performansının UHV ve 

kontrollü atmosferlerde incelenerek 

temel katalizör mekanizmalarının 

açıklanması.  

 

 3 Düşük yükleme miktarlarında ve yüksek 

performansa sahip elektrokatalizörlerin 

geliştirilmesi.  

 

 Değişik araştırma grupları 

tarafından uygulanan 

çeşitli teknikler arasında 

PVD esaslı Magnetron 

Sıçratma (MS) teknolojisi 

gerek katalizör verimliliği, 

gerekse kararlılık ve 

dayanımı yönleriyle yeni ve 

umut verici bir 

teknolojidir. Katalizör 

plazma halinde 

kaplandığından yaş 

kimyasal yöntemlere oranla 

daha mükemmel yapışan 

kaplama elde edilebilir. Bu 

teknikde rf- ve dc- güc 

kaynakları kullanımıyla 

kimyasal hazırlama 

tekniklerin olduğu gibi 

herhangi bir malzeme 

sınırlaması olmaksızın 

kaplama imkanı 

vermektedir.  Bu teknik 

tek, iki yada çok bileşenli 

metalik ve/veya oksit 

filmler olarak seçilen 

herhangi bir altlık üzerine 

kaplama yapabilmektedir. 

Bu projede, PEM YH için 

standart elektrotlar MS 

yöntemi kullanarak 

geliştirilmiştir. 

Araştırmanın amacı 

katalitik aktivitesinin iyi 

olduğu düşünülen Pt, Ir, Ti, 

IrO2, filmlerin ve çok 

bileşenli kompozit 

katalizörlerin MS 

yöntemiyle elde 

edilmesidir. Elektrotların 

katalitik aktiviteleri ve 

elektrokimyasal özellikleri 

Döner Disk Elektrot (DDE), 

Kolay Test İstasyonu ve 

Yakıt Hücre Test İstasyonu 

ile belirlenecektir. 

Katalitik yüzeyler TEM, 

SEM, UPS, XRD ve XPS gibi 

güçlü analitik teknikler 

kullanılarak araştırılmıştır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2008 / 2011 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 174.440 TL 

Magnetron Sptter Tekniği kullanarak 

Metal Katalizör Sentezlenmiş MEA yüzeyi 

Doç. Dr 
Osman ÖZTÜRK 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik 
 

 
İlgi Alanları: Yüzey Fiziği, Yüzey Elektron Spektroskopisi, Ara 

Yüzeyler, Yüzey Morfolojileri, Hetero Katalizör Yüzeyler, 

Ultra İnce Filmler, Çok Katlı Kompozit manyetik Filmler ve 

sensörler    

 



 

 Pahalı bir katalizör olan Pt  

parçacıkların kullanımını azaltılması 

 Pt yerine geçebilecek ve en az  Pt 

kadar başarılı kompozit 

heterokatalizör yüzeyler geliştirmek 

 Pt içeren heterokatalizörlerin 

mekanizmasını tam anlamıyla 

anlayabilmek  

 Kaplama parametrelerinin  

elektrotların performanslarına olan 

etkisini ortaya koymak 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

PtCo İKİLİ ALAŞIMLI HETEROKATALİZÖR FİLMİN VE 

GELİŞTİRİLEN DİĞER ARA YÜZEYLERİNİN ELEKTRONİK VE 

FİZİKSEL YAPISININ (METANOL/ETHANOL MOLEKÜLLERİNE) 

KATALİZASYONA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

PEM tipi yakıt hücreleri için; 

 Yüksek Verimlilikli 

 Düşük Maliyet 

 Doğrudan ve Kolay Uygulanabilen  

katalizörler Geliştirilmesi 

 Kullanılan katalizörlerin Yapısal ve 

Fonksiyonel Özelliklerinin Incelenmesi 

 

 

 

 

Enerji sektörünün karşı 

karşıya kaldığı 

problemlerden dolayı 

yenilenebilir enerji 

teknolojileri, enerji 

kaynaklarını mümkün 

olduğunca verimli 

kullanmak ve kayıpları en 

aza indirmek için farklı pek 

çok katalizör çalışmaları 

sürdürmektedir. Bu amaçla 

araştırmacılar hem 

alternatif ve temiz enerji 

kaynakların kullanılmasına 

hem de var olan kaynakları 

daha verimli şekilde 

kullanılmasına yönelik 

çalışmalar için hız 

vermişlerdir. Özellikle 

yakıt hücreleri gibi 

teknolojik uygulamaların 

daha yaygın kullanılması ve 

günlük hayatımızda daha 

ulaşılabilir olması için 

geliştirme çalışmaları 

sürdürülmektedir. Proje 

kapsamında özellikle 

PEMFC tipi yakıt hücreleri 

için katalizör geliştirme 

çalışması hedef alınmıştır.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2013-2014 

Süresi       : 18Ay 

Bütçesi       : 290.380 TL 

 

Farklı Tavlama Sıcaklığına göre TiO2(110) Altaş 

Üzerinde Pt-Co Metal katalizör Cluster 

Boyutlarının Göreli Değişiminin STM görüntüleri 

TiO2(110) Altaş Üzerine kaplanan Pt-Co  

metal alaşım katalizör Kompozüsyonun  

Co kaplama oranına göre değişimi. 

Magnetron Kaplama Sıraında  

Oluşan Ar Plazma 

TiO2(110) Altaşın LEED Deseni 

Doç. Dr 
Osman ÖZTÜRK 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik 
 

 
İlgi Alanları: Yüzey Fiziği, Yüzey Elektron Spektroskopisi, Ara 

Yüzeyler, Yüzey Morfolojileri, Hetero Katalizör Yüzeyler, 

Ultra İnce Filmler, Çok Katlı Kompozit manyetik Filmler ve 

sensörler    

 



 

 GaSe, GaS, TlGaSe2, TlInS2 

kristallerinin UV dedektör olarak 

kullanılabilmesi için lâzım olan tüm 

şartların tesbît edilmesi 

 

 GaSe, GaS, TlGaSe2, TlInS2  

kristallerine dayalı prototip UV 

detektörlerinin üretilmesi 

 

 

Prof. Dr.  
Rauf SÜLEYMANLI 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KATMANLI KRİSTAL YAPIYA SAHİP YARIİLETKENLERE DAYALI 

MORÖTESİ (UV) IŞIN DETEKTÖRLERİNİN TASARIMI VE DÜŞÜK 

MALİYETLİ ÜRETİMİ 

İlgi Alanları: Katıhal Fiziği, Yarıiletken Fiziği, Yarıiletken 

Cihazlar, Optoelektronik  

 

 Katmanlı yapıya sâhip çeşitli yarıiletken 

ve ferroelektrik-yarıiletken kristallerin 

optik, elektrik ve fotoelektrik 

özelliklerinin incelenmesi  

 

 Bu malzemelere dayalı Shottky bariyeri 

özelliğine sahip yapıların oluşturulması 

  

 Oluşturulan yapıların akım taşıma 

mekanizmalarının ve özellikle UV 

bölgesindeki uyarılma mekanizmalarının 

tesbît edilmesi   

 

 UV bölgesinde çalışan, yeni tip ve düşük 

mâliyetli ışın dedektörlerinin 

üretilmesinin mümkinâtının isbât edilmesi 

 

 

 

 

Bu proje çerçevesinde 

katmanlı kristal yapıya 

sahip olan, değişik 

yöntemlerle büyütülmüş ve 

değişik katkılarla 

katkılanmış yarıiletken ve 

yarıiletken-ferroelektrik 

kristallerin (GaSe, GaS, 

TlGaSe2 ve TlInS2) optik, 

elektrik ve fotoelektrik 

özellikleri araştırılmıştır.  

 

Çeşitli metaller (Ag, Pt, 

Cu, Au, Al) kullanarak bu 

kristallere dayalı Shottky 

diyotları yapılmış ve 

onların geniş sıcaklık ve 

spektrum bölgesinde foto-

duyarlılık özellikleri 

incelenmiştir.  

 

İncelemeler sonucunda 

geliştirilen bu yeni 

yapıların, UV detektör gibi 

optoelektronik aygıtlarda 

uygulanma imkanları 

gösterilmiş ve katmanlı 

yapıya sahip ferroelektrik-

yarıiletken malzemelere 

dayalı yeni tip UV 

detektörler prototipi 

önerilmiştir.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2006 / 2009 

Süresi        :  36 Ay 

Bütçesi        :  320419 TL 



 

 2500 cd/m2 parıltı değerinde, 610-

630 nm dalgaboyunda ışık yayan, % 

70 yaşam ömrü 1500 saat  olan OLED 

ışık kaynağı elde edilmesi. 

 

 OLED tabanlı arka pozisyon 

lambasının uluslararası 

düzenlemelere uygun olması ve bu 

sayede taşıt aydınlatma sistemi 

olarak kullanılabilmesi. 

 
 

 

Prof. Dr. 
Sait Eren SAN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik Bölümü 

 

OLED TABANLI TAŞIT DIŞ AYDINLATMA ARKA POZİSYON 

LAMBASI GELİŞTİRİLMESİ VE PROTOTİPİNİN YAPILMASI 

 

İlgi Alanları: Sıvı Kristaller, Optik ve Lazerler, Karbon 

nanotüpler, İnce Filmler, Polimerler, Dielektrik 

Spektroskopisi, Nonlineer Optik, Organik Elektronik 

 Dış    aydınlatma    ürünleri    ile    OLED    

yapılarının    doğru    bir    şekilde    

bütünleştirilmesi gerekmektedir, 

 

 OLED   ile   bütünleştirilmesi   planlanan   

arka   pozisyon  ünitesinin,  United  

Nations  Economic Commission  for  

Europe    (UNECE)  , Federal Motor  

Vehicle  Safety  Standarts (FMVSS)  gibi  

uluslararası     düzenlemelerde     

belirtilen     standartlara     uygun     ışık  

değerlerini    sağlaması planlanmaktadır, 

 

 OLED  ile  işlevsellik  kazanmış  arka  

pozisyon  ünitesinin  araç  üzerinde  

gerçekleştirilecek  kalite testlerinden  

geçer not alması  gerekmektedir, 

 

 Proje  sonunda  elde  edilen  oldukça  

homojen  görüntüye  sahip  OLED  arka  

pozisyon  ünitesi prototipleri  içerisinden  

en  uygun  olanı,  FARBA  A.Ş.’de  

ticarileştirilmesi  planlanan  bir  arka 

pozisyon  ünitesinin  prototipi  elde 

edilecektir, 

 
 

 

Taşıt  aydınlatma  

sistemlerinin  asli  görevi  

sürüşü kolaylaştırmak,  

araç  görünürlüğünü  

sağlamak  ve  de 

sürücünün  görüş  yetisini  

artırmaktır.   

Taşıt  aydınlatma  

sistemlerinden  temel  

beklenti;  aracın  

uluslararası  standartların  

şart koştuğu   

düzenlemelere   

(regülasyonlara)   uygun   

olması  ve  aracın  yeterli  

mesafelerde  gerekli  ışık 

değerlerini  sağlaması  

şeklindedir. Yaklaşık  on  

sene  kadar  kısa  bir  

sürede  ışık  yayan  

diyotlar,  aydınlatma  

dünyasında  büyük bir  

devrim  yaratmışlardır.   

Işık  yayan  diyotların  

devrimi  ardından  gelişen  

yarıiletken  teknolojisi  

bizleri organik  ışık  yayan  

diyot  (OLED)  ‘lar  ile  

karşılaştırmıştır. Bu  SAN-

TEZ  projesi  kapsamında  

OLED  teknolojisi  ile  

otomotiv  endüstrisi  

arasında  kurulacak  bağ 

ile, teknoloji 

gereksinimleri 

doğrultusunda, dış 

aydınlatma    

sistemlerindeki    mekanik    

yapılara    uygun    ve    

uluslararası    yasal 

gereklilikleri   sağlayan,  

OLED  tabanlı  taşıt  dış  

aydınlatma  arka  pozisyon  

ünitesi  prototipleri  elde 

edilecektir. 

 

Destekleyen Kurum: Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı (SAN-TEZ), FARBA A.Ş. 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2014/ 2016 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 400.000 TL 

Hedeflenen Çıktılar 

   Amaçlar 



 

 1.PMMA polimeri jel fazında yalıtkan 

tabaka olarak kullanılarak yeni bir OFET 

tasarımıyla (tost modeli) OFET üretmek 

 2.Daha önce OFET’lerde kullanılmayan 

P(MMA-ko-MTM) kopolimeri sentezlemek 

ve karakterize etmek  

 3. Sentezlenen bu kopolimeri ilk defa 

non-iyonik-jel-OFET’te yalıtkan tabaka 

olarak kullanmak 

 4. Aynı şartlarda PMMA ile hazırlanan 

jel-OFET’e göre  yüksek mobilite ve 

düşük voltajda çalışan OFET elde etmek 

  5. Yüksek performanslı OFET elde 

etmek üzere en uygun alttaş, yarıiletken 

tabakanın bulunması 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İLETKEN POLİMER YARIİLETKEN MALZEMELERLE İNCE FİLM 

TRANSİSTÖRLERİN ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 Yüksek performanslı OFET  üretimi 

 Yüksek performanslı OFET elde etmek 

için  gerekli malzeme sentezi 

 Düşük voltajlarda çalışan OFET üretimi 

 

 

 

Bu proje çalışmasında 

öncelikle ticari olarak 

bulunan Poli(metil 

metakrilat) (PMMA) 

polimerinin organik alan 

etkili transistörlerde 

yalıtkan tabaka olarak yeni 

bir metoda göre 

uygulanması incelendi. 

Kullanılan metot, kaynak 

ve savak elektrotlarının 

bulunduğu cam yüzeylerin 

polimerik jel yardımıyla 

sandviç şeklinde 

birleştilmesine dayanır. Bu 

metoda göre hazırlanan 

cihazlarda düşük 

voltajlarda karakteristik 

OFET grafiği elde edildi. 

Bu çalışmada ikinci olarak 

literatürde bulunup daha 

önce OFET uygulamasında 

kullanılmamış olan 

Poli(metiltiyenil 

metakrilat-ko-metil 

metakrilat) (P(MMA-ko-

MTM)) kopolimeri serbest 

radikalik polimerizasyona 

göre sentezlendi. 1H-NMR 

spektroskopisi ile 

karakterize edildi. 

Sentezlenen kopolimer 

OFET’te ilk defa yalıtkan 

kopolimer olarak kullanıldı 

ve aynı şartlarda PMMA ile 

hazırlanan OFET’e göre 

mobilite değerinde 1,5 kat 

artış gözlendi. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2009 / 2011 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       :  235,267 TL 

İlgi Alanları: Sıvı Kristaller, Optik ve Lazerler, Karbon 

nanotüpler, İnce Filmler, Polimerler, Dielektrik 

Spektroskopisi, Nonlineer Optik, Organik Elektronik 

Prof. Dr. 
Sait Eren SAN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik Bölümü 

 



 

 Halojen soğrulması yoluyla karbon 

nanoyapıların elektronik 

özelliklerinin kontrol edilebilir. 

 Karbon nanoyapılardaki kusurların 

soğrulma sırasında çekirdek görevi 

görür ve zincir şeklinde soğrulur. 

 Aromatik moleküller karbon 

nanoyapılar kullanılarak tek molekül 

hassasiyetinde detekte edilebilir. 

 Dinamik kuvvet spektroskopisinde 

sönüm, stick-slip hareketi sonucu 

oluşur. Sadece sönüme bakarak yüzey 

altı morfolojisi belirlenebilir. 

 

Doç. Dr. 
Savaş Berber 
Temel Bilimler Fakültesi 
Fizik Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KARBON NANOTÜPLERİN İŞLEVSELLEŞTİRİLME YOLUYLA FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KARBON NANOBEZELYELERİN 

DİNAMİK KUVVET SPEKTROSKOPİSİNDE GÖZLENEN SÖNÜMÜN ORİJİNİ 

Nano-yapıların kendiliğinden oluşumu, fiziksel özellikleri, 

kusurların fiziksel özelliklere etkileri, kuantum iletkenlik 

 

 Karbon nanotüplerin elektronik ve 

fiziksel özelliklerinin kimyasal 

soğrulma yoluyla değiştirilmesi. 

 Karbon nanoyapıların sensör 

uygulamaları ve sensör 

karakteristiklerinin belirlenmesi. 

 Farklı fuleren molekülleri için 

nanobezelyelerin yapısal, elektronik 

ve enerjetik özelliklerinin 

belirlenmesi. 

 Dinamik Kuvvet Spektroskopisi 

deneylerinde gözlenen sönümün 

sebebinin ve sönüm 

mekanizmalarının belirlenmesi 

 

 

 

Karbon nanotüplerin 

kimyasal yolla 

işlevselleştirilmesi, karbon 

nanotüp kuantum 

iletkenliğe dayanan 

sensorların karakteristikleri 

ve nano-bezelyelerin 

atomik kuvvet 

spektroskopisinde 

sönümünün orijini 

bilgisayar simulasyonları ile 

incelendi. İncelenen 

sistemlerin taban durum 

atomik ve elektronik 

yapıları, enerjileri 

yoğunluk fonksiyoneli 

teorisi kullanılarak 

hesaplandı. Kuantum 

iletkenlik hesaplamaları 

için yoğunluk fonksiyoneli 

teorisine dayalı elektronik 

Hamiltonian’i kullanan 

Green fonksiyon yöntemine 

başvuruldu. Atomik kuvvet 

spektroskopisinde sönümün 

orijinini bulmak için 

analitik potansiyeller ile 

moleküler dinamik 

simülasyonları yapıldı.  
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 Ni/CoO çift katlı filmlerin hazırlanması 

ve manyetik karakterizasyonu 

 

 Ni/CoO çok katlı filmlerin hazırlanması 

ve manyetik karakterizasyonu 

 

 Sonuçların SCI-Index’li makaleler ile 

yayınlanması 

 

 Ulusal ve uluslararası kongre ve 

konferanslara bildiri ile katılarak 

konuşma ve poster sunumu olarak 

sunulması 
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   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

ÇOK KATLI Nİ/COO ULTRA İNCE FİLMLERDE DİK 

MIKNATISLANMA VE EXCHANGE BİAS ETKİSİNİN GÖZLENMESİ 

İlgi Alanları: ESR, ENDOR, ENDOR ve  EIE; radyasyonun DNA 

üzerindeki etkileri; DNA molekullerinde oluşan radikaller için DFT 

hesaplamaları; Metal merkezli organik moleküller; Metal merkezli 

moleküller için DFT hesaplamaları; Exchange Bias etkisi; 

manyetik ince filmler 

 

 Bilgi saklama ortamlarında daha küçük alana 

daha fazla bilginin saklanması probleminin 

çözümünde kritik rol oynayan dik 

mıknatıslanmaya sahip manyetik yapıların 

geliştirilmesi amacı doğrultusunda, exchange 

bias etkisi ile dik mıknatıslanmaya sahip çok 

katlı film sistemlerinin hazırlanarak film 

kalınlığına bağlı manyetik 

karakterizasyonlarını çalışılması 

 

 

 Manyetik malzemelerin Teknolojik 

uygulamalarından  bir diğeri olan okuma 

kafalarında kullanılan ve exchange bias 

etkisinin dik mıknatıslanma yönelimine sahip 

olduğu tespit edilen 22 Å Ni film için tek 

katman ve çok katmanlı olarak hazırlanarak 

tam bir manyetik karakterizasyon 

çalışmasının yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exchange Bias etkisi ; 

Ferromanyetik(FM)/Antiferromanyetik(A

FM) arayüzeyindeki Exchange 

etkileşiminin bir sonucu olarak, 

histerezis döngüsünde bir ötelemeye 

neden olur. Tek yönlü bir anizotropi 

olan bu etki, günümüzde veri saklama 

cihazlarında ve sensör uygulamalarında 

kullanılan teknolojinin temelini 

oluşturur. Etkinin gözlenmesi için AFM 

filmin Néel sıcaklığının FM filmin Curie 

sıcaklığından düşük olması gerekir. Bulk 

nikel ve kobalt oksit için bu değerler, 

sırasıyla 631 ve 289 Kelvin’dir. 

İnce filmlerde mıknatıslanma doğrultusu 

farklı anizotropi türleri arasındaki 

rekabetin sonucunda, paralel veya dik 

mıknatıslanma olarak belirlenir. 

Özellikle şekil, yüzey ve manyetoelastik 

anizotropiler filmin kalınlığından 

etkilendiğinden, kalınlık değiştikçe 

mıknatıslanma doğrultusu da 

değişmektedir. Dik mıknatıslanma elde 

edebilmek için Angström mertebesinde 

ultra-ince filmler büyütülebilmesi kritik 

önem taşır. 

Projenin ön hazırlık aşamasında dik 

mıknatıslanmaya sahip olan Ni 

kalınlıkları 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 

Angström olarak belirlenmiş ve sonuç 

olarak örneklerin bir kısmında dik 

mıknatıslanma, bir kısmında da paralel 

mıknatıslanma gözlenmiştir. Bu 

gözlemler sonucunda proje kapsamında 

hazırlanacak FM/AFM çok katlı 

yapılarında 22Å Ni film kalınlığının 

çalışmasına karar verilmiştir. Bu kalınlık 

iki nedenden dolayı tercih edilmektedir. 

Birincisi sahip olduğu dik 

mıknatıslanmanın diğer örneklerle 

kıyaslandığında daha keskin ve net 

olması ve ikinci olarak yine kalınlığından 

dolayı sahip olabileceği yüksek Curie 

sıcaklığıdır. (Exchange bias 

sistemlerinde FM malzemenin Curie 

sıcaklığının AFM malzemenin Néel 

sıcaklığından yüksek olması 

gerekliliğidir.). 

Bu proje kapsamında yapılması 

düşünülen ise 22Å olarak belirlenen 

optimum nikel kalınlığı ile 2, 3, 4 ve 5 

katlı Ni/CoO filmlerini büyütmektir. 

Dik mıknatıslanma ile Exchange Bias 

etkisinin gözlenmesi ve çok katlı 

yapılarda araştırılması konusuna 

literatürde çok nadir rastlanmakta 

olması önerilen projeye özgün değer 

katmaktadır. Çok katlı manyetik filmler 

kullanılarak Exchange Bias alanının 

artırılması bu tür yapıların teknolojik 

uygulamalara uyarlamasına imkan 

sağlayabilecektir. Bilgi saklama, okuma 

ve yazma teknolojilerinin karşılaştığı 

termal etkilerle bozunma problemine 

karşı kararlı bir hale gelen sistemin, son 

ürün üretiminde uygun bir malzeme 

olacağı beklenilmektedir. 

2012 yılının verilerine göre 

nanomanyetik malzeme pazarı yıllık 6.9 

milyar dolar olup ticarileşmekte olan 

ürünlerin fiyatlarının düşmesiyle bu 

değerin giderek artacağı 

düşünülmektedir. Bu sektör içerisinde 

en hızlı gelişen alt birim de GMR 

sensörleri olmuştur. Projenin sonunda 

elde edilen malzeme ile üretilecek 

alternatif ve düşük maliyetli cihazlarla 

bu pazarın içinde ülkemizin de yer 

alması amaçlanmaktadır. 
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 In situ ESR tekniği ile, polimerlerin 

iletkenliğinin polaron örgü modeli ile 

uyumlu olduğu belirlendi. 

 

 İletken polimerlerin elektrokromik 

özellikleri, SWCNT katkılanmasıyla, 

iyileştirildi. 

 

 OLED deneyleri başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildi. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İLETKEN POLİMERLERİN IN SITU ESR TEKNİĞİ İLE 

İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Elektron Spin Rezonans, Organik LED, Organik 

Güneş hücresi,  Organik FET  

 

 Bazı iletken polimerlerin iletkenlik 

mekanizmini araştırmak 

 

 Bu polimerlerin elektrokromik 

özelliklerini belirlemek 

 

 OLED yapım çalışmalarını başlatmak 

 

 

 

 

 

Günümüzde iletken polimer bazlı 

elektronik cihazların sayısı önemli 

ölçüde artmağa başlamıştır. 

Bunlar daha çok elektrokromik 

cihaz, organik LED, organik güneş 

pili ve Organik FET gibi 

cihazlardır. Dolayısıyla iletken 

polimerlerin elektriksel 

özelliklerinin araştırılması çok 

önem arz etmektedir. Bu yüzden 

bu proje kapsamında bazı iletken 

polimerlerin elektriksel özelliklerini 

araştırdık. İletken polimerlerin 

deneysel şartlara ve çevreye 

duyarlılığından dolayı, iletkenlik ve 

ESR ölçümleri yerinde (in situ) 

yapılabilmesi çok faydalı bir 

yöntemidir. Bu çalışmada, in situ 

(yerinde) elektrokimyasal ESR-

iletkenlik ölçüm tekniği 

kullanılarak, poly(thiophene), 

poly(pyrrole), 

poly(ethylenedioxythiophene) 

(PEDOT) ve 

Poly(thiopheneacedicacid) (PTAA) 

ve bunların kopolimerlerinin 

iletkenlik mekanizmi araştırılmış 

ve ESR-sıcaklık bağımlılığı ile de 

spin tabiatı belirlenmiştir. 

Bipolaronların mevcut metotlarla 

detekte edilmesi zordur. Bu 

polimerler doplandıkça, spin 

durumlarının değişmesine bağlı 

olarak farklı ESR davranışı 

sergilerler. Polaron ve bipolaron 

modeli yönünden spin 

durumlarının farklı ESR 

davranışına göre deneysel olarak 

irdelemesi yapıldı. Buna göre 

daha çok polaron örgü modelinin 

baskın olduğu ortaya çıktı. 

Organik LED’e bir alt yapı 

çalışması olan elektrokromik 

cihazlarda SWCNT’nin etkisini 

inceledik. SWCNT’nin 

elektrokromik cihazların tepki 

sürelerini önemli ölçüde azalttığını 

ve elektroaktivitesini de önemli 

ölçüde arttırdığını belirledik. Bu 

polimerlerin elektrokromik 

özelliklerine de bakarak OLED 

(Oganic Light Emitted Diode) 

yapımına yönelik çalışmalar 

başlattık.  
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 Hidrojen Gazını Algılayacak 

Nanoyapıların Sentezlenmesi ve 

Karakterizasyonu 

 Transduserların Tasarımı, İmali ve 

Geliştirilmesi 

 Nanoyapıların Transduser Üzerine 

Kaplanması ve Kontak 

Elektrotlarının İmali 

 Nanoyapılı Hidrojen Sensörlerinin 

Hidrojen Gazını Algılama 

Özelliklerinin Test Edilmesi 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

NANOYAPILI HİDROJEN SENSÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE 

GELİŞTİRİLMESİ 

Çalışma Alanları: 

Katıhal Fiziği, Yarıiletken Fiziği, MOS, MS Yapılar, 

Arayüzeyler, Mikroelektronik, Moleküler Elektronik İnce 

Film Teknolojileri, Vakum Teknolojileri, Nanoteknoloji, 

Nanosensörler, Nanoaygıtlar. 

 Hidrojen gazının enerji kaynağı olarak 

geniş bir kullanım spektrumuna sahip 

olması ve parlama riski açısından 

kullanımının tehlikeli olması sebebiyle 

sızıntısının algılanması için kullanılabilen 

hidrojen sensörlerinin tasarlanması ve 

geliştirilmesi. 

 

 Nanoteknolojiler kullanılarak herhangi bir 

ortamda düşük konsantrasyonda bulunan 

hidrojen gazına duyarlı nanoyapılı 

hidrojen sensörlerinin araştırılması ve 

geliştirilmesidir. 

 

Hidrojen, geleceğin ideal 

bir enerji kaynağı olarak 

düşünülmektedir. 

Hidrojen, günümüzde 

yakıt olarak ocaklarda, 

içten yanmalı motorlarda, 

türbinlerde ve jet 

motorlarında kömür ve 

petrol gibi fosil yakıtlara 

kıyasla daha verimli bir 

şekilde 

kullanılabilmektedir. 

Ayrıca, son zamanlarda 

oldukça popüler olan ve 

hidrojenle çalışan 

otomobiller, otobüsler, 

trenler, gemiler, uçaklar 

ve roketler mevcuttur. 

Ancak, hidrojen; renksiz, 

kokusuz, boğucu, aşırı 

derecede yanıcı ve 

ortamda hacimce % 4 

oranında bulunduğunda 

parlayıcı özelliğe sahip bir 

gazdır. Hidrojen gazının 

enerji kaynağı olarak 

geniş bir kullanım 

spektrumuna sahip olması 

ve parlama riski açısından 

kullanımının tehlikeli 

olması sebebiyle 

sızıntısının algılanması son 

derece önemli bir konudur 

ve bu durum 

araştırmacıları güvenli ve 

verimli kullanılabilen 

hidrojen sensörlerinin 

tasarlanmasına ve 

geliştirilmesine 

yöneltmiştir.  

Şekil 2. Üretilen nanotüplerin taramalı elektron  

mikroskop görüntüleri. 

Şekil 1. Üretilen nanoyapıların kesit taramalı elektron 

 mikroskop görüntüsü. 
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 Katkılı katkısız TiO2 ve ZnO 

nanoyapılarının (nantüp, nanoçubuk 

ve nanotel) kimyasal buhar biriktirme 

(CVD), elektrokimyasal, hidrotermal 

ve anodizasyon yöntemleri ile 

üretilmesi. 

 Üretilen örneklerin yapısal 

karakterizasyonlarının yapılması. 

 Elektriksel karakterizasyon ve sensör 

testlerinin gerçekleştirilebilmesi için 

üretilen örneklerin ısıl buharlaştırma 

yöntemi ve mikroelektromekanik 

sistemler kullanılarak cihaz haline 

getirilmesi.  

 Bu örneklerin elektriksel ölçümlerinin 

yapılması. 

 Üretilen sensörlerin belirli gazlara 

karşı sensör ölçümlerinin yapılması. 

 Sensör test sonuçlarına göre sensör 

dizilerinden oluşan seçici ve ayırt 

edici bir prototipinin üretilmesi. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SEÇİCİ, DUYARLI VE KARARLI NANO-METAL-OKSİT 

YARIİLETKEN TEMELLİ OTOMOBİL GAS SENSORLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ  

 Otomobil kabininde hava kalitesini 

kontrol etmek için nanoyapılı katkılı-

katkısız metal oksit bazlı gaz sensörlerini 

geliştirmek. 

 Düşük konsantrasyondan yüksek 

konsantrasyonlara kadar otomobil 

kabininde bulunabilecek gazlara duyarlı 

düşük maliyetli, düşük güç tüketimli ve 

seçici gaz sensörlerinin üretimi. 

 

Günümüzde ulaşım 

ihtiyacımızı otomobil veya 

çeşitli toplu ulaşım araçları 

ile sağlamaktayız. Bu 

araçlar içerisindeki hava 

kalitesi ister istemez belirli 

bir süre sonra bozulması 

kaçınılmaz bir durumdur. 

Motorda gerçekleşen 

yanma reaksiyonu ile 

ortaya çıkan gazlar hava 

kalitesini etkileye en temel 

unsurlardır. Oraya çıkan 

gazlar hem insan hayatını 

ciddi ölçüde tehdit 

ederken hem de çevreyi 

tehdit etmektedir. 

Dolayısıyla otomobil gibi 

ulaşım araçları içerisinde 

bulunan gazların yüksek 

hassasiyet ve seçicilik ile 

tespit etmeye yarayan gaz 

sensörlerinin üretilmesine 

ve geliştirilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Otomobil 

kabininde bulunan H2 , CO 

ve NO2 gazlarının yüksek 

duyarlılık ve seçicilik ile 

algılanması bu projenin 

temel amacını 

oluşturmaktadır. 
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Şekil 2. MEMS örneklerin fotografik görüntüleri. 

Şekil 1. Üretilen çeşitli yapılardaki nano yapıların  

SEM görüntüleri. 
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Çalışma Alanları: 

Katıhal Fiziği, Yarıiletken Fiziği, MOS, MS Yapılar, 

Arayüzeyler, Mikroelektronik, Moleküler Elektronik İnce 

Film Teknolojileri, Vakum Teknolojileri, Nanoteknoloji, 

Nanosensörler, Nanoaygıtlar. 





 

 MCF-7, T47D ve SPC212 hücrelerinin 

mitokondriyel enerji 

metabolizmasını, yani Krebs 

döngüsünü ve oksidatif fosfarilasyonu 

etkili kullandığı, fakat MDA-MB-231, 

SPC111 ve Met-5A hücrelerinin ise 

mitokondriyel enerji metabolizmasını 

daha düşük seviyede kullandığı 

bulunmuştur.  

 MCF-7, T47D ve SPC212 hücrelerinde 

α-KGDC ve SDH aktivitelerinin PDC 

aktivitesine göre rölatif yüksek 

olması bu hücrelerin glutamin 

metabolizmasını kullandığını; ancak 

hipoksik şartlarda, bu iki enzimin 

aktivitelerinin azalması glutamin 

metabolizmasının yavaşladığını 

göstermektedir. 

Doç. Dr. 
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   Amaçlar 

Sonuçlar 

PİRÜVAT DEHİDROGENAZ ENZİM KOMPLEKSİ İLE PİRÜVAT 

DEHİDROGENAZ KİNAZ VE FOSFATAZ İZOENZİMLERİNİN AKTİVİTELERİNİN 

VE EKSPRESYONLARININ MEME KANSERİ VE MALİGNANT MEZOTELİOMA 

HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Biyokimya; Enzim Kinetiği; Rekombinant Enzim 

Üretimi; Enzimlerin Biyoteknolojik Uygulamaları; Kanser 

Hücrelerinde Metabolit Değişimlerin ve Enzim (LDH, PDC, KGDC, 

SDH) Aktivitelerinin İncelenmesi. 

 

 Pirüvat dehidrogenaz enzim kompleksi 

ile pirüvat dehidrogenaz kinaz ve 

fosfataz izoenzimlerinin aktivitelerini, 

dört çeşit meme kanseri, iki farklı 

malignant mezotelioma ile kontrol grubu 

olarak normal meme hücre hattı ve 

mesothelial hücre hatları kullanılarak 

incelenmesi. 

 Kanser enerji metabolizmasının 

aydınlatılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bu çalışmada, glikoliz yolu 

ile Krebs döngüsünü 

birbirine bağlayan ve şeker 

metabolizmasında önemli 

rol oynayan pirüvat 

dehidrogenaz multienzim 

kompleksi (PDC) aktivitesi 

ve düzenleyici enzimleri 

olan pirüvat dehidrogenaz 

kinaz (PDK) ve fosfataz 

(PDP) izoenzimlerinin gen 

ve protein ekspresyonları, 

göğüs kanseri (MCF-7, 

T47D, MDA-MB-231), 

malignant mezotelioma 

(SPC111 ve SPC212) ve 

kontrol (Met-5A) hücre 

hatlarında hem normoksik 

(%21 O2) hem de hipoksik 

(%3 O2) şartlarda incelendi. 

Ayrıca, Krebs döngüsünün 

işlevsel olup olmadığını 

anlamak için α-

ketoglutarat dehidrogenaz 

multienzim kompleksi (α-

KGDC) ve süksinat 

dehidrogenaz (SDH) 

aktiviteleri de belirlendi. 
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Şekil A. Hipoksik şartlarda, HIF-1’in regüle ettiği enzimler ve metabolik 
etkiler (Kim et al. Cell Metabol., 3, 177-185, (2006)). HIF-1 glikolizde 
görevli enzimleri (1) ve laktat dehidrogenazı (2) stimüle etmekte ve aynı 
zamanda mitokondrideki pirüvat dehidrogenaz kinaz-1’i (PDK1) (3) 
indüklemektedir. PDK1, TCA döngüsüne asetil-CoA sağlayan pirüvat 
dehidrogenaz multienzim kompleksinin (PDH ya da PDC) aktivitesini inhibe 
etmekte ve böylece oksidatif fosforilizasyon yavaşlamaktadır. Oksidatif 
fosforilasyonun yavaşlaması da, reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu 
da düşürmektedir. Bu mekanizmayla, hipoksik şartlarda HIF-1 ROS 
oluşumunu dengede tutmaktadır. Aksi takdirde, ROS-indüklemeli 
apoptosiz meydana gelebilmektedir. 

Şekil B. PDC (ya da PDH) multienzim kompleksi 
katalizörlüğünde gerçekleşen reaksiyonlar 



 

 Enzimler yönünden; orijinal NTR’ların elde 

edilmesi hedeflenmiştir. Termofilik ve 

mezofilik bakteri olan G. kaustophilus ve S. 

Saprophyticus’ dan iki yeni NTR’ın 

klonlaması, rekombinant enzim ekspresyonu, 

saflaştırılması ve tam karekterizasyonu 

başarıyla tamamlanmıştır. 

 İlaç öncü bileşikler yönünden; öngörülen 64 

bileşiğin 43 kadarı sentezlenmiştir. 

Sentezlenemeyen bileşiklerin yerine 17 yeni 

potansiyel ilaç öncü bileşiğin sentezi yapılıp, 

karakterize edilmiştir. Sonuç olarak, 

öngörülen bileşiklerin büyük çoğunluğu 

(60/64) başarılı bir şekilde sentezlenmiştir.   

 Enzim aktivite çalışmaları yapılmıştır. Bu 

kapsamda, sentezlenen bileşiklerin 

tamamının, karekterizasyonu yapılan yeni 

nitroredüktazlarla biyo-redüksiyon 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Şekil-Sağ-

üst).Metabolit oluşturma potansiyeli olan 

substrat-enzim kombinasyonlarının HPLC ve 

LC-MS-MS analizleri yapılarak, oluşan 

metabolitler karakterize edilmiştir. 

Aktivitesi yüksek olan kombinasyonların 

kinetik çalışmaları yapılarak, kinetik 

parametreleri belirlenmiştir.  

Prof. Dr. 
Ayhan ÇELİK 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya (Biyokimya) Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KANSER TERAPİSİ İÇİN NİTROREDÜKTAZ/İLAÇ-ÖNCÜ 

(PRODRUG) SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ  

İlgi Alanları: Protein (Enzim) Teknolojileri,  Biyokataliz ve 

Biyotransformasyon, İlaç Metabolitleri, İnce Kimyasalların 

Sentezi  

 

 Ntr-tabanlı Enzim/ilaç öncü mevcut 

sistemlerin en önemli kısıtlayıcı yönü, enzim 

kararlılığının az olması ve biyokonjuge 

sistemlerde etkinliğinin düşük olmasıdır.  

 Tüm bu sınırlandırmaların aşılması ve daha 

etkili NTR/ilaç öncü sistemlerin 

geliştirilmesine gerek duyulmaktadır. Bu 

gerekliliği karşılamak için; 

  (1) Etkin ve kararlı yeni NTR’ların elde 

edilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında 

yapılan çalışmalarla, sırasıyla termofilik ve 

mezofilik bakteri olan G. kaustophilus ve S. 

Saprophyticus’ dan iki yeni NTR’ın rekombinan 

üretimi ve karekterizasyonu planlanmıştır. 

 (2) yeni ilaç öncü maddelerin sentezlenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Flavin taşıyan 

nitroredüktazlar (NTR) 

(E.C.1.5.1.X) 

oksidoredüktaz sınıfına 

aittirler ve yapısal olarak 

homolog olan enzim 

grubudurlar. Bu enzimler 

bileşiklerdeki nitro 

grubunun (-NO2),  

hidroksilamin (-NH-OH) 

üzerinden amin (-NH2) 

grubuna dönüşümünü 

katalizlerler.   NTR’lar hem 

endüstriyel hem de 

farmakolojik 

araştırmalarda özel öneme 

sahiptir.  Özellikle kanser 

tedavileri için geliştirilen 

ilaç öncü (prodrug) 

bileşiklerin aktif ilaçlara 

(drug) dönüştürülmesinde 

kullanılmaktadır. 

Nitroredüktazların 

farmasötik uygulamalarının 

temelini, ilaç öncü 

bileşiğin aktif formuna 

dönüşümünü 

katalizlemeleri oluşturur. 

Aktif hale gelen bileşik, 

sitotoksik DNA çapraz 

bağlayıcı ajan olarak ifade 

edilmektedir ve DNA’ya 

bağlanarak tümor 

oluşumunu engeller ve 

hücre ölümü gerçekleşir 

(Şekil Sol-alt). Özetle, 

110T754 nolu proje, 

önerilen şekli ile başarıyla 

sonuçlandırılmış olup, 1 

adet makale (A sınıfı) ve 10 

adet poster/sözlü sunum 

yapılmıştır. Yazım 

aşamasında olan 4-5 adet 

makalenin yazım/sunum ve 

yayın aşamasındadır. 

Tamamlanan bu proje, yeni 

projelere kaynaklık etmiş 

olup,tamamlayıcı/ilerletici 

nitelikte ve TÜBİTAK 

destekli (Proje 

No:113Z706) başka bir 

proje ile de ikinci aşamaya 

geçilmiştir.  

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011/ 2014 

Süresi       : 30 Ay 

Bütçesi       : 234000 TL 



 

 Elde edilen bileşiklerin hem su hem 

de organik çözücüde çözündüğü, 

dolayısıyla amfifilik özellik gösterdiği 

anlaşıldı. Bu bileşiklerden bazıları 

100oC’ nin altında LCST gösterdiler.  

 

Prof. Dr. 
Aylin USLU 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

HİDROFOBİK VE HİDROFİLİK GRUPLAR İÇEREN 

SİKLOFOSFAZENLERİN SENTEZLERİ  VE YAPILARININ 

AYDINLATILMASI 

İlgi Alanları:  Anorganik Kimya 

 

 Hidrofobik ve Hidrofilik Gruplar İçeren 

Siklofosfazenlerin Sentezleri 

 

 Elde edilen bileşiklerin Yapılarının 

Aydınlatılması  

 

 Sentezlenen bileşiklerin alt kritik çözelti 

sıcaklığı (Lower Critical Solution 

Temperature) (LCST) ölçümlerinin 

yapılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje kapsamda çeşitli 

hidrofilik ve hidrofobik 

özellik gösteren gruplar ile 

hekzaklorosiklotrifosfazatri

enin reaksiyonları 

yapılarak, amfifilik özellik 

gösteren yeni tip ürünler 

elde edildi.Sentezlenen 

türevlerin alt kritik çözelti 

sıcaklığı (Lower Critical 

Solution Temperature) 

(LCST) ölçümleri yapıldı. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2009 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 89.150 TL 

Concentration-dependent LCST behaviors 

of obtained compounds 



 Elde edilen pseudo-rotaksan 

yapılarda; Cu(I), Ni(I) ve Co(II) için 

indirgenme-yükseltgenme pikleri 

gözlendi.  

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BAZI ROTAKSAN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ 

VE YAPI İNCELEMELERİ  

 Bazı pseudo-rotaksan komplekslerinin 

sentezleri 

 

 lde edilen komplekslerin Yapılarının 

Aydınlatılması  

 

 Elde edilen pseudo rotaksan yapıları için 

CV ölçümleri yapıldı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje kapsamda, bazı 

pseudo-rotaksan 

kompleksleri sentezlenerek 

CV ölçümleri ile 

elektrokimyasal 

potansiyelleri ölçüldü. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2013 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 24.700 TL 

R1 kompleksine ait CV grafiği  

Prof. Dr. 
Aylin USLU 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 
İlgi Alanları:  Anorganik Kimya 

 



 

 Alkiltiya gruplarının ftalosiyanin 

halkası üzerindeki pozisyonel etkisini 

de belirlemek amaçlı peripheral ve 

non-periferal pozisyonlarda farklı 

sayıda hekzil tiya grupları içeren bir 

seri push-pull tipinde AB3 asimetrik 

ftalosiyanin türevlerinin sistematik 

bir yaklaşımla sentezlenmesi ve 

güneş pili uygulamalarının yapılması, 

 

 Sentezlenen orijinal ftalosiyaninlerin 

hem yığın heteroeklem güneş 

hücrelerinde aktif polimer katmanda, 

hem tersine çevrilmiş evrik yapıdaki 

güneş hücrelerinde ara tabaka 

malzeme olarak, hem de DSSC lerde 

aktif boya tabanlı kullanımı ile ilgili 

çalışılmaların yapılması, Böylelikle 

hücre veriminde artış ve kararlılık 

vaad eden konfigürasyonlara ve 

hedefe uygun malzeme teknolojisine 

erişilmeye çalışılacaktır.  

Prof. Dr. 
Ayşe Gül GÜREK 
Temel Bilimler Fakültesi  
Kimya Bölümü 
 
 

 

  Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİLER İÇİN ASİMETRİK 

FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE UYGULAMALARI 

 

İlgi Alanları: Ftalosiyanin, vic-dioksim , gibi bileşiklerin taç 

eter, aza ve thia eter gibi türevlerinin  sentezleri, 

sıvı      kristaller , kimyasal sensör, fotodinamik terapi, NLO 

özellik gösteren ftalosiyaninler, güneş hücreleri 

 

 Bu projenin öncelikli amacı, DSSC olarak 

kullanılacak, elektron verici ve elektron 

çekici grupları üzerinde barındıran push-

pull tipinde metalli AB3 ftalosiyanin 

türevlerinin sentezi, 

 

 Bu elde edilen Bileşiklerle Fotovoltaik 

hücrenin performansının arttırılması, 

 

 Daha düşük maliyetli, fotovoltaik enerji 

sektörü için önerilen alternatif 

sistemlerin geliştirilmesi,  

Enerji üretimi, yüzyılın 

önemli teknolojik ve 

bilimsel olaylarından bir 

tanesidir. Ticari güneş 

pilleri yüksek maliyetli 

silikon esaslı inorganik yarı 

iletken malzemelerden 

oluşmaktadır. Bu 

fotovoltaik cihazlar 

sayesinde, güneş gibi uzun 

ömürlü bir enerji 

kaynağından temiz ve ucuz 

bir şekilde enerji elde 

etmek mümkün 

olmaktadır. Organik güneş 

pilleri ise yapılarında 

organik malzelerin 

kullanıldığı, daha düşük 

maliyetli, fotovoltaik 

enerji sektörü için önerilen 

alternatif sistemlerdir[1]. 

Perilen mono/diimid 

boyalar, ftalosiyanin(Pc), 

ve porfirin türevleri, 

rutenyum kompleksleri, 

tiyofen  kompleksleri bu 

amaçla kullanılabilen 

bileşiklerdir. Moleküler 

yapı, organik esaslı güneş 

pillerinde(DSSC) önemli rol 

oynamaktadır. Fotovoltaik 

hücrenin performansı 

elektron transfer 

kinetiğine ve kullanılan 

sensitizerin bağıl enerji 

seviyesine bağlıdır. 

Sensitizer yani ışığa duyarlı 

madde, geliştirilen 

fotovoltaik hücre için 

önemli bir bileşendir. . 

Bugüne kadar,  DSSClerde 

en  yüksek enerji dönüşüm 

verimliliği % 12 olarak, 

mono-asit grupları içeren 

-konjuge makrosiklik 

çinko porfirin türevi olan 

(YD2-o-C8) bileşiği ile elde 

edilebilmiştir. Şu ana 

kadar yapılan yeni Pc 

bileşiklerinin sentezleriyle, 

ftalosiyanin temelli 

DSSClerde güç dönüşüm 

verimliliği en fazla %5.9 a 

yükseltilebilmiştir 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-COST 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2014 / 2016 

Süresi        : 24 Ay 

Bütçesi        : 307.723 TL 



 

 L.m B-512 F dextransukraz ve 

Penicillin Lilacinum dekstranaz’ın 

birlikte immobilizasyonu başarıyla 

gerçekleştirildi. 

 

 İmmobilize edilen bu enzimler 

kullanılarak sukrozdan 

izomaltooligosakkarit üretimi 

gerçekleştirildi. 

 

 Üretimi yapılan bu oligosakkaritler 

prebiyotik olarak çok sayıda 

değişik üründe kullanılabilir. 

 

 Prebiyotiklerin faydalı 

biyofonksiyonları vardır (Diş 

çürümesinin önlenmesi, obezite ve 

şeker hastalıklarının tedavisi). 

 

 Ülkemizde bu prebiyotiklerin 

üretimi halk sağlığı açısından çok 

faydalı olacaktır. 

Prof. Dr. 
Aziz Tanrıseven 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya/Biyokimya 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MEMBRAN BIYOREAKTÖR KULLANARAK SUKROZDAN 

İZOMALTOOLİGOSAKKARIT ÜRETİMİ 

Karbohidratlar, Prebiotikler, Kozmetik ve Yara İlaçları  

 

 L.m B-512 F dextransukraz ve Penicillin 

Lilacinum dekstranaz’ın birlikte 

immobilizasyonu 

 

 Sukrozdan prebiyotik üretimi 

 

 

 

 

Bu çalışmada, Leuconostoc 

mesenteroides B-512F 

dekstransukraz üretildi ve 

ticari bir matriks olan 

Eupergit C üzerine 

tutuklanan Penicillin 

lilacinum dekstranazla 

birlikte değişik alginat 

matrikslerinde (boncuk, 

iplik ve kapsül) tutuklandı. 

En iyi netice (%71 

tutuklanma verimi), alginat 

kapsüllerinde 

gerçekleştirildi ve bir ay 

süresince aktivitede 

herhangi bir azalma 

olmadı. Birlikte-tutuklanan 

enzimlerin sukrozdan 

izomaltooligosakkarit 

üretiminde 

kullanılabileceği gösterildi. 

Değişik ülkelerde büyük 

miktarlarda üretimleri 

yapılmakta olan 

izomaltooligosakkaritler 

biyofonksiyonlara sahip 

oligosakkaritlerdir. 

Biyolojik fonksiyonları 

arasında prebiyotik 

özelliği, diş çürümesinin 

önlenmesi, şeker hastalığı 

ve aşırı kilo alımının 

önlenmesi, AIDS ve hepatit 

hastalıklarının tedavisinde 

kullanımları sayılabilir. 

Çalışmada, dekstransukraz 

üretiminde kullanılabilecek 

yerel izolatlar da elde 

edildi. İlave olarak, 

dekstranazın 

tutuklanmasında 

kullanılabilecek epoksi ve 

aldehit fonksiyonel grupları 

bulunan iki değişik polimer 

sentezlendi ve 

dekstransukrazın 

oligosakkarit oluşturma 

yeteneği enzimin 

dietilpirokarbonatla 

modifikasyonuyla arttırıldı.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2005 / 2007 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 114.000 TL 



 

 Patlayıcı özellikteki maddelerden en 

yaygın kullanıma sahip olan TNT ve 

RDX tayinine duyarlı floresans 

sensörlerin geliştirilmesi, 

 

 TNT ve RDX’e karşı seçici floresans 

sensör olarak kullanılması için 

istenen yüksek seçicilik, düşük 

maliyet, kolay uygulanabilirlik, düşük 

gözlenebilme sınırı, çözünebilir 

olması ve yüksek hassasiyet gibi 

özelliklere sahip olacağı 

düşünülmektedir. 

 

Doç. Dr. 
Bünyemin ÇOŞUT 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

DENDRİMERİK FOSFAZEN ÇEKİRDEKLİ TNT VE RDX’İN 

TAYİNİNE DUYARLI KOLORİMETRİK SENSÖRLERİN 

GELİŞTİRİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Dendrimerler, Metal organik Malzemelerin gaz 

depolama, sensör, fotoelektrokimyasal hücre, optik ve 

enerjetik uygulamaları, Karbon esaslı malzemeler (Grafen 

Oksit, Fulleren),  MALDI-MS 

 Bileşiklerin sentezi  

 

 Bileşiklerin spektroskopik yöntemler ile 

yapılarının aydınlatılması  (FT-IR, NMR, 

MALDI-TOF) 

 

 Termal özelliklerinin DSC ve TGA ile 

fotofiziksel ve sensör özelliklerinin ise 

UV\Vis ve Lüminesans ile incelenmesi 

(ligandın hedefe cevap süresi, floresans 

titrasyon çalışması, TNT ve RDX e karşı 

floresans sönümlemesi, seçicilik 

denemesi, tekrarlanabilirlik çalışması). 

 

 

 

Patlayıcı madde analizi ve 

takibinde kullanılan 

floresans sensörler, 

enstrümental metotlarla 

karşılaştırıldığında 

seçiciliklerinin ve 

hassasiyetlerinin fazla 

olması, yanıt zamanları, 

anlık görüntüleme, düşük 

maliyet, mükemmel 

esneklik gibi avantajlarıyla 

çok daha üstündür. Halkalı 

fosfazen bileşikleri 

çekirdek olarak kullanılarak 

istenilen özelliğe göre 

floresans sensör olarak 

kullanılabilecek moleküller 

hazırlanabilmektedir. Bu 

projede, patlayıcı 

özellikteki maddeler olarak 

en yaygın kullanıma sahip 

olan trinitrotoluen (TNT) 

ve 1,3,5-trinitroperhidro-

1,3,5-triazin (RDX) için 

hassasiyeti ve seçiciliği 

yüksek olan floresans 

sensör özelliği 

gösterebilecek yeni 

bileşiklerin tasarımı ve 

özelliklerinin incelenmesi 

planlanmaktadır.  

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2016 

Süresi       : 18 Ay 

Bütçesi       : 97.350,00 TL 



 

 1)pH-induced “off–on–off” type 

molecular switch behaviors of zinc 

and free tetraimidazoftalocyanins. 

Dalton Trans.,2013, 42, 11528-11536 

 

 2) Tetraimidazophthalocyanines: 

     influence of protonation and 

     aggregation on spectroscopic     

     observations. J. Porphyrins  

     Phthalocyanines 2009; 13, 702–711 

 

 3) Yuksek lisans tezi –Emel Onal 

    Synthesis and characterisation of  

    tetraimidazophthalocyanine   

    derivatives 

 

 4) 2-substituted 5,6-dicyanobenzimi  

   dazoles: Comparison of two synthetic  

   pathways, International conferencein   

   Organic Chemistry, 5-9 Haziran, 2007,  

   Erzurum-Turkiye 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

TEK MOLEKÜL MANYET AMAÇLI FTALOSİYANİN TÜREVLERİNİN 

SENTEZİ, MANYETİK VE YAPISAL KARAKTERİZASYONLARI  

İlgi Alanları: Sentetik Organik ve İnorganik Kimya , 

Koordinasyon Kimyasi ve Metal Kompleksler, Serbest 

Radikaller.  

 

 1)Ftalosiyanin (Pc) çekirdeğine kovalent 

olarak bağlı dört adet nitroksit grubu 

içeren yeni tip organik spin-taşıyıcıların 

sentezi 

 

 2) ESR ve SQUİD cihazlarında manyetik 

özelliklerin incelenmesi 

 

 3) Yeni manyetik malzemelerin üretimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molekül-temelli manyetik 

malzemeler; üç-boyutlu 

malzemelerden, tabakalı, 

yarı- veya bir- boyutlu 

sistemlerden, polinükleer 

yüksek-spinli komplekslere 

kadar büyük bir çeşitlilik 

gösterir. Moleküler veya 

polimerik manyetleri  oluş- 

turmada uzun vadede 

amaç, geleneksel manyetik 

malzemelerin uygulama- 

larını değiştirmek değil, 

yeni özellikler içeren yeni 

malzemeler yaratmaktır. 

Bu proje çerçevesinde, 

ftalosiyanin(Pc) çekirde- 

ğine kovalent olarak bağlı 

dört adet nitroksit grubu 

içeren yeni tip organik 

spin-taşıyıcıların sentezi 

üzerine odaklanılmιstιr. 

Bu çerçevede, imino-

nitroksit ya da nitronil-

nitroksit grupları içeren 

yeni metalsiz ftalosiya- 

ninler sentezlenerek ESR 

ve SQUİD cihazlarında 

manyetik özellikleri ince- 

lenemesi üzerine proje 

gercekleştirilmiştir.  

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2006 / 2008 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 169.670 TL 



 

 1) Doktora Tezi-Mehmet Menaf Ayhan 

     New Challenge in Octupolar Archi 

tecture for Nonlenearoptic(NLO) 

 ABAB Homoleptic Bis(phthalocyani 

nato)lanthanide(III) Complexes: Origi 

nal Octupolar Design Leading to 

Giant Quadratic Hyperpolarizability, 

Inorg. Chem., 2014, 53 (9), pp 4359–

4370 

  ABAB Homoleptic Bis(phthalocyani 

nato)lutetium(III) Complex: Toward 

the Real Octupolar Cube and Giant 

Quadratic Hyperpolarizability, J. Am. 

Chem. Soc., 2012, 134 (8), pp 3655–

3658 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

FTALOSİYANİNLERİN SIRADIŞI  LANTANİT KOMPLEKSLERİ: 

2. DERECEDEN NON-LİNEER OPTİK (NLO) ÖZELLİKLER 

GÖSTEREN YAPILARIN KURULMASI 

 

İlgi Alanları: Sentetik Organik ve İnorganik Kimya , 

Koordinasyon Kimyasi ve Metal Kompleksler, Serbest 

Radikaller.  

 

 1) 2.dereceden non-lineer optik (NLO) 

özellikler gösteren farklı yapıda 

ftalosiyanin türevleri  elde etmek. 

 

  2) Non-lineer optik özellikler üzerine 

substitüent etkisi sistematik olarak 

incelemek. Bu amaçla; 

     - Ftalosiyanin  halkası üzerinde    

     substitüentlerin sayısı 

     - Ftalosiyanin  halkası üzerinde  

     substitüentlerin pozisyonu  

     (peripheral/ non- peripheral) 

     - Ftalosiyanin  halkası üzerinde  

     substituentlerin elektron donör ve  

     akseptör güçleri  gibi etkilerin  

     incelenmesi. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapısal olarak,  3 boyutlu 

(3D) oktapolar moleküller 

için gösterilebilecek en 

uygun yapı köşelerinde 

değişen yüklere sahip 

donör ve akseptör gruplar 

bulunduran bir küptür. 

  

Belirtilen çok çeşitli yapı- 

lara rağmen, en düşük ve 

en yüksek tabakalar ara- 

sında elektron deloka- 

lizasyonu ve köşelerinde 8 

yük bulunduran tam küp 

şeklinde bir bileşik elde 

edilememiştir.Burada 

hedef,  15  yıl önce sade- 

ce teorik olarak tanım- 

lanmış sekiz kutuplu yeni 

moleküler modele uygun 

molekülleri elde etmektir. 

Bu proje çerçevesinde, 

özellikleri çok iyi bilinen 

nadir toprak elementleri 

içeren double-decker    

olarak tanımlanan 

sandöviç yapıdaki           

ftalosiyanin türevleri 

kullanılarak oktapolar 

kübik yapılar elde edildi. 

Farklı elektron donör (A) ve 

elektron akseptör (B) 

gruplar içeren ABAB  tipi 

yarı simetrik (crosswise)  

lantanit III sandviç 

ftalosiyanin  kompleksleri 

sentezlendi ve 2. ve 3. 

dereceden NLO özellikleri 

incelendi. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

OKSİJEN DUYARLILIK İÇİN HEDEF MOLEKÜLLER: 

FULLEREN/ FENİLASETİLİT GRUPLARI İÇEREN  

MEZO-TETRAFENİLPORFİRİNLER (TPP) 

 

İlgi Alanları: Sentetik Organik ve İnorganik Kimya , 

Koordinasyon Kimyasi ve Metal Kompleksler, Serbest 

Radikaller.  

 

      

 

 

 

 

Oksijen sensörleri konu 

sunda son yıllarda yüzlerce 

yayın yapıl masına karşın 

hala daha düşük tayin 

limitine sahip ve daha 

duyar, daha hızlı yanıt 

veren, saklama süresi daha 

uzun olan, seçici oksijen 

sensörlerine ihtiyaç vardır. 

Bu konuda en çok çalışılan 

bileşik olan porfirinlerin 

life time’ları organik 

boyalara göre daha 

yüksektir fakat yine de 

eser miktardaki oksijen 

tayinleri için yeterli 

değildir. Daha uzun yaşam 

ömrüne (lifetime) sahip 

oksijen duyar moleküller 

de, daha düşük tayin 

limitine ve daha duyar 

oksijen sensörlerinin 

geliştirilmesi ne izin 

vermesi açısından önem 

lidir. 

 

Bu proje kapsamında 

birinci aşamada yeni tip 

fulleren ve fenilasetilit 

grupları içeren paladyum, 

platin ve rutenyum 

porfirinlerin sentezlenme si 

amaçlanmıştır. İkinci 

aşamada ise hedefe yönelik 

sentezlenen yeni porfirin 

bileşiklerinin etil selüloz, 

poli(1-trimetilsili-1-propin) 

ve poli(isobutil metakrilat-

co-tri-floroetil metakrilat) 

matriksler içinde UV-Vis 

spektrofoto metre, 

floresans spektro 

fotometresi ile fotokarak 

terizas yonları yapιlmιştιr. 

Üçüncü aşamada ise değişik 

film fazındaki hedef 

moleküllerin fosfo resans 

bazlı oksijen duyarlılıkları 

ölçülmüştür.  
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 Bu projenin kapsamında, optik oksijen 

sensörü çalışmalarında kullanılabilecek 

yüksek dalga boyunda eksitasyon ve 

emisyon veren, yüksek fosforesans 

kuantum verimi ve ömrüne (lifetime) 

sahip oldukça oksijen duyar moleküller 

sentezlenmesi amaçlanmıştır. 

 

  Orijinal hedef moleküller olan 

paladyum, platin ve rutenyum mezo-

porfirinler yüksek kuantum verimleri 

nedeni ile diğer uygulama alanları içinde 

önemli orijinal moleküller olacağı 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 1) Doktora Tezi-Emel ONAL(2009-14)   

     MOLECULAR MAGNETIC MATERILAS 

BASED ON PORPHYRIN MACROCYCLES  

 

 2) Nitronyl and imino nitroxide free  

    radicals as precursors of magnetic    

    phthalocyanine and porphyrin  

    building blocks. New J. Chem., 2014,  

    38, 4440—4447 

 

3) Porphyrin-Based Molecular Magnetic  

    Materials, The 14th International  

    Conference on Molecule-Based  

    Magnets  July 5-10, 2014, Saint-  

    Petersburg, Rusya  

  

 4) Molecular Magnetic Materials :  

    Recent Challenge on Synthesis of  

    Porphyrin Macrocycles Bearing   

    Nitroxide Radicals, 8th  International  

    Conference on Porphyrins  and  

    Phthalocyanines, Haziran 22-27,2014,  

    Istanbul,Türkiye 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. 
Catherine HIREL 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

PORPHYRINS BEARING PERIPHERAL ORGANIC RADICAL. A NOVEL BRICK 

FOR MOLECULAR BASED MAGNETS: SYNTHESIS, STRUCTURE AND 

INVESTIGATION OF THE METAL-RADICAL AND RADICAL-RADICAL 

MAGNETIC INTERACTIONS. 

 

İlgi Alanları: Sentetik Organik ve İnorganik Kimya , 

Koordinasyon Kimyasi ve Metal Kompleksler, Serbest 

Radikaller.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günümüzde çok sayıda 

organik bazlı mıknatıs 

üretilmektedir. Birçoğunun 

metal atom içermesinin 

yanı sıra, bu moleküllerin 

organik kısımları onların 

manyetik davranışları için 

oldukça kritik öneme 

sahiptir. Organik parçadaki 

spin kısmı aktif olarak 

manyet kuvvetine ve spin 

eşleş mesine katkı 

sağlamak tadır. 

 

Bu projede, manyetik spin 

oluşturabilecek kararlı 

serbest radikal grupları 

içeren, porfirin temelli 

makrohalkalardan oluşan 

yeni tasarım manyetler 

sentezlenmiş yapısal ve 

manyetik özellikleri ince 

lenmiştir.  
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 Bu projede, manyetik spin oluştura 

bilecek kararlı serbest radikal grupları 

içeren, porfirin temelli makro 

halkalardan oluşan yeni tasarım 

manyetlerin sentezlenmesi, yapısal ve 

manyetik özelliklerinin detaylı bir 

şekilde incelenmesi hedeflenmiştir.  

 

 Mezo-porfirinler makrohalkaları oldukça 

yüksek derecede polarize olabilen  π-

konjuge sistemler oldukları için 

seçilmiştir ve  böylelikle sistemde üç 

boyutlu çerçevede (3D) koordinasyona 

girebilecek paramanyetik ligandlar elde 

edilmiş olmasι proje amaçlarιn dandιr.  

 

 

 

 

 

 



 

 Siklofofazenlerin koordinasyon 

polimerlerini sentezlemek  

 Bu koordinasyon polimerlerinin 

kristal yapılarını aydınlatmak  

 Ağ atomunun liganta bağlanma yolu 

hakkında bilgi sahibi olmak. 

 Çalışmaları SCI kapsamlı dergilerde 

yayınlayarak bilim dünyasına sunmak 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SİKLOFOSFAZENLERİN AG(I) KOORDİNASYON 

POLİMERLERİNİN SENTEZLENMESİ VE YAPILARININ 

AYDINLATILMASI 

  

  

 

İlgi Alanları: Anorganik Kimya, Fosfazen Kimyası, Sentez-

Karakterizasyon ve Özellik İnceleme, Sıvı Kristaller 

 Siklofosfazen bileşiklerinin ligant olarak 

sentezlenmesi ve bu ligantların gümüş 

metali ile etkileştirilerek koordinasyon 

polimerlerinin sentezlenmesi 

hedeflenmiştir. 

 Proje kapsamında öncelikle ligant olarak 

azot donör atomu bulunduran 3-

hidroksipiridin ile sübstitüe olmuş 

siklofosfazen bileşikleri ligant olarak 

sentezlenecektir. 

 Sentezlenen bu ligantlar ile tamamlayıcı 

anyonları farklı olan AgNO3, AgPF6, 

AgClO4, AgCF3SO3, AgBF4, AgCH3PhSO3 

tuzları etkileştirilerek siklofosfazenlerin 

Ag (I) koordinasyon polimerleri 

hazırlanacaktır. 

 

 

Metal atomlarının farklı fonksiyonel gruplar 

içeren ligantlar ile oluşturdukları 

koordinasyon polimerleri, lüminesans, 

manyetizma, non-lineer optik ve gaz 

adsorplama gibi alanlarda önemli oranda 

kullanılma potansiyelleri nedeni ile 

araştırmacıların büyük ilgisini çekmektedir. 

Koordinasyon polimerleri, merkez metal 

atomuna ve ligantlara bağlı olarak bir, iki ve 

üç boyutlu supramoleküler özellik 

gösterebilen ilginç yapılardır.  Heterosiklik 

anorganik bileşiklerin önemli bir sınıfını 

oluşturan siklofosfazenler, (NPCl2)n, 

içerdikleri aktif P-halojen bağları nedeniyle, 

çeşitli nükleofiller ile yer değiştirme 

reaksiyonları vererek çok çeşitli siklofosfazen 

türevleri oluşturmaları ve bağlanan inorganik, 

organik veya organometalik gruba göre, 

oluşan bu bileşiklerin farklı özellikler 

(biyomedikal ilaç, sıvı kristal, gaz sensör, faz 

transfer katalizörü, vb.) taşımaları nedeniyle 

oldukça ilginçtirler. Ayrıca sübstitüe 

siklofosfazen bileşikleri, geçiş metalleri ile 

değişik koordinasyon bileşikleri oluşturabilen 

ilgi çekici bir ligant grubudur. Literatüde 

siklofosfazenlerin koordinasyon bileşiklerinin 

sentezi ve bir, iki ve üç boyutlu koordinasyon 

polimerlerinin hazırlanması üzerine çalışmalar 

artmakla birlikte ülkemizde bu alandaki 

çalışmalar yok denecek kadar azdır. Dolayısı 

ile bu tür koordinasyon bileşiklerinin elde 

edilmesi, ileri aşamada, ülkemizde muhtemel 

kullanım alanlarını incelemek adına önemli bir 

adım olacaktır. Bu araştırma projesinde 

yöntem kısmında açıklanan metotların 

uygulanmasıyla önce azot donör atomu içeren 

reaktiflerle etkileştirilerek, tamamen ve 

kısmen sübstitüe olmuş siklofosfazen 

bileşikleri ligant olarak sentezlenecektir. 

Sentezlenen bileşiklerin yapıları element ve 

kütle analizi, FT-IR, 1H, 31P, 13C spektroskopisi 

teknikleri kullanılarak aydınlatılacaktır. Uygun 

kristaller elde edildiği takdirde tek kristal X-

ışını kırınım ölçümleri tekniği ile kristal 

yapıları da tespit edilecektir. Ligantlar 

sentezlendikten sonra çeşitli gümüş (Ag) 

tuzları ile etkileştirilerek siklofosfazenlerin Ag 

(I) metal kompleksleri elde edilecektir. Son 

zamanlarda gümüş elementinin antibakteriyel 

özelliğinden yararlanarak çeşitli anti-

bakteriyel malzemeler üretilebildiği 

bilinmektedir. Bu sebeple çalışmamızda Ag 

tuzları seçilmiştir. Tek kristal olarak elde 

edilmesi beklenen bu koordinasyon 

bileşiklerinin metal-ligant bağı oluşumu ve 

kristal ağ yapıları, katı kristal yapıda 

değişiklik oluşturulmadan tek kristal X-ışını 

kırınım ölçümü tekniği ile bölümümüzde 

belirlenecektir.  Proje kapsamında sentezi 

planlanan ligantlar ve koordinasyon 

bileşikleri, ilk kez bu proje kapsamında 

sentezleneceğinden fosfazen kimyasına 

yenilikler getirecek olmakla birlikte bilim 

dünyasına da yeni bir bakış açısı 

kazandıracaktır. Ligantın donör azot atomu 

içeren reaktif ile tamamen ya da kısmen 

sübstitüe olduğu durumda koordinasyon 

bileşiğinin kristal örgüsünün nasıl değiştiği, 

tamamlayıcı anyonun koordinasyon bileşiğinin 

kristal örgüsü üzerine etkisi gibi konulara 

açıklık getirilmiş olacaktır. Literatüre katacağı 

önemli değerler olduğu düşünülen bu 

çalışmadan elde edilecek sonuçlar, SCI 

kapsamındaki dergilerde yayınlanarak ve 

uluslararası konferanslarda sunularak ülke ve 

dünya bilimine katkıda bulunulacaktır. Ayrıca 

proje kapsamında bir doktora öğrencisinin, 

tez çalışmalarına devam edebilmesi için burs 

imkânı da sağlanmış olacaktır. 
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Projeden elde edilecek sonuçlar SCI 

kapsamında, yüksek etki değerli saygın 

dergilerde yayınlanacaktır.  

 

Bu  proje bir seri çalışmanın ilk 

basamağını oluşturmaktadır ve proje 

süresince ve sonucunda elde edilecek 

bilgi ve tecrübeler kemo-fotodinamik 

terapide kullanılma potansiyelleri 

bulunan yeni bileşiklerin tasarlanmasına 

ve yeni projelerin üretilmesine olanak 

sağlayacaktır.  

 

Proje kapsamında hazırlana 

bileşiklerin kanser tedavisine yönelik 

olumlu sonuçlar vermesi durumunda, bu 

çalışmanın kemo-fotodinamik terapi ile 

kanser tedavisinde bir basamak 

oluşturacaktır. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ANTİENFLAMATUVAR GRUPLAR İÇEREN YENI IŞIĞA DUYARLI 

MOLEKÜLLER  

İlgi Alanları:  Kanser tedavisi, güneş pilleri, kimyasal 

sensörler ve OLED uygulamaları için yeni moleküllerin 

tasarımı, sentezi ve özelliklerinin incelenmesi.  

 

 

 Kanser tedavisinde etkin olarak 

kullanılan kemoterapi ve fotodinamik 

terapi yöntemlerinin tek proseste (eş 

zamanlı) toplanması ile kanser 

tedavisinde yeni bir yaklaşım olan kemo-

fotodinamik terapide kullanılmak üzere, 

bünyesinde ışığa duyarlı bir grup ve bir 

anti-kanser ajanı barındıran yeni 

bileşiklerin hazırlanması 

 

 Hazırlanan bu moleküllerin hücre 

deneylerinin yapılmasıdır 

 

 

 

Bu projede kanser 

hücrelerinin enerji ve besin 

ihtiyacını karşılayan 

anjiogenez faktörlerini 

inhibe ederek kanserli 

hücrenin çoğalmasını 

engelleyen NSAİİ’ler ile bir 

çeşit kanser tedavisi olan 

fotodinamik terapide’de 

etkinliği kanıtlanmış 

silisyum ftalosiyaninleri 

birleştirilerek kemo-

fotodinamik terapi 

yaklaşımı ile kanser 

tedavisinde  

kullanılabilecek ilaç 

geliştirilecektir.  
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Bu proje, tümöre hedefli 

fotosensitizer ile bu alanda mevcut olan 

en önemli bilimsel kaygılardan bir 

tanesinin çözümüne katkı sağlayacaktır 

 

 Bu proje bir temel bilim projesi 

olduğu için, elde edilen sonuçlardan 

uluslararası hakemli dergilerde yayın ve 

ulusal veya uluslar arası konferanslarda 

bildiri yapılacaktır. 
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FOTODİNAMİK TERAPİ AMAÇLI KANSER HÜCRELERİ İÇİN 

HEDEFLİ  VE IŞIĞA DUYARLI FTALOSİYANİNLER 

İlgi Alanları:  Kanser tedavisi, güneş pilleri, kimyasal 

sensörler ve OLED uygulamaları için yeni moleküllerin 

tasarımı, sentezi ve özelliklerinin incelenmesi.  

 

 

 PDT uygulamalarında kullanılmak 

üzere PDT açısından biyolojik 

etkinlerinin yüksek olacağı düşünülen 

mevcut  hedefe yönelik yeni ışığa 

duyarlı madde olarak peptid zinciri 

ile konjüge  yeni Zn(II)  ftalosiyanin 

türevleri sentezlemek 

  Bu moleküllerin fotofiziksel ve 

fotokimyasal ölçümlerini yaparak PDT 

açısından uygunlarını belirlemek   

 Bu amaç doğrultusunda öncelikle yeni 

asimetrik ftalosiyaninler ve hücre dışı 

matriks metalloproteinaz-7 (MMP-7) 

enzimine özgü aminoasitleri içeren 

Peptid dizisi  konjuge edilmesiyle 

PDT etkinliğinin yüksek olacağı 

düşünülen ve kanserli hücrelere 

hedefli ışığa duyarlı yeni yapılar elde 

etmeyi planlamaktayız.  

  

 

Bu proje, kanserli 

hücrelere seçici olarak 

hedeflenen özel olarak 

sentezlenecek peptid 

dizisini, ışığa duyarlı özellik  

gösteren ftalosiyanin 

moleküllerine bağlama fikri 

üzerine kurulmuştur. Proje 

kapsamında, PDT’de  ışığa 

duyarlı madde olarak 

kullanılabilecek, biyolojik 

etkinliğinin yüksek 

olacağını ve  kanserli 

hücrelere seçiçi olacağını 

düşündüğümüz, kendi 

sentezleyeceğimiz kanserli 

hücrelere özel peptid 

dizisiyle konjuge edilmiş, 

kanserli hücrelere hedefli 

ftalosiyanin türevleri 

sentezlenecektir.  Ayrıca 

sentezlenen ftalosiyanin 

türevlerinin peptid dizisiyle 

konjuge edilmeden önce ve 

edildikten sonraki 

fotofiziksel ve fotokimyasal 

ölçümleri de yapılarak PDT 

için uygunlukları 

değerlendirilecektir.  
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Projeden elde edilecek sonuçlar SCI 

kapsamında, yüksek etki değerli saygın 

dergilerde yayınlanacaktır.  

 

Proje kapsamında hazırlanan 

bileşiklerin kanser tedavisine yönelik 

olumlu sonuçlar vermesi durumunda, bu 

çalışmanın kemo-fotodinamik terapi ile 

kanser tedavisinde bir basamak 

oluşturacaktır. 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

YAKIT HÜCRELERI İÇİN ÇOK ÇEKİRDEKLİ 

FTALOSİYANİNLER 

 

 Yakıt hücrelerinde oksijen indirgeme 

katalizörü olarak kullanılabilecek 

ftalosiyanin bileşiklerinin sentezlenmesi 

 

 Sentezlenen bileşiklerin elektrokatalitik 

özellikleri ve oksijen indirgeyici katalizör 

olarak yakıt hücrelerinde kullanılabilme 

potansiyellerinin incelenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakıt pilleri çevreye zarar 

vermeyen ve yüksek verime 

sahip enerji dönüşüm 

teknolojileridir. 

Ftalosiyaninler, metal 

katalizörlerle 

karşılaştırıldığında daha 

ucuzdurlar ancak 

iletkenlikleri oldukça 

düşüktür.  Başka bir iletken 

malzeme ile karıştırılarak 

ya da ince film şeklinde 

iletken malzeme üzerine 

uygulanarak yakıt 

pillerinde kullanılabilirler. 

Bu proje çalışmasında, 

yakıt hücrelerinde katalizör 

olarak kullanılabilecek yeni 

ftalosiyanin bileşikleri 

sentezlenmiştir 
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İlgi Alanları:  Kanser tedavisi, güneş pilleri, kimyasal 

sensörler ve OLED uygulamaları için yeni moleküllerin 

tasarımı, sentezi ve özelliklerinin incelenmesi.  

 

 



 Görünür bölgedeki ışık ile uyarılma 

sonucu singlet oksijen üretebilen ağır 

atom içermeyen BODIPY-

siklotrifosfazatrien- fulleren 

bileşiklerinin ilk örneğinin 

hazırlanması 

 

 İlk kez aynı molekül üzerinde üçer 

adet cis yönlenmiş BODIPY ve 

fulleren moleküllerinin bulunduğu 

donör-akseptör sistemlerin 

fotofiziksel özelliklerinin 

incelenmesinden sonra singlet 

oksijen üretme kapasitelerinin 

belirlenmesi, 

 

 Kanser tedavisinde, alternatif bir 

yöntem olan fotodinamik tedavide 

kullanılabilecek yeni tür 

fotoduyarlaştırıcı bileşiklerin 

geliştirilmesi. 

Yrd. Doç. Dr.  
Elif OKUTAN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

AĞIR ATOM İÇERMEYEN FOTO DUYARLAŞTIRICI BODIPY- 

SİKOTRİFOSFAZATRİEN- FULLEREN TRİADLARININ SENTEZİ, 

FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE SİNGLET 

OKSİJEN VERİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 

İlgi Alanları: Sentetik Karbon Allotropları, Nanomalzemeler, 

Boyar Maddeler, Fosfazen Bileşikleri 

 Ağır atom içermeyen triplet 

fotoduyarlaştırıcı bileşiklerin 

geliştirilmesi 

 

 PDT uygulamalarında kullanılmak üzere 

singlet oksijen üretebileceği öngörülen, 

ilk BODIPY- siklotrifosfazatrien- fulleren 

triadlarının sentezi,  

Triplet fotoduyarlaştırıcı 

bileşikler, fotokataliz, güneş 

pilleri, fotodinamik terapi 

(PDT), fotopolimerizasyon ve 

lüminesans moleküler 

probların hazırlanması gibi 

uygulama alanlarında oldukça 

ilgi çekmektedir. Genellikle 

triplet fotoduyarlaştırıcı 

moleküllerin sentezinde, geçiş 

metal kompleksleri veya iyot/ 

brom içeren organik 

kromoforlar kullanılmaktadır. 

Fakat bu malzemelerin 

maliyetlerinin yüksek olması 

ve organik kromofor gruplar 

kadar kolay 

fonksiyonlandırılamamaları 

yeni tür ağır metal içermeyen 

organik kromoforların 

geliştirilmesini gerekli 

kılmıştır. Son yıllarda 

bordipirometen (BODIPY) 

türevleri, absorpsiyon 

dalgaboyları ayarlanabilir 

triplet foto duyarlaştırıcı 

maddeler olarak 

araştırılmaktadır. Sentezlenen 

BODIPY türevleri, iyot/ brom 

içermesine rağmen bu 

malzemelerde de etkili ISC 

oluşumu kesin değildir. Bu 

sebeple ağır atom içermeyen 

organik triplet foto 

duyarlaştırıcı maddelerin 

tasarlanması ve sentezi bilim 

dünyasının ilgisini 

çekmektedir. C60 görünür 

bölgedeki zayıf absorpsiyonu 

sebebiyle tek başına ideal bir 

triplet fotoduyarlaştırıcı 

değildir. Fakat C60- organik 

kromofor dyadlarda molekül 

içi enerji transferi 

gerçekleşebilir. Fullerenin 

etkili ISC özellik göstermesi, 

elde edilecek bileşiklerin 

triplet uyarılmış hallerinin 

ömrünğün uzun olmasını 

sağlar. Bu sebeple son yıllarda 

C60- organik kromofor grup 

içeren moleküllerin sentezi ve 

fotofiziksel özelliklerinin 

incelenmesi ilgi çekmektedir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2016 

Süresi       : 18 Ay 

Bütçesi       : 60.000 TL 

 

 



 Foto dinamik tedavi (PDT)  

uygulamaları için uygun olan dalga 

boyunda absorbsiyon yapabilen ve 

yüksek singlet oksijen üretebileceği 

öngörülen ilk foto duyarlaştırıcı adayı 

BODIPY substitüe siklotrifosfazen 

bileşiklerinin aktiviteleri 

belirlenecektir. 

 

  Foto dinamik tedavide kullanılmak 

üzere geliştirilen foto duyarlaştırıcı 

adayı bir molekülden, hücre 

geçirgenliği olan dalga boyundaki ışık 

ile uyarılabilirlik ve iyi bir singlet 

oksijen üretme kapasitesi 

beklenmektedir. Bu kriterler göz 

önünde tutulduğunda projenin ileride 

ekonomik bir değere 

dönüştürülebilmesi mümkündür.  

 

Dr.  
Esra TANRIVERDİ EÇİK 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 
 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KANSER TEDAVİSİ İÇİN FOTO DUYARLAŞTIRICI ADAYI  

BODİPY SUBSTİTÜE SİKLOTRİFOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ,  

YAPI KARAKTERİZASYONLARI, FOTOFİZİKSEL VE SİNGLET OKSİJEN 

ÜRETİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Fosfazen Kimyası, BODIPY Boyalar, 

Fotodinamik Terapi, Kafes Bileşikler 

•Fotoduyarlaştırıcı adayı BODIPY 

Bileşiklerini hazırlamak 

 

•Triazol halkalarının biyo uyumluluğu 

artırıcı etkisinden dolayı, BODIPY 

molekülleri ile siklotrifosfazen çekirdeği  

arasında “click” reaksiyonu gerçekleştirerek 

dendirimerik BODIPY türevi siklotrifosfazen 

bileşiklerini hazırlamak 

 

•Dendrimerik yapıların singlet oksijen 

üretme kapasiteleri kimyasal metod 

yöntemi ile tayin etmek 

 

 

Fotodinamik terapi (PDT) 

kanser tedavisinde 

kullanılmaya başlanmış 

alternatif bir tedavi 

yöntemidir. Fotodinamik 

terapinin esası, tümör 

hücrelerini görünen ışığa 

duyarlı hale getiren bir foto 

duyarlaştırıcı bileşiğin 

tümörlü dokuda birikmesine 

ve kırmızı ya da yakın 

kızılötesi dalga boyundaki 

ışık ile uyarıldığında singlet 

oksijen üretmesi sonucu 

tümörü yok etmesi ilkesine 

dayanır. İdeal bir foto 

duyarlaştırıcı ajandan, biyo 

kararlılığa, hedef dokuya 

karşı seçiciliğe, terapatik 

pencerede güçlü absorbsiyon 

pikine ve singlet oksijen 

üretebilme kapasitesine 

sahip olması beklenir.  

 

Bu projede, reaktiflerin 

özelliklerine ve reaksiyon 

şartlarına bağlı olarak farklı 

etkinliklere sahip ürün 

verebilme kabiliyetlerinden 

dolayı, anorganik halka 

sistemlerinin önemli bir 

sınıfını oluşturan 

siklofosfazenler ile 

günümüzde floresans organik 

boyalar arasında önemi hızla 

artan BODIPY bileşiklerinin 

oluşturacağı inorganik-

organik hibrit sistemleri 

çalışma programına 

alınmıştır. Proje kapsamında, 

foto duyarlaştırıcı adayı 

BODIPY substitüe 

siklotrifosfazen bileşiklerinin 

hazırlanması ve singlet 

oksijen üretme 

kapasitelerinin belirlenmesi 

hedeflenmiştir. 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2014 –2016 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 295.818 TL 
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 Geliştirilmiş PDT etkisi 

 

 Yeni çift katlı model membranlar 

Yrd. Doç. Dr. 
Fabienne DUMOULİN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KARBONHİDRAT SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ 

FOTOSENZİTİF VE KENDİLİĞİNDEN ORGANİZE OLMA 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

İlgi Alanları : Tetrapirol türevleri tasarımı, sentezi ve 

uygulamaları, Fotodinamik terapi, 

Fotosensitizer (ışığa duyarlı ajan) kimyası 

Asimetrik sübsitüe ftalosiyaninlerin yeni sentez metotları 

 Karbonhidrat sübstitüe ftalosiyaninlerin 

optimize edilmiş sentezi 

 

 Daha iyi hücre alımı 

 

 Hücre hedefleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ftalosiyanin bileşikleri  

üzerine hidrofilik veya 

hidrofobik zincirler 

üzerinden karbonhidrat 

grupları sübstitüe 

edilecektir. Bu yeni Pc 

türevleri simetrik ya da 

asimetrik olabilecekler ve 

böylece amfifilik özellik 

gösteren, suda çözünebilen 

ve kendikendilerine 

düzenlenebilen (self 

assembly) bileşikler ele 

geçecektir. 

  

Uygulama açısından suda 

çözünen simetrik Pcler PDT 

(Foto Dinamik Terapi) 

alanında test edilecekler, 

asimetrik olanlar da LB 

filmleri yapılarak bir 

yandan piroelekrik 

özellikleri öte yandan da 

kimyasal sensör ve sıvı 

kristal özellikleri 

incelenecektir. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2006 / 2008 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 174.310 TL 
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 İki manyetik merkezin etkisi 

 

 Daha iyi duyarlılık 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SANDVİÇ TİPİNDE İKİZ FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİ: TEK 

MOLEKÜL MANYETLERE YENİ BİR YAKLAŞIM 

 Yeni sandviç tipi ftalosiyanin kompleks 

türleri 

 

 Tek manyet materyallere yeni bir 

yaklaşım 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkiz ftalosiyaninler ile 

bunların manyetik özellikli 

lantanit komplekslerinin 

sentez ve özellikleri 

incelenecektir. Projenin 

birinci kısmında ikiz Pcler 

ve ilgili lantanit 

kompleksleri GYTE kimya 

bölümünde 

sentezlenecektir. İkinci 

kısmında komplekslerin 

kristal yapıları X-ışınları ile 

aydınlatıldıktan sonra 

elektrokimyasal ve 

manyetik özelikleri 

Université Claude Bernard 

Lyon 1 (UCBL) de 

incelenecektir.  

  

Bu bleşiklerin tek 

moleküler manyet 

özellikleri açısından ilginç 

olacakları ve bu nedenle de 

bilgi depolama ve işleme 

alanında uygulama bulacağı 

beklenmektedir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2010 / 2012 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 95.000 TL 

İlgi Alanları : Tetrapirol türevleri tasarımı, sentezi ve 

uygulamaları, Fotodinamik terapi, 

Fotosensitizer (ışığa duyarlı ajan) kimyası 

Asimetrik sübsitüe ftalosiyaninlerin yeni sentez metotları 

 

Yrd. Doç. Dr. 
Fabienne DUMOULİN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 



 Hedefe yönelik PDT 

 

 Yeni karbohidrat sübstitüe 

ftalosiyanin türleri 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

“KLİK”LENMİŞ FTALOSİYANİNLER: POTANSİYEL 

FOTOSENZİTİZERLERİN ÇOK YÖNLÜ SENTEZİ 

 Klik kimyasının ftalosiyaninlerde 

kullanımının uygun hale getirilmesi 

 

 Hedefleyici konjugatlarının hazırlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje simetrik suda 

çözünebilen ZnPc lerin 

hazırlanması ile ilgilidir. 

Yaygın başlangıç 

maddelerinin kullanımı, 

tasarlanan ftalosiyaninlerin 

verimli bir şekilde sentezi 

içindir.  

  

Ftalosiyaninler, PDT 

uygulamalarında 

fotosenzitizer olarak 

kullanılmak üzere 

tasarlanmaktadırlar. 

Biyolojik uygulamalar için 

gerekli olan suda 

çözünürlük, “klik” kimyası 

ile substitute edilecek 

çeşitli karbohidratların 

varlığı ile sağlanacaktır.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2009 / 2010 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 23.315 TL 
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Simetrik suda çözünen ZnPcler  

 : Pc çekirdeğine bağlayacı ara grup (spacer) üzerinden bağlı karbohidratlar 

 
: Bağlayıcı ara grup  

İlgi Alanları : Tetrapirol türevleri tasarımı, sentezi ve 

uygulamaları, Fotodinamik terapi, 

Fotosensitizer (ışığa duyarlı ajan) kimyası 

Asimetrik sübsitüe ftalosiyaninlerin yeni sentez metotları 

 

Yrd. Doç. Dr. 
Fabienne DUMOULİN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 



    Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

 
 Çift antivasküler ve fotodinamik 

etki 

 

 Yapı-aktivite ilişkisi sonuçları 

 

 

ŞALKON KONJÜGE FTALOSİYANİNLER:  

KANSER NEOVASKÜLATÜRE ADRESLENEN ÜÇÜNCÜ NESİL 

FOTOSENSİTİZERLER 

 Şalkonların bu özelliklerinden 

yararlanarak yeni bir fotosensitizer 

tasarlanması bu projenin ilk amacı 

olmaktadır. Dolayısıyla şalkon konjüge 

ftalosiyaninler konseptini önermekteyiz, 

  

 Şalkonlarla birleştirmek üzere uygun 

sübstitüe gruplar içeren  

fonksiyonlandırılmış ftalosiyanin 

bileşiklerini elde etmek, 

  

 Türk grubu tarafından sentezlenecek 

olan fonksiyonlandırılmış ftalosiyanin 

türevlerini şalkon türevlerini takmaları 

için Fransız grubuna vererek ortak 

çalışmaların yapılmasını sağlamak da 

projenin nihayi amacı olmaktadır. 

 

 

 

PDT etkinliğini arttırmak 

için temel yöntemlerden 

birisi fotosensitizırların 

tümöre seçici olarak 

adreslenmesi üzerinedir. 

Son yıllarda bu çerçevede,  

tümörlü hücrelerin 

geliştirdiği ve kendilerini 

besleyen neovaskülatür 

(damar sistemi) sistem 

hedef alınmaktadır. 

Genellikle bu adresleme 

fotosensitizerleri  

antibodilere bağlamaya 

yöneltmektedir. 

  

Bu proje, 

neovaskülatürlere seçici 

olarak bağlanabilen 

moleküllerden şalkon 

bileşiklerini, fotosensitizer 

özelik gösteren ftalosiyanin 

moleküllerine bağlama fikri 

üzerine kurulmuştur. Bu 

hedefe adresleme tarzı 

yeni bir yaklaşımdır. Bu 

sayede ftalosiyanin kimyası 

konusunda Türk ekibinin 

tecrübesiyle şalkon kimyası 

alanındaki Fransız tarafının 

bilgi birikimi 

birleştirilecektir. Bu 

alanlar oldukça özel 

konular olup uzmanlık 

gerektirmektedir. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2014 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 290.540 TL 

İlgi Alanları : Tetrapirol türevleri tasarımı, sentezi ve 

uygulamaları, Fotodinamik terapi, 

Fotosensitizer (ışığa duyarlı ajan) kimyası 

Asimetrik sübsitüe ftalosiyaninlerin yeni sentez metotları 

 

Yrd. Doç. Dr. 
Fabienne DUMOULİN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 



  Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

FOTODİNAMİK TERAPİ İÇİN FOTOSENSİTİZER OLARAK DEĞİŞEBİLİR 

AMFİFİLİK ÖZELLİKLİ, İYONİK OLMAYAN, SUDA ÇÖZÜNEN GLİSEROL 

SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN DİZAYNI VE KARAKTERİZASYONU 

Bu proje hidrofobik 

özellikli çeşitli gliserol 

grupları içeren A3B tipinde 

asimetrik ftalosiyaninlerin 

dizayn ve sentezlerini 

içermektedir. Bu 

ftalosiyaninler seri halde 

elde edilerek biyolojik 

etkileşimlerde oldukça 

büyük bir rol oynayan 

amfifilik özellikler 

sistematik olarak 

incelenebilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: 

 

Ftalosiyanin -  

Amfifilik -  

Fotosensitizer -  

Suda çözünen –  

Gliserol –  

Fotodinamik terapi 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011 / 2012 

Süresi      :  12 Ay 

Bütçesi      :  24.718 TL 

 Tasarlanan Seri  molekül sentezlerinin 

gerçekleştirlmesi 

 

 Sonuçların yorumlanmasıyla yapı-

aktivite ilişkilerinin açıklanması 

 Işığa duyarlı asimetrik ftalosiyanin 

sentezlerini gerçekleştirmek 

 

 Dağılım katsayısı ölçümleri ile 

amfifilitelerinin yükseltilmesini sağlamak 

 

 Uluslararası iş ortakları ile biyolojik 

testlerini gerçekleştirmek 

 

 

 

 

Proje için dizayn edilen Amfifilik 

Zn(ıı) ftalosiyaninlerin şematik 

gösterimi 

 

 

Hidrofilik sübstitüentler A 

 

Periferal ve non-periferal pozisyonlarda 

makrosiklik halka için iki hidrofilik 

sübstitüent kullanıldı.  

- İki hidroksil içeren bir gliserol bölüm 

- Dört  hidroksil içeren iki gliserol bölüm 

 

Hidrofobik sübstitüentler B 

 

Hidrofobik bölüm çeşitli sayı ve 

uzunluklarda ki alkil zincirlerinin farklı 

bağlanmalarıyla oluşur.  

(Örnek olarak tiyoeter ve eter). 

İlgi Alanları : Tetrapirol türevleri tasarımı, sentezi ve 

uygulamaları, Fotodinamik terapi, 

Fotosensitizer (ışığa duyarlı ajan) kimyası 

Asimetrik sübsitüe ftalosiyaninlerin yeni sentez metotları 

 

Yrd. Doç. Dr. 
Fabienne DUMOULİN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 



 Hedefleme stratejilerini keşfetmek 

 

 Yeni ışığa duyarlaştırıcı sistemleri 

oluşturmak  

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

VİTAMİN VE APTAMERLERE BAĞLANMIŞ, IŞIĞA DUYARLI 

FTALOSİYANİNLERLE KANSER HEDEFLEMEYE YÖNELİK 

ALTERNATİF YÖNTEMLER 

İlk hedefleme stratejisi tümörün yüksek 

metabolizmasının üstünlüğünü ele 

geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu durum 

kanser hücrelerinin yüzeyindeki vitamin 

reseptörlerinin çok sayıda bulunması 

nedeniyle olur.  

 

Bu nedenle, vitaminlere konjuge edilmiş 

ftalosiyaninlerin kanser hücreleri tarafından 

kolayca özümsenmesi beklenmektedir. Bu 

proje çerçevesinde vitamin D-Biotin (H 

vitamini) ve folik asit (B9 vitamini) olmak 

üzere iki vitamin türevi seçilmiştir. Bu 

vitaminlerin, ilaçların kanser hücrelerine 

alımını arttırdığı bilinmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikinci hedefleme stratejisi, aptamerlerin 

hedefleme etkisine dayanmaktadır.  

 

 

Bu projenin amacı, ışığa 

duyarlı ftalosiyaninler için 

iki yenilikçi hedefleme 

stratejisi araştırmaktır. 

Işığa duyarlı ftalosiyaninler 

vitaminlerle (ilk 

hedefleme) ve 

aptamerlerle (ikinci 

hedefleme) konjuge 

edilecektir.  

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2012 / 2015 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 278.500 TL 

Aptamerler, yüksek afinite ile ve spesifik 

olarak insan epidermal büyüme faktörü 2 

(HER2) gibi belli hedeflere bağlanan kısa 

tek sarmallı nükleik asitlerdir. HER2, değişik 

kanser hücrelerinde bulunur. Kanserli 

hücreleri tanımak için, HER2 potansiyel 

hedef noktası olarak düşünülebilir. 

Aptamerler, hücre yüzey reseptörlerini 

tanıma ve bağlama için, nükleik asit dizileri 

tarafından belirli üç boyutlu bir yapı 

oluştururlar. Kanserli hücre yüzey 

reseptörlerine (HER2) bağlanan aptamerler, 

hücrelerin spesifik olarak tanınması ve ışığa 

duyarlı ftalosiyaninlerin hedefe ulaşması 

için kullanılacaktır. 

 

 

 

İlgi Alanları : Tetrapirol türevleri tasarımı, sentezi ve 

uygulamaları, Fotodinamik terapi, 

Fotosensitizer (ışığa duyarlı ajan) kimyası 

Asimetrik sübsitüe ftalosiyaninlerin yeni sentez metotları 

 

Yrd. Doç. Dr. 
Fabienne DUMOULİN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 



 Fotosensitizer kataloğu oluşturması 

 

 Fototerapik pencerede  PDT 

verimliliğini arttırma 

 

   Amaçlar 
Hedeflenen Çıktılar 

YAKIN KIZIL ÖTESİ BÖLGESİNDE ABSORPSİYON YAPAN IŞIĞA DUYARLI 

MADDELERİN KATALOĞU: FOTOFİZİKSEL VE SİNERJETİK FOTODİNAMİK 

ÖZELLİKLERİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Yakın kızılötesi (NIR)   bölgede 

uyarılmanın PDT’de yararlarının tespit 

edilmesi 

 oktaSR  non-periferal sübstitüe 

ftalosiyaninler için geliştirilmiş sentez 

metotları 

 

Bu projenin özgünlüğü, en 

az 30 tane  ışığa  duyarlı 

ftalosiyaninin tasarımı, 

sentezi ve  foto ve 

biyolojik özelliklerinin 

sistematik çalışmasında  

yatmaktadır. Metal (Zn 

veya Pt) ve sübstitüsyon 

modellerine dayanan  

yapısal değişimlerin etkisi,  

bir yapı aktivite ilişkisi 

yaklaşımıyla 

değerlendirilecektir. Yakın 

kızıl ötesini absorplayan 

ftalosiyaninlerin önceki 

tasarımlarından farklı 

olarak, bu projede bir okta 

alkil non periferal  

sübstitüsyon modeli 

seçilmiştir. Amfifillik 

özelliği, hücre içine alımı 

ve böylece yakın kızıl 

ötesini absorplayan 

ftalosiyaninlerin 

fototoksisitelerini 

etkileyebilecektir ve 

sübstitüsyon değişimiyle 

şekillendirilecektir. Metalin 

değiştirilmesi sayesinde 

foto özelliklerinin 

ayarlanmasının yanı sıra  iki 

foton görüntüleme 

özellikleri,  sinerjik 

görüntüleme ve 

fotodinamik özellikleriyle 

birlikte  incelenecektir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   : 2014 / 2016 

Süresi      : 24 Ay 

Bütçesi      : 291.322 TL 

NIR de absorpsiyon yapan Bir PDT fotosensitezerını araştırmanın 2 sebebi vardır 

İlgi Alanları : Tetrapirol türevleri tasarımı, sentezi ve 

uygulamaları, Fotodinamik terapi, 

Fotosensitizer (ışığa duyarlı ajan) kimyası 

Asimetrik sübsitüe ftalosiyaninlerin yeni sentez metotları 

 

Yrd. Doç. Dr. 
Fabienne DUMOULİN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 



 

 Proje kapsamında elde edilen 

bilimsel veriler, Science Citation 

Index’e giren dergilerde yayınlanarak 

ve konferanslarda sunularak 

ülkemizin bilim ve teknolojiye yaptığı 

katkılar dünya bilim çevreleri ile de 

paylaşılmıştır. Yine bu çalışmalar 

disiplinler arası çalışmalar açısından 

pozitif örnekler içermiştir. 

Prof. Dr. 
Faruk YILMAZ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

STEROİD GRUPLARI İÇEREN VE FARKLI TOPOLOJİLERE 

SAHİP POLİMERLERİN HAZIRLANMASI 

  

  

 

İlgi  Alanları: İletken polimerler; Kontrollü Polimerizasyon 

Yöntemleri; Makromonomer, Blok, Yıldız ve Organometalik 

Polimer Sentezi; Fotopolimerizasyon; Enzim İmmobilizasyonu 

ve Amperometrik Sensör Uygulamaları 

 1.Kolesterol sonlu lineer (tek veya iki 

uçu kolesterol sonlu) ve yıldız-şekilli (üç, 

dört ve altı kollu kolesterol sonlu) poli(ε-

kaprolakton) (PCL) polimerler hazırlamak 

 

 2.Yan grubunda kolesterol içeren 

metakrilat homo- ve kopolimerler 

hazırlamak 

 

 3.Merkezinde steroid (kolik asit) bulunan 

dört kollu yıldız-şekilli PCL polimer, 

sentezlemek ve sıvı kristal özelliklerini 

araştırıp OFET uygulamalarında 

kullanmak 

 

 

 

 

 

Kolesterol en önemli 

steroidlerden birisidir. 

Kolesterolün biyouyumluluğu, 

kiralitesi, amfifilitesi ve sıvı 

kristal özelliği çok geniş 

uygulama alanları sağlar. 

Kolesteroller polimer 

zincirlerine bağlandığında 

polimerlere sıvı kristal özellik 

kazandırırlar. Bu proje 

kapsamında, kolesterol 

halkasının polimer 

zincirlerinde bulunduğu 

pozisyona göre farklı 

topolojilerde yeni polimerler 

hazırlandı. 

  

Destekleyen Kurum :  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2013 / 2015 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 145.740 TL 



 

 Proje kapsamında bilimsel makaleler 

ve bildiriler yazılabileceği 

öngörülmektedir Önerilen proje, klik 

kimyasının kriyojellerin 

fonksiyonlandırılması üzerine 

literatürdeki önemli bir eksikliği 

giderip, akıllı malzemelerin 

tasarımına yönelik yeni kapılar 

açacaktır. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MAKROGÖZENEKLİ POLİAKRİLAMİD KRİYOJELİNİN KLİK 

KİMYASI TEKNİĞİ İLE YÜZEY MODİFİKASYONU  

  

 

 1.PAAm kriyojelini hazırlamak, 

fonksiyonel moleküllerle modifiye etmek 

ve karakterize etmek 

 

 2.Hazırlanan kriyojelleri sensör 

uygulamalarında  kullanmak 

 

 3.Akıllı malzeme sınıfında bulunan 

kriyojellerin kullanım alanını 

genişletmek 

 

 

 

 

Sıfır derecenin altında 

sentezlenen hidrojeller, 

kriyojel olarak adlandırılır. 

Kriyojeller, monomerlerin ve 

çapraz bağlayıcının radikalik 

polimerizasyon ile kısmen 

donmuş sulu çözeltilerinden 

elde edilen makrogözenekli 

hidrojellerdir. Önerilen 

projede, kriyojellerin 

uygulama alanlarını 

genişletmek için farklı 

özelliklere sahip yeni 

makrogözenekli PAAm 

kriyojeller hazırlanacaktır. Bu 

amaç doğrultusunda, 

poliakrilamid (PAAm) 

kriyojelinin yüzeyi klik kimyası 

yöntemi kullanarak küçük 

yapılı bileşik ve polimerler ile 

modifiye edilecektir. Elde 

edilen jeller sensör 

uygulamalarında 

kullanılacaktır. 

  

  

Destekleyen Kurum :  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2014 / 2016 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 240.000 TL 

Prof. Dr. 
Faruk YILMAZ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 
İlgi  Alanları: İletken polimerler; Kontrollü Polimerizasyon 

Yöntemleri; Makromonomer, Blok, Yıldız ve Organometalik 

Polimer Sentezi; Fotopolimerizasyon; Enzim İmmobilizasyonu 

ve Amperometrik Sensör Uygulamaları 



 

 Polimerleşebilen tiyofen grupları 

içeren POSS monomer ve 

makromonomeri 

hazırlanmıştır.Hazırlanan monomer 

ve makromonomerlerin tiyofen ve 

pirol ile kopolimerizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen 

POSS makromonomeri amperometrik 

sensör çalışmalarında kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar bilimsel 

konferanslarda sunulmuştur. 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

KÜBİK SİLSESKUOKSAN (SİLSESQUİOXANE) 

KULLANILARAK ORGANİK/ANORGANİK MELEZ TİYOFEN 

NANOKOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU  
  

  

 

 1.Yeni tip organik/inorganik melez 

nanokompozi hazırlamak 

 

 

 2.Hazırlanan nanokompozitleri 

enzimlerin immobilizasyonunda 

kullanmak 

 

 

 

Proje kapsamında, tiyofen 

fonksiyonlu POSS monomer ve 

makromonomeri 

sentezlenmiştir. Projede ilk 

önce polimerleşebilen 

literatürde olmayan tiyofen 

grupları içeren, yeni POSS 

monomer ve onların 

elektroaktif monomerler olan 

tiyofen ve pirol ile 

kopolimerizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Daha 

sonra organik/inorganik melez 

kopolimerler karakterize 

edilmiştir. En son olarak POSS 

makromonomerin biyosensör 

özellikleri incelenmiştir.  

Destekleyen Kurum :  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2009 / 2011 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 116,762 TL 

Prof. Dr. 
Faruk YILMAZ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 
İlgi  Alanları: İletken polimerler; Kontrollü Polimerizasyon 

Yöntemleri; Makromonomer, Blok, Yıldız ve Organometalik 

Polimer Sentezi; Fotopolimerizasyon; Enzim İmmobilizasyonu 

ve Amperometrik Sensör Uygulamaları 
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 COX-2/5-LOX inhibitörleri için bir 

prognoz modeli geliştirilmesi, 

 

 Yüksek skorlama ve stabilizasyon 

enerjilerine sahip yeni aktif 

bileşiklerin in silico tasarımı.

  

Dr. 
Fatma AKSAKAL 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YENİ ANTİ-İNFLAMATUAR İLAÇLARIN TASARIMINA YÖNELİK COX-

2/5-LOX DUAL İNHİBİTÖRLERİNİN HESAPLAMALI YÖNTEMLERLE 

İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Protein/ligand etkileşimlerinin modellenmesi, 

bilgisayar destekli ilaç tasarımı, moleküler kenetlenme, 

moleküler dinamikler ve QSAR metodolojileri ve uygulamaları. 

 

 Farklı moleküler yapıya sahip COX-

2/5-LOX inhibitörlerinin 

konformasyonel analizleri, 

 

 Elektron topolojik yöntem 

kullanılarak, bileşiklerin yapısındaki 

farmakofor ve anti-farmakofor 

grupların tayini, 

 

 Moleküler kenetlenme ve DFT 

yöntemleriyle ligand-reseptör 

bağlanma mekanizmalarının ve 

elektronik yapı özelliklerinin 

incelenmesi. 

 

 

 

 

 

 

Non-steroidal anti-

inflamatuar (NSAİ) ilaçlar 

analjezik, anti-piretik ve 

anti-inflamatuar 

etkilerinden ötürü, ağrı ve 

inflamasyonun olduğu 

bölgedeki akut veya kronik 

hastalıkların tedavisinde 

yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ancak 

NSAİ ilaçların 

gastrointestinal sistem ve 

böbrekler üzerindeki bazı 

yan etkileri, kullanım 

alanlarını sınırlamaktadır.  

 

Çoklu hedeflere etki eden 

inhibitörler, daha üstün 

terapötik etki ve tercih 

edilebilir yan etki profili 

sağlamaktadır. Bu nedenle, 

araşidonik asit (AA) 

yolağının başlamasında 

anahtar rol oynayan hem 

siklooksijenaz-2 (COX-2) 

hem de 5-lipooksijenaz (5-

LOX) enzimini eşdeğer 

şekilde bloke edebilen ikili 

(dual) inhibitörler 

geliştirilmektedir.  

 

Proje kapsamında, 

literatürde yapıları ve 

biyolojik aktiviteleri 

bilinen dual etkili 

bileşiklerin elektronik 

yapıları ve COX-2/5-LOX 

enzimleriyle bağlanma 

mekanizmaları incelenerek 

bir prognoz modeli 

geliştirilecektir. 

Geliştirilen prognoz modeli 

baz alınarak, COX/LOX 

dual inhibisyon etkisi 

gösteren NSAİ ilaç adayı 

yeni bileşikler 

tasarlanacaktır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2014 / 2015 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 30.000 TL 
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 1.Molekül içi ve moleküller arası 

enerji/elektron transferi ve yarı 

iletkenlik özellik gösteren ve yüksek 

teknoloji malzemesi olarak 

kullanılma potansiyeli bulunan yeni 

maddeler sentezlemek 

 

 2. Projede bursiyer olarak görev alan 

yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin akademik kariyerlerini 

desteklemek 

 

 3. Proje çıktılarının uluslararası 

hakemli dergi ve kongrelerde 

sunularak Ülke ve Üniversitemizin 

tanıtımına katkıda bulunmak 

 

Prof. Dr. 
Fatma Yüksel 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

YENİ MAKROMOLEKÜLLERİN SENTEZİ, SIVI-KRİSTAL VE 

FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  

  

 

İlgi Alanları: Yeni Boyar Maddeler, Supramoleküler, Yarı 

İletkenler, Enerji/Elektron Transferi, Fotofiziksel Özellikleri, 

X-ışını Kırınımı ile Tek Kristal Yapı Analizi 

 

 1.Farklı kromofor gruplar içeren yeni 

makromoleküllerin sentezi 

 

 2.Genişletilmiş düzlemsellik ve π-

elektron delokalizasyonu 

 

 3. Diskotik düzenlenme 

 

 4.Molekül içi ve moleküller arası 

elektron/enerji transferi 

 

 5.Yeni organik yarı iletkenlerin 

hazırlanması 

 

 

 

 

 

 

Bu proje, bünyesinde çeşitli 

sayılarda ftalosiyanin (Pc) ve 

perilen imid (PDI) veya 

naftalen imid (NDI) gruplarının 

benzimidazol halkası ile 

kenetlendiği yeni düzlemsel 

makromoleküllerin sentezi ve 

özelliklerinin incelenmesini 

kapsamaktadır. Moleküllerin 

diskler halinde üst üste 

gelerek kolonlar halinde 

düzenlenmesi optik ve yarı 

iletkenlik özellikleri için 

önemli bir kriterdir. Bu 

düzenlenme, makro 

bileşiklerin düzlemsel yapıları 

ve geniş π-elektron 

delokalizasyonu sayesinde 

moleküller arası π-π 

etkileşimini artırması ile 

sağlanmaktadır.  

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2015 

Süresi       : 30 Ay 

Bütçesi       : 229,710 TL 



 

 1.Yüksek teknoloji malzemesi olarak 

kullanılma potansiyeli bulunan yeni 

maddeler sentezlemek 

 

 2. Projede bursiyer olarak görev alan 

yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin akademik kariyerlerini 

desteklemek 

 

 3.Proje çıktılarının uluslararası 

hakemli dergi ve kongrelerde 

sunularak Ülke ve Üniversitemizin 

tanıtımına katkıda bulunmak 

 

 

Prof. Dr. 
Fatma Yüksel 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

ÇOK FONKSİYONLU FTALOSİYANİN-SALEN 

KOMPLEKSLERİ: SENTEZİ, YAPI TAYİNİ, OPTİK VE 

MANYETİK ÖZELLİKLERİ 

 1.Yeni hibrit bileşiklerin sentezlenmesi 

ve yapı tayini 

 

 2. Foto-fiziksel özelliklerinin incelenmesi 

 

 3.-elektronu delokalizasyonunun 

genişletilmesinin foto-fiziksel özelliklere 

etkisinin belirlenmesi 

 

 4.Farklı metal atomlarının varlığının 

foto-fiziksel özelliklere etkisinin 

belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

Bu projede, yüksek teknoloji 

malzemesi olarak 

kullanılabilecek moleküler 

yapısında birden fazla 

fonksiyonel grup ve yine 

birden fazla metal atomu 

bulunduran, yüksek -

elektronu delokalizasyonuna 

sahip yeni melez bileşikler 

sentezlenmiş ve foto-fiziksel 

özellikleri incelenmiştir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2009 / 2011 

Süresi       : 30 Ay 

Bütçesi       : 184,195 TL 

İlgi Alanları: Yeni Boyar Maddeler, Supramoleküler, Yarı 

İletkenler, Enerji/Elektron Transferi, Fotofiziksel Özellikleri, 

X-ışını Kırınımı ile Tek Kristal Yapı Analizi 

 



 

 Yüksek proton iletme kapasitesine sahip 

membranlar üretilmesine olanak 

sağlayabilecek ve henüz literatüre girmemiş 

yeni bileşiklerinin sentezlenmesi 

 
 Azol sübstitüe polimerlerin sentezlenmesi ve 

yüksek sıcaklıklarda yüksek proton iletkenlik 

sağlayabilecek yeni nemsiz membranların 

üretilmesi. 

 
 Asit grubu taşıyan poli(ariloksifosfazenler) ile  

yakıt hücreleri uygulamalarına yeni bir bakış 

açısı getirimesi 

 

 Projede bursiyeri yüksek lisans tezini bu 

projede yaptığı çalışmalardan tamamlamış 

olup halen üniversitemiz kimya bölümünde 

yine projede yapılan çalışmalardan elde 

edilen polimer membranlar ile yeni 

tasarlanan membranların üretimi ve yakıt 

hücresi uygulamaları alanında doktora 

çalışmalarına devam etmektedir.  

Doç.Dr. 
Ferda HACIVELİOĞLU 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü 
 

 

  Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

FOSFAZEN ESASLI NEMSİZ POLİMER ELEKTROLİT 

MEMBRANLARIN SENTEZİ, KARAKTERİZAYONU VE YAKIT 

HÜCRESİ UYGULAMALARI 

 

İlgi Alanları: Organik-Anorganik Polimerler,Polimer 

Karakterizasyonu, Termal Analiz Sistemleri, Tek Kristal X-

ışınları, Yakıt Hücreleri, İletken Polimerler, Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları, Enerji Verimliliği  

 

     Yakıt hücrelerinde, yüksek sıcaklıklarda yüksek 

proton iletkenlik sağlayabilen alternatif proton 

iletken membranların üretilmesi kapsamında; 
 

 Azol sübstitüe polifosfazenlerin sentezi ve farklı 

asitler (triflik, sülfonik fosfonik asit) ile dop 

edilerek 100°C’nin üstünde çalışabilen yeni 

nemsiz membranların üretilmesi, 
 

 Asit sübstitüe (Sülfonik asit ve fosfonik asit) 

polifosfazenler sentezlenerek bu polimerlerin 

çeşitli azol (triazol, tetrazol benzimidazol)  

bileşiklerinden yeni polimer elektrolit 

membranların hazırlanması, 
 

 Azol (benzimidazol, triazol, tetrazol, vb.) ve asit 

karışık sübstitüe polifosfazenlerin üretilerek 

içsel olarak proton iletkenlik sağlayabilecek yeni 

membranların hazırlanması, 
 

 Geliştirilen membranların fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin belirlenmesi, proton iletkenliklerin 

ölçülmesi, yapı-iletkenlik arasındaki bağıntının 

araştırılması ve yakıt hücresine uygulanması   

 

 

 

 

Yakıt hücrelerinin bileşimi ve 

çalışma prensiplerine göre 

farklı çeşitleri olmakla birlikte 

taşınabilir, yüksek enerji 

verimliliği ve yüksek güç 

yoğunluğu nedeniyle polimer 

elektrolit membran (PEM) 

yakıt hücreleri (PEMFC) en 

önemli yakıt hücresi sınıfını 

oluşturmaktadır. PEM türü 

yakıt hücrelerinde kullanılan 

perflorosülfonik asit (PFSA) 

membranların yüksek 

sıcaklıklarda nem kaybı 

nedeniyle iletkenliklerindeki 

düşüş ve elektrotların düşük 

sıcaklıklarda CO ile 

zehirlenmesi enerji verimini 

düşürmekte ve sistemin 

ömrünü azaltmaktadır. 

Reaksiyon kinetiğinin 

hızlandırılarak enerji 

veriminin yükseltilmesi, 

yüksek sıcaklığa dayanabilen 
(100-200 °C) membranların 

kullanılması ile mümkündür. 

Polifosfazenler termal, 

oksidatif ve kimyasal 

kararlılıkları, film haline 

getirilebilme gibi bir çok 

özelliğinden dolayı yakıt 

hücrelerinde kullanılabilecek 

alternatif membranların 

geliştirilmesinde ilgi çekici 

polimerler sınıfını 

oluşturmaktadır. Bu projede, 

yüksek sıcaklıklarda yüksek 

proton iletkenlik sağlayabilen 

yeni polifosfazen membranlar 

üretildi. Literatürde bilinen 

lineer ariloksi 

polifosfazenlerin sentezinde 

karşılaşılan, fosfonik asit 

sübstitüsyon derecesinin 

kontrol edilememesi, 

kullanılan reaktiflerin çapraz 

bağlanmaya neden olması gibi 

problemler bu proje 

kapsamında geliştirilen sentez 

metodu ile çözümlendi. 

Sülfonik ve fosfonik asit 

taşıyan polifosfazenlerin 

nemsiz ortamdaki 

iletkenlikleri de ilk olarak bu 

proje kapsamında incelendi.  
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Politiyofen, polipirol ve polianilin polimerlerinin 

polifosfazen zinciri üzerine aşılanmasıyla;  

 

 Organik çözücülerde çözünebilen, 

 

 Çözeltiden film oluşturabilen, 

 

 Dopant ilavesiz, içsel elektriksel iletkenliğe 

sahip polimerlerin sentezlenmesi. 

 

 Güneş pili, organik ışık yayan diyot, sensör 

gibi birçok katma değeri yüksek aletin 

yapımında kullanılabilecek yeni polimerlerin 

teknolojik uygulama alanına kazandırılması. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

POLİTİYOFEN, POLİPİROL VE POLİANİLİN AŞILANMIŞ 

POLİFOSFAZENLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, YÜZEY 

VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  

 

 Etilen glikol, sülfonik asit ve ariloksitiyofen 

grupları sübstitüe polifosfazenler 

sentezlenerek, tiyofen gruplarının 

polimerleştirilmesi ve politiyofen aşılanmış yeni 

polifosfazenler hazırlanması, 

 

 Etilen glikol, sülfonik asit ve ariloksipirol 

sübstitüe polifosfazenler sentezlenerek, pirol 

gruplarının polimerleştirilmesi ve polipirol 

aşılanmış yeni polifosfazenler hazırlanması, 

 

 Etilen glikol, sülfonik asit ve 4-aminofenol 

sübstitüe yeni polifosfazenler sentezlenerek, 

anilin gruplarının polimerleştirilmesi ve 

polianilin   aşılanmış yeni polifosfazenler 

hazırlanması, 

 

 Elde edilen polimerler standart spektroskopik 

yöntemlerle karakterize edilerek, 

elektrokimyasal, termal, yüzey ve iletkenlik 

özelliklerinin incelenmesi. 

 

 

 

Gelişen teknoloji ve artan enerji 

ihtiyacı elektriksel iletkenlik 

bakımından iletken veya yarı 

iletken yeni malzemelerin 

geliştirilmesi ihtiyacını ortaya 

çıkarmaktadır. Günümüz 

teknolojisinde yarı iletken 

malzemeler genellikle silikon esaslı 

olup yüksek saflıkta silikonun temiz 

odalarda özel üretim yöntemleri ile 

işlenmesi sonucu hazırlanır. 

Dolayısıyla maliyetleri yüksektir. 

Bu duruma alternatif olarak 

geliştirilen elektriksel iletken 

polimerlerin üretim prosesleri 

kısmen daha kolaydır. Bu anlamda 

iletken polimerlerin en başlıcaları; 

politiyofen(PT), 

polipirol(PPy),polianilin(PANI), 

polifenilenvinilen(PPV) olarak 

sıralanabilir. Bu polimerler 

içerisinde PT, PANI ve PPy nispeten 

ucuz olması, hava ortamında 

kararlı olması, yüksek elektriksel 

iletkenliğe sahip olması ve kolay 

sentezlenebilmeleri bakımından 

hem bilimsel çevrelerce oldukça 

çok çalışılmış hem de teknolojik 

uygulamada yerini alabilmesi için 

bir çok çalışma büyük bir hızla 

devam etmektedir. Yüksek 

elektriksel iletkenlik sağlayabilen 

bu polimerlerin ileri teknoloji 

uygulamalarında karşılaşılan temel 

sorun ise düşük mekanik özellikleri 

ve çözünürlüklerinin düşük olması 

nedeniyle işlenebilmelerinin güç 

olmasıdır. Bu proje kapsamında 

termal ve oksidatif olarak kararlı 

olduğu bilinen, fiziksel ve kimyasal 

özellikleri sübstitüe edilen gruba ve 

sübstitüsyon derecesine göre 

kolaylıkla ayarlanabilen, inorganik 

polimerlerin önemli bir sınıfını 

oluşturan polifosfazenler üzerine 

tiyofen, pirol ve anilin grupları 

sübstitüe edilerek, bu gruplar 

uygun polimerizasyon teknikleri ile 

polimerleştirilecek ve PT, PPy ve 

PANI aşılanmış, organik 

çözücülerden kolaylıkla film 

oluşturabilen yeni polimerler 

hazırlanacaktır. Elde edilen 

polimerler saflaştırıldıktan sonra 

yapıları standart spektroskopik 

teknikler ile aydınlatılacak, termal 

özellikleri DSC, TGA yöntemleri ile, 

elektrokimyasal özellikleri CV 

yöntemi ile, yüzey özellikleri 

HRTEM,SEM teknikleri ile ve 

iletkenlik özellikleri impedans 

spektroskopi ve DC-Akım gerilim 

ölçme yöntemleri ile 

incelenecektir. 
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 1- Boya duyarlılaştırılmış 

fotovoltaik hücreler için 

kullanılan elektrolitlerin 

uygulanması ve üretimi 

basamaklarında karşılaşılan 

problemlerin çözümü, 

 

 2- Fosfazen kimyası için yeni bir 

uygulama sahası açılması, 

 

 3- Yenilenebilir enerji açısından 

ülkemizde yapılan başka 

projelere temel olmaya katkı 

sağlaması, 

 

 4- Projede çalışması planlanan 

bursiyerlerin yetiştirilmesi için 

kaynak sağlanması önerilen bu 

projenin diğer hedefleri 

arasındadır.  

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BOYA DUYARLAŞTIRILMIŞ FOTOVOLTAİK HÜCRELER İÇİN KARARLI 

AZOT-OKSİT RADİKALLERİ İÇEREN FOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN 

SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE REDOKS ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ  

 1- Literatürde daha önce bulunmayan 

termal, oksidatif ve kimyasal olarak kararlı 

azot oksit radikalleri türevi içeren fosfazen 

bileşiklerinin sentezlenip yapı aydınlatma 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

 

 2- Boya duyarlılaştırılmış fotovoltaik 

hücreler için katı veya jel elektrolitler 

hazırlanması, 

 

 3- Hazırlanan elektrolitlerin yükseltgenme-

indirgenme davranışlarının karakterize 

edilmesi, 

 

 4- Ticari olarak temin edilecek yüksek 

verim sağlayan boya molekülleri ile 

elektrolitlerden fotovoltaik hücreler 

oluşturularak performans ölçümlerinin 

gerçekleştirilmesi. 

 

 

 

Güneş enerjisi bir çok 

yenilenebilir enerji formunun 

kaynağıdır. Fotovoltaik 

hücrelerin bir çok türü olmakla 

birlikte temel olarak güneş 

ışınlarından gelen fotonların 

özel yapılı maddenin 

elektronlarını uyarması sonucu 

elektrik akımı eldesi prensibine 

dayalı olarak çalışır. İnorganik 

silikon tabanlı fotovoltaik 

aygıtların hem hücre hem de 

modül olarak özel teknikler 

gerektiren üretim süreçleri 

nedeniyle yüksek maliyeti 

yanında rijit yapısı ve 

iletken/yarı iletken polimer 

teknolojisindeki gelişmeler, 

nispeten kolay üretilebilen, 

eğilip-bükülebilir organik 

fotovoltaik hücre teknolojisi 

konusundaki araştırmalara hız 

kazandırmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında, kolay üretimi, 

basit yapısı ve ucuzluğu 

nedeniyle boya duyarlılaştırılmış 

fotovoltaik hücreler (DSSC) 

bilimsel ve teknolojik araştırma 

konularının başında 

gelmektedir. Bu fotovoltaik 

hücrelerin pratik uygulama ve 

üretim açısından en büyük 

problemlerinden biri boya 

molekülü ile uyumsuz 

yükseltgenme-indirgenme 

potansiyeline sahip sıvı 

iyodür/triiyodür elektrolittir. 

Ayrıca bu elektrolit koyu 

renginden dolayı hücre verimini 

düşürmekte ve karşıt 

elektrolitte korozyona neden 

olmaktadır. Bu projede termal, 

oksidatif ve kimyasal olarak 

kararlı fosfazen bileşiklerinin 

kararlı azot oksit radikalleri 

türevleri sentezlenerek boya 

duyarlılaştırılmış fotovoltaik 

hücreler için katı veya jel 

elektrolitler hazırlanacaktır. 

Hazırlanan elektrolitlerin 

yükseltgenme-indirgenme 

davranışları karakterize 

edilerek, ticari olarak yüksek 

verim sağladığı kanıtlanmış 

boya molekülleri ile fotovoltaik 

hücreler oluşturularak 

performans ölçümleri 

gerçekleştirilecektir. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YENİ TİP SPERMİN TÜREVİ SİKLOFOSFAZATRİEN 

BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE 

BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje kapsamında 

hekzaklorosiklotrifosfazatrien (trimer) 

(1) ile tetrafonksiyonlu bir ligand olan 

sperminin (2) reaksiyonları farklı 

şartlarda denenerek farklı iki tip 

spermin türevi siklotrifosfazatrien 

bileşikleri (3), (4) sentezlenecektir. Bu 

bileşikler (3), (4) ile 1,3-

diaminopropan, anilin, tiyofenol, 

izopropilamin, 2,2-dimetil-1,3-

propandiol ve 2,2,3,3-

tetraflorobütandiol reaktiflerinin 

reaksiyonları sonucu oluşan ürünlerin 

yapıları aydınlatılacaktır. Ayrıca, elde 

edilen bu yeni tür bileşiklerin biyolojik 

aktivite özellikleri de incelenerek 

bilim dünyasına sunulacaktır. Spermin 

türevi siklofosfazatrien bileşiklerinin 

reaksiyonlarının incelenmesinde iki yol 

izlenmektedir. Bunlardan birincisi; 

ligand ile trimerin reaksiyonunu 

gerçekleştirilerek, bu reaksiyon sonucu 

oluşan ürün ile sperminin 

reaksiyonunun incelenmesi, ikincisi 

ise; trimer ile sperminin reaksiyonu 

sonucu oluşan ürün ile ligandların 

reaksiyonlarının gerçekleştirilmesidir. 

Reaksiyonlar sonucu kiral özellik 

gösteren/göstermeyen yeni tip spermin 

türevi siklofosfazatrien bileşikleri 

sentezlenecektir. Oluşması muhtemel 

yeni tip tetrafonksiyonlu köprülü 

siklofosfazatrien bileşiklerinin, 

diastereoizomer karışımı olması 

mümkündür. Biyolojik aktivite 

çalışmalarının doğru bir şekilde 

yürütülebilmesi için elde edilen bu 

diastereoizomer karışımlarının, mezo 

ve rasemik formlarının ayrılması, bu 

çalışmaların doğru sonuç vermesi 

bakımından oldukça önemlidir. 

Reaksiyonlar sonucu oluşan bileşikler 

saflaştırılarak, yapıları kütle, 31P ve 1H 

NMR spektrumları, elementel analiz ve 

X-ışını kırınım yöntemlerinden elde 

edilen veriler ile aydınlatılacaktır. 

 

Kemoteröpatik ajanların hücre 

içerisinde apoptozu stimüle edebilme 

yeteneğine sahip olduğu bilinmektedir. 

Bu tür bileşiklerden sperminler; bazı 

hücre tiplerinde DNA ve protein 

sentezi inhibisyonu, hücre 

proliferasyonun inhibisyonu ve 

apoptozisi indüklemede etkilidir. 

Kolorektal kanserler, ülkemizde 

görülme sıklığı açısından 

gastrointestinal kanserler içinde mide 

kanserinden sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Bu nedenle anti-tümör 

etkiye sahip olabilecek ilaç adayı bazı 

spermin türevi siklofosfazatrien 

bileşiklerinin HT-29 (insan kolon 

adenokarsinom) hücre hattı üzerindeki 

sitotoksik ve apoptotik etkilerinin 

araştırılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu hücreler üzerinde siklofosfazatrien 

bileşiklerinin 0-50µg/ml’lik dozlarının 

24. ve 48. saatlerdeki etkisi 

incelenecektir. Apoptoz, DNA 

laddering yöntemi ile değerlendirilerek 

zamana ve doza bağlı olarak hücrede 

fragmentlenme belirlenecektir. Bu 

proje kapsamında elde edilecek 

sonuçlar, yayın veya patent halinde 

değerlendirilecektir 
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 1. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi 

Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve 

Standardizasyonu Kongresi’ne 

sunduğunuz “Floreniliden Köprülü 

Siklotrifosfazenler” isimli çalışma 

Bilim Kurulu tarafından 

değerlendirilmiş ve poster olarak 

kongrede sunulması kabul edilmiştir. 
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Hedeflenen Çıktılar 

TEK VE ÇİFT FLORENİLİDEN KÖPRÜLÜ SİKLOTRİFOSFAZEN 

BİLEŞİKLERİNPARABENLER İLE REAKSİYONLARI,ANTİMİKROBİYAL 

ÖZELLİKLERİ VE DNA'YA BAĞLANMA AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje kapsamında, ilk 

olarak 

hekzaklorosiklotrifosfazen, 

(trimer, 1) ile difonksiyonlu 

reaktif olan 4,4′-(9- 

floreniliden)dianilinin (2)  

reaksiyonları 

gerçekleştirilecektir. 

Sentezlenecek köprülü 

poliaromatik yapılar olan 

floreniliden köprülü 

siklotrifosfazen bileşikleri (3, 

4), proje kapsamında yer 

alacak olan başlangıç 

maddeleridir. Daha sonra bu 

bileşiklerin (3, 4), sırasıyla, 

metil 4-hidroksi benzoat, 

metil paraben, (5); etil 4-

hidroksi benzoat, etil 

paraben, (6); propil 4-hidroksi 

benzoat, propil paraben, (7); 

butil 4-hidroksi benzoat, butil 

paraben (8), ligandları ile 

reaksiyonları 

gerçekleştirilecektir. 

Reaksiyonlar sonucu oluşan 

tamamen paraben sübstitüe 

floreniliden köprülü 

siklotrifosfazen bileşikleri (9-

16) saflaştırılarak, ürünlerin 

yapıları kütle, 31P ve 1H NMR 

spektrumları, elementel analiz 

ve X-ışını kırınım 

yöntemlerinden elde edilen 

veriler ile de aydınlatılacaktır. 

Elde edilen bu yeni tür 

paraben sübstitüe olmuş 

floreniliden köprülü 

siklotrifosfazen bileşiklerinin 

antimikrobiyal ve DNA 

interaksiyon özellikleri de 

incelenerek bilim dünyasına 

sunulacaktır.  Elde edilen 

bileşiklerin (9-16), MİK 

(Minimum  İnhibitör 

Konsantrasyonu) yöntemiyle 

antimikrobiyal aktiviteleri ve 

agaroz jel elektroforeziyle 

DNA’ya bağlanma aktiviteleri 

belirlenecektir. 
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İlgi Alanları: Anorganik Kimya, Fosfazen Kimyası, Biyolojik 

Aktivite, Yeni inorganik ve organik bileşiklerin sentezlerinin 

incelenmesi, elde edilen bileşiklerin yapı aydınlatma çalışmaları. 

 



 

 1.Yenilmez Çiftci G., Şenkuytu E, 

Durmuş M., Yuksel F., Kılıc A., 

“Fluorenylidene Bridged 

Cyclotriphosphazenes: ‘Turn-Off’ 

Fluorescence Probe for Cu2+ and Fe3+ 

ions, Dalton Transactions 42, 14916–

14926, (2013).  

 

 2. Yenilmez Çiftci G., Şenkuytu E, Yuksel 

F., Kılıc A., “Investigation of the 

structural properties of 2-naphthylamine 

substituted cyclotetraphosphazenes”, 

Polyhedron 77, 1–9, (2014).  

 

 3. Yenilmez Çiftci G., Şenkuytu E, 

Durmuş M., Yuksel F., Kılıc A., 

“Structural and fluorescence properties 

of 2-naphthylamine substituted 

cyclotriphosphazenes” Inorganica 

Chimica Acta 423, 489–495, (2014). 

 

 Bu proje ile ilgili 3 makale daha 

hazırlanmaktadır. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

FLORENİLİDEN KÖPRÜLÜ SİKLOFOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN 

SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FLORESANS, BİYOLOJİK 

AKTİVİTE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

İlgi Alanları: Anorganik Kimya, Fosfazen Kimyası, Biyolojik 

Aktivite, Yeni inorganik ve organik bileşiklerin sentezlerinin 

incelenmesi, elde edilen bileşiklerin yapı aydınlatma çalışmaları. 

 

 1.Floreniliden Köprülü Siklofosfazen 

BileşiklerininSentezi, Karakterizasyonu  

 

 

 2.Floresans, Biyolojik Aktivite 

Özelliklerinin Araştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje kapsamında, 

hekzaklorosiklotrifosfazen (trimer) 

(1) ve oktaklorosiklotetrafosfazen 

(tetramer) (6) ile difonksiyonlu 

poliaromatik ligandlar olan 4,4′-

(9- floreniliden)difenol (2) ve 4,4′-

(9- floreniliden)dianilin (4)  

reaksiyonları gerçekleştirilecektir. 

Sentezlenecek köprülü 

poliaromatik yapılar olan 

floreniliden siklofosfazen 

bileşikleri (3, 5, 7, 8), proje 

kapsamında yer alacak olan 

başlangıç maddeleridir. 

Literatürlerde daha önce hiç yer 

almamış olan bu bileşiklerin (3, 5, 

7, 8) sentezi ilk kez bu proje 

kapsamında grubumuz tarafından 

incelenecektir. Daha sonra bu 

bileşiklerin (3, 5, 7, 8), sırasıyla 

anilin (9), fenol (10), 2-naftilamin 

(11), 2-naftol (12), 2-

aminoantrasen (13), 1-aminopiren 

(14), 1-hydroksipiren (15) 

ligandları ile reaksiyonları 

gerçekleştirilecek ve reaksiyonlar 

sonucu oluşan ürünlerin (16-43) 

yapıları aydınlatılacaktır. Ayrıca, 

elde edilen bu yeni tür 

floreniliden köprülü siklofosfazen 

bileşiklerinin floresans ve 

biyolojik aktivite özellikleri de 

incelenerek bilim dünyasına 

sunulacaktır. Floreniliden köprülü 

siklofosfazen bileşiklerinin 

reaksiyonlarının incelenmesi 

sonucu, tamamen sübstitüe 

floreniliden köprülü siklofosfazen 

bileşiklerinin yanısıra kısmen 

sübstitüe floreniliden köprülü 

siklofosfazen bileşikleri de 

(özellikle 14 ve 15 gibi hacimli 

ligantlar için) oluşabilir. Oluşması 

muhtemel bu yeni tip köprülü 

poliaromatik siklofosfazen 

bileşiklerinin, diastereoizomer 

karışımı olması mümkündür.  

Biyolojik aktivite çalışmalarının 

doğru bir şekilde yürütülebilmesi 

için elde edilen bu 

diastereoizomer karışımlarının, 

mezo ve rasemik formlarının 

tamamen ayrılması, bu 

çalışmaların doğru sonuç vermesi 

bakımından oldukça önemlidir. 

Reaksiyonlar sonucu oluşan tüm 

bileşikler saflaştırılarak, yapıları 

kütle, 31P ve 1H NMR spektrumları, 

elementel analiz ve X-ışını kırınım 

yöntemlerinden elde edilen 

veriler ile aydınlatılacaktır. Ayıca, 

bu proje kapsamında elde 

edilecek bileşiklerin (16-43) 

floresans özellikleri incelenerek 

bu bileşiklerin pH veya metal 

sensörü olarak kullanılabilirlikleri 

araştırılacaktır. 
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 1. Yüksek lisans bursiyer öğrencisi 

desteklendi. 

 

 2. 1 adet Yüksek Lisans tezi 

tamamlandı. 

 

 3. Elde edilen sonuçların uluslararası 

dergilerde yayınlanması için 

çalışmalar devam etmektedir. 

 

 4.Elde edilen sonuçların 

ulusal/uluslararası konferanslarda 

sunulması hedeflenmektedir. 
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   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

SCHİFF BAZI İÇEREN SİKLOTRİFOSFAZENLERİN SENTEZİ,  

KARAKTERİZASYONU VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ  

İlgi Alanları: Anorganik Kimya, Fosfazen Kimyası, Schiff bazları 

 

 1.Öncelikle, –NH ve –S gruplarının 

fotofiziksel özelliklere etkisini 

karşılaştırmak için, başlangıç maddeleri 

olarak geminal bis- ve tetrakis- sübstitüe 

amin ve sülfür grubu içeren 

siklotrifosfazen bileşiklerini sentezlemek 

 

 

 2.Sentezlenensiklotrifosfazentürevlerini

n p-aminofenol ile reaksiyonlarını 

incelemek 

 

 3. Fenoksi türevi siklotrifosfazenlerin 

amin gruplarının 4-kinolinkarboksialdehit 

ile kondenzasyon tepkimeleri sonucu 

Schiff bazı içeren siklotrifosfazenler 

sentezlemek 

 

 4. Sentezlenen ve yapıları spektroskopik 

olarak karakterize edilen siklotrifosfazen 

türevlerinin, fotofiziksel özellikleri 

floresans spektrofotometresi ile 

incelemektir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfazen ve Schiff bazı 

türevleri; antimikrobiyal, 

antikanser,   ve 

antibakteriyal madde, yarı 

iletken malzeme, organik 

ışık yayan diotlar (OLEDs), 

yanmaya dayanıklı 

malzeme,  sıvı kristal, 

floresans sensör, boya ve 

ilaç kimyası, katalizör gibi 

uygulama alanlarına 

sahiptirler ve bu konudaki 

çalışmalar devam 

etmektedir. 

Bu proje kapmasında,  

Schiff bazı içeren 

siklotrifosfazenlerin 

sentezi, karakterizasyonu 

ve fotofiziksel 

özelliklerinin 

incelenmesidir.  
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   Amaçlar 

Çıktılar 

ADAMANTİN TÜREVLERİ SÜBSTİTÜE SİKLOFOSFAZENLERİN 

SENTEZLERİ, TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  

1.Adamantin türevi içeren siklofosfazenlerin sentezlerini gerçekleştirmek,   

2. Elde edilen bileşiklerin yapılarını aydınlatmak, 

3.Yeni siklofosfazen bileşiklerinin termal özelliklerini incelemek, 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje kapsamında 

siklofosfazenler ile 

adamantin türevlerinin 

farklı şartlardaki 

reaksiyonları denenerek 

literatürde mevcut 

olmayan adamantin 

sübstitüe 

siklotrifosfazatrien 

bileşikleri sentezlendi.  

  

 Sentezleri ilk kez 

tarafımızdan 

gerçekleştirilecek olan 

fosfazen türevlerinin 

yapıları elementel analiz, 

kütle ve 1H-, 31P- NMR 

spektroskopisi teknikleri ile 

aydınlatıldı ve uygun 

kristaller bileşiklerin  tek 

kristal X-ışını kırınım 

ölçümlerinden elde edilen 

verilerle de  kristal yapısı 

belirlendi.   

     

Proje kapsamında 

sentezlenen yeni 

siklofosfazen bileşiklerinin 

diferansiyel taramalı 

kalorimetre (DSC) ve 

termogravimetrik analiz 

(TGA) cihazları yardımıyla 

termal özellikleri 

incelendi.  
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İlgi Alanları: Anorganik Kimya, Fosfazen Kimyası, Schiff bazları 

 



 

 1. Sentezi zor olan bu bileşiklerin 

oluşturulacak dizaynlarla, 

sentezcilerin malzeme, zaman ve 

emek kaybının önlenmesine yardımcı 

olunacaktır. 

 

 2. Bu çalışma bu sahada yapılacak ilk 

çalışma olması nedeniyle de bilimsel 

birikime katkı sağlanmış olacaktır.   

 

 3. Fotodinamik terapi kanser 

tedavileri arasında en etkili tedavi 

yöntemlerinden biridir.  Fotodinamik 

terapide fullanılan 

fotosensitizörleden biri olan 

ftalosiyanin türevlerinin daha etkili 

hale getirilmesi, tıp alanında da 

önemli faydalar sağlanacaktır.  
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

METALO-FTALOSİYANİNLERİN KUANTUM KİMYASAL 

YÖNTEMLERLE FİZİKOKİMYASAL VE FOTOFİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE KANSERİN FOTODİNAMİK 

TERAPİSİ İÇİN YENİ  METALO-FTALOSİYANİN TÜREVLERİNİN 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİZAYNI 

İlgi Alanları: Proteinlerin ve protein-ilaç etkileşimlerinin MD 

simülasyonları; Dissipative Particle Dynamics; Fotofiziksel ve 

foto imyasal özelliklerin hesaplamaları; İlaç tasarımı ve QSAR; 

Organik reaksiyonların ve metal komplekslerinin kuantum 

kimyasal hesaplamaları 

  

 

1. Pratikte, çok sayıda metalo-ftalosiyanine 

ait fizikokimyasal özellikleri incelemek, onların 

çok farklı türevlerinin olması ve farklı deneysel 

ortamlarda çalışılması gerektiğinden dolayı çok 

zordur.  Bu problemlerin üstesinden gelebilmek 

ve sentezcilere yeni türevlerin dizaynı 

konusunda yol gösterebilmek için 3-boyutlu 

moleküler modeller geliştirip, bu modeller 

üzerinde kuvantum kimyasal hesaplamalar 

yapılması gerekir.  

2. Bilgisayar destekli gerçekleştirilen 

dizaynlarla, bu bileşiklerin deneysel sentezine 

gerekli bilgiler üretilmiş olacaktır.   
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Projemizin konusunu 

oluşturan metalli 

ftalosiyanin moleküllerine 

ait deneysel olarak elde 

edilmiş singlet oksijen 

kuantum verimleri ile bu 

bileşiklere ait fotofiziksel 

ve fizikokimyasal özellikleri 

arasında kantitatif yapı-

aktivite ilişkilerini içeren 

literatürde daha once 

bulunmayan bir model 

oluşturulmuştur.   

  

Ayrıca hesaplanan 

fotofiziksel ve 

fizikokimyasal özellikler 

yardımıyla ftalosiyaninlerin 

ışıkla uyarılma 

mekanizmaları ilk kez bu 

şekilde detaylı olarak 

aydınlatılmıştır.  Singlet 

oksijen kuantum verimlerini 

etkileyen yapısal ve 

elektronik özellikler ortaya 

çıkarılmıştır.   

  

Ftalosiyanin halkasına 

bağlanan substitüent 

grupların singlet oksijen 

kuantum verimlerine etkisi, 

bu grupların bağlanma şekli 

(peripheral yada npn-

periferal), sayısı (okta- yada 

tetra-), ikinci farklı bir 

substitüent grubun etkisi ve 

farklı metal etkisi hesapsal 

yöntemlerle ilk kez 

irdelenmiştir. 
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Enzimler, çeşitli kullanım 

alanlarının yanında; tekstil, 

gıda, deri, ilaç, kozmetik gibi 

endüstriyel ölçekli 

çalışmalarda da yaygın olarak 

kullanılan biyokatalizörlerdir.  

 

Enzimlerin önemli bir sınıfını 

oluşturan oksidoredüktazlar, 

kiral bileşiklerin ve 

polimerlerin sentezinde, 

biyosensör yapımında, 

çevresel kirliliklerin yıkımında 

görev almaktadır.  

 

Sahip oldukları potansiyele 

rağmen, oksidoredüktazların 

pahalı koenzim ihtiyacı, 

endüstiyel uygulamalarda 

sınırlayıcı bir faktördür.  

 

Bu proje kapsamında, 

oksidoredüktaz grubu 

enzimlerinden biri olan format 

dehidrojenaz (FDH) enzimi 

üzerine hesaplamalı ve 

deneysel protein mühendisliği 

çalışmaları yapılarak; daha 

aktif, dolayısıyla da 

endüstriyel kullanıma uygun 

NADP+-bağımlı FDH elde 

etmeye çalışılacaktır.  

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

NADP+-BAĞIMLI FORMAT DEHİDROJENAZ ENZİMİNİN 

HESAPLAMALI VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE MOLEKÜLER 

MÜHENDİSLİĞİ 

Mutant dizaynları ile daha aktif enzim mutantları elde 

edebilmek,  

Yeni enzimin, literatürde mevcut olan FDH enzimleri gibi 

NAD+ değil de, NADP+-bağımlı olma nedenlerini araştırmak, 

Hesapsal olarak öngörülen, doğal enzime göre aktivitesi 

daha yüksek olan mutant enzimleri, laboratuvarda bölge 

yönelimli mutasyon yöntemiyle elde edip;  hesaplamalı ve 

deneysel çalışmalar arasındaki korelasyonu ortaya koymak, 

Mutant NADP+-FDH ve oksidoredüktaz (örnek: sitokrom 

P450 BM3) ikili enzim sistemlerinde başarılı bir NADPH 

rejenerasyon sistemi geliştirmektir. 
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Bu proje, NADP+ koenzimine bağımlı bir FDH üzerine 

yapılacak ilk çalışma olacağından, bilimsel birikime katkı 

sağlanmış olacaktır. 

  

Bu projenin gerçekleştirilmesi sonucu, endüstriyel 

standartlarda aktiviteye sahip NADP+-bağımlı FDH enzimi 

elde edilerek, bu enzimin birçok NADPH-bağımlı fonksiyonel 

enzimin kullanım alanı bulmasına (katma değeri yüksek 

farmakolojik ürünlerin endüstriyel ölçekte, çevre dostu 

proseslerle sentezlenmesi gibi) ve bu alanlarda yeni 

projelerin üretilmesine katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 

  

Deneysel çalışmalar öncesinde hesaplamalı yöntemlerle 

gerçekleştirilecek olan rasyonel dizaynlar sayesinde, 

deneysel çalışmalarda deneme-yanılma yoluyla harcanacak 

olan insan emeği, malzeme, enerji, zaman ve paradan 

tasarruf edilecektir 
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İlgi Alanları: Proteinlerin ve protein-ilaç etkileşimlerinin MD 

simülasyonları; Dissipative Particle Dynamics; Fotofiziksel ve 

foto imyasal özelliklerin hesaplamaları; İlaç tasarımı ve QSAR; 

Organik reaksiyonların ve metal komplekslerinin kuantum 

kimyasal hesaplamaları 

  

 



 

 

 Çapraz bağlı poli(ortosilikat) ve 

poli(ortokarbonat) polimerlerinin 

sentezi 

 Kararlı Si-O-C bağlarına sahip çapraz 

bağlı polimerlerin sentezi 

 Çevreye yayılmış olan organik solvent 

esaslı kirliliklerin temizlenmesi 

 Kapasite kaybı yaşamadan tekrar 

tekrar kullanılabilen polimer jellerin 

sentezi 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ÇAPRAZ BAĞLI POLİORTOKARBONAT VE 

POLİORTOSİLİKATLARIN ORGANİK SOLVENT ABSORBENTİ 

OLARAK KULLANIMI 

İlgi Alanları: Çapraz Bağlı Polimerler, Polimerik Absorbentler,  

Organojeller, Fonksiyonel Polimerler, Polimerik Adsorbentler, 

Polimer-Metal Kompleksleri, Spiro Polimerler,  İletken 

Polimerler  

 

 Çapraz bağlı poliortosilikat ve 

poliortokarbonat polimerlerinin organik 

solvent absorbenti olarak kullanımı. 

 Yüksek organik solvent absorblama 

özelliğine sahip çapraz bağlı 

poliortosilikat ve poliortokarbonat 

polimerlerinin sentezlenmesi 

 Herhangi bir aktive edici, katalizör, 

başlatıcı kullanılmadan polimerlerin 

sentezi 

 Çapraz poliortosilikat ve 

poliortokarbonat polimerlerinin organik 

solvent absorbsiyon hızının belirlenmesi 

 Çapraz bağlı poliortosilikat ve 

poliortokarbonat polimerlerinin yeniden 

kullanım özellikerinin belirlenmesi 

 

 

 

 

 

Jeller, büyük miktarda 

solventi yapısında tutabilen 

çapraz bağlı polimerik 

ağlardır. 

Jeller; kaynağına, şişme 

ortamına, yapısına ve 

çapraz bağlanmalarına göre 

sınıflandırılabilirler. 

Polimer ağ yapısı şişme 

ortamına göre iki sınıfa 

ayrılabilir; hidrofilik jel 

diğer adıyla hidrojel ve 

organik jel diğer adıyla 

organojeldir. 

Hidrojeller yapısının içine 

büyük miktarda suyu alarak 

şişebilen polimerik 

materyallerdir.Organojeller 

ise su yerine  organik 

solventleri absorblayabilme 

yeteneğine sahiptirler. 

Çevrede gerçekleşen 

organik solvent ve petrol 

atıklarının artmasıyla 

birlikte, bunlarla ilgili 

absorbent araştırmaları 

daha da ilgi çekici hale 

gelmektedir. 

Organik kirliliklerin 

giderilmesinde kullanılacak 

olan jellerin çeşitli 

özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bunlar; 

hızlı şişme oranı, yüksek 

solvent absorbsiyonu, 

yoğunluğunun sudan az 

olması, su üzerinden 

organik kirlilikleri iyi 

çekebilme özelliği, 

rejenere edilebilirlik, 

düşük maliyetli olması 

örnek verilebilir.  

Bu çalışmada, hidrofobik 

yapıdaki çapraz bağlı 

polimerler sentezlenmiş ve 

polimerlerin diklorometan, 

tetrahidrofuran gibi 

organik solventleri 

absorblama özellikleri 

incelenmiştir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2009 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 152.200 TL 



 Hidrofobik poli(alkoksisilan)  organojel 

absorbentlerinin sentezi, karakterizasyonu 

ve şişme özelliklerin incelenmesi. 

 

 Sentezlenen poli(alkoksisilan) organojelleri 

kullanılarak sulardan petrol ve türevi 

organik solventlerin uzaklaştırılması. 

 

 Yüksek ve hızlı absorbsiyon kapasitesi ile 

sentezlenen polimerlerin petrol ve organik 

solvent absorbenti olarak kullanılması. 

 

 Kapasitesinde düşüş olmaksızın  bu 

polimerlerin defalarca kullanılması. 

 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ALKİLTRİETOKSİSİLAN VE DİOL ESASLI YENİ ÇAPRAZ BAĞLI 

POLİMERLERİN SENTEZİ: ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

 

 

 

 

Polimer jelleri 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.   

Sanayideki hızlı ilerlemeler ve insan 

yaşamına etkileri gibi nedenlerle son 

yıllarda çevre kirliliği önemli 

boyutlara ulaşmıştır. Bu kirliliklerden 

şüphesiz en önemlisi canlıların 

yaşamını sürdürebilmesi için gerekli 

ve olmazsa olmazı olan su 

kaynaklarının kirlenmesidir. Çoğu 

organik kökenli olan bu kirliliklerin 

temizlenmesi canlı hayatını korumak 

için oldukça gereklidir. Petrol ve 

petrokimya tesisleri, rafineri bölgeleri 

gibi organik kirlilik üretebilecek 

sanayi kuruluşlarının atıkları, içilebilir 

suyun tadını, kokusunu bozmakta, 

kalitesini düşürmekte ve çevreye 

çeşitli zararlar vermektedir. Ani 

petrol yayılması ve petrol ürünlerinin 

acil bir şekilde temizlenmesinde 

kullanılan en etkin teknik, onların su 

yüzeyinden ince tabakalar halinde 

absorbentler yardımıyla 

toplanmasıdır. Organik solventlerin 

temizliğinde kullanılabilmesi için ideal 

bir sorbentin sahip olması gereken 

özellikler; hidrofobluk, yüksek 

absorbsiyon kapasitesi, yüksek 

absorblama hızı, yeniden 

kullanılabilirlik ve iyi absorbsiyon 

seçiciliği şeklinde sayılabilir. 

Bu projenin hedefi, farklı alkoksisilan 

ve diollerin kısmen yüksek sıcaklıkta 

ve herhangi bir katalizör kullanmadan 

kondenzasyonu ile polimerik 

absorbentlerin sentezlenmesidir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011 / 2013 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       :  201.154  TL 

 

 Ham petrol ve petrol türevi organik 

solventler (diklorometan, tetrahidrofuran,  

benzen vs.) ve petrol türevi yakıtları 

(benzin ve dizel) absorblama kabiliyetine 

sahip çapraz bağlı polimerik jellerin 

sentezi. 

 

 Sentezlenen jeller kullanılarak çevreden 

petrol ve petrol türevi organik sıvıların 

uzaklaştırılması. 

 

 Alkoksisilan monomerinin zincir 

uzunluğunun ve diol değişiminin polimer 

özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi. 

 

 Suyun temizlenmesi için yenilenebilir ve 

yeniden kullanılabilir polimerik sorbentlerin 

sentezlenmesi. 

 

İlgi Alanları: Çapraz Bağlı Polimerler, Polimerik Absorbentler,  

Organojeller, Fonksiyonel Polimerler, Polimerik Adsorbentler, 

Polimer-Metal Kompleksleri, Spiro Polimerler,  İletken 

Polimerler  

 

 

Prof. Dr. 
Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya 
 

 



 Elastik uzun zincirlere sahip PEG 

polimerlerinin kullanılmasıyla 

absorbent ağ yapısındaki boşlukların 

büyümesi sağlanarak solvent 

absorbsiyonunun arttırılması 

 

 Hazırlanan polimerlerin amfifilik 

özellikleri ile; organik solvent 

varlığında organojel, su varlığında 

hidrojel olarak davranmaları 

 

  Hazırlanan absorbentlerin yeniden 

kullanılabilir özellikte olması 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

POLİ(ETİLEN GLİKOL) JELLERİNİN SENTEZİ VE 

UYGULAMALARI 

  Bu projenin temel amacı; çevreye 

dökülmüş organik çözücülerin 

giderilmesinde kullanılabilecek 

absorbent sentezlemek ve özelliklerini 

incelemektir. 

 

  Sorbent sentezinde farklı molekül 

ağırlıklarında PEG’lerin kullanılmasının 

sorbent özelliklerinde meydana getirdiği 

değişimlerin araştırılması 

 

  Hazırlanan absorbentlerin şişme 

kapasitelerinin ve desorbsiyonlarının 

incelenmesi 

 

 

 

 

Bu projenin temel amacı; 

organik sıvı atıkları 

absorblama özelliğine sahip 

çapraz bağlı PEG esaslı 

polimerlerin sentezlenmesi 

ve sentezlenen polimerler 

aracılığıyla bu organik 

kirliliklerin çevreden 

temizlenmesi ve geri 

kazanımında kullanılmasıdır. 

Proje kapsamında farklı 

molekül ağırlıklarına sahip 

poli(etilen glikol) (PEG) 

monomerleri ile heterosiklik 

köprülü organosilan çapraz 

bağlayıcısı kondenzasyon 

reaksiyonuna sokulup bir dizi 

çapraz bağlı polimer 

sentezlenmiştir. Polimerlerin 

karakterizasyonu; Fourier 

Dönüşümlü Kızıl Ötesi 

Spektroskopisi (FTIR), katı 

hal 13C ve 29Si CPMAS NMR ile 

yapılırken, termal özellikleri 

ise Termal Gravimetrik 

Analiz (TGA) ve Diferansiyel 

Taramalı Kalorimetri (DSC) 

ile incelenmiştir. Sentezi 

yapılan polimerler çapraz 

bağlı yapılarından dolayı 

diklorometan, benzen, 

aseton gibi organik 

solventlerde çözünmeyip, bu 

solventlerde şişme özelliği 

göstermektedirler.  

Amfifilik jeller yapısında hem 

hidrofobik hem de hidrofilik 

kısımlar barındıran ağ  

yapılardır. Bu projede elde 

edilen jeller de amfifilik 

karakterde oldukları için 

organik solventlerdeki 

davranışları kadar sudaki 

davranışları da incelenmiştir. 

Sentezlenen PEG amfifilik 

jelleri organik solvent 

döküntülerinin çevreden 

temizlenmesi ve ayrıca suda 

şişebilme yetenekleri ile de 

ilaç dağıtım sistemleri için 

kullanılabilecek  iyi bir 

adaydır.  

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012/ 2013 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 24.500 TL 

 

Prof. Dr. 
Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya 
 

 

İlgi Alanları: Çapraz Bağlı Polimerler, Polimerik Absorbentler,  

Organojeller, Fonksiyonel Polimerler, Polimerik Adsorbentler, 

Polimer-Metal Kompleksleri, Spiro Polimerler,  İletken 

Polimerler  

 



 

 

 Kararlı Si-O-C bağları içeren 

polimerlerin sentezi 

 Yüksek termal kararlılığa sahip 

çapraz bağlı polimerlerin sentezi 

 Sentezlenen çapraz bağlı 

polimerlerin organik solvent 

absorbenti olarak kullanımı 

 Sentezlenen çapraz bağlı 

polimerlerin hidrofobluğunu  

arttırmak, polimerlerin solvent 

absorblama kapasitelerini 

artırmaktadır 

 Hızlı absorbsiyon-desorpsiyon özelliği 

 

Prof. Dr. 
Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya 
 

 

   Amaçlar 

 

 

Hedeflenen Çıktılar 

LİNEER ALİFATİK DİOLLER ESASLI ÇAPRAZ BAĞLI 

POLİORTOSİLİKATLARIN SENTEZİ VE ŞİŞME 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 Başlatıcı, katalizör kullanımı olmadan 

polimerik jellerin sentezi 

 Tetraetilortosilikat esaslı polimerik 

jellerin sentezinin kondenzasyon 

polimerizasyonu yöntemi ile 

gerçekleştirilmesi 

 Yüksek organik solvent absorblama 

özelliğine sahip polimerlerin 

sentezlenmesi 

 Kullanılan farklı uzunluktaki diol 

monomerlerinin polimerin özelliklerine 

etkilerinin incelenmesi 

 

 

 

Jeller; elastik çapraz bağlı 

ağ yapı ve solventten 

oluşan katı benzeri 

materyallerdir. Islak ve 

yumuşak yapıdadırlar ve 

katıya benzemektedirler 

fakat büyük 

deformasyonlara 

dayanabilmektedirler. Bu 

özellik; kuru ve sert olan 

pek çok ticari materyalin 

örneğin metaller, 

seramikler ve plastiklerin 

tersine bir durumdur. Bu 

özelliklerinden dolayı 

polimerik jeller hem 

endüstride hem de analitik 

uygulamalarda pek çok 

uygulama olanağı 

bulmaktadır. Hem günlük 

hayatımızda, hem 

endüstriyel boyutta 

uygulama alanlarına örnek 

olarak; likid 

kromotografisinde 

kolonlarda, iyon 

değiştiricilerde, çocuk bezi 

gibi pek çok alanı örnek 

verebiliriz. 

Bu projede lineer alifatik 

dioller ile 

tetraortosilikatların 

kondenzasyonundan çapraz 

bağlı poliortosilikatlar 

sentezlendi. Proje; çapraz 

bağlı polimerlerin sentezi, 

karakterizasyonu ve 

polimerlerin organik 

solvent absorblama 

özelliklerinin incelenmesi 

olmak üzere iki aşamadan 

oluşmaktadır. Sentezlenen 

polimerler FT-IR, katı hal 
13C ve 29Si CPMAS NMR ve 

termal metodlar ile 

karakterize edildi. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2009 / 2010 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 24.450 TL 

İlgi Alanları: Çapraz Bağlı Polimerler, Polimerik Absorbentler,  

Organojeller, Fonksiyonel Polimerler, Polimerik Adsorbentler, 

Polimer-Metal Kompleksleri, Spiro Polimerler,  İletken 

Polimerler  

 



 

  Sentezlenen çapraz bağlı PPG 

jellerinin petrol kökenli solventlere, 

yakıtlara ve petrole olan ilgisinin 

yüksek olmasının yanı sıra, 

absorbsiyonun da hızlı olması    

  Absorblanan solventlerin 

polimerlerden hızlı ve etkin bir 

şekilde ayrılmasıyla yeniden ve 

yeniden - kapasitelerinde herhangi 

bir değişim olmadan- kullanılabilen 

polimerik absorbentlerin 

sentezlenmesi 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ORGANİK SOLVENT VE PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN 

ÇEVREDEN  GİDERİMİ İÇİN  POLİ(PROPİLEN GLİKOL) 

ORGANOJELLERİNİN HAZIRLANMASI 

  Bu projenin temel amacı; petrol kökenli 

organik solventleri (diklorometan, 

tetrahidrofuran, benzen, vb.), yakıtları 

(benzin, dizel) ve ham petrolü 

absorblama özelliğine sahip yeni çapraz 

bağlı polimerik jellerin sentezlenmesi ve 

sentezlenen jellerin, bu petrol kökenli 

organik sıvıların çevreden temizlenmesi 

ve gideriminde kullanılmasıdır. 

  Farklı molekül ağırlığında PPG 

kullanılmasının elde edilen polimerik 

jellerin özelliklerine olan etkilerinin 

sistematik olarak incelenmesi 

  Plastik endüstrisi, sterilize ürünlerin 

yapımında, kozmetikte, tekstilde, 

poliüretan köpük yapımı gibi çok farklı 

kullanım alanları bulunan PPG’nin 

organik solvent ve petrol türevi yakıtlar 

için de sorbent olarak kullanımının 

ortaya konulması 

 

 

Bu projede; poli(propilen 

glikol) (PPG) esaslı 

organojellerin sentezlenmesi 

ve bu jellerin çeşitli 

nedenlerle çevreye yayılan 

petrol türevi organik sıvıların 

ve ham petrolün yayıldığı 

ortamdan hızlı bir şekilde 

giderilmesi ve bu sıvıların geri 

kazanımında kullanılması 

incelenmektedir. PPG esaslı 

jellerin sentezinde farklı 

molekül ağırlıklarında PPG 

kullanılmasıyla jellerin şişme 

özelliklerinde meydana gelen 

değişiklikler kendi içlerinde 

sistematik olarak 

incelenecektir.  

Sentezlenen PPG esaslı 

absorbentlerin yapısal 

karakterizasyonu; FT-IR, katı 

hal 13C ve 29Si CPMAS NMR ve 

elementel analiz yöntemleri 

kullanılarak aydınlatılacaktır. 

Polimerlerin termal özellikleri 

ise Termal Gravimetrik Analiz 

(TGA) ve Diferansiyel 

Taramalı Kalorimetri (DSC) 

gibi yöntemlerle 

belirlenecektir. Sentezlenen 

polimerlerin petrol kökenli 

organik solventler 

(diklorometan, 

tetrahidrofuran, benzen, 

hekzan, siklohekzan, vb.), 

yakıtlar ve petrol içindeki 

şişme davranışları 

incelenecektir. 

Projeden alınan sonuçlar 

uygulamaya geçirilebilecek 

niteliktedir ve yeni 

sentezlenen poli(propilen 

glikol) esaslı absorbentler 

çevreye karışmış petrol ve 

petrol türevi organik sıvıların 

uzaklaştırılmasında ve geri 

kazanılmasında etkin bir rol 

oynayabilecek kapasiteye 

sahip olacaktır.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2014 / 2015 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 30.000 TL 

a b c d 

(a) Absorbentin saf su absorbsiyon kapasitesi, (b) 

absorbentin benzen absorbsiyon kapasitesi, (c) 

absorbentin saf su yüzeyinden benzen absorbsiyon 

kapasitesi, (d) absorbentin yapay deniz suyu 

yüzeyinden benzen absorbsiyon kapasitesi 

İlgi Alanları: Çapraz Bağlı Polimerler, Polimerik Absorbentler,  

Organojeller, Fonksiyonel Polimerler, Polimerik Adsorbentler, 

Polimer-Metal Kompleksleri, Spiro Polimerler,  İletken 

Polimerler  

 



 

 Bu proje kapsamında, fotodinamik 

terapide kullanılan 

fotosensitizerlerin agregasyon ve 

suda çözünmeme gibi en önemli 

dezavantajları giderilmiştir.  

 

 Hem suda hem de organik çözücüler 

içerisinde çözünebilen ve agregasyon 

yapmayan alüminyum, galyum ve 

indiyum ftalosiyaninler ilk kez 

literatüre kazandırılmış ve 

ftalosiyanin kimyasında bir ilk 

başarılmıştır. 

 

 Yapılan çalışmalar ile halen 

fotodinamik terapi ile kanser 

tedavisinde kullanılan 

fotosensitizerlerin eksik yanları 

giderilerek daha ümit vaat edici 

üçüncü nesil fotosensitizerler 

geliştirilmiştir. 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

NANOPARTİKÜL-FTALOSİYANİN FOTOSENSİTİZERLERİN 

SENTEZİ VE FOTODİNAMİK TERAPİ UYGULAMALARI 

 

 Fotodinamik terapi ajanları olarak 

kullanılabilecek hem suda hem de 

organik çözücü içerisinde çözülebilen 

ftalosiyanin bileşiklerinin 

sentezlenmesidir. 

 

 Bu çalışmada, ftalosiyanin halkasına 

çözünürlüğü arttıracak gruplar 

bağlanarak çözünürlük problemi 

giderilmiş ayrıca, agregasyonu önlemek 

için de merkez atomu olarak aksiyal 

ligand bağlayabilen metaller 

kullanılmıştır. 

 

 Bu kapsamda çeşitli gruplar ile sübstitüe 

olmuş alüminyum, galyum ve indiyum 

ftalosiyanin bileşikleri sentezlenmiştir. 

 

 Sentezlenecek olan ftalosiyanin 

bileşiklerinin CdTe yarı iletken 

nanopartiküller ile karıştırılması 

sonucunda aktiviteleri artmıştır. 

 

 

Özellikle boyar madde ve 

katalizör olarak 

kullanılmalarından dolayı 

ftalosiyanin bileşikleri ile 

ilgili uzun yıllardır 

çalışmalar yapılmaktadır. 

Son yıllarda ftalosiyaninler 

önemli bir kanser tedavi 

yöntemi olan fotodinamik 

terapide fotosensitizer 

olarak kullanılması gibi bir 

çok yeni alanda 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Yüksek dalga boyunda 

(near IR) absorpsiyon 

yapmaları, yüksek triplet 

kuantum verimleri, triplet 

halde kalma sürelerinin 

uzun olması ve etkili bir 

şekilde singlet oksijen 

oluşturabilme kapasiteleri 

nedeniyle ftalosiyanin 

bileşikleri fotodinamik 

terapi ile kanser 

tedavisinde 

kullanılabilecek hedef 

moleküllerdir.  

Vücut sıvısına direkt olarak 

verilebildiği için suda 

çözünebilen 

fotosensitizerler 

fotodinamik terapide 

önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Ancak, 

ideal bir fotosensitizer için 

suda çözünürlük yeterli 

değildir. Fotosenzitizer 

moleküllerinin lipid içeren 

hücre membranından 

geçebilmeleri için organik 

çözücüler içerisinde de 

çözünmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak ideal bir 

fotosensitizer hem suda 

hem de organik çözücüler 

içerisinde çözünebilme 

özelliğine sahip olmalıdır.  

 

 

  

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2008 / 2010 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 119.057 TL 
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İlgi Alanları: Anorganik kimya, Ftalosiyanin bileşikleri, Bodipy 

bileşikleri, fotodinamik terapi, Kimyasal Sensörler, 

Yenilenebilir enerji kaynakları, Fotofiziksel ve fotokimyasal 

özellikler. 



 Yeni periferal, non-periferal okta- ve 

tetra-  S ve O atomları içeren alkil ve 

poli(oksietilen) sübstitüe sıvı-kristal 

kurşun ve bakır ftalosiyaninlerin  

sentezlenmesi ve mezomorfik 

özelliklerinin  incelenmesi 

hedeflenmiştir. 

 

 Rusya ve Türkiye’deki 

araştırmacıların bir araya 

getirilmesiyle, karşılıklı bilgi 

birikimlerinin paylaşılması ve 

birbirlerine aktarılması sağlanacaktır.  

 

 Çalışmalar sonucunda elde edilen 

sonuçlar makale haline getirilerek SCI 

kapsamındaki dergilerde yayınlanarak 

ülke bilimine katkıda bulunulmuştur. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ELEKTRONİK UYGULAMALAR İÇİN MESOMORFİK MOLEKÜLER 

MALZEMELER : FİLM YÜZEYLERİNDEKİ YAPISAL 

DÜZENLENMELERİN TANIMLANMASI 

 

 

 

 

 

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2009/ 2011 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 184.000 TL 

 Bu proje kompleks moleküler sistemlerin 

substrat üzerinde moleküllerin film 

üzerinde kendiliğinden düzenlenmesi 

çalışmalarında karşılaşılan temel 

problemlerin çözülmesini ve çeşitli 

parametrelerin yapıya etkilerini 

incelemeyi amaçlamaktadır.  

 

 Alan-etkili transistör uygulamalarında 

elektriksel hareketliliği sağlayacak  

homojen düzenlenmeye, fotovoltaik hücre 

ve light-emmitting  diotlarda (ışık yayan 

diyodlar) ise   elektriksel hareketliliği 

dikey yönde oluşturan homeotropik  

moleküller düzenlenmeye  gerek vardır. 

Sentezlenen sıvı kristal ftalosiyaninlerin, 

homojen veya homeotropik kolonlar 

şeklinde düzenlenmiş filmler 

oluşturdukları çeşitli ölçümlerle 

belirlenecektir. 

 

 Elektrotlar arasında yeterli 

düzenlenmenin kontrolü için gerekli olan 

düzenlenme tipini belirleyen ana faktörler 

saptanacaktır. 

 

 

İlgi Alanları: Anorganik kimya, Ftalosiyanin bileşikleri, Bodipy 

bileşikleri, fotodinamik terapi, Kimyasal Sensörler, 

Yenilenebilir enerji kaynakları, Fotofiziksel ve fotokimyasal 

özellikler. 

 

Ftalosiyaninler (Pcs) gibi 

yüksek -konjugasyonuna 

sahip organik sistemlerin 

göstedikleri üstün elektriksel 

ve nonlinear optik 

özellikleri, bu bileşiklerin 

metal iyonları ile kararlı 

komplekslerinin 

oluşturulması ile daha da 

yükseltilebilir. Bu 

makrosiklik birimlerin iki 

veya daha fazlasının tek 

boyutlu olarak kendiliğinden 

düzenlemesi (self-assembly) 

ile fizikokimyasal özellikleri 

gelişmiş moleküler 

malzemelerin elde 

edilmesini sağlar. Bu şekilde 

ftalosiyanin çekirdeğinin 

uzun esnek hidrokarbon 

zincirleri ile periferal 

pozisyonda sübstitüe 

edilmesi bu bileşiklerin 

termotropik diskotik sıvı-

kristal davranış göstermesini 

sağlar. Bu sıvı-kristal 

düzenlenmede hidrokarbon 

zincirleri ile çevrelenmiş 

makrosiklik çekirdekler 

kolonlar oluşturacak şekilde   

istiflenirler. 

 

Bu proje kapsamında, yeni 

periferal, non-periferal 

okta- ve tetra-  S ve O 

atomları içeren alkil ve 

poli(oksietilen) sübstitüe 

sıvı-kristal kurşun ve bakır 

ftalosiyaninler 

sentezlenecektir. 

Ftalosiyaninlerin sentezinde 

yüksek verimle ve seçici 

olarak ürün elde edilmesi 

için mikrodalga ve klasik 

sentez metotları denenerek 

reaksiyon şartları 

geliştirilecektir. Bu 

ftalosiyanin bileşiklerinin 

sübstitüsyon tiplerinin (okta- 

, tetra- ve periferal, non-

periferal) mezomorfik 

davranışlarına etkileri 

belirlenerek bu bileşiklerin 

mezomorfik özellikleri 

incelenecektir.  

 

  

  

 



 

 Tek duvarlı karbon nanotüpler ile 

etkileşim yapabilecek ve oda 

sıcaklığında sıvı kristal özellik 

gösterebilecek yeni AB3 tipi 

asimetrik ftalosiyanin bileşiklerinin 

tasarlanması ve sentezlenmesi 

hedeflenmiştir. 

 

 Otomobil, kamyon ve otobüs gibi 

taşıtların eksozlarından çıkan insan 

sağlığına ve çevreye zararlı bir takım 

gazların tespit edilmesinde 

kullanılabilecek yeni malzemelerin 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

 

 İnsanlık için büyük bir tehtid 

oluşturan bu zehirli gazların 

belirlenmesi ve gerekli  tedbirlerin 

alınmasına katkıda bulunulmuştur. 

 

 Çalışmalar sonucunda elde edilen 

sonuçlar makale haline getirilerek 

SCI kapsamındaki dergilerde 

yayınlanarak ülke bilimine katkıda 

bulunulmuştur. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

 Oda sıcaklığında sıvı kristal özellik 

gösterebilecek yeni sübstitüe AB3 tipi 

asimetrik ftalosiyanin bileşiklerinin 

tasarlanarak yapılabilirliklerinin 

araştırılması, sentezi, karakterizasyonu 

ve bu ftalosiyanin bileşiklerinin taşıtların 

eksozlarından çıkan insan sağlığına ve 

çevreye zararlı gazlara karşı sensör 

özelliklerinin incelenmesidir. 

 

 İki ülke (Türkiye-Rusya) arasındaki 

araştırmacılar bir araya getirilerek 

karşılıklı bilgi birikimlerinin paylaşmaları 

sağlanmıştır. 

 

 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK-RFBR   

                                 (RUSYA) 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2014 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 202 280 TL 

Gelişen teknolojinin 

taleplerini karşılamak 

için elektriksel, optik ve 

mekanik özelliklere sahip 

fonksiyonel malzemelerin 

geliştirilmesi son derece 

önemlidir. İki ya da daha 

fazla bileşiğin bir araya 

gelmesi nedeniyle hibrit 

malzemeler ileri 

teknolojik malzemeler 

arasında önemli yer 

tutarlar. Gelişmekte olan 

bir araştırma alanı ise 

karbon nanotüplerin 

(CNT) optoelektronik, 

elektrokatalitik ve sensör 

özelliklerini arttırmak 

üzere ftalosiyaninler (Pc) 

ile birleştirilmesi üzerine 

odaklanmaktadır. Tek 

başına CNT ya da Pc 

kullanımı ile 

karşılaştırıldığında CNT-

Pc hibritlerin daha etkili 

sonuçlar verdiği 

görülmüştür. Karbon 

nanotüplerin oda 

sıcaklığında diskotik sıvı 

kristal ftalosiyaninler 

içerisinde dağılmalarının 

sensör uygulamaları için 

kullanışlı ilginç 

özelliklere sahip yeni 

malzemelerin elde 

edilmesini 

sağlayabileceği bu proje 

ile gösterilmiştir. 

TEK DUVARLI KARBON NANOTÜP / FTALOSİYANİN 

HİBRİT MALZEMELER: SENTEZ, KARAKTERİZASYON VE 

SENSÖR ÖZELLİKLERİ  
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İlgi Alanları: Anorganik kimya, Ftalosiyanin bileşikleri, Bodipy 

bileşikleri, fotodinamik terapi, Kimyasal Sensörler, 

Yenilenebilir enerji kaynakları, Fotofiziksel ve fotokimyasal 

özellikler. 



 Proje kapsamında yapılan çalışmalar 

sonucunda elde edilen yeni 

ftalosiyanin-BODIPY fotosensitizer 

bileşiklerinin PDT yöntemi ile kanser 

tedavisinde kullanılabilirlikleri 

araştırılarak henüz tam olarak 

tedavisi bulunmayan bu hastalığın 

tedavisine katkı sağlanması 

hedeflenmektedir. 

 

 Çalışmalar sonucunda elde edilen 

sonuçlar makale haline getirilerek 

SCI kapsamındaki saygın dergilerde 

yayınlanarak ülke bilimine katkıda 

bulunulmuştur. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

FOTODİNAMİK TERAPİ AMAÇLI YENİ TİP 

FOTOSENSİTİZERLERİNİN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL VE 

FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 Bu projenin amacı; kanser tedavi 

yöntemlerinden biri olan fotodinamik 

terapi (PDT)’de kullanılabilecek suda 

çözülebilen yeni tip orijinal 

fotosensitizer bileşiklerinin 

sentezlenmesidir. Bu amaçla ftalosiyanin 

ve BODIPY bileşikleri hem oksijen atomu 

hem de etilen grubu ile birbirlerine 

sübstitüe edilmiştir. 

 

 Proje yürütücüsünün fotodinamik terapi 

amaçlı fotosensitizerlerin geliştirilmesi 

ve özelliklerinin incelenmesi ile ilgili 

yurtdışında yaptığı doktora sonrası 

çalışmalar ile elde ettiği bilgi birikiminin 

ülkemize aktarılmasıdır. 

  

 

Günümüzde insanoğlunun 

karşı karşıya kaldığı en 

büyük sağlık problemlerinin 

başında kanser 

gelmektedir. Geleneksel 

tedavi yöntemlerinin 

dezavantajları, yeni kanser 

tedavi yöntemlerinin 

gelişmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu tedavi 

yöntemlerinden biri olan 

fotodinamik terapi 

(Photodynamic Therapy-

PDT)’de  prensip tek başına 

toksik etki göstermeyen 

fotosensitizer olarak 

isimlendirilen ışığa duyarlı 

bir maddenin ışığa maruz 

bırakılmasıyla oluşan 

serbest radikaller ve singlet 

oksijenin, lipit, protein ve 

nükleik asitler gibi birçok 

biyolojik molekülle 

etkileşip apoptozis 

(programlı hücre ölümü) ya 

da nekrozis (programsız 

hücre ölümü) yoluyla 

kanser hücrelerinde ölüme 

neden olmasıdır. Kullanılan 

ışığa duyarlı maddenin 

sistemik toksisite 

oluşturmadan seçici olarak 

tümör dokusunda birikmesi 

ve ışığın sadece tümör 

bölgesine uygulanabilmesi 

ile normal doku hasarının 

engellenmesi, istenilen 

sonuç elde edilene kadar 

tekrarlanabilir olması ve 

ucuz maliyeti PDT’yi 

geleneksel onkoterapi 

yöntemlerine karşı üstün 

kılmaktadır.  

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011 / 2013 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 167.440 TL 
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İlgi Alanları: Anorganik kimya, Ftalosiyanin bileşikleri, Bodipy 

bileşikleri, fotodinamik terapi, Kimyasal Sensörler, 

Yenilenebilir enerji kaynakları, Fotofiziksel ve fotokimyasal 

özellikler. 



 

 Elde edilen yeni tip 

fotosensitizerlerin özellikle hem 

görüntüleme hem de tedavi 

özelliklerine sahip olması nedeniyle 

PDT ile kanser tedavisine önemli 

katkılar sağlayarak bu alandaki 

boşluğu dolduracağı 

düşünülmektedir.  

 

 Elde edilecek sonuçlardan hem 

ftalosiyanin hem piren hem de 

BODIPY bileşikleri ile çalışan yerli ve 

yabancı birçok araştırıcının 

yararlanacağı beklenmektedir. 

 

 Bu proje hem ftalosiyanin, piren, 

BODIPY kimyasında hem de 

fotodinamik terapi ile kanser tedavisi 

uygulamalarında yeni bir çalışma 

olacaktır.  

 

 Çalışmalar sonucunda elde edilen 

sonuçlar makale haline getirilerek 

SCI kapsamındaki dergilerde 

yayınlanarak ülke bilimine katkıda 

bulunulmuştur. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

 PDT uygulamalarında farklı amaçlar için 

kullanılan piren, BODIPY, ftalosiyanin 

gibi grupların kendi başlarına göstermiş 

oldukları bu özellikler bir molekül 

üzerinde toplanarak kanser tedavisinde 

kullanılacak üstün özellikli bir 

fotosensitizer sentezlenmesi 

hedeflenmektedir.  

 

 Elde edilen fotosensitizerlerin PDT 

aktiviteleri in vitro koşullarda kanser 

hücre dizileri kullanılarak test 

edilecektir.  

 

 Sentezlenen yeni fotosensitizer 

bileşiklerinin karakterizasyonları 

yapıldıktan sonra bu bileşiklerin PDT’de 

kullanılabilirliklerini araştırmak için 

fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri 

incelenmiştir. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2013 / 2014 

Süresi        : 12 Ay 

Bütçesi        : 30.000 TL 

Fotodinamik terapi (PDT) 

uygulamalarında, yüksek 

dalga boyunda absorpsiyon 

yapmaları, triplet halde 

kalma sürelerinin uzun 

olması ve yüksek verimde 

singlet oksijen üretmeleri 

sebebiyle fotosensitizer 

olarak kullanılabilecek olan 

hedef bileşiklerden birisi 

de çinko ftalosiyanin 

türevleridir. Diğer taraftan 

BODIPY bileşiklerinde 

fotosensitizer olarak 

PDT’de kullanılması 

yanında sahip oldukları 

yüksek floresan kuantum 

verimleri sayesinde PDT 

kullanımında vücut 

içerisinde takip olanağı da 

sağlamaktadırlar. 

 

Diğer taraftan piren 

bileşikleri yüksek konjuge 

bir yapıya sahip olması, 

yüksek floresan kuantum 

verim ve ömürleri 

sebebiyle son zamanlarda 

fotosensitizer olarak PDT 

uygulamalarında da tercih 

edilen bileşik sınıfındadır. 

 

Bu üç molekülün 

fotosensitizer olarak ilk 

defa birleştirilmesi ile elde 

edilecek olan yeni tip 

fotosensitizerlerin özellikle 

hem görüntüleme hem de 

tedavi özelliklerine sahip 

olması nedeniyle PDT ile 

kanser tedavisine önemli 

katkılar sağlayarak bu 

alandaki boşluğu 

dolduracağı 

düşünülmektedir.  

DİMERİK PİREN-BODIPY-FTALOSİYANİN FOTOSENSİTİZERLERİN 

SENTEZİ VE İN VİTRO FOTODİNAMİK KANSER TERAPİ 

AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 
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İlgi Alanları: Anorganik kimya, Ftalosiyanin bileşikleri, Bodipy 

bileşikleri, fotodinamik terapi, Kimyasal Sensörler, 

Yenilenebilir enerji kaynakları, Fotofiziksel ve fotokimyasal 

özellikler. 



 

 Proje kapsamında yapılacak olan 

çalışmalar ile projede bursiyer olarak 

yer alması planlanan doktora 

öğrencilerinin tez çalışmalarının 

yapılması planlanmaktadır. Böylece 

projeden alacakları destek ile bu 

öğrencilerin doktoralarını 

tamamlayarak ülkemizin öğretim 

üyesi ihtiyacının giderilmesine katkı 

sağlanacaktır. 

 Çalışmalar sonucunda elde edilecek 

sonuçların makale haline getirilerek 

SCI kapsamındaki saygın dergilerde 

yayınlanması ile ülke bilimine katkıda 

bulunmaktır. Olumlu sonuçlar elde 

edildiği takdirde bu çalışmaların 

patentlenmesi de planlanmaktadır. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KANSERİN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ (THERANOSTIC) AMAÇLI YENİ 

FTALOSİYANİN-BOR DİPİROMETENE (BODIPY) FOTOSENSİTİZERLERİN 

“CLICK” YÖNTEMİ İLE SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ  

 

 Hedeflenen yeni fotosensitizer 

bileşiklerinin sentezi ve yapı aydınlatma 

çalışmalarının yanısıra kanserin teşhis ve 

tedavisinde kullanılabilirliklerinin 

araştırılması bakımından bu bileşiklerin 

fotofiziksel ve fotokimyasal özelikleri 

belirlenecektir.  

 Elde edilecek yeni fotosensitizerlerin 

kanser hücrelerine karşı in vitro biyolojik 

aktiviteleri de araştırılacaktır. 

 Önerilen bu projenin sadece sentez ve 

yapı aydınlatma çalışmalarının yapılacağı 

bir temel bilim projesi olmasının yanısıra 

değişik disiplinlerin çalışmalarını da 

içeren uygulamaya yönelik bir proje 

olması amaçlanmaktadır. 

 

 

 

Günümüzde insanlığın karşı 

karşıya olduğu en önemli 

sağlık problemlerinden birisi 

de kanserdir. Her yıl dünyada 

milyonlarca insan bu hastalığa 

yakalanmakta ve yine 

milyonlarca insan kanser 

nedeniyle hayatlarını 

kaybetmektedir. Dünya sağlık 

örgütünün verilerine göre 2008 

yılında 12.7 milyon olan vaka 

sayısı 2012 yılında 14 milyona 

ulaşmıştır. Ayrıca, 2008 

yılında kanser nedeniyle 

ölünlerin sayısı 7.6 milyon 

iken bu sayı 2012 yılında 8.2 

milyona yükselmiştir. 

Ülkemizde ise vaka sayısı 2012 

yılında bir önceki yıla oranla 

%3 artarak 1 milyon 234 bin’e 

ulaşmış, yine ülkemizde 2008 

yılında 61 bin 800 kişi bu 

hastalık nedeniyle hayatını 

kaybederken 2012 yılında bu 

rakam 100 bin 100’e çıkmıştır. 

Bu projenin ana hedefi 

dünyada ve ülkemizde çok 

sayıda insanı etkileyen kanser 

hastalığının teşhis ve 

tedavisinde kullanılabilecek 

yeni bileşiklerin elde edilmesi 

ve bu bileşiklerin özelliklerinin 

incelenerek bu hastalığın 

teşhis ve tedavisine bir 

katkıda bulunmaktadır. 

  

Proje kapsamında, hedeflenen 

yeni fotosensitizer 

bileşiklerinin sentezi ve yapı 

aydınlatma çalışmalarının 

yanısıra kanserin teşhis ve 

tedavisinde 

kullanılabilirliklerinin 

araştırılması bakımından bu 

bileşiklerin fotofiziksel ve 

fotokimyasal özelikleri 

belirlenecektir. Ayrıca elde 

edilecek yeni 

fotosensitizerlerin kanser 

hücrelerine karşı in vitro 

biyolojik aktiviteleri de 

araştırılacaktır. Bu sayede 

önerilen bu projenin sadece 

sentez ve yapı aydınlatma 

çalışmalarının yapılacağı bir 

temel bilim projesi olmasının 

yanısıra değişik disiplinlerin 

çalışmalarını da içeren 

uygulamaya yönelik bir proje 

olması amaçlanmaktadır  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2015 / 2016 

Süresi        : 12 Ay 

Bütçesi        : 30.000 TL 
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bileşikleri, fotodinamik terapi, Kimyasal Sensörler, 

Yenilenebilir enerji kaynakları, Fotofiziksel ve fotokimyasal 

özellikler. 



 

 Her biri kendi başına kanserle 

mücadelede kullanılan dört farklı 

grup birbirleriyle birleştirilerek 

kanser tedavisinde kullanılmak üzere 

değişik özellikleri üzerinde 

bulunduracak beş adet orijinal 

bileşiğin sentezlenmesi 

hedeflenmektedir.  

 Kanser tedavisine bilimsel açıdan 

yeni bir bakış açısının 

kazandırılacaktır.  

 Elde edilecek olan sonuçlar konu ile 

ilgili değişik konferanslarda ve SCI 

kapsamındaki saygın dergilerde 

sunularak bilimsel birikime katkıda 

bulunulacaktır. 

 Projeden elde edilecek olan sonuçlar 

olumlu olduğu taktirde, bu 

sonuçlardan patent alınması yoluna 

gidilerek ülke ekonomisine de katkı 

sağlanacaktır. 

 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YENİ TİP ÇOK FONKSİYONLU FOTOSENSİTİZER 

BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN 

İNCELENMESİ 

 Çalışmanın amacı, kanserin teşhisinde ve 

tedavisinde kullanılabilecek aynı 

zamanda hedefli bir şekilde kanser 

hücrelerinde birikebilecek çok 

fonksiyonlu hedef moleküllerin 

sentezlenmesi ve bu bileşiklerin kanser 

hücrelerine karşı biyolojik aktivitelerinin 

in vitro ortamda incelenmesidir. Bu 

kapsamda, kanser tedavisi için gerekli 

olan birden fazla özelliği aynı molekül 

içerisinde bulunduran yeni bileşiklerin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

Çağımızın hastalığı olarak 

bilinen kanser, bir organ 

veya dokudaki hücrelerin 

düzensiz bir şekilde 

bölünerek  çoğalmasıyla 

meydana gelen tümörlerin 

neden olduğu bir 

hastalıktır. Günümüzde bu 

hastalık ile mücadele için 

çok farklı yöntemler 

kullanılmasına rağmen tam 

olarak bir tedavi henüz 

geliştirilememiştir. 

Fotodinamik terapi (PDT) 

uygulanan yöntemler 

arasında yan etkisi en az 

olması nedeniyle gelecek 

vaat eden tedavilerin 

başında gelmektedir. PDT 

ile kanser tedavisinin 

temelinde ışık 

bulunmaktadır.  Bu tedavi 

için gerekli olan diğer 

gereksinimler ise ışık ile 

aktive olabilen 

fotosensitizer adı verilen 

maddeler ve oksijendir. 

Uzun dalga boyunda (yakın 

IR) ışığı absorbe edebilecek 

fotosensitizerlerin 

geliştirilmesi PDT için son 

derece önemlidir. 

Fotosensitizerin  uzun 

dalga boyunda absorpsiyon 

yapabilmesi sayesinde hem 

iç bölgelerde oluşmuş 

tümörler tedavi 

edilebilecek, hem de düşük 

enerjili ışık kullanılacağı 

için sağlıklı hücrelere 

verebilecek tahribat 

azaltılmış olacaktır. 
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 Bu proje kapsamında suda çözünebilen, 

agregasyon yapmayan ve yüksek singlet 

oksijen oluşturma kapasitesine sahip 

olabilecek yeni nesil ftalosiyanin 

fotosensitizer bileşikleri sentezlenerek 

bilim dünyasına sunulacaktır. 

 Elde edilecek yeni fotosensitizer 

bileşiklerinin biyolojik hücre çalışmaları 

ise Bulgar grubu tarafından incelenecek 

ve bu sayede ortak çalışmaların devam 

etmesi sağlanacaktır.  

 Bu projenin hali hazırda işbirliği 

içindeki grupların yanında, elde 

edilecek olan fotosensitizerlerin 

özellikle in vivo hayvan denemeleri 

bakımından yeni ortak çalışmalara kapı 

açacağı düşünülmektedir. Bu sayede 

disiplinler arası bir çalışma ortamı 

hazırlanmış olacaktır.  

 Elde edilecek olan sonuçlar ile patent 

alımına başvurulacak ve daha ileri 

çalışmalar ile bir ilaç geliştirilmesi 

sağlanacaktır. Bu sayede bilimsel 

etkinin yanı sıra ekonomik katkı da 

sağlanmış olacaktır.  

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

FLORESANS TANIMLAMA VE FOTODİNAMİK TERAPİ 

SENTEZİ AMAÇLI FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİ 

 PDT’ de kullanılabilecek suda çözülebilen 

yeni tip orijinal fotosensitizer 

bileşiklerinin sentezlenmesi. 

 Bulgaristan’daki grup tarafından kanser 

hücreleri üzerinde biyolojik denemelerin 

yapılması ve bu bileşiklerin PDT 

özelliklerinin biyolojik açıdan da 

incelenmesi. 

 Proje kapsamında yapılacak olan 

çalışmalar ile projede bursiyer olarak yer 

alması planlanan öğrencilerin tez 

çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.  

 Ayrıca çalışmalar sonucunda elde edilecek 

sonuçlar makale haline getirilerek SCI 

kapsamındaki dergilerde yayınlanarak ülke 

bilimine katkıda bulunulacaktır.  

Fotodinamik terapi  (PDT) 

fotosensitizer adı verilen 

ışığa duyarlı madde, uygun 

ışık ve moleküler oksijenin 

fotokimyasal etkileşimi 

sonucu meydana gelen ve 

kanser tedavisinde hızla 

gelişen bir yöntemidir. 

Ftalosiyanin bileşikleri 

hücrelerin fototoksisitesi için 

yeterli olan singlet oksijen 

oluşum mekanizması 

üzerinden PDT aktivitesi 

göstermektedirler. Bu 

projede sübstitüent olarak 

pozitif yüklü fonsiyonel 

guplara sahip aksiyel olarak 

sübstitüe edilmiş suda 

çözünür silisyum(IV) 

ftalosiyaninlerin sentezi 

amaçlamaktadır. Kanser 

hücrelerinin teşhisi ve PDT 

yöntemi ile tedavisi amacıyla 

aksiyel substituent olarak 

kanser hücrelerine spesifik 

ve/veya biyolojik olarak aktif 

sübstitüentler seçilmiştir. 

Proje kapsamında elde 

edilecek olan yeni silisyum 

ftalosiyanin 

fotosensitizerlerinin 

floresans yöntemi ile kanser 

hücrelerinin teşhisi ve 

fotodinamik terapi ile 

tedavisi çalışılacaktır.  

Bu proje kapsamında 

hedeflenen 

fotosensitizerlerin PDT 

aktivitelerinin belirlenmesi 

amacıyla fotofiziksel ve 

fotokimyasal ölçümleri 

yapılacaktır. Daha sonra bu 

bileşiklerin in vitro hücre 

çalışmaları yapılarak hücre 

ortamında kanser hücrelerine 

karşı aktiviteleri 

belirlenecektir. Bu proje 

çerçevesinde kanserin PDT 

ile tedavisinde 

kullanılabilecek hedef 

ilaçların elde edilmesi 

hedeflenmektedir.  
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Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

 
Dilovası’nda örneklenen  ortalama  

TUOB [µg/m3] derişimlerinin 

mekansal dağılımı 

 

DİLOVASI DIŞORTAM HAVASINDA BULUNAN UÇUCU 

ORGANİK BİLEŞİKLERİN TÜRLENDİRİLMESİ VE 

ÖLÇÜLMESİ 

Çalışma Alanları: Analitik Kimya, Kromatografik 

Ayırmalar, GC-MS, İç ve Dış ortam Havalasında Uçucu 

Organik Bileşiklerin Analizi, Elektroanalitik Yöntemler 

Çeşitli sanayi kuruluşlarının yer aldığı 

Dilovası beldesinde seçilen  noktalardan 

uzun süreli pasif örnekleme ile hava 

örnekleri   toplanarak,  dış ortam 

havasında  bulunan  UOB ‘lerin; 
  TD-GC-MS/FID birleşik analiz 

yöntemiyle türlendirilmesi ve    
derişimlerinin ölçülmesi,   

 Seçilen  noktalardaki UOB lerin  
türleri ve derişimlerinin  bir yıl süre 
ile izlenmesi,  

 Bölgedeki  UOB  kirliliğinin yer ve 
zamana göre değişiminin  ortaya 
çıkarılması. 

Yoğun endüstriyel 

faaliyetlerin yanı sıra bir 

çanak içinde konumlanmış 

olması nedeniyle ciddi 

derecede kirlilik sorunu 

yaşayan Dilovası beldesinde 

dış ortam havasındaki  uçucu 

organik bileşiklerin, iki 

haftalık pasif örnekleme ve  

TD-GC –MS  birleşik analiz 

yöntemiyle bir yıl boyunca  

sürekli izlenmesi ile  

bölgedeki  uçucu organik 

bileşik kirliliğinin durumu ilk 

kez olarak ortaya 

çıkartılmıştır. Ayrıca izlenen 

bileşikler  için pasif 

örnekleme yöntemi,  farklı 

adsorbent içeren pasif 

örnekleyiciler  ve  yüzey 

alanları  farklı olan eksenel 

ve radyal  pasif 

örnekleyiciler ile  farklı pasif 

izleme süreleri için 

karşılaştırılmıştır.    Tenax 

TA içeren eksenel tüplerle 

pasif  yöntemle izlenen 

bileşiklerin örneklenmesinde 

sürenin etkisi araştırıldı. 

Yüksek konsantrasyonda 

bulunan bileşiklerin 

bulunduğu bölgelerde, uçucu 

organik bileşiklerin zamana 

bağlı değişimi, uçucu organik 

bileşik  kirliğinin dağılımı ve 

noktalar arasındaki farklılık 

ile bölgedeki uçucu organik 

bileşiklerin kaynakları 

istatistiksel metodlar 

kullanılarak belirlenmeye 

çalışılmıştır.Yapılan izleme 

çalışması ile bölgede 

özellikle Hekzan ve Toluen 

açısından büyük bir kirlilik 

olduğu tespit edilmiştir. 

Ölçüm noktaları içinde en 

çok kirlilik,  sanayi 

noktalarına yakın ve bölgenin 

alçak kısımlarında 

gözlenmiştir. Ayrıca emisyon 

kaynaklarından havaya 

salınan miktarların gün 

içinde sabit olmayıp, büyük 

dalgalanmalar gösterdiği 

görüldü. 
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 Bu projede fotodinamik terapi ve  

teranostik amaçlı iki farklı platformda 

kullanılan bileşiklerin aynı molekül 

içinde yer aldığı Zn(II) ve 

Ga(II)ftalosiyanin ve Gd-DOTA 

konjugatları tasarlanmıştır. 

 

 Ftalosiyanin komplekslerinin 

fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri 

nedeniyle kanserli hücrelerin 

tedavisinde fotodinamik terapi 

uygulamalarında fotosensitizer olarak 

kullanılmaları ve Gd-DOTA 

kompleklerinin ise manyetik rezonans 

görüntüleme ajanı olmaları, bu 

bileşiklerin kombinasyonuyla hem 

tedavi hem de görüntülemeye yönelik 

yani teranostik amaçlı hibrit 

moleküllerin tasarımı 

gerçekleştirilecektir. 

 

 Bu iki molekülün kombinasyonu 

potansiyel fotodinamik teranostik 

ajanların elde edilmesini 

sağlayacaktır. 
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  Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MOLEKÜLER FOTODİNAMİK TERANOSTİK: ORİJİNAL FTALOSİYANİN-GD 

DOTA İÇEREN KONJUGE YAPILARIN TASARIMI, SENTEZİ VE 

FOTOFİZİKSEL, FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

İlgi Alanları: Ftalosiyanin, porfirin,vic-dioksim bileşiklerinin 

kimyasal sensör ,fotodinamik terapi, sıvı kristal, katalizör, yarı 

iletken, NLO ve fotovoltaik özelliklerinin incelenmesi. 

 

 Bu projenin öncelikli amacı, tanı ve 

tedavide kullanılan iki ayrı bileşiğin aynı 

molekül içinde yer alması ile potansiyel 

fotodinamik teranostik ajanların elde 

edilmesi,  

 

 Bu çerçevede bu teranostik ajanlar, 

özellikle ftalosiyanin bileşiklerinin 

sentezi, saflaştırılması, 

karakterizasyonu, fotofiziksel ve 

fotokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, 

 

 Fotosensitizer olarak kullanılan 

bileşiklerin çeşitli kanser hücreleri 

üzerindeki in-vitro uygulama çalışmaları 

yapılacaktır. 

 

Teranostik terimi, çeşitli 

hastalıklar için tanı ve 

tedavinin tek bir 

platformda birleştirilmesini 

ifade eder. Tanı ve 

tedavinin tek bir 

platformda birleştirilmesi 

sayesinde önce her bir 

tümördeki hücresel 

fenotipler karakterize 

edilip ardından hedefe 

yönelik tedavi 

uygulanabilir. Bu şekilde, 

genel tedaviler yerine 

kişiselleştirilmiş tedaviler 

uygulanarak tedavilerin 

etkinliği artırılabilir. 

Fotodinamik terapi kanser 

tedavisinde kemoterapi, 

radyoterapi ve cerrahi 

müdahaleye alternatif 

olarak kullanılan bir tedavi 

şeklidir. Uygun bir dalga 

boyundaki ışık ile 

etkileşimde bulunan 

molekül fotosensitizer 

olarak adlandırılır. Bu 

etkileşim sonucunda hücre 

içinde bulunan moleküler 

oksijen toksik bir türevi 

olan singlet oksijene 

dönüşerek kanserli 

hücrelere hasar verir ve 

bunları öldürür. 

Ftalosiyaninler günümüzün 

umut verici 

fotosensitizırları 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 teranostik amaçlı 

yeni bileşiklerin eldesi 

açısından oldukça 

önemlidir.  
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 Kimyasal sensörler konusunda 

bilgi birikimini oluşturmak  

 

 Sistemlerin kurularak ar-ge 

ve tez çalışmalarına 

başlamak 

 

 Saygın uluslararası dergilerde 

yayın 

 

 Konunun tanıtılması ve 

tartışılması için 

kongrelere/proje pazarlarına 

katılım 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KİMYASAL SENSÖRLERİN ARAŞTIRILMASI VE 

GELİŞTİRİLMESİ 

 Kimyasal sensör türlerini belirleyip 

çalışma sistemlerine göre alt yapıyı 

kurmak 

 

 Ülkemizdeki ihtiyaçları belirlemek ve 

ilgililerle iç üretim konusunu görüşmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimya sanayiinin ihtiyaçları 

(çözücü buharı,nem,NH3 

düzeyi gibi), savunma 

sanayiinin (kimyasal savaş 

gazlarının veya mayınların 

belirlenmesi) hedefleri, 

madenlerdeki tehlikeli 

gazların, sobalı evlerdeki 

CO sızıntısını veya doğal 

gaz kullanan ev ve 

işyerlerinde gerekli alarm 

cihazları için gerekli 

sensörlerin  belirlenmesi  

bu projenin konusudur. 
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İlgi Alanları: Ftalosiyanin, porfirin,vic-dioksim bileşiklerinin 

kimyasal sensör ,fotodinamik terapi, sıvı kristal, katalizör, yarı 

iletken, NLO ve fotovoltaik özelliklerinin incelenmesi. 

 





 Döngü parçalanışlarının yapısal 

özelliklerinin daha iyi anlaşılması için bu 

konudaki çeşitli problemlerin 

incelenmesi. 

 

 Literatürde sıkça rastlanan çeşitli 

çizgelerin döngü parçalanışları yolunda 

yardımcı problemleri çözüp, olası 

uygulamalarda daha etkin bir şekilde 

kullanılmalarının sağlanması. 

 

 Literatüre bu konuda yeni yöntem ve 

inşa tekniklerinin kazandırılması. 

 

 Çözünebilir döngü parçalanışlarının 

en önemli sorularından olan 

Hamilton-Waterloo Problemi (HWP) 

için farklı parametrelere bağlı 

çözümler getirmek. 

 

 Yine bu alandaki Oberwolfach 

Problemi için de en az üç farklı 

döngü uzunluğu içeren ve döngü 

uzunluklarının sabit değil de 

parametreye bağlı değişken olduğu 

durum için çözümler getirmek.   

 

 Literatürdeki sonuçları farklı çizge 

çeşitlerine uyarlamak ve böylece 

daha gerçekçi modellemelerde 

kullanılabilmelerini sağlamak. 
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    Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ÇİZGELERDE DÖNGÜ PARÇALANIŞLARI 

İlgi Alanları: Çizgelerin Yapısal Analizi, Kombinatoryal 

Tasarım Kuramı, Kombinatorik 

Matematikte çok sayıda 

problem çizgeler 

terminolojisiyle kesin ve 

anlaşılır bir dille ifade 

edilebilir. Günümüzde çizge 

kuramı, bilgisayar bilimleri, 

mühendislik hatta sosyal 

bilimlerdeki uygulamalarıyla 

geniş ölçüde çalışılan bir 

konu olmuştur.  

Çizgelerle yapılacak doğal 

şeylerden biri, çizgeyi, 

köşeler arasındaki yapısal 

ilişkiyi koruyacak şekilde 

parçalara bölmektir. En 

ilginç çizge parçalanışı 

problemlerinin bazıları 

döngü parçalanışlarıyla 

ilgilidir. Hamilton döngüleri 

gibi bazı döngü tiplerine 

olan rağbet, Gezgin Satıcı 

Problemi gibi bazı eniyileme 

problemlerinden doğar.  

Genelde döngü 

parçalanışları NP-Tam 

problemler kategorisinde 

olmakla birlikte, literatürde 

bazı özelliklere sahip 

çizgelerin, belirlenmiş 

döngülere parçalanışlarının 

varlığı hakkında sonuçlar 

bulunmaktadır. 
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QUERCETİN’İN MALİGNANT MEZOTELYOMA HÜCRE PROLİFERASYONU, 

HÜCRE SİKLUSU, APOPTOSİS VE SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARINA 

ETKİLERİNİN ANALİZİ 

İlgi Alanları: Moleküler Kanser Biyolojisi, Hücre Biyolojisi, 

Anti-karsirojen ajanlar, Hücre Sinyal İletim Sistemleri, Hücre 

proliferasyonu, Hücre Siklusu ve Apoptosis. 

 

 

Malignant mezotelioma 

agresif ve öldürücü bir 

tümördür. Endüstrileşen 

dünyada maliganant 

mezoteliomaların artışı ve 

geleneksel ilaçların 

yetersizliği, yeni uygulama 

ve ilaçların geliştirilmesi 

gereğini kritik ve zorunlu 

bir hale getirmiştir.   

 

Son yıllarda artan bulgular, 

bitkilerde doğal olarak 

bulunan flavonoidlerin, 

kanserle bağlantılı bir çok 

biyolojik yol üzerinde 

yararlı rolü olduğunu  

desteklemektedir.   

 

Bitkisel besinlerde en fazla 

rastlanan flavonoidlerden 

birisi olan Quercetin’in 

farklı kanser tiplerinde 

anti-proliferatif ve 

apoptotik mekanizmalarda 

etkili olduğu belirtilmiştir 

Bununla beraber, 

Quercetin’in kanser 

hücreleri üzerindeki işleyiş 

mekanizması tam olarak 

açıklığa 

kavuşturulamamıştır.   

 

Tüm bunlardan yola 

çıkılarak, bu projede 

amaçlanan Quercetin’in 

MM hücre proliferasyonu, 

hücre siklusu ve apoptosis 

mekanizmalarına 

etkilerinin ve bu 

mekanizmalarda rol alan 

sinyal ileti yolları ve 

aralarındaki etkileşim 

karşılaştırılacak; Hücre 

siklusu analizleri 

gerçekleştirilirken MM 

hücrelerinin G1/S/G2 ve 

apoptotik fazları 

izlenecektir. 
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hücrelerde moleküler düzeyde etkisini 

tek ve cisplatinle kombine uygulanarak 

karşılaştırmalı olarak incelemeyi 

amaçladığımız projede, 

 

1) Quercetin  kanserli hücre 

proliferasyonunu doza ve zamana 

bağlı olarak baskılamıştır.  

 

2) Quercetin Cisplatin ile birlikte 

uygulandığında daha etkin olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

3) Kombine ve tek uygulamalar hücre 

siklusunu G1/S’de bloklamıştır. 

 

4) Tek ve birlikte uygulanan ajanlar 

kazpaz bağımlı apoptoza yol 

açmışlardır.  

 

5) Birlikte yapılan uygulamalar kazpaz 

aktivasyonunu arttırmıştır. 

 

6) Quercetin  kanseri yükselten sinyal 

yolaklarını  kanser hücrelerinde 

baskılamıştır. İlaveten Cisplatin ile 

birlikte daha etkin bulunmuştur. 

 

Çıktılarımız sayesinde Quercetin ve 

Cisplatin birlikte uygulanması 

durumunda, Cisplatinin hastalara daha 

düşük dozlarda uygulanabilirliğine, 

böylelikle yan etkileri ve ilaç direncinin 

azaltılabilirliği hususuna  ön veri 

kazandırılmıştır. 

Hedeflenen Çıktılar 

 
 

 

 

 

 

             

             

            
 

 

 

DNA İçeriği 
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   Amaçlar 
 Mezotel hücrelerinden 

köken alan Malignant 

Mezoteliomalar (MM’lar) 

oldukça agressif 

tümörlerdendir.   

 

 Geleneksel ve yeni tedavi 

tiplerinin yoğun şekilde 

kullanılmasına ramen bu 

malignansi için henüz 

etkin bir tedavi yöntemi 

bulunamamıştır  Bunun 

nedeni tümörün göreceli 

olarak terapiye direnç 

göstermesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla alternatif 

terapiler ile ajanların 

geliştirilmesi ve 

uygulanılması 

kaçınılmazdır.   

 

 Bu noktadan hareket 

ederek, literatürde birçok 

anti-neoplastik 

mekanizmada etkinliği 

tanımlananan, 

flavonoidlerden olan 

Quercetin molekülünün  

MM hücrelerinin 

moleküler mekanizması 

üzerine etkilerini 

incelemeyi amaçladık. 



 

 1. Bu çalışmadan elde edilecek 

sonuçlar, pek çok kanser türünde 

gözlendiği gibi, DEK’in multiple 

miyelomda da anormal olarak regüle 

edilip edilmediğini ve anormal DEK 

ekspresyonunun MM hücrelerinin 

biyolojisine olan etkilerini 

belirleyecektir.  

 

 2. DEK’in multiple miyelomda yeni 

bir belirteç (marker) olarak 

belirlenmesi durumunda, prospektif 

olarak daha fazla sayıda hasta doku 

örneklerinin incelenmesiyle 

hastalığın erken tanısına, hastalık 

prognozunun takibine ve hatta DEK’i 

hedef alan yeni tedavi stratejilerinin 

geliştirilmesine katkı 

sağlanabilecektir. 

 

 3. Projeden elde edilecek sonuçlar, 

bugüne kadar araştırılmamış olan 

DEK’in normal ve malign lenfoid 

hücre gelişimindeki rolünün 

moleküler düzeyde incelenmesini 

içerecek olan gelecekteki 

projelerimizin de temelini 

oluşturacaktır. 

Doç. Dr. 
Ayten Kandilci 
Temel Bilimler Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

DEK GEN İFADESİNİN (EKSPRESYONUNUN) MULTİPLE MİYELOM 

HÜCRELERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI   

  

 

Kan kanserleriyle ilişkili genlerin, normal ve kanseröz kan 

hücre gelişimindeki fonksiyonlarının incelenmesi. 

 Multiple miyelom hasta örneklerinde DEK 

geninin kopya sayısı ve ekspresyon 

seviyesinin tespit edilmesi. 

 

 Multiple miyelom hücre hatlarının 

çoğalma ve canlılığını sürdürmelerinde 

ve kemoterapi ilaçlarına verdiği cevapta 

DEK ekspresyonunun rolünün 

incelenmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm vücut hücrelerinde eksprese olan 

ve büyük çoğunluğu kromatine bağlı 

olarak çekirdekte yerleşim gösteren 

DEK geni, pek çok solid tümörde 

normalden fazla miktarda eksprese 

edilmektedir. Bu tümörlerde DEK’in 

aşırı ekspresyonuna yol açan nedenler 

arasında, genin yerleşim gösterdiği 

6.kromozomun kısa kolundaki (6p22.3) 

kopya artışı, 13. kromozomun uzun 

kolunda (13q14) bulunan 

Retinoblastoma (RB) geninin delesyonu 

ve E2F yazılım (transcription) 

faktörlerinin aktivasyonu yer 

almaktadır. Genomundan Dek geni 

çıkarılmış olan knock-out farelerde 

belirgin bir fenotip gözlenmemesine 

karşın, insan tümör hücre hatlarında 

DEK ifadesinin baskılanması bu 

hücrelerde biyolojik yaşlanma 

(senescence) ve apoptoza yol 

açmaktadır. Tüm bu veriler, DEK’i 

aşırı ifade eden kanser türlerinde bu 

genin tedavi amacıyla hedef 

alınabileceğine, ve tedavinin 

muhtemelen normal hücrelerden 

ziyade kanser hücrelerini olumsuz 

etkileyeceğine işaret etmektedir. 

Anormal olarak çoğalan plazma 

hücrelerinin kanseri olan multiple 

miyelom’da da (MM) yukarıda 

belirtilen kromozom anomalileri 

sıklıkla gözlenmekle birlikte, bu 

durumun DEK’in ekspresyonuna olan 

etkileri henüz bilinmemektedir. 

Projemizde, MM hastalarının kemik 

iliği dokularındaki DEK ekspresyon 

seviyesi, normal özellik gösteren 

kemik iliği dokularındaki ekspresyon 

seviyesi ile karşılaştırılacak; DEK 

ekspresyon seviyesi ile genin kopya 

sayısı arasındaki korelasyon 

belirlenecektir. İlave olarak, normal 

dışı (artmış yada baskılanmış) DEK 

ekspresyonunun MM hücre hatlarının 

biyolojisine olan olası etkileri 

belirlenecek ve konuyla ilgili ilk 

veriler literatüre kazandırılmış 

olacaktır.  

DEK’in MM hücrelerinin biyolojisinde 

olumlu ya da olumsuz etkilerinin 

belirlenmesi, MM oluşumunun 

moleküler mekanizmalarını anlamayı 

hedefleyen yeni çalışmaların da önünü 

açacaktır. Elde edilecek sonuçlar, 

gerek MM oluşumunda ve gelişiminde 

gerekse lenfoid hücre gelişiminde 

DEK’in rolünü moleküler düzeyde 

anlamayı hedefleyen yeni 

araştırmalarımıza da zemin 

oluşturacaktır. 

  

  

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   : 2013 / 2015 

Süresi       : 30 Ay 

Bütçesi       : 295.325 TL 



 

 1.Genistein ve daidzeinin IGF1R 

ekspresyonuna etkisinin moleküler 

mekanizmasının kanser 

hücrelerinde aydınlatılması 
 

 

Yrd. Doç. Dr. 
Can Murat ERİŞTİ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İSOFLAVONLARIN İNSULİN-BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ-1 

RESEPTÖR EKSPRESYONUNA ETKİSİNİN PROSTAT KANSERİ 

HÜCRELERİNDE ARAŞTIRILMASI 

İlgi Alanları: Gen ekspresyonunun regülasyonu 

 

 1.Genistein ve daidzeinin LNCaP ve 

PC3 hücre proliferasyonu, IGF1R 

mRNA, protein düzeyi ve promotor 

aktivitesi üzerine etkisinin 

araştırılması 

 

 2. Genistein- ve daidzein-etkili IGF1R 

regülasyonunda AR, ER, p53, MAPK ve 

PI3K sinyal yolaklarının rollerinin 

araştırılması 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu projede, genistein ve 

daidzeininLNCaP ve PC3 

prostat kanseri hücrelerinde 

IGF1R ekspresyonuna etkisi ve 

bu etkinin moleküler 

mekanizması incelenmiştir. Bu 

iki isoflavonun hücre 

proliferasyonuna etkisi MTS 

yöntemiyle, IGF1R mRNA ve 

protein düzeyi üzerine etkisi 

sırasıyla RTqPCR ve western 

blotlama yöntemleriyle 

araştırılmış, ayrıca, IGF1R 

promotor aktivitesi üzerine 

etkisi sıçan IGF1R tam 

promotoru kullanılarak 

lusiferazraportör enzim 

testleriyle analiz edilmiştir. 

Genistein- ve daidzein-etkili 

IGF1R ekspresyonunun 

regülasyonunda AR ve ER 

sinyal ileti yollarının gerekliliği 

ile Sp1 faktörün rolü bu 

yolların özgül inhibitörleri 

kullanılarak ve 

siRNAknockdown ile test 

edilmiştir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2008 / 2012 

Süresi       : 42 Ay 

Bütçesi       : 130.000 TL 



 

 

 

 

 

 
Dünya Sağlık Örgütünün güncel 

verilerine göre dünya yetişkin 

nüfusunun 1,9 milyarı aşırı kilolu 

600 milyonu ise obezdir. Bu 

rakamların 2030 yılında sırası ile 

2.16 ve 1.12 milyarı geçeceği 

tahmin edilmektedir. Obezitenin 

insülin direnci başta olmak üzere 

kalp damar hastalıkları, 

dislipidemi, karaciğer yağlanması, 

tip 2 diyabet gibi birçok 

metabolik hastalığın yanı sıra bazı 

kanser türleri için de önemli bir 

risk faktörü oluşturduğu 

bildirilmektedir. Yağ 

hücrelerindeki sayısal ve kütlesel 

artışa bağlı olarak gelişen obezite 

ve ilişkili metabolik hastalıkların 

önlenebilmesinde bu hücrelerin 

çoğalma ve farklılaşmaları ile ilgili 

moleküler mekanizmaların 

aydınlatılması önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu araştırmada 

öncelikli hedefimiz stres 

koşullarında aktive olarak enerji 

hemostazında kritik rol oynayan 

Tuz ile Uyarılabilen Kinaz 2’nin 

(SIK2) obezite, ilişkili metabolik 

bozukluklar ve yağ hücrelerinin 

farklılaşmasındaki fonksiyonlarının 

belirlenmesidir. Bu amaca uygun 

olarak farklı SIK2 formlarını 

kararlı ifade eden 3T3-L1 öncül 

yağ hücreleri ile birlikte yağ 

dokuya özgün SIK2 knockout fare 

(adpz-SIK2) modelleri 

oluşturulmuştur. Sonuç olarak 

SIK2’nin farklılaşmanın Mitotik 

Klonal Genişleme (MCE) olarak 

adlandırılan erken evresinde 

pozitif rolü olduğu tespit 

edilmiştir. Yüksek yağ içerikli ve 

normal diyet ile beslenen adpz-

SIK2 knockout ve kontrol farelerin 

fizyolojik, metabolik ve histolojik 

karekterizasyonlarını konu alan 

çalışmalar halen 

sürdürülmektedir. Kısa bir süre 

önce SIK2 ful knockout farelerde 

rapor edilen adipoz dokuda 

hipertofi, inflamasyon ile birlikte 

kanda yüksek düzeyde TGA 

miktarları adpz-SIK2 fareler ile 

doğrulandığı takdirde SIK2’nin 

farmakolojik bir hedef olarak bu 

hastalıkların tedavisinde 

kullanılması içinde önemli bir 

mesafe kat edilmiş olacaktır. 

 

 1. SIK2’nin obezite ve ilişkili 

metabolik hastalıkların oluşum ve 

gelişim süreçlerine olan etkilerinin 

organizma ve hücre düzeylerinde 

belirlenmesi. 

  

 2. SIK2’nin obezite başta olmak 

üzere, ateroskleroz, insülin direnci, 

dislipidemi, tip 2 diyabet ve 

diyabetik retinopati gibi birçok 

metabolik hastalığın tedavisi veya 

semptonlarının azaltılmasına yönelik 

farmakolojik bir hedef olarak 

kullanılabilme potansiyelinin 

değerlendirilmesi.  

 

 

 

 

 

SIK2 knockdown or overexpressing 3T3-

L1cells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. 
Ferruh ÖZCAN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SALT INDUCİBLE KİNAZ 2’NİN (SIK2) TİP2 DİYABET MELLİTUS VE 

ADİPOSİT FARKLILAŞMASINDAKİ FONKSİYONLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

 

İlgi Alanları: SIK2, Obezite, insülin direnci, Tip2 Diyabet, ER 

Stresi, Metabolik Düzenlenme, Proteomiks, Hücresel sinyal 

iletimi, Serin/Treonin ve Tirozin Kinazlar, Yağ Kök Hücreleri. 

 1. SIK2’nin adipogeneze, inflamasyona 

ve insülin sinyal iletimine etkilerinin 

adipoz dokuya özgün adpz-SIK2 

knockout farelerde incelenmesi.  

 

 2. Knockout fare modeli çalışmalarına 

destekleyici olarak; SIK2’nin 3T3-L1 

öncül yağ hücrelerinin farklılaşmasındaki 

rolü ve karaciğer hücrelerinde insülin 

sinyal iletimi ve stres yolakları ile olan 

ilişkilerinin belirlenmesi. 

 

 3. SIK2’nin obezite ve ilişkili metabolik 

hastalıkların tedavisine yönelik 

farmakolojik bir hedef olarak 

kullanılabilme potansiyelinin 

değerlendirilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2010 

Süresi       : 3 Yıl  

Bütçesi       : 246.885,00 TL 



 

 

 

 

 

 

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

epidemik olarak 1980’den bu yana 

iki kattan fazla artış gösteren 

küresel obez nüfusun günümüzde 

600 milyonu aştığını 

bildirmektedir. Obez bireylerde 

kalp damar hastalıkları başta 

olmak üzere birçok metabolik 

düzensizlik ile birlikte kolon, 

meme ve endometrium gibi bazı 

kanser türlerine yatkınlık 

görülmektedir. Son on yılda 

yapılan araştırmalar AMPK ile 

ilişkili bir S/T kinaz olan SIK2’nin 

yüksek organizasyonlu 

ökaryotlarda stres durumunda 

enerji dengesinin sağlanmasında 

kritik rol oynadığını 

göstermektedir. SIK2 yağ ve glikoz 

sentezlerindeki baskılayıcı rolünü 

sırası ile ChREBP, SREBP-1c ve 

CRTC2 gibi transkripsiyon 

faktörleri üzerinden 

gerçekleştirirken ER ilişkili protein 

yıkımının (ERAD) bir bileşeni olan 

translokazın VCP/p97 aktivitesini 

arttırarak protein dengesinin 

sağlanmasında da önemli bir rol 

oynamaktadır. Obez hayvan ve 

insanların yağ dokularında görülen 

yüksek düzeyde SIK2 miktarı ve 

aktivitesine rağmen artan yağ 

sentezi bu kinazın farklı dokularda 

farklı düzenlemelere maruz 

kaldığını işaret etmektedir. ER 

stresin insülinden bağımsız olarak 

yağ ve glikoz sentezlerine neden 

olabilmesi SIK2’nin anti ER stres 

aktivitesi ile birlikte ele 

alındığında onun ER’daki sübstrat 

veya etkileşim çiftlerinin daha da 

artabileceğini ortaya 

koymaktadır. Bu çalışmada 

öncelikli olarak LCMSMS ve 2-D 

PAGE gibi proteomik yaklaşımlar 

ile SIK2’nin ER’da konumlanan 

muhtemel farklı sübstrat ve/veya 

etkileşim ortaklarının belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Bulunması 

durumunda bunların ER stresi, 

metabolizma, ERAD vs. gibi hücre 

hemostazını konu alan 

süreçlerdeki özgün rolleri daha 

detaylı bir şekilde araştırılması 

planlanmaktadır.  

 

 

 1.Obezite ve ilişkili metabolik 

hastalıkların tedavisine yönelik yeni 

farmakolojik hedeflerin belirlenmesi. 

  

 2.Endoplasmic Retikulum, mitekondri 

ve otofagozom gibi membran ile 

çevrili organellerin ilişkili oldukları 

hastalıklar kapsamında dinamik alt 

proteomlarının hızlı ve etkin bir 

şekilde tanımlanması 

  

 3.Protein hemostazının bozulması ile 

ilişkili nörodejeneratif hastalıklar ve 

bazı obezite iliskili kanser türlerinin 

takibinde veya tedeavisinde 

kullanılabilecek hedef proteinlerin 

taranmasına yönelik proteomiks 

tabanlı metodların geliştirilmesi. 

 

  4.SIK2’nin bilinmeyen biyolojik 

fonksiyonlarının aydınlatılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. 
Ferruh ÖZCAN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

SIK2’NIN ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİNDEKİ ROLÜ 

VE İLİŞKİLİ METABOLİK ETKİLERİNİN ARAŞTRILMASI

  

 

 1. SIK2’nin strese cevaben enerji ve 

protein hemostazlarını yeniden sağlamak 

amacı ile etkileşime girdiği ER yerleşik 

sübstrat ve etkileşim ortaklarının ve 

bunlarla ilgili moleküler mekanizmaların 

belirlenmesi.  

 

 2. İnsan karaciğer ve yağ hücre 

modellerinde SIK2 ile ilişkili yeni efektör 

proteinlerin terapötik hedef 

oluşturabilme potansiyellerinin 

değerlendirilmesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2015 

Süresi       : 3 Yıl  

Bütçesi       : 314.700,00 TL 

İlgi Alanları: SIK2, Obezite, insülin direnci, Tip2 Diyabet, ER 

Stresi, Metabolik Düzenlenme, Proteomiks, Hücresel sinyal 

iletimi, Serin/Treonin ve Tirozin Kinazlar, Yağ Kök Hücreleri. 



 

 XTH genlerinin evrimi ve olası 

fizyolojik rollerinin de anlaşılması, 

  

 Bu projeden elde edilecek, XTH 

genlerinin ekspresyon profilleri, 

çevresel etmenlerden bitki 

hücrelerinin korunmasında ana 

faktörün ve XTH enzimlerinin rolünün 

belirlenmesinde kullanılacaktır.  

 

 Elde edilecek ekspresyon profilleri 

ile ilgili verilerin, daha dirençli 

bitkiler ve daha dayanıklı meyve ve 

sebzeler elde edilmesinde hücre 

duvarının iyileştirilmesi için 

kullanılması hedeflenmektedir.  

 

Dr. 
Hülya AKDEMİR KOÇ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ARPANIN (HORDEUM VULGARE L.) ÇİMLENME SÜRECİ 

BOYUNCA, KSİLOGLUKAN ENDOTRANSGLİKOSİLAZLARIN (XTH) 

GEN EKSPRESYONLARININ İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Bitkilerde gen ekspresyonu, Moleküler 

belirteçler, Doku kültürü, Genetik transformasyon, 

Kriyoprezervasyon 

  

 

 Arpada XTH gen ailesinin farklı 

üyelerinin uzaysal ve zamansal 

ekspresyon profillerinin anlaşılması 

 Hücre duvarının yeniden 

düzenlenmesinin daha iyi anlaşılabilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Bitki ksiloglukan 

endotransglikosilaz/hidrolaz 

(XTH) genleri ksiloglukan 

polisakkaritlerini kesip 

tekrardan birleştirebilen ve 

tersinmez hidrolizini 

katalizleyen XTH enzimlerini 

kodlar. XTH gen ürünleri, 

bitkilerde büyüme ve 

gelişme süreçlerinde hücre 

duvarını güçlendirerek, yeni 

ksiloglukanları hücre 

duvarına ekleyerek ya da 

meyve yumuşamasına 

yardımcı olarak hücre duvarı 

modifikasyonunda önemli rol 

oynamaktadır. Ayrıca XTH 

genleri bitkilerde bol 

miktarda bulunmaktadır. 

Bitkilerdeki fazla sayıda XTH 

geni bulunması genlerin doku 

ve zamana bağlı spesifik 

ekspresyonlarını 

göstermesinin yanı sıra, bu 

gen ürünleri arasında işlevsel 

fark olabileceğini de 

göstermektedir. Bu projede, 

Türk maltlık arpa çeşidine 

(Hordeum vulgare L. 

‘Zeynelağa’) ait koleoptil ve 

köklerde, çimlenme 

süresince XTH gen ailesine 

ait üyelerin (izozimlerin) 

ekspresyon seviyelerinin 

araştırılarak, tarımsal öneme 

sahip arpanın gelişim 

süresince farklı XTH 

genlerinin rollerinin 

anlaşılması ve XTH gen 

ailelerindeki varyasyonlar 

hakkında bilgi elde edilmesi 

hedeflenmektedir.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2016 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 60.000 TL 



 

 Nörodejenerasyon veya beyin tümör 

ilerlemesinde muhtemel yeni tedavi 

olanaklarına yönelik mekanizmaların 

aydınlatılması 

 

 

Yrd. Doç. Dr.  
Işıl AKSAN KURNAZ 
Moleküler Biyoloji Ve Genetik 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ELK-1 PROTEİNİNİN HİPOKSİYE BAĞLI REGÜLASYONU 

VE NÖROKORUNMAYA OLAN ETKİLERİ 

Nörobiyoloji, nöronal sağkalım ve çoğalmanın sinyal ileti ve 

gen regülasyon mekanizmaları, nöral kök hücreleri, sinir 

hücresi farklılaşması ve akson uzama mekanizmaları, beyin 

tümörlerinin çoğalmasında etkin olan gen regülasyonu 

mekanizmaları, ve beyin  tümörü başlatıcı hücreler 

 

 Hipoksik durumlarda sinir hücrelerinin ve 

beyin tümör hücrelerinin sağkalımında 

rol oynayan Elk-1’e bağlı mekanizmaların 

aydınlatılması 

 

 Potansiyel Elk-1 hedef genlerinin tespit 

edilmesi 

 

 Elk-1 proteininin hipoksik koşullarda 

hücre içi lokalizasyonundaki 

değişikliklerin irdelenmesi 

 

 

 

 

 

ETS bölgesi proteinlerinden 

olan Elk-1, geleneksel 

olarak mitojenik uyaranlara 

karşı c-fos gibi genleri 

indükleyen bir mitojenik 

transkripsiyon faktör olarak 

bilinmekle birlikte, sinir 

hücreleri ve beyin 

tümörlerinde çok değişik 

işlevlere de sahip olduğu 

anlaşılmaya başlanmıştır:  

bizim laboratuvarımız dahil 

çeşitli gruplarca gösterilen 

anti-apoptotik etkisine 

paralel olarak, grubumuzca 

yürütülen çalışmalarda Elk-

1’in beyin tümörlerinde 

çoğalma ve sağkalım etkisi 

gösterilmiş ve bazı hedef 

genleri belirlenmiştir.  

Özellikle beyin sinir 

hücrelerinin ve tümör 

hücrelerinin aşırı enerji 

talebi düşünülecek olursa, 

bu projemizin amacı 

hipoksik koşulların Elk-1 

lokalizasyon ve aktivitesini, 

ve bunlara bağlı olarak 

sağkalım vs apoptoz 

kararını nasıl 

etkileyebileceğinin 

anlaşılmasıdır.  Buna 

istinaden yürütülmüş 

mikroarray çalışmalarında, 

Elk-1’in hipoksik koşullarda 

embryonik ve nöral kök 

hücrelerle ilişkili bazı 

genleri de regüle 

edebileceği bulunmuştur.  

Bu genlerin analizleri halen 

devam etmektedir. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2015 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 357.600 TL 



 

 VHb’nin SOD ve katalaz enzim 

seviyelerine olan etkilerinin 

belirlenmesi, 

 Bu koruyucu etkilerin pratikteki 

uygulamalarda öneminin anlaşılması. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

VİTREOSCİLLA HEMOGLOBİNİ (VHB)’NİN REAKTİF OKSİJEN 

TÜRLERİNE KARŞI KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Çalışma Alanları: Endüstriyel Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, 

Biyoetanol üretimi, Bakteriyel Hemoglobin  

 

 

 VHB’nin reaktif oksijen türlerine karşı 

koruyucu etkisinin SOD eksikliği ve/veya 

OxyR aktivitesi ile ilişkisine dayanarak 

incelenmesi, 

 VHb’nin çoklu koruyucu etkilerinin 

belirlenmesi, 

 VHB’nin fonksiyonlarına ilişkin bilgilerin 

arttırılması ve bu teknolojinin pratik 

uygulamalarda çok daha etkin bir şekilde 

kullanılmasının sağlanması. 

Vitreoscilla hemoglobini 

(VHb) ilk keşfedilen 

bakteriyal hemoglobin olup, 

aynı zamanda 

karakterizasyonu en iyi 

yapılmış prokaryotik 

hemoglobindir. Bu proteinin 

esas fonksiyonunun düşük 

konsantrasyonlarda bulunan 

ekstrasellüler oksijeni 

bağlayarak onu terminal 

solunum oksidazlarına 

vermesi ve bu şartlar 

altındaki hücresel solunuma 

katkıda bulunması olduğu 

düşünülmektedir. Yapılan 

çalışmalarımız ve diğer 

çalışmalarda, VHb geni (vgb) 

taşıyan ve VHb ekspresyonu 

yapan bakterilerin 

konakçılarına (vgb-) göre 5-10 

kat daha fazla oranda oksijen 

alımını gerçekleştirdiği ve 

mikroaerobik ortamlarda 

daha iyi büyüme ve çoğalma 

özellikleri gösterdiği 

belirlenmiştir. 

vgb klonlanmış bakteri, maya, 

ve bitkilerde  biyosentezleri 

oksijenle regüle olan 

metabolit ve ikincil 

metabolitlerin üretiminde 

artış gözlenmiştir 

 

Bu projede, VHb’nin reaktif 

oksijen türlerine karşı 

koruyucu etkisi SOD 

(süperoksit dismutaz) eksikliği 

ve/veya OxyR aktivitesi ile 

ilişkisine dayanarak 

belirlenmiştir. 

  

E. coli’de VHb oksidadif 

strese karşı OxyR’ı okside 

ederek koruyucu olabilir. 

Projede, bu koruma görevi, 

SOD ve katalaz seviyeleri  

incelenerek belirlenmiştir. 

 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2008 / 2009 

Süresi       :  12 Ay 

Bütçesi       : 25.000 TL 

Baz İstasyonu 

(referans noktası -  yer seviyesi) 

Hareketli Ölçüm İstasyonu  

(binanın çatısı) 

GPS Alıcısı 

GPS  Anteni 

Hareketli GPS  Anteni 

Hareketli GPS Alıcıları 

 VHb katalaz ve SOD genlerinin 

transkripsiyonunu arttırır. 

 

  VHb-ilişikli SOD ve katalaz 

seviyelerindeki artışlar reaktif 

oksijen türleri ile oluşan hücre 

ölümü ve mutasyonlardan 

korunmayı sağlar. 

Doç. Dr.  
Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 



 

 Biyoetanol üretimi için şeker kaynağı 

olarak kullanım potansiyeli olan gıda 

işleme atık sularının listesinin 

genişletilmesi, 

 

 Gıda işleme atık suyu olarak patates 

işleme atık suyundan  biyoetanol 

üretiminin VHb ekspresyonu ile 

arttırılması. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

VİTREOSCİLLA HEMOGLOBİNİ (VHB) İLE GIDA İŞLEME ATIK 

SUYUNDAN BİYOETANOL ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASININ 

ARAŞTIRILMASI 

 

 Biyoetanol üretiminde patates işleme 

atık suyunun potansiyel karbon kaynağı 

olarak kullanımının araştırılması, 

 

 VHb eksprese eden E. coli ile patates 

işleme atık suyundan biyoetanol 

üretiminin arttırılması. 

 

Vitreoscilla hemoglobini 

(VHb) ilk keşfedilen 

hemoglobin olup, aynı 

zamanda karakterizasyonu en 

iyi yapılmış prokaryotik 

hemoglobindir. VHb, düşük 

konsantrasyonlarda bulunan 

hücre dışı oksijeni bağlayarak 

onu terminal solunum 

oksidazlarına verir ve bu 

şartlar altındaki hücresel 

solunuma katkıda bulunur. 

Böylece hücre çoğalmasını ve 

üretkenliğinin artmasını 

sağlamaktadır. VHb’nin 

solunumu arttırmadaki 

fonksiyonu iyi tanımlanmasına 

rağmen, etanol üretimindeki 

fizyolojik ve kimyasal etkileri 

henüz tam olarak 

aydınlatılamamıştır.  

 

Bu projede, E. coli suşları 

(NZN111 and FBR5) ve bu 

suşlardan pdc (piruvat 

dekarboksilaz), adhb (alkol 

dehidrogenaz) ve vgb 

içerecek şekilde geliştirilen 

(TS3 ve TS4) suşları  

kullanılmıştır. Rekombinant 

suşlar ve FBR5 suşlarının 

farklı havalandırma 

koşullarında ve patates 

işleme atık suyu hidrolizatı 

içeren besiyerindeki üreme 

özellikleri, VHb ekpresyon 

miktarları ve etanol üretim 

kapasiteleri incelenmiştir. 

Düşük havalandırma 

koşullarında TS3 ve TS4 

suşları ile etanol üretiminin 

%5-18 oranında arttığı 

belirlenmiştir.  

 

Çalışmadan elde edilen 

veriler, “VHb teknolojisi”nin 

gıda işleme atık suyundan 

etanol üretiminde pratik 

önemi olabileceğini 

göstermektedir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011 / 2012 

Süresi       :  12 Ay 

Bütçesi       : 25.000 TL 

Baz İstasyonu 

(referans noktası -  yer seviyesi) 

GPS Alıcısı 

GPS  Anteni 

Düşük havalandırma koşullarında  FBR5, TS3 ve TS4 suşlarının %8 (w/v) glukoz içeren büyük hacimde 

patates işleme atık suyu içeren antibiyotikli ve antibiyotiksiz LB  besiyerinde 48 saat sonunda üreme 

parametreleri. A, antibiyotik içeren küçük hacimli kültürler; B, antibiyotik içermeyen küçük hacimli 

kültürler; C, antibiyotik içeren  büyük hacimli kültürler;  D, antibiyotik içeren büyük hacimli kültürler. 

Suşlar VHb (nmol g-1)    pH    OD  

(600 nm) 

   EtOH 

(g 100 ml-1) 

p EtOH/OD600nm  

(g 100 ml-1OD-1) 

P 

A               

FBR5 0 5.56 (0.05) 8.63 (0.01) 2.57 (0.01)   0.30 (0.00)   

TS3 120 (19) 5.50 (0.04) 9.17 (0.01) 2.96 (0.08) 0.02 0.32 (0.01) 0.09 

TS4 654 (20) 5.80 (0.06) 7.90 (0.08) 2.86 (0.04) 0.01 0.36 (0.01) 0.01 

B               

FBR5 0 5.64 (0.04) 8.82 (0.44) 2.93 (0.31)   0.33 (0.02)   

TS3 91 (3) 5.47 (0.01) 9.20 (0.30) 3.37 (0.21) 0.05 0.37 (0.01) 0.10 

TS4 564 (17) 5.78 (0.08) 7.56 (0.04) 3.39 (0.15) 0.04 0.45 (0.02) 0.02 

C               

FBR5 0 6.20 (0.02) 6.71 (0.08) 3.66 (0.00)   0.54 (0.01)   

TS3 186 (15) 5.81 (0.01) 7.00 (0.02) 3.83 (0.03) 0.02 0.55 (0.00) 0.21 

TS4 707 (157) 6.16 (0.02) 6.95 (0.07) 4.08 (0.02) 0.01 0.59 (0.00) 0.01 

D               

FBR5 0 5.72 (0.28) 6.74 (0.13) 4.18 (0.05)   0.62 (0.04)   

TS3 98 (60) 5.54 (0.34) 6.69 (0.18) 4.88 (0.05) 0.05 0.73 (0.06) 0.05 

TS4 689 (146) 5.42 (0.55) 5.42 (0.25) 4.94 (0.05) 0.04 0.92 (0.22) 0.03 

Çalışma Alanları: Endüstriyel Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, 

Biyoetanol üretimi, Bakteriyel Hemoglobin  

 

 

Doç. Dr.  
Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 



 

 

 Gıda işleme atık suyu olarak peynir 

altı suyundan  biyoetanol üretiminin 

VHb ekspresyonu ile arttırılması 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

VİTREOSCİLLA HEMOGLOBİNİ (VHB) İLE PEYNİR ALTI 

SUYUNDAN BİYOETANOL ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI 

 

 Peynir altı suyundan biyoetanol 

üretiminin araştırılması, 

 

 VHb eksprese eden E. coli ile peynir altı 

suyundan biyoetanol üretiminin 

arttırılması. 

 

Biyoetanol mikrobiyal 

fermentasyonla çeşitli 

hammaddelerden üretilebilen 

önemli bir sıvı yakıttır. Peynir 

altı suyu süt endüstrisinin yan 

ürünü olup çok fazla 

miktarlarda üretilen bir yan 

üründür. Peynir altı suyunun 

çevreye verilmesi kirliliğe yol 

açmaktadır. 

 

Bu projede, Vitreoscilla 

hemoglobini (VHb) eksprese 

eden E. coli ile etanol 

üretiminin arttırılması 

incelenmiştir. 

Bunun için, E. coli FBR5 ve bu 

suştan vgb içerecek şekilde 

geliştirilen (TS3 ve TS4) 

suşları  kullanılmıştır. 

Rekombinant suşlar ve FBR5 

suşunun farklı havalandırma 

koşullarında ve peynir altı 

suyu içeren besiyerinde 

(CWM) küçük ve büyük 

hacimde üretilmiştir. VHb 

ekspresyonunun  etanol 

üretiminiCWM besiyerinde 

düşük havalandırma 

koşullarında  %38-412 

oranında TS3 ve TS4 suşları 

ile arttırdığı belirlenmiştir.  

 

Çalışmadan elde edilen 

veriler, VHb ilişikli etanol 

üretiminin  daha önceki 

çalışmalarımızdaki patates 

işleme atık suyundan farklı 

bir gıda işleme atığı ile 

artabileceğini ve bunun gibi 

ucuz birçok karbon 

kaynağından etanol 

üretiminde VHb 

teknolojisi’nin  faydalı 

olabileceğini göstermektedir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2013 / 2014 

Süresi       :  12 Ay 

Bütçesi       : 30.000 TL 

Baz İstasyonu 

(referans noktası -  yer seviyesi) 

GPS Alıcısı 

GPS  Anteni 

Düşük havalandırma koşullarında  FBR5, TS3 ve TS4 suşlarının büyük hacimde peynir altı suyu (%4 (w/v) 

laktoz) besiyerinde (CWM) 48 saat sonunda üreme parametreleri. A, küçük hacimli kültürler; B, büyük 

hacimli kültürler. 

 Suşlar  VHb (nmol 

g-1) 

   pH    OD  

(600 nm) 

   EtOH 

(g 100 ml-1) 

P EtOH/OD600nm  

(g 100 ml-1OD-1) 

P Kalan 

Laktoz (%) 

A                 

FBR5 0 5.22 (0.29) 2.08 (0.04) 0.38 (0.03)   0.18 (0.01)   2.09 (0.16) 

TS3 201 (24) 6.13 (0.04) 4.53 (0.46) 1.11 (0.11) 0.04 0.24 (0.00) 0.05 0.00(0.00) 

TS4 433 (88) 5.51 (0.12) 2.26 (0.06) 0.46 (0.02) 0.02 0.20 (0.01) 0.00 0.54 (0.11) 

B                 

FBR5 0 5.42 (0.06) 2.00 (0.14) 0.81 (0.01)   0.41 (0.02)   1.14 (0.14) 

TS3 227 (63) 5.64 (0.03) 4.04 (0.06) 2.22 (0.10) 0.02 0.55 (0.04) 0.02 0.00 (0.00) 

TS4 508 (8) 5.33 (0.18) 1.98 (0.04) 1.13 (0.06) 0.02 0.57 (0.01) 0.01 0.65 (0.18) 

400 420 440 460 480 500

Çalışma Alanları: Endüstriyel Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, 

Biyoetanol üretimi, Bakteriyel Hemoglobin  

 

 

Doç. Dr.  
Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 



 

 Yeni sentezlenmiş 2 fitolasiyanin 

kullanılarak yapılan PDT uygulamaları 

kanser hücrelerinde anlamlı hücre 

ölümlerine neden olmaktadır.  

 Flovsitometrik analizler hücrelerin 

apoptoz yoluyla öldüğünü 

göstermektedir. 

 Metastazda önemi olan 

proteinlerden, Matriks 

metalloproetinazların 

ekspresyonunlarında anlamlı değişme 

saptanmamıştır. 

 CAM deneylerimizde  suda çözünen 

ftalosiyaninler kullanarak yapmış 

olduğumuz PDT ilk ön 

sonuçlarımızda, PDT’nin damarlaşma 

üzerinde anlamlı hasar tespiti 

gözlenmiştir. 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

PHOTOSENSİTİZER OLARAK YENİ FTALOSİYANİNLERİN 

SENTEZİ VE FOTODİNAMİK TERAPİDE İN VİTRO 

UYGULAMALARI  

 Fotodinamik terapi (PDT) uygulamalarına 

özgü ışığa duyarlı maddelerin 

(fitolasiyaninler=pc) sentezi 

 PDT uygulamaları sonrası apoptoz, hücre 

toksisitesi gibi hücresel değişikliklerin 

saptanması 

 Matriks metalloproteinaz 

ekspresyonlarının tayini. 

 Suda çözünen pc’ler kullanılarak tavuk 

embriosu allontoik membranında (CAM) 

damarlanmaya (angiogenez) etkinin 

gözlenmesi. 

 

 

 

 

Fotodinamik terapi ya da 

kısaca PDT kanserli 

hastalıklarda gelecek vaat 

eden bir tedavi şeklidir. 

PDT kimyasal tedavi, 

iyonize radyasyon veya 

cerrahiden önce ya da 

sonra ya da tek başına 

uygulanabilir. PDT’de 

prensip, seçici olarak hedef 

hücrede biriken ışığa 

duyarlı maddenin 

(photosensitizer=PS) 

görünür ışığa maruz 

bırakılmasıyla hedeflenen 

dokunun tahrip edilmesi 

esasına dayanır. Kullanılan 

ışığa duyarlı maddenin 

toksisite oluşturmadan 

seçici olarak tümör 

dokusunda birikmesi, ışığın 

tümör bölgesine 

uygulanabilmesi ile normal 

doku hasarının 

engellenmesi, istenilen 

sonuç elde edilene kadar 

tekrarlanabilir olması ve 

ucuz maliyeti, PDT’yi 

geleneksel onkoterapi 

yöntemlerine karşı üstün 

kılmaktadır. Son yıllarda 

PDT kullanabilmek 

amacıyla Anorganik Kimya 

grubumuzda ftalosiyanin 

(Pc) bileşikleri başarıyla 

sentez edilmektedir. 

Fotokimyasal 

özelliklerinden ötürü 

fotodinamik tedavi için 

potansiyel ışığa duyarlı 

maddeler olmaları 

nedeniyle kurumumuz 

tarafından da desteklenen 

proje kapsamında in vitro 

ve in vivo deneyler 

yapılarak bu maddelerin 

PDT’ye duyarlılığı 

araştırılmıştır.   

İlgi Alanları: Yeni kanser terapi modelleri, hücresel cevaplar, 

apoptoz, hücre siklusu, ilaç taşınımları mekanizmaları 

Yrd. Doç. Dr.  
Nil SAYDAN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2005 / 2008 

Süresi       : 36  Ay 

Bütçesi       : 179.000 TL 

PDT’nin tavuk embriosu allontoik membranında 

damarlaşmada oluşturduğu hasar (angİogenez etkisi) 



 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

IŞIK DUYARLI KİMYASAL YÜKLÜ PLGA NANOPARTİKÜLLER 

KULLANILARAK YAPILAN FOTODİNAMİK TERAPİNİN MEZOTELYOMA 

HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 Bu çalışmada PLGA nanopartiküller ile 

enkapsüle edilmiş yeni ftalosiyaninler,  

SPC111  ve  SPC212  adlı  malign 

mezotelyoma hücre serileri kullanılarak  

araştırılmıştır. 

 

 

 

 

Çesitli kanserlerin tedavisinde 

son yıllarda gelecek vaat eden 

tedavilerden olan 

Fotodinamik terapi (PDT)’de 

prensip, seçici olarak hedef 

hücrede biriken ısıga duyarlı 

maddenin görünür ışığa maruz 

bırakılmasıyla hedeflenen 

dokunun tahrip edilmesi 

esasına dayanır. Kullanılan 

ışığa duyarlı maddenin 

toksisite oluşturmadan 

hücrelerde birikmesi, ışığın bu 

bölgeye uygulanabilmesi ile 

normal doku hasarının 

engellenmesi 

ve ucuz maliyet PDT’yi cazip 

kılmaktadır. Son yıllarda 

PDT’de kullanabilmek 

amacıyla Anorganik Kimya 

grubumuzda ftalosiyanin (pc) 

bilesikleri başarıyla sentez 

edilmektedir. Önceki 

projemizde in vitro ve in vivo 

koşullarda bu bileşiklerin 

enkapsüle etmeden serbest 

halde kullanılmaları ile PDT’ye 

uygunluğu araştırılmış ve 

olumlu sonuçlar elde 

edilmiştir. Bu projeyle önceki 

104T217 numaralı projemizde 

sentezleyip araştırmalarını 

yaptığımız bazı ftalosiyaninleri 

nanopartiküllerle 

enkapsüle ederek PDT 

uygulamaları içeren çalışmalar 

yaptık. Kurum tarafından da 

desteklenen proje kapsamında 

daha düşük dozlarda 

ftalosiyaninlerin daha etkin 

fotodinamik aktiviteyi 

oluşturduğunu saptadık. PDT 

sonrası aynı sağ-kalım oranını 

elde edebilmek için serbest pc 

nin enkapsüle edilmiş olandan 

yaklaşık 7-10 kat fazla 

oldugu saptanmıstır. Bu 

sonuçlar, PLGA 

nanopartiküllerine enkapsüle 

edilmiş pc ile 

yapılan PDT uygulamalarının 

daha etkin olduğunu 

göstermiştir. 

 

İlgi Alanları: Yeni kanser terapi modelleri, hücresel cevaplar, 

apoptoz, hücre siklusu, ilaç taşınımları mekanizmaları 

Yrd. Doç. Dr.  
Nil SAYDAN 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2010/ 2011 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 25.000 TL 

ZnPc 

 Çinko ftalosiyanin  (ZnPc)  yüklü 

PLGA nanopartiküller çözgen uçurma 

yöntemi (solvent  emulsion 

evaporation  method) ile 

hazırlanmıştır.  

 

 Proses verimi ve enkapsülasyon 

etkinliği sırasıyla % 84 ve % 30-75 

civarındadır. 

 

 Yukarıda sözü edilen hücre hatları 

kullanılarak ZnPc yüklü PLGA 

nanopartiküllerinin fototoksisitesi 

değerlendirilmiştir.  

 

 Serbest ZnPc ve  ZnPc yüklü PLGA 

nanopartikülleri ile hücre hatları 24 

ile 48 saat  inkübe edildikten sonra 

675 nm,  2 J/cm2  lik  ışık enerjisine 

maruz bırakılarak  hücresel sağ-kalım 

belirlenmiştir.   

 

 Hücre hatlarına bağlı olarak % 60 ile 

% 85 arasında hücre ölümü 

görülmüştür. Elde ettiğimiz bu 

sonuçlar yeni nesil ZnPc yüklü PLGA 

nanopartiküllerinin PDT için umut 

verici taşıma sistemi olabileceklerini 

göstermiştir. 

 



 

 1 Kanser tedavisinde kullanılan bazı 

ilaçların belirli kanserlerdeki 

mutasyon durumuna göre yararlı bir 

etkiye sahip olabilirliğini tahmin 

edecek bir tabloya sahip olmak. 

 

 2 Buradaki bulgular bize hangi 

biyolojik saat genlerinin kimyasal 

ajanlarla hedeflenmesi gerektiğini 

söyleyecektir. 

 

 3 Elde edeceğimiz model ayrıca 

biyolojik saatin yaşlanma veya 

metabolik sendrom gibi diğer sağlık 

konularına etkisinin araştırılması için 

de bir yöntem olacaktır. 

Doç. Dr. 
Nuri Öztürk 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedefler: 

BİYOLOJİK SAAT VE KANSER GELİŞİMİ İLİŞKİSİNİN 

SİSTEMATİK ANALİZİ 

İlgi Alanları: Biyolojik saat ve Sağlık, Biyolojik saatin 

biyokimyası 

 

 1 Biyolojik saat ve kanser gelişimi 

arasındaki ilişkiyi sistematik olarak 

araştırmak için hızlı ve kullanımı kolay 

bir yöntem geliştirilmesi. 

 

 2 Biyolojik saat genlerindeki belirli 

mutasyonların kanser basamakları 

üzerine nasıl etki gösterdiğinin 

anlaşılması. 

 

 3 Kemoterapide kullanılan bazı ilaçların 

biyolojik saatin kanserleşme evrilmesi 

üzerindeki etkilerinin anlaşılması. 

Biyolojik saat metabolik 

olayları günlük döngüler 

çerçevesinde düzenler ve 

onun normal işlememesinin 

kanserleşme olasılığını 

arttırdığına inanılmaktadır. 

Bununla birlikte kullanılan 

metodlardan kaynaklanan, 

en azından görünüşte, 

birbiriyle çelişen deneysel 

bulgular vardır. Bu 

sebeple, bir çok saat 

geninin etkisinin, 

kanserleşmenin çok 

basamaklı bir gelişme 

olduğunu temel alan 

normal-kanser sürecine 

etkisini aynı anda test 

etmeye yarayacak bir 

platform oluşturmayı 

hedefliyoruz. Bu yeni 

platform normal bir hücre 

üzerine kurulduğu için 

daha fazla görülen epitel 

kökenli kanserler için iyi 

bir model olacaktır. Ayrıca 

farklı yolaklardaki 

mutasyonların kanser ve 

biyolojik saat arasındaki 

ilişkiye etkisi de rahatça 

test edilebilecektir. Bu 

proje sonunda elde 

edeceğimiz tablo bize 

kanser ve biyolojik saat 

arasındaki ilişkiyi 

sistematik olarak 

gösterecek ve tedavide 

sıkça kullanılan ilaçların bu 

ilişkiyi nasıl 

etkileyebileceğini 

söyleyecektir. Bu sebeple, 

kullanılan bir ilacın 

kanserli dokunun genetik 

yapısına ve kanserin 

aşamasına göre tedaviye ne 

kadar yardımcı olabileceği 

hakkında fikir verici 

olacaktır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç / Bitiş T.: 2014/2017 

Süresi                    : 36 Ay 

Bütçesi                  : 358.500 TL 

 



 

 1 Lusiferaz tabanlı yöntem ile ışık 

miktar ve niceliğinin Cryptochrome 

fotoreseptörü üzerine etkisi 

anlaşılmış olacaktır. 

 

 2 Işık ile hücre büyüme hareketini 

kontrol edebilen bir sisteme sahip 

olunacaktır. 

 

 3 Daha fazla öğe ekleyerek, biyolojik 

mantık devreleri oluşturmak için 

yapacağımız gelecek projelerde 

temel çercevemiz olacaktır. 

 

   Amaçlar 

Hedefler: 

MEMELİ HÜCRELERİNDE ‘CRYPTOCHROME’ TABANLI 

IŞIK İLE KONTROL EDİLEBİLEN BİR GEN ANLATIM 

SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Biyolojik saat ve Sağlık, Biyolojik saatin 

biyokimyası 

 

 1 Cryptochrome ve Jetlag arasındaki 

ışığa bağımlı etkileşimi memeli 

hücrelerinde gösterebilmek. 

 

 2 Cryptochrome ve Jetlag 

etkileşimlerinin kinetiğini araştırabilmek 

için, ışık sinyal girdisinin lusiferaz 

enziminde üretilen sinyal olarak çıktısını 

alabilmek. 

 

 3 Işık paketleri (kesik kesik ışık sinyali) 

kullanılarak hücre döngüsünü kontrol 

etmek. 

 

Sirkesineği (Drosophila) ve 

memelilerin biyolojik 

saatleri, asıl merkezdeki 

salınım mekanizması 

açısından benzer olsa da, 

merkez saati resetlemek 

için farklı fotoreseptör 

mekanizmaları kullanırlar. 

Cryptchrome memelilerde 

ışığa duyarsızken, 

Drosphilada ışığa duyarlı 

formu vardır. Bu temel 

farkı kullanarak 

memelilerde endojen gen 

anlatımını 

düzenleyebilecek yeni bir 

araç gelliştirmeyi 

planlıyoruz. Bu aracın 

özgünlüğü, Drosophıila 

proteinleri olan 

Cryptochrom ve Jetlag 

arasındaki ışığa bağımlı 

etkileşimin memeli (insan) 

hücrelerinde taklit 

edilmesidir. İlk model 

olarak, beyaz LED ışığı ile 

hücre büyümesini kontrol 

etmeyi hedefliyoruz. 

Kesikli ışık paketleri 

gönderdikten sonra, 

lusiferaz tabanlı sistemimiz 

ile birlikte Cryptochrome 

ve Jetlag etkileşiminin 

kinetiği hesaplanacaktır. 

Bu proje süresince, elde 

ettiğimiz sistem ile gen 

anlatım sisteminin nasıl 

düzenlendiği, protein ve 

mRNA düzeylerindeki 

kinetik analizlerle 

öğrenilmiş olacaktır. Bu 

çalışma bize ileride, 

sisteme daha fazla öge 

ekleyerek ve  ışık niteliği 

ve niceliğini değiştirerek, 

hücrelerde birden fazla 

sinyal yolağını 

düzenlememizi sağlayacak 

biyolojik mantık devrelerini 

oluşturmamıza ön ayak 

olacaktır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç / Bitiş T.: 2014/2016 

Süresi                    : 24 Ay 

Bütçesi                  : 30.000 TL 

Doç. Dr. 
Nuri Öztürk 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
 

 



 

 1 Radyoaktif olmayan ve in vitro 

çalışılabilecek bir yöntem, fotoliyaz 

aktivitesi ölçebilecek şekilde 

oluşturulacaktır. 

 

 2 Bir günden daha kısa sürede CPD 

fotoliyaz aktivitesinin ölçülmesi 

mümkün olacaktır. 

 

 3  İlk defa bir Cyanobakterden  6-4 

fotoliyaz aktivitesi bu yöntemle 

ölçülmüş olacaktır. 

Doç. Dr. 
Nuri Öztürk 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedefler: 

FOTOLİYAZ ENZİMLERİNİN AKTİVİTELERİNİN 

ÖLÇÜLMESİ İÇİN RADYOAKTİF OLMAYAN TEST 

GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Biyolojik saat ve Sağlık, Biyolojik saatin 

biyokimyası 

 

 1 Slot blot tekniğini fotoliyaz enzim 

aktivitesinin ölçülmesi için 

kullanabilmek. 

 

 2 Bu yöntemin duyarlılığını hasarlı DNA 

olan fotoliyaz subtratını sulandırarak 

belirleyebilmek. 

 

 3 Bu yöntemin çok duyarlı olduğunu az 

oranda (<5%) ışığa duyarlı kofaktörü olan 

bir 6-4 fotoliyaz enzimi ile de 

gösterebilmek. 

Fotoliyazlar, güneşten 

gelen UV-ışıkları tarafından 

oluşturulan DNA 

hasarlarını, yine güneş 

ışığındaki mavi ışıktaki 

foton enerjisini kullanarak 

tamir eden enzimlerdir. 

Fotoliyaz enzimlerinin 

araştırılması ayrıca 

biyolojik saat araştırmaları 

için de önem taşır. 

Biyolojik saatin 

fotoreseptörlerinden 

Cryptochrome ve fotoliyaz 

enzimleri yapısal olarak 

çok benzer oldukları için 

fotoreseptörlerdeki ışığa 

bağımlı tepkimelerin 

anlaşılması için de model 

oluşturmaktadır. Fotoliyaz 

aktivitesini ölçmek için, 

temelde radyoaktif olan 

timin bazlarında hasarlı 

DNA fragmentleri kullanılır. 

Ancak bu yöntem uzun 

sürmesi ve radyoaktif 

subtrat içermesi sebebiyle 

kazalara karşı çok dikkatli 

olmayı gerektirir ayrıca 

subtratların raf ömrü 

kısadır. ‘Slot blot’ denen 

bir tekniğe dayalı 

uyarladığımız yöntemde ise 

timin hasarlı plazmit 

DNA’ları fotoliyaz enzimi 

ile muamele edildikten 

sonra, geriye kalan hasarlar 

çok hassas antikorlar ile 

işaretlenerek tamir oranı 

kemilüminesans ile takip 

edilir. Substraların 

radyoaktif olmaması 

sebebiyle olarak  yıllarca 

saklanabilir. Ayrıca 

radyoaktivitenin 

testimizden çıkarılmış 

olması sebebiyle maliyet 

düşecek ve araştırma 

laboratuvarları radyoaktif 

kullanma lisansına gerek 

duymadan yöntemimizi 

kullanabilecektir. 

Destekleyen Kurum:  GTÜ 

Başlangıç / Bitiş T.: 2014/2015 

Süresi                    : 12 Ay 

Bütçesi                  : 7.433 TL 

 



 

 Alev ağacı bitkisi, ekonomik olarak 

önemli bir süs bitkisidir. Bu nedenle, 

endofitik bakterinin alev ağacı 

bitkiciklerinin büyümesi üzerine 

gösterdiği olumlu etkinin kaynağının 

ortaya çıkarılması, bu bitkinin büyük 

ölçekte çoğaltımını yapan tüm doku 

kültürü laboratuvarları açısından 

ticari bir değer taşımaktadır. 

 

 Söz konusu bakterinin karakterize 

edilmesi ve bitki büyümesini teşvik 

edici özelliklerinin açığa çıkarılması, 

bakterinin in vitro koşullarda başka 

bitkilerin büyümesini iyileştirme 

amaçlı kullanımını olası kılacaktır.  

 

Dr.  
Özlem AKKAYA 
Temel Bilimler Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

IN VİTRO KÜLTÜRDEN İZOLE EDİLEN ALEV AĞACIYLA İLİŞKİLİ 

BİTKİ BÜYÜMESİNİ TEŞVİK EDEN ENDOFİTİK BAKTERİNİN 

KARAKTERİZASYONU 

İlgi Alanları: Sentetik biyoloji, biyodegradasyon, moleküler 

evrim, bitki-bakteri etkileşimi  

 

 

 In vitro koşullarda büyüyen alev agaci 

bitkisinden izole edilen ve endofitik 

olduğu düşünülen bakterinin izolasyonu 

ve karakterizasyonu, 

 

 Bitki büyümesini teşvik edici 

özelliklerinin irdelenmesi ve 

 

 Alev ağacı bitkisiyle arasındaki 

birlikteliğin araştırılması 

hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

Her mevsim parlak-yeşil 

yapraklarıyla etkileyici bir 

görünüme sahip olan alev 

ağacı (Photinia X fraseri 

Dress.) ticari önemi olan 

odunsu bir bitkidir. 

Mikrogövdeleri yıllarca 

aktif büyümesini sürdüren 

alev ağacının gövde uçları 

orta ve uzun süreli saklama 

tekniklerinin optimizasyonu 

için rutin olarak 

kullanılmaktadır. 

Genellikle bitki doku 

kültüründe endofitik 

bakteri varlığı 

kontaminasyon olarak 

değerlendirilse de; GTÜ, 

Bitki Biyoteknolojisi 

Laboratuvarı’nda bu 

bitkiyle yapılan doku 

kültürü çalışmaları 

sırasında bitki 

gövdeciklerinde bitkinin 

büyümesini teşvik eden 

(PGP) endofitik bir 

bakterinin varlığı 

saptanmıştır. Sözkonusu 

bakteri-bitki birlikteliği, 

bitki gövdeciklerinin uzun 

süre alt kültürleme (6 ay) 

yapılmaksızın sağlıklı ve 

canlı kalmasını sağlamıştır. 

Bu projeyle endofitik 

bakteriyi daha detaylı 

tanımlamaya ve 

özelliklerini belirlemeye 

yönelik olarak 

mikrobiyolojik ve 

biyokimyasal 

karakterizasyon çalışmaları 

ile ön moleküler analizlerin 

yapılması 

hedeflenmektedir.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK  

Başlangıç/Bitiş T.   :  2014 / 2015 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 30.000 TL 



 İzolatların 16S rDNA dizilimlerinin 

saptanması, 

 16S rRNA genleri ve rrn operonlarının 

ARDRA analizlerinin yapılması, 

 rrn operonu restriksiyon fragman 

profillerinin belirlenmesi 

(ribotiplendirme), 

 İzolatların DNA’larının % mol G+C 

içeriklerinin saptanması, 

 DNA-DNA hibritleme/DNA yeniden 

birleşme çalışmalarının yanı sıra DTm 

analizlerinin yapılması, 

 İzolatların tür düzeyinde 

sınıflandırılmasının yukarıda 

belirtilen bu alt hedefler kapsamında 

elde edilecek sonuçlara göre 

tamamlanması. 

  Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SEÇİLMİŞ YEREL BACİLLUS SOYLARININ MOLEKÜLER 

TİPLENDİRME YÖNTEMLERİYLE TANIMLANMASI 

 a-amilaz, alkalen proteaz ve lipaz 

üretkenliklerine göre seçilmiş yerel 

Bacillus izolatlarına klasik yöntemler ile 

verilen tür isimlerinin doğrulanması, 

 Tür ismi verilemeyen yerel izolatların 

moleküler temelli tiplendirme 

yöntemleri kullanılarak tanımlanması, 

 Proje kapsamına alınan başlıca 

yöntemlerin (16S rDNA dizi analizi, 

ARDRA, ribotiplendirme, % mol G+C 

analizi, DNA-DNA hibritleme, AFLP 

analizleri, ITS ve ISR analizleri) 

laboratuvar koşullarında optimize 

edilmesi. 

 

 

 

Mikroorganizmalarla yapılan çalışmalarda 

izolatların güvenilir şekilde tanılanması çok 

önemlidir. Literatürde yer alan birçok 

bakteriyel taksonomi çalışması, kullanılan 

tekniğin türü ve uygulanabilirliği, hedef 

aldığı bakteriyel popülasyon, tanımlanacak 

taksonomik düzey ve benimsenen 

sınıflandırma türü açısından farklılıklar 

gösterir. Morfolojik ve biyokimyasal testler 

ile elde edilen sonuçlar yol gösterici olmakla 

birlikte, bu teknikler moleküler tiplendirme 

yöntemlerinin ayırt ettirici özelliklerinden 

yoksundur. Moleküler tiplendirme 

yöntemleri, klasik tiplendirme yöntemlerine 

görece daha hassas ve güvenilir sonuçlar 

vermektedir. Özellikle patojenlerin 

belirlenmesinde çok daha hızlı ve güvenilir 

sonuçlar elde edilmesi ihtiyacından yola 

çıkılarak geliştirilmiş olan pek çok teknik 

bulunmakta, teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte bu tekniklere her geçen gün yenileri 

eklenmektedir. Bu tekniklerin her biri tür 

düzeyinde yüksek ayırım gücüne sahip 

olmakla birlikte, bazı yöntemler tür ve alt 

tür düzeyinde daha iyi sınıflandırma 

yapabilme olanağı sunduğu için ön plana 

çıkmaktadır.  

Bursa, Afyon, Gönen ve Edremit 

yakınlarındaki sıcak su kaynakları ve alkali 

topraklardan toplanan örneklerden ve zeytin 

kara suyundan izole edilen, lipaz, amilaz 

veya alkalen proteaz üretkenlikleri 

temelinde taranarak seçilen ve 

konvansiyonel yöntemler kullanılarak tür 

düzeyinde tanımlanan yerel Bacillus soyları, 

bu çalışmada moleküler analizler 

kullanılarak tiplendirilmiştir. ARDRA 

çalışmalarında PCR ile çoğaltılan 16S rRNA 

genleri ve rrn operonları Sau 3AI, Mbo II ve 

Cfo I restriksiyon enzimleri ile sindirilerek 

değerlendirilmiştir. Ribotiplendirme 

çalışmalarında Bcl I, Sma I, Eco RV, Cla I 

veya Hind III enzimleri ile ayrı ayrı sindirilen 

genomik DNA’lar, rrn operonuna yönelik 

farklı problar kullanılarak irdelenmiştir. 

Bakteriyel kromozomların G+C içeriği, 

günümüzde de bakteri tiplendirme ve 

sınıflandırması için önemli bir gösterge 

olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda 

gerçekleştirilen ve erime eğrisinden Tm 

değerlerinin belirlenmesi ve GC yüzdesinin 

hesaplanmasına yönelik çalışmalar Roche 

LightCycler Sistemi kullanılarak kapiller 

yöntemle yapılmıştır. Altın standart olarak 

kabul edilen kantitatif DNA-DNA 

hibritlemeleri ise S1 nükleazın kullanıldığı 

DNA yeniden birleşme yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. 

16S rRNA genlerinin ortalama 1412 bazı 

okunmuş, tür isimlerinin öngörümlerinde 

minimum %97,5 benzerlik oranı 

kullanılmıştır. Proje çerçevesinde, ARDRA, 

rrn operonunun 401 bç’lik bölümü ya da 

Grubumuz tarafından klonlanan16S+23S 

rDNA’nın prob olarak kullanıldığı 

Ribotiplendirme, seçilen üç izolat için 

kantitatif DNA-DNA hibritlemesi, güncel ve 

ayırım gücü yüksek yeni tekniklerden olan 

AFLP, ISR ve ITS yöntemleri başarıyla 

uygulanmış, tüm izolatların % G+C değerleri 

belirlenmiştir. Sonuçlar iki yerel izolatın 

yeni soylar olabileceğini göstermiş, tüm 

veriler literatür bilgileri ışığında 

tartışılmıştır. Proje, yerel bakteriyel 

biyoçeşitliliğin belirlenmesi ve 

nitelendirilmesinde kullanılabilecek çok 

fazlı moleküler tanılama yöntemlerinin 

uygulanması ve yorumlanması adına büyük 

katkı sağlamıştır.  
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 Bacillus thuringiensis’te toksin 

üretimi ile polifosfat metabolizmasını 

ilk kez ilişkilendirmek.  

 

 Yüksek dozda toksin üretebilen 

kararlı hipertoksik mutant suş/suşlar 

elde etmek. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BACILLUS THURINGIENSIS’İN BİYOİNSEKTİSİD (ENDOTOKSİN) 

ÜRETME KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA FOSFAT 

METABOLİZMASININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Moleküler Mikrobiyoloji, Gen ve Metabolizma 

Mühendisliği, Biyoteknoloji  

 

 En önemli biyolojik böcek kontrol 

ajanlarından biri olan Bacillus 

thuringiensis’te toksin üretiminin, 

polifosfat metabolizmasındaki 

değişimlerden etkilenip etkilenmediğini 

bulmak. 

 Polifosfat sentezi ve yıkımından sorumlu 

enzimleri yüksek seviyede üreten mutant 

suş/suşları elde etmek ve  toksisitelerini 

böcek larvaları üzerinde test etmek.  

 

 

 

Her canlıda bulunan ve çok 

önemli roller üstlenen 

Polifosfat (poliP), yüzlerce 

fosfat molekülünün yüksek 

enerjili anhidrid bağlarıyla 

birleşmesinden meydana 

gelen düz yapılı bir 

polimerdir. Polifosfat, 

“poliP kinaz” enzimi (PPK) 

tarafından ATP’nin 

terminal fosfatının substrat 

olarak kullanılmasıyla 

sentezlenir, 

ekzopolifosfataz (PPX) 

enzimiyle de inorganik 

fosfata parçalanır.  

δ-endotoxin üreticisi 

Bacillus thuringiensis (BT), 

biyolojik böcek kontrol 

ajanı olarak 

kullanılmaktadır. Bazı 

mineral elementlerin 

özellikle kültür besiyerine 

eklenen inorganik fosfatın 

BT toksin biyosentezinde 

çok önemli bir etkiye sahip 

olduğu gösterilmiştir. Bu 

çalışmada, hipertoksik 

mutant suş oluşturulması 

için BT’in fosfat 

metabolizmasının genetik 

olarak değiştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, 

BT’in ppk ve ppx genleri 

ayrı ayrı ve birlikte olacak 

şekilde klonlanmış ve 

genlerin yüksek 

ifadelerinin endotoksin 

üretimi üzerine etkileri 

gösterilmiştir. PoliP 

sentezinden sorumlu olan 

polifosfat kinaz enzimini 

kodlayan geni (ppk) yüksek 

düzeyde ifade eden mutant 

suşun geç evre 2. instar 

Culex quinquefasciatus 

üzerindeki toksisitesinin 

yaban suşa göre 8 kat 

arttığı gösterilmiştir. 

 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 
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 Polifosfat metabolizması ve 

biyoinsektisit üretimi arasındaki 

ilişkinin aydınlatılarak biyoteknolojik 

öneme sahip suş/suşlar geliştirilmesi.  

 

 

 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

POLIFOSFAT KINAZ (PPK) GENINDEN YOKSUN BACILLUS 

THURINGIENSIS MUTANT SUŞUNDA ENDOTOKSIN 

BIYOSENTEZI 

 

 Polifosfat sentezleyemeyen mutant 

Bacillus thuringiensis suşun elde edilmesi 

ve bu mutasyonun  toksin üretimi 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi.  

 

 

 

 

 

 

“PoliP kinaz” enzimi (PPK) 

tarafından sentezlenen 

PoliP, önemli bir enerji 

deposu olup bazı kinazlar 

tarafından ATP yerine 

kullanılabilmekte ve 

adenilat kinazlar 

yardımıyla da NTP’lerin 

yapımında 

kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda bu polimer, 

hücrelerin fiziksel ve 

kimyasal streslere karşı 

direnç göstermesinde de 

rol oynamaktadır.  

 

PoliP metabolizması ve 

biyoinsektisit üretimi 

arasındaki ilişkiyi 

aydınlatmak amacıyla, bu 

çalışmada, endüstriyel 

öneme sahip önemli bir 

biyolojik böcek kontrol 

ajanı olan   

Bacillus thuringiensis 

israelensis (Bti)’in ppk geni 

kromozomdan silinmiş ve 

oluşan mutasyonun 

endotoksin üretimine etkisi 

belirlenmiştir. Sonuçlar, 

mutant suşun 2. evre Culex 

quinquefasciatus larvaları 

üzerindeki larvasidal 

aktivitesinin yaban suşa 

göre yaklaşık 2.4 kat daha 

fazla olduğunu 

göstermiştir.  
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İlgi Alanları: Moleküler Mikrobiyoloji, Gen ve Metabolizma 
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 PoliP metabobolizmasında meydana 

gelen değişimlerin toksin üretimini 

hangi proteinler aracılığıyla 

arttırdığının bulunması 

 

 Toksin yüksek üretici suş/suşların 

geliştirilebilmesi için veri elde 

edilmesi 

 

 Bakterilerde ikincil metabolit 

sentezinin karmaşık regülasyonunda 

polifosfatın rolünün ortaya 

çıkarılması 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

FOSFAT METABOLİZMASI DEĞİŞTİRİLMİŞ İKİ BACILLUS 

THURINGIENSIS SUŞUNUN PROTEOMIK ANALİZİ 

 Daha önceki çalışmalarımızla, polifosfat 

kinaz enzimini kodlayan ppk genini 

yüksek seviyede ifade eden (Bti pHTppk) 

ve bu genden yoksun olan (Bti ∆ppk) iki 

B. thuringiensis suşu elde edilmiştir. 

Mutant suşların her ikisinin de 

toksisitelerinin yaban suşa göre daha 

fazla olduğu, en toksik suşun ise Bti 

pHTppk olduğu gözlenmiştir. Mutant 

suşların fenotiplerini açıklayabilmek için 

bu çalışmada, iki mutant suşun 

proteomunun yaban suşunki ile 

karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

 

 

 

 

PoliP sentezinden sorumlu 

olan polifosfat kinaz 

enzimini kodlayan geni 

(ppk) yüksek düzeyde ifade 

eden mutant suşun (Bti 

pHTppk) yaban suşa göre 

bazı toksin proteinlerini 

daha fazla ürettiği 

gözlenmiştir. Farklı bir 

proje kapsamında 

oluşturduğumuz ppk 

geninden yoksun suşun (Bti 

∆ppk) da beklentimizin 

aksine yaban suşa göre 

daha fazla endotoksin 

ürettiği bulunmuştur. 

Yaptığımız çalışmalar, 

poliP metabolizmasında 

oluşan herhangi bir 

değişikliğin üretici suşta 

biyoinsektisit biyosentezini 

etkilediğini göstermiştir. 

Mutantların fenotiplerini 

açıklayabilmek için bu 

çalışmada, LB besiyerinde 

büyütülen yaban suş ve 

mutant suşların 

proteomları analiz 

edilmiştir. Hücre içi 

proteinlerin 2 boyutlu (2D) 

jellerde ayrımları 

sağlanmış ve mass 

spektrofotometre ile 

ekspresyonda farklılık 

görülen 49 spot 

belirlenmiştir. Yaban suş 

ile karşılaştırıldığında, Bti 

∆ppk suşunda, 8 proteinin 

ekspresyonu artarken, 20’si 

azalmış ve 4 proteinin 

ekspresyonu ise tamamen 

durmuştur. ppk’yı yüksek 

seviyede ifade eden Bti 

pHTppk suşunda ise 8 

proteinin ekspresyonu 

artarken, 14’ünün azalmış 

ve 1 proteinin ekspresyonu 

tamamen durmuştur. 

Sonuçlarımız, poliP 

konsantrasyonundaki 

değişikliğin hücrede genel 

stres durumu yaratarak 

ikincil metabolizmayı 

tetiklediğini önermektedir. 
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 1.HCC’da ifadeleri SIP1 tarafından 

düzenlenen genlerin belirlenmesi. 

 

 2.Gen ürünü proteinlerin HCC’da tanı 

ve takip araçları olarak kullanılması. 

 

 3.EMT ve kök hücre fenotipinde etkili 

genlerin HCC’da ilaç-hedefi olarak 

değerlendirilmesi. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İNVAZİV VE KANSER KÖK HÜCRE FENOTİPLERİNDEKİ HEPATOSELÜLER 

KARSİNOMA HÜCRELERİNDE SIP1 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜNÜN 

BAĞLANDIĞI GEN-DÜZENLEYİCİ BÖLGELERİN CHIP DİZİLEME 

YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI 

İlgi Alanları: Kanser biyolojisi, kanser kök hücreleri, kanserde 

teranostik moleküler hedefler, monoklonal antikorlar   

 

 

 1.HCC hücrelerinde SIP1 proteinin DNA 

bağlanma bölgelerini ChIP-dizileme 

yöntemiyle saptamak. 

 

 2.İlişkili genlerin ve proteinlerin 

ifadelerini HCC hücre hatları ve 

dokularında araştırmak. 

 

 3.Genlerin EMT, kök hücre fenotipi, 

hücre bölünmesi süreçlerindeki rollerini 

aydınlatmak.  

 

 

 

 

Epitel-Mezenkim Değişimi 

(EMT) karsinomaların 

invazyon ve metastazını 

sağlayan embriyonik bir 

programdır ve SIP1’in de 

içinde olduğu 

transkripsiyon faktörleri 

tarafından düzenlenir. 

SIP1’in DNA’da bağlandığı 

E-box dizilerinin genomdaki 

yaygınlığı proteinin birçok 

geni düzenleyebileceğini 

düşündürmektedir. ChIP 

dizileme teknolojisi 

transkripsiyon faktörlerinin 

bağlandığı gen-düzenleyici 

bölgelerin tanımlanmasını 

olanaklı kılmıştır. Projede 

hepatoselüler karsinoma 

(HCC) ‘da SIP1-hedefi olan 

gen düzenleyici bölgelerin 

ChIP dizileme 

teknolojisiyle iki farklı 

fizyopatolojik bağlamda 

tanımlanması 

hedeflenmiştir: EMT 

programı ve kanser kök 

hücre.  HCC hücrelerinin 

lizatlarından 6E5 anti-SIP1 

antikoru kullanılarak 

kromatin immün-

çöktürmesi 

gerçekleştirilecek ve 

SIP1’in bağlandığı genomik 

bölgeler ChIP dizileme 

teknolojisiyle 

tanımlanacaktır.  Elde 

edilen veriler SIP1’in 

hepatokarsinogenezdeki 

rolü hakkındaki 

bilgilerimize katkı 

sağlayacak  ve daha ileri 

çalışmalar ile kanser tanı 

ve tedavisine yönelik yeni 

araçların geliştirilmesine 

ışık tutacaktır.   

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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   Amaçlar 

Sonuçlar: 

 

 RasGEF1 ailesine ait GEF’lerin hücre içi 

konumlarınıı ve buralardaki işlevlerini 

belirlemek. 

 

 RasGEF’ler ile etkileşen yeni faktörleri 

bulmak ve bunları moleküler ve işlevsel 

düzeyde tanımlamak. 

    

 Establishing the nature and position of 

molecular interactions between RasGEFs 

and newly identified interaction 

partners.    

Ras G-protein ailesi hücre 

morfolojisi, bölünmesi, 

hücre ölümü, hücre-hücre 

tutunması gibi temel 

hücresel işlevleri kontrol 

eder.  Bu G-proteinleri 

Guanin Nükleotid Değişim 

Faktörleri (GEF’ler) aktive 

ederler. Bu projede, 

RasGEF1 ailesi değişim 

faktörlerinin hangi hücresel 

mekanizmalarla kontrol 

edildiğini araştırdık, ve 

RasGEF1 ile doğrudan 

etkileştiğini çeşitli 

deneysel yöntemlerle 

belirlediğimiz, ve 

literatürde tanımlanmamış 

olan Ccdc124 proteininin 

RasGEF1/Rap2 aktivitesinin 

düzenlenmesindeki rolünü 

belirledik. Verilerimiz 

RasGEF1’in, hücre 

döngüsüne bağlı olarak 

Ccdc124 ile etkileşmesi 

yolu ile, bölünen hücreler 

arasındaki orta-bölgede 

yoğunlaştığını göstermiştir. 

Orta-bölgeye konumlanan 

RasGEF1B, telofaz 

evresinde ve sitokinez 

sırasında aynı bölgeye 

gelen Rap2’yi aktive 

ederek, G proteinin hücre 

bölünmesi sırasındaki 

aktivitelerini kontrol 

etmektedir.   

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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RASGEF1 AILESINE AIT NÜKLEOTID DEĞIŞIM FAKTÖRLERININ 

ETKINLIKLERINI DÜZENLEYEN MOLEKÜLER MEKANIZMALAR 

 Yeni RasGEF1 etkileşim faktörleri 

maya ikili-hibrid ve LS-MS/MS 

teknolojileri kullanılarak bulundu. 

 

 Bu yeni faktörlerden bir olan 

Ccdc124’nin yeni bir sentrozom ve 

orta-cisimcik proteini olduğu 

gösterildi. RasGEF1B proteini 

Ccdc124 ile etkileşerek bölünen 

hücrelerin orta-bölgesine 

translokasyonunu tamamlamaktadır. 

 

 RasGEF1 faktörünün substratı olan 

Rap2 G-proteininin de orta cisimcikte 

konumlanmakta olduğu 

bulgulanmıştır. Ccdc124 ile 

etkileşerek orta-cisimciğe yerleşen 

RasGEF1B burada Rap2’yi 

etkinleştirmektedir. 

 

 Hücresel Ccdc124 proteini miktarı 

RNAi metodları ile azaltıldığında, ikili 

ve çoklu çekirdeğe sahip hücreler 

ortaya çıkmakta, bu da Ccdc124’ün 

bölünmüş hücrelerin ayrılmasındaki 

rolünü ortaya koymaktadır. 

 

İlgili yayınımız: 
Telkoparan et al., 2013, Coiled-Coil Domain 

Containing Protein 124 Is a Nove 

lCentrosome and Midbody Protein That 

Interacts with the Ras-Guanine Nucleotide 

Exchange Factor 1B and Is Involved in 

Cytokinesis, PLoS One, 8(7) e69289.    
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 Hücre bölünmesinin kontrolünde 

temel rol oynayan Ccdc124 proteini 

ile etkileşen faktörlerin tanımlanması 

ve Ccdc124’ün hücresel işlevlerinin 

daha iyi anlaşılabilmesi. 

    

 Hücre bölünmesi evrelerinde 

Ccdc124’ün geçirdiği translasyon 

sonrası modifikasyonların 

incelenerek, proteinin hücrelerin 

ayrılmasını nasıl kontrol ettiğinin 

anlaşılması. 

 

 CRISPR/Cas9 teknolojileri 

kullanılarak Ccdc124’ün hücrelerde 

genomik düzeyde delesyonunun 

yapılması ve Ccdc124 ifadesi olmayan 

hücrelerin morfoloji, hücre 

bölünmesi ve hücre ayrılması 

yönlerinden incelenmesi. 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

 Sitokinez sırasında orta-cisimcikte 

Ccdc124 ile etkileşen yeni proteinlerin 

yüksek çıktılı kütle spektrometresi 

uygulamaları ile incelenmesi. 

  

 Hücre bölünmesi sırasında Ccdc124’ün 

uğradığı translasyon sonrası (post-

translasyonel) modifikasyonların 

belirlenerek, bunlara yol açan 

enzimlerin (kinazlar, fosfatazlar, 

peptidazlar, v.b.) ve moleküler 

etkileşimlerin detaylı şekilde analiz 

edilmesi. 

  

 Kütle spektrometresi çalışmalarından 

başkaca, bunlara paralel olarak 

yapılacak biyoenformatik çalışmalarla, 

ve uygun protein yapı analizi programları 

kullanılarak, olası yeni Ccdc124/partner 

protein etkileşimlerinin araştırılması, bu 

etkileşimlerin moleküler düzeyde 

validasyonları.  

 

 

 

 

Sitokinetik ayrışma, mitoz 

sürecinde ortaya çıkan 

kardeş hücrelerin 

arasındaki bölgenin gitgide 

daralarak kopmasını, ve iki 

hücrenin fiziksel olarak 

birbirlerinden ayrılmasını 

tanımlayan süreçtir. Yakın 

geçmişteki 

çalışmalarımızda, bütün 

ökaryot organizmalarda 

korunmuş bir gen olan 

CCDC124 (Coiled-coil 

domain-containing-124)’ün 

ifadesi ile tüm insan 

dokularında üretilen, ancak 

hücresel işlevinin ne olduğu 

bilinmeyen proteininin, 

yeni bir sentrozom ve orta-

cisimcik proteini olduğunu 

bulguladık. Aldığımız 

sonuçlar insan hücre 

döngüsünün interfaz ve 

erken mitoz evrelerinde 

Ccdc124’ün sentrozomda 

bulunduğunu, ancak telofaz 

evresinde proteinin 

hücreler arası bölgede 

konumlanarak, sitokinez 

sırasında orta-cisimciğe 

transloke olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, bu 

çalışmalar sırasında 

Ccdc124’ün hücresel 

aktivitelerinin translasyon 

sonrası modifikasyonlarla 

düzenlendiğine yönelik ön 

bulgular elde edilmiştir. Bu 

proje kapsamında, insan 

hücre hatlarında 

Ccdc124’ün sitokinetik 

ayrışma evresindeki 

işlevlerini yerine getirirken; 

1) hangi moleküler 

mekanizmalarla kontrol 

edildiği, ve 2) hangi 

moleküler etkileşimler 

içerisine girdiği sorularına 

yanıt aranacaktır.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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GTÜ-MAR’ın Odaklanacağı 

Bilimsel Tematik Alanlar: 

Merkezdeki İleri Araştırmalar 

Birimleri: 

 

 Yaşam bilimleri, sağlık ve tarım 

alanlarında ileri hücre teknolojileri 

 

 İleri biyomalzemeler (biyo-aktif 

moleküller ve biyo-uyumlu yüzeyler) 

 

 Deney hayvan modelleri geliştirilmesi 

 

 Biyo/Kimyasal algılayıcı sistemler 

 

 Yenilikçi tera-nostik sağlık teknolojileri 

 
 İleri görüntüleme sistemleri 
 

Gebze Teknik Üniversitesi-

Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı Projesi (GTÜ-

MAR), disiplinlerarası temel 

bilimsel çalışmalar ve 

uygulamalı araştırma 

projelerinin 

gerçekleştirileceği bir 

‘Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı’ altyapısı 

oluşturulmasını 

hedeflemektedir. Merkezi 

Araştırma Laboratuvarı, 

GTÜ Temel Bilimler ve 

Mühendislik Fakültelerinin 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik, Fizik, Kimya, 

Biyomühendislik, ve Kimya 

Mühendisliği bölümlerinden 

araştırmacı ve bilim 

insanlarının katılımları ile 

oluşturulmuştur. GTÜ-MAR 

altyapısı, merkezin ele 

aldığı,yaşam bilimleri,  

sağlık ve tarım alanlarında 

ileri hücre teknolojileri, İleri 

biyomalzemeler, deney 

hayvan modelleri 

geliştirilmesi, bitki hücre 

teknolojileri, 

biyolojik/kimyasal algılayıcı 

sistemler, ileri görüntüleme 

sistemleri başlıkları altındaki 

bilimsel tematikler 

doğrultusunda ve belirli 

kriterlere bağlı kalarak, GTÜ 

içinden ve dışından ilgili tüm 

araştırmacıların ortak 

kullanımında olabilecek 

şekilde tasarlanmıştır.  
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 Hücre Biyolojisi Araştırma 

Laboratuvarı  

 

 Moleküler Analiz ve Görüntüleme 

Laboratuvarı 

 

 Deney Hayvanları Laboratuvarı 

 

 İleri Biyomalzemeler Laboratuvarı 

 

 Bitkisel Hücre Teknolojileri 

Laboratuvarı 

 

 Biyoenformatik Birimi 

 

 Foto-etkinleştirilebilir Molekül 

Kimyası  Laboratuvarı 

 

 Proteom/Metabolom Analizi 

Laboratuvarı 
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İlgi Alanları:  İşlevsel Genomik / Hücre Bölünmesi  

 



 

 Antepfıstığı bitkisinin in vitro 

çoğaltımının iyileştirilmesi, 

 Orta ve uzun süreli koruma için 

protokol geliştirilmesi 

 Mikroçoğaltım ve saklama sonrası 

olası genetik değişimin 

belirlenmesi 

 Kriyobankanın kurulması 

 

 Proje kapsamında SCI-indeksli 2 

yayın yapılmıştır. 

 

     - Akdemir H; Suzerer V., Onay   A, Tilkat 

E., Ersali Y. Ozden Çiftçi Y. 2014. 

Micropropagation of the pistachio and its 

rootstocks by temporary immersion system. 

Plant Cell, Tissue and Organ Culture.117:65-76 

- Akdemir H; Suzerer V., Tilkat E., Yildirim H., 

Onay A., Ozden Çiftçi Y. 2013. In vitro 

conservation and cryopreservation of mature 

pistachio (Pistacia vera L.) germplasm. Journal 

of Plant Biochemistry and Biotechnology 

(21):43-51. 

 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ANTEPFISTIĞININ (Pistacia vera L.) JUVENİL VE OLGUN ‘SİİRT’ VE OLGUN 

‘ATLI’ ÇEŞİTLERİNİN TIS BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ KULLANILARAK 

MİKROÇOĞALTIMI, KRİYOPREZERVASYONU VE ÇOĞALTILAN/KRİYOPREZERVE 

EDİLEN BİTKİLERİN GENETİK KARARLILIKLARININ BELİRLENMESİ İÇİN 

BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ  

 Antepfıstığı bitkisinin in vitro 

mikroçoğaltımı, 

 Biyoreaktör ile mikroçoğaltım, 

 Sentetik tohum üretimi ve saklanması, 

 Uzun süreli saklanması için 

kriyoprezervasyon protokollerinin 

geliştirilmesi, 

 Mikroçoğaltım ve saklama sonrası 

bitkilerin genetik kararlılığının 

irdelenmesi, 

 

 

 

 

 

Antepfıstığının (Pistacia 

vera L.) klasik yetiştirme 

yöntemleri ile çoğaltımı, 

bitki ıslahı ve büyük ölçekli 

üretim için biyoteknolojik  

çoğaltım yöntemleri 

kullanılarak 

güçlendirilmelidir. Bu 

nedenle, proje kapsamında 

hem juvenil hem de olgun 

antepfıstığına ait 

germplazmanın 

sterilizasyonu ve in vitro 

koşullarda çoğaltımı için 

çeşitli protokoller 

denenerek, in vitro 

proliferasyonu 

iyileştirilmiştir. 

Organogenez yoluyla uzun 

süre mikroçoğaltılan 

bitkiciklerin genetik 

kararlılığı, RAPD, ISSR ve 

AFLP belirteçleri 

kullanılarak araştırılmış ve 

düşük oranda genetik 

kararsızlık belirlenmiştir. 

Geliştirilen damlacık-

vitrifikasyon yöntemi, 

juvenil ve olgun 

antepfıstığı gövde uçlarının 

korunması için umut verici 

bir yöntem olarak 

görülmektedir. Dahası, 

genetik bütünlüğün 

belirlenebilmesi için 

yapılan RAPD analizleri, 

ana bitki ile en az 3 ay 

altkültürlenen 

kriyoprezerve edilmiş 

bitkiler arasında (benzerlik 

indeksleri 0.959 ve 0.973 

arasındadır), yüksek 

genetik kararlılık olduğunu 

kanıtlamıştır. Bu sonuçlar, 

optimize edilmiş bu 

koruma yönteminin diğer 

Pistacia türlerine de 

başarıyla uygulana-

bileceğini göstermiştir.   
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 Ssap-NtrB geninin aktarılacağı 

tütün bitkilerinin patlayıcılar ile 

bulaş içeren besiortamını düşük 

sıcaklıklarda bile aktif olarak 

çalışarak temizlemesi 

hedeflenmektedir.  

 Nihai hedef, Ssap-NtrB genini 

içeren transgenik tütün 

bitkilerinin patlayıcılar ile bulaş 

içeren alanların temizlenmesinde 

kullanılabilme potansiyelinin 

gösterilmesidir. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KIRLETICI NITROAROMATIKLERIN DÜŞÜK SICAKLIKLARDA IN VITRO 

FITOREMEDIASYONU: BAKTERIYAL NITROREDÜKTAZIN (SSAP-NTRB) 

TÜTÜNDE HETERELOG EKSPRESYONU VE BIYOBOZUNUM 

UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI 

İlgi Alanları: Bitki biyoteknolojisi, bitki doku kültürü, 

ümolekuler belirtecler, kriyoprezervasyon, sentetik tohum 

üretimi, oksidatif stres 

 Staphylococcus saprophyticus kökenli 

Ssap-NtrB geninin, tütün bitkisine 

aktarılması, 

 Nitroaromatikler ile bulaş halindeki 

alanların fitoremediasyonunda 

kullanılabilecek aday transgenik 

bitkilerin geliştirilmesi. 
 

   Proje Ekibi:  

 
      Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ 

     Doç. Dr. Ayhan ÇELİK 

     MSc Doğa Selin KAYIHAN 

     MSc Gülden YETİŞ 

     Nuran SOYSAL (Lisans öğrencisi) 
 

 

 

 

Endüstriyel ve askeri 

faaliyetler sonucu çevreye 

yayılan nitroaromatik 

kirleticiler, doğayı ve 

birçok canlıyı tehdit 

etmektedir. Özellikle, 

plastikler, çözücüler ve 

ilaçların sentezinde 

nitroaromatik kirleticiler 

yan ürün ve/veya artık 

olarak üretilmektedir. 

İlaveten, askeri amaçlı 

kullanılan 2,4,6-

trinitrotoluen (TNT) gibi 

çeşitli nitroaromatiklerin 

bileşenleri, kullanıldıkları 

alanlardaki topraktan 

kanalizasyona karışarak 

yüzey ve yeraltı sularına 

geçebilmektedir. 

Patlayıcıların 

temizlenmesinde kullanılan 

fiziksel ve kimyasal 

yöntemler masraflı olup, 

kirleticinin ortadan 

tamamen kaldırılması 

açısından yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle 

projede, Staphylococcus 

saprophyticus kökenli Ssap-

NtrB geninin, tütün 

bitkisine aktarılması ve bu 

yolla nitroaromatikler ile 

bulaş halindeki alanların 

fitoremediasyonunda 

kullanılabilecek aday 

transgenik bitkilerin 

geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Teknolojik yönden, bu 

çalışmada elde edilecek 

transgenik bitkiler, başta 

endüstriyel ve askeri 

alanlar olmak üzere 

kirletici nitroaromatiklerin 

bulunduğu alanların 

fitoremediasyonunda 

kullanılabilecek bir 

prototip olarak kazanım 

sağlayabilecektir.  
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Seçici besiortamında nitroredüktaz geninin aktarıldığı transgenik adayı 

bitkiciklerin belirlenmesi. 







 

 1.İki SCI Dergi makalesi 

 

 2.Bir uluslararası konferans bildirisi 

 

 3.Zamanlama verimini hızlı ve doğru 

şekilde tahmin eden yazılımsal araç 

 

Dr. 
Alp Arslan BAYRAKÇİ 
Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ZAMANLAMA VERİMİ TAHMİNİ İÇİN HIZLI VE DOĞRU MONTE 

CARLO TEMELLİ İSTATİKSEL ZAMANLAMA  ANALİZİ 

 

Çalışma Alanları: Bilgisayar destekli devre tasarımı, Sayısal 

tümleşik devrelerin istatiksel zamanlama analizi, Donanımsal 

güvenlik   

 

 1.Çok daha hızlı çalışabilen bir istatiksel 

zamanlama algoritması geliştirilmesi 

 

 2.Literatürde bulunan farklı Monte Carlo 

metodlarının kıyası 

 

 3.Geliştirilen istatiksel zamanlama 

aracının geleneksel yöntemlerle kıyası  

 

 

 

Bu projede amacımız, 

doğruluk düzeyi çok yüksek 

transistör düzeyi Spice 

simülasyonlarına dayanan 

Monte Carlo temelli istatiksel 

zamanlama analizini (MCİZA) 

normalden onlarca kat daha 

hızlı hale getirmektir. Bu 

amaçla, bir varyasyon azaltma 

yöntemi olan kontrol 

değişkenleri yöntemini ve 

ayrıca kontrol değişkenleri 

yöntemiyle önem örneklemesi 

yöntemini birleştirerek yeni 

bir varyasyon azaltma yöntemi 

oluşturup bunu klasik 

transistör düzeyi MCİZA’yı 

hızlandırmada kullanacağız. 

Hem yonga içi hem de 

yongalar arası varyasyonları, 

topolojik ve pozisyona bağlı 

korelasyonları hesaba katan, 

lojik kapısı gecikmesi ve 

istatistiksel devre 

parametreleri arasında 

doğrusal bir bağıntı 

varsayımında bulunmayan bir 

yöntem geliştirilecektir. 

Sonuçta, doğruluk düzeyini 

azaltmadan hızlandırılmış ve 

transistör seviyesi Spice 

simülasyonuna dayanan bir 

MCİZA gereci geliştirmeyi 

umuyoruz. Bu çalışma daha 

önce sadece önem 

örneklemesine dayanarak 

hızlandırma elde ettiğimiz 

çalışmanın [53] devamı 

niteliğindedir. Proje 

sonucunda ortaya çıkan 

yöntem başarılı olursa, üretim 

sonrası oluşacak kayıpların 

önceden tespitini sağlayacak 

ve bu sayede tasarımcılar 

devrelerini üretmek ya da bazı 

iyileştirmeler yapmak arasında 

sağlıklı seçim 

yapabileceklerdir. Buna ek 

olarak da, literatürde doğruluk 

testi için kullanılan farklı 

MCİZA yöntemlerinin 

performanslarını kıyaslamayı 

planlıyoruz.   
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 Minimum devralma maliyetli 

kapsayan ağaç ve kenar 

renklendirmesi problemleri için 

teorik sonuçlar: Özel çizge sınıfları 

gibi bazı özel durumlar için polinom 

zamanlı algoritmalar, 

yaklaşıklanamama ispatları ve 

yaklaşıklama algoritmaları 

 

 Diğer optimizasyon problemleri için: 

tamsayı doğrusal programlama 

formülasyonları, NP-Zorluk gibi 

hesaplama karmaşıklığı ispatları, 

polinom zamanlı buluşsal 

algoritmalar ve karşılaştırmalı 

performans analizi 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YEŞİL AĞLAR İÇİN KAYNAK PLANLAMASI VE ROTALAMA 

 Farklı frekanslar arasındaki geçişin enerji 

tüketimi açısından maliyetini modelleyen 

devralma maliyeti kavramı kapsamında 

minimum devralma maliyetli kapsayan 

ağaç ve kenar renklendirmesi 

problemlerinin algoritmik çizge teorisi ve 

yaklaşıklama algoritmaları açısından 

analizi 

 

 Tek alıcı-vericili tasarsız bilişsel radyo 

ağlarında frekans değiştirmenin enerji 

maliyetini minimize ederek frekans ve 

zaman dilimi atamasını gerçekleştiren 

bir optimizasyon probleminin tasarım ve 

analizi 

 

 Yeşil ağlarda üstten destekli 

yönlendirme ve role atamasını bütünleşik 

bir şekilde yapan bir optimizasyon 

probleminin tasarım ve analizi 

 

  Yeşil ağlarda yönlendirme güncelleme 

mesajlarının maliyetini minimize eden ve 

aynı zamanda enerji açısından verimli 

yönlendirme yapan bir optimizasyon 

probleminin tasarım ve analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin enerji 

tüketimi mütemadiyen 

artmaktadır. Bu artışın 

sadece ekonomik değil, 

aynı zamanda çevresel 

etkileri de vardır. 

Dolayısıyla, iletişim 

ağlarındaki gereksiz enerji 

tüketimini azaltmak son 

zamanlarda önemli bir 

araştırma konusu haline 

gelmiştir. Bu bağlamda, 

enerjiyi daha verimli 

kullanan bir ağ kavramı 

önerilmiş ve çevresel 

duyarlılığını vurgulamak 

için “yeşil ağlar” terimi 

öne atılmıştır. 

 

Bu projede, yeşil ağlarda 

kaynak planlaması ve 

yönlendirme için algoritmik 

bir perspektif 

sağlanmaktadır. Çizge 

teorisi bazlı analiz, tamsayı 

programlama 

formülasyonları, 

yaklaşıklama algoritmaları 

ve buluşsal algoritmalar 

vasıtasıyla önerilen 

optimizasyon 

problemlerine formal bir 

kombinatoryal yaklaşım 

getirilmektedir. Proje aynı 

zamanda simülasyon 

tabanlı performans 

karşılaştırması ve 

değerlendirmesini de 

içermektedir. 
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 İlgi Alanları: İletişim ağlarında kaynak planlaması/çizelgeleme, 

optimizasyon, algoritmik çizge teorisi, yaklaşıklama algoritmaları  

 



 

 Federe SDN mimarisinde enerji 

açısından verimli sanal ağ ataması 

problemi için buluşsal algoritmalar 

 

  Enerji açısından adil yönlendirme 

problemi için tamsayı programlama 

formülasyonu ve buluşsal 

algoritmalar 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

FEDERE YAZILIM TANIMLI AĞLARDA KAYNAK YÖNETİMİNDE 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ADİLLİK 

İlgi Alanları: İletişim ağlarında kaynak planlaması/çizelgeleme, 

optimizasyon, algoritmik çizge teorisi, yaklaşıklama algoritmaları  

 

 Ağ sanallaştırması problemi, fiziksel ağ 

kaynaklarının sanal ağ taleplerine 

atanmasını çeşitli kriterlere göre 

sağlayan bir optimizasyon problemidir. 

Bu projede, enerji açısından verimli bir 

sanal ağ ataması problemini federe SDN 

mimarisinde çözen çevrim dışı ve çevrim 

içi buluşsal algoritmalar tasarlamayı 

planlıyoruz. 

 

 Enerji açısından verimli ağ 

sanallaştırması problemi bağlamında kaç 

tane SDN kontrol ünitesinin hangi 

noktalara hizmet vermesi gerektiğini 

belirleyen yöntemlerin tasarımı 

 

 Federe SDN mimarisinde enerji açısından 

adil yönlendirme problemi formülasyonu 

ve buluşsal algoritmaların tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnternetin devamlı büyüyen 

yapısı nedeniyle, cihazların 

hem veri iletimi hem de 

yönlendirme kararlarını 

dağıtık bir şekilde 

yapmaları verimsizliğe ve 

ölçeklenebilirlik 

problemlerine yol açmanın 

yanı sıra ağ yönetimini de 

zorlaştırmaktadır. Bu 

problemi adreslemek için 

veri ve kontrol düzlemi 

mantığını birbirinden 

ayırma ve yönlendirme gibi 

kontrol kararlarını ayrı bir 

cihazla merkezi şekilde 

yapma anlamına gelen 

“Yazılım Tanımlı Ağ (SDN)” 

paradigması önerilmiştir. 

Pek çok SDN kontrol 

ünitesinden oluşan 

mimariye federe SDN 

mimarisi denilmektedir. 

  

Bu projede federe SDN 

mimarisinde kaynak 

yönetimi ve yönlendirmeye 

algoritmik bir perspektif 

sağlamayı amaçlıyoruz. 

Proje tamsayı programlama 

formülasyonları, buluşsal 

algoritmalar ve formal bir 

kombinatoryal analizin yanı 

sıra simülasyon bazlı 

performans karşılaştırması 

ve değerlendirmesi de 

içermektedir. 
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  Bu proje LIRMM, Université 

Montpellier II, Fransa ile Dr.Ignasi 

Sau’nun eş-yürütücülüğünde 

gerçekleşecektir. Amaçlar kısmında 

belirtilen teorik çıktıların yanı sıra, 

uluslararası işbirliklerinin 

geliştirilmesi de projenin önemli 

çıktıları arasındadır. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ÇİZGE TEORİSİNDE DEVRALMA MALİYETİ KAVRAMI: 

KOMBİNATORYAL BİR ANALİZ 

 Aşağıdaki problemleri sınırlı devralma 

maliyetleri, sınırlı dereceler, sınırlı renk 

sayıları ve özel çizge sınıfları gibi özel 

durumlarda inceleyerek NP-Zorluk ve 

yaklaşıklanamama açılarından 

karmaşıklık analizleri ile parametreli 

karmaşıklık analizlerini yapmayı ve 

polinom zamanlı algoritmalar ile 

yaklaşıklama algoritmaları tasarlamayı 

planlıyoruz. 

 

 Minimum devralma maliyetli 

ağaç şekilleri problemi  

 

 Minimum devralma maliyetli 

döngü kapsaması problemi 

 

 Minimum devralma maliyetli çap 

problemi 

 

 Minimum devralma maliyetli 

kenar boyaması problemi 

 

 

 

 

Devralma maliyeti kavramı 

bir düğümden geçiş 

yaparken ardışık ve farklı 

renkli iki kenardan geçiş 

yapmaktan dolayı oluşan 

maliyete denir. Devralma 

maliyetinin değeri bu iki 

ardışık kenarın renklerinin 

neler olduğuna bağlıdır. Bu 

kavramın 

telekomünikasyon, ulaşım 

ağları ve enerji dağıtım 

ağları gibi önemli uygulama 

alanları vardır. Örneğin, bir 

kargo ulaşım ağında her 

renk bir ulaşım çeşidini 

temsil edebilir. Bir ulaşım 

çeşidinden diğerine 

transfer sırasında oluşan 

maliyet, devralma 

maliyetine karşılık gelir. Bu 

kavram çok doğal olduğu ve 

pek çok uygulama alanı 

olduğu halde şaşırtıcı bir 

şekilde sadece son yıllarda 

ilgi çekmiştir ve literatürde 

bu konudaki çalışma sayısı 

oldukça azdır. 

  

Bu projede devralma 

maliyeti çerçevesinde dört 

temel araştırma alanına 

odaklanıyoruz. Bu 

problemlerin 

kombinatoryal doğalarıyla 

ilgili çok az şey 

bilinmektedir. Ayrıca, 

özellikle özel çizge sınıfları 

ve sınırlı devralma 

maliyetleri gibi pek çok 

özel durum literatürde 

incelenmemiştir. Bu 

projede bu problemleri 

kombinatoryal açılardan 

inceleyerek teorik sonuçlar 

elde etmeyi planlıyoruz. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2017 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 94.200 TL 

 

İlgi Alanları: İletişim ağlarında kaynak planlaması/çizelgeleme, 

optimizasyon, algoritmik çizge teorisi, yaklaşıklama algoritmaları  
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Proje önerimizde, elastik tendonlarla 

sürülen robot manipülatörler için model 

tabanlı kontrol algoritmaları 

tasarlanması ve tasarlanan 

denetleyicilerin, hem simulatif hemde 

proje kapsamında geliştirilmesi 

planlanan esnek tendönlar aracılığı ile 

sürülebilen birden fazla serbestlik 

derecesine sahip bir robot üzerinde 

deneysel olarak uygulanarak sınanması 

amaçlanmaktadır.  

  

Günümüz teknolojisi, bir çok alanda 

daha hafif, daha az yer kaplayan, çok 

yönlü olarak kullanılabilir, yüksek  

işlevsel robotik manipülatörlere ihtiyaç 

duymaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek 

için robot manipülatörler teknolojisinde, 

özellikle robotun kollarına güç aktaran 

mekanizmalarda daha az enerji kullanan 

ve daha esnek yapılar gerektirmektedir. 

Yüksek dişli oranlarına sahip motor-

sürücü mekanizmaları istenilen bu 

kriterleri karşılamakdan uzak, direk 

kollara takılan güç aktarım 

mekanizmaları ise, (günümüz teknolojisi 

ile) yükce ağır ve yetersiz kalmaktadır. 

Alternatif teknoloji olarak tendon 

mekanizmaları düşünülebilir. 

Tendonlarla sürülen robotik 

manipülatörlerde, eyleyiciler; tendon 

olarak kullanılan ipler sayesinde, robotik 

mekanizmanın uzağına eklenebilir, 

böylece eyleyicilerin ağırlılarının robotun 

iş yapan bölümünün eylemsizliğine etkisi 

azaltılmış olur. Buna ek olarak 

tendonlarla sürülen mekanizmalarda  

sürtünme sorunları, diğer mekanizmalara 

göre daha az, nerede ise geri tepmesiz, 

ve çok daha hafiftirler. Dolayısıyla etkin 

şekilde kontrol edilebildikleri 

durumlarda; robotik manipülatörlerin 

performanslarını arttırabilecekleri 

aşıkardır 

  

Projemizin amacı elastik tendonlarla 

sürülen robotik manipülatörler için 

model tabanlı, tüm sistem 

parametrelerinin ölçümüne ihtiyaç 

duymadan işlev görebilecek 

denetleyciler geliştirerek, belirtilen 

sistem için yüksek performanslı 

denetleyeyiciler elde etmek ve hem 

literatürde hemde uygulamada var olan 

boşluğun dolmasına katkıda bulunmakdır.  

  

Proje sonuçlarının kullanımı ve 

değerlendirilmesi sadece araştırma-

geliştirme amacı ile de sınırlı da değildir. 

Yüksek başarımlı denetleyicilere sahip 

tendonlarla sürülen robotlar, başta 

otomasyon sektörü olmak üzere, tıp 

(dişçilik, lapraskopik cerrahi gibi) ve 

tıbbı rehabilitasyon alanlarında 

kullanılabilir. Ayrıca projemiz sırasında 

elde edilecek deneyim ve bilgi birikimi 

ülkemizin robotik ve otomasyon 

sektöründe ilerlemesine katkıda 

bulunacaktır.  

. 
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   Amaçlar 

ELASTİK TENDONLARLA SÜRÜLEN ROBOT MANİPÜLATÖRLER 

İÇİN MODEL TABANLI DENETLEYİCİLER GELİŞTİRİLMESİ:TEORİ 

VE UYGULAMALAR 

İlgi Alanları: Model Tabanlı Denetleyici Tasarımı, 

Robot Manipulatör,Tendon Mekanizmaları, 

Doğrusal Olmayan Sistemler 

 Projemizin amacı, gelişmekte olan 

tendonlarla sürülen robotik 

manipulatör teknoloji için model 

tabanlı, sistemin nonlineer 

özelliklerini yok saymadan, genel 

sistemde belirsizlikler varsa kompanse 

edersek, yüksek başarımlı kontrol 

algoritmları üreterek bunların 

uygulanabilir olduklarını hem 

benzetimlerle hem de deneysel olarak 

gösterebilmektir. Kontrol 

algoritmalarının üretilmesi ve 

geliştirilmesinde lineer olmayan (ing: 

nonlinear) model tabanlı yaklaşımlarla 

Lyapunov geri tasarım methodlarından 

yaralanılacaktır. Belirtilen bu method 

lineer olmayan sistemlerde 

kullanılabilen birkaç methodtan bir 

olup, diğer ve özellikle lineer sistem 

methodlarıyla karşılaştırıldığında 

matematiksel yaklaşım açısında çok 

daha etkin ve yoğun bir methottur. 

Projemizin başarı ile tamamlanması 

ile daha hafif, yüksek başarımlı ve 

daha fazla yükü hünerli olarak 

yönetilebilen robotik kolların 

kullanımları mümkün olabilecektir. 

 

 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2013/ 2016 

Süresi       : 36 Ay  

Bütçesi       : 317,968.00 TL 



 TAMSİM; yüksek çözünürlüklü tek uçak 

düzeyine kadar inebilen; hava 

sistemleri veya birliklerinin 

modellenebildiği; eğitim, planlama, 

planların denenmesi ve analiz 

maksatlarıyla kullanılabilecek çok 

maksatlı ve çok taraflı bir harp oyunu 

ve Taktiksel Ortam Simülasyon 

Sistemidir. 

 Analiz Modu: Simülasyon ortamında; 

 Taktiklerin denenmesi,  

 Silah, sensör ve uçakların 

denenmesi,  

 Etkinlik ve ihtiyaç tespitinin 

yapılması. 

 Eğitim Modu 

 Toplu Görev Eğitimi,  

 Görev planlama ve provası  

(rota seçimi), 

 Pilot eğitimi, 

 ECM ve ECCM denemeleri, 

 BFM ve ACM eğitimi 

 Bireysel eğitimden toplu 

eğitime geçiş kabiliyeti 

kazandırılması. 
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   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

TAKTİK ANALİZ VE MODELLEME SİMÜLASYONU  

(TAMSİM)  

Çalışma Alanları: Yüksek Başarımlı hesaplama,  

Paralel algoritmalar, dağıtık hesaplama, dağıtık simülasyon, 

meta-sezgisel optimizasyon, makine öğrenmesi, biyoinformatik 

 Hava harekatı taktik analizi 

modellemesi  ve geliştirilmesi: 

 Analiz: Simülasyon ortamında 

taktiklerin denenmesi, silah, 

sensör ve uçakların denenmesi, 

etkinlik ve ihtiyaç tespitinin 

yapılması. 

 Eğitim: Toplu Görev Eğitimi; Görev 

planlama ve provası  (rota seçimi), 

pilot eğitimi, ECM ve ECCM 

denemeleri, BFM ve ACM eğitimi, 

bireysel eğitimden toplu eğitime 

geçiş kabiliyeti kazandırılması. 

 Dağıtık Sistemlerin Bağlantısı: Ağ 

uyumu özelliği taşıyan birden fazla 

simülatör ve/veya TAMSİM 

sisteminin birbirlerine bir ağ 

ortamında bağlanarak dağıtık 

görev eğitimi için altlık 

oluşturulması 

Büyük ölçekli ve karmaşık 

bir sistemin 

tasarlama ve geliştirme 

sürecinde sistemin 

küçük parçalar (modüller) 

halinde düşünülmesi 

ve bu parçaların ayrı ayrı 

tasarlanarak 

geliştirilmesinden sonra bir 

araya getirilmesi 

ile sistemin oluşturulması 

yaygın olarak kullanılan bir 

sistem mühendisliği 

yöntemidir. 

Aynı şekilde, 

karmaşıklığı yüksek olay 

ve/veya sistemlerin 

benzetimi de daha basit 

bileşenlerin 

geliştirilmesi ve bu 

bileşenlerin etkileşimini 

sağlayacak şekilde 

birleştirilmesi ile 

hazırlanabilir. Ayrıca daha 

önce geliştirilmiş 

benzetim bileşenlerinin bir 

araya getirilmesi 

istenen bir benzetimin 

daha hızlı ve ucuza 

gerçekleştirilmesi 

sonucunu doğuracaktır. 

Bileşenler arasında köprü 

görevi görerek 

iletişimini ve eş güdümünü 

sağlayan dağıtık benzetim 

yapıları geniş ölçekli ve 

gerçekçi 

benzetimlerin bu şekilde 

gerçekleşmesi için 

çok uygundur. Dağıtık bir 

sistem olarak 

tasarım bir benzetim 

sistemine modülerlik, 

genişleyebilirlik, birlikte 

çalışabilirlik, 

yeniden kullanılabilirlik, 

performans gibi pek 

çok konuda değer katar.  

Destekleyen Kurum:  DPT 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2002 / 2003 

Süresi      :  24 Ay 

 

 



 1 Platformdan bağımsız olarak 

gerçeklenmiş bir ağ yöneticisi 

 2 Platformdan bağımsız olarak 

gerçeklenmiş bir ağ yöneticileri arası 

iletişim protokolü 

 3 Ölçeklenebilir yönlendirme 

algoritmaları 

 4 Enerji duyarlı yönlendirme 

algoritmaları 

 5 En az 2 SCI veya SCI-E makale 

 6 En az 5 konferans bildirisi 

 7 En az 1 doktora tezi ve 2 yüksek 

lisans tezi 

 8 YTA’ın araştırmacılar tarafından 

detaylı olarak öğrenilmesi 

Doç. Dr. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YAZILIM TABANLI AĞ MİMARİSİNDE ÖLÇEKLENEBİLİR 

YÖNLENDİRME VE KAYNAK YÖNETİM MODELİ 

İlgi Alanları: Bilgisayar Ağları, Bilgisayar ve Ağ Güvenliği, 

Yönlendirme Protokolleri ve Algoritmaları, Servis Kalitesi, 

MPLS, Yazılım Tabanlı Ağlar, Nesnelerin İnterneti 

 

 1 Ölçeklenebilir yönlendirme, akış 

denetimi ve sinyalleşme yapabilen bir ağ 

yöneticisinin tasarımı 

 2 OpenFlow protokolü ile çalışabilen bir 

ağ yöneticisinin geliştirilmesi 

 3 Enerji duyarlı yönlendirme 

algoritmalarının tasarlanması ve analiz 

edilmesi 

 4 Yük dengeleme gibi kaynak kullanımını 

iyileştiren mekanizmaların geliştirilmesi 

 5 Servis kalitesi gerektiren uygulamalar 

için akış denetim mekanizmasının 

geliştirilmesi 

 6 Ağlararası yönlendirme modelinin 

geliştirilmesi  

İnternet hayatımızın 

vazgeçilmez bir parçası 

haline gelmiştir. Bu 

nedenle ağ trafiğinde ciddi 

bir artış olmuştur. 

Geleneksel ağ mimarisi, 

günümüz ihtiyaçlarına 

yetmemektedir. Bu 

nedenle, Yazılım Tabanlı 

Ağ (YTA) mimarisi ortaya 

atılmıştır. YTA ‘da control 

ve very katmanı birbirinden 

ayrılmıştır. Kontrol katmanı 

yönetimden sorumludur. 

Bütün anahtarlayıcılar veya 

yönlendiriciler adına karar 

verir. Veri katmanındaki 

elemanlar sadece 

iletimden sorumludur. 

Kontrol katmanındaki ağ 

yöneticisi anahtarlayıcılar 

ve yönlendiriciler adına 

karar verdiği için, ağ 

büyüdükçe yönlendirme, 

akış denetimi, sinyalleşme 

ve ağ yönetimi anlamında 

darboğaz olur. 

 

Bu proje kapsamında YTA 

üzerinde çalışan 

ölçeklenebilir yönlendirme 

ve kaynak yönetim modeli 

geliştirilmektedir. Önerilen 

modelde, iletim kararı 

gelen her istek için ayrı 

ayrı verilmemektedir. 

Bunun yerine, ağ yöneticisi 

benzer akışları 

birleştirmekte ve buna 

bağlı olarak genel bir 

iletim kararı vermektedir. 

Böylelikle, iletim kararının 

verilmesi gelen istek 

sayısından bağımsız olmuş 

olur. Bunların yanı sıra, 

enerji duyarlı yönlendirme 

ve yük dengeleme 

mekanizmaları 

geliştirilerek, kaynakların 

daha verimli şekilde 

kullanılması 

amaçlanmaktadır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2013 / 2015 

Süresi         :  24 Ay 
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 Güvelik operatörleri için bir video özet 

sistemi 
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   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

OPERATÖR BAŞARIM ÖLÇÜTÜ VE VİDEO ÖZET YOĞUNLUĞU 

KULLANAN GÖZETLEME VE GÜVENLİK SİSTEMİ 

İlgi alanları: Bilgisayarla Görme, Yapay Zeka, Görüntü ve 

Video Analizi, Doğal Dil İşleme 

 

 Gözden kaçırılan video kısımların 

doğrusal olmayan bir özetini operatörlere 

tekrar gösterilmesi 

 Videolar sentezlerken sadece göz-bakış 

konumlarını kullanmak yerine 

operatörlerin dikkat seviyelerini de hesaba 

katmak 

 

 

 

 

Günümüz teknolojileri 

genellikle daha yüksek 

otomasyon seviyelerini 

amaçlarlar fakat insanın 

döngüdeki başarımını 

incelemezler. İnsan 

başarımını ölçen sistemler 

ise çoğu zaman 

benzetimlerle sınırlıdır. Bu 

proje çerçevesinde yapılan 

çalışmalarda, insan 

operatörlerin güvenlik 

gözetleme sistemlerinin 

vazgeçilemez bir parçası 

olduğu ve bu sistemlerinin 

döngüde-insan sistemi 

olarak düşünülmesi 

gerektiği gösterilmiştir. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2010 / 2012 

Süresi         :  24 Ay 

Bütçesi         : 133.000 TL 



 

 Ticari seviyede bir X-ışını tarama 

sistemi geliştirmek 

 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

X IŞINLI PAKET GÖRÜNTÜLEME CİHAZI TASARIMI 

 

 

 Alışveriş merkezi türü alanlara girişlerde 

kullanılan X-ışın tabanlı tarama cihazları 

için gerekli donanım ve yazılım teknolojisi 

üretilerek ortaya bir prototip paket tarama 

sistemi geliştirmek 

 

 Belli ölçülerde 3 boyutlu (3B) bilginin 

çıkarılması ve taranan paketlerin 3B 

içeriği hakkında bilgi üretilmesi  

Bu çalışmada güvenlik 

amaçlı paket denetleme 

sistemlerine 

odaklanılmıştır.  

 

Bu doğrultuda iki ana hedef 

gerçekleşmiştir.  

 

Bunlardan ilki için alışveriş 

merkezi türü alanlara 

girişlerde kullanılan X-ışın 

tabanlı tarama cihazları 

için gerekli donanım ve 

yazılım teknolojisi 

üretilerek ortaya bir 

prototip paket tarama 

sistemi çıkarılmıştır.   

 

İkinci hedef ise akademik 

çerçevededir. Bu hedef 

kapsamında stereoskopik 

kaynaklardan elde edilen 

görüntülerin, bilgisayarla 

görme alanında son 

zamanlarda elde edilen 

bilgilerin geliştirilerek 

eldeki probleme 

uygulanması 

bulunmaktadır.  

 

Bunun sonucu olarak, BT 

(Bilgisayarlı Tomografi) 

sistemleri kadar başarılı 

olmasa da belli ölçülerde 3 

boyutlu (3B) bilginin 

çıkarılması ve taranan 

paketlerin 3B içeriği 

hakkında bilgi üretilmesi 

mümkün olmuştur.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2010 / 2012 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       :  220.000 TL 
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İlgi alanları: Bilgisayarla Görme, Yapay Zeka, Görüntü ve 

Video Analizi, Doğal Dil İşleme 

 



 

 Kendi kendine öğrenen ve operatöre 

yardımcı olan bir tele operasyon 

sistemi 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

TELEOPERASYON İÇİN DENETİCİSİZ  

GRAMER ÖĞRENME SİSTEMİ 

 Operatörlerin etkileşim ortamları için 

kullandıkları sistemleri bir üst seviyeye 

çıkarmak 

 Operatörlerin kendilerini doğal bir görsel 

ortamda hissetmelerini sağlamak 

Bu çalışma özgün bir 

Gözeticisiz Öğrenme 

yöntemi içermekte olup, 

teleoperasyon için öğrenme 

işleminin deneticisiz olması 

sağlanmıştır. Geliştirilen 

sistemde teleoperasyon 

sistemi üzerinde çalışan 

operatörün verdiği komut 

dizileri ve yapılan gözlemler 

otomatik olarak analiz 

edilerek, birbirlerine 

benzeyen örüntüler için 

gramer kuralları 

çıkarılmıştır.  

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2014 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 168.445 TL 
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İlgi alanları: Bilgisayarla Görme, Yapay Zeka, Görüntü ve 

Video Analizi, Doğal Dil İşleme 

 



 

 3B yapı geriçatımı için geliştirilen 

algoritmalar 
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   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

ÇİFTE AĞ METODU YARDIMIYLA CİSİMLERİN 3 BOYUTLU 

YAPILARININ BULUNMASI İÇİN BİR BİLGİSAYARLA GÖRME 

METODU 

İlgi alanları: Bilgisayarla Görme, Yapay Zeka, Görüntü ve 

Video Analizi, Doğal Dil İşleme 

 

 Çifte ağ teknikleri sayesinde cisimlerim 3B 

yapılarının geri çatımı 

 

 Çok modaliteli girdiler (odaktan şekil, çok 

kameralı sistemler) kullanarak 3B yapı 

geriçatımı 

Bu çalışmayla, stereo ve 

odaktan şekil yöntemleri 

aynı çatı altında toplanarak, 

her bir modalitenin avantajı 

diğer modalitenin 

dezavantajını yenmek için 

kullanılmıştır. Stereo ve 

odaktan şekil bulma daha 

önceden de aynı çatı altında 

toplanmaya çalışılmış olup, 

kullanılan çifte ağ metodu 

bu tür bir görev için önemli 

bir sistematik yaklaşım 

getirmiştir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2006 / 2009 

Süresi       :  36 Ay 

Bütçesi       :  190.000 TL 





 

 1. SESA ağı, lokalize mRNA'ların 

translasyonel düzenlenmesine 

yönelik olarak S. cerevisiae 

hücrelerinde izine rastlanmış ilk 

örnek olma özelliğindedir. 

 2. Bu çalışmalar, hücre bölünmesinin 

temel olgusu olan sentrozom 

eşlenmesini spesifik bir mRNA'nın 

translasyonunun baskılanmasına 

bağlayan SESA ağının daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. 

 3. İlgili mekanizmaların maya 

hücreleri ile birlikte tüm 

ökaryotlarda bulunması nedeniyle 

bu çalışmanın sonuçları, 

aralarında köprü oluşturduğu tüm 

bu sistemleri etkileyecek 

niteliktedir. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

S. CEREVİSİAE HÜCRELERİNDE PROTEİN SENTEZİNİ SEÇİCİ 

OLARAK BASKILAYAN SESA SİSTEMİNİN YENİ ÜYELERİNİN VE 

HEDEF PROTEİNLERİNİN BELİRLENMESİ 

   

  

 

İlgi Alanları: Moleküler biyoloji, hücre bölünmesi, protein 

sentezinin translasyon düzeyinde kontrolü 

 

 

 1. Sentrozom bölünmesi hatalarının 

SESA'ya nasıl iletildiğinin belirlenmesi 

 

 2. SESA'nın hedefi olan POM34 mRNA'sını 

nasıl seçtiğinin belirlenmesi 

 

 3. SESA sisteminin Pom34 dışında inhibe 

ettiği diğer proteinlerin belirlenmesi 

 

 

 

 
Mitoz sırasında kromozomların 

doğru ayrımı, kanser ve diğer 

hastalıklara yol açan genetik 

instabilite ve anöploidiyi 

önlemek için gereklidir. Bunun 

temel koşulu da sentrozomun 

hatasız bir şekilde kendini 

eşlemesidir. SESA projesinin 

mevcut durumu, sentrozom 

eşlemesi ve translasyonun 

kontrolü arasında beklenmedik 

bir bağ kurmuştur. Bu projede, 

SESA aktif hücrelerin mTn3-

lacZ/LEU2 Snyder maya DNA 

kütüphanesi ile 

transformasyonu yöntemiyle 

SESA sisteminin yeni üyeleri 

belirlenecektir. Böylece 

sistemin çalışma prensibi 

hakkında fikir sahibi olunacak 

ve ayrıca SESA'nın Pom34 

proteini haricindeki hedef 

proteinleri belirlenecektir. 

SESA sisteminin ayrıntılarıyla 

gün ışığına çıkarılması sadece 

kanser, anöploidi, protein 

sentezi gibi doğrudan ilişkili 

olduğu alanlar için değil, aynı 

zamanda benzer 

mekanizmaların görüldüğü 

daha üst ökaryotlardaki 

Maskin-CPEB (X. laevis), 4E-T-

CPEB (X. laevis), Cup-Bruno 

(Drosophila) gibi sistemler için 

de önemli ipuçları verecektir. 
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 Hücre içi metabolik yolak aktivitesini 

daha iyi hesaplayabilen yeni bir 

aşağıdan-yukarı biyoinformatik yöntem 

geliştirildi. flexoFBA isimli bu yöntem, 

metabolik ağyapıların esnek ve 

optimum davranma eğilimlerinin ikisini 

de biyolojik amaç olarak dikkate 

almaktadır. (F. Tarlak, H. Sadıkoğlu, T. 

Çakır, 2014, Molecular Biosystems) 

 Metabolom verisi kullanarak aktif 

metabolik ağyapıyı hesaplayabilen 

yukarıdan-aşağı yeni bir yöntem 

geliştirildi. Bu yöntem, minimum enzim 

üretmeye bağlı bir hücresel amaç 

öngörmektedir. (M. Öksüz, H. Sadıkoğlu, T. 

Çakır, 2013, Plos ONE) 

 3. Genom-ölçekli bir beyin metabolik 

ağyapısı geliştirilerek altı farklı 

nörodejeneratif hastalık için 

biyoinformatik tabanlı karşılaştırma 

gerçekleştirilmiştir. (M. Sertbaş, K. Ülgen, 

T. Çakır, 2013, FEBS Open Bio) 

 4. Metabolizmanın aşağıdan-yukarı ve 

yukarıdan-aşağı biyoinformatik analizi 

konusunda bir derleme makale 

yazılmıştır. (T. Çakır, M.J. Khatibipour, 

Frontiers in Bioeng. Biotechnol., 2014) 

 

Yrd. Doç. Dr. 
Tunahan ÇAKIR 
Mühendislik Fakültesi 
Biyomühendislik Bölümü 
 

 

  Amaçlar 

Çıktılar: 

HÜCRENİN METABOLİK DAVRANIŞLARININ ARDINDA YATAN 

BİYOLOJİK AMACIN 'AŞAĞIDAN-YUKARI' VE 'YUKARIDAN-AŞAĞI' 

SİSTEM BİYOLOJİSİ YAKLAŞIMLARIYLA İNCELENMESİ 

Çalışma Alanları: Biyoinformatik, Hesaplamalı Sistem Biyolojisi, 

Sistem Tıbbı Yaklaşımıyla Beyinle İlgili Hastalıkların ve 

Enfeksiyonların İncelenmesi, Metabolik Ağyapıların 

Modellenmesi, Genom-Ölçekli Biyolojik Veriler için Veri 

Madenciliği 

 

 Metabolizmayı şekillendiren biyolojik 

amacın biyoinformatik tabanlı 

belirlenmesi 

 Farklı hücre tiplerinin (bakteri, maya, 

insan) biyolojik amaç açısından sistemli 

bir şekilde karşılaştırılması  

 Farklı modelleme tekniklerinin metabolik 

fenotiplere uygun sonuç verme açısından 

sistemli karşılaştırılması 

 

 

Sistem Biyolojisi, hücre 

içindeki binlerce 

biyomolekülün ve bunları 

birbirine bağlayan 

ağyapıların oluşturduğu 

karmaşık yapıyı anlamayı 

amaçlayan disiplinlerarası 

bir bilim dalıdır. Bu yeni 

bilim dalının odaklandığı 

noktalardan bir tanesi, 

hücre metabolizmasını 

oluşturan tepkimeler 

bütününü (metabolik 

ağyapı) inceleyerek, 

hücrenin farklı çevresel 

koşullara karşı kendisini 

nasıl ayarladığını 

anlayabilmektir. Bu 

amaçla, hücre 

metabolizmasının belli bir 

biyolojik amaca yönelik 

çalıştığını kabul eden 

biyoinformatik yöntemler 

kullanılır. Hücrenin 

biyolojik amacının 

matematiksel ifadesi 

konusunda kapsamlı ve 

sistemli bir araştırma 

gerçekleştirilmemiştir.  
 

Bu proje, farklı 

hesaplamalı sistem 

biyolojisi yöntemleri 

kullanarak hücrenin 

metabolik davranışları 

ardında yatan biyolojik 

amacın sistemli bir şekilde 

araştırılmasını 

kapsamaktadır. Bu 

doğrultuda üç ayrı 

mikroorganizma ve iki ayrı 

insan organı (beyin, kalp) 

incelenerek metabolik 

davranışların ardında yatan 

amacın farklı hücre tipleri 

arasında değişip 

değişmediği araştırılmıştır. 

Proje sonucunda, hücrenin 

metabolik ağyapısını 

şekillendiren biyolojik 

amacın matematiksel 

tespiti yoluyla, hücrenin 

işleyişini anlama yolunda 

önemli bir adım atılması 

hedeflenmiştir. 

Destekleyen Kurum:   TÜBITAK 
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 Bu çalışmada elde edilecek 

sonuçların farklı proseslerdeki 

membran kirlenme mekanizmalarına 

da açıklık getirmesi beklenmektedir. 

 Çalışmanın işletme ve yatırım 

giderleri daha düşük arıtım 

alternatifleri sunması 

beklenmektedir.  

 Membran proseslerin etkin olarak 

kullanılmasıyla hem çamur hacminde 

azalma hemde stabil çamur elde 

etme gibi avantajları ayrıca arıtma 

ekonomisine pozitif katkı 

sağlayacaktır.  

 Ayrıca bu proje çıktıları farklı 

endüstriyel alanlarda da geniş 

kullanım potansiyeli olan membran 

uygulamaları içinde önemli olup, 

ayrıca projenin yetişmiş insan gücüne 

katkısı da göz ardı edilmemelidir.  

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

AKTİF ÇAMUR VE JET LOOP BİYOREAKTÖRLERDE 

MEMBRAN KİRLENME MEKANİZMALARININ 

ARAŞTIRILMASI 

 Bu çalışmanın genel amacı biyolojik 

reaktörlerde kirlenmeye etki eden 

faktörlerin sistematik olarak incelenerek 

kirlenme mekanizmasının 

belirlenmesidir. 

 Bu çalışmanın ana amacı flok yapıları 

birbirinden farklı iki biyolojik proseste 

(Jet loop membran biyoreaktör ve klasik 

aktif çamur prosesi) membran 

kirlenmesinin ve filtrasyon 

performansının incelenmesidir.  

 Membran kirlenme çalışmaları her iki 

sistem için batık, çapraz akış ve klasik 

(dead end) şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

 Kirlenme mekanizmaları üç farklı 

gözenek boyutuna sahip dört farklı türde 

membranla gerçekleştirilmiştir.  

 Çalışmanın son kısmında ise membran 

kirlenmesinin azaltılması için 

polilelektrolit uygulaması yapılmış ve 

filtrasyona etkileri tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membran kirlenmesi konusunda 

yapılan çalışmalar genellikle 

farklı sonuçlar vermekle 

birlikte temel olarak membran 

kirlenmesini iki faktörün direct 

olarak etkilediği 

anlaşılmaktadır.  Birincisi, 

ortamda askıda flok halinde 

veya kolloidal olarak bulunan 

mikroorganizmalar, ikincisi ise 

mikroorganizmaların çözünmüş 

yapısal materyalleri (SMP) ve 

extraselüler polimerik madde 

(EPS) içerikleridir. 

Mikroorganizmalardan 

kaynaklanan kirlenme, 

mikroorganizmaların flok 

boyutları, bağlı EPS miktarına, 

bağlı EPS membranın hidrofilik 

hidrofobik özellikleri, 

membran gözenek boyutuna, 

viskozite ve sıcaklık gibi 

faktörlere bağlıdır. Bir adet 

klasik AÇ ve bir adet JLBR 

farklı çamur yaşlarında 

sentetik atıksu ile 

beslenecektir.  AÇ tankına ve 

JLBR çıkış tankına 

yerleştirilecek dörtlü membran 

modülleri ile dört farklı 

membrane tipi eşzamanlı test 

edilecektir.   Çalışma boyunca 

üç farklı gözenek 

büyüklüğünde membrane 

denenecektir.  Reaktörlerde 

flok büyüklükleri, yüzey 

özellikleri ve EPS analizleri 

periyodik olarak yapılacaktır. 

Ayrıca filter çıkışlarında ve 

çökeltim çıkışında gerek KOI ve 

gerekse serbest EPS analizleri 

gerçekleştirilecektir.  Bu 

çalışmada ayrıca hem klasik 

hemde çapraz akışlı filtrasyon 

üniteleri ile her bir membranın 

kek dirençleri ve kirlenme 

modelleri incelenecektir farklı 

çamur yaşlarında 

incelenecektir. 
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 İlgi Alanları:Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Kontrolü Taşınım 

Süreçleri, Membran Prosesler  

 



 Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar 

diğer membran proseslerde de (ters 

ozmoz, ultrafltrasyon v.b.) 

kullanılabilecek olup, sonuçların yeni 

projeler üretme potansiyeli 

mevcuttur.   

 Elektriksel alan destekli membran 

uygulamaları ek bir enerji gideri 

olmasına karşın kirlenmenin 

azaltılması karşısında elde edilecek 

pozitif katkılarla bir denge 

oluşturması söz konusudur.  

 Elektriksel alan altında 

gerçekleştirilecek membran 

filtrasyon uygulamaları hem 

kolloidleri hem de SMP’leri yüzeyden 

uzaklaştırarak membran kirenmesini 

azaltarak, MBR’ların uygalamalarında 

daha ekonomik çözümler 

sunabilecektir.  

 

Prof. Dr. 
Ahmet KARAGÜNDÜZ 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BATIK MEMBRAN BİYOREAKTÖRLERDE (MBR) EŞ ZAMANLI 

ELEKTROFİLTRASYON  VE ELEKTROKOAGÜLASYON 

UYGULAMALARI İLE MEMBRAN KİRLENMESİNİN AZALTILMASI 

İlgi Alanları:Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Kontrolü Taşınım 

Süreçleri, Membran Prosesler  

 

 Bu çalışmanın amacı, doğru akımlı 

elektriksel alan kullanarak 

elektrofiltrasyon ve elektrokoagülasyon 

proseslerinin eşzamanlı gerçekleştirmesi 

ve MBR’ların en büyük sorunu olan 

membran kirlenmesinin azaltılmasıdır. 

  Bu çalışmada iki ayrı membran 

konfigürasyonu test edilecektir. Birinci 

konfigürasyonda polimerik bir 

mikrofiltrasyon membranı kullanılarak 

anot besleme tarafına katot ise süzüntü 

tarafına yerleştirilecektir. İkinci 

konfigürasyonda ise gözenekli paslanmaz 

çelik filtre kullanılacak olup filtrenin 

kendisinin katot olarak kullanılmasının 

avantaj ve dezavantajlarının 

belirlenmesi planlanmaktadır.   

 Her iki membran konfigürasyonunda 

elektriksel alan hem sürekli hem de 

aralıklı voltaj uygulamaları ile 

gerçekleştirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

Biyolojik arıtma sistemlerinde 

katı sıvı ayırımı yapmak 

amacıyla mikrofiltrasyon ve 

ultrafiltrasyon proseslerinin 

kullanımı son yıllarda oldukça 

yaygın araştırma alanı bulmuş 

olup gerçek ölçekte 

uygulamalar her geçen gün 

artmaktadır. Ancak, akı 

azalması, sık yıkama 

ihtiyacının oluşması ve 

membran değiştirme 

süresinin kısalması MBR’ların 

en büyük dezavantajlarıdır. 

Elektriksel alan altında 

gerçekleştirilecek membran 

filtrasyon uygulamaları hem 

kolloidleri hem de SMP’leri 

yüzeyden uzaklaştırarak 

membran kirenmesini 

azaltarak, MBR’ların 

uygalamalarında daha 

ekonomik çözümler 

sunabilecektir. Kesikli 

deneylerde belli bir voltaj 

değerinin üzerinde elektriksel 

alan uygulamalarının demir 

elektrotta KOİ giderim 

verimini, titanyum elektrot 

kullanılması durumunda ise 

çamurun filtrelenebilme 

özelliklerini negatif 

etkilerken belli bir voltaj 

altında hem filtrelenebilirlik 

hem de mikrobiyal aktivitede 

iyileşme göstermiştir.  Batık 

membran çalışmalarında 

demir anot kullanıldığında 

koagülasyonun membran 

akılarını küçük artışlar  tespit 

edilmiştir.  Platin kaplı 

titanyum elektrotlarla yapılan 

çalışmalarda 12 V’a kadar 

önemli akı artışları elde 

edilmezken 30, 40 ve 50 V 

elektrik uygulandığında hiç 

elektrik alan uygulanmayan 

modüllere göre 4 kata kadar 

akı artışları elde edilmiş olup 

bunlar elektroforez ve 

elektroozmoz ile 

ilişkilendirilmiştir.    
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 Proje çıktılarının başarıya ulaşması 

durumunda, amonyak giderimi ve 

geri kazanımını sağlayacak yenilikçi 

ve ekonomik bir proses 

gerçekleştirilmiş olacaktır.  

 

 Bu prosesin mevcut arıtma tesislerine 

kolaylıkla entegre edilebilmesi 

mümkün olup, çok düşük bir yatırım 

maliyeti ile mevcut tesislerin 

rehabilite edilmesi ve verimliliğin 

arttırılması mümkündür. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MEMBRAN KAPASİTİF İYONSUZLAŞTIRMA PROSESİ 

KULLANILARAK ATIK SULARDAN AMONYUM GİDERİMİ VE 

GERİ KAZANIMININ ARAŞTIRILMASI 

 MKİP ve KİP teknolojileri kullanarak 

sistemin iyon giderim performansının 

araştırılması 

 Membran özelliklerinin proses 

verimliliğine etkisinin belirlenmesi 

 İşletim parametrelerinin (pH, debi, giriş 

konsantrasyonu ve voltaj) proseslere 

etkilerinin tespiti 

 Prosesin, atık suda bulunan NH4
+’ ü 

elektrot bölgesinde amonyak olarak 

ayırımının ve geri kazanımının 

belirlenmesi  

 Kullanılan atık su içerisindeki iyon 

çeşitliliğinin NH4
+ iyonunun giderimi 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi  

 Sentetik atık su kullanılarak yapılacak 

çalışmaların ardından sistemin gerçek 

atık su ile çalıştırılarak performansının 

belirlenmesi  

 

 

 

 

 

 

Evsel atık su arıtma 

tesislerinin yanı sıra, birçok 

endüstriyel atık suda 

(tavuk ve balık işleme 

tesisleri, gübre fabrikaları, 

et işleme tesisleri gibi) 

yüksek oranda amonyum 

azotu bulunmaktadır. 

Genel olarak, mevcut 

teknolojlerin özellikle 

yüksek amonyak derişimine 

sahip atık suların 

arıtılmasında kullanımı 

problemli olup, amonyum 

azotu giderimi ve geri 

kazanımı amacıyla yeni, 

etkin ve ekonomik 

proseslerin geliştirilmesi 

halen ihtiyaç duyulan bir 

alandır. Bu amaçla 

Kapasitif İyonsazlaştırma 

Prosesi (KİP) ve Membran 

Kapasitif İyonsuzlaştırma 

Prosesinin (MKİP) amonyum 

azotu giderimi ve geri 

kazanımı bu proje 

kapsamında incelenecektir. 

Proseslerin etkinliği, 

membran tipinin prosese 

etkisi, amonyağın elektrot 

bölgesinde geri kazanımı, 

atık su özelliklerinin 

prosese olan etkileri hem 

sentetik hem de gerçek 

atık su ile 

gerçekleştirilecektir. Daha 

sonra bu parametrelerin 

etkileri diğer iyonların ve 

organik maddelerin 

varlığında tespit 

edilecektir. Son olarak, 

çürütücü çamuru üst suyu 

kullanılarak sistem 

performansı gerçek atık su 

ile test edilerek, 

sistemlerin verimlilikleri, 

optimum işletim şartları 

belirlenecektir. 
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 Hücre deneyleri yüzey aktif 

misellerinin sıvı ortamda 

taşınabildiğini ve elektrik alan 

altında kirlilik giderimi için 

kullanılabileceğini göstermiştir. 

 

 Kolon deneyleri elektroozmotik 

akımın anyonik yüzey aktif madde 

ile ters yönde olduğunu göstermiş 

olup elektrokinetik akımın minimize 

edilmesi gerektiği görülmüştür. 

 

 Voltajdaki artış hem elektroozmotik 

akımın, hem de iyonların anot ve 

katoda taşınım hızlarını 

arttırmaktadır. Elektroozmotik 

akım kontrol edilebilirse, yüksek 

voltajda daha yüksek taşınımlar 

elde edilebilir. 

 

 Elektrokinetik metot, uzun süreler 

isteyen ve başka alternatifin 

bulunamadığı koşullarda 

kullanılması uygun bir yöntem 

olarak öne çıkmaktadır. 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ORGANİK KİRLETİCİLERİN YÜZEY AKTİF MADDELERİN 

VARLIĞINDA ELEKTROKİNETİK YÖNTEMLERLE  TOPRAKTAN 

GİDERİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI 

 Elektrokinetik metodun organik 

kirleticilerin topraktan gideriminde 

kullanılabilirliğinin  laboratuvar 

ölçeğinde araştırılması 

 

 Organik kirleticilerin toprak, yüzey aktif 

madde ve su fazları arasındaki 

dağılımlarının tespit edilmesi 

 

 Farklı yüzey aktif maddelerin organic 

kirleticilerin elektrokinetik yöntem ile 

taşınımına olan etkilerinin tespit 

edilmesi 

 

 

 

 

Hidrofobik organik maddeler 

(HOM) kirlenmiş toprak ve 

sedimentte yaygın olarak 

bulunurlar. Toprakla veya 

sedimentle HOM’ler arasındaki 

kuvvetli bağlanmalar ve 

HOM’lerin sudaki düşük 

çözünürlük değerleri 

nedenleriyle remedizasyon 

methodlarının başarılarını 

kısıtlanmaktadır. Ayrıca, 

toprağın hidrolik 

karekteristikleri, HOM’lerin 

yerinde (in-situ) remedizasyon 

işlemlerini negatif olarak 

etkileyebilmektedirler.  Örnek 

olarak kili topraklardaki 

hidrolik su akışının oldukça 

düşük olması nedeniyle klasik 

remedizasyon yöntemlerinin 

kullanımı mümkün 

olmamaktadır.  Bu tip 

toprakların ıslahında 

elektrokinetik metodlar 

kullanılabilir.  Bugüne kadar 

yapılan elektrokinetik 

yöntemlerle ilgili çalışmaların 

çoğunda ağır metallerle 

kirletilmiş alanların ıslahı 

araştırılmıştır.  Organik 

maddelerin ıslahında ise 

kullanımı organik maddelerden 

kaynaklan sınırlamalar 

nedeniyle kullanımları oldukça 

kısıtlı olmuştur. Yüzey aktif 

maddelerin elektrokinetik 

uygulamalari henüz çok 

yetersiz aşamadadır. Yüzey 

aktif maddeler hem sudaki 

HOM konsantrasyonunu misel 

oluşumu nedeniyle artırırlar, 

hem de yüklü olmalarından 

dolayı iyon migrasyonu nedeni 

ile kirleticilerin taşınımını 

artırması beklenir.  Bu 

nedenle, yüzey aktif madde ile 

iyileştirilmiş elektrokinetik 

yöntemi sudaki çözünürlüğünün 

düşük olduğu organik 

maddelerin gideriminde 

kullanılabilecek methodlardan 

biri olabilme potansiyeline 

sahiptir. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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İlgi Alanları: Ortam havasında Uçucu Organik Bileşik ve PAH 

kirliliği,  NOx kontrol teknolojileri, partikül maddenin iklime etkisi 

Prof. Dr. 
Ahmet KARAGÜNDÜZ 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 

 



 

 Bu çalışma kapsamında kullanılacak proses ile, en 

verimli ferrat (VI) üretim koşulları belirlenerek, 

literatürde pek yer almayan ferrat (VI) ile gri su 

arıtımı gerçekleştirilecek ve diğer gri su arıtım 

prosesleriyle hem verim hem de ekonomi açısından 

karşılaştırılmaları sağlanacaktır. 

 MBR gibi klasik yöntemlerle gri su arıtım 

proseslerinde mutlaka prosesi dezenfeksiyon adımı 

takip etmektedir ki tekrar kullanım standartlarını 

sağlamak için gerekli bir proses adımıdır. Fakat bu 

proseste ferrat (VI)'ın oksidasyon yanında 

dezenfeksiyon yeteneğinin de olması ile bir bakıma 

hibrit bir proses geliştirilerek daha fizibıl ve 

ekonomik bir proses sağlanacaktır. 

 Ferrat (VI)'ın dekompozisyonu ile oluşan Fe+3 ile 

koagülasyon etkisi gerçekleştiğinde koagülasyon için 

kullanılan kimyasal (alum, demir klorür gibi) 

ilavesine gerek olmayacağından aşırı kimyasal madde 

sarfiyatı azaltılmış ve dolayısıyla proses maliyeti de 

düşürülmüş olacaktır. 

 Gri su arıtımı için daha az yer kaplayan, kurulumu ve 

işletilmesi kolay, modüler ve yüksek performanslı bir 

arıtma sisteminin tasarımına yönelik çok yararlı 

sonuçlar elde edilecektir. 

 Bu çalışmada ulusal ve uluslararası seviyede yayınlar 

yapılacak ve teknolojik gelişime katkıda 

bulunulacaktır. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE ÜRETİLEN FERRAT (VI) TUZLARI İLE GRİ 

SULARIN OKSİDASYON VE DEZENFEKSİYONU: OPTİMUM KOŞULLARIN 

VE TEKRAR KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

İlgi Alanları: Elektrokimyasal prosesler, Quantum kimyası, Su ve 

atık su arıtımı.   

 

 Cihaz ile ferrat iyonun üretimi ve gri su arıtımı 

konusunda birikim elde edinilirken, elektrot 

malzemesi, fiziko-kimyasal parametreler ve 

arıtılmış su değerleri arasında bilimsel ilişkiler 

kurulmaya çalışılacaktır.  

 

 Proje kapsamında planlanan cihaz ile süper okside 

su olarak da bilinen güvenli, geniş spektrumlu 

biyosidal özelliğe sahip, çevre dostu yeni bir reaktif 

maddenin üretilmesi hedeflenmektedir. 

 

 Bu gri su arıtım teknolojisinin, gri sulardaki patojen 

ve organik madde konsantrasyonlarındaki 

varyasyonlara dayanıklı ve tekrar kullanım kalite 

standartlarına uygun çıkış suyu üretecek şekilde 

olması araştırılacaktır. 

 

  Gri su arıtım verimi üzerinde farklı başlangıç Fe 

(VI) konsantrasyonlarının, sıcaklıklarının, reaksiyon 

sürelerinin, başlangıç pH değerleri gibi reaksiyon 

şartlarının etkisi araştırılacaktır. 

 

 

 

 

Gri sular, evlerde, ofislerde ve okullarda 

tuvalet atık sularını içermeyen, 

duşlardan, banyo ve mutfak 

lavabolarından, çamaşır ve bulaşık 

makinelerinden kaynaklanan sular olarak 

tanımlanmaktadır, suyun tekrar kullanımı 

açısından uygun bir aday olarak 

düşünülebilir. Çünkü; gri sular dış 

etkenlere bağlı olmayıp kişisel hijyen 

ihtiyacından dolayı devamlı olarak 

üretilmekte ve yerinde tekrar 

kullanılabilmektedir. Tekrar kullanım 

uygulamaları olarak tuvalet rezervuarları, 

bahçe sulama, araba yıkama vs. 

sayılabilir. Gri suyun kirlilik derecesini 

temel olarak tüketicilerin alışkanlıkları 

belirler. Oluşan kirlilik kullanılan kişisel 

hijyen ürünlerinin, deterjanların, kirli 

kıyafetlerin ve vücut kirinin bir 

sonucudur. Bu kirleticiler kolaylıkla 

biyolojik olarak bozunabilirler. Gri suyun 

arıtılması diğer sistemlerle 

kıyaslandığında daha hızlı ve düşük 

maliyetli olarak gerçekleşebilmektedir. 

Elde edilen arıtılmış suyun kalitesi de çok 

daha yüksek olmaktadır. Arıtılmış gri 

suyun kulanım suyu olarak kullanılması su 

kaynaklarının korunmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Atık suların arıtılmasında kullanılan çok 

sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu 

proseslerde kullanılan kimyasalların 

zararsız olması ve tehlikesiz ürünlere 

parçalanması gerekmektedir. Ferrat (VI) 

yüksek oksidasyon yeteneği ve aynı 

zamanda dekompozisyonu ile elde edilen 

demir hidroksitin birçok seyreltik atık su 

için etkili bir flokülant olmasından dolayı 

bu gereksinimleri karşılamaktadır. Ferrat 

(VI) tuzlarının ucuz, çevre dostu güçlü bir 

oksidan olması, kolay elde edilebilmesi ve 

arıtımın pratikliği bu metodun avantajları 

arasındadır. Gri suların arıtımında fiziksel 

proseslerin tek başına kullanımı yetersiz 

kalmakta, organiklerin, nitrüentlerin ve 

surfaktanların giderimi tam olarak 

sağlanamamaktadır.  

Bu projenin ilk aşamasında ferrat (VI)’ın 

elektrokimyasal yöntemle üretimi için 

optimum koşullar yapılan deneysel 

çalışmalarla belirlenmiştir. Optimum 

koşulların belirlenmesi için akım verimi ve 

enerji tüketimi temel alınmıştır. Projenin 

ikinci aşamasında ise, elektrokimyasal 

yöntemle üretilen ferrat (VI)’ın gri su 

arıtımında uygulanabilirliğinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 

TÜBİTAK lojmanlarından toplanan gri su 

numuneleri standart jar test prosedürü 

uygulanarak ferrat (VI) ile oksidasyona 

tabi tutulmuştur. Farklı ferrat (VI) 

dozlarında ve pH’larda yapılan çalışmalar 

sonucu gri su arıtımı için optimum 

koşullar giderim verimlerine göre 

belirlenmiştir. Nispeten düşük ferrat (VI) 

dozları ile (46.7-60 mg/L) ve pH 7’de gri 

su arıtımı başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Arıtılmış gri suyun kalitesi EPA’nın 

belirlediği kriterlere uygunluk göstermiş 

ve tekrar kullanım açısından potansiyel 

oluşturmuştur. 

  

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2013 
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 Evsel ve endüstriyel atık sularına ait 

BOİ5 analizlerinin yapılabilmesi, 

 Bu biyosensör ile farklı evsel ve 

endüstriyel atık suları için bulunan 

BOİ değerlerinin geleneksel 5 günlük 

BOİ testleri ile elde edilen değerlerle 

bağlantılı olması. 
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Bülent Keskinler 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
                          

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MİKROBİYAL BOİ BİYOSENSÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Membran Prosesler, Biyolojik Arıtma, Endüstriyel 

atık su Arıtımı 

 

 Sulu çözeltilerde kolay parçalanabilir 

organik maddelerin çevrimiçi 

izlenebilmesi 

 Geliştirilen mikrobiyal BOİ sensörünün 

poroz bir destek malzemesi ve Clark tip 

çözünmüş oksijen probu ile 

birleştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulu çözeltilerdeki kolay 

parçalanabilir organik 

maddeleri çevrimiçi izleme 

sağlamak amacıyla 

çözünmüş oksijen 

elektrodu ile birleştirilmiş 

immobilize mikroorganizma 

esaslı BOİ sensörü 

geliştirilmiştir. Geliştirilen 

mikrobiyal BOİ 

biyosensörünün poroz bir 

destek malzemesi ve Clark 

tip çözünmüş oksijen 

probunun birleştirilmesi ile 

oluşturulması, literatürde 

yer alan ve çözünmüş 

oksijen probu üzerine 

immobilze edilen 

mikroorganizmalarla 

oluşturulan BOİ 

biyosensörlerinden farklı 

olarak uygulanan ilk örnek 

olmaktadır. Bu biyosensör 

ile evsel ve endüstriyel atık 

sular için yapılan BOİ 

ölçümleri geleneksel 5 

günlük BOİ testleri ile elde 

edilen değerlerle oldukça 

bağlantılı ölçülmüştür. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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 PAH, PCB, EC/OC, metaller ve iyonların 

konsantrasyonlarının zamansal ve mekansal 

olarak incelenmesi 

 Bu kirleticilerin potansiyel kaynaklarının 

belirlenmesi 
 Değerlendirilen parametreler için uzun 

mesafeli kirlilik alanlarının belirlenmesi 
 Bölgede yaşayan nüfusun maruz kaldığı 

kirleticilerin toksisitesinin ve sağlık 
risklerinin hesaplanmasıdır. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

DİLOVASI ENDÜSTRİ BÖLGESİ VE ÇEVRESİNDE HAVA 

KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN ORGANİK VE İNORGANİK 

KİRLETİCİLERİN DÜZEYLERİNİN VE KAYNAKLARININ 

BELİRLENMESİ  

İlgi Alanları: Hava Kirliliği ve Kontrolü, Organik Kirleticiler 

(PAH, PCB, PBDE, OCP) 

 

 PAHlar ve PCBler gibi kalıcı organik 
kirleticilerin (POP) yoğun sanayi bölgesi 
olan Dilovası ilçesinde farklı noktalarda 
pasif örnekleme cihazlarıyla mekânsal ve 
zamansal değişimlerinin incelenmesi 

 
 Yine aynı noktalarda partikül faz kuru 

çökelme örneklerinde PAH ve PCB 
konsantrasyonlarının, EC/OC, 14C, 
metaller, çeşitli anyon ve katyon 
miktarlarının belirlenmesi ve hem 
zamansal hem de mekansal 
değişimlerinin incelenmesi 

 
 Dilovası’nda kurulacak sabit bir 

istasyonda sıralı PM2,5 örnekleyici 
kullanılarak EC/OC, 14C, metaller, çeşitli 
anyon ve katyon derişimlerinin ve O3 ve 
NOx miktarlarının zamansal 
değişimlerinin incelenmesi,  

 
 

Dilovası Türkiye’de sanayinin 

merkezi olan Kocaeli ili 

sınırları içerisindedir. Bölgenin 

yerleşim alanlarında yaşayan 

insanlar sanayi kuruluşları ve 

ulaşım ağlarındaki faaliyetler 

sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz 

emisyonlarından ciddi biçimde 

etkilenmektedir. Bu proje 

kapsamında EPA’nın öncelikli 

kirleticiler listesinde yer alan 

16 adet PAHlar ile Stockholm 

Sözleşmesi “kirli düzine” 

kirleticilerinden olan PCBler 

izlenecektir. Örnek alma 

işlemi 4 mevsimi de 

kapsayacak şekilde 

programlanacaktır. Böylece 

pasif örnekleme sisteminde ve 

kuru çökelme örneklerinde 

kirleticilerin hem mekansal 

hem de mevsimsel değişimleri 

de incelenebilecektir. 

Kurulacak meteoroloji 

istasyonu ile elde edilen 

sıcaklık, rüzgar hızı gibi 

meteorolojik parametrelerin 

kirletici konsantrasyonlarına 

etkisi de incelenecektir. Bu 

çalışma ile ülkemizde organik 

kirletici kaynaklı hava 

kirliliğinin izlenmesinde pasif 

örnekleme tekniğinin 

kullanımının yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır. Elde edilen 

bulgular Dilovası’nın kirletici 

potansiyeli ve bu kirleticilerin 

sebep olduğu sağlık riskleri 

hakkında önemli bilgiler 

verecektir. Ayrıca gaz fazlı 

kirleticiler, PAH, PCB, EC/OC 

ve 14C verisinin birlikte 

yorumlanması ise hem 

kirleticilerin hangi 

kaynaklardan yoğun olarak 

atmosfere salındığı hem de 

kaynaktan atmosfere 

bırakıldıktan sonra atmosferde 

geçirdiği dönüşüm 

mekanizmaları hakkında bize 

çok önemli ipuçları verecektir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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 Evsel ve endüstriyel atık sularına ait 

BOİ5 analizlerinin yapılabilmesi, 

 Bu biyosensör ile farklı evsel ve 

endüstriyel atık suları için bulunan 

BOİ değerlerinin geleneksel 5 günlük 

BOİ testleri ile elde edilen değerlerle 

bağlantılı olması. 

 

Prof. Dr. 
Bülent Keskinler 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
                          

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MİKROBİYAL BOİ BİYOSENSÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Membran Prosesler, Biyolojik Arıtma, Endüstriyel 

atık su Arıtımı 

 

 Sulu çözeltilerde kolay parçalanabilir 

organik maddelerin çevrimiçi 

izlenebilmesi 

 Geliştirilen mikrobiyal BOİ sensörünün 

poroz bir destek malzemesi ve Clark tip 

çözünmüş oksijen probu ile 

birleştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulu çözeltilerdeki kolay 

parçalanabilir organik 

maddeleri çevrimiçi izleme 

sağlamak amacıyla 

çözünmüş oksijen 

elektrodu ile birleştirilmiş 

immobilize mikroorganizma 

esaslı BOİ sensörü 

geliştirilmiştir. Geliştirilen 

mikrobiyal BOİ 

biyosensörünün poroz bir 

destek malzemesi ve Clark 

tip çözünmüş oksijen 

probunun birleştirilmesi ile 

oluşturulması, literatürde 

yer alan ve çözünmüş 

oksijen probu üzerine 

immobilze edilen 

mikroorganizmalarla 

oluşturulan BOİ 

biyosensörlerinden farklı 

olarak uygulanan ilk örnek 

olmaktadır. Bu biyosensör 

ile evsel ve endüstriyel atık 

sular için yapılan BOİ 

ölçümleri geleneksel 5 

günlük BOİ testleri ile elde 

edilen değerlerle oldukça 

bağlantılı ölçülmüştür. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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 Tarım sanayi atıklarından değerli 

mikrobik metabolitler üretmek 

amacıyla biyoteknolojik prosesler 

geliştirmek. 

 

 Bahsi geçen biyolojik atıklardan 

kaynaklanan çevre kirliliğini 

azaltmak. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ELDE ETMEK İÇİN 

BİYOATIKLARIN BİYOTEKNOLOJİK ARITIMI 

İlgi Alanları: Membran Prosesler, Biyolojik Arıtma, Endüstriyel 

atık su Arıtımı 

 

 Tarım endüstrisi atıklarının 

değerlendirilmesi 

 

 Bu atıklarından elde edilebilecek 

ürünlerin belirlenmesi  

 

 Uygun mikroorganizmaların belirlenmesi 

 

 Biyolojik prosesin simule edilebilmesi ve 

büyük ölçekli sistem tasarlanabilmesi 

için matematik modellerinin 

geliştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu projede Yunanistan ve 

Türkiye tarım sanayisi 

tarafından üretilen 

biyoatıkların 

değerlendirilebilmesi için 

biyoteknolojik prosesler 

geliştirmektir. Önerilen 

projenin amacı gerek bahsi 

geçen biyoatıklardan 

kaynaklanan çevre 

kirliliğini azaltmak ve 

gerekse de biyoprosesin 

ekonomik 

sürdürülebilirliğine katkı 

sağlayabilecek olan 

mikrobik lipitler, etanol, 

sitrik asit vb. gibi yüksek 

katma değerli ürünler 

üretmektir. Yenilenebilir 

kaynaklar ve tarım 

sanayisinden kaynaklanan 

atıklar her iki ülkenin tarım 

üretiminin bir özelliği 

olacaktır (örneğin 

biyodizel, zeytinyağı, 

domates, şeker, elma ve 

şarap gibi ürünlerin 

üretiminde açığa çıkan yan 

ürünler).  Proje 

kapsamında önerilen 

biyoproses, çevre dostu 

olması ve elde edilecek 

ürünlerin de yüksek  ticari 

değere sahip olması 

amaçlanmaktadır.  
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biyoreaktör sistemlerinin geliştirlmesi
Sonuçların değerlendirilmesi 

ve Modellerin geliştirilmesi

(1)(1) (2)(2)

(3)(3)

(4)(4)

(5)(5)

(6)(6)

(8)(8)

(7)(7)

(9)(9)



 

 1 Membran proseslerde en büyük 

sorun olan konsantrede renk 

giderimine yönelik alternatif bir 

arıtma çözümü bulmak. 

 

 2 Tekstil atık sularından su ve tuz 

kazanımı için ekonomik, 

sürdürülebilir ve çevre dostu yeni bir 

proses geliştirmektir. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

TEKSTİL ATIKSULARINDAN SU VE TUZ GERİ KAZANIMINDA 

MEMBRAN KONSANTRELERİNİN HİDRODİNAMİK KAVİTASYON 

DESTEKLİ YENİ BİR TEKNOLOJİ İLE ARITIMI 

 1Geri kazanımda membran 

konsantrelerinde renk giderimi 

sağlamak. 

 

 2 Renk giderimi için kullanılan kimyasal 

oksidant miktarını azaltarak prosesin 

uygulanabilirliğini arttırmak. 

 

 3 Konsantre akımında inert KOİ’nin 

yapısını değiştirerek biyolojik olarak 

arıtımını mümkün hale getirmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje kapsamında tekstil 

atık sularından yalnız su 

geri kazanımı söz konusu 

olduğunda mevcut biyolojik 

arıtım çıkışı Ters 

Ozmos(TO) membranından 

geçirilecek, TO süzüntüsü 

ile su geri kazanımı 

sağlanırken, TO konsantresi 

hidrodinamik kavitasyon 

destekli ileri oksidasyon 

prosesleri (İOP) ile 

arıtılacak ve daha sonra 

Ardışık kesikli reaktör 

(AKR) sistemi ile deşarj 

kriterleri sağlanacaktır. 

İkinci alternatif olarak su 

ve tuz gideriminin beraber 

olduğu sistemde ise mevcut 

biyolojik arıtma çıkışı önce 

nanofiltrasyon (NF) daha 

sonra TO membranından 

geçirilecektir.TO süzüntüsü 

ile su geri kazanımı, TO 

konsantresinden 

Elektrodiyaliz (ED) prosesi 

ile tuz geri kazanımı 

sağlanacaktır.NF konsatresi 

ise hidrodinamik kavitasyon 

(HK) destekli İOP’lerle 

arıtılıp, optimum BOİ/KOİ 

artış oranını sağlayan İOP 

sonrası AKR ile arıtım 

gerçekleştirilecektir. İOP 

olarak H2O2, Ozon, Fenton 

(FeSO4) ve İleri Fenton (Fe0 

ile) yöntemleri 

denenecektir. Optimum 

şartlara ulaşmak için 

Hidrodinamik Kavitasyonun 

pH, giriş basıncı, eklenen 

kimyasal konsantrasyonu, 

reaksiyon süresi gibi 

işletme parametreleri her 

bir İOP için denenecektir 
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 1.Kâğıt ve tekstil endüstrisi atık suları 

özelinde, sıfır/sıfıra yakın sıvı deşarjı 

yaklaşımı uyarınca endüstriyel su ve atık 

su yönetiminin planlanması 

 

 2.Mevcut en iyi teknolojilerin (İOP ve MP) 

bir arada kullanılacağı yenilikçi arıtma 

sistemi seçeneklerinin gerçek atık sulara 

uygulanması  

 

 3. Proseste yeniden kullanım amaçlı geri 

kazanım suyunun miktar ve kalitesinin 

arttırılması 

 4. Membran konsantrelerinin çevresel 

etkilerini azaltmak amacıyla teknolojik 

uygulama ve nihai bertaraf esaslarının 

belirlenmesi 

 5. atık su arıtımı ve konsantre azaltımı 

ile etkin su geri kazanımı sağlayan 

bütünleşik arıtma teknolojisinin gerçek 

ölçekte uygulanabilirliğinin tekno-

ekonomik olarak ortaya konması 

 6. Önerilen arıtma yaklaşımının diğer 

yoğun su tüketimine sahip endüstriler için 

de uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi 

Doç. Dr. 
Coşkun AYDINER 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YOĞUN SU TÜKETİLEN ENDÜSTRİLERDE BÜTÜNLEŞİK İLERİ 

OKSİDASYON/MEMBRAN FİLTRASYON SİSTEMİ İLE SU GERİ 

KAZANIMI VE KONSANTRE YÖNETİMİ 

İleri Su Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Su Geri 

Kazanımı, Su Kalitesi Yönetimi, Membran Konsantreleri 

Yönetimi, Nano ölçekte Taşınım ve Modelleme, Bilimsel 

Araştırma Teknikleri.   

 

 1.Su tüketimi yüksek olan tekstil ve kâğıt 

endüstrisi atık sularının bütünleşik ileri 

oksidasyon/membran filtrasyon sistemi ile 

arıtılarak, gerçek ölçekli tesisler için sadece 

teknik olarak değil aynı zamanda ekonomik 

olarak uygulanabilir yenilikçi arıtma 

seçeneği/seçeneklerinin geliştirilmesi 

 

 2.Arıtılmış atık suyun proseste yeniden 

kullanımı ve konsantrede hacim ve yük 

azaltımına dayalı ortaya konacak sıfır/sıfıra 

yakın sıvı deşarjı odaklı bütüncül bir atık su 

yönetimi yaklaşımıyla ülkemiz temiz su 

kaynaklarının ve çevrenin sürdürülebilir 

nitelikte korunmasına katkıda bulunulması 

 

 

 

Kâğıt ve tekstil 

endüstrilerinde yüksek 

miktarlarda su tüketilmekte 

ve atık su oluşmaktadır 

(1000-5000 m3/gün). Bu 

endüstriyel atık suların 

konvansiyonel arıtma 

sistemleriyle arıtılması, 

düşük su geri kazanımı 

sağlamakta, ancak yüksek 

miktarlarda bertarafı 

gereken arıtma çamurları 

oluşturmaktadır. Basınç 

sürücülü membran 

proseslerle arıtma 

uygulamaları, atık su 

debisinin yaklaşık %27-

50’sine (yaygın olarak % 19-

36’sına) varabilen oranlarda 

konsantre akım oluşumuna 

sebep olmaktadır. Oluşan 

konsantre kalitesinin 

bertaraf seçeneklerini 

kısıtlaması, proses işletme 

maliyetlerini oldukça 

arttırmaktadır. Sonuçta, 

basınç sürücülü membranlar 

ile hedef endüstrilerde etkin 

su geri kazanımı ve 

konsantre yönetimi bir arada 

sağlanamamaktadır. 

Bu projede; su tüketimi 

yüksek olan tekstil ve kâğıt 

endüstrisi atık sularının 

bütünleşik ileri 

oksidasyon/membran 

filtrasyon sistemi ile 

arıtılarak, gerçek ölçekli 

tesisler için sadece teknik 

olarak değil aynı zamanda 

ekonomik olarak 

uygulanabilir yenilikçi arıtma 

seçeneği/seçeneklerinin 

geliştirilmesi; Bu bağlamda, 

arıtılmış atık suyun proseste 

yeniden kullanımı ve 

konsantrede hacim ve yük 

azaltımına dayalı ortaya 

konacak sıfır/sıfıra yakın sıvı 

deşarjı odaklı bütüncül bir 

atık su yönetimi yaklaşımıyla 

Ülkemiz temiz su 

kaynaklarının ve çevrenin 

sürdürülebilir nitelikte 

korunmasına katkıda 

bulunulacaktır  
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 1.Yüksek organik kirletici 

varlığında ileri osmoz prosesinin 

etkinliğini ve membran kirlenme 

dinamiklerini belirleyici faktörleri 

ortaya çıkarmak 

 

 2.% 25-30 seviyelerinde yüksek 

katı madde içeriğinde peynir altı 

atık suyunu konsantre etmek  

 

 3.Elde edilen geri kazanım 

suyunun kalitesini ve en uygun 

geri kazanım şartlarını belirlemek 

suretiyle elde edilen sonuçlar 

üzerinden yaygın uygulamalara 

sahada tekno-ekonomik olarak 

alternatif ya da üstün teknolojik 

uygulamalar geliştirmek 

Doç. Dr. 
Coşkun AYDINER 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İLERİ OSMOZ KULLANILARAK PEYNİR ALTI ATIK SULARINDAN 

SU GERİ KAZANIMI VE EYNİR ALTI SUYU TOZU ÜRETİMİ 

İleri Su Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Su Geri 

Kazanımı, Su Kalitesi Yönetimi, Membran Konsantreleri 

Yönetimi, Nano ölçekte Taşınım ve Modelleme, Bilimsel 

Araştırma Teknikleri.   

 

 Bu projenin amacı, yenilikçi bir 

membran teknolojisi olan ileri osmoz 

(FO) prosesi kullanılarak, süt endüstrisi 

peynir işleme atık sularından suyun geri 

kazanılması ve konsantre edilen atık 

sudan peynir altı suyu (PAS) tozunun 

üretilmesi için etkin ve ekonomik 

prosesler geliştirmektir. 
 

 

 

 

 

Bu proje çalışmasında, 

yenilikçi bir membran 

teknolojisi olan ileri osmoz 

(FO) prosesi kullanılarak, süt 

endüstrisi peynir işleme atık 

sularından suyun geri 

kazanılması ve konsantre 

edilen atık sudan peynir altı 

suyu (PAS) tozunun üretimi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, 

FO/ters osmoz (RO) ve 

amonyak-karbondioksit 

FO/RO kombinasyonlarındaki 

bütünleşik arıtma 

sistemlerinin teknik ve 

ekonomik analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Projenin 

ilk aşamasında, kesikli 

şartlarda işletilen iki farklı 

ileri osmoz prosesinin en 

uygun işletme 

performansları; atık su 

kompozisyonunun, proses 

işletme modlarının, 

sıcaklığın, çekme 

çözeltilerinin, membran 

türlerinin ve 

mikrofiltrasyonla ön arıtma 

uygulamasının etkileri 

altında araştırılarak tespit 

edilmiştir. Projede çalışılan 

yenilikçi bütünleşik 

membran sistemlerinden 

NH3-CO2 FO/RO sistemi hariç 

diğer üç sistemde (FO/RO, 

FO/MD ve MD/RO); PAS’ndan 

su geri kazanımı, PAS’nun 

konsantre edilmesi ve 

sonrasında PAS tozu üretimi 

adımları bütününün, 

Dünya’da yaygın kullanılan 

ultrafiltrasyon/RO membran 

sistemiyle yarışan 

maliyetlerde 

gerçekleştirilebileceği 

belirlenmiştir. Bu 

sistemlerle, daha düşük 

miktarlarda arıtılması 

gereken peynir işleme atık 

suyu oluşumuna imkân veren 

daha yüksek miktarlarda su 

geri kazanımı ile, daha iyi 

kalitede yeniden kullanım 

suyu elde edilebileceği 

ortaya konmuştur. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İleri Su Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Su Geri 

Kazanımı, Su Kalitesi Yönetimi, Membran Konsantreleri 

Yönetimi, Nano ölçekte Taşınım ve Modelleme, Bilimsel 

Araştırma Teknikleri.   

 

 Bu projenin amacı, ileri osmoz/direkt 

temas membran distilasyon 

(İO/DTMD) bütünleşik sistemi ile, bir 

yandan denize geri deşarj konsantre 

deniz suyu akımı üretmeksizin deniz 

suyundan içme suyu eldesini 

gerçekleştirmek, diğer yandan da 

DTMD prosesi tek başına 

uygulandığındaki birim içme suyu 

arıtma maliyetlerini azaltarak sahada 

tekno-ekonomik olarak uygulanabilir 

deniz suyu desalinasyon sistemleri 

geliştirmektir. 

 
 

 

Bu proje çalışmasında; ileri 

osmoz (İO) prosesiyle tatlı 

sulardan su temini ve 

arıtılmış evsel atık sulardan 

su geri kazanımı sağlamak ve 

bu suretle İO/DTMD (direkt 

temas membran distilasyon) 

sisteminde deniz yaşamı ve 

deniz suyu kalitesi üzerine 

olumsuz etkiler yapan 

konsantre deniz suyu akımı 

oluşturmaksızın, tek başına 

DTMD prosesinin deniz 

suyundan içme suyu 

üretimindeki etkinliğinin 

teknik ve ekonomik olarak 

arttırılması amaçlanmıştır. 

Projede, uzun süreli teknik 

performanslar proses 

modelleme ve maliyet analiz 

yazılımında gerçek ölçek 

benzeştirilerek, bütünleşik 

İO/MD sistemine ait farklı 

işletme senaryolarının 

tekno-ekonomik 

uygulanabilirlikleri 

incelenmiştir. İO prosesi ile 

seyreltilmiş deniz suyu MD 

proseste kullanıldığında, 

proses daha yüksek su 

akısıyla işletilmiştir. İO/MD 

sistemi tatlı kaynak sularıyla 

beslendiğinde, birim su 

arıtma maliyeti ve 

fayda/maliyet oranının, 

ortalama % 27 seviyesinde 

iyileştirilebildiği 

belirlenmiştir. Ancak, sistem 

arıtılmış evsel sularla 

beslendiğinde, herhangi bir 

ekonomik iyileşmenin elde 

edilemeyeceği tespit 

edilmiştir. Sonuçta 

görülmüştür ki; MD prosesi, 

seyreltme amaçlı harici tatlı 

su kaynağı kullanılan İO 

prosesle birleştirilerek, 

denize deşarj konsantre 

akım üretilmeksizin, sahada 

tekno-ekonomik olarak 

başarıyla uygulanabilir deniz 

suyundan içme suyu eldesi 

gerçekleştirilebilmektedir. 
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İLERİ OSMOZ/DİREKT TEMAS MEMBRAN DİSTİLASYON 

BÜTÜNLEŞİK MEMBRAN SİSTEMİ İLE DENİZ SUYUNDAN İÇME 

SUYU ELDESİNİN TEKNOEKONOMİK ANALİZİ 

 1.Deniz suyundan içme suyu üretiminde 

konsantre atık üretmeksizin yenilikçi ileri 

osmoz (İO) ve direkt temas membran 

distilasyon (DTMD) membran proseslerini 

kullanmak 

 

 2.Deniz suyu desalinasyonuyla eşzamanlı 

olarak, göl ve yeraltı sularından doğrudan 

su temini yapmanın yanı sıra II. ve III. 

evsel atık su arıtma çıkış sularından 

ayrıca su geri kazanımı sağlamak 

 

 3. Sürekli işletim şartları altında DTMD ve 

entegre membran sistem 

performanslarını belirlemek ve membran 

kirlenme performanslarını karakterize 

etmek 

 4.Proses performansların kütle dengesi 

simülasyonlarıyla saha ölçek 

uygulamalara yönelik tekno-ekonomik 

analizler gerçekleştirmek  

 5.Geliştirilen MD entegre sistemlerin 

yaygın kullanımı bilinen ters osmoza 

kıyasla pratikte uygulanabilirlik esaslarını 

ve sahada başarım seviyelerini ortaya 

çıkarmak. 



 

 Bu projede, üretimi gerçekleştirilen 

yeni nesil nanomateryalli 

membranlar, biyolojik olarak 

kirlenme problemini kaynağında 

çözmüştür.  

 

 Membranların direkt amaca yönelik 

olarak üretilmesi özellikle MBR 

sistemlerinde, ilerde çıkabilecek 

sorunları da minimuma indirecektir. 

 

 Çevre mühendisliği alanında 

membran sistemlerinin kullanıldığı 

çalışmalarda, yurtdışından ithal 

edilen, temini uzun süren ve maliyeti 

yüksek ticari membranlar yerine 

laboratuarda istenilen özellikte 

membranların üretimi 

yaygınlaşacaktır.  

 

 Membran üretimi ile ilgili yapılacak 

olan bu çalışmalar arttıkça membran 

temini konusunda yurtdışına olan 

bağımlılık da azalacaktır.  

Doç. Dr.  
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Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 

 

 

    Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BİYOKİRLENMEYE DİRENÇLİ NANOMATERYALLER İLE 

ÜRETİLEN POLİMERİK MEMBRANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE 

MEMBRAN BİYOREAKTÖRLERDE UYGULANMASI 

  

 

İlgi Alanları: Membran prosesler, nanoteknoloji,  

membran üretimi, membran biyoreaktör (MBR) teknolojileri 

 Nanomateryaller (nanoparçacık ve 

nanotüp) ile üretilmiş polimerik 

membranların biyolojik kirlenmeye karşı 

olan dirençlerinin belirlenmesi, 

 

 Nanomateryalli membranların üretim 

optimizasyonu, model çözeltiler ile 

filtrasyon performanslarının belirlenmesi 

ve gerçek aktif çamur ortamında uzun 

süreyle kullanılabilirliklerinin tespit 

edilmesi, 

 

 Proje sonucunda, MBR sistemlerinde 

kullanılmak üzere yeni membran 

malzemelerinin başarıyla üretimi ve 

optimizasyon çalışmalarının 

sonuçlanması. 

 

 

Arıtma sistemlerinde membran 

proseslerinin kullanılmasındaki en 

büyük sorun membran kirlenmesidir. 

Son 20 yılda literatürde membran 

sistemleri ile ilgili olarak birçok 

çalışma yapılmıştır. Kirlenme, 

membran yüzeyinin veya 

gözeneklerinin askıda katı maddeler, 

partiküler veya kolloidler tarafından 

kontrolsüz bir şekilde tıkanmasıdır. 

İçme suyu veya doğal sularda 

kullanılan membran sistemlerinde, 

kirlenmeye kolloidal maddeler sebep 

olurken, atıksu arıtımında özellikle 

aktif çamur sistemine entegre edilen 

membran sistemlerinde (membran 

biyoreaktör-MBR) kirlenmeye hem 

bakteriyel hücreler hem de hücre 

dışına salgılanan kolloidal maddeler 

sebep olmaktadır. Nanoteknoloji 

alanındaki gelişmelere bağlı olarak 

membranların nanomateryal 

ilavesiyle üretilmesi ve üretilen bu 

membranların biyolojik sistemlerde 

denenmesi bu projenin genel 

amacını oluşturmaktadır. Şu ana 

kadar yapılmış olan çalışmalardan 

farklı olarak, değişik 

nanomateryaller ile üretilen plaka 

halindeki membranların kullanım 

ömürleri uzun süreli (30-60-90 gün) 

işletim şartlarında MBR sisteminde 

belirlenmiş ve bunun yanında 

kimyasal olarak temizlemeye karşı 

olan dayanıklılıkları da tespit 

edilmiştir. İlk olarak iki farklı 

membran malzemesi için (polisülfon 

(Psf) ve selüloz asetat (SA)) evre 

dönüşüm (phase-inversion) 

yöntemindeki parametreler optimize 

edilmiştir. İkinci başlıkta, altı farklı 

nanomateryal (gümüş (Ag), 

alüminyum (Al), titanyum oksit 

(TiO2), alüminyum oksit (Al2O3), 

silikon dioksit-silika (SiO2) ve karbon 

nanotüp(CNT)) ile membran 

üretiminin optimum şartları 

belirlenmiş ve klasik filtrasyon 

sisteminde membranların 

performansları test edilmiştir. 

Deneylerin son aşamasında, klasik 

filtrasyonda en yüksek performansı 

göstermiş olan membranların sabit 

akı modunda işletilen, lab-ölçekli 

MBR sisteminde filtrasyon 

performansları ve kimyasal 

temizlemeye karşı olan 

dayanıklılıkları tespit edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü aşamada çamurda 

ve membran yüzeyinde yapılan FISH 

tekniği ile tür analizi ve CLSM 

(konfokal lazer mikroskop) ölçümü 

ile SMP, EPS içeriklerinin tespit 

edilmesi, membrandaki 

nanomateryal ile bakteri arasındaki 

mekanizma aydınlatılmıştır.  
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 Polielektrolitin (PE) tek başına 

yumaklaştırıcı olarak kullanıldığı 

deneylerde PE’nin kesikli  olarak  

dozlanması yük kaybını azaltarak 

filtre ömrünü uzatmış, su kalitesini 

iyileştirmiş, ekonomik olarak da PE 

tüketimini yarı yarıya azaltmıştır.  

 Havalandırma ile karşılaştırıldığında 

ön ozonlamanın genel olarak filtre 

işletme süresini etkilemediği ancak 

çıkış suyu kalitesini iyileştirdiği 

söylenebilir. 

 Filtre  işletme  süresi  ve  parçacık  

giderimi  bakımından  alum  ve  

demir  klorür arasında  fark  

gözlenmezken  bulanıklık  

gideriminde  alum  daha  avantajlı 

bulunmuştur.  
 

Doç. Dr. 
Ebubekir YÜKSEL 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

DİREKT FİLTRASYONDA ÖN-OZONLAMA KOAGÜLASYON 

ETKİLEŞİMLERİNİN SU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI  

İlgi Alanları: İçme Suyu Arıtımı, atık su Arıtımı, Membran 

Prosesler, atık su Arıtımında Elektrokimyasal 

YöntemlerCoğrafi Bilgi Sistemleri 

 

 Ülkemizde  büyük  şehirler  dışında  içmesuyu  

arıtımı  problemi  vardır  ve  bu problem  

gittikçe  büyümektedir.  Önerilen bu  çalışma,  

bir  arıtma  tesisinin  proses  olarak tüm 

adımlarını içermektedir. Bu çalışma ile; 

 Filtrasyon öncesi ön ozonlama süresi ve 

miktarının filtre çıkış suyu kalitesine etkisi, 

 Alum, demir veya farklı polielektrolit 

kullanımının filtraston süresi ve geri yıkama 

sıklığına etkisi, 

 Ön ozonlama ile kimyasal kullanımında teknik 

ve ekonomik yönden en uygun kombinasyonun 

bulunması hedeflenmiştir. 

 

Filtrasyon, içmesuyu 

arıtımında askıdaki maddeleri 

uzaklaştırmak, bulanıklığı 

gidermek, okside olmuş demir 

ve manganı tutmak, 

amonyumu okside etmek, 

mikroorganizmaları büyük 

oranda gidermek gibi çok ve 

çeşitli gayelerle kullanılan ve 

içme suyu tesislerinin kalbi 

olarak kabul edilen bir arıtma 

etotudur. Ayrıca, filtrasyon 

işleminden önce birçok 

fizikokimyasal proses 

kullanılmakta ve bu 

fizikokimyasal prosesler 

filtrasyona, su kalitesine 

doğrudan veya dolaylı etki 

yapmaktadır. Bu projenin 

hedefi direkt filtrasyon 

öncesinde uygulanacak ön-

ozonlama işleminin 

koagülasyona ve filtrasyona 

(filtre çıkışı su kalitesine ve 

yük kayıplarına) olan 

etkilerinin araştırılmasıdır. 

Ön-ozonlamanın koagülasyona 

etkileri literatürde genellikle 

jar test prosedürü veya 

laboratuar ölçekli çalışmalarla 

araştırılmıştır. Direkt 

filtrasyon tesislerinde ön 

ozonlama-yumaklaştırıcı 

etkileşimleri ve bu 

etkileşimlerin yumaklaştırıcıın 

cinsine (alum, demir, polimer, 

vs.) bağlılığı sistematik bir 

şekilde ve yeterli bir düzeyde 

çalışılmamıştır. Bu çalışma ile 

bir pilot tesis kurularak 

koagülasyondan önce ön 

ozonlamanın direkt filtrasyona 

etkileri detaylı bir şekilde 

araştırılmış; aynı koşullar 

altında farklı 

umaklaştırıcıların (alum ve 

demir klorür) kullanımı ve 

dozajların değiştirilmesi gibi 

uygulamaların prosese 

etkilerinin ne şekilde olacağı 

ortaya koyulmuştur. 

Tamamlanan proje sonrasında 

3 uluslararası makale, 2 ulusal 

sempozyum bildirisi 

yayımlanmış, proje konusu ile 

ilgili 3 yüksek lisans tezi 

tamamlanmıştır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2005/ 2008 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 100.000 TL 



 

 

Proje sayesinde;  

 

 Proje kapsamında geliştirilen 

veritabanı ve bununla ilişkili iş 

süreci uygulamaları, DSİ’nin 

elinde mevcut bulunan su ile 

ilgili tüm verilerin elektronik 

ortama atılmasını  ve 

yönetimini sağlamakta, DSI’de 

su verisi üreten tüm iş 

süreçleri,  DSİ Su Veri Tabanı 

üzerinden online olarak 

yürütülmekte  ve bu veri 

tabanı kullanılarak 

analiz/raporlama yapılmakta 

olup, istenildiğinde kurum içi 

kurum dışı diğer uygulamalara 

da girdi sağlanmaktadır. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

DEVLET SU İŞLERİ SU VERİ TABANI PROJESİ 

 DSİ’nin kullandığı her türlü su kaynağına ait 

ölçme, değerlendirme ve modelleme 

çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin 

saklanması, raporlanması ve diğer 

uygulamalarda kullanılmasıdır. 

 Türkiye’nin yeraltı ve yüzey su kaynaklarından 

toplanan su ile ilgili bütün verilerin (miktar, 

kalite vb); Uydu/GPRS/GSM/Network 

üzerinden merkezdeki su veri tabanında 

tutularak hidrolik, hidrolojik, su miktarı ve su 

kalitesi açısından değerlendirilmesi, hızlı ve 

doğru veriye ulaşılması, verilerin bir merkezde 

depolanması ve paylaşılması, hedeflenmiştir. 

 

Su Veri Tabanı (SVT) 

projesi için TÜBİTAK 

finansör, GYTE ve 

Bahçeşehir Üniversitesi 

geliştirici, DSİ Müşteri 

Kurum olarak sözleşme 

imzalamışlardır.SVT 

Projesi 2008 yılı sonunda 

tamamlanmış olup, 

rojede; Etüd ve Plan 

Dairesi, Jeoteknik 

Hizmetler ve YAS 

Dairesi, İşletme ve 

Bakım Dairesi ve 

Teknoloji Dairesi yer 

almıştır. 

Projeye öngörülen finans 

tutarı 6,5 milyon TL olup 

5,8 milyon TL 

harcanmıştır. 30.12.2008 

tarihinde Proje Sonuçları 

uygulama Planı (PSUP)   

TÜBİTAK’a gönderilmiştir 

(http://svtbilgi.dsi.gov.t

r/Sorgu.aspx). Projenin 

sonuçlandığına dair 

TÜBİTAK’tan 2009 Mart 

ayında  

bilgilendirme yazısı 

gelmiştir. 

 

 DSİ-SVT 

 

1- Hidrometrik verileri, 

(yağış, sıcaklık, seviye,  

debi, vb) 

2- Yeraltı Suyu verilerini, 

3- Su Kalitesi verilerini 

 

istasyon bazında, belli 

zaman aralıklarında  

saklamakta, 

sorgulamakta ve 

kullanıcıların  

hizmetine çeşitli 

raporlar aracılığı ile  

sunmaktadır. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2006/ 2008 

Süresi       : 30 Ay 

Bütçesi       : 607.500 TL 

Doç. Dr. 
Ebubekir YÜKSEL 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 
İlgi Alanları: İçme Suyu Arıtımı, atık su Arıtımı, Membran 

Prosesler, atık su Arıtımında Elektrokimyasal 

YöntemlerCoğrafi Bilgi Sistemleri 

 

http://svtbilgi.dsi.gov.tr/Sorgu.aspx
http://svtbilgi.dsi.gov.tr/Sorgu.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğal organik maddeler (DOM); yüzeysel 

ve yeraltı sularında bulunmakta olup, 

farklı kimyasal yapı, bileşen ve 

moleküler boyuta sahip bir dizi 

bileşenlerden oluşmaktadır. Sularda 

bulunan DOM’ lar, ekosistemde ve 

mühendislik sistemlerindeki su kalitesi 

üzerinde bir kısım olumsuz etkilere yol 

açmaktadır. DOM’ ların sularda 

kirleticilerin taşınması, estetik bakımdan 

renge neden olmaları ve ışık 

geçirgenliğini azaltmak gibi istenmeyen 

etkileri bulunmaktadır. Sonuç olarak, 

sulardaki DOM’un varlığı içme suyu 

arıtma işlemlerinde birçok probleme 

neden olmaktadır.  Örneğin,  DOM 

bileşikleri suların koagülasyon ve 

oksidasyonunda kimyasal madde 

sarfiyatını artırır,  filtre ömrünü kısaltır, 

suya renk verir ve şebeke sistemlerinde 

bakterilerin tekrar büyümesine neden 

olur ve mutajenik ve kanserojenik 

olmalarından şüphelenilen dezenfeksiyon 

yan ürünlerini (DYÜ) oluşturur.  

Sulardan DOM’ ların gideriminde 

koagülasyon/flokülasyon, adsorpsiyon, 

iyon değişimi, membran filtrasyon ve 

oksidasyon gibi prosesler 

kullanılmaktadır. Bu mevcut proseslerin 

DOM gideriminde yetersiz kalmasından 

dolayı alternatif arıtım yöntemleri 

araştırılmalıdır. Son yıllarda bu amaçla 

elektrokoagülasyon (EC) prosesi üzerinde 

bir takım çalışmalar yapılmaktadır. 

Çalışmalar EC prosesi ile su arıtımında iyi 

bir verim elde edildiğini ortaya 

koymaktadır. Kimyasal koagülasyonun 

aksine EC prosesi ile arıtılmış suda sülfat, 

klorür gibi ikincil kirleticilerin 

oluşmaması, az miktarda çamur üretimi, 

arıtım tesisinin işletme kolaylığı gibi 

avantajlara sahiptir. Bu nedenle, EC 

prosesinin DOM gideriminde etkili bir 

metot olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat 

etkili bir DOM giderimi için arıtım proses 

koşullarının (DOM konsantrasyonu, pH, 

akım yoğunluğu, işletme süresi, 

iletkenlik, elektrot türü,  vb.) çok iyi 

optimize edilmesi gerekmektedir. 

Bu projede, EC prosesi ile yüzeysel 

sulardan DOM giderimi araştırılmıştır. EC 

prosesinin işletim zorluklarını ortadan 

kaldırmak amacıyla anot elektrot olarak 

demir ve alüminyum bilye elektrotlar 

kullanılmıştır. Önemli parametrelerin 

arıtım verimi üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Yüzey yanıt metotu (YYM) 

kullanılarak bu parametelerin proses 

üzerindeki etkisi ve optimum şartlar 

saptanmıştır. Yüksek performanslı boyut-

çıkarım kromatografisi (HPSEC) 

yönteminin kullanıldığı karakterizasyon 

çalışması ile EC prosesinde hangi DOM 

türünün etkin olarak giderildiği tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile içme 

suyu kalitesini artıran, ikincil bir atık 

oluşturmayan EC prosesinin optimum 

şartları saptanmış, diğer arıtım 

proseslerine alternatif bir yöntem olarak 

kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.  

 

 1. DOM’un giderim mekanizması ve 

yapısının aydınlatılması 

 

 2. Literatürde EK prosesi ile DOM’un 

gideriminin ayrıntlı olarak anlaşılması 

 

 3. Optimize edilmiş EK prosesinin 

içme suyu arıtım tesisine eklenerek 

daha kaliteli içme suyu elde etmek 

 

Dr. 
Feride ULU KAÇ 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ELEKTROKOAGULASYON PROSESİ İLE YÜZEY SULARINDA DOĞAL 

ORGANİK MADDELERİN GİDERİM OPTİMİZASYONU VE GİDERİM 

MEKANİZMASININ İNCELENMESİ   

  

 

İlgi Alanları: Elektrokimyasal Prosesler,  

İçme suyu ve Endüstriyel atık su arıtımı.  

 

 

 1. DOM giderimi için yenilikçi bir reaktör 

ve elektrot konfigürasyonu geliştirmek, 

 

 2. YYM ile pH, akım yoğunluğu, EK proses 

zamanı, DOM konsantrasyonu gibi proses 

şartlarının optimizasyonu, 

 

 3. EK prosesi boyunca, DOM’un 

moleküler boyut dağılımının boyut-

çıkarım kromatografisi ile belirlenmesi 

ve böylelikle arıtım performansının 

anlaşılması. 

 

 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2013 / 2014 

Süresi       : 1 Yıl  

Bütçesi       : 29.000 TL 



 

 Nitro-aromatik ve nitro-heterosiklik 

bileşikler için en iyi parçalanma verimi 

ve mikroorganizmaların en az zarar 

gördüğü frekanslar tespit edildi, 

 Membran kirliliğinde hücre dışı 

enzimlerin etkisi belirlendi, 

 Ultrasesin biyoaktivite üzerine etkisi 

ortaya konuldu, 

 2 adet yüksek lisans tezi yaptırıldı, 

 2 adet ulusal sözlü bildiri yapıldı, 

 1 adet ulusal poster sunum yapıldı, 

 2 adet uluslararası makale  

(incelemede) 

 

Dr. 
Elif  İNCE ŞENTÜRK 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

NİTRO-AROMATİK VE NİTRO-HETEROSİKLİK ORGANİK 

KİRLETİCİLERİN ULTRASES DESTEKLİ ANAEROBİK MEMBRAN 

BİYOREAKTÖRDE ARITIMI 

İlgi Alanları: Biyoteknolojik Uygulamalar-Anaerobik Arıtma; 

Elektrokimyasal Arıtma; İyon Değiştirme; Adsorpsiyon 

 

 Rekalsitrant ve toksik nitro-aromatik ve 

nitro-heterosiklik yapıda bileşikler içeren 

mühimmat endüstrisi atık sularının 

“ultrases destekli anaerobik batık 

membran biyoreaktör”de parçalanma 

veriminin incelenmesi, 

 Nitro-aromatik ve nitro-heterosiklik 

bileşikler için en iyi parçalanma verimi 

ve mikroorganizmaların en az zarar 

gördüğü frekansları tespit etmek, 

 Ultrasesin biyoaktivite üzerine etkisi 

ortaya koymak, 

 Membran kirliliğinde hücre dışı 

enzimlerin etkisini belirlemek, 

 Konu ile ilgili yeni çalışmalara ışık 

tutmak 

 

 

 

Projenizin kısa özeti: 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 atık sularının 

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. Anaerobik 

kültüre farklı frekanslarda (20, 

40, 60, 100, 200, 400 ve 800 kHz) 

ultrases uygulanarak 

mikroorganizmalar üzerinde en az 

olumsuz etkinin meydana geldiği 

frekanslar tespit edilmiştir. Daha 

sonra seçilen ultrases frekansına 

(20 ve 800 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 peryotlarda (8, 16 ve 24 

saat) çalıştırılmıştır. Herbir 

çalışma koşulları için reaktörlerin 

mühimmat endüstrisi atık suyunda 

bulunan TNT, RDX ve HMX 

giderme performansları 

değerlendirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre sistem 

modellemesi ve optimizasyonu 

yapılmıştır. Ayrıca ultrases 

uygulamasının EPS ve SMP 

konsantrasyon değişimleri ile 

granül boyut dağılımı üzerine 

etkisi incelenmiştir. Farklı ultrases 

uygulaması için reaktörler kararlı 

hale ulaştıktan sonra membran 

tıkanma modelleri (Standart 

tıkanma, Gözenek tıkanması, 

Yüzeyde kısmi tıkanma ve Kek 

filtrasyonu) elde edilen basınç 

değerlerine uygulanmıştır. Ayrıca 

her bir reaktör içinde bulunan 

mikroorganizmaların tür 

tanımlaması yapılmıştır. 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. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011 / 2013 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 297.379 TL 



 Yerel ölçekli iklim modellerinin 

üretimi 

 İklim değişikliğinin seçilen su 

havzaları üzerindeki etkilerin tespiti 

 Havza bazında iklim değişikliğinin 

değerlendirilmesine yönelik 

modelleme ve izleme önerileri  

 Sonuçların yerel ölçekte tarım ve su 

kaynakları ile ilgili paydaşlara 

sunumu 

 

Prof. Dr. 
Güleda ENGİN 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

AKDENİZ HAVZALARININ HİDROLOJİSİ ÜZERİNDE İKLİME BAĞLI 

DEĞİŞİKLİKLER - ENTEGRE İZLEME VE MODELLEME SİSTEMİ İLE 

RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE BELİRSİZLİĞİN AZALTILMASI  

İlgi Alanları: Membran Biyoreaktörler ile Atıksu Arıtımı 

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi 

Havza Yönetimi 

Biyolojik Nütrient Giderimi  

 

 İleri düzey coğrafi arazi izleme 

teknikleri 

 Uzaktan algılama analizleri ve 

erişimleri 

 Entegre hidrolojik modelleme 

 İklim değişikliği etki 

değerlendirmesinde mevcut 

belirsizliklerin azaltılması  

 

 

 

Proje konsorsiyumu, iklim 

değişikliği analizindeki 

mevcut belirsizlikleri 

azaltmak ve entegre bir 

kantitatif risk ve hassasiyet 

değerlendirme aracı 

geliştirmek üzere. yenilikçi 

arazi izleme içerikleri, 

uzaktan algılama 

teknikleri, entegre 

hidrolojik (ve biyofiziksel) 

modelleme ve sosyo 

ekonomik faktör analizleri 

içeren bir kombinasyonu 

kullanacaktır.  Bununla 

birlikte, bütün bunlar 

uygulanabilir bir su 

kaynakları yönetim 

enstrümanı tasarlanması ve 

iklim değişikliği altında 

uygun tarım 

uygulamalarının seçilmesi 

için gerekli bilgiyi 

sağlayacaktır. Entegre risk 

ve hassasiyet analiz aracı 

anlaşmazlıkların sebep 

olduğu eylemlerin (örneğin 

göç vb.) değerlendirmesine 

de olanak verecektir. 

Geliştirilen modeller, yeni 

değerlendirme araçları ve 

bunların sonuçları mevcut 

metotlara karşı 

değerlendirilecektir. 

Gelişmeler paydaşlara ve 

karar vericilere açık, 

anlaşılması kolay bir 

şekilde, yeni bulguları 

bölgelerindeki su 

kaynakları ve tarımsal 

yönetim girişimlerinde 

uygulamalarının yanı sıra 

potansiyel anlaşmazlıkların 

azaltılmasına yönelik 

mekanizmaların dizaynın 

da kullanmaya olanak 

verecek şekilde 

aktarılacaktır.  

Destekleyen Kurum:  AB 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2010 / 2014 

Süresi       : 48 Ay 

Bütçesi       : 3.000.000 € 

  Mean Annual Temperature in Izmit Bay (°C)
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İzmit Körfezi yıllara göre 

ortalama sıcaklık değişimi 

İzmit Körfezi Havzasında 2000 ve 

2010 yılı arazi kullanım dağılımı. 



 

 1 Çevredeki canlı yaşamı 

için tehlike oluşturan 

ancak gerçekte değerli bir 

bileşikler olan fenoliklerin 

geri kazanılabilirliği için 

ucuz ve pratik olan 

elektrokoagülasyon ile 

yapılabileceğinin ortaya 

konması 

 

 2 Prosesin işletiminde 

uygun şartların 

belirlenmesi 

 

 3 Farklı şartlarda zeytin 

kara suyundan kazanılan  

fenolik bileşiklerin 

antioksidant değerlerinin 

belirlenmesi   

 

 4 Proses çıkış suyunun 

biyolojik arıtılabilirliğinin 

belirlenmesi  

 

 

Doç. Dr. 
Hatice İNAN 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

POLİFENOLLERİN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ 

İLE ZEYTİN KARASUYUNDAN GERİ KAZANIMI 

İlgi Alanları: İçme suyu  ve atık su arıtımı: Elektrokimyasal, 

prosesler, fotokatalitik oksidasyon, ozonlama, biyofiltrasyon, iyon 

değişimi/adsorpsiyon prosesleri (aktif karbon, zeolit), 

Dezenfeksiyon yan ürünleri ,Azot, fosfor, gri su, sarı su ve zeytin 

kara suyu arıtımı 

 

 1 Zeytin kara suyu içerisindeki 

antioksidant özellikli fenolik 

bileşiklerin konsantre edilerek 

toplanması ve kara suyu 

arıtımının sağlanabilirliği  

 

 2 Bu bileşiklerin geri 

kazanımının sağlanması  

 

 3 Geri kazanımı sağlanan 

fenolik bileşiklerin antioksidant 

kapasitesinin belirlenmesi 

 

 

 

Türkiye, yıllık ortalama 120 

bin ton zeytinyağı 

üretimiyle dünyada  beşinci 

büyük üretici 

konumundadır ve toplam 

dünya zeytinyağı 

üretiminin %5’ini 

karşılamaktadır.  

Zeytinyağı üretimi sırasında 

oluşan karasu, evsel atık 

sularla karşılaştırıldığında 

yaklaşık 230 kat daha fazla 

kirlilik yüküne sahiptir.  

 

Karasuyun kanalizasyon 

sistemine veya alıcı 

ortamlara deşarjı çevre 

aşısından büyük tehdit 

oluşturması nedeniyle 

mutlaka arıtıldıktan sonra 

alıcı ortama verilmesi 

müsade edilebir. Karasuyun 

içerisinde bulunan uzun 

zincirli yağ asitleri ve siyah 

rengi veren fitotoksik 

fenolik bileşikler arıtımı 

zorlaştırmakla birlikte aynı 

zamanda insan sağlığı için 

de faydalı antioksidant 

özellikleri olan değerli 

bileşiklerdir. 

 

Bu proje ile zeytin 

karasuyu içerisinde yüksek 

oranda bulunan bu 

bileşiklerin geri 

kazanımıyla; hem atıktan 

değerli ham madde 

kazanımı sağlanmış ve  hem 

de karasuyun kirlilik gücü 

azaltılarak biyolojik, 

kimyasal vb. yöntemlerle 

arıtımının kolaylaşması 

sağlanmıştır. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2013 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 24.925 TL 

Hidroksitirosol Tirosol 

Vanilik asit Gallik asit 



 

Fotokataliz ve membran distilasyon 

proseslerinin tekstil endüstrisi atık 

sularının aktif arıtımında ardışık ve 

hibrit kullanımının uygulanması 

 

Doç. Dr. 
H. Cengiz Yatmaz 
Mühendislik Fakültesi  
Çevre Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDAKİ REAKTİF BOYAR 

MADDELERİN FOTOKATALİTİK VE MEMBRAN DİSTİLASYON 

HİBRİT PROSES İLE GİDERİLMESİ  

 1. Fotokatalitik proseslerin reaktif boyar 

madde çözeltilerinin arıtımında bir ön 

proses olarak uygulanması ve optimum 

koşulların belirlenmesi 

 

 2. Bu ön arıtımdan çıkan çözeltinin 

membran distilasyonu ile ileri arıtımının 

gerçekleştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu projede fotokatalitik 

oksidasyon ve membran 

distilasyonu hibrit 

prosesinin tekstil 

endüstrisinde yaygın olarak 

kullanılan boyar madde 

çözeltileri için (Reactive 

Red 180 ve Reactive 

Orange 16) arıtım 

uygulaması incelenmiştir. 

Fotokatalitik oksidasyonda 

katalizör türleri olarak iki 

tür yarı iletken (ZnO ve 

TiO2) ve bunların karışımı 

ve iki farklı tür dalga 

boyunda ışıma yapan UVA 

ve UVC lambalar 

kullanılmıştır. Membran 

distilasyon aşamasında her 

iki prosesin hibrit tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Ön 

aşamada 1 saat 

fotokatalitik oksidasyon 

prosesi çalıştırılmış ve 

sonra membran distilasyon 

ünitesi de devreye 

sokularak farklı 

sıcaklıklarda ve çeşitli 

debilerde üniteden 

oksidasyona tabi olmuş 

çözelti geçirilmiştir. 

Çözeltinin geçirildiği 

tarafta sıcaklığın artması 

ve distilatın toplandığı 

tarafta ise düşürülmesi 

durumunda distilasyon 

ünitesindeki verimin arttığı 

gözlenmiştir.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012/ 2013 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 30.000 TL 

İlgi Alanları: : Fotokataliz, heterojen kataliz , hibrit ve ardışık 

proseslerin atık su arıtımında kullanımı 

 



 

 1. Fe ve Al bilye anotların kullanıldığı 

EC reaktörü ile sulardan farklı 

konsantrasyonlarda (10-1000 mg/L) 

As(V) ve As(III) etkin bir şekilde 

giderilmiştir. 

 2. >%99.9 As(V) ve As(III) giderim 

verimi için Fe ve Al bilye anotlar için 

işletme maliyetleri (OC) 0.01-0.04 

$/m3 ve 0.04-0.46 $/m3 olarak 

hesaplanmıştır.  

 3. Fe bilye anotların kullanıldığı yeni 

tasarlanan sabit yatak EC 

reaktörünün sulardan As gideriminde  

 Daha etkin olduğu görülmüştür.  

   

 … 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULARDAN ARSENİK GİDERİMİ: 

PROSES GELİŞTİRME VE PROSES OPTİMİZASYONU 

 1.Sulardan As giderimi için etkin bir EC 

prosesi geliştirmek (<10 mg/L As koşulunu 

sağlayan)  

 2. Fe ve Al bilye anotların kullanıldığı bir 

EC reaktörü tasarlamak 

 3. Tasarlanan proseste As giderim verimi 

üzerine işletme ve proses değişken 

etkilerinin modellenmesi ve 

optimizasyonu  

 4.Sulardaki arsenik türlerine (As(V) ve 

As(III)) göre EC prosesinin optimizasyonu 

 5. Sudaki bazı anyon ve katyonların As 

giderimi üzerine etkilerinin 

optimizasyonu 

 6. As giderim için EC prosesinin farklı 

koşullarda işletme maliyetinin analizi 

 

 

 

 

Doğal su kaynaklarında 

arsenik (As) kirliliği, 

Türkiye’nin yansıra tüm 

dünyada karşılaşılan en 

önemli çevresel 

problemlerden biridir. 

Arseniğin sağlık üzerine 

olumsuz etkilerinden dolayı 

2001 yılında Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) içme 

sulardaki maksimum 

arsenik konsantrasyonunu 

(MCL), 50 mg/L’den 10 

mg/L’ye düşürmüştür. 

 

Bu çalışmada Fe ve Al bilye 

anotların kullanıldığı yeni 

bir elektrokoagülasyon (EC) 

reaktörü ile sulardan As 

giderimi üzerine değişken 

etkileri deneysel tasarım 

optimizasyonu ile (Box-

Behnken) analiz edilmiştir.  

ANOVA analizinde ise 

yüksek R2 >0.85 ve Adj-R2 

>0.80 değerleri 

bulunmuştur. Fe ve Al 

anotlar ile As(III) ve As(V) 

giderimi üzerine özellikle 

akım şiddeti (i), EC süresi 

(tEC), hava debisi ve 

reaktör anot yüksekliğinin 

etkisi olduğu görülmüştür. 

İstenen MCL’nin sağlanması 

bakımından 

değerlendirilecek olursa; Al 

ve Fe anotlar ile As(V) 

gideriminin As(III)’den daha 

düşük tEC ve i değerlerin 

de sağlandığını ortaya 

koymuştur. Ayrıca Fe 

anotların Al anotlardan 

daha etkili olmasına 

rağmen her iki anotta hem 

As(III) ve hem de As(V) 

giderim verimini istenen 

değerlere düşürmektedir. 

Sonuç olarak Fe ve Al bilye 

anotların kullanıldığı EC 

prosesi sulardan As 

giderimi için alternatif bir 

proses olarak düşünülebilir.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 /2014 

Süresi       : 28 Ay 

Bütçesi       : 202.525 TL 

Şekil 1. Fe anotlar As(V) giderimi üzerine tEC ve i etkisi (200-1000 mg/L)  

Proje Ekibi:  Prof.Dr. Erhan Demirbaş, Prof.Dr. Yılmaz Yıldırım, Doç.Dr. M. Salim Öncel,  

Doç.Dr. Abdurrahman Akyol, Proje no: 111Y103 TÜBİTAK-ÇAYDAG)  

Prof. Dr. 
Mehmet KOBYA 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 
İlgi Alanları: Endüstriyel Atıksu Arıtım Prosesleri, Sıvı 

Membran Prosesleri, Elektrokimyasal Su Arıtım Prosesleri, 

İleri Atıksu Arıtım Prosesleri, İçme Suyu Arıtım Prosesleri 
 



Kesikli EC Proses Deney Düzeneği 

 EC prosesinin metal kesme ve endüstriyel 

atıksuları için uygun bir arıtma tekniği 

olması. 

 

Prof. Dr. 
Mehmet KOBYA 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI İÇİN 

ELEKTROKİMYASAL REAKTÖR GELİŞTİRİLMESİ  

 Endüstriyel atıksuların  EC prosesi ile 

arıtılabilirliğinin gösterilmesi 

 EC prosesinin etkili ve uygulanabilir bir proses 

olması 

 

Bu çalışmada endüstriyel 

atıksuların (tekstil 

atıksuları ve kullanılmış 

metal kesme sıvıları) 

elektrokimyasal arıtım 

proseslerinden 

elektrokoagülasyon (EC) ile 

arıtımı araştırılmıştır. EC 

arıtım proses süresince 

KOI, TOK, türbidite (NTU) 

giderim verimleri ve pH, 

iletkenlik, akım ve voltaj 

değişimleri izlenmiştir. EC 

proses verimi üzerine 

elektrot tipi (Fe ve Al) ve 

bağlantı şekli, başlangıç 

pH, akım yoğunluğu, 

işletme süresi ve atıksu 

akış hızı gibi parametre 

etkileri incelenmiştir. 

Ayrıca elde edilen verilere 

göre enerji ve elektrot 

tüketimleri, ve işletme 

maliyetleri hesaplanmıştır. 

Çalışmanın birinci 

aşamasında belirtilen 

endüstriyel atıksuların bir 

kesikli EC prosesi ile arıtımı 

verimi üzerine ilgili 

parametre etkileri, ikinci 

aşamada ise KOI, TOK ve 

türbidite giderim verimini 

maksimize ve işletme 

maliyetini minimize edecek 

şekilde optimizasyon 

çalışmaları yapılmıştır. 

Daha sonra ise sürekli akış 

EC prosesi ile söz konusu 

endüstriyel atıksuların 

arıtımı gerçekleştirilmiştir.  

Elde edilen verilerin tekstil 

ve kullanılmış metal kesme 

sıvılarının arıtımında (KOI, 

TOK ve türbidite giderim 

verim ve işletme maliyet 

değerlerine göre) EC 

prosesinin etkili ve 

uygulanabilir bir proses 

olduğunu göstermiştir. 

Destekleyen Kurum:TÜBİTAK  

         CAYDAG 

Başlangıç/Bitiş T.   : 2005/2008 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 133210 TL 

İlgi Alanları: Endüstriyel Atıksu Arıtım Prosesleri, Sıvı 

Membran Prosesleri, Elektrokimyasal Su Arıtım Prosesleri, 

İleri Atıksu Arıtım Prosesleri, İçme Suyu Arıtım Prosesleri 
 



 

 

 Tehlikeli atıkların AB uyumu 

çerçevesinde düzenlenmiş 

yönetmeliklere uygun ve daha da 

önemlisi en etkin ve en ekonomik 

şekilde bertarafının sağlanmasına 

katkıda bulunmak, ya da bunu 

sağlayacak temel altyapı verisini 

sağlamaktır 

Doç. Dr.  
Mehmet Salim ÖNCEL 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

TÜRKİYE'DE AB ÇEVRE MEVZUATI İLE UYUMLU 

TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 

İlgi Alanları: Katı Atık, Toprak Kirliliği, Çevre Jeokimyası  

 

1. Ülkemizde, atık üretimi açısından öncelikli 4 

bölgede (Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz) 

tehlikeli atıkların bir envanterinin çıkarılması,  

2. Tehlikeli atıkların bu bölgelerde sektörel 

dağılımının belirlenmesi, 

Bu atıklar için ülkemiz koşullarında en uygun 

bertaraf yönteminin, AB mevzuatı ile uyumlu bir atık 

yönetim sistemi yaklaşımı çerçevesinde belirlenmesi, 

3. Tehlikeli atık üretimi açısından öncelikli sektörler 

için, tehlikeli atık üretim faktörlerinin belirlenmesi, 

ve bu sektörlerde söz konusu olan proses 

alternatifleri için atık önleme, azaltma ve bertaraf 

seçeneklerinin araştırılması ve 

4.Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) ve yerel örgütleri 

tarafından kullanılabilecek ve sürekli 

güncellenebilir, bir tehlikeli atık bilgi sistemi 

geliştirilmesi 

 

 

 

 

Ülkemizde etkin bir 

tehlikeli atık yönetim 

sistemi oluşturulabilmesi 

için, öncelikle üretilen 

tehlikeli atıkların 

miktarlarının, bunların 

coğrafi dağılımları ile 

birlikte niteliklerinin tespit 

edilmesi ve buna göre yasal 

düzenlemeler ile uyumlu 

en uygun bertaraf 

yönteminin belirlenmesi 

gerekmektedir. Ülkemizde 

halen yürütülen Avrupa 

Birliği (AB) uyum 

çalışmalarında; üretilen 

tehlikeli atıkların 

bertarafına yönelik yatırım 

planlaması yapılmakta ve 

AB Tehlikeli Atık Direktifi 

ile uyum için belirli 

kapasitelerde yakma ve 

depolama tesisleri 

önerilmektedir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2009/ 2013 

Süresi       : 48 Ay 

Bütçesi       : 523 320 TL 
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 Klonlanmış sıcağa dayanıklı 

laktat dehidrogenaz enziminin 

saf halde,  aktif formda ve 

yüksek miktarda elde edilmesi 

projenin ilk basamağı olmuştur. 

 

 Klonlanmış ve saflaştırılmış bu 

enzim kullanılarak oda 

sıcaklığında kararlılığını  

koruyan ve yüksek sıcaklıklarda 

ölçüm yapabilen bir çalışma 

elektrodu geliştirilmiştir (Şekil). 

 

 Geliştirilen laktat biyosensörü 

kan serumunda yükselen laktat 

konsantrasyonlarını 

ölçebilmektedir.  

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SICAĞA DAYANIKLI (CLOSTRİDİUM THERMOCELLUM’DAN 

KLONLANMIŞ LAKTAT DEHİDROGENAZ ENZİMİ 

KULLANILARAK) LAKTAT BİYOSENSÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ  

  Yüksek sıcaklıklara (50-60 C) dayanıklı bir 

laktat biyosensörü geliştirilmesi. Sıcağa 

dayanıklı bir biyosensörün daha dayanıklı ve 

raf ömrünün daha uzun olması 

beklenmektedir.  

 

 Sıcağa dayanıklı bir biyosensörün yüksek 

scaklıklarda ölçüm yapabilmesi 

beklendiğinden  çok daha hassas ve düşük 

laktat konsantrasyonlarını ölçebilcek bir 

laktat biyosensörü geliştirilmesi 

beklenmetedir.  

 

 

 

 

 

Kandaki laktatın 

miktarındaki artış çeşitli 

patolojik durumların (şok, 

solunum yetmezliği, kalp 

ve karaciğer hastalıkları 

gibi) göstergesi 

olabilmektedir. Bu nedenle 

daha basit, ucuz ve seçici 

laktat sensörlerine duyulan 

ihtiyaç devam etmektedir. 

Laktat seviyesi çok 

kullanışlı bir diyagnostik 

araç olmasına rağmen 

laktat ölçümü için gerekli 

sürenin uzun olması acil 

kararlar alınması gerektiği 

zamanlarda problem 

yaratmaktadır. Termofilik 

mikroorganizmalardan izole 

edilen doğal sıcağa 

dayanıklı enzimler yapısal 

olarak daha kararlı ve 

dayanıklıdırlar. Ayrıca 

enzimatik reaksiyonların 

birçoğu yüksek 

sıcaklıklarda difüzyon ve 

kataliz termodinamiğinden 

kaynaklanan avantajlardan 

yararlanır. Dolayısıyla 

sıcağa dayanıklı enzimler 

biyosensör yapımında 

kullanılabilecek ideal 

proteinler olarak 

görülmektedirler. Bu 

projede kandaki laktat 

miktarının daha hızlı ve 

hassas tayin edilebilmesi 

için Clostridium 

thermocellum’dan 

klonlanmış olduğumuz 

optimum çalışma sıcaklığı 

50 °C  olan L-Laktat 

dehidrogenaz enzimi 

kullanılarak amperometrik 

bir biyosensör geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

Prof. Dr.  
Melek Özkan 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 Çalışma Alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, 

Lignoselülozik biyoetanol üretimi , biyofilm giderimi 

Şekil: Sıcağa dayanıklı laktat biyosensörü ile 

farklı sıcaklıklarda laktat ölçümü 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2006/ 2008 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       : 140.000 TL 

 



 

 

 Bu proje kapsamında yapılan 

çalışmalar sonucunda C. 

thermocellum’un selülozik 

atıkları parçalaması sonucu 

üretilen şekerlerin % 19 

oranında biyoetanole fermente 

edilebildiği görülmüşütür.  

 C. thermocellum’un saf selülozu 

parçalama kapasitesinin yüksek 

olmasına karşın buğay sapı gibi  

lignoselülozik  atıkların 

degredasyonunda dışarıdan 

enzim ilavesine ihtiyaç 

duyulmuştur. 

 Proses süresinin uzun olmasına 

karşın, C. thermocellum 

aktivitesi ile sağlanan 

mikrobiyel degredasyonun 

tarımsal atıklardan biyoetanol 

üretiminde kullanılan selülaz 

enzim miktarını yaklaşık %14 

oranında azaltabilecek ek bir 

önişlem metodu olarak 

kullanılabileceği saptanmıştır. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BİYOETANOL ÜRETİMİNDE SELÜLOZİK KATI ATIKLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Selüloz içeren katı atıkların selülolitik 

bakteri C. thermocelum kullanarak 

ekonomik bir şekilde kullanılabilir şekerlere 

dönüştürülmesi. Elde edilen şekerin verimli 

şekilde fermentasyonla biyoetanole 

dönüştürülmesi, ve bu iki aşamalı mikrobyel 

üretimin optimize edilmesi.  

 Farklı selülozik atıkarın C. thermocellum 

tarafından parçalanma durumlarının 

belirlenmesi ve optimum parçalanma 

koşullarının belirlenmesi. 

 

 

 

 

 

Özellikle taşımacılık 

sektöründe en çok 

kullanılan yakıt olan 

petrolün çevre kirliğine 

sebep olması, reservlerinin 

sınırlı olması ve fiyatının 

her geçen gün yükselmesi 

yeni yakıt ve enerji  

kaynaklarına duyulan 

ihtiyacı artırmaktadır. 

Fermentasyonla üretilen 

etanol (biyoetanol) 

özellikle taşımacılık 

sektöründe benzin yerine 

kullanılabilecek 

yenilenebilir bir enerji 

kaynağıdır. Biyoetanolün 

petrol ile rekabetini 

güçlendirmek için üretim 

maliyetinin düşürülmesi 

gerekmektedir. Sellüloz 

içeren atık maddeleriden 

etanol üretimi etanolün 

ekonomik üretimi için  

geliştirilmeye çalışılan en 

önemli stratejilerden 

biridir.  

Termofilik, anaerobik bir 

bakteri olan Clostridium 

thermocellum’un 

sellülolitik enzim sistemi 

selülozu parçalayabilen 

anaerobik bakteriler ve 

funguslar için model teşkil 

etmektedir. Bu projede 

ardışık mikrobiyel sistemler 

kullanılarak selülozik 

atıklardan biyoetanol 

üretimi gerçekleştirilecek 

ve işlemin verimliliği 

belirlenecektir.   Bu 

kapsamda selülozik atıkları 

glukoz dimer ve 

monomerlerine 

dönüştürmek amacıyla 

C.thermocellum  bakterisi, 

elde edilen glukozu 

etanole dönüştürmek 

amacıyla da maya 

kullanılacaktır 

Prof. Dr.  
Melek Özkan 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 Çalışma Alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, 

Lignoselülozik biyoetanol üretimi , biyofilm giderimi 

Şekil: İki aşamalı mikrobiyel proses ile selülozik 

atıklardan biyoetanol üretimi 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2005/ 2008 

Süresi       :  30 Ay 

Bütçesi       : 160.000 TL 

 



 

 

 Poly HIPE olarak adlandırılan 

polimerin bakteriyel izolatların 

tutuklanması için uyumlu bir 

polimer olduğu tespit edilmiştir.  

 

 İzolatlar arasında sentetik ortamda 

ve hücre tutuklamalı reaktörde E. 

coli’ye benzerlik gösteren N4c 

(Şekil), metal fabrikası 

atıkçamurunda ise Enterecoccus 

durans’a benzerlik gösteren N5b 

yüksek giderim verimi sağlamıştır.  

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

METALE DİRENÇLİ YEREL BAKTERİYEL IZOLATLARIN AĞIR 

METAL BİYOGİDERİM KAPASİTELERİNİN INCELENMESİ 

 16SrRNA dizi analizi ile N5a, N5b, N4c, N3a,  

N1c and N1a olarak adlandırılan bakteriyel 

izolatların karakterizasyonunun yapılması. 

 

 Bakteriyel izolatların farklı ağır metaller 

(nikel, krom ve çinko) ve ayrıca bakır ve 

demir için biyogiderim kapasitelerinin 

belirlenmesi. 

 Tutuklamalı hücre reaktöründe sürekli 

sistemde etkin bir ağır metal gideriminin 

sağlanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanayileşmenin doğal bir 

sonucu olarak ağır metal 

içerikli atıklar özellikle su 

kaynaklarının tehlikeli 

boyutlarda kirlenmesine 

neden olmaktadır. Ağır 

metaller besin zinciriyle 

canlı dokularda birikerek 

insan ve çevre sağlığını 

olumsuz yönde etkilerler. 

Ağır metallerin gideriminde 

mekanik ve kimyasal 

yöntemler kullanılmakla 

birlikte bu yöntemlerin 

yeterince ekonomik 

olmayışı ve yüksek düzeyde 

filtrasyon sağlamaması 

nedeniyle son yıllarda 

biyogiderim üzerindeki 

çalışmalar yoğunlaşmıştır. 

Bu proje kapsamında 

Kocaeli ili Darıca ilçesinde 

bulunan metal işletme 

endüstrileri civarından 

alınan toprak 

örneklerinden izole edilmiş 

ve kesikli kültür 

koşullarında biyogiderim 

kapasiteleri belirlenmiş 

olan bakterilerin metal 

kaplama endüstrisi atık 

sularında bulunabilecek 

ağır metalleri giderme 

kapasiteleri incelenecektir. 

Bakteriler polimerik bir 

malzemeye tutuklanarak   

kesikli ve sürekli sistemde, 

sentetik atık su da ve 

fabrika çıkış suyunda ağır 

metalleri giderme 

kapasiteleri incelenmiştir. 

Prof. Dr.  
Melek Özkan 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 Çalışma Alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, 

Lignoselülozik biyoetanol üretimi , biyofilm giderimi 

Şekil: N4c suşu ile hücre tutuklamalı reaktörde 

Ni+2 giderimi (akış hızı 1ml/dk) 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011/ 2012 

Süresi       :  12 Ay 

Bütçesi       : 20.000 TL 

 



 atık su arıtımında kullanılan 

membranların kirlenme probleminin 

azaltılması, Kimyasal temizleme 

ajanlarının kullanımının kısıtlanması, 

 

 atık su arıtımı sırasında membran 

yüzeyinde oluşan biyofilm tabakadaki 

mikroorganizmaların tanımlanması ve 

biyofilmin karakterizasyonu 

sayesinde uygun biyofilm temizleme 

yöntemlerinin bulunması,  

 

 Biyolojik biyofilm temizleme 

yöntemlerinin uygulama 

kapasitelerinin ortaya konması ve 

kullanım alanlarının 

yaygınlaştırılması. 

 

Prof. Dr.  
Melek Özkan 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

AVCI BAKTERİ BDELLOVİBRİO KULLANILARAK MEMBRAN 

BİYOREAKTÖRLERDEKİ MEMBRAN KİRLENME PROBLEMİNİN 

AZALTILMASI VE BAKTERİ POPULASYON PROFİLİ VE BİYOFİLM 

OLUŞUMU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ  

Çalışma Alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, 

Lignoselülozik biyoetanol üretimi , biyofilm giderimi 

 Membran kirlenme problemine biyolojik 

ve çevre dostu  alternatif çözümler 

üretilmesi, 

 

 Biyofilm oluşumuna neden olan 

mikrobiyel populasyonların incelenmesi, 

 

 Avcı bakterilerin atıkçamur 

bakterilerinin oluşturduğu biyofilm 

tabakayı giderme kapasitesinin 

belirlenmesi. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012/ 2014 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       : 240.000 TL 

 

Avcı bakteri ile membranın temizlenmesi 

  

Membran biyoreaktörler 

(MBR) atık su arıtımı için 

yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar. 

MBR’lerde işletim sırasında 

karşılaşılan en önemli 

problemlerden birisi 

membran kirlenmesi 

(fouling) problemidir. 

Membran kirlenmesi kısaca 

atık sudaki 

mikroorganizmaların 

membran yüzeyine 

yapışarak zamanla 

membran yüzeyinde bir 

biyofilm tabaka (kek 

tabaka) oluşturmaları 

şeklinde tanımlanabilir. 

Membran kirlenmesi oluşan 

kekin basınç sürücülü bu 

sistemde sıkışarak porları 

tıkaması, membran 

geçirgenliğini azaltması 

veya membran akısının 

düşmesine, dolayısıyla 

membran ömrünün 

kısalmasına neden 

olmaktadır.  Kirlenmiş 

membranlar çevreye zarar 

veren bazı kimyasallar 

kullanılarak veya fiziksel 

bazı yöntemler kullanılarak 

temizlenmektedir. 

Bu proje kapsamında 

problemin çözümü için 

bakterileri tüketerek 

beslenen Bdellovibrio 

bacteriovorus türünün 

kullanılacağı farklı bir 

biyolojik yaklaşım 

geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

Bdellovibrio gram negatif 

bakterilere saldırıp onları 

tüketerek yaşayan gram 

negatif avcı bir bakteri 

cinsidir.  Bu avcı bakterinin 

membran yüzeyinde oluşan 

kek tabakayı parçalayarak 

kirlenme problemini 

azaltacağı düşünülmüştür 

  

 



 

 Mikroalgleri ikincil arıtımdan geçmiş 

kentsel atık suyun içinde büyüterek atık 

sudaki besinleri kullanmak ve ototrofik ve 

heterotrofik mikroorganizmaların 

simbiyotik olarak büyütülmesi ile 

hücrelerin toplam yağ miktarının 

arttırılması 

 Baca gazlarında bulunan karbondioksit 

yardımı ile alg büyüme hızının 

arttırılması. 

 Alg büyümesi üzerinde çeşitli stres 

yaratıcı faktörlerin (ışık, sıcaklık, besin 

eksikliği, yüksek demir miktarı) etkileri 

araştırılarak hızlı büyüyen ve yüksek 

miktarda yağ biriktiren şartların 

belirlenmesi  

 Alglerden yağ çıkartılmasının yanı sıra alg 

hücrelerinin sudan ayrıştırılması için 

sonikasyonlu ya da sonikasyonsuz ozon 

kullanmaya dayanan yeni bir yöntem 

ortaya çıkarılması 

 Ozonlamadan sonra hegzan ile 

ekstraksiyona tabi tutulmuş yağlara 

kurutma işlemini uygulamaksızın alg 

lipitlerinin transesterifikasyonu ile daha 

ucuza mal olacak bir proses ortaya 

çıkarılması 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MİKROALGLERDEN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLİKÇİ 

(INNOVATİVE) YAKLAŞIMLAR 

Çalışma Alanı: Su Kirliliği Kontrol Teknolojileri, Su Kalitesi 

Yönetimi, Ozonun Su, Hava ve Gıda Üzerinde Uygulamaları, 

İleri Oksidasyon Metodları, Mikroalg Kaynaklı Biyoyakıt 

Teknolojileri 

 

 Bu proje önerisinin amacı, alg üretimi, 

yağ hasatlaması ve yağın biyodizele 

dönüştürülmesi işlemlerinin toplam 

maliyetini düşürerek biyodizel fiyatını 

diğer petrol türevi yakıtlarla ekonomik 

olarak rekabet edebilecek düzeye 

indirmek için izlenebilecek yenilikçi 

yaklaşımları araştırmaktır. 

 

 

 

Bu araştırma projesi 

mikroalglerden biyodizel 

üretim maliyetini düşürecek 

yenilikçi (inovatif) teknoloji 

ve yaklaşımların 

araştırılmasına 

odaklanmaktadır. Bu çalışma 

üç aşamada 

gerçekleştirilecektir: (1) Bu 

aşamada temiz su ve sentetik 

besinler yerine ikincil 

(secondary) arıtımdan geçmiş 

kentsel atık su kullanılacak ve 

içeriğinde bulunan azot, fosfor 

ve eser mineraller kullanılarak 

alglerin büyüme hızı ve lipit 

miktarları arttırılmaya 

çalışılacaktır. Aynı zamanda 

simbiyotik olarak büyütülen 

ototrofik ve heterotrofik 

mikroorganizmalar sayesinde 

hem hücrelerin toplam lipit 

miktarının arttırılması hem de 

atık suyun daha da ileri 

derecede arıtılması sağlanmış 

olacaktır. Bu aşamada, 

prosese karbondioksit 

ilavesinin (termik 

santrallerden çıkan baca 

gazlarının etkisini taklit etmek 

için) olası etkileri de 

çalışılacaktır. (2) Bu aşamada 

alg kütlesi ozonlanarak (ve 

gerekirse sonikasyona da tabi 

tutularak) hücresel lipitler 

biyokütleden ayrıştırılacaktır. 

Su yüzeyinde biriken lipit 

yüzeyden sıyrılıp hegzan 

ayrıştırılması işlemine tabi 

tutulacaktır. (3) Bu aşamada 

ayrıştırılan lipitten, tam bir 

kuruluk gerektiren baz katalist 

yerine kısmen kuru olan yağ 

fazında asit katalist 

kullanılarak 

transesterifikasyon yardımıyla 

biyodizel elde edilecektir. 

Sonuçta, tüm bu yeniliklerin 

mikroalglerden biyodizel 

üretiminin maliyetini önemli 

derecede azaltması 

beklenmektedir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2010 / 2013 

Süresi       : 36Ay 

Bütçesi       : 435.760 TL 
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 Dünyada ticarileşmeye başlamasına 

karşın ülkemizde ileri osmoz 

membranı üretimi üzerine herhangi 

bir çalışma yoktur. Bu sebeple 2 tip; 

tübüler nanofiber ve halloysit 

nanopartikül içeren hollow fiber ileri 

osmoz membranın üretimi 

hedeflenmektedir.  

 Performansı uygun görülen membran 

seçilerek evsel atık su arıtımına 

uygulanacaktır. Dahili ve harici 

olmak üzere 2 farklı konfigürasyonda 

denemeler yapılacaktır. Hem ileri 

osmoz prosesinin ülkemiz 

koşullarında kullanımı araştırılmış 

olacak hem de mevcut MBR 

sistemlerinin ürün suyu kalitelerinin 

iyileştirilebilmesi araştırılmış 

olacaktır. 

 Ürün suyunun temel karakteristikleri 

belirlenecek ve zirai ve/veya ticari 

kullanımı için gereken su kaliteleri 

ile karşılaştırılacaktır. Yapılacak 

çalışma ile ülkemizin alternatif su 

kaynakları envanterine yeni bir veri 

girdisi yapılması hedeflenmektedir. 

Böylece geleceğe yönelik su 

stratejilerinin oluşturulmasında yeni 

bir kaynak oluşturulmuş olacaktır.  

Dr.  
Murat Eyvaz 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 
Hedeflenen Çıktılar 

YÜKSEK PERFORMANSLI İLERİ OSMOZ MEMBRANI ÜRETİMİ VE 

BU MEMBRANLAR İLE GERÇEK ATIK SU ARITIM 

PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 

Çalışma Alanları: Su ve atık su Arıtımında Elektrokimyasal 

Yöntemler, İçme Suyu Arıtımı, Poröz Ortamlı Filtrasyon 

Sistemlerinin Tasarımı ve İşletilmesi, Su ve atık su Arıtımında 

Membran Prosesler, İleri Osmoz Membranı Üretimi ve 

Uygulamaları, Membran Biyoreaktörler, Mikrokirletici Analizleri 

 Yenilikçi ileri osmoz membranlarının 

üretimi ve bu membranların evsel atık su 

arıtımında uygulanması,  

 

 Yenilikçi ileri osmoz membran 

biyoreaktör (İO-MBR) prosesinin test 

edilip performansının ortaya konulması, 

 

 İO-MBR ürün suyunun ticari ve zirai 

kullanım potansiyelinin belirlenmesidir. 

 

Bu çalışmanın amacı, 

yenilikçi İO membranlarının 

üretilerek ve farklı proses 

yaklaşımları denenerek, İO-

MBR’ın literatürde 

bildirilen dezavantajlarının 

kısmen ya da tamamen 

ortadan kaldırılması, 

ülkemiz şartlarında evsel 

atık su arıtımında kullanımı 

ve ürün suyunun ticari ve 

zirai kullanım 

potansiyelinin 

belirlenmesidir. İleri osmoz 

(İO) membranının MBR’da 

kullanılması son yıllarda 

büyük ilgi çekmektedir ve 

literatürdeki verilere göre 

İO-MBR ile organik karbon 

%99 oranında 

giderilebilirken, amonyum 

azotu %98 oranında 

giderilebilmektedir. Evsel 

ve endüstriyel faaliyetlerin 

su kaynaklarını hızla 

tükettiği günümüzde İO-

MBR prosesinden elde 

edilen yüksek kaliteli su, 

alternatif bir su kaynağı 

oluşturmaktadır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2014 / 2016 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       : 491.145 TL. 

 

 



 

 Numune ön işleminin az veya hiç 

olmaması, enjektör ve detektörün 

aynı sistem üzerinde olması 

nedeniyle tamamen küçültülmüş 

entegre bir analiz sisteminin 

oluşturulmasını sağlar. 

 

 Portatif olması aynı zamanda yerinde 

ölçüm için uygunluk sağlar. 

 

 Bu ayrıştırma sisteminin çevresel 

analiz için önemli olan iyonlara 

uygulanması özelikle toksik ve 

karmaşık analiz prosedürü olan 

iyonlar açısından önemlidir. 

 

 Bu aynı zamanda, nanoteknolojinin  

çevresel analizlerde kullanılmasının 

yolunu açacaktır. 

 

Prof. Dr.  
Nihal BEKTAŞ 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SU VE ATIK SU ANALİZLERİ İÇİN NANO BOYUTLU ANALİZ 

KİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ  

İlgi Alanları: atık su arıtımda fizikokimyasal yöntemler 

(adsorpsiyon, elektrokoagülasyon, İOP), katı atık yönetimi 

(kentsel, endüstriyel, ambalaj, inşaat, lastik), su ve atık su 

ölçümünde elektroforetik yöntemler, temiz  üretim 

 

 Mikro ölçekli elektroforetik analiz 

sistemi oluşturmak  

 

 Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemin 

kurulması 

 

 Sistemin model kirleticiler ile test 

edilmesi  

 

 

 

Bu çalışmanın amacı, su ve 

atık su analizleri için, nano 

kanal boyutlu analiz kitlerini 

oluşturulup miniaturized 

planar polimerik ayrıştırma 

ünitesinde analiz edilmesi 

olarak hedeflenmiştir. Bu 

amaçla mikro ölçekli 

ayrıştırma ünitesisin 

oluşturulmuş, bilgisayar 

kontrollü laboratuar 

düzenekleri kurulmuştur. 

Sistem daha sonra boyar 

maddelerin ayrıştırılması ile 

test edilmiştir.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2006 / 2008 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 119.600 TL 



 

 Organik madde içeriği yüksek katı 

atıklardan tarımda kullanılabilir 

humus değeri yüksek kompost ürünü 

eldesi ve biyogaz oluşumu 

 

 Düzenli depolamaya giden organik 

katı atık miktarının azaltılması 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ORGANİK MADDE İÇEREN KATI ATIKLARIN ENERJİ ÜRETİMİ 

AMACIYLA  ANAEROBİK KOMPOSTLAŞTIRILMASI 

 Yüksek organik madde içeren katı 

atıkların kentsel katı atık toplama 

sistemine karışmadan kaynağında ayrı 

olarak toplanmasının sağlanması 

 

 Hem düzenli depolamaya giden atık 

miktarında hem oluşan deponi sızıntı 

suyunda azalması 

 

 Atıktan enerji eldesi 

 

 

 

 

Yapılacak olan çalışmada 

mutfak, sera ve bahçe ve, 

pazaryeri atıkları gibi 

yüksek organik içeriği olan 

katı atığın, anaerobik 

olarak tasarlanmış 

reaktörde kompostlanarak 

nihai bir toprak 

şartlandırıcısının üretiminin 

yanı sıra, biyogaz elde 

edilecektir. Oksijensiz 

ortamda yapılan kompost, 

hem enerji gereksiniminin 

az oluşu ile üretilen metan 

gazının enerji üretimi 

amacıyla kullanımı hem de 

satılabilecek bir ürün olan 

kompost üretimi nedenleri 

bakımından avantajlıdır. 

Ayrıca bu proje çıktılarının 

belediyeler veya özel 

firmaların kullanılacağı bir 

model oluşturması 

açısından da önemlidir. 

Böylelikle yüksek organik 

içeren bu atıkların kentsel 

atık toplama sistemine 

karışmadan kaynağında ayrı 

olarak toplanarak entegre 

atık yönetimi 

gerekliliklerinden biri 

sağlanmış olunacaktır. Bu 

şekilde hem düzenli 

depolamaya giden atık 

miktarında azalma söz 

konusu olacak, hem de 

günümüzde büyük bir sorun 

haline gelen enerjinin 

eldesi gerçekleşmiş 

olacaktır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011 / 2012 

Süresi       : 12 Ay 

Bütçesi       : 24.900 TL 

İlgi Alanları: atık su arıtımda fizikokimyasal yöntemler 

(adsorpsiyon, elektrokoagülasyon, İOP), katı atık yönetimi 

(kentsel, endüstriyel, ambalaj, inşaat, lastik), su ve atık su 

ölçümünde elektroforetik yöntemler, temiz  üretim 
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Anolitin içerdiği klor konsantrasyonu arttıkça daha fazla E.coli giderimi sağlanmıştır. En 

yüksek klor konsantrasyonunda ve en uzun bekletme süresinde ise E.coli tamamıyla 

giderilmiştir. Üstelik en kısa bekletme süresinde (1 dakika) 5,13 logaritmik azalma elde 

edilmiştir. Aynı bekletme süresinde en düşük konsantrasyonda klor içeren anolit (5 mg/L) 

uygulaması ile yani modelin en kötü şartlarıyla bile 2.77 logaritmik azalma elde edilmiştir.  

Sıcaklık değişiminin E.coli inaktivasyonu üzerinde çok büyük bir etkisi olmamıştır.  

 

   Elektro Aktif  Su Üretim Mekanizması 

Elektrik akımı ile anot ve katot yüzeyine belirli bir elektrik potansiyeli 

verilir. Elektroliz sırasında elektrotlarda oluşan polarizasyon enerjisi 

(potansiyel enerjisi) su ortamına geçtiğinden dolayı suyun fiziko-kimyasal 

özellikleri değişir ve meta stabil duruma geçer. Bunun sonucunda; 

ELEKTRO AKTİF SU ÜRETİMİ İLE TEMİZ KİMYA UYGULAMASI 

VE İÇME SUYU ÖRNEĞİNDE BAKTERİSİDAL İNAKTİVASYONUN 

İNCELENMESI 

 

 

 

 

   

 
      Projenin ikinci aşama ise uygulama aşaması olup, saf hücre kültürü 

hazırlanarak anolitin bakterisidal inaktivasyonu belirlenmiştir. Farklı 

şartlar altında (farklı klor konsantrasyonu, temas süresi ve sıcaklık)  

anolit suyun Escherichia coli üzerinde etkinliği incelenmiştir. Etkinlik 

testleri Yüzey Yanıt yönteminde  kurulan Box-Benkhen deney dizaynına 

göre gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

Çok geniş spektrumda 

kullanılabilecek yeni nesil bir 

dezenfektan ajanın üretilmesi bu 

çalışmanın amacıdır. Bu amaçla, 

tuzlu suya elektrik potansiyeli 

vererek suyun fizikokimyasal 

özelliklerinin değişmesini 

sağlayacak şekilde bir sitem 

tasarlanmıştır.  

 

Elektrokimyasal işlemin sonucunda 

elektrot ve su arasında elektron 

değişimi gerçekleşir. Böylece, 

anolit adı verilen son derece 

güçlü bir dezenfektan madde 

üretilir. Düşük maliyetle kolay 

elde edilebilir bu teknoloji zararlı 

kimyasal içermemesi bakımından 

ekolojiktir.  

 

Projenin ilk aşamasında reaktörün 

işletim şartlarının bulunması ve 

üretilen dezenfektanın  

fizikokimyasal karakteri 

belirlenmiştir.  
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Anot bölgesinde oluşan su “anolit” (elektro aktif su) 
Düşük pH değerine (2,3 - 2,7),  

Yüksek oksidasyon ve redüksiyon potansiyeline (ORP>1000 mV), 

Yüksek çözünmüş oksijen ve serbest klor az miktarda klordioksit,  

süper oksit radikaller, ozon, hipoklorit vs. gibi iyonları 

 

Elektro aktif su, güçlü 

oksidasyon 

potansiyeline sahip 

olması nedeniyle 

bakteriyel 

dezenfektan olarak 

kullanılır.  
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Log Reduction ((log CFU/ml))

X1 = A: Time
X2 = B: conc.

Actual Factor
C: temp. = 25
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Destekleyen Kurum  : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.      : 2014 / 2015 

Süresi          : 12 Ay 

Bütçesi          : 30.000 TL 

İlgi Alanları: Elektrokimya, İleri oksidasyon yöntemleri, 

İçme suyu, Dezenfeksiyon, Mikrobiyoloji  
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 Bölgedeki en önemli PM kaynağının  

sanayi olduğu görülmüştür.  

 Ölçülen 16 PAH bileşiğinin ve PM 

konsantrasyonlarının Dilovası 

merkezinde GYTE noktasına kıyasla çok 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 2008 Nisan-Eylül aylarında yapılan 

ölçümlerde akciğer kanserine neden 

olduğu bilinen benzo[a]piren 

konsantrasyonlarının kırsalda 3 ng/m3 

iken Dilovası merkezinde (DLV) yaklaşık 

20 ng/m3 gibi yüksek değerlere çıktığı 

tespit edilmiştir.  

  Yurdumuzda ve dünyada yapılan diğer 

çalışmalarda rapor edilen ortama havası 

benzo(a)pyrene konsantrasyonları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Yrd. Doç. Dr. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

GEBZE-DİLOVASI'NDA PARTİKÜL MADDE KİRLİLİĞİ: KİRLETİCİ 

KAYNAKLARIN DÖKÜMÜ VE PARTİKÜL MADDEDE 

KANSEROJENİK PAH ANALIZI 

İlgi Alanları: Ortam havasında Uçucu Organik Bileşik ve PAH 

kirliliği,  NOx kontrol teknolojileri, partikül maddenin iklime etkisi 

 Dilovası merkezinde ve kırsalında olmak 

üzere iki noktada (uydu fotoğrafında 

ölçüm noktaları görülebilir) havadan 

toplanan partikül madde (PM) ve gaz 

örneklerinde kanserojen olduğu bilinen 

çok halkalı aromatik hidrokarbonların 

(PAH) konsantrasyonlarının belirlenmesi 

 Bölgedeki PM kaynaklarının dökümü ve 

en etkili kaynak türünün belirlenmesi  

 

 

 

Kocaeli iline bağlı Dilovası 

beldesi, kanser nedeniyle 

ölüm vakalarının Türkiye 

ortalamasının üç katı 

olduğu ve ülkemizin 

çevresel kirliliği açısından 

en kritik bölgelerinden 

biridir. Bu çalışmada 

beldedeki başlıca kaynaklar 

göz önüne alınarak bir 

emisyon envanteri 

oluşturulmuş, belde 

merkezi (DLV) ve arka 

planında (GYTE) olmak 

üzere iki farklı noktada 

PUF örnekleyici ile havadan 

toplanan numunelerde 

toplam partikül madde, 

partikül maddenin organik 

içeriği, partikül ve gaz 

fazındaki öncelikli 16 PAH 

içeriği ölçülmüştür. TPM 

ölçümleri 2005-2008 

yıllarında olmak üzere 

toplam 149 adet olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Dilovası’nda en büyük 

emisyon kaynağının sanayi 

tesislerinden çıkan 

yayılımlar olduğu 

belirlenmiştir. TPM 

konsantrasyonları GYTE 

noktasında ortalama 185 

μg/m3, DLV noktasında ise 

ortalama 139 μg/m3 olarak 

ölçülmüştür. Ortalama 

toplam PAH konsantrasyonu 

GYTE için 390 ng/m3 ve 

DLV için 1178 ng/m3 olarak 

belirlenmiştir. Her iki 

noktaya ait PAH 

konsantrasyonları 

literatürde yer alan 

çalışmalarla 

kıyaslandığında ölçümlerin 

birçok PAH türü açısından 

çok daha yüksek değerler 

gösterdiği görülmüştür. 

Sağlık açısından tehlikeli 

boyutlara ulasan Dilovası 

beldesindeki hava kalitesi 

ilk kez bu çalışmayla 

belirlenmiştir.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2005 / 2008 

Süresi       : 36 Ay 

Bütçesi       : 100.000 TL 
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Porfirin katkılı membranın üretimi ve 

NO bağlama özelliği kazandırılış bu yeni 

membranın karakterize edilmesi 

Biyoreaktörün sentetik atık gaz için 

giderim performansının ve optimum 

çalışma şartlarının belirlenmesi 

Amaçlar 

Hedeflenen Çıktıları: 

ENDÜSTRİYEL HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE PORFİRİNLE 

MODİFİYE EDİLMİŞ BOŞLUKLU LİF MEMBRANLARIN 

KULLANILABILİRLİĞİ: DENİTRİFİKASYON YOLUYLA NOX GİDERİMİ 

 

 

NO tutma kapasitesine sahip porfirin katkılı 

içi boşluklu lif membran biyoreaktörde 

denitrifikasyon prosesi ile NO’nun N2’ye 

indirgenerek  giderilmesine yönelik bir 

kontrol teknolojisi geliştirmek 

Öngörülen giderim teknolojisinin diğer 

teknolojilerle kıyaslanarak Türkiye ve dünya 

için alternatif bir NOx giderim teknolojisi 

olarak kullanılma potansiyelinin 

değerlendirilmesi 

Mevcut sistemlere alternatif olarak porfirin 

katkılı bu HFM biyoreaktörün pilot ölçekte 

bir ilk-örnek üretilmesi ve gerçek atık 

gazlar için denenmesi 

 

 

 

NOxlar (NO+NO2) havadaki en 

önemli kirletici gazlardandır. 

Fosil yakıtların yanma 

sürecinde yüksek sıcaklık 

bölgesinde oluştuğu gibi nitrik 

asit üretimi gibi çeşitli 

endüstriyel faaliyetlerden de 

kaynaklanabilir. Son yıllarda 

mevcut NOx giderim 

yöntemlerine alternatif olarak 

yeni biyolojik teknolojilerin 

geliştirilmesine 

çalışılmaktadır. Alternatif NOx 

uzaklaştırma teknikleri 

özellikle suda NO’nun düşük 

çözünürlüğünü gidererek 

yüksek giderim verimin 

peşindedir.    

Bu proje kapsamında NO 

bağlama özelliği kazandırılmış 

membranlar geliştirilerek, bu 

membranların kullanılacağı bir 

hollow fiber membran, 

boşluklu lif membran, (HFM) 

biyoreaktör ile NOxlerin 

denitrifikasyon ile giderimi 

araştırılacaktır. Literatürde 

NO’yu bağladığı bilinen bazı 

metal porfirinler bu amaç için 

biçilmiş kaftan olabilecek 

özellikler taşımaktadır. Metal 

porfirinler birçok farklı 

fonksiyonel grupla 

sentezlenebilmekte, bu aktif 

gruplar membran gibi 

polimerik yüzeyler üzerine 

kimyasal olarak 

bağlanabilmektedir. Yüzeyi 

porfirinle modifiye edilen bu 

membran tasarımlar ilk kez bir 

biyoreaktörde NOx tutulumunu 

artırmak için kullanılacaktır.   

İlgi Alanları: Ortam havasında Uçucu Organik Bileşik ve PAH 

kirliliği,  NOx kontrol teknolojileri, partikül maddenin iklime etkisi 

Yrd. Doç. Dr. 
Pınar ERGENEKON 
Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği 
 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2017 

Süresi       : 30 Ay 

Bütçesi       : 382.000 TL 



 

 Laboratuvar ölçekli Birleşik Jet-BioDeNOx 

arıtım sistemi otomatik kontrollü olarak 

üretilip sentetik olarak hazırlanan atık gazda 

% 85’lik bir NO arıtımı gerçekleştirdiği 

görülmüştür.  

Sistem tasarımının optimizasyonu ile çok 

daha düşük maliyette ve kompakt tek bir 

reaktörde yüksek NOx giderimi sağlayan 

paket bir arıtım gerçek ölçekte üretilmesine 

yönelik parametreler belirlenmiştir 

Hedefimiz bu sistemin mevcut tesislerde 

İkincil NOx Kontrol Teknolojisi olarak 

kullanılacak hale getirilmesidir 

Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

AZOT OKSİTLERİN JET-LOOP BİYOREAKTÖRDE KİMYASAL VE 

BİYOKİMYASAL ARITIMININ İNCELENMESI 

 

Denitrifikasyona dayalı biyolojik NOx 

giderimini  tek bir reaktör içinde kelat 

yapıcı madde kullanmaksızın gerçekleştiren 

jet döngülü NOx kontrol sistemi geliştirmek 

Öngörülen giderim teknolojisinin diğer 

teknolojilerle kıyaslanarak Türkiye ve dünya 

için alternatif bir NOx giderim teknolojisi 

olarak kullanılma potansiyelinin 

değerlendirilmesi 

 

 

 

NOx gazları (NO ve NO2) 

havadaki en önemli kirletici 

gazlardandır. Fosil yakıtların 

yanma sürecinde yüksek 

sıcaklık bölgesinde oluştuğu 

gibi nitrik asit üretimi gibi 

çeşitli endüstriyel 

faaliyetlerden de 

kaynaklanabilir. Günümüzde 

NOx emisyonlarının 

kontrolünde yaygın kullanılan 

sistemlerin yüksek enerji 

tüketimleri, yatırım giderleri 

ve tehlikeli son ürünler gibi 

olumsuzlukları vardır. Bu 

çalışmada, mevcut BioDeNOx 

sistemi temel alınarak 

tasarlanan jet-loop 

biyoreaktörde NOx gazlarının, 

denitrifikasyon prosesi ile 

arıtılabilirliği araştırılmıştır. 

Yaş ayırıcı ve biyolojik reaktör 

tek bir reaktör olarak 

birleştirilmiş, denitrifikasyon 

prosesi ile arıtımı 

gerçekleştirilmiştir. Baca gazı 

O2 konsantrasyonu aralığında 

(%3-8) yapılan denemelerde 

sistemin O2 girişine duyarlı 

olmadığı gözlemlenmiştir. 

Sistem, yüksek biyokütle 

konsantrasyonlarında 1.8 

m3/sa geri devir debisinde 

%90’a yakın NO giderim 

verimine kelat yapıcı 

kimyasallar eklenmeden 

ulaşmaktadır. Literatürdeki 

NOx kontrol teknolojileri ile 

kıyaslandığında Jet-BioDeNOx 

prosesinin NOx giderimi için 

kullanılabilecek bir alternatif 

olabileceği sonucuna 

varılmıştır. 

İlgi Alanları: Ortam havasında Uçucu Organik Bileşik ve PAH 

kirliliği,  NOx kontrol teknolojileri, partikül maddenin iklime etkisi 

Yrd. Doç. Dr. 
Pınar ERGENEKON 
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Çevre Mühendisliği 
 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011 / 2013 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 300.000 TL 





 

 Uzun periyodlu yapılarda relatif yer 

değiştirmelerinin gerçek zamanlı 

dinamik olarak DGPS teknolojisi 

yardımıyla izlenmesi, 

 GPS verilerinden elde edilen pozisyon 

bilgileri yardımıyla yapının dinamik 

özelliklerini ve bunların değişimini 

belirlenmesi 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK DGPS YÖNTEMİYLE UZUN 

PERİYOTLU YAPILARIN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ 

İNCELENMESİ 

 Türkiye’de ilk defa uzun periyodlu bir 

yapıda relatif yer değiştirmelerinin 

gerçek zamanlı dinamik olarak DGPS 

teknolojisi yardımıyla izlenmesi, 

 Gerçek zamanlı (RTK) diferansiyel GPS 

(DGPS) ile yapılarda rüzgar ve deprem 

etkilerinden oluşacak relatif yer 

değiştirmelerin izlenebilmesi, 

 DGPS teknoloji ile yapılan Yapısal Sağlık 

İzlemesi uygulamalarının performans 

esaslı değerlendirmelerde 

kullanılabilirliğinin araştırılması. 

Relatif yer değiştirmeler, 

göreli kat ötelemelerinin 

değerlendirilmesinde ve 

yapılardaki hasarın 

belirlenebilmesinde oldukça 

önemli bir rol oynarlar.  

Amerika’da özellikle 17 Ocak 

1994 Northridge depreminden 

sonra yapıların relatif yer 

değiştirmesi ve uzun periyodlu 

yapılarda (yüksek katlı 

binalar, uzun açıklıklı 

köprüler, tüneller, nükleer 

güç santralleri, vb.) muhtemel 

hasar değerlendirme 

çalışmaları oldukça önem 

kazanmıştır.  Bir yapının 

rüzgar ve deprem etkilerine 

karşı relatif yer değiştimesi, 

yapısal izleme yoluyla elde 

edilebilir. Bu bilgiler 

yardımıyla binanın şiddetli 

depremler ve rüzgarlar 

karşısındaki performansları ve 

binanın güvenliği için eşik yer 

değiştirme veya göreli kat 

ötelemesi değerleri 

belirlenebilir.   

 

Uzun periyodlu yapılarda, 

yapısal izleme yardımıyla yer 

değiştirmelerin statik veya 

dinamik olarak ölçülmesinde 

alternatif bir yöntem olarak 

GPS teknolojisi son yıllarda 

oldukça önem kazanmaya 

başlamıştır.  GPS teknolojisi, 

günümüzde 100 Hz’e kadar 

(özel alıcılarla daha da 

yüksek) kayıt alabilmekte ve 

doğruluk yatayda 1 cm ve 

düşeyde 2 cm`ye kadar 

çıkabilmektedir.  Mevcut GPS 

teknolojisinin özellikle kısa  

periyodlu yapıların 

izlenmesinde de kullanılması 

beklenmektedir. 

 

Bu projede, Maslak, 

İstanbul’da bulunan 31 katlı (7 

kat bodrum + 24 ofis katı) bir 

ofsi binası DGPS teknoloji 

kullanılarak yaklaşık bir sene 

boyunca izlenmiştir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2006 / 2009 

Süresi       :  36 Ay 

Bütçesi       : 169.295 TL 
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 Moment çerçeveler ve merkezi 

çaprazlı çerçevelerde arttırılmış 

deprem etkileri için kullanılan 

büyütme katsayıları,  

 Hem moment hem de çaprazlı 

çerçevelerde göçme öncesi 

performans seviyesine karşılık gelen 

sismik enerji talepleri (toplam enerji 

ve histeretik enerji). 

Prof. Dr.  
Bülent AKBAŞ 
Deprem ve Yapı Mühendisliği Ana Bilim  Dalı 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ÇELİK MOMENT VE MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇERÇEVELERDE 

ARTTIRILMIŞ DEPREM ETKİLERİ VE SİSMİK ENERJİ TALEPLERİ 

Çelik yapılarda deprem 

yüklerini aktaran taşıyıcı 

sistemdeki (moment 

çerçeveler, çaprazlı 

çerçeveler, çelik perde 

duvarlar) kolonların eksenel 

basınç ve eksenel çekme 

dayanımlarının arttırılmış 

deprem etkilerini içeren yük 

kombinasyanları kullanılarak 

kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Bu kontrolü 

yaparken, eğilme 

momentlerinin ihmal 

edilmesine yönetmelik izin 

vermektedir. AISC 341-10’da 

bu arttırılmış deprem 

etkileriyle ilgili hükümler daha 

çok mühendislik sezgilerine 

dayanmaktadır, bu hükümlerin 

kapsamlı bir analitik çalışma 

ile incelenmesi ve 

değerlendirilmesi  

gerekmektedir.  

 

Bir yapının, şiddetli bir 

deprem yer hareketine maruz 

kalması durumunda elastik 

ötesi davranış gösterek hasar 

görmesi beklenir. Hasarı 

tanımlamanın yollarından bir 

tanesi de enerji kavramlarını 

kullanmaktır. Hasar, doğrusal 

olmayan şekil değiştirmeleri 

(plastik şekil değiştirme) 

içerdiğinden, yapıdaki hasarı 

tahmin etmek için yapının 

doğrusal olmayan davranışı 

gözönüne alınmalıdır. 

Doğrusal olmayan davranışı 

göz önüne almanın en iyi ve 

güvenli yolu ise yapıya giren 

toplam enerji miktarını 

tahmin etmektir. 

 

Bu çalışmada alçak, orta ve 

yüksek katlı çelik moment ve 

merkezi çaprazlı çerçevelerde 

arttırılmış deprem etkileri ve 

enerji talepleri 

incelenmektedir. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2014 / 2016 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       : 147.000 TL 

Deprem nedeniyle oluşan taban 

kesme Kuvveti (V) 

Deprem 

Kuvvetlerinin 

Dağılımı 

   
Düşey yükler  

V 

 Arttırılmış deprem 

etkilerinin dikkate 

alınması gereken yer 

değiştirme seviyesi 

Tasarım  

Deprem  

Kuvveti 

 Alçak, orta ve yüksek katlı çelik moment 

ve merkezi çaprazlı çerçevelerde 

arttırılmış deprem etkilerinin 

incelenmesi, 

 Moment ve merkezi çaprazlı çerçeveler 

için enerji esaslı tasarım yöntemlerinin 

geliştirilmesi. 

 

Çalışma Alanları: Deprem Mühendisliği, Performans Esaslı 
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(endüstri tesisleri, boru hatları, silolar, tanklar vb.), Yapısal 

Sağlık İzlemesi, Tarihi Yapılar 

 



 

 Çapraz elemanlardaki eksenel 

kuvvet-birim deformasyon 

değişimleri, 

 Burulma düzensizliğinin öteleme 

eğrisi ve göreli kat ötelemesi 

oranlarına etkisi.  

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK VE NORMAL MERKEZİ ÇAPRAZLI 

ÇELİK ÇERÇEVELERDE DOĞRUSAL OLMAYAN BURULMA 

DAVRANIŞI 

 Merkezi çaprazlı çerçevelerde 

çaprazların dayanımlarındaki olası 

değişiklikten kaynaklanan burulma 

düzensizliklerini incelemek, 

 Burulma düzensizliğinin merkezi çaprazlı 

çelik çerçevelerin yapısal davranışı 

üzerindeki etkilerini araştırmak. 

 

 

 

Çelik binalardaki merkezi 

çaprazlı çerçeveler 

(MÇÇÇ’ler) sismik yüklere 

karşı en etkili yatay yük 

taşıyıcı sistemlerden biridir. 

Merkezi çaprazlı çerçeveleri 

en önemli avantajları arasında 

yanal rijitlik ve dayanımın en 

ekonomik kesitler kullanılarak 

sağlanması ve MÇÇÇ tasarım 

hesaplarının kolaylıkla 

yapılabilmesi gösterilebilir.  

Ancak MÇÇÇ’ler düşük enerji 

sönümleme kapasitesine ve 

çevrimsel yükleme altında 

çapraz elemanın bağlantısında 

oluşan gevrek kırılmanın yanı 

sıra çaprazda meydana gelen 

erken çatlaklar sebebiyle de 

düşük sünekliliğe sahiptir. 

Çapraz elemanın eksenel 

kuvvet- deformasyon ilişkisi 

moment çerçevelerdeki 

moment-dönme ilişkisinden 

büyük ölçüde farklıdır ve 

çevrimsel yükleme atında 

simetrik olmayan, basınç 

altında önemli oranda 

dayanım kaybı gösteren bir 

davranışa sahiptir. 

  

Bu çalışma, çapraz 

elemanların dayanımındaki 

olası farklardan dolayı MÇÇÇ 

kullanılarak tasarlanmış 

sünekik düzeyi yüksek ve 

normal 3- ve 9-katlı iki 

yapının kuvvetli deprem yer 

hareketi altında sergilediği 

doğrusal olmayan burulma 

davranışını incelemeyi 

amaçlamaktadır. Çalışmada, 

çaprazlardaki dayanım 

farklılığı, çaprazın gerçek 

dayanımının minimum akma 

gerilmesinden değil, 

arttırılmış (beklenen) akma 

gerilmesinden kaynaklandığı 

kabulüne göre yapılmıştır.  

Destekleyen Kurum:  GTÜ 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2014 / 2015 

Süresi       :  12 Ay 

Bütçesi       : 1500.00 TL 

Çekme 

Basınç 

Çapraz Elemanın Çevrimsel 

Davranışı 

Kobe depreminde (1995) hasar 

gören merkezi çaprazlı bir bina 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MARMARA BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİNİN 

ZAMAN ORTAMINDA OLASILIKSAL TÜRETİLMESİ 

 KAFZ nun Marmara denizi içerisinden 

geçen kuzey kolu boyunca oluşacak 

depremler sırasında Meydana gelecek 

kuvvetli yer hareketini geniş bir frekans 

bandında simüle etmek.  

 

 Mühendislik yapılarının doğrusal ve 

doğrusal olmayan zaman geçmişi 

analizlerine girdi olacak 

akselerogramların elde edilmesi. 

 

 Fizik tabanlı yırtılma süreçlerini göz 

önüne alan AGF tabanlı bir metodoloji 

kullanılarak farklı kaynak 

parametrelerinin simülasyonlar sonucu 

elde edilen dalga formlarının genlik ve 

frekans içerikleri üzerindeki etkisini 

incelemek.   

 

 

 

 

 

Yapıların maruz kaldığı sismik 

yükler, genellikle eşdeğer yanal 

statik yük veya mod birleştirme 

analizi olarak bilinen hesaplama 

teknikleri kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Yapı analizleri 

ve hesaplama olanaklarındaki 

hızlı gelişmeler nedeniyle, 

doğrusal olmayan zaman 

tanımındaki hesaplamalar, 

yapıların sismik analiz ve 

dizaynında önem kazanmaktadır. 

Kuvvetli yer hareketi zaman 

geçmişinin (time history) geniş bir 

frekans aralığında doğru tahmini, 

deprem zararlarını azaltmak için, 

yapıların depreme dayanıklı ve  

performansa bağlı dizaynında 

kullanılan yeni teknolojilerde 

gereklidir.  

Bu projenin başlıca amacı, 

Marmara Bölgesi için 

deterministik ve probablistik 

sismik hasar yaklaşımları için, 

güvenilir ve gerçekçi kuvvetli yer 

hareketi kayıtları simüle 

(benzeştirme) etmektir. Marmara 

denizindeki küçük depremlerin 

kayıtları elde edilecek, 

düzenlenecek ve kaynak 

parametreleri elde etmek için 

işlenecektir. Esas deprem için 

kaynak yırtılma (rupture) modeli 

geliştirilecek ve yer hareketi 

değişkenliği üzerinde yerel 

jeolojinin bağımlılığı 

incelenecektir.  

Bu proje kapsamında, Marmara 

bölgesindeki küçük depremlerin 

kaydedilmesi, Marmara denizi 

faylarının kırılma modelinin 

güvenilir olması ve 

simulasyonların yüksek frekanslı 

kısmı için ihtiyaç duyulan ampirik 

fonksiyonları temsil etmek için 

büyük önem taşıyacaktır. Bu 

sonuçlar, daha düşük frekanslar 

için hesaplanan sentetik Green 

Fonksiyonları ile birleştirilecektir. 

Prof. Hutchings (Lawrence 

Berkeley National Laboratory-

LBNL) ile işbirliği yapılarak, 

İstanbul’u etkileyebilecek 

potansiyel büyük bir deprem için 

kuvvetli yer hareketi kayıtlarının 

zaman geçmişi deterministik ve 

olasılıksal (probabilistic) olarak 

simule (benzeştirme) edilecektir. 

 

  

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2009/2011 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 70.000 TL 

 Marmara denizi etrafındaki 10 farklı 

deprem istasyonunda geniş-bant 

deprem simülasyonları elde edilerek 

farklı kaynak parametrelerinin 

sentetik akselerogramların genlik ve 

frekans içeriği üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. 

 

 Modellenen yer hareketi içeriğni 

etkileyen en önemli kaynak 

parametrelerinin odağın yeri, 

yırtılma hızı ve yükselme zamanı 

olduğu gözlenmiştir. Özellikle 

gerilme düşümü parametresinin yer 

hareketinin yüksek frekanslı 

bileşenleri üzerindeki etkisi 

gözlenmiştir. 

 

 Çalışmadan elde edilen bir diğer 

önemli bulgu simülasyonlar sonucu 

elde edilen dalga formlarındaki 

düşük frekanslı bileşenlerin 

baskınlığıdır. Bu bulgular Marmara 

bölgesinde oluşacak büyük bir 

depremde (M>7) meydana gelmesi 

muhtemel yer hareketinin 

karakteristiği hakkında ipuçları 

vermektedir. 

 

 … 
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 Dalgakıran plakalı tankların sonlu 

elemanlar modellerinin dogrulanması 

 Dalgakıran plakaların yarattığı sonum 

oranının gösteren tasarım tabloları 

 Dalgakıran plakalı tanklar için 

tankların tepki parametrelerini 

dalgakıran plakalarının boyutlarına 

ve yerine bağlı olarak veren tasarım 

tabloları 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

DALGAKIRAN PLAKALI SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE 

ANKRAJSIZ ÇELİK TANKLARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Dalgakıran plakalı tankların deprem 

yüklemeleri altındaki davranışının sonlu 

elemanlar methodunun doğrusal elastik 

olmayansıvı-katı etkileşimi teknikleri 

kullanılarak doğru olarak modellenmesi,  

 Dalgakıran plakalar tarafından yaratılan 

çalkalanma sönüm oranlarının sayısal 

olarak ifade edilmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıvı ihtiva eden tanklarda 

depremler sırasında serbest 

sıvı yüzeyinde görülen 

çalkalanmanın yıkıcı etkisi 

pasif bir şekilde dalgakıran 

plakaları olarak 

adlandırılan ilave 

elemanlarla azaltılabilir.  

Bu projede, dalgakıran 

plakalarının çelik silindirik 

ankrajlı ve ankrajsız 

tankların deprem 

hareketleri altında ortaya 

çıkan tepki parametreleri 

üzerindeki etkisi(örneğin, 

taban kesme kuvveti, 

devrilme momenti, serbest 

sıvı dalga yüksekliği, tank 

gerilmeleri ve taban yukarı 

kalkması), nümerik 

analizlerle sayısal olarak 

belirlemektir. Ayrıca, 

dalgakıran plakalı tanklar 

üzerinde yapılacak 

analizlerin sonuçları 

dalgakıran plakasız tanklar 

için elde edilen sonuçlar 

ile karşılaştırılarak, 

dalgakıran plakalarının 

tank davranışı üzerindeki 

etkisi değerlendirilecektir.  

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.     :  2012 / 2014 

Süresi        : 24 Ay 

Bütçesi        : 114.060 TL 

Dalgakıran plakasız tankın çalkalanma davranışı  

Dalgakıran plakalı tankın çalkalanma davranışı  
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 Bina hasarına bağlı direkt ekonomik 

kayıpları tahmini , 

 

 Kritik tesislerin hasar durumlarının 

tahmini, 

 

 Ulaşım sitemlerinin hasar 

durumlarının tahmini,  

 

 Kentsel can damarı sistemlerinin 

hasar durumlarını tahmini,  

 

 Kuvvetli yer hareketi verilerinin 

otomatik aktarılması 

hedeflenmektedir. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

AFAD RED UYGULAMASINDA KRİTİK TESİSLERİN ANALİZİ VE 

DİREKT EKONOMİK KAYIPLAR 

Hasar yapıcı bir depremin hemen ardından 

can kaybını en aza indirebilmek ve gerekli 

yardımların afet bölgelerine daha hızlı 

iletilebilmesi için  

 Kentsel Can Damarı Sistemlerinin,Yol ve 

Köprülerin, Trafoların, Doğal Gaz 

Sistemlerinin, Kritik ve de Büyük 

Kayıplara Sebep Olabilecek Tesislerin 

     hasar durumunu belirleyebilen 

 Direk ekonomik kayıpları tahmin 

edebilen  

Yeni bir modülün AFAD RED  Uygulamasına 

eklenmesi amaçlanmıştır. 

AFAD RED (FAHJAN vd.,2013) 

Uygulaması Türkiye için 

oluşacak bir depremin  hemen 

ardından binaların yapısal 

hasarlarını hesaplamakta ve 

can kayıplarını tahmin 

etmektedir.  

 

Geçmişte meydana gelen yıkıcı 

depremlerin ardından yol, 

demiryolu, havaalanı, köprü, 

viyadük, su, kanalizasyon, 

doğal gaz, petrol, elektrik 

hatları gibi kritik tesislerde 

meydana gelen hasarların da 

en az bina stoğunda meydana 

gelen hasarlar kadar ciddi 

sonuçlara neden olabileceği 

görülmüştür. 

 

Kritik tesislerin afet sonrası 

hizmet verebilirliğinin 

sağlanması ilk aşamada 

kurtarma çalışmalarının 

aksamaması ve sonrasında 

yaraların sarılabilmesi için 

hayati önem taşımaktadır. Bu 

nedenle afet sonrası 

acil müdahale edilmesi gerekli 

kısımların doğru tahmin 

edilebilmesi ve ekiplerinin 

doğru bölgelere zaman 

kaybetmeden 

yönlendirilmeleri 

gerekmektedir. 

 

Bu proje kapsamında; AFAD 

RED uygulamasına; hasar 

yapıcı bir depremin hemen 

ardından deprem bölgesindeki 

kritik tesislerin hasar 

durumunu ve binaların yapısal 

hasarına bağlı olarak direk 

ekonomik kayıpları tahmin 

edebilen yeni bir modül 

eklenmesi amaçlanmaktadır.  

 

Destekleyen Kurum :  AFAD-UDAP  

Start / End Date     :  2014 / 2016 

Süresi       :  15 Ay 
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 Literatürde, bu tür fırlatıcıların 

analizi için ortaya konulan analitik ve 

nümerik yöntemlerin tamamı 20. 

yüzyılda önerilmiş olup, ayrıca bu 

yöntemlerin belirli özel bazı 

durumlar için çözüm ürettiği 

gözlendiğinden, bobinli silah tipi 

fırlatıcıların analizi için yeni bir 

nümerik yöntem önerilmiştir.  

 

 Senkron hızı 250 m/s olan tam ölçekli 

bir fırlatıcı tasarlanmış ve 

üretilmiştir. Bu fırlatıcının 

performansı deneysel olarak test 

edilmiş ve deney sonuçlarının teorik 

tahminlerle örtüştüğü gözlenmiştir. 

  

 Bunlara ek olarak, mermiye ilişkin 

değişik parametrelerin, merminin 

namlu ağzından çıkış hızına nasıl etki 

ettiği deneysel olarak incelenmiştir.  

Doç. Dr. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

GENERATÖRLE SÜRÜLEN LİNEER İNDÜKSİYON BOBİNLİ 

ELEKTROMANYETİK FIRLATICI TASARIMI VE UYGULAMASI  

İlgi Alanları: Elektromanyetik fırlatıcılar (EML), Güç 

sistemleri, Elektrik makinaları, Güç elektroniği, Elektrik 

sürücüleri, Rüzgar enerjisi  

 

 Bu projede, değişik savunma 

sistemlerinde kullanılan elektromanyetik 

fırlatıcılar için deneysel metodla bir 

prototip üretilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 Namludan çıkış hızı 250 m/s olan 

fırlatıcının bir prototip olarak üretilmesi 

ve tasarım prensiplerinin doğruluğunun 

ve geçerliliğinin gerçek zamanda 

deneysel olarak ispatlanması. 

 

 Teorik düzeyde, elektromanyetik 

fırlatıcıların henüz ortaya konulmamış 

olan saf elektromanyetik alan teorisine 

dayalı modelinin de geliştirilmesi ve bu 

modelin gerçek sistemi temsil 

yeteneğinin deneysel çalışmalarla 

belirlenerek, mevcut modellerle 

karşılaştırılması amaçlanmaktadır.  

 

 

 

Bu çalışmada, generatörle 

sürülen, lineer indüksiyon bobinli 

bir elektromagnetik fırlatıcının 

tasarımı ve uygulaması 

yapılmıştır. Elektromagnetik 

fırlatıcılar, temel uygulama 

alanları savunma sistemleri ile 

uzay araştırmaları olan ve 

konvansiyonel fırlatıcılara göre 

birçok üstün özellik muhteva eden 

fırlatıcılardır.  

Elektromagnetik fırlatıcıların 

temel olarak iki tipi 

görülmektedir. Bunlardan biri 

raylı silahlar, diğeri bobinli 

silahlardır. Raylı silahlar yapısının 

ve tasarımının basitliğine rağmen, 

düşük kütleleri düşük hızlarda 

fırlatabilirler. Bobinli silah tipi 

fırlatıcılarda ise mekanik gerilme 

daha azdır ve bu nedenle yüksek 

kütleleri fırlatabilirler.  

Bobinli tip fırlatıcılar genel olarak 

iki tür enerji kaynağı kullanırlar: 

Kondansatör grupları ve 

generatörler. Fırlatma işlemi, çok 

kısa bir süre için de olsa, 

terawatt’lar seviyesinde çok 

yüksek bir güç gerektirir. 

Generatörle sürülen fırlatıcılarda, 

merminin üzerindeki mekanik 

stres dağılımı yüksek kütleleri 

fırlatmaya izin verir ve bu durum 

generatörle sürülen fırlatıcıları, 

savunma sistemleri için daha cazip 

kılar.  

Bobinli tip fırlatıcıların 

matematiksel analizleri için 

literatürde eşdeğer devre modeli 

üzerine kurulu iletim hatları 

yöntemi ve akım perdesi yöntemi 

olmak üzere iki temel yaklaşım 

mevcuttur. İletim hatları 

yönteminin yaklaşık bir yöntem 

olması ve akım perdesi yöntemi ile 

de sadece temel birkaç temel 

durum için çözüm sağlanmış 

olması bu konuda daha fazla 

araştırma ihtiyacını ortaya 

çıkarmaktadır.  

Yukarıda vurgulanan detayların 

ışığında, bu projede, generatörle 

sürülen bobinli silah tipi bir 

elektromanyetik fırlatıcı tasarımı 

ve üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, bu tip fırlatıcılar için 

Zaman Uzayında Sonlu Farklar 

(ZUSF) yöntemiyle yeni bir 

nümerik model ortaya konulmuş 

ve bu nümerik modelin gerçek 

sistemi temsil yeteneği test 

edilmiştir. Anılan sistemin tasarım 

amacı, 200 gramlık bir alüminyum 

mermiyi, namlu ağzında 250 m/s 

hızla fırlatmaktır 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2009 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 159.000 TL 



 Lityum-iyon polimer tip batarya 

hücrelerinin doğrusal olmayan 

karakteristiklerine uygun modelleri 

oluşturularak bu bataryalar için SoC ve 

SoH tahminleri yapacak algoritmalar 

geliştirilecektir. Bir BYS tasarlanacak, 

böylece elektrikli araçların 

geliştirilmesine yönelik önemli bir 

problem çözülecektir. 

 Elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar, 

özellikle şehir içi trafiğinde, sıklıkla 

geçici durum çalışmalarına maruz 

kalmaktadır. Bu geçici durum çalışma 

şartlarında, lityum-iyon polimer tip 

batarya hücreleri için, verimli ve 

güvenilir BYS oluşturulacaktır. Böylece 

hem uluslar arası literatüre katkı 

sağlanmış olacak hem de elektrikli 

araçların geliştirilmesine yönelik önemli 

bir probleme çözüm(ler) sunulacaktır. 

 Geliştirilecek BYS ile özellikle elektrikli 

araçlarda frenleme enerjisinin geri 

kazanılması üzerine çalışılacaktır. 

Frenleme enerjisinin hangi verimlilikle 

batarya tarafından geri kazanıldığı da 

ortaya konulacaktır. 

Doç. Dr. 
Abdulkadir BALIKÇI 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KULLANILAN LİTYUM-

İYON-POLİMER BATARYALARIN ŞARJ VE ÖMÜR TAHMİNİ İÇİN 

EŞDEĞER MODEL GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Elektromanyetik fırlatıcılar (EML), Güç 

sistemleri, Elektrik makinaları, Güç elektroniği, Elektrik 

sürücüleri, Rüzgar enerjisi  

 

 Lityum-iyon polimer tip bataryalar için 

bir SoC ve SoH kestirim modeli 

oluşturulacaktır. 

 Elektrikli araçlarda kullanılacak lityum-

iyon polimer tip bataryalar için bir 

batarya yönetim sistemi (BYS) 

tasarlanacak ve gerçekleştirilecektir. 

 Özellikle elektrikli araçlardaki frenleme 

enerjisinin geri kazanılması üzerine 

çalışılacak, frenleme enerjisinin lityum-

iyon polimer tip batarya hücrelerinde 

SoC ve SoH durumlarına etkisi 

incelenecektir. 

 Çevre dostu taşıtların kullanılmasına ve 

yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. 

 Ülkemizdeki öncü sektörler arasında 

bulunan otomotiv sektörünün 

gelişmesine ve elektrikli araçların 

geliştirilmesine paralel olarak ülkemiz 

ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

 

 

 

Bu çalışmada lityum-iyon polimer 

tip batarya hücrelerinin 

bataryaların doğrusal olmayan 

karakteristiklerinden kaynaklanan 

sorunları çözmek için şarj 

durumları (SoC) ve sağlık 

durumlarının (SoH) etkisini 

yansıtabilen bir eşdeğer devre 

modeli geliştirilmiştir. Bunun 

yanında geliştirilen model 

kullanılarak bataryanın sağlık 

durumu ve kapasite bilgilerini 

belirleyebilen bir metot 

geliştirilmiştir. Bunların yanında 

batarya parametrelerinin 

görüntülenmesi, saklanması ve 

işlenmesini üstlenebilen bununla 

birlikte batarya gerilim 

dengelemesi de yapabilen bir 

batarya yönetim sistemi (BYS) 

tasarlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu bağlamda, öncelikle 

bataryaları şarj ve deşarj edecek 

bir test düzeneği 

gerçekleştirilmiştir. Bu test 

düzeneğinde bataryalar sürekli 

olarak şarj ve deşarj edilmiş, 

yaşlanma, kapasite ve darbe 

testlerine tabi tutulmuştur. Bu 

işlem sırasında akım, gerilim ve 

sıcaklık bilgileri kaydedilmiş, 

işlenmiş ve bunlar model 

oluşturma veya kapasite tahmin 

metodu geliştirme aşamalarında 

kullanılmıştır. 

Daha sonra gerek içten yanmalı 

motora sahip araçlar ve gerekse 

HEV ve EV araç benzetimleri için 

geliştirilmiş şehir içi sürüş 

karakteristiğini temsil eden ECE-

15 sürüş döngüsünün gerçek bir 

sisteme uygulaması yapılmıştır. Bu 

testi gerçekleştirmek için de 

ayrıca bir test platformu 

oluşturulmuştur. Bu testlerden 

elde edilen test sonuçları kapasite 

testlerinde doğrudan 

kullanılmıştır. 

Gerçekleştirilen deneylerin 

sonuçları ışığında, lityum-iyon-

polimer aküler için özgün bir 

eşdeğer model oluşturulmuştur. 

Bu özgün eşdeğer model, HEV 

veya EV'lerde kullanılan lityum-

iyon-polimer bataryaların şarj 

durumlarını (SoC), bataryaların 

çalışma sıcaklıklarını ve özelikle 

ömür ve sağlık bilgisini (SoH) en 

iyi şekilde temsil edebilen 

matematiksel bir eşdeğer devre 

modelidir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011 / 2013 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 157.000 TL 



 Milli imkanlarla üretilip geliştirilmiş, 

RKA değerlerini düşüren, çevre 

şartlarına dayanıklı malzemeler. 

Prof. Dr. 
Ahmet Arif ERGİN 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

GÖRÜNMEZLİK TEKNOLOJİLERİ - MALZEME (MASKE-II) 

İlgi Alanları: Nümerik analiz, simülasyon, hesaplamalı 

elektromanyetik, radar kesit alanı ve elektromanyetik 

dalgaların ölçümleri  

 

 RKA azaltan soğurucu malzemelerin 

geliştirilmesi. 

 

 Bu malzemelerin etkinliklerinin 

ölçülmesi. 

 

 Ölçüm sonuçlarına göre malzeme 

yapısında çeşitli optimizasyonların 

yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platformların radar 

görünürlüğünü azaltması 

için radar soğurucu 

malzemelerin 

geliştirilmesi. 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 1007 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2008 / 2011 

Süresi       :  36 Ay 

Bütçesi       :  1.000.000 TL 



 1 Ölçüm test ve düzenekleri. 

 2 Ölçüm standartları. 

 3 Radar kesit alanı ve radar 

görünmezlik konularında uzman 

personel. 

Prof. Dr. 
Ahmet Arif ERGİN 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MILGEM İÇİN RKA, SOĞURGANLIK VE YANSITICILIK 

ÖLÇÜM DÜZENEKLERİNİN KURULMASI 

İlgi Alanları: Nümerik analiz, simülasyon, hesaplamalı 

elektromanyetik, radar kesit alanı ve elektromanyetik 

dalgaların ölçümleri  

 

 1 Radar kesit alanı ölçümlerinin 

yapılması 

 2 Radarlarda görünürlüğü arttıran 

bölgelerin tespiti 

 3 Radar soğurucu malzemelerin 

etkinliklerinin ölçülmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLGEM bünyesindeki 

çeşitli hedeflerin radar 

kesit alanı değerlerinin 

ölçülmesi ve radar 

soğurucu malzemelerin 

etkinliklerinin belirlenmesi 

için ölçüm düzenekleri 

kurulmuştur.  
Destekleyen Kurum: STM A.Ş. 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2008 / 2010 

Süresi       : ... Ay 

Bütçesi       : ...000 TL 



Hesaplama başarımı gerçek ölçümlerle 

doğrulanmış bir elektromanyetik analiz yazılımı. 

Malzeme etkilerinin analiz edilmesine imkan 

sağlayan kullanıcı grafik arayüzü. 

Radar görünmezlik teknolojileri için hızlı ve etkin 

bir analiz yazılımı. 

Prof. Dr. 
Ahmet Arif ERGİN 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
 

 

 Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MASKE-II RKA YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Nümerik analiz, simülasyon, hesaplamalı 

elektromanyetik, radar kesit alanı ve elektromanyetik 

dalgaların ölçümleri  

 

RKA, menzil profili, saçılma 

merkezi ve yüzey akımları 

analizleri için hızlı ve etkin bir 

yazılımın geliştirilmesi. 

Süper bilgisayarlara ihtiyaç 

duyulmaması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar destekli tasarım 

(BDT) modellerini 

kullanarak RKA, menzil 

profili ve saçılma 

merkezlerinin 

hesaplanması için RKAY 

yazılımının geliştirilmesi. Destekleyen Kurum: C2Tech/Agena BST. 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2008 / 2011 

Süresi       : ... Ay 

Bütçesi       : ...000 TL 



Düşük RKA 

değerlerine sahip 

burun topu kupolası. 

Prof. Dr. 
Ahmet Arif ERGİN 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
 

 

 Amaçlar 

Hedeflenen 

Çıktılar 

MİLGEM BURUN TOPU KUPOLASI GELİŞTİRİLMESİ VE 

RKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ  

İlgi Alanları: Nümerik analiz, simülasyon, hesaplamalı 

elektromanyetik, radar kesit alanı ve elektromanyetik 

dalgaların ölçümleri  

 

Geometrik optimizasyonlar 

ile radar görünmez kupola 

tasarımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILGEM’e ait burun 

topunun radarda düşük 

görünürlüğe sahip olması 

için özel kupola 

tasarımının yapılması ve 

RKA değerlerinin 

ölçülmesi. 
Destekleyen Kurum : Sirena  Marin A.Ş. 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2010 

Süresi        : 6 Ay 

Bütçesi        : 250.000 TL 



 

Dr. 
Fatih DİKMEN 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ÜSTEL YAKINSAK VE SAYISAL OLARAK KARARLI İKİ/İKİ-BUÇUK 

BOYUTLU MONOKROMATİK SAÇILMA VE DALGA KILAVUZU 

MODELLERİNİN KAPSAMININ GENETİK ALGORİTMALAR KULLANILARAK 

GENİŞLETİLMESİ 

İlgi Alanları: Elektromanyetik Saçılma, İntegral Denklem 

Teknikleri, Yarı-Nümerik Yöntemler  

 

 Üstel yakınsak integral denklem çözümlerinin 

sınıfını genişletmek. 

 Bu sayede doğru çözümleri daha hızlı 

bulunabilen dalga saçılması/kılavuzlanması 

problemlerini tanımlayabilmek.  

 Elde edilecek sonsuz düzgün parametrizasyon 

ile verilen bir eğriyi ifade etmek için serbestlik 

derecelerinin değerlerini belirlemek. 

 Analitik regülerleştirme ile nümerik 

gerçeklemenin kararlı hale getirilerek buna 

olan ihtiyacın derecesini açığa çıkartmak. 

 Opto ve nano elektromanyetik 

problemlerinden bazılarına yeni ve özgün 

çözümler önermek. 

 

İntegral denklem temelli 

iki/iki-buçuk boyutlu 

monokromatik saçılma ve 

dalga kılavuzu 

modellemeleri için 

kullanılan momentler 

yöntemi ya da Nyström 

yöntemi gibi metotların 

yöntemlerin, saçıcı ya da 

kılavuza ait sınırın 

parametrik gösterilimine 

dair fonksiyonun 

düzgünlüğü oranında 

yakınsadıkları 

bilinmektedir. İki-buçuk 

boyutlu çözümler üç 

boyutta ifade edilen 

sınırlardan birinin homojen 

olarak değiştiği durumlara 

ilişkindir (örneğin silindirik, 

toroidik geometriler). Üstel 

yakınsak çözümler, çözüm 

olarak önerilen seri 

ifadesinin, fonksiyonun 

limitine yakınsama hızının 

herhangi cebrik bir 

kuvvettin üzerinde, üstel 

fonksiyon uyarınca olduğu 

çözümlerdir. Her 

mertebeden türevi var olan 

sonsuz düzgün bir 

parametrik gösterim 

kullanıldığında, yukarıda 

anılan yöntemler üstel 

yakınsak çözümler verirler. 

Opto, biyo, mikrodalga ve 

nano elektromanyetik 

iki/iki-buçuk boyutlu 

saçılma ve kılavuzlama 

problemlerine daha geniş 

bir geometri sınıfı için 

üstel yakınsak çözümler 

önererek, bu yapıların 

sunabileceği fiziksel 

yeteneklerin hızlı 

denemeler ile kısa süren 

simulasyonlar sonrasında 

ortaya çıkarılabilmesine bir 

gereç sunmak 

amaçlanmaktadır.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015/ 2017 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 105.700 TL 
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 Geniş serbestlik dereceli ancak yüksek 

mertebeden türevleri süreksiz olan bir eğri 

parametrizasyonundan (yukarıdaki şekil) yola 

çıkarak, ve ek serbestlik dereceleri 

tanımlayarak sonsuz düzgün bir eğri 

parametrizasyonu üretmek.  

 

 Sonsuz düzgün parametrizasyonun serbestlik 

derecelerini verilen bir kesit eğrisinden 

alınan noktalara olan uzaklığı karar 

fonksiyonu varsayan bir genetik algoritma 

uygulaması ile bu eğriyi çizebilecek biçimde 

belirlemek. 

 

 Elde edilen sonsuz düzgün parametrize 

edilebilir eğrilerin belirlediği sınırlar ile 

kurulan İki/iki-buçuk boyutlu 

saçılma/kılavuzlama problem geometrileri 

için ilgili üstel yakınsak integral denklem 

çözüm prosedürünü Galerkin ve analitik 

regülerleştirme bileşimi ile gerçeklemek. 

 

 Nano çubuklar ve eksenel simetrili dizilmiş 

optik metamalzeme yapılarının analizlerini 

gerçekleştirmek. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu projede, proje 

araştırmacıları tarafından 

oluşturulmuş bir güç 

ifadesinde tanımlanmış 

eşdeğer yük parametreleri 

harmonik üreten yükler için 

model olarak sunulmuştur. 

Modelin tanımlanmasından 

sonra yapılan analiz 

çalışmalarıyla yeni modelin 

hassasiyet bakımından 

kullanımında bir problem 

olmadığı ve uygun harmonikli 

güç akışı algoritmalarıyla 

birlikte kullanımından elde 

edilen sonuçların tutarlı 

olduğu belirlenmiştir. Bu 

çalışmalar sırasında ayrıca 

literatürde var olan modellerin 

çeşitli yük tipleri için 

hassasiyetleri 

sınıflandırılmıştır. Böylece 

projenin amacıyla direkt 

alakalı olmayan fakat 

literatüre önemli bir katkıya 

sahip olan bir yan sonuç elde 

edilmiştir. 

 

 

 1. Güç akış analizlerine literatürdeki 

modellerden daha hızlı sonuç veren 

bir model oluşturulması ve bu 

modelin en uygun güç akış 

algoritmasına uygulanması. 

 

 2. Yeni modelin ilişkili olduğu güç 

ifadesinin, güç sistemlerinin 

planlanması ve işletimi bakımından 

diğer güç ifadelerine göre daha 

faydalı olması. 

 

 

 

Prof. Dr. 
M. Hakan HOCAOĞLU 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

HARMONİKLİ SİSTEMLERDE GÜÇ AKIŞI İÇİN YENİ BİR 

YÜK MODELİ 

 

İlgi Alanları: Güç sistemleri analizi, Enerji dağıtım sistemleri, 

topraklama sistemleri 

 

 1. Proje ekibi tarafından daha önce 

önerilen bir güç ifadesine dayalı, 

harmonik üreten yükler için yeni bir yük 

modeli geliştirmek. 

 

 2. bu yeni model kullanılarak en uygun 

güç akışı algoritmasıyla güç akışı 

analizinin gerçekleştirilmesi.  

 

 3. Yeni oluşturulan modelin kullanıldığı 

farklı güç akışı algoritmalarıyla yapılan 

güç akışı analizlerinin, literatürde var 

olan diğer modellerin kullanıldığı farklı 

güç akışı algoritmalarıyla yapılan güç 

akışı analizleriyle karşılaştırılması. Bu 

karşılaştırılmalar sırasında güç akışının 

gerçekleştirilme hızı, sonuçlardaki hata 

miktarı ve güç akışının yapılmasında 

kullanılan güç ifadesinin bileşenlerinin 

güç sistemlerinin işletme ve planlanması 

hakkında vereceği faydalı veriler esas 

alınacaktır. 

 

 

 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2009 

Süresi       : 24 Ay  

Bütçesi       : 116.720 TL 



 

 

 

 

 

 
 
Proje kapsamında gerçekleştirilen 

Dağıtım Sistemleri Analiz 

Programların güç akışı analizi 

bölümünde hızlı yakınsama ve kısa 

sürede hesaplama özelliklerine 

sahip beş sweep-temelli algoritma 

ve iki geleneksel güç akış 

algoritma bulunmaktadır. 

Böylelikle hem dağıtım sistemlerin 

hem de iletim sistemlerin güç akış 

analizinin yapılmasına olanak 

sağlanmaktadır. Kararlılık analizi 

bölümünde,  sistemlerde kritik 

baranın belirlenmesi amacıyla 

proje ekibi tarafından geliştirilen 

kararlılık indeksi ile beraber iki 

indeks kullanılmaktadır. Kararlılık 

bölümü, sistemdeki gerilim 

değişimleri, en hassas bara 

belirlenmesine ve hassas bara 

veya diğer herhangi bir baranın 

geriliminin güç artışına göre 

değişimin ve sistemin kritik 

yüklenme durumunun analizine 

imkân sağlamaktadır.  

Programların optimizasyon 

bölümünde dağıtım sistemlerinde 

YES’lerin ve/veya 

kompanzatörlerin en uygun yerini 

ve büyüklüğünü belirlenebilmesi 

amaçlanmaktadır. Bunun için 

proje ekibi tarafından geliştirilen 

yeni bir en uygun yer ve büyüklük 

belirleme metodu 

kullanılmaktadır. Analiz paketi ile 

sisteme eklenecek bu birimlerin 

en uygun yerinin ve büyüklüğünün 

belirlenmesinin yanı sıra bunların 

sisteme olan etkileri de (sistem 

kayıpları, bara gerilimleri) 

incelenebilmektedir.  

Gerçekleştirilen Dağıtım 

Sistemleri Analiz Programlarına 

http://powerlab.gyte.edu.tr/ 

internet adresinden 

ulaşılmaktadır. Bugüne kadar 

dünyanın çeşitli yerlerinden 

otuzun üzerinde kullanıcı 

tarafından indirilerek kullanılmış 

ve olumlu görüşler alınmıştır.  

Programlar geri bildirimlerle 

düzenlenmeye ve geliştirilmeye 

devam etmektedir. 

 

 1.Hızlı ve güvenilir yakınsama 

karaktersitiğine sahip yük akışı programı 

 

 

 2.Geliştirilmesi planlanan DSAP’ın 

kararlılık analizi bölümünde sistemdeki 

en kritik bara belirlenebilecek ve kritik 

baranın veya istenilen herhangi bir 

baranın geriliminin normal yüklenme 

durumundan kritik yüklenme durumuna 

kadar yük artışına göre değişimi grafiksel 

olarak incelenebilecektir 

 3. Programların optimizasyon bölümünde 

dağıtım sistemlerinde YES’lerin ve/veya 

kompanzatörlerin en uygun yerini ve 

büyüklüğünün belirlenebilmesi  

 

 4.Geliştirilen bu paket ile sisteme 

eklenen yerel elektrik santrallerinin 

sistem performansına etkisi (kayıplar, 

bara gerilimleri, kritik baralar v.s.) 

incelenebilecektir. 

 

 

 

Prof. Dr. 
M. Hakan HOCAOĞLU 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

GÜÇ AKIŞI, KARARLILIK VE OPTİMİZASYON ANALİZLERİNİN 

YAPILABİLECEĞİ BİR DAĞITIM SİSTEMLERİ ANALİZ PAKET (DSAP) 

PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ 

 1. Dağıtım sistemlerinde güç akışı 

analizi, gerilim kararlılığı analizi, aktif 

ve reaktif güç kompanzasyonu 

analizinin yapılabileceği bir Dağıtım 

Sistemleri Analiz Paketi’nin (DSAP) 

geliştirilmesi 

 

 

 2. Tek hat şeması kullanılarak sistem 

verilerinin programa aktarılmasına 

imkan sağlayan kullanıcı arayüzünün 

geliştirilmesi  

 

 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2008 / 2009 

Süresi       : 18 Ay  

Bütçesi       : 52.186,16 TL 

İlgi Alanları: Güç sistemleri analizi, Enerji dağıtım sistemleri, 

topraklama sistemleri 

 



 

 

 

 

 

 
 
Bu araştırma projesinde, güç 

sistemlerinde dağılmış bir biçimde 

bulunan harmonik üreten yüklerin 

tespiti için tek noktadan ölçüm 

temelli yeni bir metot 

geliştirilmiştir. Geliştirilen yeni 

metot, proje araştırmacıları 

tarafından sinüzoidal olmayan 

sistemler için daha önce 

literatürde önerilmiş bir güç 

ifadesinin bileşenlerinden olan 

“Kaydırılmış İletkenlik” gücünün 

ölçülmesine dayanmaktadır. Yeni 

metodun bu güç bileşeninin 

ölçümüne dayanması sebebiyle 

tüketicilere ait özel dizayn 

edilmiş enerji sayaçlarının çıktısı 

harmonik üreten yüklerin tespit 

edilmesi için kâfi gelecektir. 

Bundan dolayı yeni metot büyük 

dağıtım sistemlerinde maliyet-

verimli uygulanmaya müsaittir. Bu 

özellik yeni metodun, literatürde 

var olan tek noktadan eş zamanlı 

olmayan ölçümler (TNEOÖ) 

temelli harmonik üreten yük 

(HÜY) tespit metotlarına göre en 

önemli avantajıdır. 

Projede yürütülen çalışmalarda, 

yeni metodun ve literatürde 

ulaşılan TNEOÖ temelli HÜY tespit 

metotlarının başarım sınırları çok 

çeşitli yük tiplerinin bulunduğu 

küçük test sistemlerinde hattın 

çeşitli X/R oranları, kaynak 

geriliminin farklı THD seviyeleri 

ve harmonik spektrumları için 

istatistiksel olarak analiz 

edilmiştir. 

Ayrıca yeni metot ve diğer TNEOÖ 

temelli metotların gerçek saha 

uygulaması için Labview tabanlı 

prototip bir ölçüm cihazı 

geliştirilmiştir. Böylece büyük bir 

test sisteminde yeni metot ve 

diğer metotlar için gerçek zamanlı 

ve uzun süreli ölçümler alınmış, 

bu ölçüm sonuçları karşılaştırmalı 

olarak yorumlanmıştır. 

 

 

 1. İstenilen güç kompanentlerini 

ölçebilecek prototip bir sistemin 

geliştirilmesi 

 

 2. Yeni metot kullanılarak yüklerin 

ürettikleri harmonik kirliliğe bağlı 

kayıpların dikkate alındığı bir enerji 

faturalandırma stratejisinin 

oluşturulması 

 3. Diğer tek noktadan eş zamanlı 

olmayan ölçümlere dayalı metotlar 

ile indislerin gerçek saha 

uygulamalarında depolama ve 

değerlendirme problemlerinin olduğu 

fakat yeni metodun gerçek saha 

uygulamasında bu tip problemlerinin 

olmadığının gösterilmesi 

 4. Böylece harmonik üreten yüklerin 

maliyet verimli tespit edilmesi 

amacıyla önerilen yeni bir metodun 

geliştirilmesi 

 

 

Prof. Dr. 
M. Hakan HOCAOĞLU 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

HARMONİK ÜRETEN YÜKLERİN TESPİT EDİLMESİ İÇİN 

YENİ BİR METOT GELİŞTİRMEK  

  

 

 1. Harmonik kaynaklarının maliyet etkin 

olarak belirlenmesi  

 

 2. Mevcut metotların performansının 

analizi 

 

 3. Harmonik üretmeyen yükleri hatalı 

olarak harmonik kaynağı olarak 

işaretleyen metotların zaaflarının analizi 

 4. Harmonik kaynaklarını belirleyebilmek 

için gerekli olan yazılım ve donanımın 

geliştirilmesi 

 

 

 

 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2010 / 2013 

Süresi       : 30 Ay  

Bütçesi       : 207.657,00 TL 
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İlgi Alanları: Güç sistemleri analizi, Enerji dağıtım sistemleri, 

topraklama sistemleri 

 



 Hiperspektral imgelerin daha  etkili 

bir şekilde işlenmesiyle yeryüzü 

alanlarının sınıflandırılması için 

yenilikçi algoritmaların geliştirilmesi   

 

Dr. 
Koray KAYABOL 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

HİPERSPEKTRAL  İMGELERİN BAĞLAMSAL 

SINIFLANDIRILMASI VE BOYUT İNDİRGENMESİ İÇİN 

OLASILIKSAL MODELLER 

Çalışma Alanları: İmge işleme, kestirim teorisi, istatistiksel 

işaret işleme, olasılıksal grafik modeller, gizli değişken analizi, 

uzaktan algılama, yapay açıklık radar ve hiperspektral imge 

sınıflandırma/bölütleme 

 Hiperspektral imgelerden yeryüzü 

alanlarının bağlamsal 

sınıflandırılması için Bayesçi bir 

sonlu karışım modeli ve bu modelin 

öğrenilmesi için bir yöntem elde 

edilmesidir. 

 

 Elde edilen bağlamsal sınıflandırma 

modeline bir boyut indirgeme 

modeli eklenerek tümleşik bir model 

ve bu modele uygun bir 

sınıflandırma yönteminin elde 

edilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Hiperspektral imgeler 

orman bitki örtüsünün 

haritalandırılması ve 

sınıflandırılması, şehircilik 

ve arazi kullanımı, su 

kaynaklarının ve tarımsal 

ürünlerin türünün 

belirlenmesi gibi birçok 

uzaktan algılama 

uygulamasında 

kullanılmaktadır. Son 

yapılan çalışmalarda, 

hiperspektral imgelerin 

sınıflandırılması alanında 

spektral ve uzamsal 

bilginin beraber 

kullanılması ve veri 

boyutunun indirgenmesi 

gelecekte ihtiyaç 

duyulacak yöntemler 

arasında sıralanmıştır. Bu 

projenin amacı 

hiperspektral imgelerde 

boyut indirgenmesi ve 

bağlamsal sınıflandırma 

için yeni model ve 

yöntemlerin ortaya 

konulmasıdır. Hem boyut 

indirgeme hem de 

bağlamsal sınıflandırma 

hiperspektral imgelerin 

işlenmesinde güncel 

araştırma alanlarıdır. Bu 

projenin ana amacı boyut 

indirgeme ve bağlamsal 

sınıflandırmayı içeren 

tümleşik bir model ve bu 

modele bağlı bir 

algoritma geliştirmektir.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2017 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       : 100.000 TL 

 

 



 

Birçok çok antenli senaryonun birleşik 

performans ifadeleri elde edilmiştir. 

 

Prof. Dr.  
Oğuz Kucur 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ÇOK ANTENLİ KLASİK VE İŞBİRLİKLİ SİSTEMLERİN 

SÖNÜMLEMELİ KANALLARDA PERFORMANSI 

İlgi Alanları: Telsiz / Gezgin Haberleşme 

 

Çeşitli çok antenli tek atlamalı klasik ve 

röleli haberleşme sistemlerinin 

incelenmesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu projede, her bir uç 

biriminde hibrit anten 

çeşitleme tekniklerini 

kullanan tek atlamalı klasik 

yapıların, çift-atlamalı 

işbirlikli (dual-hop 

cooperative) yapıların, çok-

atlamalı işbirlikli (multi-

hop cooperative) yapıların 

ve anten çeşitlemeli 

fiziksel katman ağ 

kodlamalı yapıların 

Nakagami-m sönümlemeli 

kanaldaki performanslarına 

ilişkin ölçütlerin analizleri 

yapılmaktadır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2012 / 2014 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 65.500 TL 



 

 Güvenlik sisteminde kullanılacak 

bileşenlerin maliyet fonksiyonu 

karakterlerinin tahmini için 

yöntemlerin geliştirilmesi, 

 

 Çoklu-Kriter optimizasyon 

yöntemlerini içerisinden en iyi 

yöntemin tespit edilerek, 

uygulanması, 

 

 Kullanılacak bileşenler için veri 

tabanı geliştirilmesi, 

 

 Bilgisayar destekli tasarım sistemi 

için yazılım gerçeklemesi, 

 

 Belirlenen görevler ve testler 

kapsamında, tahmin yazılımı 

sonuçlarının değerlendirilmesi, 

 

 Güvenlik sistemlerinin kurulumu ve 

satışını yapan firmalar için tahmin 

yazılımın son ürün haline getirilmesi. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİN DIŞ SALDIRI TESPİTİNDE TASARIM 

VE OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ 

 Güvenlik sistemlerine saldırı tespiti için 

maliyet fonksiyonu karakteristiği tahmin 

yöntemleri geliştirmek, 

 

 Tasarlanacak güvenlik sisteminde 

kullanılacak bileşenler için program 

araçları geliştirmek, 

 

 Çoklu-Kriter optimizasyon yöntemlerini 

analiz ederek, güvenlik sistemleri 

optimizasyonu için kullanılabilirliklerini 

araştırmak, 

 

 Güvenlik sistemlerine saldırı tespiti için 

sistem optimizasyon yazılımını 

gerçekleştirmek, 

 

 Geliştirilen yazılımın güvenilirliğini farklı 

saldırılar için modelleme ve simülasyon 

çalışmaları ile doğrulamak. 

 

 

 

Projede, çevre güvenliğini 

sağlamak için kullanılacak 

sensör network ağlarının 

tasarlanması için 

morfolojik matrisler ve 

genetik algoritma üzerine 

kurulu maliyet-fonksiyonu 

optimizasyon yöntemleri 

geliştirilmiştir. Bu amaç 

için geliştirilen yazılım 

sayesinde çok yüksek 

sayıdaki kablo hatları 

tanımlanabilmektedir. Söz 

konusu problem ağdaki 

özel bir ağ kontrolcüsü ile 

çözülmüş olup, sistemde 

kullanılan tüm sensörleri 

veri yolu topolojisi ile 

birbirine bağlanmasını 

sağlar. Bu süreçte sensörler 

hakkında bilgi kaybı 

olmamaktadır. Böylece, 

seri ara yüzün farklı 

elemanları kullanılarak 

güvenli ağ haberleşmesi 

önerilmiştir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK-

Ukrayna ikili işbirliği 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2008 / 2010 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       :  9.120 TL 

Prof. Dr.  
Serkan AKSOY 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği Bölümü 
 

 
Çalışma Alanları: 

- Mayın Tespit Sistemleri (Metal Dedektörleri, GPR)  

- Manyetik İndüksiyon Teknolojileri 

- Sualtı Akustik Dalga Yayılımı  

- Sonar Teknolojileri 





 

 Kullanılan MW sisteminin üretim 

maliyetini önemli ölçüde azaltacağı 

öngörülmektedir. Aynı zamanda 

çevreye duyarlı, yenilenebilir, ülke 

ekonomisine katkı sağlayabilecek bir 

biyopolimer geliştirilecektir. Bu 

çalışmanın çevre, enerji ve ekonomik 

açıdan ülkemize büyük faydalar 

getireceği düşünülmektedir. 

 Elde edilen ürünün kalitesine bağlı 

olarak patent, bilimsel etkinliklere 

katılma, saygın uluslararası 

dergilerde yayın gibi yaygın etkiler 

planlanmaktadır.  

 Polimerin üretim ve analizi kısmından 

bir adet Yüksek Lisans Tezi 

hazırlanacaktır. 

 Sonuç olarak bu proje, çevreye 

duyarlı, özgün değeri yüksek, 

geliştirilmeye açık, gerçekleştirilmesi 

kolay ve uygulanabilir bir çalışma 

olacaktır. 

 

Dr.  
Başak TEMUR ERGAN 
Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MİKRODALGA DESTEKLİ POLİLAKTİKASİT SENTEZİ, ENERJİ 

ANALİZİ VE ENDÜSTRİYEL UYGULANABİLİRLİĞİ  

İlgi Alanları: Proses ve Reaktör Tasarımı, Mikrodalga 

reaktörler, Kimyasal kinetik, Mikrodalga Destekli Proseslerin 

Kinetik-Mekanistik-Termodinamik Modellenmesi ve Analizi, 

Polimer Kimyası.  

 

 Polimerizayon reaksiyonu  sırasında 

sıcaklık (T) ve Mikrodalga gücünün (P) 

sistemde sürekli ve sabit tutulduğu bir 

MW sisteminin kurulması ve kullanım 

alanlarına göre değişik molekül ağırlıklı 

PLLA sentezinin, ekonomik olarak 

yapılması amaçlanmıştır. 

 Değişik reaksiyon şartları (sıcaklık, MW 

gücü, reaksiyon süresi, katalizör türü, 

monomer/katalizör oranı) ve bunların  

polimerizasyona etkileri geleneksel 

yöntem (CH) ile kıyaslamalı olarak 

araştırılacak ve optimum deney şartları 

saptanacaktır.  

 MW ve CH denemeleri aynı şartlarda 

yürütülecek ve ürün verimliliği -molekül 

ağırlığı- reaksiyon süresi- enerji 

verimliliği - uygulanabilirlik- saflaştırma 

kolaylığı gibi birçok yönden MW etkisi 

ortaya konulacaktır.  

 

 

Son yıllarda, Mikrodalga 

(MW) destekli laktik asit’in 

polimerizasyonu üzerinde 

yoğun çalışmalar olmasına 

rağmen, endüstriyel 

uygulanması olabilecek 

yükseklikte molekül 

ağırlığına sahip 

Polilaktikasit (PLLA) 

sentezi henüz 

gerçekleştirilememiştir.  

Bu projede; sabit ve sürekli 

MW gücü altında izotermal 

şartlarda çalışabilen çok 

modlu (multimode) bir MW 

reaksiyon sistemi 

tasarlanarak, Bu sistemde 

çözücüsüz (direkt) DMP 

yöntemi ve ROP yöntemi 

ile PLLA sentezi 

gerçekleştirilecektir. 

Reaksiyon sonunda enerji 

verimliliği, süre, ürün 

molekül ağırlığı ve ürünün 

kalitesi-saflığı açısından iki 

metod arasında farklar ve 

buna ek olarak bu iki 

metodun geleneksel (CHl) 

yöntemle arasındaki 

farkları ortaya 

konulacaktır. Sonuç olarak; 

Bu proje çalışmasıyla 

ekonomik olarak 

endüstriyel 

uygulanabilirliği olan PLLA 

sentezi hedeflenmektedir. 

Ayrıca, MW’nin kimyasal 

reaksiyonlar üzerinde var 

olduğu düşünülen spesifik 

etkisinin varlığı ve kaynağı 

üzerinde yeni yorumlar 

geliştirilecektir. Böylece, 

ülkemizde ve tüm dünya 

genelinde öncelikli konular 

kapsamında yer alan, 

yenilenebilir enerji, 

Mikrodalga, çevre ve 

biyoteknolojik uygulama 

alanları birleştirilerek çok 

disiplinli ve güncel bir 

konuda araştırma 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Destekleyen Kurum  : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2014 / 2016 

Süresi        : 24 Ay 

Bütçesi        : 60.000 TL 



 Sıvı-CO2 içinde çözünmüş olan 

floropolimer ve silika partikülleri 

kullanılarak, cam lameller üzerinde 

süper yağ-itici yüzey kaplamaları elde 

edilmiş ve yeni bir kaplama yöntemi 

geliştirilmiştir.  

 Önce floropolimer sc-CO2 içinde 

sentezlenmiştir. 

 Sonra karıştırmalı reaktör ve buna seri 

bağlanmış boru reaktörü ile 

gerçekleştirilen silika partikül katkılı 

denemelerde cam lamel üzerine 

yapılan kaplamalarda tekrarlanabilir 

sonuç veren süper yağ-itici ve süper 

su-itici yüzeyler başarıyla elde 

edilmiştir. Tüm kaplama yüzeylerinin 

optik mikroskop görüntüleri alınmış 

ayrıca su ve hekzadekan temas açıları 

ölçülerek süper yağ ve su itici 

oldukları saptanmıştır.  

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SIVI CO2 KULLANARAK SOLVENTSİZ ORTAMDA 

FLORO(MET)AKRİLAT POLİMERLERDEN SÜPER YAĞ-İTİCİ 

YÜZEY ELDESİ 

Süper yağ-itici 

(süperoleofobik) yüzeyler, 

üzerinde hidrokarbon 

çözücülerin veya yağların 

150° den büyük temas 

açısı verdiği yüzeylerdir. 

Bu çalışmada, sıvı-CO2 

içinde çözünmüş olan 

floropolimer ve silika 

partikülleri kullanılarak, 

organik çözücü içermeyen 

ortamda, cam lameller 

üzerinde kaplama yapılmış 

ve süperoleofobik 

yüzeyler ilk kez “Yeşil 

Kimya” kapsamında elde 

edilerek, alternatif bir 

kaplama yöntemi 

geliştirilmiştir. Bu 

yöntemde, oda 

sıcaklığındaki paslanmaz 

çelik reaktöre kendi 

sentezlediğimiz 

perfloropolimer ve silika 

partikülleri konulmakta ve 

buna bir şırınga pompası 

ile belli miktar CO2 

basılması ile polimer/sıvı-

CO2 çözeltisi içindeki 

silika dispersiyonu 

oluşturulmaktadır. Bu 

dispersiyon, bir vana 

yardımıyla diğer bir 

reaktör içerisine 

yerleştirilen bir cam 

lamelin üzerine 

kaplanmıştır. Elde edilen 

süper yağ-itici kaplamalar 

optik mikroskop ve temas 

açıları ölçülerek 

karakterize edilmiştir.  

Destekleyen Kurum   : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2011/ 2012 

Süresi          : 12 Ay 

Bütçesi          : 24.330.- TL 

 

 Sıvı-CO2 içinde çözünmüş olan 

floropolimer ve silika partikülleri 

kullanılarak, organik çözücü içermeyen 

ortamda yani “Yeşil Kimya” kapsamında 

cam lameller üzerinde süperoleofobik 

yüzey elde edilmesi. 

 Bu amaçla kullanılacak floropolimerin 

süperkritik CO2 içinde sentezlenmesi. 
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 Kurulan Sc-CO2 yüksek basınç 

hattının doğru çalıştığını sağlamak 

amacıyla faz diyagramları çalışmaları 

yapılmış ve  ayrıca, MePEG 2000 ve 

MePEG 5000 polimerlerinin (Polimer 

+ Sc-CO2 + Etil alkol) üçlü faz 

diyagramları çıkarılmıştır.  

 Perfloroakrilat monomerlerden, sc-

CO2 ortamında boru reaktör içinde 

MMA ile statiksel kopolimerler başarılı 

olarak elde edilmiştir. 

Kopolimerizasyon verimi % 80  

üzerine çıkmaktadır. Sentezlenen bu 

kopolimerlerin kloroform çözeltisine 

daldırma ile elde edilen yüzey 

kaplamaların temas açıları ölçülmüş 

ve yüzey gerilimleri hesaplanmıştır. 

Flor içeriğinin kopolimerin yüzey 

geriliminin düşürgüğü görülmüştür.  

 Sentezlenen kopolimerler ile parafin 

vaks, ve hekzan, etanol kosolventleri 

karıştırılarak Sc-CO2 ortamında 

çözüldükten sonra doğrudan 

reaktörden püskürtme ile hidrofob 

kaplamalar yapılmıştır. 

 Ortamda parafin vaks yokken, [CO2- 

Poly(MMA-ran-ZONYL-TM)–Etanol]  

çözeltilerinden de pek az topaklanma 

olan süperhidrofob yüzeyler elde 

edilmiştir. Bu kaplamalar üzerinde 

ölçülen temas açısı değerleri 150-164o 

arasındadır. 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SÜPERKRİTİK  KARBON  DİOKSİT  ÇÖZÜCÜSÜ KULLANARAK  

KENDİNİ  TEMİZLEYEN  VE  YENİLEYEN  SÜPERHİDROFOBİK  

YÜZEYLERİN  SENTEZİ 

Bu çalışmanın amacı, 

süperkritik CO2  solventi 

kullanılarak, su ve kir 

tutmayan süperhidrofob 

yüzeylerin (üzerlerinde su 

damlası temas açısı 150o 

den büyük olan yüzeyler) 

sentezidir. Bu proje, MAG-

104M328 numaralı, 

“Development of 

Environmentally Benign 

Processes for the 

Fabrication of Self-

Cleaning and Self-Healing 

Surfaces” başlıklı, 

TÜBİTAK-Amerikan-NSF 

ortak projesi ile beraber 

desteklenmiştir. Amerikan 

tarafını University of 

California-Riverside temsil 

etmiştir. Projede Sc-CO2 

sisteminde faz çalışmaları; 

Sc-CO2 ortamında 

floroakrilat-metil metakrilat 

statiksel kopolimer sentezi; 

bu kopolimerlerden, 

organik çözücü 

kullanılarak veya Sc-

CO2’den doğrudan 

püskürtmeyle 

süperhidrofob yüzey 

eldesi; misel 

oluşturabilecek 

perfloroakrilat-bütil akrilat 

blok-kopolimer sentezi ve 

Amerikan tarafının 

danışmanlığında teorik 

çalışmalar yapılmıştır. sc-

CO2 ortamında 

sentezlenen perfloroakrilat 

kopolimerlerin kloroform 

çözeltilerinden ve [Sc-CO2 

+ perfloroakrilat kopolimer 

+ parafin vaks + hekzan 

(veya etanol)] 

çözeltilerinden doğrudan 

püskürtme ile partikül 

büyüklüğü kontrol 

edilebilen süperhidrofob 

yüzeyler elde edilmiştir.  

Destekleyen Kurum   : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş tarihi :  2005/2008 

Süresi          :  41 Ay 

Bütçesi          :  149.940 TL 

 

 Su ve kir tutmayan süperhidrofob 

yüzeylerin sentezi için süperkritik CO2 

çözücüsü kullanılan çevreye zararsız bir 

yöntemin geliştirilmesi. 

 Sc-CO2 ortamında perfluoroakrilat-metil 

metakrilat statiksel kopolimer sentezinin 

yapılması. 

 Sentezlenen kopolimerlerden, organik 

çözücü kullanılarak veya doğrudan Sc-

CO2 ortamından püskürtmeyle 

süperhidrofob yüzey eldesi. 
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 Farklı kimyasal fonksiyonel gruplara 

sahip, hidrofob ve hidrofil bölgeler 

içeren mikro/nano desenli heterojen 

yüzeyler, ucuz polimer karışımı 

çözeltilerinden, cam lamlar üzerine 

daldırma yöntemiyle oluşturuldu. 

 Sentezlenen tüm yüzeyler optik 

mikroskop, 3D profilometre, SEM ve 

temas açısı ölçümleriyle karakterize 

edilmiştir. Boyama ile hücre 

morfolojisini incelenmiş ve 

immünohistokimya deneyleri de 

yapılmıştır.  

 L1210 lösemi hücrelerinin üzerinde 

fazlaca adsorplanmayı tercih ettiği ve 

buna karşın sağlıklı lökosit hücrelerinin 

üzerinde daha az adsorplandığı ve 

ayrıca Saos-2/HGF hücre çifti için de 

olumlu seçimlilik gösteren polistiren 

/polietilen-polipropilen karışımı 

mikrodesenli yüzeyler başarıyla 

üretilmiştir. 

 

 

 

 

 Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MİKRO/NANO DESENLİ HETEROJEN YÜZEYLERİN SENTEZİ VE 

L1210 LÖSEMİ HÜCRELERİNİN SEÇİMLİ ADSORPSİYONUNDA 

KULLANILMASI 

Yüzeylerle canlı hücreler 

arasındaki etkileşmelerin 

doğası günümüzde hala 

tam olarak aydınlatıla-

mamıştır. Bu proje 

heterojen ve pürüzlü 

polimer yüzeylerin sentezi 

ve bu yüzeylere L1210 

lösemi ve sağlıklı lökosit 

hücrelerinin seçimli 

adsorplanma davranışının 

incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Eğer 

kanserli L1210 hücrelerini, 

sağlıklı lökositlere nazaran 

seçimli olarak adsorplayan 

polimer yüzeyler 

saptanabilirse, o zaman 

kanında kanserli lösemi 

hücresi taşıyan bireylerin 

sağlık sorunlarının 

çözümüne katkıda 

bulunulmuş olunacaktır. 

Çalışmada farklı kimyasal 

fonksiyonel gruplara sahip, 

hidrofob ve hidrofil bölgeler 

içeren mikro/nano desenli 

heterojen yüzeyler, ucuz 

polimer karışımı 

çözeltilerinden, cam lamlar 

üzerine daldırma 

yöntemiyle hazırlandı. Bu 

yüzeyler üzerinde yapılan 

in vitro çalışmalar 

sonucunda, L1210 lösemi 

hücrelerinin üzerinde 

fazlaca adsorplanmayı 

tercih ettiği ve buna karşın 

sağlıklı lökosit hücrelerinin 

üzerinde daha az 

adsorplandığı ve ayrıca 

Saos-2/HGF hücre çifti için 

de olumlu seçimlilik 

gösteren polistiren 

/polietilen-polipropilen 

karışımı mikrodesenli 

yüzeyler başarıyla 

üretilmiştir. 

 

Destekleyen Kurum   : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş tarihi :  2010/ 2012 

Süresi          :  24 Ay 

Bütçesi          :  238.880 TL 

 

 Kimyasal olarak heterojen ve pürüzlü 

polimer yüzeylerin sentezi ve bu 

yüzeylere L1210 lösemi ve sağlıklı lökosit 

hücrelerinin seçimli adsorplanma 

davranışlarının incelenmesi. 

 Bu yüzeylerde kanserli L1210 hücreleri, 

sağlıklı lökositlere nazaran seçimli olarak 

daha fazla adsorplanırsa, o zaman 

kanında kanserli lösemi hücresi taşıyan 

bireylerin sağlık sorunlarının çözümüne 

yardımcı olunacaktır.  

 Benzer denemeler, yapışmayı daha çok 

seven Saos-2 ve Gingival Fibroblast 

(HGF) hücreleriyle de yapılmıştır. Bu 

hücrelerin seçimli adsorpsiyonunun 

dişçilik ve tıpta uygulamaları vardır. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

PORÖZ POLİMER/EMDİRİLMİŞ SIVI ÇİFTİ İÇEREN BUZLANMAYI 

ÖNLEYİCİ KAPLAMA SENTEZİ VE  KARAKTERİZASYONU 

İlgi Alanları: Polimer Yüzeyleri, Temas Açısı, Damla 

Buharlaşması, Damla Yoğunlaşması, Superhidrofobik 

Yüzeyler, Sıvı Bilyeler, Yüzey Desenleme, Yosun-Tutmayan 

Yüzeyler, Buz-Tutmayan Yüzeyler, Emülsiyon 

Polimerizasyonu, Süperkritik CO2 Polimerizasyonu 

 Uçak, rüzgâr türbini, gemi, 

kara taşıtı, enerji aktarım 

hattı gibi ürünler için 

buzlanmanın önlenmesi 

konusunda son yıllarda 

yoğun çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu projede 

uygun kauçuk ve 

kopolimerler ile kaplanmış 

cam yüzeylerde, ucuz 

organik çözücü emilimi ile 

buzlanmayı önlemenin 

veya geciktirmenin 

mümkün olup olmadığı 

incelenmiştir. En uygun 

kauçuklar olarak SBR ve 

CBR seçildi. Belirlenen 

kauçuk/çözücü çiftleriyle 

hazırlanan sıvı emdirilmiş 

bu yüzeylerin, “aşırı 

soğutulmuş” su damlaların 

yapışmasını ne kadar 

engellediği, buz birikimi, 

buz yapışma kuvveti, 

damla donma süresinde 

gecikme testleriyle 

saptandı. Kaplamanın 

taşıyabildiği çözücü miktarı 

şişme, buharlaşma 

testleriyle tayin edildi. 

Ayrıca, donmayı en fazla 

engelleyen çözücüyü 

bulmak için, adsorban 

polipropilen elyaf levha ve 

selüloz filtre kağıdı 

kullanarak birçok çözücü 

denendi, bunlara buz 

tutmama testleri uygulandı. 

En başarılı çözücü olarak 

hidrofilik gliserin bulundu. 

 

Destekleyen Kurum   : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş tarihi :  2013/ 2015 

Süresi          :  24 Ay 

Bütçesi          :  266.360 TL 

 

 Sentezlenecek uygun polimer/emilmiş sıvı 

çifti ile kaplanmış metal ve cam yüzeylere 

%30-90 bağıl nem aralığında, 0 oC 

altındaki sıcaklıklarda buzlanmayı önleyici 

veya geciktirici özellikler kazandırılması. 

 Sıvı emdirilmiş bu polimerik yüzeylerin, 

aşırı soğutulmuş su damlalarının 

yapışmasına ne kadar engel olduğu, buz 

birikim, buz yapışma ve donmada 

gecikme testleriyle saptanması. 

 Literatürde çok farklı metotlarla ölçülen 

buz birikim testi için yeni ve daha ileri bir 

metot geliştirilmesi. 

 Buzlanmanın olduğu eksi sıcaklıklarda 

kırılgan hale geçmeyen özelliklere 

sahip polimer ve kauçuklar modifiye 

edilerek film olarak kaplandı ve 

bunlara düşük buharlaşma basıncı ve 

erime noktasına sahip organik 

çözücüler emdirildi, buz tutmama 

testleri yapıldı. 

 Yeni ve tekrarlanabilir bir buz birikim 

testi yöntemi geliştirildi. 

 SBR kauçuğuna, perfloroalkil etil 

akrilat (Zonyl TA-N) monomeri 

aşılandı ve elde edilen bu kopolimerler 

hidrofilik ve hidrofobik silika 

partiküllerle karıştırılarak cam lameller 

üzerine kaplandı. Bu süperhidrofobik 

kaplamaların buz birikim testleri 

yapıldı. 

 Donmayı en fazla engelleyen 

çözücüyü bulmak için, adsorban 

polipropilen elyaf levha ve selüloz 

filtre kağıdı kullanarak birçok çözücü 

denendi, bunlara buz tutmama testleri 

uygulandı. En başarılı solvent olarak 

hidrofilik gliserin bulundu. 

 

 

 



 64 farklı kimyasal yapıdan 

sentezlenen 500 farklı nano yapılı 

kaplama labaratuvar da sentezlenmiş 

ve bunların biyo-kirlenmeyi önleme 

kapasiteleri ve yosun tutmama 

performansları saptanmıştır. 

 Seçilen 15 kaplama denizde son 

kullanıcılar tarafından kullanılmak 

üzere seçilmiştir. Bazı kaplamalar bu 

testlerde kısmen başarılı olmuş ve 

daha da geliştirilip, ticarileştirilmek 

üzere ayrıca seçilmişlerdir. 

 Bir kaplamanın kimyasal yapısı, yüzey 

özelikleri ve biyo-kirlenmeyi önleme 

performansları arasındaki temel 

etkileşimler konusunda da önemli 

gelişmeler sağlanmıştır. 

 Proje esnasında 70’ten fazla makale 

yayınlanmıştır. 

 

 

 Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BİYO-KİRLENMEYİ ÖNLEYEN GELİŞMİŞ NANO YAPILI 

YÜZEYLER (AMBIO) 

Biyo-kirlenme bakteri, yavru midye ve yosun 

alglarının bir yüzeye yapışması ile meydana 

gelir. Gerek gemilerde yakıt tüketimi, 

gerekse de büyük soğutma tesislerinde 

boruların tıkanmasına sebep olarak önemli 

ekonomik zararlara sebep olur. Bu yapışma, 

canlı mikroorganizmalar ile yüzeyin birkaç 

nanometre üzerindeki tabakalar arasındaki 

bazı etkileşmelerden kaynaklanır. AMBIO 

projesinin hedefi hem farklı nano yapılı 

yüzeyler sentezleyerek bu yapışmanın 

azaltılmasını sağlamak hem de bu 

yapışmanın mekanizmasını anlamaktır. 

Farklı kimyasal yapıdaki yüzeyler üzerinde 

nano boyuttaki etkileşmelerin anlaşılması 

biyo-kirlemeyen yüzeylerin geliştirilmesini ve 

endüstriye üretimine yararlı olacaktır. 

Bu proje, disiplinler-arası 

bir projedir. 

Nanoteknoloji, polimer ve 

yüzey bilimi, kaplama 

teknolojisi, hidrodinamik 

ve deniz biyolojisi bilim 

dallarını kapsamaktadır. 

Projede endüstriden, son 

kullanıcılardan, araştırma 

kurumlarından ve 

üniversitelerden 31 ortak 

vardır. Avrupa Birliğinden 

12 ülke ve ayrıca Türkiye, 

Norveç ve İsrail de 

projeye ortaktır. Avrupa 

Birliğinde ilk defa bu 

kapsamda kritik kütlesi 

yüksek sayıda ve farklı 

disiplinlerden gelen 

araştırıcılar tek bir hedef 

için biraya gelerek zehirli 

biyosit içermeyen yeni 

biyo-kirlenmeyen yüzey 

sentezi için beraber 

çalışmışlardır. Bu projede 

64 farklı kimyasal yapıdan 

sentezlenen 500 farklı 

nano yapılı kaplama 

labaratuvar da 

sentezlenmiş ve bunların 

biyo-kirlenmeyi önleme 

kapasiteleri ve yosun 

tutmama performansları 

saptanmıştır. Seçilen 15 

kaplama denizde son 

kullanıcılar tarafından 

kullanılmak üzere 

seçilmiştir. Bazı 

kaplamalar bu testlerde 

kısmen başarılı olmuş ve 

daha da geliştirilip, 

ticarileştirilmek üzere 

ayrıca seçilmişlerdir. Bir 

kaplamanın kimyasal 

yapısı, yüzey özelikleri ve 

biyo-kirlenmeyi önleme 

performansları arasındaki 

temel etkileşimler 

konusunda da önemli 

gelişmeler sağlanmıştır. 

 

Destekleyen Kurum   :  EC (Avrupa Birliği ) 

Başlangıç/Bitiş tarihi :  2005/ 2010 

Süresi          :  60 Ay 

Bütçesi          :  276.000 EUR 

 

Prof. Dr. 
Hüsnü Yıldırım ERBİL 
Mühendislik Fakültesi, 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
 

 
İlgi Alanları: Polimer Yüzeyleri, Temas Açısı, Damla 

Buharlaşması, Damla Yoğunlaşması, Superhidrofobik 

Yüzeyler, Sıvı Bilyeler, Yüzey Desenleme, Yosun-Tutmayan 

Yüzeyler, Buz-Tutmayan Yüzeyler, Emülsiyon 

Polimerizasyonu, Süperkritik CO2 Polimerizasyonu 

 



 Toz ZnO ile aynı fotokatalitik aktiviteye 

sahip ince filmler üretildiğinin belirlenmesi 

  

 En uygun reaktör tipi ile her iki 

boyarmaddenin fotokatalitik oksidasyonunda 

yüksek performans göstermesi. 
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   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

ZnO İNCE FİLM FOTOKATALİZÖR HAZIRLANMASI VE 

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITAN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BİR 

FOTOREAKTÖR SİSTEMİNDE TEST EDİLMESİ 

 Birbirinden farklı malzemeler üzerinde ince 

film ZnO kaplamak ve uygun yöntemi 

geliştirmek  

 

 Yöntemin kolay temin edilebilen-pahalı 

olmayan kimyasallarla materyallar (boncuk, 

halka ve boru formunda cam, seramik ve 

kuvars) üzerine uygulanabilir olması. 

 

 Fotokatalitik aktivite testi için bilgisayar 

destekli bir sistem geliştirilmesi. 

 

 Üç faklı reaktör tipinin kullanarak katalitik 

performanslarının karşılaştırılması ve en uygun 

reaktör tipinin belirlenmesi.  

Bu projede, çeşitli 

malzemeler üzerinde ince film 

ZnO kaplamak amacıyla 

amonyum çinkat kimyasal 

çözelti çöktürme yöntemi 

geliştirilmiştir.  Yöntem,  

boncuk, halka ve boru 

formunda cam, seramik ve 

kuvars materyallar üzerinde 

ucuz kimyasallarla kolayca 

uygulanabilmektedir. Katalitik 

filmler XRD, AFM, SEM, temas 

açısı ölçümü gibi değişik 

tekniklerle karakterize 

edilmiştir. XRD kırınım analizi 

katalizör filmindeki ZnO nun, 

amorf yapı ile birlikte 

wurtzite (zincite) kristal 

yapısında oluştuğunu 

göstermiştir. SEM cihazı 

görüntüleriyle cam ve seramik 

yüzeyindeki ortalama ZnO 

tane çapı 300–400 nm arasında 

ölçülmüştür. Ayrıca, ince film 

kalınlığı 20 kaplama 

sonucunda 1,41 µm olarak 

hesaplanmıştır. Temas açısı 

analizinde ZnO ince film 

yüzeyinin hidrofilik davranış 

sergilediği belirlenmiştir. Yarı-

iletken filmlerin optik 

geçirgenliği band gap değeri 

3.24 eV olarak ölçülmüştür. 

Fotokatalitik aktivite testi için 

bilgisayar destekli bir sistem 

geliştirilmiştir. Yalancı 

1.mertebe kinetik model hız 

sabitleri ile proses 

değişkenleri arasında modeller 

kurulmuştur. Bu amaçla boru 

çapı ve destek malzeme tipine 

ve boyuna bağlı olarak; 

substrat konsantrasyonu, 

volumetrik foton soğurma hızı, 

volumetrik veya yüzeysel 

katalizör yüklemesi proses 

değişkenleri olarak 

incelenmiştir. Model substrat 

olarak metiloranj ve bir tekstil 

azo boyar maddesi 

kullanılmıştır. 

 

  

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK  

Başlangıç/Bitiş T.     : 2005/2008 

Süresi        : 36 Ay 

Bütçesi        : 147.198 TL 

İlgi Alanları: • Kimyasal Süreçlerde termodinamik ve egzerji 

analizi,  Proses Optimizasyonu,  Endüstriyel araştırmaların 

planlanması, Elektrokimyasal ve fotokimyasal süreçlerin 

atıksu arıtımında kullanılması. 

 
 

Toz Katalizörlü deneylerde kullanılan deney sistemi (a. Önden, b. Üstten Görünüş)  



 

 1  İyi bir katalizör 

 2  İşleyen bir deney düzeneği 

 3  Katalizör üretme kapasitesi 

Prof. Dr. (Emekli) 
Mehmet Alaittin Hastaoğlu 
Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

METANDAN KATALİTİK YOLLA HİDROJEN ÜRETİMİ, 

REAKSİYON KİNETİĞİNİN VE KULLANILAN 

KATALİZÖRLERIN GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanların: 

Hareketli Sınır Problemleri 

Katı-Gaz Reaksiyonları 

Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 

 1 Metandan hidrojen elde edilmesi için 

katalizörier geliştirilmesi  

 

 2 Katalizör deneme ünitesi tasarımı ve 

üretimi  

 3 Katalizörleri deneme ve karakterlerini 

belirleme 

Metandan katalitik 

tepkimelerle hidrojen 

üretimi incelenmiştir. 

Ni/CexZryAlz (w%Ni) 

katalizörleri Birlikte 

Çöktürme ve Sol-jel 

yöntemleriyle hazırlanarak 

karakterize edilmiştir 

(TEM, SEM, BET, XRD). 

Katalizörler kısmi 

oksidasyon için tasarlanıp 

kurulan bir katalizör-test-

düzeneğinde denenmiştir. 

Hidrojen üretimi ve metan 

dönüşümü için en iyi 

katalizörler tespit 

edilmiştir. Kinetik 

parametreler deney 

sonuçlarından lineer-

olmayan-minimum-kareler 

metoduyla bulunmuştur. 

Çok sayıda elementer 

tepkime adımlarından 

oluşan tepkime 

mekanizmaları incelenmiş 

ve karmaşık sistemlerde 

cebirsel tepkime hız 

ifadelerini bulmanın ancak 

çok sayıda varsayımlarla 

mümkün olacağı 

gösterilmiştir. Elde edilen 

basit ve literatürden 

tepkime hız ifadelerini 

kullanarak membranlı 

dolgu ve akışkan yatak 

modellemesi yapılmıştır. 

Çok dar uygulama alanı ve 

aşırı sayıda varsayımlarla 

geliştirilebilen Langmuir-

Hinshelwood mekanizması 

yerine R2 > 0.99 olacak 

şekilde uyumluluk gösteren 

power-law parametreli hız 

ifadelerinin de başarıyla 

kullanılabileceği 

gösterilmiştir. Ayrıca 

varsayımlar olmadan 

kullanılabilecek çok geniş 

uygulama alanlı kinetik 

tepkime hızları bulma 

yöntemi teklif edilmiştir.   

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007/2009 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 178.000 TL 

CO2 + * ↔ CO2*      (1) 
CO2* + * ↔ CO* + O*     (2) 
------------------------------------------------ 
CH4* + O* →Ürün* + * (164) 
Ürün* → Ürün + * (165) 

SİSTEMDEKİ REAKSİYONLARDAN BAZILARI 

Bir katalizörün SEM görüntüsü Bir katalizörün TEM görüntüsü 



 

 1 Nanokil içeren yüksek bariyer ve 

mekanik özelliklere sahip esnek 

filmler üretmek, 

 

 2 Nanokil içeren yüksek bariyer ve 

mekanik özelliklere sahip esnek 

filmler üretmek için gerekli olan 

optimum ekstrüzyon koşullarını 

belirlemek, 

 

 3 Nanokil içeren esnek filmler ile 

sucuk ve kaşar peynirinin raf ömrünü 

uzatmak. 

 

 

Prof. Dr. 
Murat ÖZDEMİR 
Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

NANOTEKNOLOJİ İLE BARİYER FİLM ÜRETİM 

TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları:  Ambalajlama, polimer teknolojisi, ekstrüzyon, 

balon yöntemiyle esnek film üretimi 

 

 

 1 Esnek filmlerin bariyer ve mekanik 

özelliklerini iyileştirmek, 

 

 2 Gıdaların raf ömrünü arttırmak. 

 

 

 

 

Projenin ilk safhasında 

polietilen, polipropilen ve 

poliamid içine nanokil 

entegre edilerek polimer 

film nanokil ile ekstrude 

edilmiş ve pilot üretim 

yapılmıştır. Film üretimine 

önemli etkisi olan 

ekstruder ana çalışma 

parametreleri (vida 

sıcaklığı, vida basıncı, vida 

hızı, kalıp sıcaklıkları ve 

soğutma ünitesi işlem 

koşulları) belirlenmiştir. 

Projenin ikinci safhasında 

üretilen filmlerin yoğunluk, 

camsı geçiş ve erime 

sıcaklıkları, oksijen 

geçirgenlikleri, su buharı 

geçirgenlikleri, şeffaflıkları 

ve yüzey özellikleri 

belirlenmiştir. Projenin 

üçüncü safhasında filmlerin 

su, etil alkol, asetik asit ve 

yağda migrasyon testleri 

yapılmıştır. Projenin son 

aşamasında, seçilen yüksek 

bariyer özelliklerine sahip 

film veya film 

kombinasyonları, ambalaj 

içinde modifiye atmosfer 

şartlarının yaratıldığı sucuk 

ve kaşar peynirlerinin 

ambalaj materyali olarak 

kullanılmıştır. 

Nanoteknoloji ürünü olan 

bariyer filmler ile 

ambalajlanan sucuk ve 

kaşar peynirlerinin raf 

ömürleri halihazırda 

piyasadaki ambalajlı sucuk 

ve kaşar peynirlerinin raf 

ömürleri ile 

karşılaştırılmıştır.  

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :   2008 / 2011 

Süresi      :   36 Ay 

Bütçesi      :  163.180 TL 



 Li-S batarya çalışması sırasında 

bataryada meydana gelen 

reaksiyonların ve lityum yüzeyinde 

gerçekleşen dendritik yapıların 

anlaşılması sağlanarak çözüme 

yönelik fikirler geliştirmek. 

 

 1000 çevrim üzerinde 400 Wh/kg 

enerji yoğunluğuna sahip Li-polisülfit 

hücre paketlerinin hazırlanması. 

 

 Bu bağlamda Li-S bataryaların 

elektrikli araçlarda kullanılmasına 

olanak vermek. 

 

 

Yrd. Doç. Dr.  
Rezan DEMİR ÇAKAN 
Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

LİTYUM SÜLFÜR BATARYA PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ: 

ÇÖZÜNMÜŞ POLİSÜLFİT BİLEŞİKLERİ VE KORUYUCU TABAKA İÇEREN 

LİTYUM METALİNİN REDOKS AKIŞLI BATARYALARDA KULLANILMASI  

İlgi Alanları: Lityum iyon bataryalar için elektrot malzemesi 

geliştirilmesi, Li-S bataryalar, Sodyum-iyon bataryalar, 

Hidrotermal Karbonizasyon, Hidrojen Depolama 

 

 Li negatif elektrot yüzeyinin farklı 

karakterizasyon yöntemleriyle 

incelenmesi. 

 

 İkili faz elektrolit kullanılması: 

kullanılacak olan ikili faz elektrolitler, 

yüksek performansların elde edilmesine 

olanak sağlamanın yanında Li elektrot 

yüzeyinde çözünmüş polisülfitlerin 

etkisini kontrol ve test etmek için de 

fayda sağlayacaktır. 

 

 Geliştirilecek olan Li-polisülfit sistemi ile 

redoks akışlı batarya tasarımı. 

 

Lityum iyon bataryalar (LIB)  

günümüzde taşınabilir 

elektronik cihazların 

%90’ında kullanılmaktadır 

ve otomobillerde de 

kullanımı amaçlanmaktadır. 

Batarya ağırlığı, çalışma 

voltaj aralığı ve teorik 

kapasiteleri göz önüne 

alındığında günümüzdeki Li-

iyon batarya teknolojisi ile 

elektrikli araçlarda menzil 

160-200 km arasındadır ve 

içten yanmalı motorlarla 

kıyaslandığında önemli bir 

dezavantajı olduğu 

görülmektedir. Lityum-

sülfür (Li-S) bataryalar 

mevcut Li-iyon teknolojisi 

ile karşılaştırıldığında enerji 

yoğunluğu beş kat daha 

fazladır. Li-S bataryalar oda 

sıcaklığında çok rahat 

çalışırlar, yüksek teorik 

kapasiteye sahiptirler (1672 

mAh/g), maliyetleri 

düşüktür (ton başına 

yaklaşık 150 $) ve çevre 

dostudur. Tüm bu özellikler 

mevcut Li-iyon teknolojisi 

ile sağlanamaz. Li-S 

bataryaların yeni nesil şarj 

edilebilir piller arasında 

yaygın kullanıma 

erişebilmesinde en önemli 

engel pillerin uzun şarj-

deşarj ömürlerinin 

olmamasıdır. Bu sebeple Li-

S bataryalarda probleme 

yönelik çalışmalar yapmak 

gerekmektedir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2014 / 2017 

Süresi       :  36 Ay 

Bütçesi       :  289000 TL 

 



 

  Ülkemizin öncelikli alanlarından biri 

olan enerji konusunda, özgün değere 

sahip, ulusal/uluslararası literatüre 

katkı sağlayacak nitelikli yayınlar ve 

/veya patent eldesi mümkün 

olabilecek, 

  Proje kapsamında üretilecek anot ve 

katot malzemeler ayrıca organik 

elektrolit içeren Li/Na-iyon 

bataryalarda da kullanılabilme 

potansiyeli olduğundan enerji 

sektörü için yaygın etkisi yüksek bir 

proje olabilecek, 

 Yine proje kapsamında elde edilen 

ürünler, süperkapasitör, adsorban, 

katalizör olarak da kullanılabilme 

potansiyeline sahip olduğundan yeni 

projelerin üretilme olanağı olacak, 

 Biyoatıklardan faydalı malzeme 

eldesi mümkün olacak, 

  Bu projeden edinilecek tecrübe ve 

bilgi birikimiyle yerli şarj edilebilir 

batarya eldesi mümkün olabilecektir. 

 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ÇEVREYE DUYARLI SULU ELEKTROLİT BATARYALARIN 

GELİŞTİRİLMESİ: HİDROTERMAL KARBON VE SODYUM 

TEMELLİ ELEKTROT MALZEMELERİN KULLANILMASI 

  Düşük maliyetli, yüksek güvenlikli, yeni 

nesil, sulu elektrolit hibrit iyon enerji 

depolama sisteminin oluşturulması ve 

performanslarının geliştirilmesi, 

 

  Nihai amaç yer sıkıntısının yaşanmadığı, 

akıllı şebeke gibi taşınmaz (stationary) 

uygulamalarda kullanılmak üzere ~1,5 V 

değerlerine ulaşabilen, 80 Wh/kg enerji 

yoğunluğuna sahip, en az 1000 çevrim 

çalışabilen, ucuz ve çevreci bir hibrit 

sistem geliştirmektir. 

 

 

Uzun çevrim ömrü, düşük 

maliyet, çevreci olma ve 

yüksek güvenlik enerji 

depolama sistemleri (EDS) 

için öncelikli 

parametrelerdir. Bu 

nedenle yeryüzünde bol 

bulunan, toksik olmayan ve 

kararlı yapıya sahip 

sistemlere ihtiyaç vardır. 

Önerilen projede, hibrit 

iyon batarya sistemlerinin 

taşınmaz (stationary) 

uygulamalar için 

geliştirilmesi amaçlanmış 

ve kullanılacak tüm sistem 

isterleri (anot, katot ve 

elektrolit) bu amaç 

doğrultusunda titizlikle 

seçilmiştir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2017 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 231.306 TL 

Yrd. Doç. Dr.  
Rezan DEMİR ÇAKAN 
Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
 

 
İlgi Alanları: Lityum iyon bataryalar için elektrot malzemesi 

geliştirilmesi, Li-S bataryalar, Sodyum-iyon bataryalar, 

Hidrotermal Karbonizasyon, Hidrojen Depolama 

 



 Bugünün teknolojisinden daha iyi 

çevrim performansına sahip yüksek 

enerjili bataryaların geliştirilmesi. 

 

 Daha ucuz batarya bileşenlerinin 

geliştirilmesi. 

 

 Mevcut batarya teknolojilerine göre 

daha güvenilir, ucuz ve çevre dostu 

olan sulu polisülfit bataryaların 

kullanılması. 

 

 Yeni katı elektrolitlerin 

sentezlenmesi. 

 

 Çevrim performansının düşmesine 

neden olan kısıtlayıcı parametrelerin 

anlaşılması. 

 

 Şu zamana kadar Li-S batarya 

üzerinde çalışma yapan 

araştırmacılar tarafından 

önemsenmemiş olan Li negatif 

elektrotun incelenmesi. 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

Li-S BATARYALAR İÇİN YENİ KAVRAMLAR:  

KATOLİT KULLANIMI 

 Lityum metal elektrot yüzeyinin XPS ve 

diğer analitik cihazlar ile incelenerek 

farklı çözücü tuz ve katkı 

malzemelerinin Li yüzey tabakası 

oluşumu üzerindeki etkisinin 

incelenmesi. 

 

 LIPON olarak adlandırılan Li anot 

koruyucu tabakasının PLD ile üretilerek 

anot korozyonu ve polisülfit gidiş-geliş 

(shuttle) problemlerinin çözülmesi. 

 

 Li-S veya Li-polisülfit bataryalar ile 

uyumlu olan katı elektrolitleri 

sentezlenmesi. 

 

 Redoks akışlı bataryalar alanında 

katolitlerin potansiyel kullanımının 

araştırılması. 

 

 Polisülfit sulu bataryaların detaylı analizi 

ve Li-iyon bataryalarda kullanımı. 

Elementel sülfürün ucuz 

oluşu (ton başına 150$) 

geçtiğimiz yüz yıl boyunca 

birçok alanda kullanımını 

çekici kılmıştır. Bu 

malzemenin elektrot 

olarak ilk kullanımı 50 yıl 

öncesine dayanmaktadır. 

Oda sıcaklığında çalışan 

lityum-sülfür (Li-S) 

batarya konfigürasyonu, 

sülfürün düşük ağırlığı ve 

bu sebeple yüksek 

kapasiteye sahip oluşu 

(1672 mAh/g), toksik 

olmayışı sebebiyle 

kullanım açısından 

oldukça mantıklı bir 

seçenektir. Ayrıca bu 

özellikleri dolayısıyla 

birçok Li-iyon bataryadan 

daha üstündür. Li-S 

batarya sistemi batarya 

üzerine çalışma yapan 

araştırmacıların uzun 

zamandır ilgisini çekse 

de, düşük çevrim ömrü 

gibi kısıtlayıcı etkenler 

pratikte kullanımlarını 

engellemektedir. 

Çalışması yapılmış olan bu 

projede Gebze Teknik 

Üniversitesi (GTÜ) ve 

Laboratoire de Réactivité 

et Chimie des Solides 

(LRCS) ikili iş birliği 

içerisinde bulunarak; bu 

kısıtlayıcı etkenler 

üzerinde hem temel 

seviyede, hem de 

uygulama açısından 

birtakım çözümler 

geliştirmişlerdir. Bu 

çalışmada yeni bir bakış 

açısı olarak kimyasal 

olarak sentezlenmiş olan 

polisülfit türleri (katolit) 

kullanılmış ve farklı 

elektrokimyasal sistemler 

ve konfigürasyonlar 

uygulanmıştır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2013 / 2015 

Süresi       :  18 Ay 

Bütçesi       :  21 800 TL 

 

Yrd. Doç. Dr.  
Rezan DEMİR ÇAKAN 
Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
 

 
İlgi Alanları: Lityum iyon bataryalar için elektrot malzemesi 

geliştirilmesi, Li-S bataryalar, Sodyum-iyon bataryalar, 

Hidrotermal Karbonizasyon, Hidrojen Depolama 

 



 

 Yeryüzünde bol miktarda bulunan 

elementlere (Na ve S) dayalı 

sistemler ile günümüz batarya 

sistemlerinden daha düşük maliyetli 

taşınmaz batarya sistemi eldesi 

mümkün olacaktır, 

 

 Sentezlenen malzemeler organik 

elektrolit bataryalar için de 

potansiyel elektrotlar olacaktır, 

 

 Hedeflenen sulu elektrolit sistemleri, 

günümüz batarya teknolojilerinden 

daha güvenli ve çevreye duyarlı 

sistemler olacaktır, 

 

 Çözünmüş polisülfitlerin kullanımı 

klasik Li-S bataryalardan daha uzun 

çevrim performansı sağlayacaktır, 

 

 Diğer su temelli bataryalar için uygun 

olabilecek yeni seperatörler 

geliştirilecektir, 

 

 Nihai amaç ise 500 çevrim üzerinde 

120 Wh/kg enerji yoğunluğu elde 

etmektir. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SULU ELEKTROLIT İÇEREN TAŞINMAZ NA-IYON/POLYSÜLFIT 

BATARYALARIN GELIŞTIRILMESI 

 Na-iyon katot aktif malzemelerin sentezi 

ve karakterizasyonu, 

 

 Sulu sistemlerde farklı polisülfit 

sistemlerin detaylı analizi ve 

elektrokimyasal araştırılması, 

 

 Farklı (gözenekli) karbon kaynaklarının 

yüzey fonksiyonelliği, 

 

 Na-iyon iletken katı elektrolitlerin 

geliştirilmesi, 

 

 Sulu elektrolitlere uygun polimer 

elektrolit bileşenlerinin geliştirilmesi, 

 

 Na-iyon/polisülfit tam hücre batarya 

sisteminin oluşturulması. 

 

 

 

Sodium-iyon bataryalar 

yeryüzünde bol miktarda 

bulunmaları ve ucuz 

olmalarından dolayı büyük 

ölçekli enerji depolama 

sistemleri için uygundur. 

Taşınmaz uygulamalar için 

depolanan enerji başına 

düşen (€/kWh) maliyet 

önemli olduğundan daha 

ucuz enerji depolama 

opsiyonları sulu 

elektrolitler ile elde 

edilebilir. Bir diğer dikkat 

çekici yüksek enerji ve 

düşük maliyetli batarya 

sistemi ise doğada bol 

miktarda bulunan oda 

sıcaklığında çalışan Li-S 

teknolojisidir. Türkiye 

(Gebze Teknik Üniveritesi, 

GTÜ) ve Fransa 

(Laboratoire de Réactivité 

et Chimie des Solides, 

LRCS, Join Research Center 

between University of 

Picardie Jules Verne CNRS) 

arasında yürütülen bu ikili 

işbirliği projesinde bu üç 

enerji depolama sistemini 

bir araya getirmek 

amaçlanmış ve sulu 

elektrolit Na 

iyon/çözünmüş polisülfit 

bataryalar daha önce hiç 

çalışılmamıştır.   

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2017 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 35.100 TL 

Yrd. Doç. Dr.  
Rezan DEMİR ÇAKAN 
Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
 

 
İlgi Alanları: Lityum iyon bataryalar için elektrot malzemesi 

geliştirilmesi, Li-S bataryalar, Sodyum-iyon bataryalar, 

Hidrotermal Karbonizasyon, Hidrojen Depolama 

 





 

 1. Sentetik kesme sıvılarının çevreye 

ve insan sağlığına verdiği zararın 

minimuma ineceği düşünülmektedir. 

 2. Geliştirilen bitkisel esaslı kesme 

sıvıları işleme performansını 

iyileştirebilecektir.   

 3. Geliştirilen bitkisel esaslı 

kesme sıvılarının ticari mineral ve 

sentetik kesme sıvılarına 

alternatif olacağı 

düşünülmektedir.  

 

Prof. Dr. 
Babür Özçelik 
Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BİTKİSEL YAĞ ESASLI METAL İŞLEME SIVISININ GELİŞTİRİLMESİ 

VE TALAŞLI İMALATTA UYGULAMASI   

  

 

İlgi Alanları: Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, CNC 

Tezgahlar ve Programlama, Talaşlı İmalat ve Kesici Takımlar, 

Plastik Enjeksiyon ve Dövme Kalıpçılığı, Plastik Malzemeler ve 

Mekanik Özellikleri  

 Bitkisel (ayçiçeği, kanola, soya yağı ve 

bunların karışımı) esaslı kesme sıvılarının 

geliştirilmesi ve üretilmesi.  

 

 Geliştirilmiş kesme sıvılarının talaşlı 

imalatta kullanılabilirliğinin 

araştırılması. 

 

 Farklı operasyon tipleri (frezeleme, 

delme ve tornalama) ve farklı 

mühendislik malzemeleri için en uygun 

bitkisel esaslı kesme sıvılarının 

belirlenmesi. 

 

 

 

Bu proje, hem bitkisel esaslı 

kesme sıvılarının formülasyonu 

hem de bu kesme sıvıları ile 

talaş kaldırılması üzerine 

odaklanmıştır. Bu amaçla, 

formüle edilen kesme 

sıvılarının kimyasal ve fiziksel 

karakterizasyonları yapılmıştır. 

Yeni geliştirilen bitkisel esaslı 

kesme sıvılarının 

frezelemedeki, delmedeki ve 

tornalamadaki performansları 

değerlendirilmiştir. 

İş parçası malzemesi olarak 

AISI 304, AISI 304L paslanmaz 

çelik ve 7075 serisi alüminyum 

malzeme kullanılmıştır. Delik 

delme ve frezeleme deneyleri 

CNC işleme merkezinde, 

tornalama deneyleri üniversal 

tornada yapılmıştır. 

Deneylerde karşılaştırma için, 

bitkisel, mineral ve yarı 

sentetik esaslı kesme sıvıları 

kullanılmıştır. 

Delik delme deneylerinde 

sabit devir sayısı, ilerleme ve 

delme derinliği değerleri için 

performans deneyleri 

yapılmıştır. Tornalama 

deneylerinde dört farklı deney 

tasarımı kullanılmıştır. Bunlar 

Taguchi, D-Optimal, ilerleme 

hızının etkisi ve performans 

deneyleridir. Frezeleme 

deneylerinde farklı kesme 

hızları ve ilerleme 

değerlerindeki takım aşınması, 

kuvvet ve yüzey pürüzlülüğü 

verileri elde edilmiştir.  

Genel olarak deney sonuçları, 

geliştirilen bitkisel esaslı 

kesme sıvılarının kuvveti, 

takım aşınmasını ve yüzey 

pürüzlülüğünü azaltmada 

performansının diğer ticari 

kesme sıvılarına eşit veya 

ticari kesme sıvılarından daha 

iyi olduğunu göstermiştir. 

   

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2010 

Süresi       :  36 Ay 

Bütçesi       : 179,380 TL 



 

 1. Plastik malzemeler doğada uzun 

yıllar bozunmadığı için çevresel 

problemlere sebep olmaktadır. Geri 

dönüşüm prosesi, atık plastiklerin 

çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 

azaltan en etkili metotlardan biridir. 

Bu nedenle, bu proje sonucunda 

plastiklerin geri dönüşümü ile atık 

plastikler tekrar kullanılabilecek ve 

hammadde çıkarımı azalacaktır.  

 

 2. Geri dönüştürülmüş plastiklerin 

kullanılması ile malzeme maliyeti 

azalacaktır. 

 

               

                   

 

 

 

 

 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

PLASTİK ENJEKSİYONDA OLUŞAN PLASTİK  ATIKLARIN TEKRAR 

KULLANILABİLME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ  

  

 

 Tekli, ikili ve üçlü polimer 

malzemelerinin geri dönüşümünün 

yapılması. 

 

 Cam elyaf katkılı polimer 

kompozitlerinin geri dönüşümünün 

yapılması.  

 

 Saf ve geri dönüştürülmüş polimerlerin 

ve polimer kompozitlerinin mekanik ve 

kimyasal özelliklerinin araştırılması. 

 

 Geri dönüşüm sayısının mekanik ve 

kimyasal özellikler üzerindeki etkisinin 

incelenmesi.  

 

 

 

                     

 

 

 

 

                

 

 

 

Plastik malzemelerin 

şekillendirilmesinde en çok 

kullanılan metotlardan birisi 

plastik enjeksiyon metodudur. Bu 

şekillendirme işlemi esnasında, 

soğuk yolluklu kalıplarda yolluk 

kısımları, ilk basım esnasında 

deneme ürünleri ve tolerans dışı 

ürünlerden oluşan atık 

malzemeler meydan gelmektedir. 

Bu proje, yaygın olarak kullanılan 

plastiklerin atık olduğu 

durumlarda değerlendirilebilmesi 

durumunda mekanik ve kimyasal 

özellikleri hakkında bilgi 

sunmaktadır. 

Bu projede, plastik enjeksiyon 

kalıpçılığında tekli (PP, AYPE, PS, 

PC, ABS, PA, PVC), ikili (PP-PE, 

PC-ABS, PBT-PC, PA6-ABS) ve üçlü 

(PA6-PA66-ABS, PBT-PC-ABS, PA6-

PC-ABS) karışım plastik 

malzemelerin cam elyaf katkılı ve 

katkısız olanlarının saf ve geri 

dönüştürülmüş numunelerinin 

mekanik ve kimyasal 

özelliklerindeki değişim incelendi. 

Polimer karışımlar hazırlanırken 

malzemelerin saf, 1., 2., 3., 4., 

5. geri dönüşümleri ile belli 

oranlarında saf  polimerlere 

karıştırılmış geri dönüşümlü 

malzemeler hazırlandı. Geri 

dönüşüm için malzemeler kırma 

makinesinde kırıldı ve  üretimi ise 

plastik enjeksiyon makinesinde 

gerçekleştirildi. Her bir 

enjeksiyon basımında testler için 

gerekli sayıda numune alındı. Saf 

ve geri dönüşümlü malzemelerin 

mekanik özelliklerindeki 

değişimleri incelemek için çekme 

testi (maksimum uzama (%), 

çekme dayanımı, akma dayanımı 

ve elastisite modülü), eğilme 

testi, izod darbe testi ve eriyik 

akış testleri uygulandı. Kimyasal 

özellikleri incelemek için ise 

malzemelere SEM analizi, 

kızılötesi (Infrared) spektroskopisi 

(FTIR), termal gravimetrik analiz 

(TGA), diferansiyel taramalı 

kalorimetri (DSC) testleri 

uygulandı. 

Genel olarak tüm malzemelerde 

geri dönüşüm sayısı arttıkça darbe 

ve eriyik akış değerlerinde artış 

meydana gelirken, diğer 

özelliklerde önemli değişiklikler 

görülmedi. Yapılan kimyasal 

testler sonucunda 5 geri dönüşüm 

sonunda malzeme özelliklerinin 

değişmediği görüldü. 

   

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :   2010 / 2013 

Süresi       :  36 Ay 

Bütçesi       :  286,835 TL 

SAF (VİRJİN)  

GERİ DÖNÜŞÜM  

İlgi Alanları: Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, CNC 

Tezgahlar ve Programlama, Talaşlı İmalat ve Kesici Takımlar, 

Plastik Enjeksiyon ve Dövme Kalıpçılığı, Plastik Malzemeler ve 

Mekanik Özellikleri  

Prof. Dr. 
Babür Özçelik 
Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü 
 

 



 İnsansız Hava Araçlarının (İHA) enerji 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

300W’lık yerli bir PEM tipi yakıt 

hücresi sistemi geliştirilmesi. 

 

 Yeni Sistem geliştirilmesiyle 

kullanılan yakıt hücresi elemanlarının 

yerlileştirilmesi sağlanacaktır.   

 

 İnsansız Hava Araçları için geliştirilen 

bu ürünün modifikasyonlar sonrasında 

pek çok farklı üründe kullanılması ve 

ticarileştirilmesi düşünülmektedir. 

 

 Bu çalışma kapsamında geliştirilecek 

olan sistemlerin ileri ki dönemde 

ticari hava araçları, ev tipi sistemler 

vb. uygulama alanlarında 

ticarileştirilmesi de plan 

dahilindedir. Farklı güç değerlerinde 

geliştirilecek olan ürünler askeri-sivil 

uygulamalarda yerini alacaktır.   

 

Doç. Dr.  
İlyas Kandemir 
Mühendislik Fakültesi 
Makina Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN PEM TİPİ  

YAKIT HÜCRESİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ 

Çalışma Alanları: Moleküler Gaz Dinamiği,  

Sıkıştırılabilir Akışkanlar Mekaniği, Aerodinamik,  

Yenilenebilir Enerji, İnternet Teknolojileri, Robotik 

 Daha verimli PEM tipi yakıt hücresi 

sistemi tasarlanması. 

 

 Yakıt Hücresinin farklı çalışma 

ortamlarına uyumluluğunun 

geliştirilmesi. 

 

 Sodyum Bor Hidrür’ün (SBH) hidrojen 

depolayıcı olarak kullanım alanının 

artırılması. 

 

 Yakıt hücreli İHA’larda ağırlık 

probleminin azaltılması. 

 

 Pt veya Ru temelli pahalı katalizörler 

yerine ucuz katalizörler kullanılması.  

 

Günümüzde Hidrojenin 

depolanması için önemli 

yöntemlerden biri de 

hidrojenin Sodyum Bor 

Hidrür (SBH) gibi bir alkali 

metal hidrürün yapısında 

bulunarak depolanmasıdır.  

SBH’ün % 10,6’lık teorik 

hidrojen depolama 

kapasitesi ve Türkiye’nin 

zengin bor yataklarının 

bulunması hidrojen 

depolama tercihi 

konusunda SBH’ü bir adım 

öne çıkarmaktadır.  

SBH’e su eklenmesi 

durumunda kullanılan 

katalizörün yardımıyla 

açığa saf Hidrojen gazı 

çıkmaktadır.  

Sodyum Bor Hidrürle 

hidroliz tepkimesine giren 

2 molekül suyun yapısında 

bulunan 4 Hidrojen atomu  

açığa çıkmakta ve bu 

sayede Hidrojen gazının 

teorik verimi % 21,2’ye 

ulaşmaktadır.  

Bu prensipler göz önünde 

bulundurularak bu projede 

SBH’den Hidrojen gazı 

üreten modüler bir kartuş 

sistemi geliştirilmiştir.  

SBH kartuş sisteminin 

kapasitesi İHA’nın  havada 

kalma süresiyle doğru 

orantılıdır.  

Destekleyen Kurum:  Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı (SAN-TEZ) 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2011 / 2013 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       : 750.000 TL 

 

 



 

 Korozyona dayanıklı 

 Elektriksel iletkenliği, gaz difüzyon/ 

geçirgenlik, yoğunluğu, ısıl iletkenliği 

amaca matuf iyileştirilmiş 

 Mekanik özellikleri artırılmış, kolay 

işlenebilir malzemeden plakaların 

üretilmesi 

 Çevre dostu Hidrojen teknolojisin 

geliştirilmesi 

 

Doç. Dr. 
Mehmet Ali ARSLAN 
Makine Fakültesi 
Tasarım ve İmalat Müh. 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

POLİMER ELEKTROLİT MEMBRANLI YAKIT PİLLERİ İÇİN 

GRAFİT-POLİMER BİPOLAR PLAKALARIN 

GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları: Makine Tasarım, Tasarım Optimizasyonu, 

Kompozit Malzemeler, Sonlu Elemanlar ve Deneysel Tasarım 

 

 Grafit-kompozit karışımı malzemelerin 

bipolar plaka imalatında mevcut 

üstünlerinden  faydalanarak kullanılması 

 Yine bu plakaların iyi olmayan elektriksel 

ve mekanik özelliklerinin amaca matuf 

karıştırma  ve presleme ile iyileştirilmesi 

 Değişik oranlarda plaka malzemelerinin 

özelliklerinin çalışma verimi açısından 

değerlendirilmesi ve karşılaştırılması 

 Plaka malzemelerinin seçiminin yanında 

gazların yüzeylere dağılımını sağlayan 

plaka akış kanal tasarımı 

 Ve böylece enerji/yakıt kayıplarının 

azaltılması 

 

  

 

 

 

 

Grafit-kompozit bipolar 

plakaların bilinen (mevcut) 

avantajlarının yanında 

elektriksel iletkenlikleri ve 

mekanik özellikleri zayıftır. 

Elektriksel iletkenliği 

sağlayabilmek için 

minimum 60% grafit 

kullanmak gerekmektedir. 

Projemizde farklı 

polimerleri değişik 

oranlarda grafite ilave 

edilip farklı presleme 

uygulamalarıyla elektriksel 

ve mekanik özelliklerin 

iyileştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

Ayrıca plaka 

malzemelerinin seçiminin 

yanında gazların aktif 

yüzeylere dağılımını 

sağlayan akış kanalları 

tasarımı üzerinde de yeni 

çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. Akış 

kanallarının optimizasyonu 

ile yakıt hücresi üzerinde 

meydana gelebilecek enerji 

ve yakıt kayıplarının en az 

düzeye indirilmesi 

mümkündür. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2009 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 148.660 TL 

Akış kanalı işlenmiş özel karışım Plaka 





Projenin amacı olan biyosensör 

üretimi çevre korunmasında ve 

biyoteröre karşı insan sağlığında 

kullanılacak şekilde 

projelendirilmiştir.  

 

Sönen dalganın fluoresence uyarma 

ilkesine dayanan otomatik optik 

biyosensör potansiyeli, yeni nesil sol-

gel  üretim yöntemi ile 

gerçekleştirilecektir. 

 

Prof. Dr. 
Ahmet Yavuz ORAL 
Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İlgi Alanları: Elektronik ve Optik Malzemeler, 

Biyosensörler, Biyomalzemeler 

 Sol-gel, sönen dalga temelli fiber 

optik DNA biyosensör modellerinin 

geliştirilmesi 

 

 Model fiber optik sensörlerin 

tekrarlanan kullanımlar için elverişli 

hale getirilmesi 

Biyosensörler algılayıcı 

(biyoalıcı, biyoreceptor) 

birimi ve dönüştürücü 

(transducer) birimi olmak 

üzere iki temel birimden 

oluşur ve biyolojik 

moleküllerin yüksek seçicilik 

ve duyarlılığından 

yararlanırlar.  

Gıda, su ve insana ait 

örneklerdeki toksinleri ve 

mikroorganizmaları 

belirlemek için kullanılan 

geleneksel prosedürler, 

saatler, hatta günler 

almaktadır.  

Bununla birlikte son 

zamanlarda laboratuar 

alanında uygulamaları olan 

sönen (evanescent) dalga 

fiber-optik temelli 

biyosensörler, karmaşık 

matriks örneklerindeki 

hedef analitleri duyarlı ve 

seçici bir şekilde ve birkaç 

dakikada 

tanımlayabilmektedir.  

Proje kapsamında gerek 

işaretli gerek işaretsiz 

yenilikçi tasarımlı 

biyosensörler denenmiş, şu 

anda piyasada bulunan ve 

araştırmalarda kullanılan 

SPR (yüzey plasmonları 

rezonansı) sistemi ile yeni 

tasarımlar karşılaştırılmış ve 

ilerisi için umut veren 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Çalışmalarda geleneksel 

biyosensörlerden farklı 

olarak, DNA hibritleşmesini 

etiketli olarak algılamak 

amacıyla fiber optik sol-gel 

filmlerden çıkan floresan 

miktarını ölçen bir düzenek, 

doğrudan (etiketsiz) 

algılamak amacıyla ise 

refraktif indis farkı ölçen 

prizma çiftleyici düzeneği 

kullanılmıştır. 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK  

Başlangıç/Bitiş T.   :  2006 / 2009 

Süresi       :  36 Ay 

Bütçesi       : 413.000 TL 

 

 

FİBER OPTİK TABANLI BİYOSENSÖRLERİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE 

BİYOTERÖRE KARŞI UYGULAMALAR İÇİN GELİŞTİRİLMESİ 



 Yakıt Hücresi katalizör sentezi için 

proses geliştirme, 

 

 Katalizör test sistemlerinin kurulması, 

 

 YH araştırmaları için altyapı kazanımı ve 

öğrenci yetiştirilmesi; bilimsel yayınlar 

ve fikri mülkiyet kazanımı. 

    Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

PEM TİPİ YAKIT HÜCRELERİNDE KULLANILAN PLATİN 

MİKTARININ AZALTILMASI İÇİN KATALİZÖRLERİN 

KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ 

 Yakıt Hücresinin maliyetinin önemli 

kısmını değerli metal olan Pt 

oluşturmaktadır. İçten yanmalı motorlarla 

rekabetin artması ve maliyetlerin 

azaltılmasında kullanılan Pt miktarının en 

alt seviyelere çekilmesi projenin 

amacıdır.  

 

PEM yakıt pillerinde, 

elektrotlar karbon destekli 

platindir, kullanılan 

elektrolit ise ince bir 

polimer zar olup bu zar, 

poli[perflorosulfonik] asit 

veya ticari adıyla 

Nafion’dur. Bu ince polimer 

tabakadan protonlar 

kolayca diğer tarafa 

geçebilirken, elektronların 

geçişi mümkün değildir. 

Hidrojen anot üzerine 

akarken, elektrot yüzeyinde 

hidrojen iyonlarına (proton) 

ve elektronlarına ayrılır. 

Oluşan hidrojen iyonları 

ince zardan katoda doğru 

ilerlerken, geçişi 

engellenen elektronlar dış 

devreden geçerek güç 

oluştururlar. Havadan 

sağlanan oksijen katot 

üzerinde hidrojen iyonları 

ve dış devreden gelen 

elektronlar ile birleşerek su 

oluştururlar. 

Yakıt pillerinde pahalı 

platin ve zar kullanımından 

kaynaklanan maliyet 

unsurları yaygın kullanımda 

en önemli engellerdir. 

Katot reaksiyonları için 

elektrokatalizör olarak 

karbon destekli platin geniş 

çapta kullanılmaktadır. 

Anotta hidrojenin 

yükseltgenmesi için oluşan 

gerilim kaybı yüksek akım 

yoğunluklarında dahi ihmal 

edilebilirken, katotta 

oksijenin indirgenmesindeki 

gerilim kayıpları yüksektir. 

Katottaki reaksiyonun bu 

şekilde yavaş bir kinetik 

izlemesi yakıt pillerinin 

verimini etkileyen en 

önemli etkenlerden biridir. 

Bu sorunun çözümü için 

katotta elektro katalitik 

aktivitesi yüksek 

katalizörlerin geliştirilmesi 

gereklidir. 

 

Prof. Dr.  
Ali ATA 
Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 

 İlgi Alanları: Hidrojen teknolojileri; yakıt pilleri, katalizör 

geliştirme, akım dağılımı, MEA geliştirilmesi, elektroliz ve 

metan reformasyonu ile hidrojen üretimi, metal hidrür ve 

basınçlı tanklarda hidrojen depolama 

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2006 / 2008 

Süresi        : 24 Ay 

Bütçesi        : 190.000 TL 



   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

DOĞRUDAN HİDROKARBON YAKIT KULLANAN VE DÜŞÜK 

SICAKLIKTA ÇALIŞAN KATI OKSİT YAKIT HÜCRESİ İÇİN YENİ 

ANOT MALZEMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ  

 SOFC malzemelerinin (anot, katot, 

elektrolit) sentezlenmesi ve karakterize 

edilmesi, 

 

 SOFC hücre elemanlarının üretimi ve 

elektrik iletkenliği ve elektro kimyasal 

özelliklerinin karakterize edilmesi, 

 

 Yapılacak analizlerle SOFC malzemelerinin 

elektrik iletkenliği ve elektro kimyasal 

özellikleri açısından; uygun malzeme 

bileşimi, 

 

 Malzeme mikro yapısı (porozite ve 

kütlesel yoğunluk) ve Malzeme üretim 

yöntemi ’ ne (Yöntem proje müracatında 

belirtilmiştir.) karar verilmesi  

(Optimizasyon İşlemi) ve burada etken 

olan faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Katı Oksit Yakıt 

Hücresi (SOFC), 

hidrokarbon yakıtlar 

kullanan, 

elektrokimyasal bir 

dönüşüm sistemidir. Saf 

hidrojen kullanılmaması 

yakıt esnekliği 

sağlamaktadır. SOFC nin 

elektrolit malzemesi katı 

oksit veya seramiktir. 

Seramik yakıt hücreleri, 

polimer esaslı olanlardan 

çok daha yüksek 

sıcaklıklarda çalışırlar. 

SOFC ler daha çok sabit 

uygulamalar için 

tasarlanmış olup  

700-1000oC arası 

sıcaklıklarda çalışır ve  

1 - 2 kW arasında güç 

sağlarlar.  

Bu projede; SOFC  

hammadde ve 

malzemelerinin (anot, 

katot, elektrolik) 

sentezlenmesi ile SOFC 

malzemelerinin kimyasal 

bileşimlerinin analizi ve 

mikro yapılarının 

incelenmesi, SOFC hücre 

elemanlarının üretimi ve 

elektrik iletkenlik ve 

elektro kimyasal 

özelliklerinin karakterize 

edilmesi, Model SOFC 

Tasarım ve Dizaynı’nın 

gerçekleştirilmesiyle; 

Elektrik Enerjisinin 

Üretilmesi 

amaçlanmıştır. 
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Destekleyen Kurum : TÜBİTAK 
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 İyonik ve elektronik iletkenliklerin 

iyileştirilmesi, elektrokimyasal 

proseslerin aktivasyon enerjileri 

hataların kimyasal analizi ve 

hesaplanması; hata yapısı ve 

konsantrasyonları (miktar ve dağılım), 

 

 Kompozisyon, sentezleme prosesi (belirli 

T ve PO2  koşullarında) Elektrik 

iletiminin mekanizmaları ve 

elektrokimyasal reaksiyonlar,  

 

 Elektrik iletimi ve elektrokimyasal 

özellikleri etkileyen faktörlerin; 

malzeme kompozisyonu, malzeme yapısı 

ve üretim prosesi, sıcaklık, oksijen kısmi 

basıncı vb. incelenmesi. 



   Amaçlar 

 Hedeflenen Çıktılar 

ELEKTROKİMYASAL ENERJİ ÇEVRİMİ İÇİN  

İNCE FİLM ELEKTROKATALİZÖR ÜRETİMİ 

 PEM tipi yakıt hücrelerinde en çok 

kullanılan Pt katalizör yüzeyinin 

geliştirilmesinden başlayarak 

çalışmalarımız diğer katalizör alaşımlarını 

da araştırmayı içermektedir. 

 Ir-oksit, Ti ve karbon destekli katalizör 

yüzeyler geliştirilerek bu destek yüzeyler 

üzerine farklı alaşımda katalizörler 

sentezlenerek performansı optimize 

edilmiş daha kararlı aktif yüzeyli 

katalizörler sentezlemeyi amaçlamaktayız. 

 Proje kapsamında yapılacak bu çalışmanın 

sonucu olarak daha ucuz ve yüksek 

performanslı PEM tipi yakıt hücreleri 

tasarlamak. 

 

PEM tipi yakıt 

hücrelerinin maliyet, 

performans ve 

dayanıklılık özelliklerinin 

geliştirilmesi ticarileşme 

bariyerleridir.  

Projede, PEM tipi yakıt 

hücre katalizörlerinin 

azaltılması 

hedeflenmiştir. Camsı 

karbon üzerine sputter 

tekniği ile kaplanan 

nanokatalizörlerin PEM 

yakıt hücresi için 

elektrokimyasal 

analizleri yapılmış ve 

bazı optimizasyonlar 

elde edilmiştir.  

Değişik kaplama miktarı 

ve değişik Pt:Co bileşik 

konsantrasyonunda 

hazırlanan  

nanokatalizörlerin 

performansında meydana 

gelen değişmeler 

incelenmiş ve çalışma 

sonunda  

yakıt hücresinde 

kullanılabilecek 

optimimum bir katalizör 

elde edilmiştir. 
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 PEM tipi yakıt hücrelerin 

performansını direk etkiliyen 

katalizör ve katalizör 

yüzeylerin sentezleme 

yöntemleri bu çalışmada 

birlikte ele alınmıştır.  

 

 Yapılan çalışmada farklı 

sentezleme şartları ve yükleme 

oranları denenmiştir.  

 

 Çalışmanın ana hedefi, yüksek 

performanslı yakıt hücresinin 

yapılmasına yardımcı olacak 

yine yüksek performanslı ama 

az mikarda değerli element 

olan Pt kullanılmasıdır.  

 

 Değişik kaplama miktarı ve 

değişik Pt:Co bileşik 

konsantrasyonunda hazırlanan 

nanokatalizörlerin 

performansında meydana gelen 

değişmeler incelenmiş ve 

çalışma sonunda yakıt 

hücresinde kullanılabilecek 

optimimum bir katalizör elde 

edilmiştir. 



 Polimer elektrolit tipi yüksek 

sıcaklıklarda 10-2 S/cm seviyesinde 

proton iletkenliğe sahip 

membranların üretilmesi, 

 

  Üretilen membranların mekanik 

olarak dayanıklı ve nemsiz  ortamda 

yüksek iletkenliğe sahip olması, 

 

 Önerilen kompozisyonlara ait 

membranların yakıt hücresi 

testlerinde yüksek verimliliğe sahip 

olması, 

 

 Hedeflenen özelliklere sahip polimer 

membranların karakterizasyonu ve 

uygulamanın tekrar edilebilir olması. 

  Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

POLİMER ELEKTROLİT MEMBRAN YAKIT 

HÜCRELERİNDE (PEMFC) KULLANIM AMAÇLI PROTON 

İLETKEN NEMSİZ MEMBRANLARIN ÜRETİLMESİ 

 PEM tipi yakıt hücrelerinde proton 

iletken olarak kullanılacak alternatif 

membran üretimi hedeflenmiştir. 

 

 Nemsiz ortamda ve yüksek sıcaklıkta  

yüksek proton iletken özelliğe sahip 

alternatif proton solvent içeren 

membranların üretilmesi  projenin bir 

diğer amacıdır. 

 

 Bu projede aynı zamanda mekanik 

özellikleri iyi, iletkenliği yüksek 

polimer membranların geliştirilmesi 

için çalışmalar yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEM Tipi yakıt 

hücrelerinde elektrolit 

olarak kullanılan nafion 

esaslı membranların en 

büyük zafiyeti nemli 

ortama istemeleridir. Bu 

durumda 100oC  civarı 

sıcaklıklarda nem    

kaybolduğundan 

iletkenlik ani olarak 

düşmekte ve yakıt 

hücresinde performans 

kaybı yaşanmaktadır. 

 

Bu projede, neme 

duyarsız daha yüksek 

sıcaklıklarda 

çalışabilecek, ekonomik 

membran üretimi 

amaçlanmıştır. Projeden 

elde edilen sonuçlar hem 

ülkemiz bilim insanlarına 

motivasyon kaynağı 

olmuş hem de ülkemizde 

bu alanda yapılacak 

endüstriyel üretimler 

için önemli bir Ar-Ge 

altyapısını ve bilgi 

birikimini oluşturmuştur. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YENİDEN ŞARJ EDİLEBİLİR PLASTİK PİLLER İÇİN  

ORGANİK POLİMER ELEKTROD GELİŞTİRİLMESİ 
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 İlk olarak yüksek serbest radikal 

yoğunluğu, kararlılık, tam olarak 

tersinir ve hızlı elektrokimyasal 

redoks davranış gösterme 

özelliklerine sahip organik serbest 

radikal içeren iletken polimerik 

elektrod-aktif malzemelerin sentezi 

hedeflenmektedir.  

 

 Bu malzemelerden pillerde 

kullanılmaya en uygun özelliklere 

(kararlılık, yüksek yük kapasitesi ve 

iletkenlik gibi) sahip olanlar 

belirlenerek bunları içeren pillerin 

tasarımı yapılması, 

 

 Test pilleri laboratuvar ortamında 

üretilip performans testlerine tabi 

tutulması, 

 

 

 Yeni organik elektrod aktif 

malzemeler sentezlenmesi ve şarj 

edilebilir pillerde kullanılmasına 

yönelik yüksek enerji ve güç 

yoğunluğu, çabuk şarj edilebilirlik gibi 

özelliklerinin geliştirilmesi,

  

 İkinci aşamada tamamiyle organik ve/ 

veya yarı organik esnek, ince, hafif ve 

çevre dostu yüksek enerji ve güç 

kapasitesine sahip şarj edilebilen 

ticari değere sahip ikincil pillerde 

kullanıma yönelik malzeme sentezleri 

yapılacaktır.  

 

Taşınabilir ve esnek 

elektronik cihazların 

üretimleri ve bunların 

gittikçe artan yük talepleri , 

enerji yoğunluğu yüksek, 

esnek, küçük, hafif, güvenli, 

ucuz, çevreye uyumlu ve 

kolay şarj edilebilir pillerin 

geliştirilmesini 

gerektirmektedir. 

Günümüzde kullanılan NiMH 

ve Li iyon pillerde tüm bu 

özellikleri aynı anda 

sağlayamamaktadırlar. Bu 

nedenle esnek, hafif ve 

çevre dostu yeniden şarj 

edilebilen ikincil piller, 

taşınabilir elektronik 

cihazların enerji ihtiyacının 

karşılanmasında büyük katkı 

sağlayacaktır. Bu proje 

kapsamında üretilecek olan 

plastik piller, enerji 

yoğunlukları çok yüksek 

olmasa bile, hafif olmaları 

ve çabuk şarj olmaları 

nedeniyle pil teknolojisinde 

büyük değişime sebep 

olacaktır. Son zamanlarda, 

kararlı serbest radikal 

gruplar taşıyan organik 

polimerlere dayalı elektrod-

aktif malzemelerin ilk 

örnekleri sentezlenmiş, 

bunlar yeniden şarj edilebilir 

ikincil lityum iyon pillerde 

kullanılma potansiyelleri 

açısından test edilmiş ve bu 

tip pillerin ilk örnekleri 

geliştirilmeye başlanmıştır. 

Buna göre, konvansiyonel 

pillerde kullanılan ağır, 

pahalı ve çevreye zararlı 

malzemeler hafif, çevreye 

zararsız ve maliyeti çok daha 

düşük organik malzemelerle 

değiştirilmesi yakın 

gelecekte mümkün olacaktır. 

Ancak, organik elektrod-

aktif malzemelerin önemli 

özellikleri, bunların organik 

sentez metotları kullanılarak 

nasıl değiştirilebileceği ve bu 

yeni tip pillerin tasarımı 

hakkında araştırma 

çalışmaları devam etmelidir. 

 Sonuçta tamamıyla 

organik ve / veya yarı 

organik esnek, ince, 

hafif ve çevre dostu, 

yüksek enerji ve güç 

yoğunluğuna sahip, 

hızlı şarj edilebilen 

ikincil pillerin üretimi 

hedeflenmektedir. 



 Membran olarak kullanılan 

polimerlerde ağırlıkça %3-10 

arasında nano boyutlu hekzagonal 

bor nitrür taneciklerini dolgu olarak 

kullanılmış ve proton iletkenlik, iyon 

iletkenlik, termal ve mekanik 

özellikler incelenmiştir.  

 

 Özellikle proton iletkenliği düşük 

olan polimer matrislerde hekzagonal 

bor nitrürün iletime pozitif katkı 

yaptığı belirlenmiştir. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

POLİMER-BOR NİTRÜR (BN) KOMPOZİT MEMBRANLAR 

HAZIRLANARAK TERMAL, ELEKTRİKSEL VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

 

 Projenin amacı bor nitrürün 

polimerlerle kompozit yapı olarak 

kullanıldığında; 

 

 Polimerin elektriksel yalıtkanlığını, 

termal iletimini arttıran, 

 Isıl genleşme katsayısını düşüren, 

kolay işlenebilmeyi sağlayan, aşınma 

direncini yükselten,  

 Mekanik özellikleri iyileştiren 

hekzagonal bor nitrürün enerji 

dönüşümünü ve depolanmasını 

sağlayan yakıt pilleri ve lityum 

polimer pillerde kullanılmasını 

sağlamaktır. 

 

 

Bor nitrürün elektriksel, 

mekanik ve termal 

özelliklerinin özgün 

bileşimi son yıllarda 

endüstriyel 

uygulamalarda ilgi çeker 

hale gelmiştir.  

Bor nitrür doğal olarak 

bulunmayan,  

sentetik olarak 

üretilebilen oksit 

olmayan karbonla 

izoelektronik seramik bir 

malzemedir. Karbon gibi 

farklı allotrop yapılarda 

bulunabilir. Grafit 

benzeri hekzagonal ve 

elmas benzeri kübik 

yapıda olabilir. Bu iki 

yapı; grafit ve elmas 

birbirinden nasıl farklılık 

gösteriyorsa aynı 

farklılıkları sergiler. 

Kübik form yüksek 

sıcaklık ve basınç altında 

üretilip yüksek sertlikte 

endüstriyel işleme ucu 

olarak kullanılırken 

hekzagonal bor nitrür 

oldukça yumuşak ve 

tabakalı bir yapıya 

sahiptir. Termal iletimi 

arttırırken elektriksel 

iletimi düşüren çok az 

dolgu malzemesi vardır.  

Bor Nitrür; yağlayıcılığı, 

yüksek termal iletkenliği 

ve yalıtkanlığı nedeniyle 

çok fazla endüstriyel 

uygulamaya sahip 

olmasına rağmen farklı 

alanlarda kullanılan 

polimerlere hangi 

özellikleri kattığına dair 

literatürde çok az 

çalışma yer almaktadır.  
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 Yüksek bulanıklık seviyesi 

probleminin aşılması, 

 

 Metal nanotellerin sentezine farklı 

yaklaşımlar geliştirilerek daha 

verimli hale getirilmesi, 

 

 Çalışma alanında alternatif ürünlerin 

ticari hale gelmesi, 

 

 Nanomalzeme üretim ve 

uygulamaları konularında öğrenci ve 

uzman yetiştirilmesidir. 

 

  Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

EKRAN UYGULAMALARI İÇİN BULANIKLIK AZALTICI  

METAL NANOTEL SAYDAM ELEKTROTLAR 

 İndiyum Kalay Oksit (ITO) dışında 

Nanotel elektrotlar üretmek ve bu 

elektrotların iletkenliğinin geliştirmek. 

 

 Nananotellerin en-boy oranını 

küçülterek ve junction direncini 

azaltarak toplam bulanıklığın 

azaltılmasıyla bu teknolojinin ekranlar 

için uygun hale getirmek. 

 

 Esnek filmlerin üretimi, uygulamasının 

yapılmasıdır. 
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Ekran teknolojilerinde 

esnek, hafif ve ucuz 

saydam iletken 

elektrotlara ihtiyaç her 

geçen gün artmaktadır.  

Günümüzde 

kullanılmakta olan 

İndiyum Kalay Oksit 

(ITO) saydam 

elektrodunun indiyum 

elementinin doğada az 

bulunması, malzemelerin 

ve prosesin pahalı 

olması, esnek ve 

dokunmatik ekranlarda 

ölümcül olabilecek 

mekanik kırılganlığının 

olması gibi özellikleri 

kullanımını 

sınırlamaktadır.  

ITO’nun yerine 

geçebilecek karbon 

nanotüp, grafen ve 

metal nanotel 

elektrotlar gibi gelecek 

vaat eden saydam 

iletken malzemeler 

çalışılmaktadır. Bunlar 

arasında metal 

nanoteller, ITO’nun 

sayılan kusurlarını 

gidermesine ek olarak 

optik ve elektriksel 

özelliklerinin en az ITO 

kadar iyi olmasından 

dolayı özellikle gelecek 

vaat etmektedir. 

Önerilen projede metal 

nanotellerin sentezine 

farklı yaklaşımlar 

geliştirilerek daha 

verimli hale getirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 



 Termoelektrik malzeme kullanarak, 

bataryalarda yeni tür soğutma 

sistemi oluşturulması, 

 

 Li Batarya enerji yoğunluğunun 

arttırılması, 

 

 Li batarya konusunda sektörün 

ihtiyacı olan eleman yetiştirilmesi. 

 

  Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YEŞİL ULAŞIMDA KULLANILACAK Lİ-POLİMER 

BATARYALARDA VERİMLİLİK ARTTIRMA  AMAÇLI  

ISIL YÖNETİM 

 Li bataryalarda termoelektrik esaslı 

yeni tür soğutma sistemi geliştirilmesi 

ile patlamanın ve yangının önlenmesi, 

 

 Otomotiv ve yüksek güç 

uygulamalarında kullanılacak 

bataryalarda verimlilik artışı ve 

çevrim ömrünün uzaması, 

 

 
 

Projede Li-Polimer 

bataryalara yönelik ileri ısıl 

yönetimi ve kontrol 

algoritmaları çalışılmıştır. 

Günümüzde yüksek güç 

uygulamalarında kullanılacak 

Li-bataryalardan zor kullanım 

şartlarında üstün performans 

istenmektedir. Bu istek gün 

geçtikçe artmaktadır. En iyi 

performans kararlı bir sıcaklık 

aralığında sağlanmaktadır. 

Titreşimler, yüksek güçte hızlı 

şarj ve ani güç değişimleri de 

şartları oldukça 

zorlamaktadır. Bu şartlara 

dayanıklı sistemlerin ve 

hücrelerin geliştirilmesi ancak 

üstün ısıl ve elektrik kontrol 

yönetimi ile mikro yani hücre 

düzeyinde kontrol ile 

mümkündür. Isıl ve enerji 

yönetiminde yeni bir çözüm 

termoelektrik cihazlar ile 

dağıtılmış ısı pompaları yeni 

bir umut sağlamıştır. Termal 

yönetim sistemi bataryanın 

çalışma şartlarını sınırlayan en 

önemli etkendir. 

Termoelektrik modüllere 

dayalı dağıtılmış ısı pompaları 

sistemi ısıl problemlerin büyük 

oranda çözümünü sağlayan 

yenilikçi bir yaklaşımdır.  

Proje kapsamında ısıl yönetim 

sisteminin algoritmalarının 

geliştirilmesinde girdi olarak 

kullanılan ana değişkenler 

tespit edilmiş ve gerekli ısıl 

eşanjörlerin mekanik dizaynı 

yapılmıştır. Li-polimer batarya 

paketlerinin hücresel bazda 

ileri soğutma teknolojisi 

kullanılarak üstün ısıl yönetim 

sağlanması ve kontrol 

algoritmalarının geliştirilmesi 

ve tasarımı projenin özgün 

yönünü oluşturmaktadır. 

Bataryanın uzun çevrim ömrü 

için şarj-deşarj durumları için 

güvenli bir sabit sıcaklık 

aralığı sağlanması gereklidir.  

Yeni bir malzeme teknolojisi 

olan ve Peltier Etkisini 

kullanan termoelektrik 

malzemelerin soğutma amaçlı 

kullanımı, batarya ısıl 

yönetiminde yeni fırsatlar 

sunmuştur.  
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Başlangıç/Bitiş T.    : 2012 / 2014 

Süresi        : 24 Ay 

Bütçesi        : 250.000 TL 



 Farklı atık malzemelerden elektrik 

üretimi ve farklı atık akışları ile yeni 

MYH lerin optimizasyonun 

sağlanması, 

 

 

 

 

Prof. Dr.  
Ali ATA 
Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

İlgi Alanları: Hidrojen teknolojileri; yakıt pilleri, katalizör 

geliştirme, akım dağılımı, MEA geliştirilmesi, elektroliz ve 

metan reformasyonu ile hidrojen üretimi, metal hidrür ve 

basınçlı tanklarda hidrojen depolama 

 Projenin temel amacı; atık sulardan 

biyolojik elektrik üretimi için 

kullanılabilecek etkin elektrot ve 

ayırıcı malzemeler ile düşük maliyetli 

yeni bir MYH tasarlamaktır. 

 

 MYH 'lerden elektrik üretimi için ucuz 

ve etkin elektrot malzeme 

geliştirmek, 

 

 Enerji geri kazanımı için organik atık 

maddelerin kullanılması, atık 

yönetimine de önemli bir katkısı 

bulunmaktadır. 

 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-AB 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2014 / 2017 

Süresi        : 36 Ay 

Bütçesi        : 359.005 € 

DÜŞÜK MALİYETLİ VE YÜKSEK VERİMLİ MİKROBİYAL 

YAKIT HÜCRESİ (MYH) MALZEMELERİ İLE 

ATIKSULARDAN BİYOELEKTRİK ÜRETİMİ  

Bakteriden üretilen 

elektriğin depolandığı 

sisteme 'Mikrobiyal Yakıt 

Hücreleri‘ (MYH) 

deniyor. Mikrobiyal Yakıt 

Hücreleri 'nin çalışma 

prensibi, normal pillerle 

aynı. Mikrobiyal Yakıt 

Hücreleri hem enerji 

elde edilebilme 

potansiyeli hem de çevre 

dostu olması bakımından 

alternatif enerji 

kaynakları için de önemli 

bir konumda.  

Pillerin bu kimyası 

mikrobiyal yakıt 

hücrelerinde 

mikroorganizmaların 

besini parçaladıkları, 

reaksiyonlar ile aynı 

özelliklere sahip. Yakıt 

hücresinin anot 

bölmesinde ki 

mikroorganizmalar, 

organik maddenin 

oksidasyonundan 

elektron üretirler ve 

elektronlar anot 

elektrotta toplanarak 

harici bir direnç 

üzerinden katot 

elektrota iletilirler ve 

böylece bir biyolojik pil 

meydana gelir. 

Mikrobiyal yakıt 

hücreleri ile elektrik 

üretimi henüz tam 

ölçekli uygulamalara 

ulaşamamış yeni bir 

enerji üretim 

teknolojisidir. Düşük 

maliyetli ve verimli MYH 

çalışmaları ve 

endüstriyel 

uygulamaları, biyolojik 

elektrik üretiminde 

büyük bir adım olacaktır  

 

 



  Amaçlar 

100 WATT GÜÇ ÜRETEN MİKRO BORU TİPİ  

KATI OKSİT YAKIT HÜCRESİ SİSTEMİNİN ÜRETİMİ  

 Düşük sıcaklıkta çalışan ve doğrudan 

hidrokarbon yakıtları kullanan boru tipi 

KOYH'nde kullanılan malzemelerinin 

üretimi, geliştirilmesi, elektro katalitik 

aktivitelerinin araştırılması, gerekli test 

sisteminin kurulması ve 100 W güç 

üretebilen Boru Tipi Katı Oksit Yakıt 

Hücresi yığınının prototip olarak 

üretilmesi, 

 

 

Bugün enerji sistemleri ile 

ilgili üzerinde durulan en 

önemli iki konudan bir tanesi; 

enerjinin tasarrufu, diğeri ise; 

çevre ile uyumlu ve düşük 

emisyon değerlerine sahip 

enerjinin en düşük maliyetle 

üretilebilmesidir. Bu 

gerekçeler “Elektrik 

Üretiminde ve İletiminde 

Yüksek Verimli Bir Teknoloji 

Kullanımın’ zorunlu 

kılmaktadır. Çeşitli dizayn ve 

mekanik geliştirmeler ile 

hidrokarbonlardan %70 

oranında bir verimlilik ile 

doğrudan enerji çevrimi 

sağlayan (kimyasal enerjiden 

elektrik enerjisi üreten) Katı 

Oksit Yakıt Hücreleri (KOYH) 

gelecekte kullanılacak en 

önemli teknolojiler arasında 

yer almaya başlamıştır. Katı 

Oksit Yakıt Pilleri (KOYP) 

olarak da bilinen bu 

sistemlerin diğer yakıt hücresi 

çeşitlerine nazaran yüksek 

verimlilik (Enerji üretimi 

sırasında açığa çıkan ısının 

değerlendirilmesiyle birlikte 

%85’e çıkan bir oran), kolay 

sistem dizaynı, çevre dostu 

oluşu (özellikle çok düşük 

emisyona sahip olması ve çok 

sessiz çalışması), 

kullanılabilen yakıtların 

çeşitliliği, düşük toleranslı ve 

pahalı katalizörlere ihtiyaç 

duyulmaması ve birleşik ısı-

güç uygulamalarında kolaylıkla 

kullanılabilmeleri gibi çok 

önemli avantajları vardır. 

KOYH yüksek sıcaklıkta 

çalıştıkları için amonyaktan 

hidrojen sülfüre, 

hidrokarbonlardan alkollere 

kadar geniş bir yakıt 

yelpazesine sahiptirler. Ancak, 

günlük hayata girebilmeleri ve 

ekonomik olarak 

kullanılabilmeleri için 

günümüz endüstriyel 

uygulamalarındaki 1000 ºC 

olan çalışma sıcaklıklarının 

600 ºC ve mümkünse daha da 

aşağılara çekilmesi 

gerekmektedir.  

Destekleyen Kurum: SAN-TEZ 
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 Düşük Sıcaklık KOYP ünitelerin, 

evlerdeki mevcut ısıtma sistemlerine 

kolayca uygulanabilir şekilde 

tasarlanılarak doğal gaz, tüp gazı ve 

biyo kütle gaz şebekelerinden veya 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve biyo-

etanol/metanol gibi sıvı yakıtlar ile 

beslenebilmesini sağlamak,  

 

 Üretilen fazla elektriğin şebekeye 

verilebilmesi, Böylece gücü 200W-5kW 

arasında değişen küçük ölçekli ko-

jenerasyon sistemlerini ticarileştirilerek 

yakıt pili modülleri ile daha yüksek güç 

gereksinimlerinin karşılanabilmesi, 

 

 Özellikle taşınabilir enerji üretim 

birimlerinden olması sebebiyle askeri 

uygulamalarda kullanılması,  

 

 Borusal katı oksit yakıt hücrelerinin 

geliştirilmesi, doğrudan doğal gaz 

kullanabilen ve 100 Watt gücünde 

elektrik enerjisi üretebilen KOYH 

prototipinin geliştirilmesi ve performans 

analizlerinin yapılması, 

 

 

 

Hedeflenen Çıktılar 



 Özgün boya katkı malzemeleri 

sentezleyerek boyalarda bir çok 

fonksiyonellik sağlanması, 

 

 Karbon nanotüpler, grafen ve bor 

nitrür gibi yapıların boya ile 

etkileşiminin boya performansına 

etkisinin araştırılması, 

  

 Boya katkı malzemelerinde 

kullanılmak üzere nanoyapılı 

formüllerin geliştirilmesi. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BOYALAR İÇİN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLİ VE 

YANMAYI GECİKTİREN FOTOKATALİTİK NANO-

KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

 Nanoteknolojik yöntemler ve bor 

kullanılarak boyaların antibakteriyel 

nitelik kazandırılması ile özellikle 

sağlık sektörünün kullanımına uygun 

ışıkla etkileşerek bakterileri 

parçalayan boya formülasyonlarının 

geliştirilmesi,  

 Boyalar için yüksek fotokatalitik 

aktiviteye sahip kompozitlerin 

geliştirilmesi, 

 Uluslararası standartlara uygun olarak 

yapılacak testler doğrultusunda 

parametrelerin katalitik aktiviteye 

etkileri aydınlatılarak optimum 

kompozit bileşimleri ve pigment hacim 

konsantrasyonları belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Nanoteknolojinin boya 

sanayisinde kullanılması ile 

boyalar sadece dekoratif 

özellikleri ile değil bunun 

yanında kendi kendini 

temizleme, ortam havasını 

temizleme veya anti 

bakteriyel özellikleri ile ön 

plana çıkmaktadır. Yıllık 800 

bin tonluk üretim kapasitesi ile 

Avrupa’nın altıncı büyük boya 

üreticisi durumunda olan 

ülkemizde, boya üretim 

girdilerinin %65’ i yurtdışından 

temin edilmekte, hammadde 

ihtiyacı artan üretim 

kapasitesine paralel olarak 

artmaktadır. İthal edilen bu 

hammaddelerin azaltılması 

ancak kullanılan fotoaktif 

malzemenin miktarını 

düşürmek veya aynı 

miktarlarla daha yüksek 

fotokatalitik aktivite elde 

etmek ve ıslak örtücülük 

(düşük yüzey gerilimi) 

özelliklerinin geliştirilmesi ile 

mümkündür. Bu sayede, 

ülkemizde boya üreten 

firmaların ileri düzeyde 

teknoloji kullanan donanımlı, 

dünya standartlarında tesisler 

olarak faaliyet 

gösterebilmeleri ve küresel 

rekabette söz sahibi 

olabilmeleri sağlanabilecektir.   

Bilindiği gibi, fotokatalitik 

aktivite özelliğinden dolayı en 

çok tercih edilen yarıiletken 

olan titanyum dioksit solar 

spektrumun sadece ultraviyole 

bölgesinde aktiftir. Soğurma 

bandının görünür bölgeye (gün 

ışığı) kaydırılması için farklı 

katkıların denenmesi son 

yıllarda yoğun olarak 

araştırılmaktadır. Bu amaçla, 

proje kapsamında ilk olarak 

sol-jel yöntemi ile TiO2/kalsit, 

TiO2/silika ve TiO2/ 

magnezyum silikat 

kompozitleri sentezlenerek, 

fotoaktif yüzey alanının 

artırılmasına çalışılacak, 

üretilecek boyaların anti 

bakteriyel performansı ve 

diğer foto-katalitik 

özelliklerine etkileri 

incelenecektir.  
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 Hidrojen ile çalışan içten 

yanmalı motorların geliştirilmesi 

ve otobüs ile entegrasyonu, 

 

 24 metrelik otobüs için elektrikli 

sürüş sistemi tasarlanması, 

 

 Elektrikli sürüşe elverişli sürüş 

çevriminin  oluşturulması, 

 

 Otobüsler için batarya ve yakıt 

hücresi ortak sistemi 

oluşturulması, 

 

 Elektrikli otobüs ve alt 

bileşenlerinin tasarımı. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 
HİBRİT HİDROJENLİ OTOBÜSÜN DİZAYNI 

 Hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı seri 

hibrit toplu taşıma aracının 

geliştirilerek CO2 salınımlarının en aza 

indirgenmesi, 

 

 Sistem performansı ve veriminin 

yüksek seviyelerde tutulması için 

Enerji yönetimi sistemi geliştirilmesi 

Şehir hava kirliliğine 

ulaşım araçlarının etkisi 

çok yüksek seviyededir. 

Toplu ulaşımda içten 

yanmalı motorların 

yerlerini elektrikli sürüş 

sistemlerine bırakması 

hızla ilerleyen bir 

süreçtir. 

Projede seri hibrit bir 

topoloji ile hidrojen 

yakıtlı prototip otobüs 

imalatı yapılacaktır. 

Otobüsün elektrikli sürüş 

sistemi ve enerji 

yönetim birimi 

araştırılmıştır. Hibrit 

otobüs tasarım konusu 

şehir trafiği emisyon 

oranlarını düşürmek 

yanında yakıt kazanımı 

da sağlamaktadır. 

Çalışma konusu ile yeni 

bir hibrit otobüs 

üretilmiş ve mevcut 

/geleneksel otobüslerin 

de hibrit sistemlere 

dönüşmesinin pratik 

yöntemi bulunmuş 

olacaktır. Bunun için 

enerjiyi verimli kılma ve 

güç kaynaklarının etkili 

kullanılması için 

geliştirilmiş ileri enerji 

yönetim sistemi 

gereklidir. Projenin 

amacı bu yönetimi 

sağlayabilen, hibrit 

otobüs prototipi 

geliştirilmesi ve 

böylelikle hava kirliliği 

oranını azaltan,  büyük 

şehirlerde hayat 

kalitesini arttıran, çevre 

dostu bir teknoloji 

sağlanmasıdır.  

 

Destekleyen Kurum  : UNİDO 
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Hedeflenen Çıktılar 



 Daha ince plakalar, daha yüksek enerji 

ve güç yoğunluğu sağlar ($/kW fiyatı 

azalır), 

 Gelişmekte olan bir ülkede, maliyet 

etkin malzeme tedarik zinciri sağlar 

($/kW fiyatı azalır), 

 Geliştirilmiş stabilite ve kullanım süresi 

elde edilir, 

 Modern teknik bilgiye sahip yeni nesil 

araştırmacılar kazanılacaktır.  

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

YAKIT HÜCRESİ YIĞINI MONTAJI VE KONTROLÜ 

(ELECTROCHEM-201711) 

 Akış kanallı yeni nesil plaka malzemelerin 

geliştirilmesi, bunların yakıt hücresi yığını 

haline getirilmesi ve performans,  

dayanıklılık ve çeşitli çalışma koşulları 

altında çevrim ölçümlerinin yapılması,  

 

 En iyi ağırlık ve hacim etkili akış kanallı 

plaka teknolojisini kullanarak günümüz 

yakıt hücresi performans ve maliyet 

hedeflerine ulaşmak hatta aşmak, 

 

 Yakıt hücresi performans ve 

dayanıklılığının kapsamlı bir şekilde 

değerlendirilmesi için ölçüm metotlarının 

hazırlanması,  

 

 Gebze Teknik Üniversitesi’ nin yakıt 

hücreleri alanında araştırma imkânlarının 

arttırılması,  

 

 Yakıt hücresi alanında Türkiye’ de en 

önde gelen bilimsel kuruluş olmak için 

yakıt hücresi araştırmalarının ve 

imkânlarının geliştirilmesi,  

 

 Sanayi ve araştırma kurumlarının 

"Elektrokimya ve Elektrokimyasal 

Mühendisliği" alanında gelecekteki 

ihtiyaçları mühendis ve bilim adamlarının 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 

 

Bipolar plakalar, PEM 

tipi yakıt hücresi 

sistemlerinin hacimce 

yaklaşık %80 ini 

oluşturan en önemli 

bileşenlerinden biridir. 

Sağlam, daha ince ve 

daha hafif bipolar 

plakalar üretmek PEM 

tipi yakıt hücrelerinin 

maliyetini önemli ölçüde 

düşürecek ve piyasada 

daha büyük paya 

ulaşmasına yardımcı 

olacaktır. AB destekli  

‘Yakıt hücresi yığını 

oluşturma ve tanılama’ 

projesi, bilim insanlarına 

yığın boyutu, ağırlığı ve 

maliyetini azaltmanın 

yollarını arama fırsatı 

sağlamaktadır. Mevcut 

malzeme ile maliyetlerin 

düşürülmesi ve verim ve 

kaliteyi artırmak için 

yeni üretim 

teknolojilerini 

geliştirmek üzerine 

odaklanılmıştır. 

Destekleyen Kurum : Avrupa Birliği 
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Türkiye deki kişi başına 

kullanılabilir ekonomik su 

kaynakları yoğun nüfus artışı 

sebebiyle azalmaktadır. Bu 

sebepten dolayı yeni su 

kaynakları bulunmalı. Kuyu 

suyu ve deniz suyu tuzdan 

arındırıldıktan sonra 

kullanılabilir. Tuz arıtmada en 

yaygın kullanılan metot ters 

osmoz.yöntemidir(RO).  Ters 

osmozun maliyetine ilişkin 

ekonomik sorun kullanımın 

artması ile düşmesi 

bekleniyor. Türkiye de hala 

seniz suyunun arıtılması 

maliyetleri ilgili belirsizlikler 

vardır. Fotovoltaik ve rüzgar 

tahrik ters ozmoz sistemlerinin 

kullanımı tüm dünyada bir 

model araştırma konusu 

vardır. Solar ve rüzgar tahrikli 

ters osmoz sistemleri 

dünyadaki araştırma trendi 

içerisinde yer almaktadır.  Bu 

projenin mamacı ülkemizde 

kompleks maliyet analizi ile 

bilinen teknolojilerin 

karşılaştırılmasını RO sistemle 

yaparak  ve maliyetlerinin 

düşürülmesini sağlamaktır.  

 1. Marmara denizinden ilk etapta 

ters osmoz arıtma sistemiyle 

kullanma suyu elde edilecektir. 

 2. tamamen yenilenebilir enerji 

kaynakları olan güneş ve rüzgâr 

enerjilerini kullanarak ihtiyacımız 

olan deniz, kanalizasyon ve kuyu 

sularının enerji maliyeti olmaksızın 

kullanma suyu haline getirilmesi ve 

yapılacak ek işlemlerle de içilebilir 

su edesi konusunda büyük bir 

probleme ışık tutulacaktır 

 3. Atık suların, kuyu sularının ve 

deniz suyunun kullanılabilir ve 

içilebilir hale gelmesi sağlanarak hem 

halkın hem de tesislerin 

 4. Atık suların, kuyu sularının ve 

deniz suyunun kullanılabilir ve 

içilebilir hale gelmesi sağlanarak hem 

halkın hem de tesislerin temiz su 

ihtiyaçları karşılanacaktır 

 5. Tamamen yerli malı güneş ve 

rüzgâr sistemlerinin kullanılması 

ülkedeki araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerine katkıda bulunacaktır 

 6. Uluslararası alanda yeni bir 

çalışma olan bu sistem ile birçok 

uluslararası su sorununun 

çözülmesine yönelik cevaplar 

aranacak ve bu cevaplar ülkemizi 

dünya çapında bir teknolojinin 

öncüsü konumuna getirecektir 

 

 

 Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİYLE ÇALIŞAN  

HİBRİT TERS OSMOZ DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMİ 

 Tamamen yenilenebilir enerji 

kaynakları olan güneş ve rüzgâr 

enerjilerini kullanarak ihtiyacımız olan 

deniz, kanalizasyon ve kuyu sularının 

enerji maliyeti olmaksızın kullanma 

suyu haline getirilmesi ve yapılacak ek 

işlemlerle de içilebilir Su eldesi 

konusunda büyük bir probleme ışık 

tutması amaçlanmıştır. 
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basınçlı tanklarda hidrojen depolama 



  Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

DOĞRUDAN METANOL BESLEMELİ YAKIT PİLİ (DMYP) 

GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ   

 Sıcaklık, Metanol debisi, Oksijen 

debisi, Metanol konsantrasyonu gibi 

parametrelerinin direk metanol yakıt 

pili performansı üzerindeki etkisinin 

incelenmesi. 

 

 Çok hücreli DMYP için etkin 

interkonnektör dizaynında en önemli 

parametrelerden biri akışkanların 

(yakıt ve hava) tüm elektro katalitik 

yüzeylere düzgün bir şekilde 

dağılmasıdır. Bu amaçla dizayn edilen 

interkonnektörlerin önce pleksi-

glastan birebir prototipleri yapılması 

ve sızdırmazlık ve akışkanların nasıl 

bir yol izlediğini görülmesi. 

 

Yakıt pillerinin otomotiv, 

büyük güç santrallerinden 

taşınabilir elektronik 

aygıtlara kadar her alanda 

uygulamaları vardır. 

Çalışma sıcaklıkları ve 

kullandıkları elektrolit 

malzemesine göre birçok 

yakıt pili mevcuttur. Yakıt 

pillerinde doğrudan 

hidrojen kullanılabildiği 

gibi ayrıca uygun bir 

ayrıştırma prosesi veya 

katalizör kullanılarak 

doğalgaz, metanol, etanol 

ve diğer hidrokarbon içeren 

yakıtlar 

kullanılabilmektedir. 

Saf hidrojen depolama 

zorluğu nedeniyle normal 

koşullar altında sıvı ve 

yüksek enerji yoğunluğuna 

sahip metanol kullanan 

Doğrudan Metanol Yakıt 

Pilleri özellikle taşınabilir 

elektronik cihazlar için 

önem kazanmıştır. Ayrıca 

mevcut petrol dağıtım alt 

yapısının kullanılabilmesi 

nedeniyle DMYP sistemleri 

otomobil uygulamaları 

içinde dikkat çekmektedir. 

Metanol fosil yakıtlardan 

elde edilebildiği gibi 

biokütlelerden tamamen 

çevreci olarak elde etmek 

mümkündür. Yakıt 

pillerinde en yüksek 

performansı saf hidrojen 

sağlamaktadır. Fakat saf 

hidrojenin normal koşullar 

altında hacimsel enerji 

yoğunluğunun çok düşük 

olması nedeniyle yüksek 

basınçlarda sıkıştırılması 

gerekmektedir.  

DMYP taşınabilir elektronik 

cihazlar da şarj edilebilir 

pillere alternatiftir. 

Metanolun enerji 

yoğunluğu  5540 Wsaat/kg 

dir. 

Destekleyen Kurum  : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2006 / 2008 

Süresi        : 24 Ay 

Bütçesi        : 250.000 TL 

Prof. Dr.  
Ali ATA 
Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 

 İlgi Alanları: Hidrojen teknolojileri; yakıt pilleri, katalizör 

geliştirme, akım dağılımı, MEA geliştirilmesi, elektroliz ve 

metan reformasyonu ile hidrojen üretimi, metal hidrür ve 

basınçlı tanklarda hidrojen depolama 

 Yapılan deneylerle metanol 

konsantrasyonunun hücre 

performansı üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. 

 

 Metanol sıcaklığının sistem üzerine 

etkisi incelenmiş olup; metanol 

sıcaklığının artması ile beraber 

elektrokimyasal reaksiyonları 

hızlandırdığı gözlemlenmiş olup 

sıcaklık arttıkça performansın arttığı 

görülmüştür. 

 

 Deneysel çalışmalardan elde edilen 

bilgilerle taşınabilir elektronik 

cihazlarda kullanılabilecek küçük 

hacimli fakat yüksek enerji 

yoğunluğuna sahip bir yakıt pili 

dizayn ve imalat çalışmalarına 

başlanmıştır.  



 Gemilerin yakıt tüketimini düşürmek; fouling 

biriken gemilerde yakıt tüketimi % 50’ye 

yakın artışlara neden olabilir. 

 

 Taşıt yüzeyinde tahribatı azaltmak. 

 

 Hava kirliliğini azaltmak; Fazla yakıt 

tüketimi nedeniyle atmosfere verilen CO2, 

SO2, NOx gazlarının seviyeleri azaltmak.  

 

 Foulinglerin üzerinde taşınan işgalci türlerin 

(invasive species) transferini engellemek; 

transfer edildikleri bölgelerdeki biyolojik 

çeşitliliğin azalmasına ve/veya çeşitli 

hastalıkların taşınmasına ve yayılmasına 

neden olan işgalci türlerin transferinin en 

aza indirilmesi. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BOR AKRİLAT POLİMER ESASLI YENİ NESİL  

ANTIFOULING (AF) DENİZ BOYALARININ GELİŞTİRİLMESİ 

VE ANTİFOULİNG ETKİNLİKLERİNİN TESPİTİ 

 Tributyltin acrylate ve/veya methacrylate 

kopolimer sistemlerine benzer mekanizmayla 

deniz suyunda hidroliz olabilen antifouling (AF) 

etkinliği yüksek poli(borakrilat) self-polishing 

polimer ve/veya kopolimer sistemlerini 

geliştirmek, 

 

 Geliştirilen bu polimerler ile fiziksel ve 

kimyasal özellikleri uygun bağlayıcı 

sistemlerini içeren antifouling etkinliği yüksek 

AF boya formülasyonları oluşturmak, 

 

 Proje kapsamında boraks, etidot 67, polybor, 

kolemanit, çinko borat gibi bor bileşiklerini 

yüksek miktarda nanoboyutta sentezleme 

çalışmaları yapılacak, 

 

 Boya formülasyonu ve üretiminde yardımcı 

biosit olarak nano boyutlu rafine borat ürünleri 

(boraks, etidot 67, polybor, kolemanit, çinko 

borat gibi) kullanılmasını sağlamak, 

 

 Self-polishing mekanizmaya sahip fiziksel ve 

mekaniksel özellikleri uygun antifouling AF 

boyaları laboratuar ortamında üretmek ve 

gerek statik gerekse de dinamik antifouling 

test düzeneklerinde bu boyaları deniz 

testlerine tabi tutarak etkinlik sürelerini 

belirlemek, 

 

 Deniz testleri neticesinde seçilen bor içerikli 

anti-fouling boyasının / boyalarının sanayide 

üretimine yönelik faaliyetlerde bulunmak. Bu 

boyaların ilk etapta sanayide 5-10 kg lık 

üretilmesini sağlamak ve boyaların 

ticarileşmesini sağlamak 

Destekleyen Kurum  : SAN-TEZ 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2013 / 2016 

Süresi        : 36 Ay 

Bütçesi        : 1.139.457 TL 

Prof. Dr.  
Ali ATA 
Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 

 İlgi Alanları: Hidrojen teknolojileri; yakıt pilleri, katalizör 

geliştirme, akım dağılımı, MEA geliştirilmesi, elektroliz ve 

metan reformasyonu ile hidrojen üretimi, metal hidrür ve 

basınçlı tanklarda hidrojen depolama 

Fouling, bazı deniz 

organizmalarının (alglar, 

yosunlar, kabuklular gibi) gemi 

yüzeylerinin su içerisinde kalan 

kısmına yapışarak bir tabaka 

oluşturmasıdır. Fouling’i 

önlemek için, gemilere 

antifouling özellikli “zehirli” 

boyalar uygulanır. Geçmişte, 

kireç, cıva veya arsenik 

kullanıldıktan sonra, 1960-1970 

yıllarında tributil tin (TBT) bazlı 

boyaların geliştirilmesine ve 

sonrada kullanılmasına 

başlanmıştır. TBT çok etkili ve 5 

yıla kadar uzun bir dayanıklılığı 

olmasına rağmen, 1 Ocak 2003 

den itibaren antifouling 

boyalarında kullanılması 

yasaklanmıştır. TBT’nin 

gösterdiği olumsuz etki ve 

problemler arasında, deniz 

ortamında yüksek dayanaklılık 

göstermesi ve insanlar için 

faydalı deniz organizmalarına 

karşıda zehirli olup, insanları 

etkileyen besin zincirine 

girebilmesidir. Şu an kullanılan 

antifouling boyalar etkin madde 

olarak bakır, çinko, mangan 

veya demir bileşikleri yanı sıra, 

muhtelif organik kimyasallar da 

içermektedirler. Bunların 

arasında bakır tercih 

edilmektedir, çünkü 

antifouling performansı TBT’e 

benzemektedir. Fakat bakır 

bileşiklerinin de TBT gibi 

çevreye zarar verdikleri tespit 

edilmiştir ve onlarında 

gelecekte yasaklanması 

beklenilmektedir. Öte yandan 

son yıllarda bazı bor 

bileşiklerinin antifouling 

etkinliği tespit edilmiştir. Bor 

ürünlerinin avantajı, balık türü 

deniz hayvanlar veya insanlara 

karşı zararının çok düşük 

olmasıdır. Proje kapsamında 

etkinlik süresi 3-5 yıl arasında 

olan Tributyltin acrylate 

ve/veya methacrylate kopolimer 

sistemlerine benzer 

mekanizmayla deniz suyunda 

hidroliz olabilen antifouling(AF) 

etkinliği yüksek poli(borakrilat) 

self-polishing polimer ve/veya 

kopolimer sistemlerini 

geliştirilecek, bu polimer 

sistemleri ile uygun AF boya 

formülasyonları oluşturularak 

hazırlanan boyalar deniz 

testlerine tabi tutulacaktır.  



 

 1 Altlık, titanyum ve titanyum oksit 

olmak üzere üç katmanlı yapının 

başarılı bir şekilde oluşturulması. 

 

 2 Co-Cr veya paslanmaz çelik 

malzemenin mekanik özelliklerine 

zarar vermeden biyo-aktivitesini 

geliştirmek. 

 

 3 Oluşturulacak kompozit kaplama ile 

anti-bakteriyel özelliğe sahip yüzey 

elde etmek. 

 

Doç. Dr. 
Erdem ATAR 
Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BİYOLOJİK UYGULAMALARA YÖNELİK OLARAK PASLANMAZ 

ÇELİK VE KOBALT-KROM ALAŞIMLARININ YÜZEYLERİNDE ÇOK 

KATMANLI TİTANYUM ESASLI KAPLAMALARIN 

OLUŞTURULMASI 

 

İlgi Alanları: Yüzey İşlemleri, Kaplamalar, Metalik 

Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu, Metalik Biyomalzemeler 

ve Triboloji  

 

 1 Co-Cr veya Paslanmaz çelik yüzeyinde 

soğuk gaz dinamik püskürtme tekniği 

kullanılarak titanyum kaplama üretmek. 

 

 2 Üretilen kaplama yüzeyinde termal 

oksidasyon yöntemi ile TiO2 tabakası 

oluşturarak çok katmanlı yapıyı elde 

etmek. 

 

 3 Titanyum içerisine eklenecek farklı 

(Gümüş, Çinko, Çinko Oksit, Zirkonyum 

Oksit gibi) metal veya seramik tozları ile 

kaplamaya anti-bakteriyel özellik 

kazandırmak. 

 

 

 

 

Proje kapsamında ortopedik 

implant malzemesi olarak 

kullanılmakta olan kobalt-

krom alaşımı (ASTM F75) ve 

paslanmaz çelik (316L) 

yüzeylerinin soğuk gaz 

dinamik püskürtme tekniği 

ile saf titanyum ve ZnO, ZrO, 

Zn ve  Ag gibi partiküllerle 

takviye edilmiş titanyum 

matrisli kompozit malzeme 

ile kaplanması ve daha sonra 

bu kaplamaların farklı işlem 

sıcaklık ve süreleri 

kullanılarak termal 

oksidasyon yöntemi ile 

yüzeylerinde kararlı, kalın, 

iyi tutunmuş, biyoaktif ve 

antibakteriyel bir oksit 

tabakasının oluşturulması 

hedeflenmiştir. Projede 

amaç altık malzemelerin 

aşınma özelliklerinden taviz 

vermeden kobalt-krom 

alaşım veya paslanmaz çelik 

malzemelerinin yüzeylerinin 

gerek biyoaktivitelerinin 

artırılması gerekse de 

antibakteriyel özelliklerinin 

geliştirilmesidir. Bu projede 

kobalt-krom ve paslanmaz 

çelik altlıkların 

kaplanmasında titanyum 

ve/veya titanyum matrisli 

kompozit kullanılmasının 

nedeni titanyumun 

biyouyumluluğu en yüksek 

metalik malzeme olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

  

Proje kapsamında üretilecek 

olan termal oksidasyona tabi 

tutulmuş tabakalı 

kaplamalara karakterizasyon 

testlerinin yanı sıra 

biyouyumluluk ve 

antibakteriyellik özelliklerini 

incelemek üzere biyo-

uyumluluk ve anti-

bakteriyellik testleri de 

yapılacaktır.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2017 

Süresi       : 30 Ay 

Bütçesi       : 203 000 TL 



 Hidrofonlarda kullanmak üzere yarım 

küre şekilli seramikler, 

transduserlerde kullanmak üzere ise 

halka şeklinde seramiklerin 

hazırlanması ve elektriksel  

karakterizasyonlarının yapılması 

 

 İstenilen özelliklere sahip cihazların 

tasarımında sonlu elemanlar 

yöntemine elektriksel özellikler girdi 

olarak kullanarak 2-50 kHz arasında 

kullanılabilecek Tonpilz türü 

cihazların tasarlanması 

  Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

 iki veya üç bileşene sahip sert veya 

yumuşak karakterli yeni pizoseramik 

kompozisyonların araştırılması 

 

 Kalsinasyon yöntemi ile sentezlenecek olan 

pizoelektrik tozlarını kullanarak bu 

cihazların ve karakterize edilmeleri 

 

 Denizaltı ve gemilerde kullanılan cihazlara 

eşdeğer cihazların ülkemizde de 

yapılabileceğinin gösterilmesi 

 

 Cihazların sonlu elemanlar analiz (SEA) 

yöntemi kullanılarak tasarlanması 

 

 Sistematik olarak kompozisyon mikroyapı-

elektriksel özellik-cihaz özelliği ilişkilerinin 

ortaya çıkarılması 

Bu projede “Su altı 

akustik cihazların 

(Transducer/Hidrofon) 

tasarlanması, üretilmesi 

ve karakterizasyonu” 

çalışılmıştır. Proje 

kapsamında, hem ticari 

sert ve yumuşak PZT 

tozları ile hem de 

kendi sentezlediğimiz sert 

ve yumuşak PZT tozlarının 

yanında PMN-PT tozları ile 

şekillendirme, 

sinterleme ve 

karakterizasyon 

çalışmaları yapılmış, 

akabinde su altında 

çalışacak transduser ve 

hidrofonlar prototip 

olarak üretilmişlerdir. 

Prototip karakterizasyonu 

havada yapılan empedans 

ölçümleri ile 

tamamlanmış ve aynı 

zamanda modelleme ile 

karşılaştırılmıştır. 

Prototip cihazlar istenilen 

frekans ve kapasitans 

aralıkalarında 

çalışmışlardır. 

Destekleyen Kurum  :  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.     :  2007/2010 

Süresi         : 30 Ay 

Bütçesi         : 239.920 TL 

SU ALTI AKUSTİK CİHAZLARIN 

(TRANSDUCER/HİDROFON) TASARLANMASI, 

ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU 

 

Doç. Dr. 
Hüseyin YILMAZ 
Mühendislik Fakültesi  
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

 
 

 

İlgi Alanları: Seramik üretim süreçleri, Kolloid kimyası, 

Elektroseramikler (dielektrik, ferroelektrik, ve yarı-iletken 

seramikler), Doku uluşumu, Karbon fiber takviyeli plastikler, 

Nano termal analiz  

 



 

 Pizoelektrik seramiklerde kurşun 

miktarını azaltmak, çevre dostu 

malzemelerin kullanımını artırmak. 

 

 Çok tabakalı aktüatör dizaynı ile 

NBT-BT-ST ve PMN-PT-ST 

isisteminde yüksek gerinim elde 

etmek. 

 

 Pizoelektrik yük katsayısını PMN-PT-

ST için 1000 in  ve NBT-BT-ST için 

ise 200 pm/V un üzerine çıkarmak. 

Doç. Dr. 
Hüseyin YILMAZ 
Mühendislik Fakültesi  
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

 
 

 

    Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

<001>pc Kristallografik Yönünde Yönlenmiş 
PbMg1/3Nb2/3O3-PbTiO3 (PMN-PT) ve  
Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3 (NBT-BT)  
Çok Tabakalı Pizoelektrik Aktüatör Üretimi 

İlgi Alanları: Seramik üretim süreçleri, Kolloid kimyası, 

Elektroseramikler (dielektrik, ferroelektrik, ve yarı-iletken 

seramikler), Doku uluşumu, Karbon fiber takviyeli plastikler, 

Nano termal analiz  

 

 Pizoelektrik yük katsayısı değerlerini 

şablonlu tane büyümesi yöntemini 

kullanarak artırmaktır. 

 

 Kompak ve daha iyi deplasman 

performansı gösterebilecek seramik 

aktüatörler tasarlamaktır. 

 

 Daha az kurşun içeren kompozisyonlar 

kullanılarak çevre dostu bir aktüatör 

tasarımı da gerçekleştirilmeye 

çalışılacaktır. 

 

 Seramik-seramik veya seramik-metal 

tozlarının beraber sinterlenebilirliğini 

araştırmak 

 

 

 

PbMg1/3Nb2/3O3–PbTiO3 

(PMN-PT) ve Na1/2Bi1/2TiO3-

BaTiO3 (NBT-BT) 

kompozisyonuna sahip 

seramiklerde plaka 

şeklinde SrTiO3 (ST) şablon 

parçacıkları kullanılarak 

doku oluşumu meydana 

getirilmiştir. Numuneler 

şerit döküm yöntemi ile 

üretilmişlerdir. Hedef 

seramiklerin (NBT-BT-ST ve 

PMN-PT-ST) yanı sıra NBT-

BT, değişken katmanlı NBT-

BT-ST / PMN-PT-ST ve 

değişken katmanlı NBT-BT 

/ PMN-PT-ST seramikleri de 

sinterlenmiş, faz oluşumu 

ve yoğunlaşma davranışları 

incelenmiştir. 1200°C’de 6 

saat sinterleme sonucunda 

numunelerdeki 

yoğunlaşmanın teorik 

yoğunluğa yakın olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, 

Lotgering faktörü (f) PMN-

PT-ST için f=0.42 ve NBT-

BT-ST numunesi için ise f= 

0.87 olarak hesaplanmıştır. 

Unipolar gerinim 

ölçümlerinden pizoelektrik 

katsayı PMN-PT-ST için 

1140 pm/V ve NBT-BT-ST 

için 230 pm/V olarak 

hesaplanmıştır. Üretilen 

çok katmanlı aktüatörlerin 

deplasman davranışları 

(aynı elektrik alan 

etkisinde) katman sayısına 

göre katlanarak artmıştır.  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    : 2005/2007 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 49.800 TL 

  



 

 

 Bu proje sonunda elde edilecek ürün 

ile piyasada kullanılan ve mekanik 

hasara uğrayabilecek (çizilme, 

kopma) PDMS malzemelerin 

alternatifi olan bir malzemenin 

geliştirilmesi 

 Proje kapsamında uzay, uçak ve 

savunma sanayinde  çok geniş bir 

kullanım alanına sahip ileri teknoloji 

bir malzemenin yerli teknoloji ile 

üretilmesi 

 Bu alanda yapılacak çalışmalara 

danışmanlık edebilecek donanımlı ve 

tecrübeli elemanlar yetiştirilmesi 

 

 

Yrd. Doç. Dr.  
İlke ANAÇ 
Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KENDİ KENDİNİ ONARABİLEN VANADYUM PENTAOKSİT 

NANOFİBER/POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZLENMESİ VE 

KARAKTERİZASYONU 

İlgi Alanları: Polimer adsorpsiyonu, Polimer Yüzey 

modifikasyonu, İnce Film Modifikasyonu, Duyarlı Hidrojel İnce 

Filmleri , Kendini yenileyebilen polimerler ve ince filmler 

 

 

 Yüksek kalitede sıvı içerisinde homojen 

dağıtılmış vanadyum pentoksit 

nanofiberleri oluşturmak, 

 

 Modifiye edilmiş PDMS polimerinle 

hidrojen bağı yapabilecek şekilde 

polimerleri modifiye etmek, 

 

 Vanadyum pentoksit nanofiber katkılı 

polimer kompozit oluşturmak 

 

 Elde edilen kompozitin kendi kendini 

onarabilme davranışını mekanik etkilere 

bağlı olarak karakterize etmek  

 

 

 

Polimerlerin mekanik 

dayanımlarının metallere 

göre daha düşük olması, hafif 

olan bu malzemelerin 

kullanım alanlarını 

kısıtlamaktadır. Ayrıca, 

herhangi bir hasarda bu 

malzemelerin onarımı ya 

imkansızdır ya da onarım 

maliyeti çok yüksektir. 

Polimer bir malzemeye kendi 

kendini onarabilme 

özelliğinin kazandırılması ile 

bu sorunların önüne 

geçilebilir. Bu nedenle son 

yıllarda bilim insanları 

biyolojik sistemleri taklit 

ederek kendi kendini 

onarabilen akıllı 

malzemelerin üretilmesi 

üzerine çalışmalarını 

yoğunlaştırmışlardır. Kendini 

onarma yeteneği çeşitli 

metotlar kullanılarak 

kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Bu  

metotlardan biri de tersinir 

hidrojen bağlarından 

yararlanılarak kendi kendini 

onaran bir malzemenin 

oluşturulmasıdır.  

Polidimetilsiloksan (PDMS) 

polimerine kendi kendini 

onarma özelliği kabiliyeti 

kazandırılması üzerine 

çalışmalar yürütülmektedir. 

Böylece oda sıcaklığında 

yaklaşık  %100 verimle kendi 

kendini onaran PDMS  

kompozit malzemenin 

üretilmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca sisteme eklenen 

nanofiberler sayesinde 

oluşturulan kompozitin 

mekanik dayanımı da 

arttırılmış olacaktır. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2015 / 2016 

Süresi       : 18 Ay 

Bütçesi       : 56.000 TL 

http://www.pitt.edu/~btc26/trends.html 

H. Ying, Y. Zhang, J. Cheng Nat. Commun.5,2014, Article number: 3218 



 

 SBF içine daldırılarak (yani, 

biomimetik yöntemle) ön işleme tabi 

tutulmuş metal altlıkların üzerinde 

oluşturulacak kaplamaların kimyasal 

bağ yapısının belirlenmesi. 

 Altlık/kaplama arayüzey 

bütünlüğünün çekme ve kesme 

mukavemeti cinsinden ölçülmesi 

Doç. Dr.  
Koray ÖZTÜRK  

Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KEMİĞE BENZER “APATİT” MİNERAL TABAKASININ 

TİTANYUM YÜZEYİNE TUTUNMA MUKAVEMETİNİN 

İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Seramik Malzeme İşleme, Oksit Fotokatalizörler 

(ZnO, TiO2 vb.), Biyomalzemeler. 

 

 Kalsiyum iyonu içeren hidrotermal 

ortamda yüzeyleri değiştirilmiş titanium 

metal altlıkların yüzeyinde yapay vücut 

sıvısı (SBF) yardımıyla “kemiğe benzer” 

apatit kaplama tabakası oluşturmak 

 Metal altlık/kaplama tabakası 

arayüzeyinin mekanik bütünlüğünü 

incelemek 

 

 

 

Bu projede, kalsiyum 

içeren hidrotermal 

ortamda yüzeyleri modifiye 

edilmiş titanyum metal 

numuneler, “kemiğe 

benzer” apatit mineral 

tabakasıyla “yapay vücut 

sıvısı” (SBF) içerisine 

daldırılarak kaplanmıştır. 

Kaplamaların kimyasal bağ 

yapısı belirlenmiştir. 

Ayrıca, kaplamaların metal 

altlıkla olan bütünlüğü, 

ara-yüzey çekme 

mukavemeti ve kesme 

mukavemeti cinsinden 

ifade edilmiştir. Bu amaçla 

ASTM C633’e göre basit 

çekme testleri ve 

yapıştırıcıya gömülü 

numunenin çekilip 

çıkarılmasıyla ara-yüzeye 

paralel kuvvetin 

uygulandığı kesme testleri 

uygulanmıştır.  

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007 / 2009 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 128.000 TL 

Specimen 
Strength (MPa) 

References 
Measured Literature Data 

Ø24 mm Disk (Tensile) 16.4 ± 3.9 
15.50.6 - 8.440.44 

9.8 - 11.5 

8.522.41 - 17.232.55 

12.22 
18.6 - 21 

CHEN, 2009 
KOKUBO, 1996 

QU, 2008 
TAS, 2004 

WANG, 2008 
Ø15 mm Disk (Tensile) 8.5 ± 3.6 

Ø1 mm Rod (Shear) 7.7 ± 0.9 4.0 - 5.5 ONOKİ, 2005 

 



 

 1 Ticari saflıkta zirkonyum metali 

üzerine plazma elektrolitik 

oksidasyon yöntemiyle doğrudan 

hidroksiapatit (HAp) kaplamaktır. 

 

 2  Yüzeyi yapay vücut sıvısı içerisinde 

aşınmaya ve korozyona karşı dirençli, 

biyoaktif ve biyouyumlu olan 

biyomalzemeler üretmek.  

 

 3  Mekanik özellikleri iyi, yük 

dayanım kapasitesi geliştirilmiş, 

yüksek yapışma kabiliyetli, 

biyomalzemeler üretebilmek. 

 

Prof. Dr. 
Metin USTA 
Mühendislik Fakültesi  
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

PLAZMA ELEKTROLİTİK OKSİDASYON (PEO) YÖNTEMİYLE TİCARİ 

SAFLIKTA ZİRKONYUM YÜZEYİNE TEK AŞAMALI DOĞRUDAN 

HİDROKSİAPATİT BAZLI BİYOSERAMİK FAZLARIN KAPLANMASI 

İlgi Alanları: Fiziksel Metalurji Alüminyum ve alaşımları,6xxx 

Al ekstrüzyon alaşımı Bor,silis,karbür,nitrür ve oksit türü sert 

kaplamalar Metaller,biomalzemeler FeAl ve TiAl 

intermetallikler Proses geliştirme  

 

 1 PEO yöntemiyle ticari saflıkta 

zirkonyum metal yüzeyine doğrudan tek 

aşamalı hidroksiapatit kaplamayla ilgili 

çalışma bulunmamaktadır. Bu projede 

doğrudan üretilecektir. 

 

 2 Kaplamaların oluşumunun ve 

gelişiminin; mikro yapı, faz 

kompozisyonu, kimyasal analizi, kaplama 

aşınma direnci ve yapay vücut şartları 

altındaki korozyon dirençleri hakkında 

bilgi sahibi olunacaktır. 

 

 3 Bu proje, ülkemizin uluslararası 

pazardaki rekabet gücünün 

artırılmasında noktasında biyomedikal 

endüstrimize öncülük edecek yeni bir 

yöntemdir. Aynı zamanda tek aşamalı 

proses hem maliyeti hem de üretim 

zamanını azaltıcı yönde olumlu etki 

yapacaktır. 

 

Kalsiyum fosfat (CaP) tabanlı 

seramikler 1980'li yılların 

başlarında özellikle dişçilik ve 

ortopedide, biyomalzeme 

olarak kullanımı 

yaygınlaşmaya başlamıştır. 

CaP tabanlı seramiklerden 

birisi olan Hidroksiapatit 

[HAp; kimyasal formulü 

Ca10(PO4)6(OH)2] kemik ve diş 

gibi vücuttaki biyolojik 

apatite kimyasal ve yapısal 

benzerliğinden dolayı, son 

yıllarda detaylı olarak 

araştırılmaktadır. 

 

Ticari saflıkta zirkonyumun 

biyouyumlu olması, mekanik, 

tribolojik ve korozyona karşı 

direncinin yüksek olması 

nedeniyle biyomedikal 

sektöründe uygulama alanları 

artan bir metaldir. Fakat 

zirkonyum metalinin kemik 

dokusuyla kimyasal bağlanma 

kuvvetinin azlığı ve 

sabitlenme kararlılığının düşük 

olması gibi sorunlar nedeniyle, 

tek başına kullanımında 

sınırlamalar söz konusudur. 

 

Plazma elektrolitik oksidasyon 

(PEO) yöntemi kullanılarak 

yüzeyi HAp kaplanarak sert, 

aşınmaya dayanıklı, altlık 

malzemeye daha iyi yapışan, 

gözenekli, korozyona karşı 

yüksek direnç gösteren 

kompozit kaplamalar 

yapılmaktadır. 

 

PEO yöntemi ile zirkonyum 

yüzeyi kaplanarak; sert, 

tribolojik özellikleri iyi, yük 

dayanım kapasitesi 

geliştirilmiş, aşınmaya ve 

korozyona dirençli hem 

biyouyumlu hem de biyoaktif 

fazları içeren hidroksiapatit ve 

kalsiyum bazlı biyoseramik 

kaplamaların tek aşamada 

doğrudan oluşturulması 

amaçlanmıştır. 

Destekleyen Kurum: Tübitak 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2013- /2015 

Süresi       :  24 Ay 

Bütçesi       : 147.500 TL 



 

• Çok düşük karbonlu çeliklerin ve 

demirin, yüzey modifikasyonu ve 

sertleştirilmesi. 

 

• İş parçasının ısıtılması, karbürlenmesi 

ve sertleştirilmesi işlemlerinin tek bir 

işlem ile çok kısa sürede 

gerçekleştirmek. 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

METALLERİN ELEKTROLİTİK PLAZMA YÜZEY KAPLAMA 

YÖNTEMİYLE YÜZEY MODİFİKASYONU VE SERTLEŞTİRİLMESİ  

• Metallerin mekanik özelliklerini (yüzey 

sertliği, aşınma direnci, yorulma 

dayanımı) ve kimyasal özelliklerini 

(korozyon direncini) iyileştirmek veya 

geliştirmektir. 

 

• Geleneksel yöntemlere alternatif yüzey 

sertleştirme işlemi sunmak 

 

 

 

  

Bu araştırmada, saf demirin 

su, amonyum klorür (NH4Cl) 

gliserin veya ethanolamin 

içeren sulu çözelti içinde 

elektrolitik plazma yöntemi 

ile yüzey karbürizasyonu 

incelendi.  

 

Yüzey karbürizasyonu, 

ağırlıkça %20’lik, %40’lık 

gliserin içeren çözeltilerde ve 

ağırlıkça %10’luk, %20’lik 

ethanolamin içeren 

çözeltilerde 660 ºC ile 950 ºC 

arasında değişen sıcaklıklarda 

5,10 ve 30 dakika sürelerde 

gerçekleştirildi. Saf demir 

yüzeyi üzerindeki karbonca 

zengin sert tabakanın oluşumu 

x-ısınları kırınım analizi ve RF-

GDOES ile ispatlandı.  

 

Metalografik çalışmalar saf 

demir yüzeyinde pürüzlü, aynı 

zamanda yoğun ve alt metalle 

mükemmel yapışmış bir 

tabaka ortaya çıkardı.  

 

Deneysel sonuçlar karbürleme 

süresi ve sıcaklığı arttıkça 

oluşan tabaka kalınlığının da 

arttığını gösterdi. 

Karbürlenmiş numunelerin 

yüzeyden itibaren mesafeye 

bağlı 

olarak sertlikleri mesafeyle 

beraber düşmektedir.  

 

Saf demir üzerinde oluşan 

baskın fazların martenzit 

(Fe+C), sementit (Fe3C) ve 

ostenit (YMK) fazları karışımı 

olduğu x- ısınları kırınımı 

analizi ile doğrulanmıştır. 

Aşınma testi sonucunda 

plazma elektrolitik 

karbürleme işleminden sonra 

saf demir yüzeyinin aşınma 

direncinin arttığı tespit edildi.  

 

Ayrıca çizik testi sonucunda 

ethanolamin ve gliserin içeren 

çözeltiler kullanılarak yapılan 

kaplamaların sürtünme 

kuvvetinin düşük çıkmasından 

dolayı çiziğe karsı dirençli 

olduğu görüldü. 
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İlgi Alanları: Fiziksel Metalurji Alüminyum ve alaşımları,6xxx 

Al ekstrüzyon alaşımı Bor,silis,karbür,nitrür ve oksit türü sert 

kaplamalar Metaller,biomalzemeler FeAl ve TiAl 

intermetallikler Proses geliştirme  

 



 Dokulu piezoelektrik seramiklerin 

standartlara uygun olarak ölçülmüş 

elektriksel  & akustik karakteristikleri 

 

 Dokulu piezoelektrik seramikleri 

temel alan piezoelektrik aygıtlar 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KURŞUN İÇERMEYEN PİEZOELEKTRİK SERAMİKLERİN, FİBERLERİN VE 

ŞERİTLERİN KRİSTALOGRAFİK DOKUYA SAHİP OLARAK ÜRETİLMESİ VE 

AYGIT UYGULAMALARI 

 Şablonlu tane büyütme ve alginate 

jelleşmesi yöntemleri ilk kez birlikte 

kullanılarak, yine ilk kez tek boyutlu 

fiber veya iki boyutlu şerit formunda 

sürekli olarak dokulu kurşunsuz 

piezoelektrik seramik üretilmesi. 

 

 Kristalografik dokuya sahip yoğun 

seramik bünyelerin ilk kez santimetre 

mertebesinde boyutlarda elde edilmesi 

 

 Dokulu fiber, şerit veya kütleleri temel 

alan piezoelektrik seramik aygıtların 

tasarlanması, üretilmesi ve karakterize 

edilmesidir.  

 

 

 

 

Piezoelektrik seramikler 

tıbbi ultrason, sualtı sonar, 

tahribatsız muayene, 

elektromekaniksel 

sistemler gibi 

uygulamalarda algılayıcı 

(sensor), eyleyici 

(actuator) ve dönüştürücü 

(transducer) olarak yaygın 

kullanım alanı bulurlar. 

 

Piezoelektrik seramiklerin 

kullanıldığı bu 

uygulamalarının neredeyse 

tümünde en yaygın 

kullanıma sahip olan 

malzemeler kurşun 

zirkonat titanat (PZT) 

esaslı seramiklerdir. Fakat 

sağlık ve çevre problemleri 

nedeniyle kurşun 

içermeyen piezoelektrik 

seramik bileşimleri son 

yıllarda yaygın olarak 

araştırılmaktadır. 

 

Kurşunsuz 

piezoelektriklerin 

özelliklerini iyileştirmek 

için başvurulabilecek en 

temel çözüm bu 

malzemelerin kristalografik 

bir dokuya (texture) sahip 

olarak üretilerek belirli 

yönlerde tek kristale yakın 

özellikler göstermektedir. 

Fakat bu çalışmalardaki 

temel eksiklik dokulu 

seramik üretim 

yöntemlerinin kütlesel 

(bulk) boyutta üretime 

olanak vermemesidir. 

 

Projen çerçevesinde 

alginate jelleşmesi ile 

şablonlu tane büyütme 

yöntemleri birlikte 

kullanılarak ilk kez 

santimetre mertebesinde 

üç boyutlu ve kristalografik 

dokuya sahip yoğun 

seramik bünyeler ekonomik 

ve kolay bir yöntemle elde 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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İlgi Alanları: Sualtı sonar uygulamalarına dönük piezoelektrik 

dönüştürücülerin tasarlanması, üretimi ve karakterizasyonu, 

Akıllı malzemeler, aygıtlar ve sistemler, Dielektrik 

malzemelerin elektriksel özelliklerinin incelenmesi  



 Literatürde dokulu seramikler ile ilgili 

aygıt uygulama çalışmalarında var olan 

büyük bir boşluğu dolduracak 

 

 Havacılık, medikal, robotik ve savunma 

gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda 

ihtiyaç duyulan mm boyutlarındaki 

motorların geliştirilmesi ve üretim 

teknolojilerine ilişkin bir altyapı ve 

uzmanlığın oluşmasını sağlayacak  

 

 Yüksek performansa sahip dokulu 

seramikler ile üretilmiş yeni nesil 

ultrasonik motorlar 

 

 

 

 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

KRİSTALOGRAFİK DOKUYA SAHİP ÜSTÜN ÖZELLİKLİ 

PİEZOSERAMİKLERİN ULTRASONİK MOTOR UYGULAMALARI 

 Ultrasonik motor (USM) tasarımının sonlu 

elemanlar analizi ile geliştirilmesi 

 Ultrasonik motor uygulamasına uygun 

özelliklerde bir piezoelektrik seramik 

bileşimin seçilmesi ve geliştirilmesi 

 Şablonlu tane büyütme ve şerit döküm 

yöntemleri ile seçilen piezoelektrik 

seramik bileşimin dokulu olarak 

üretilmesi 

 Elde edilen dokulu seramiklerin, 

optimize edilen USM tasarımında 

kullanılması yoluyla yeni nesil bir USM 

üretilmesi 

 

 

 

 

Yüksek teknoloji ürünlerde 

örneğin uzay araçları, 

uydular, medikal 

uygulamalar, elektronik 

cihazlarda, küçük boyut, 

hafiflik, düşük ses ve 

elektromagnetik girişimi 

olmayan mm-boyutlarında 

motor ihtiyacı vardır. 

 

Geleneksel motorların 

karmaşık yapısı ve temel 

kısıtlamalarından dolayı, 1 

cm3’den küçük olarak 

üretildiğinde yeterli enerji 

verimi sağlayamamaktadır. 

Bu nedenle 1cm3’den 

küçük boyutlarda yüksek 

güce sahip ultrasonik 

enerjiyi kullanarak 

geliştirilen ultrasonik 

motorlar (USM) geniş ilgi 

uyandırmıştır. 

 

Dokulu piezoseramikler 

üzerine birçok özgün 

çalışmalar bulunmasına 

rağmen dokulu 

seramiklerin aygıt 

uygulaması literatürde ve 

uygulamada çok büyük 

eksiklik olarak göze 

çarpmaktadır. Doku 

kazandırılmış seramiklerin 

tek kristalleri ile 

yarışabilecek düzeyde 

özellik gösterdiği ve 

üretimi çok daha ucuz 

olduğundan dokulu 

seramikler ile üretilen 

ultrasonik motorların 

bilime, teknolojiye ve 

ekonomiye çok büyük 

faydalar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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İlgi Alanları: Sualtı sonar uygulamalarına dönük piezoelektrik 

dönüştürücülerin tasarlanması, üretimi ve karakterizasyonu, 

Akıllı malzemeler, aygıtlar ve sistemler, Dielektrik 

malzemelerin elektriksel özelliklerinin incelenmesi  



 

 Müllit taneleri kullanım amacına 

uygun şekilde yönlendirilebilen 

seramik/seramik kompozit 

malzemeler üretilmesi.  

 

 Yönlendirilmiş taneler ve tetragonal 

zirkonyanın bir arada kullanılması ile 

seramik malzemenin mekanik 

özellikleri üzerinde bileşik bir etki 

sağlanması. 

 

 Biyomalzemelerde ve zırh 

uygulamalarında kullanılmaya aday 

mukavemeti ve tokluğu yüksek 

alternatif bir seramik malzeme 

üretilmesi. 

Doç. Dr. 
Yahya K. Tür 
Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ŞABLONLU TANE BÜYÜMESİ VE MARTENSİTİK DÖNÜŞÜM 

YÖNTEMLERİYLE TOKLUĞU ARTIRILAN MÜLLİT/ZİRKONYA 

KOMPOZİTLERİN KIRILMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 

İlgi Alanları: Seramik Matris Kompozitler  

Malzemelerin Mekanik Davranışları 

 

 

 Şerit döküm yöntemi ve Al-borat şablon 

taneleri kullanılarak dokulu yapıda 

müllit/zirkonya kompozitler üretilmesi. 

 

 Kullanılan şablon oranının ve sinterleme 

katkı maddelerinin mikro yapı üzerine 

etkilerinin karakterizasyonu. 

 

 Kompozit malzemelerin mukavemet ve 

kırılma tokluğunun ölçülmesi ve 

mikroyapı – mekanik özellik ilişkilerinin 

irdelenmesi. 

 

 

 

Alümina (Al2O3) ve zirkon 

(ZrSiO4) tozlarının reaktif 

sinterlenmesi yöntemiyle 

müllit/zirkonya 

kompozitler üretilmiş, 

karışıma katılan iğnesel 

yapıdaki Al-borat şablon 

tanelerin şerit döküm 

yöntemiyle yönlendirilmesi 

ile müllit tanelerin şerit 

döküm yönünde büyümesi 

ile dokulu bir yapı oluşması 

sağlanmıştır. Al-borat 

tanelerin heterojen 

çekirdeklenmeyi 

artırdıkları gözlenmiştir. 

MgO içeren 

kompozisyonlarda 

tetragonal zirkonyanın 

oluşan zirkonyaya oranı 

sınırlı kalırken Y2O3 içeren 

kompozisyonlarda daha 

yüksek oranlarda 

tetragonal zirkonya fazı 

elde edilmiştir. 

Kompozitlerin toklukları 

çentikli eğme mukavemeti 

yöntemiyle ölçülmüş, iyi 

yönlenmiş kompozitlerde 

tokluk çatlak uzunluğundan 

bağımsız olduğu, 

yönlenmenin olmadığı 

kompozisyonlarda ise 

çatlak boyuna bağlı bir 

tokluk artışı olduğu 

gözlenmiştir. En yüksek üç 

nokta eğme mukavemeti 

(310 MPa) ve en yüksek 

tokluk (4.3 MPa ) çok kısa 

şablon taneleri içeren ve 

mikroyapısında bir 

yönlenme görülmeyen MgO 

içeren karışımlarda 

ölçülmüştür. Y2O3 katkılı 

karışımlarda zirkonya fazı 

tetragonal yapıda elde 

edilmesine rağmen 

martensitik dönüşümden 

beklenen tokluk artışı 

istenilen oranda 

sağlanamamıştır. 
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 Hedeflenen kompozit zırh malzemesi 

ile borun katma değeri yüksek ve 

teknolojik kullanımını içermektedir. 

  

 Savunma sanayinde önemli bir kalem 

olan zırh malzemesinin üretiminde 

borun yoğun ve etkin kullanıldığı 

malzeme üretim teknolojisini 

içermektedir. 

 

 Halen ülkemizin savunma sanayinde 

ihtiyacı olan zırh malzemesinin yerli 

kaynakların kullanımını artıracak 

nitelikte ve yerli imkânlarla daha 

yüksek performanslı olarak üretimini 

içermekte ve buna paralel olarak 

ihracat potansiyeli taşımaktadır. 

 

 

 

Doç. Dr.  
Yücel Gençer 
Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ZIRH MALZEMESİ OLARAK BORÜR/METAL TABAKALI 

KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU 

İlgi Alanları: Metalik Malzemeler, Kaplama,Ortodondik 

malzemler, Al, Mg, Ti, Zr, Fe ve Alaşımlarının Yüzey 

Özelliklerinin Geliştirilmesi, Mikroark (Plazma) Oksidasyon, 

Borlama, Alaşım Geliştirme, Döküm, Sürünme 

  

 

 BR2 (DIN EN1063) seviyesinde tehditlere 

karşı etkili 

 

 Haddelenmiş homojen zırh çelikleri (RHA, 

Rolled Homogeneous Armor) çeliğinden 

daha üstün hafiflik/performans özelliğine 

sahip 

 

 Düşük maliyetli Borür esaslı 

seramik/metalik kompozit malzemeleri 

katmanlı olarak üretmektir. 

 

 

 

İlerleyen teknoloji, saldırı 

ve savunma amaçlı 

kullanılan barutlu silahların 

da ilerlemesine neden 

olmuş ve bu silahlarda 

özellikle kullanılan 

tungsten karbür gibi zırh 

delici mermilerin kullanımı 

artmıştır. Zırh deliciler 

konusunda meydana gelen 

gelişmeler, özellikle 

savunma amaçlı görevlerde 

çalışan personelin can ve 

mal güvenliği için büyük 

tehlike oluşturmaktadır. 

Zırh delicilerin gelişimine 

paralel olarak zırh 

malzemelerinin teknolojik 

gelişimi zorunluluk haline 

gelmiştir. 
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Fırat ve Dicle Havzasında 

bulunan su tutma yapılarının 

havza ülkelerinden Türkiye, 

Suriye ve Irak’a etkileri* 

Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası 

üzerinde Osmanlı 

İmparatorluğu sonrası kurulan 

Türkiye, Suriye ve Irak 

ülkelerinde su kaynaklarının 

kullanımı ve yönetimi 

konusunda parçacıl bir gelişme 

süreci izlenmiştir. Türkiye’nin 

Fırat ve Dicle havzasında suya 

bağlı kalkınma projelerini 

hayata geçirmesi aşağı havza 

ülkelerince tedirginlikle 

karşılanmış akışın denetim 

altına alınması kendilerine 

karşı bir tehdit olarak 

algılanmıştır. Bunun yanında 

kontrol altına alınan akışın 

sağladığı faydalar da büyük 

ölçüde yok sayılmıştır. Bu 

çalışmada havza genelinde 

inşa edilmiş ve inşa edilmesi 

planlanan barajların (Keban, 

Karakaya, Atatürk, Tabqa 

(AthThawra), Haditha (Al 

Qudisiyah), Ilısu, ve Mosul 

barajları, Habbaniye Rezervi 

ve Urfa Tüneli) sisteme olan 

etkileri karma tamsayılı 

programlamaya dayalı 

Dönemler Arası Fırat ve Dicle 

Havzaları Modeli (DAFDNHM) 

ile ele alınarak barajların 

varlığı ve yokluğu senaryoları 

ekonomik fayda ve kaynak 

dağılımı değişkenleri 

çerçevesinde incelenmiştir. 

Model uygulamalarıyla belli 

başlı barajların etkileri sadece 

bulundukları ülkeler 

çerçevesinde değil tüm 

havzaya etkileri yönünden 

incelenmiş, yukarı havzalarda 

bulunan barajların aşağı havza 

ülkelerine olan etkileri hem 

sayısal hem de Coğrafi Bilgi 

Sistemi (CBS) ortamında 

grafiksel olarak ortaya 

konulmuştur 

 

Doç. Dr. 
Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU 
Mimarlık Fakültesi 
Şehir ve Bölge Planlama 
 

 

FIRAT VE DİCLE HAVZASINDA BULUNAN SU TUTMA YAPILARININ HAVZA 

ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE, SURİYE VE IRAK’A ETKİLERİ ,KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 

TARAF DAVRANIŞLARININ KOOPERATİF OYUN KURAMI ÇERÇEVESİNDE 

DEĞERLENDİRMESİ , 

KENTSEL ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ İÇİN BİR OPTİMİZASYON MODELİ 

ÖNERİSİ 

 

İlgi Alanları: Optimizasyon, kooperatif oyun kuramı, uzaktan 

algılamaya dayalı çalışmalar 
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Kentsel Dönüşümde Taraf Davranışlarının Kooperatif Oyun Kuramı Çerçevesinde Değerlendirmesi** 

Son yıllarda, bir taraftan konut ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler üretilirken, diğer taraftan, kentsel 

mekanda kaliteyi artırmayı hedefleyen kentsel dönüşüm projelerinde, taraflar arasında birlikteliğin sağlanması 

ve hatta dönüşümün kamu desteği olmadan taraflarca bölgenin kendi iç dinamiği ile kendiliğinden sağlanması 

büyük bir önem arz etmektedir. Bu amaçla, plan notlarına eklenen hükümler (emsal bonusları) yoluyla ortak 

mekanları (otopark, yeşil vb.) verimli bir şekilde çözümleyen büyük ölçekli projeler teşvik edilmektedir. Bu 

çalışma kapsamında geliştirilen kooperatif oyun teorisi bazlı model ile, birlikte olma ile elde edilecek kademeli 

ikramiye emsallerin boyutlarının belirlenmesi ve taksimatında, üç farklı durum ortaya konulmaktadır: i) Verimli 

bir yatırımda, tüm tarafları razı edebilecek asgari taksimatların belirlenmesi; ii) Yine verimli bir yatırımda, 

tüm tarafları tatmin edecek asgari değerler dağıtıldıktan sonra, üretilecek artı değerin boyutunun belirlenmesi 

ve bunların vergilendirme ile kamuya aktarılabilecek miktarının tespiti; iii) Eğer ortak bir yatırım taraflarca 

verimli algılanmıyor, fakat kamu yararı çerçevesinde bakıldığında önemli bir fayda için koalisyonun 

gerçekleşmesi isteniyorsa, tarafları razı edebilecek bir taksimatın nasıl olacağının ve bu taksimat için dışarıdan 

gerekli desteğin (eksi vergi, teşvik) boyutunun belirlenmesi. Geliştirilen modelin uygulanmasında Doğrusal 

Programlama (LP) tekniği kullanılmış, LP bazlı bir metodolojik yaklaşım ile ilave hassasiyet analizleri yapılmış, 

hipotetik bir örnek üzerinde mekansal konum ve büyüklük olarak kritik taraflar belirlenmiştir. 

•Kentsel Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri İçin Bir Optimizasyon Modeli Önerisi** 

Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşme kentsel mekanda birçok probleme sebep olmuştur. Bunların başında 

gecekondulaşma, düşük standartlı ve düşük kaliteli kentsel çevre gelmektedir. Merkezi yönetim, mekanda 

gözlenen problemlerin üstesinden gelmek, sağlıksız çevrede yaşayan halkı, çevresini geliştirme konusunda 

motive etmek, amacıyla birçok yasal düzenlemeye gitmiş ve yönetmelikler çıkarmıştır. Bunlar içerisinde İmar 

Kanunu’nda yer alan Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlıklı 18. Maddesi (Hamur Kanunu) ve bu kapsamda 

hazırlanan İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar 

Hakkında Yönetmelik, niteliksiz kadastral parsellerin düzenli imar parsellerine dönüştürülmesi konusunda 

dikkati çekmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bahsi geçen kanun maddesi ve ilgili yönetmeliğin en önemli 

amaçlarında birisi, imar planlarına göre kadastral parsellerden standart ve yüksek kalitede parselasyon 

planlarının hazırlanmasıdır. Zaman zaman çatışmalara ve yargı problemlerine dönüşen bu süreçte karşılaşılan 

en belirgin mesele, kadastral hisselerin mevzuat çerçevesinde ilgili taraflara hakkaniyetle taksimatıdır. 

Taksimat sürecinde karşılaşılan, ilk sorun, kamu kullanımlarına ayrılması gereken okul, yol, meydan, park, 

otopark vs. alanlarının kamuya aktarılmasıdır. Bu konuda, yerel ve merkezi yönetimlerin yeteri kadar kaynağı 

bulunmadığı için, ilgili yasa, düzenleme alanına giren mülklerin belirli bir kısmını (en fazla %40) bedelsiz olarak 

kamulaştırılmasını mümkün kılmaktadır. İlgili kanun, imar uygulamasıyla, bölgede oluşturulan nitelikli imar 

parsellerinde gerçekleşen değer artışını bedelsiz terklere karşılık olarak görmektedir. İkinci sorun ise, 

Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) sonrası kalan kadastral hisse alanlarının ilgili taraflara müstakil standart imar 

parsel alanı olarak taksim edilememesi ve düzenleme öncesi ikamet edilen veya kullanılan alanlarla teknik 

sebeplerden dolayı taksim edilen alanların aynı yer ve konumda olamamasıdır. Arazi ve Arsa Düzenlemesi 

başlıklı 18. Madde çerçevesinde hazırlanan yönetmelikte taksimata yönelik temel ilkeler bulunmasına karşın, 

gerçekleşen uygulamalar davalara konu olabilmektedir. Bu çalışmada doğrusal programlama (LP) bazlı 

geliştirilen optimizasyon modeli ile, taksimat sürecinde karşılaşılan olumsuzlukların asgari seviyeye indirilmesi, 

ilgili tarafların isteklerinin mevzuat çerçevesinde karşılanması hedeflenmiştir. Geliştirilen model, yönetmelik 

hükümlerini hesaba katarken, ilgili taraflar için en uygun taksimat çözümlerini ortaya koymaktadır. Seçilen üç 

örnek çalışma alanı üzerinde, geliştirilen modelle yapılan uygulamalar ile fiiliyatta gerçekleşmiş imar 

uygulamaları kıyaslanmaktadır. Sonuç olarak, geliştirilen optimizasyon esaslı modelin bu alanda verimli olarak 

kullanılabilecek bir araç olduğu gösterilmektedir. 







 

 Projenin en önemli çıktısı; verimlilik 

ölçümleri sonucunda hastane 

yönetimlerine iyileştirme önerileri ve 

yol gösterici yönetimsel tavsiyelerin 

sunulmasıdır. 

 

Prof. Dr. 
Bülent SEZEN 
İşletme Fakültesi 
Üretim Yönetimi A.B.D. 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ 

YÖNTEMİ İLE SAHİPLİKLERİNE GÖRE VERİMLİLİKLERİNİN 

TESPİTİ VE YILLAR ARASINDAKİ VERİMLİLİK DEĞİŞİMLERİNİN 

İNCELENMESİ  

İlgi Alanları: Verimlilik, Optimizasyon, Yalın Üretim, Üretim 

Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi  

 

 Türkiye’de devlet, eğitim-araştırma, 

üniversite ve özel hastaneler olarak dört 

gruba ayrılan tüm hastanelerin 2001 ve 

2006 yılları arasındaki verimliliklerinin 

ölçülmesi. 

 

 Verimlilik değerlerinin sahiplik bazında 

karşılaştırılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje ile Türkiye’de 

sahipliklerine göre devlet, 

eğitim-araştırma, 

üniversite ve özel 

hastaneler olarak dört 

gruba ayrılan tüm 

hastanelerin 2001 ve 2006 

yılları arasındaki verimlilik 

performanslarının Veri 

Zarflama Analizi (VZA) ile 

değerlendirilmesi ve 

iyileştirmeye açık 

yönlerinin ortaya konması 

amaçlanmıştır.  

  

VZA yönteminin yanında 

Malmquist İndisleri, Süper 

Verimlilik skorları, Slack 

değerleri ve rol model 

(referans) olma sayıları 

kullanılmıştır.  
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 Teknolojik yenilik yetenekleri 

boyutları ile teknolojik öğrenme 

arasındaki ilişkiyi ve teknolojik 

öğrenme ile yenilik ve firma 

performansı arasındaki ilişki, Yapısal 

Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak test 

edilmiştir.  

 Araştırmanın ulusal bir akademik 

dergide yayınlanması  

 Araştırmanın uluslararası bir 

konferansa kabulü 

 Araştırmanın uluslararası endeksli bir 

akademik dergide yayınlanması  

 

Prof. Dr.  
Salih Zeki İMAMOĞLU 
İşletme Fakültesi 
Strateji Bilimi Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

TEKNOLOJİK YENİLİK YETENEĞİ, TEKNOLOJİK ÖĞRENME, 

YENİLİK VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

İlgi Alanları: Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Teknolojik 

Yenilik, Teknolojik Yenilik Yetenekleri, Örgütsel Öğrenme, 

Teknolojik Öğrenme, Ar-Ge Yetenekleri 

 Teknolojik yenilik yeteneklerinin boyutları ile teknolojik 

öğrenme arasındaki ilişkinin yanı sıra, teknolojik 

öğrenmenin yenilik ve firma performansı üzerindeki 

etkisini incelemek 

 Örgütlerin teknolojik yenilik yeteneklerinden yola çıkarak, 

teknolojik öğrenme süreçleri ve beraberinde yenilik ve 

performans üzerindeki etkileri ampirik olarak test ederek 

teknoloji ve yenilik yönetimi ve genel yönetim literatürüne 

uluslararası alanda katkıda bulunmak  

 Literatürden elde edilen teorik çerçeveyle ilgili 

argümanları temel alarak şirketlerin teknolojik öğrenme 

elde edebilmesi için gereken ortamı yaratan mekanizmalar 

olan teknolojik yenilik yetenekleri boyutlarının rolünü 

incelemek 

 Proje, literatürde fazla üzerinde durulmayan teknolojik 

öğrenme ve karakteristiklerini işlevsel hale getirerek, 

teknolojik öğrenme ile ilgili mevcut teoriyi genişletmek 

 Literatürde teknolojik öğrenmeyi farklı şekillerde ölçen 

çalışmalar mevcut olmasına rağmen (Carayannis, 2000; 

Zahra vd., 2000), teknolojik öğrenmenin tüm boyutlarını 

kapsamlı ve uygun bir şekilde ölçen çalışmaların eksikliği 

dikkat çekmektedir. Bu sebeple bu projede teknolojik 

öğrenmenin kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve ölçek 

geliştirmek 

 İşletmelerin, teknolojik yenilik yeteneklerine teknolojik 

öğrenme ile eş zamanlı olarak odaklanması teşvik 

edilmiştir. Bu proje, yeni teknik bilgiler elde etme, 

mevcut olanları dönüştürme ve geliştirme ve bunlara 

uygun stratejiler geliştirme yeteneklerini artırmak için ne 

tür yetenekler geliştirmeleri gerektiği konularını 

araştırarak işletmelere önerilerde bulunmak  

 

 

 

 

 Teknolojik öğrenme, belirsizlik, dinamizm 

ve değişkenliğin hâkim olduğu küresel 

rekabet ortamında, firmaların daha fazla 

teknoloji temelli strateji izlemesini 

sağlamasının yanı sıra, firmaların dinamik 

temel yetkinlikler geliştirme, koruma ve 

onlardan faydalanma becerilerini 

geliştirerek rekabetçi başarılarında önemli 

bir rol oynar. Bununla birlikte, sürekli 

değişimin hâkim olduğu, ürün hayat 

döngülerinin kısaldığı ve taklit riskinin 

arttığı pazar şartlarında, firmaların 

rekabetçi avantajlarını korumak için, 

sürekli teknolojik yenilik ve yönetsel 

yanıtlarla değişen çevre şartlarına karşılık 

vermelidirler. Teknolojik yenilik yeteneği, 

firmanın farklı yetenek ve varlıklarını dış 

çevreyle uyumlu hale getirerek firma içi 

kaynak entegrasyonunu ve teknolojik 

yenilik stratejilerini destekler. Özelde, 

öğrenme yeteneği, Ar-Ge yeteneği, kaynak 

dağıtım yeteneği, üretim yeteneği, 

pazarlama yeteneği, organizasyon 

yeteneği ve stratejik planlama yeteneği 

alt boyutlarından oluşan teknolojik yenilik 

yeteneği ile teknolojik öğrenme, 

teknolojik bilgi stokunu geliştirerek yenilik 

ve değer yaratma ortak paydasında 

birleşmelerine rağmen, aralarındaki ilişki 

literatürde eksik bulunmaktadır. Ayrıca, 

teknolojik öğrenme tek başına bir 

araştırma alanı olarak ilgi çekse de, yenilik 

ve firma performansına olan etkisi 

literatürde fazla üzerinde durulmayan bir 

boşluğa dikkat çekmektedir.  Bu 

çalışmada, teknolojik yenilik yeteneğinin 

bünyesinde teknolojik faktörleri 

barındırmanın dışında, örgütün yönetim, 

üretim, pazarlama, Ar-Ge ve aynı zamanda 

endüstriyel çevre ile ilişkilerinin 

entegrasyonunu gerçekleştirdiği üzerinde 

durularak; teknolojik öğrenmenin genişlik, 

derinlik ve hız karakteristikleri üzerindeki 

etkisine ilişkin araştırmalar yapılacaktır. 

Bununla birlikte, bu çalışma literatürde 

fazla üzerinde durulmayan teknolojik 

öğrenme ve karakteristiklerini işlevsel hale 

getirerek, teknolojik öğrenme ile ilgili 

mevcut teoriyi genişletecektir. Özellikle, 

bu çalışmayla teknolojik yenilik yeteneği 

ile teknolojik öğrenme arasında ve 

teknolojik öğrenme ile yenilik ve firma 

performansı arasındaki ilişkiye yönelik 

boşluk doldurulacaktır.  

 

214 firma üzerinde yapılan alan 

çalışmasına göre; i-) öğrenme yeteneği ile 

teknolojik öğrenme arasında pozitif bir 

ilişki olduğu, ii-) Ar-Ge yeteneği ile 

teknolojik öğrenme arasında pozitif bir 

ilişki olduğu, iii-) kaynak dağıtım yeteneği 

ile teknolojik öğrenme arasında pozitif bir 

ilişki olduğu ve iv-) stratejik planlama 

yeteneği ile teknolojik öğrenme arasında 

pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Diğer teknolojik yenilik yetenekleri 

(üretim yeteneği, pazarlama yeteneği, 

organizasyon yeteneği) ile teknolojik 

öğrenme arasında bir ilişki yoktur. 

İlaveten, teknolojik öğrenme ile yenilik ve 

firma performansı arasında da pozitif ve 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
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