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TÜBA-GEBİP YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

17 ARALIK 2020

ÇEVRİM İÇİ TOPLANTI

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) “bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirme ve gençleri bilim 
ve araştırma alanına yöneltme” ve “bilimsel başarıları ödüllendirme” amaçları doğrultusunda, 2001 
yılından beri yürüttüğü “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı” (TÜBA-GEBİP), 
Ülkemizin en saygın ve özgün ödül programlarından biridir. Araştırmalarıyla ön plana çıkmış üstün başarılı 
genç bilim insanlarını ödüllendirmeyi ve Türkiye’de yapacakları nitelikli araştırmaları teşvik etme ve 
desteklemeyi içeren program kapsamında bugüne kadar 508 üstün başarılı genç bilim insanı 
ödüllendirilmiştir. 

 
TÜBA-GEBİP Ödülleri kapsamında 2020 başvurularının değerlendirilmesi ve ödül verileceklerin 

belirlenmesine ilişkin faaliyetler, GEBİP Alan Değerlendirme Komiteleri, GEBİP Ana Komitesi ve Akademi 
Konseyi tarafından yürütülmüştür. Bu sene ayrıca, Konseyce stratejik ve ulusal öncelikli alan olarak  
“Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kapsamında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları 
olan üstün başarılı genç bilim insanına ödül verilmesi planlanmıştır. TÜBA-GEBİP ödülü ile kutup çalışmaları 
kapsamında TÜBA-GEBİP Kutup Ödülü alanlar, önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.  

 
TÜBA-GEBİP kapsamında üç yıl boyunca mali ve akademik olarak desteklenen üstün başarılı genç 

bilim insanlarının akademik etkinliklerinin sunum ve değerlendirilmesini içeren Geleneksel TÜBA-GEBİP 
Yıllık Değerlendirme Toplantısı, 17 Aralık 2020 tarihinde internet üzerinden çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilecektir. TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantıları, ödül sahiplerinin yürüttükleri 
araştırmalarının sunumu ve tartışılması yanında; üstün başarılı genç bilim insanları, Akademi üyeleri, bilim 
insanları, TÜBA ve Üniversitelerimiz arasındaki etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesine de hizmet 
etmektedir.  
  

Bu yılki TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı, 17 Aralık 2020 günü açılış oturumu ile 
başlayacak. TÜBA Başkanımız Prof. Dr. Sayın Muzaffer Şeker’in açılış konuşmalarını takiben, GEBİP Ödül 
sahibi genç bilim insanları, gün boyunca 6 eş zamanlı oturumda (Fen Bilimleri I-II, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, 
Mühendislik Bilimleri I-II ve Sosyal Bilimler) bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına 
ilişkin sunumlarını yapacaklardır. Oturumlarda projelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili 
konular ele alınacaktır. Ardından tüm ödül sahipleri ve akademi üyelerinin katılımıyla genel bir 
değerlendirme oturumu yapılarak sona erecektir. 
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TÜBA-GEBİP YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI  

17 ARALIK 2020 

ANKARA 

 PROGRAM  

17 Aralik 2020, Perşembe 

09.00 – 09.30 TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı Açılış Konuşması 

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER – Akademi Başkanı 

09.30 – 13.30  TÜBA-GEBİP Değerlendirme Toplantıları - Sunumlar 

13.30 - 14.00 A r a  

14.00 – 17.00 TÜBA-GEBİP Değerlendirme Toplantıları - Sunumlar 

17.15 - 18.00 TÜBA-GEBİP Genel Değerlendirme Toplantısı 
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TÜBA-GEBİP YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

FEN BİLİMLERİ 1 (KİMYA) VE YER BİLİMLERİ 

17 ARALIK 2020 

OTURUM BAŞKANI : PROF. DR. BEKİR SALİH 

 

09.30 – 13.30 

BÜLENT AKGÜN BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERİSTESİ  

PROF. DR. HÜSEYİN 
YILDIRIM  

DALLANMIŞ POLİMERLERDEN OLUŞAN ADZORBE TABAKANIN 
YAPISAL ve DİNAMİK ÖZELLİKLERİ 

MUSTAFA YÜCEL ODTÜ PROF. DR. ARAL 
OKAY  

MARMARA ve KARADENİZ'DE REDOKSA BAĞLI 
BİYOJEOKİMYASAL PROSESLER: R/V BİLİM-2 2020 KASIM 
OŞİNOGRAFİ SEFERİ İLK SONUÇLARI 

E. YALÇIN ERSOY DOKUZ EYLÜL 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. ARAL 
OKAY  

KARBONATİTLER, EKONOMİK ÖNEMLERİ ve TÜRKİYE’DEN 
ÖRNEKLER 

SEDA YOLSAL ÇEVİKBİLEN İTÜ PROF. DR. NİLGÜN 
SAYIL 
PROF. DR. ARAL 
OKAY  

BÜYÜK DEPREMLERİN (Mw ≥ 7.0) KAYNAK 
MEKANİZMALARININ ve KAYMA DAĞILIMI MODELLERİNİN 
TERS ÇÖZÜM TEKNİKLERİ ile SAPTANMASI 

AYŞE BAYRAKÇEKEN 
YURTCAN 

ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. KAMİL 
KAYGUSUZ 

MAGNETRON SAÇTIRMA YÖNTEMİ ile PEM YAKIT PİLLERİNDE 
KULLANILAN DEĞERLİ KATALİZÖRLERİN MİKTARININ 
AZALTILMASI 

FERDİ KARADAŞ BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. AHMET 
GÜL 

PRUSYA MAVİSİ ANALOG YAPILARI İLE SUYUN 
YÜKSELTGENMESİ 

14.00 -17.00 

REZAN DEMİR ÇAKAN GEBZE  
TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. HÜSEYİN 
YILDIRIM  

METAL SÜLFÜR BİLEŞİKLERİN SODYUM İYON BATARYALARDA 
ELEKTROT MALZEMESİ OLARAK KULLANIM POTANSİYELLERİNİN 
İNCELENMESİ 

LOKMAN UZUN HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. ÖZCAN 
EREL 

İYİ YÖNLENMİŞ BİYOTANIMA TANIMA BÖLGELERİ OLUŞMAK İÇİN 
ARAYÜZ BASKILANMIŞ POLİMERLER 

E. GÖRKEM GÜNBAŞ ODTÜ PROF. DR. BEKİR 
ÇETİNKAYA  

DERİN DOKU FLORESANS GÖRÜNTÜLEME: YENİ NESİL YAKIN 
KIZIL-ÖTESİ (NIR) AJANLAR 

MEHMET KAHRAMAN GAZİANTEP 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. 
MUSTAFA ERSÖZ  

DİATOM BAZLI YZRS AKTİF YÜZEYLERİN HAZIRLANMASI ve 
HAZIRLANAN YÜZEYLERİN YZRS’YE DAYALI BİYOANALİTİK 
UYGULAMALARI 

NURETTİN MENGEŞ VAN YÜZÜNCÜ 
YIL 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. BEKİR 
ÇETİNKAYA 

YENİ TÜR HETEROHALKALI MOLEKÜLLERİN ELDESİNDE 
HOMOJEN ALTIN ve BAKIR KATALİZÖRLERİN KULLANILMASI ve 
ELDE EDİLEN MOLEKÜLLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ve 
FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

BURAK ÜLGÜT İ.D. BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. REŞAT 
APAK  

METALİK LİTYUM İÇEREN PİL SİSTEMLERİNDE 
ELEKTROKİMYASAL GÜRÜLTÜ ÇALIŞMALARI 
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TÜBA-GEBİP YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

FEN BİLİMLERİ 2 (FİZİK-MATEMATİK) 

17 ARALIK 2020 

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. EKREM SAVAŞ 

 

09.30 – 13.30 

MEHMET SELİM HANAY BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ  

DOÇ. DR. KAAN 
GÜVEN 

NANO ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER (NEMS) KULLANARAK 
SARS-CoV-2 VİRÜSÜNÜN TEK-PARÇACIK DÜZEYİNDE KÜTLE 
SPEKTROMETRESİ 

HASAN ŞAHİN İZMİR YÜKSEK 
TEKNOLOJİ 
ENST.  

PROF. DR. EKMEL 
ÖZBAY 

ULTRA-İNCE GRAFEN BENZERİ KRİSTAL MALZEMELERİN 
SENTEZİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM OLARAK FLORLAMA 

MEHMET EMRE TAŞGIN HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ  

PROF. DR. ORHAN 
İÇELLİ  

PLAZMON YAŞAM-SÜRESİ UZAMASI ile TEK-MOLEKÜL-
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ OPTİK GÖRÜNTÜLEME 

ÖZGÜR AKARSU İTÜ PROF. DR. METİN 
ARIK  

YENİ-STANDART KOZMOLOJİK MODELE DOĞRU 

AHMET ÇİÇEK BURDUR 
MEHMET AKIF 
ERSOY Ü. 

PROF. DR. EKMEL 
ÖZBAY  

PİEZOELEKTRİK FONONİK KRİSTALLER ile YÜZEY AKUSTİK 
DALGASI MİKROAKIŞKAN SİSTEMLERDE NANOPARÇACIKLARIN 
AYRIŞTIRILMASI 

14.00 -17.00 

SEYMUR JAHANGİROV BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ 

DOÇ. DR. KAAN 
GÜVEN 

TEK KATMANLI DİBORON DİNİTRÜR YAPISI ve 
GENELLEŞTİRİLMİŞ LOJİSTİK HÜCRESEL OTOMAT 

GÖKTUĞ KARPAT İZMIR 
EKONOMI 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. METİN 
ARIK  

AÇIK KUANTUM SİSTEMLERİNDE HAFIZA ETKİLERİ ve 
SENKRONİZASYON 

TURGAY BAYRAKTAR SABANCI 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. EKREM 
SAVAŞ  

RASSAL POLİNOMLAR ve STOKASTİK KÄHLER GEOMETRİSİ 

NAZİFE ERKURŞUN 
ÖZCAN 

HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. OKTAY 
DUMAN  

𝑳𝑳𝑳𝑳𝒑𝒑𝒑𝒑 UZAYLARI ÜZERİNDE 0-2 KURALININ GENİŞLEMESİ 
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TÜBA-GEBİP YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1 

17 ARALIK 2020 

OTURUM BAŞKANI : PROF. DR. MURAT TEKALP 

 

09.30 – 13.30 

ERTUĞRUL BAŞAR KOÇ 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. HALUK 
GÖRGÜN  

TELSİZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİN BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 

ERCÜMENT ÇİÇEK BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ  

PROF. DR. HACI ALI 
MANTAR 

OMİK VERİ ANALİZİ ÇÖZÜMLERİ 

ALPTEKİN KÜPÇÜ KOÇ 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. HALUK 
RAHMİ 
TOPÇUOĞLU  

KRİPTOLOJİNİN TOPLUMSAL AĞ GİZLİLİĞİ ve GÜVENLİĞİ 
AMAÇLI KULLANIMI 

14.00 -17.00 

M. ERKUT ERDEM HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. HACI ALİ 
MANTAR 

AŞIRI KARANLIK GÖRÜNTÜLERİN DERİN ÖĞRENME TABANLI 
YAKLAŞIMLAR KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ 

DUYGUN EROL BARKANA YEDİTEPE 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. MURAT 
TEKALP  

PERFORMANS ve FİZYOLOJİK VERİLERİ KULLANARAK ROBOT-
DESTEKLİ REHABİLİTASYON SİSTEMİ REHABROBY ile 
UYGULANAN EGZERSİZ ZORLUĞUNUN UYARLANMASI 

GÜNEŞ KARABULUT KURT İTÜ PROF. DR. MURAT 
TEKALP  

KABLOSUZ SİBER-FİZİKSEL HABERLEŞME AĞLARI İÇİN 
KATMANLAR-ARASI MODEL TABANLI GÜVENLİK SİSTEMLERİ 

ARZUCAN ÖZGÜR 
TÜRKMEN  

BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. HACI ALİ 
MANTAR 

DİL İŞLEME TEKNİKLERİ İLE MOLEKÜLLER ARASI 
ETKİLEŞİMLERİN KEŞFİ 
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TÜBA-GEBİP YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 2 

17 ARALIK 2020 

OTURUM BAŞKANI : PROF. DR. MEHMET EMİN AYDIN 

 

09.30 – 13.30 

KAAN YETİLMEZSOY YILDIZ TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. İSMAİL 
KOYUNCU  

ORGANİK MENŞEİLİ ENDÜSTRİYEL ATIKSULARDAN GERİ 
KAZANILAN STRUVİTİN (MgNH4PO4.6H2O) ÇEVRE, TARIM ve 
YAPI SEKTÖRLERİNDE FAYDALI KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

CAN ÖZGÜR ÇOLPAN DOKUZ EYLÜL 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. İBRAHİM 
DİNÇER 

BİYOGAZDAN HİDROJEN ÜRETEN MEMBRAN REAKTÖRÜN 
MATEMATİKSEL MODELLENMESİ 

BARBAROS ÇETİN  BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. EROL 
ARCAKLIOĞLU 
PROF. DR. RAMAZAN 
KARAKUZU 

MİKROKANALLARDA PARÇACIK HAREKETİNİN MODELLENMESİ 

ZEKİ CANDAN İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ - 
CERRAHPAŞA 

PROF. DR. MEHMET 
HAKKI ALMA 

BİYONANOMALZEMELER ile GÜÇLENDİRİLMİŞ AHŞAP 
KOMPOZİT MALZEMELERİN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ 

M. TUĞRUL YILMAZ ODTÜ PROF. DR. MEHMET 
EMİN AYDIN  

ÜÇLÜ EŞLEŞTİRME ve İSTASYONLARDAN ELDE EDİLEN 
VERİLERİN KULLANILMASI ile TOPRAK NEMİ VERİLERİNİN 
HATALARININ ELDE EDİLMESİ 

14.00 -17.00 

MİNE İNCE TARSUS 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. İBRAHİM 
DİNÇER  

FTALOSİYANİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, FOTOVOLTAİK ve 
FOTOKATALİTİK UYGULAMALARI 

CANAN ACAR BAHÇEŞEHİR 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. KAMİL 
KAYGUSUZ  

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ UYGULAMALARDA HİDROJEN ENERJİ 
SİSTEMLERİNİN KAPSAMLI BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ARAŞTIRMASI  

YILDIRAY YILDIZ BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ  

PROF. DR. SADIK 
KAKAÇ 

İNSAN SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARININ MODELLENMESİ 

İHSAN KAYA YILDIZ TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. SADIK 
KAKAÇ 

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL KAPSAMINDA ÖRNEKLEME 
YAKLAŞIMININ BULANIK ANALİZİ 
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TÜBA-GEBİP YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

SAĞLIK VE YAŞAM BİLİMLERİ  

17 ARALIK 2020 

OTURUM BAŞKANI : PROF. DR. KAZIM ŞAHİN 

 

09.30 – 13.30 

CAN KÜÇÜK DOKUZ EYLÜL 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. 
MUSTAFA SOLAK 

B HÜCRE LENFOMALARININ GENOMİK ANALİZLERİ ve CD25 
(IL2RA) GENİNİN PRDM1 HEDEFİ OLARAK İNSAN DOĞAL 
ÖLDÜRÜCÜ HÜCRE ÇOĞALMASINDAKİ ROLÜNÜN 
KARAKTERİZASYONU 

İSMAİL ÖÇSOY ERCİYES 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. 
K. ARZUM ERDEM 
GÜRSAN 

METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) 
HÜCRELERİNİN TANINMASI ve FARKLI TEDAVİ MODELLERİ İLE 
YOK EDİLMESİ 

DUYGU SAĞ DOKUZ EYLÜL 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. TAYFUN 
ÖZÇELİK  

İNSAN MAKROFAJLARINDAKİ ATP-BAĞLAYICI KASET TAŞIYICI 
G1’İN İMMÜNOTERAPİDE HEDEF MOLEKÜL ADAYI OLARAK 
ARAŞTIRILMASI 

ELA TARAKCI İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. FEZA 
KORKUSUZ  

DÜŞME RİSKİ OLAN YAŞLILARIN DENGE PROBLEMLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ ve REHABİLİTE EDİLMESİ AMACIYLA YENİ 
BİR DENGE CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ 

SİBEL AYLİN UĞUR İŞERİ İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. 
MUSTAFA SOLAK 

OTOZOMAL RESESİF NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUĞUN NEDENİ 
OLARAK Bİ-ALELİK NALCN VARYANTI 

SERHAT TOZBURUN DOKUZ EYLÜL 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. TAYFUN 
ÖZÇELİK  

BİYOMEDİKAL TOMOGTAFİK GÖRÜNTÜLEMEDE YENİ 
YAKLAŞIM: 
OPTİK EŞ-FAZLI TOMOGRAFİ 

14.00 -17.00 

AÇELYA YILMAZER 
AKTUNA 

ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. ZAFER 
EVİS  

KANSER HÜCRELERİNİN PROGRAMLANMASININ HASTALIK 
MODELİ OLARAK KULLANILMASI 

MEHMET LÜTFİ YOLA İSKENDERUN 
TEKNİK ÜNİV. 

PROF. DR. ZAFER 
EVİS 

ÖNEMLİ HASTALIKLARIN TEŞHİSİNDE KULLANILAN 
NANOKOMPOZİT TEMELLİ İMMÜNOSENSÖRLERİN ÜRETİMİ ve 
VALİDASYONU 

NURCAN TUNÇBAĞ ODTÜ PROF. DR. 
FIKRETTİN ŞAHİN  

FARKLI KANSER TÜRLERİNDEKİ GİZLİ SÜRÜCÜ 
MUTASYONLARIN KEŞFİ ve KLİNİK ETKİLERİNİN ORTAYA 
ÇIKARILMASI 

MERVA SOLUK TEKKEŞİN İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ 

DOÇ. DR. ALİ KELEŞ  YAPAY ZEKA ODAKLI ERKEN ORAL KANSER TANISI 

 

GÖRKEM KISMALI ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. KAZIM 
ŞAHİN 

PİPERLONGUMİNE’İN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ 
HÜCRELERİNDE TEK BAŞINA ve KOMBİNE KULLANIMININ B-
HÜCRE RESEPTÖR YOLAĞI ve APOPTOZİS ÜZERİNE ETKİSİ 
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TÜBA-GEBİP YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

SOSYAL BİLİMLER 

17 ARALIK 2020 

OTURUM BAŞKANI : PROF. DR. HÜSEYIN SARIOĞLU 

09.30 – 13.30 

TİLBE GÖKSUN YÖRÜK KOÇ 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. TÜLIN 
GENÇÖZ 
PROF. DR. YASİN 
AKTAY  

DÜŞÜNCE ve İLETİŞİMDE EL JESTLERİNİN ROLÜ  
 

YASEMİN AFACAN BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF.DR.MUALLA 
ERKILIÇ– ODTÜ  
PROF. DR. EKREM 
TATOĞLU  

İLKOKULLARDAKİ KARBONDİOKSİT (CO2), SICAKLIK ve NEM 
DEĞERLERİ İLE ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL ve ARİTMETİK DİKKAT 
DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ 

FATİH DURGUN İ.MEDENIYET 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. ALİ 
AKYILDIZ   

RAHİP JOHANNES EFSANESİ’NİN ORTAYA ÇIKIŞININ SİYASİ, DİNİ 
ve TARİHSEL BAĞLAMI  

NİLÜFER Z. AYDINOĞLU KOÇ 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. HALİT 
KESKİN  

ÖZ-BİLİNÇLİ DUYGULARIN DOĞRU YÖNETİMİ ile  
BİLİNÇLİ ve KONTROLLÜ TÜKETİMİN KUVVETLENDİRİLMESİ 

HİLAL ERKUŞ ÖZTÜRK AKDENİZ 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF.DR.AYKUT 
LENGER–EGE Ü. 
PROF. DR. HÜSEYİN 
SARIOĞLU  

KURGUCU BEKLENTİLER ve KRİZ SONRASI TURİZM KENTİ 
STRATEJİLERİ 

M. FATİH AYSAN MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. YASİN 
AKTAY 

21. YÜZYILDA SOSYAL POLİTİKALAR İÇİN YENİ BİR ÇERÇEVE 
ÖNERİSİ 

HALİT UYANIK İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. İZZET 
ÖZGENÇ 

İDARE HUKUKUNDA BOŞLUK DOLDURMA 
 

14.00 -17.00 
 
SEDA DURAL ÇETİNKAYA İZMİR 

EKONOMİ 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. MELİKE 
SAYIL 
PROF. DR. HÜSEYİN 
SARIOĞLU 

BÜYÜKLÜK-UZAM İLİŞKİSİNİN UZUN SÜRELİ BELLEK 
TEMSİLİNE DAYALI BİR BELLEK MODELİ KAPSAMINDA 
İNCELENMESİ 

ENGİN KARADAĞ AKDENIZ 
ÜNİVERSİTESİ  

PROF. DR. HALİT 
KESKİN  

TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE AKADEMİK AKRABALIK 

ALİ BALCI SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. AHMET 
NURI YURDUSEV  

YÖNETİCİ ELİTİN HAYATTA KALMASI: KÜÇÜK MÜTTEFIKLER 
BÜYÜK GÜÇ PATRONLARINDAN NEDEN UZAKLAŞIR? 

ERSİN ERDOĞAN ANK.YILDIRIM 
BEYAZIT 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. AYDIN 
GÜLAN  

MİLLETLERARASI İFLÂS ve YENİDEN YAPILANDIRMA – 
BANKALARIN İFLASI ve YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

HACER TOKYÜREK ERCİYES 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. 
MUSTAFA ÇİÇEKLER 

ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE İNSAN ANATOMİSİ ve FİZYOLOJİSİ 
 

OZAN YILMAZ SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ 

PROF. DR. M. FATİH 
ANDI  

SÛDÎ-İ BOSNEVÎ’NİN ŞERHLERİNDE GEÇEN SÖZ VARLIĞININ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİ METİNLERİNE UYGULANMASI 
 

 



TÜBA-GEBİP PROJE SUNUM
ÖZETLERİ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEN BİLİMLERİ - 1 
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DALLANMIŞ POLİMERLERDEN OLUŞAN ADZORBE TABAKANIN YAPISAL VE DİNAMİK 
ÖZELLİKLERİ 

 
Bülent Akgün 

Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü 
e-posta: bulent.akgun@boun.edu.tr 

 
Dallanmış polimerler yıldız, tarak, şişefırçası, sentiped ve H-şekli gibi farklı mimarilerde olup 

biyomedikal kaplamalar [1], elektrokromik ekranlar [2], kontrollü ilaç salınımı [3] ve antibiyotik dirençli 
bakterilerin yok edilmesi [4] gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Polimerlerin monomer yapısını 
değiştirmektense sadece mimari kontrolü ile entropik etkiyi değiştirerek fiziksel özelliklerinde ayarlama 
yapabilme fikri oldukça cezbedicidir. Son yıllarda kontrollü polimerleşme tekniklerindeki gelişmelerin 
de yardımıyla bu polimerlerin iyi tanımlanmış biçimde elde edilmeleri fiziksel özelliklerin kol yapılarına, 
kol ağırlıklarına bağlı olarak test edilebilmesine imkân tanımıştır. Her ne kadar bu polimerler ilgili yığın 
halinde çok fazla çalışma bulunsa da ince polimer filmlerdeki davranışlarıyla ilgili çalışmalar daha 
kısıtlıdır ve genel olarak camsı geçiş sıcaklığı ve ıslanma özelliklerine odaklanılmıştır.  

Adzorbe tabakalar ile ilgili çalışmalarda son 10 yılda ciddi bir artış olmasının en temel sebebi 
ince polimer filmlerin içerisinde bulunan adzorbe tabakaların varlığının filmlerin vizkozite [5], yüzey 
kapiller dalgaları [6], ve difüzyon [7] gibi fiziksel özelliklerinde ciddi değişimlere sebep olmasıdır.  
Adzorbe tabakalar polimer zincirlerinin yüzeyler ile etkileşimleri sonucu entalpik kazanımları ile bu 
sabitlenme sürecinde kaybettikleri konformasyonel entropi arasındaki ilişkiye bağlı olarak oluşurlar. 
Lineer polimer zincirlerden oluşan adzorbe tabakaların iki farklı katmandan oluştuğu belirlenmiştir. 
Alttaş yüzeyinde oluşan ilk tabaka ağırlıklı olarak düzleşmiş zincirlerden oluşmakta ve bu tabakanın 
kütle yoğunluğu yığın kütle yoğunluğundan yaklaşık olarak 1.2 kat fazla bulunmuştur [8]. Bu tabakanın 
hemen üzerinde bulunan ikinci tabaka ise daha ziyade kuyruk ve döngü konformasyonuna sahip 
zincirlerden oluşmakta ve yığın kütle yoğunluğuna sahiptir.  Oluşan adzorbe tabakanın kalınlığının 
alttaş yüzey enerjisine bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Farklı mimariye sahip polimerlerin 
oluşturduğu adzorbe tabakalar ile ilgili bilgiler ise kısıtlıdr. Entalpik kazancı sabit tutarak, entropik kayba 
bağlı olarak adzorbe tabakanın yapısındaki değişiklikleri çözümlemek, ince polimer filmlerin fiziksel 
özelliklerini kontrol edebilmek için yeni bir kapı açmaya adaydır.  

Polimer mimarisindeki değişikliklerin adzorbe tabakanın yapısına ve filmler içerisindeki polistiren 
(PS) zincirlerinin özyayınımına olan etkileri elipsometre, X-ışınları yansıma ve nötron yansıma ölçümleri 
ile incelenmiştir. Normalize edilmiş adzorbe tabaka kalınlığının kol sayısı, kol ağırlığı, moleküler ağırlık, 
film kalınlığı ve alttaş yüzey enerjisi ile olan ilişkisi gözlemlenmiş ve yıldız polimerler için adzorbe 
tabakanın yıldız mimarilerde özyayınıma olan etkisi incelenmiştir. Bu sunumda son dönemde elde 
ettiğimiz bulgular genel hatlarıyla  paylaşılacaktır.  
 
KAYNAKLAR 
1. Liu, X., Jin, X., Ma, P. X., Nanofibrous hollow microspheres self-assembled from star-shaped polymers as injectable 

carriers for knee repair, Nature Materials 2011, 10, 398.  
2. Shin, J., Park, G. E., Lee, D. H., Um, H. A., Lee, T.W., Cho, M. J., Choi, D. H., Bis(thienothiophenyl) diketopyrrolopyrrole-

based conjugated polymers with various branched alkyl side chains and their applications in thin-film transistor and 
polymer solar cells, ACS Applied Materials and Interfaces 2015, 7, 3280. 

3. Oledzka, E., Sobczak, M., Nalecz-Jawecki, G., Skrzypczak, A., Kolodziejski, W., Ampicilin-ester bonded branched polymers:  
characterization, cyto-genotoxicity and controlled drug release behavior, Molecules 2014, 19, 7543.  

4. Lam, S. J. et. al., Combating multidrug-resistant gram-negative bacteria with structurally nanoengineered antimicrobial 
peptide polymers, Nature Microbiology 2016, 1, 16162. 

5. Koga, T., Jiang, N., Gin, P., Endoh, M.K., Narayanan, S., Lurio, L. B., Sinha, S.K., Impact of an Irreversibly adsorbed layer 
on local viscosity of nanoconfined polymer melts, Phys. Rev. Lett. 2011, 107, 225901. 

6. Zhou, Y., He, Q., Zhang, F., Yang, F., Narayanan, S., Yuan, G., Dhinojwala, A., Foster, M. D., Modifying Surface fluctuations 
of polymer melt films with substrate modification, ACS Macro. Lett. 2017, 6, 915. 

7. Jiang, N., Sendogdular, L., Di, X., Sen, M., Gin, P., Endoh, M.K., Koga, T., Akgun, B., Dimitriou, M., Satija, S., Effect of CO2 
on a mobility gradient of polymer chains near an impenetrable solid, Macromolecules 2015, 48, 1795.  

8. Gin, P., Jiang, N., Liang, C., Taniguchi, T., Akgun, B., Satija, S. K., Endoh, M. K., Koga, T., Revealed architectures ıf adsorbed 
polymer chains at solid-polymer melt interfaces, Phys. Rev. Lett.  2012, 109, 265501.   



TÜBA-GEBİP 2020 Yıllık Değerlendirme Toplantısı

15

 
 

MARMARA VE KARADENİZ'DE REDOKSA BAĞLI BİYOJEOKİMYASAL PROSESLER:  
R/V BİLİM-2 2020 KASIM OŞİNOGRAFİ SEFERİ İLK SONUÇLARI 

 
Mustafa Yücel  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü 
e-posta: myucel@ims.metu.edu.tr 

 
Elektron transfer (redoks) reaksiyonları hayatın temel metabolik fonksiyonlarını desteklediği 

gibi, deniz ve okyanusların biyojeokimyasal fonksiyonunda da merkezi bir öneme sahiptir. Araştırma 
programımızın ana amacını oluşturan redoks proseslerini anlama doğrultusunda, 2019 ve 2020'de 
Marmara ve Batı Karadeniz'de derin deniz araştırma seferleri gerçekleştirilmiş, yerinde fiziksel 
ölçümler, biyokimyasal (besin elementleri, çözünmüş oksijen, hidrojen sülfür, partikül organik madde 
gibi) ve jeokimyasal (sediman karot ve gözenek suyu) örneklemeler yapılmıştır. TÜBA GEBİP'in de 
desteği ile gerçekleşen 2020 R/V Bilim seferinde 2019 deniz çalışmalarına devam edilmiş, özellikle 
yeni edinilen 'in situ voltammetry' derin deniz sensör sistemi ile yerinde ilk defa redoksa duyarlı 
bileşenler ölçülmüştür. Marmara'da hidrojen sülfür birikiminin olup olmadığı test edilmiş ve 
Karadeniz'de su kolonu redoks interfazı yüksek çözünürlüklü olarak in situ sensör ile taranmıştır. 
İnsan kaynaklı kirlilik yükünün fazla olduğu Marmara ve Batı Karadeniz’de oksijen azlığı ve anaerobik 
döngüler baskındır ve bu durum bu bölgelerde ölçülen derin deniz suyu besin tuzu değerlerini 
artırmıştır. Ayrıca, bu alanlarda sediman gözenek suyunda ölçülen reaktif demir ve hidrojen sülfür 
oldukça yüksektir; bu durum antropojenik baskılarla son 20 yılda dip su oksijen seviyeleri neredeyse 
%90 azalan Marmara ve kirletilmiş ve debileri yüksek bölgesel nehirlerin etkisi altında Batı Karadeniz 
sedimanında mikrobiyal denitrifikasyonun, demir ve sülfat indirgenmesinin gerçekleştiğini 
göstermektedir. Marmara Denizi'nde derin denizde hidrojen sülfür akümülasyonunun henüz kalıcı 
seviyelere ulaşmadığı ama sistemin oksijensiz halinin kalıcı olduğu verilerden açıkça 
görülebilmektedir.   
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KARBONATİTLER, EKONOMİK ÖNEMLERİ ve TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 

 
E. Yalçın ERSOY 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
e-posta: yalcin.ersoy@deu.edu.tr 

Yeryüzünde oldukça nadir ve az miktarlarda görülen karbonatitler, %50’den fazla karbonat 
minerali içeren magmatik kayalar olup Nadir Toprak Elementleri (Lantanitler) , Th, U, Y, Nb ve Ta gibi 
metaller ile birliktelik sunduklarından ekonomik açıdan önemli bir kaya grubudur. Bu elementler seramik 
sanayinde; sabit disk, akıllı telefonlar ve tıbbi cihazlar gibi elektronik ekipmanlarda; rüzgâr türbinleri, 
nükleer enerji ve süper iletkenler gibi enerji alanında; cam sanayiinde ve metalürjide geniş kullanım 
alanına sahiptirler. Dünyada Nadir Toprak Elementi üreten ülkeler arasında Çin önde gelmektedir.  

Ülkemizde karbonatitler üzerinde çok sınırlı sayıda çalışma yürütülmüştür. Bunun başlıca nedeni 
– ülkemizde alkali magmatik komplekslerin bol miktarda bulunmasına karşın – çok az sayıdaki lokasyonda 
karbonatit olarak tanımlanabilecek kayalar gözlenmiş olmasıdır. Ülkemizde karbonatit veya karbonatit 
benzeri kayaların varlığı Kızılcaören (Eskişehir), Karaçayır (Sivrihisar) ve Başören (Malatya) civarında 
raporlanmıştır. Bu çalışmada bu bölgelerin jeolojik özellikleri (bölgedeki kaya gruplarının mineralojik ve 
kimyasal özellikleri, oluşum yaşları ve oluşum şekilleri vb.) özetlenecek ve bölgelerin ekonomik 
potansiyelleri irdelenecektir.  

Kızılcaören (Eskişehir) yöresinde tanımlanan karbonatitler bölgedeki geç Oligosen (~24-25 My) 
yaşlı fonolitler ile birliktelik sunar. Bölgedeki alterasyon zonunda florit-barit-bastnazit cevherleşmesi 
görülür (1, 2). Bastnazit minerali Th ve NTE açısından önemlidir. Karaçayır (Sivrihisar) civarında görülen 
karbonatitler geç Kretase yaşlı alkali siyenitlerle birliktelik sunar (3), ancak bölgede herhangi bir 
cevherleşme gözlenmez. Başören (Malatya) civarında ise yine geç Kretase yaşlı alkali siyenitler ve florit 
cevherleşmesiyle britolit (Th minerali) mineralizasyonu birliktelik sunan karbonatitler tanımlanmıştır (4).  

Kızılcaören (Eskişehir) civarında yapmış olduğumuz çalışmalarda karbonatit olarak 
isimlendirilebilecek kayaçların varlığı saptanmıştır. Söz konusu karbonatitlerin alkali volkanik kayalarla 
kökensel olarak ilişkili oldukları ve sıvı-sıvı karışmazlığı (karbonatit magması ile silikat magmasının 
ayrılması) yolu ile meydana geldikleri modellenmiştir. Bölgedeki karbonatit örneklerinde magmatik 
kökenli kalsit, barit, flüorit, flogopit ve bastneazit mineralleri gözlenmiştir. Başören civarında ise 
karbonatitlerle kökensel ilişki sunan (güçlü) alkali siyenitlerin varlığı görülse de, karbonatit olarak 
tanımlanabilecek bir kayaca rastlanmamıştır. Söz konusu siyenitlerin mineralojik jeokimyasal özellikleri 
(nadir toprak element bileşimleri) incelenmiş ve bu tarzdaki bir cevherleşmeyle ilişkili olabilecekleri 
ortaya konmuştur. Bölgedeki siyenitler yüksek ve düşük olmak üzere iki tip nadir toprak element 
bolluğuna sahiptir. Bu farklılığın kaya grubundaki mineral topluluklarına bağlı olarak ortaya çıktığı 
düşünülmektedir.  
 
KAYNAKLAR 
1) Özgenç, İ. (1993). Geology and REE-geochemistry of carbothermal bastnaesite–fluorite–barite deposit of Kızılcaören 

(Sivrihisar, Eskişehir), Geological Bulletin of Turkey 36, 1–11. 
2) Nikiforov, A.V., Öztürk, H., Altuncu, S. & Lebedev, V.A. (2014). Kizilcaören Ore-bearing Complex with Carbonatites 

(Northwestern Anatolia, Turkey): Formation Time and Mineralogy of Rocks. Geology of Ore Deposits 56, 35–60. 
3) Cooper, A.F., Boztuğ, D., Palin, J.M., Martin, C.E. & Numata, M. (2011). Petrology and petrogenesis of carbonatitic rocks 

in syenites from central Anatolia, Turkey. Contribution to Mineralogy and Petrology 161, 811–828. 
4) Özgenç İ. & Kibici, Y. (1994). The geology and chemical-mineralogical properties of Britholite veins of Başören village 

(Kuluncak-Malatya). Geological Bulletin of Turkey 37, 77–85.  
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BÜYÜK DEPREMLERİN (Mw ≥ 7.0) KAYNAK MEKANİZMALARININ VE KAYMA DAĞILIMI 
MODELLERİNİN TERS ÇÖZÜM TEKNİKLERİ İLE SAPTANMASI 

 
Seda Yolsal-Çevikbilen 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 
e-posta: yolsalse@itu.edu.tr 

 
Sismolojideki mevcut ters çözüm teknikleri ile büyük ve yıkıcı depremlere (Mw ≥ 7.0) ait 

kaynak parametreleri (örn., fayın doğrultu, dalım ve kayma açıları, odak derinliği, sismik moment vb.) 
ve fay düzlemi üzerinde meydana gelen kayma/kırılma dağılımı modelleri (örn., faylanan alanın 
boyutları, ortalama ve maksimum yerdeğiştirme miktarları, kırılma süresi, moment boşalımı, gerilme 
düşümü) belirlenebilmektedir (1). Bu çalışmada, dünya genelinde Alaska, Sumatra, Yeni Zelanda vb 
dalma batma zonları boyunca ve özellikle ülkemizde bilinen aktif faylar üzerinde son zamanlarda 

meydana gelen depremlerin (Mw ≥ 7.0) kaynak mekanizmaları ve fay düzlemi üzerinde oluşan kayma 
dağılımları incelenmiştir. Kaynak mekanizması parametreleri, telesismik (30°-90°) uzaklıklarda 
kaydedilen uzun-periyotlu ve geniş bantlı P- ve SH- dalga şekillerinin modellenmesine dayalı olan MT5 
ters çözüm algoritması ile belirlenmiştir. İkili kuvvet çifti (double-couple) yaklaşımına ve ortamın 
nokta kaynak, doğrusal, homojen, elastik ve izotrop olduğu varsayımına dayalı olan bu yöntemde, 
doğrudan gelen P- ve SH- dalga şekilleri ve yüzeyden yansıyan pP, pS ve sS yansıma fazlarını içeren 
dalga şekilleri genlik ve şekil açısından incelenmektedir (1, 2). Depremlere ait sonlu-fay kayma 
dağılımı modelleri ise Yagi vd. (2012) tarafından geliştirilen ve birçok büyük depremin 
modellenmesinde kullanılan ters çözüm algoritması ile elde edilmiştir. Belirlenen kaynak modelleri ve 
parametreleri, tsunami dalga modelleme çalışmalarında başlangıç ve sınır koşullarının 
tanımlanmasında oldukça gerekli ve önemlidirler (3, 4, 5). 

 
Bu kapsamda incelenen depremlerden bir tanesi, 30 Ekim 2020 tarihinde Samos adası (Ege 

Denizi) yakınlarında deniz içerisinde meydana gelen ve Batı Anadolu’da İzmir ve çevresinde etkili 
olarak, çok sayıda binanın yıkılmasına ve can kayıplarının oluşmasına neden olan depremdir. Moment 
büyüklüğü (Mw) 7.0 olarak belirlenen bu deprem, Samos adasının kuzeyinde bulunan normal fay 
üzerinde ve 11 km odak derinliğinde oluşmuştur. Yapılan ters çözüm işlemleriyle, depremin bölgenin 
aktif tektoniği ile uyumlu olarak baskın normal faylanma mekanizmasıyla meydana geldiği saptanmıştır. 
Sığ odak derinliğinde ve deniz içerisinde meydana gelmiş olmasından dolayı, deprem kaynağına yakın 
çeşitli kıyılarda (örn., Samos, Seferihisar vb) tsunami dalgalarının gözlenmesine neden olmuştur.  
 
KAYNAKLAR 

1. Taymaz, T., Jackson, J.A., & Westaway, R. (1990). Earthquake mechanisms in the Hellenic Trench near Crete. 
Geophysical Journal International, 102, 695–731. 

2. Zwick, P., McCaffrey, R. & Abers, G. (1994). MT5 Program, in Bibliographic References and BSSA Database (August, 
1994), Vol. 4, IASPEI Software Library, http://www.iaspei.org/. 

3. Yagi, Y., Nishimura, N., & Kasahara A. (2012). Source process of the 12 May 2008 Wenchuan, China, earthquake 
determined by waveform inversion of teleseismic body waves with a data covariance matrix. Earth Planets Space, 
64, E13-E16. 

4. Yolsal-Çevikbilen, S. & Taymaz, T. (2012). Earthquake source parameters along the Hellenic subduction zone and 
numerical simulations of historical tsunamis in the Eastern Mediterranean. Tectonophysics, 536/537, 61–100.  

5. Yolsal-Çevikbilen, S., Ulutaş, E., & Taymaz, T. (2019). Source models of the 2012 Haida Gwaii (Canada) and 2015 
Illapel (Chile) earthquakes and numerical simulations of related tsunamis. Pure and Applied Geophysics, 176 (7), 
2995-3033. 



TÜBA-GEBİP 2020 Yıllık Değerlendirme Toplantısı

18
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Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri artan nüfus yoğunluğuyla birlikte enerjinin 

depolanması ve dağıtılmasına karşı talebin artmasıdır. Toplumların günlük enerji tüketim tercihleri 
gelecekte dünyanın nasıl bir yer olacağını belirleyecektir. Sürdürülebilir enerji kaynakları tercihi 
insanoğlunun doğaya daha az zarar vermesi ve gelecek için daha temiz bir çevrede yaşaması anlamına 
gelir. Çevre dostu ve yüksek verim oranıyla geleceği inşa edecek enerji dönüştürücü yakıt pili 
sistemleridir. Yakıt pili sistemlerine ticari yatırımlar yapıldığı halde gelişimine devam eden 
teknolojilerdir. Özellikle katot katalizörü yakıt pili sisteminin en önemli bileşeni ve bu teknolojinin 
gelişiminde en önemli role sahiptir. Bu teknolojinin önündeki en önemli engel maliyet sorunudur. Yakıt 
pili sistemlerinin temel maliyeti katalizörde kullanılan platin metalidir. Katalizördeki Platin miktarını 
azaltmak yakıt pili teknolojisine enerji sektöründe pek çok alanda yer açmak demektir. 

Magnetron saçtırma yöntemi fiziksel buhar biriktirme yöntemi olmakla beraber, basit ve esnek 
hazırlama, kolay kontrol edilebilir katalizör boyutu, yüksek verimlilik, düşük maliyet ve çevre dostu 
olması nedeniyle araştırmacılar tarafından ilgi odağı olmuştur [1]. İlk olarak 1997 yılında yakıt pili 
katalizörü hazırlanması için uygulanmaya başlanan saçtırma yöntemleri, araştırmacılar için oldukça 
geniş kullanım sahasıyla ilgi çekmiştir [2]. 21. yüzyılda Magnetron saçtırma yöntemiyle katalizör 
üretimine önemli ölçüde ilginin oluşmasının sonucunda; saçtırma yönteminin değişken parametreleri 
kullanılarak teorik ve deneysel olarak araştırılmaya başlanmıştır [3]. PEM yakıt pili katalizörlerinin ve 
elektrotlarının geliştirilmesi amacıyla çok sayıda patent ve yayın bulunmaktadır [4].  

Bu sunum kapsamında platin miktarını azaltmak için DC magnetron saçtırma yöntemi ile 
yapılan çalışmalar özetlenecektir. Yakıt pilinin maliyet sorununa çözüm bulmak için kullanılan Pt/C 
katalizörlerin miktarını azaltmaya yönelik farklı miktarlarda hazırlanan Pt/C elektrotlarının üzerine DC 
magnetron saçtırma yöntemi ile Co, Fe, Ni ve Cu hedef malzemeleri kullanılarak 60 ve 300 saniye ince 
film kaplama yapılan elektrotların fiziksel ve elektrokimyasal karakterizasyonları yapılarak elde edilen 
sonuçlar sunulacaktır.   
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Yapay yaprak teknolojisinin önemli basamaklarından birisi ‘suyun yükseltgenmesi’ 
basamağıdır. Sentez kolaylığı, düşük maliyeti, yüksek kararlılığı ve modüler yapıya sahip olamsı 
nedeniyle Prusya mavisi analog yapılarının ‘suyun yükseltgenmesi’ amacıyla kullanılması son yıllarda 
ilgi gören çalışma alanlarından birisidir [1].  
 

Bu sunumda, Prusya mavisi yapıları kullanılarak yapılan elektrokatalitik, fotokatalitik ve 
fotoelektrokatalitik çalışmalar açıklanacaktır. İlk olarak Prusya mavisi yapısının genel sentezi, içerdiği 
yapıtaşları ve bu grupların katalitik aktivitedeki görevleri açıklanacaktır. Elektrokatalitik kısımda aktivite 
artırılması için kullanılan sentetik yöntemler, fotokatalitik kısımda boyar maddenin görevi ve yapıya 
entegre edilmesi için kullanılan yöntemler ve fotoelektrokatalitik kısımda yarı-iletken ve boyar madde 
seçilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar tartışılacaktır.  
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Sürdürülebilir temiz enerji üretiminin güneş, rüzgâr, dalga vb. enerji kaynaklarından üretilmesi, 
fosil yakıtların tükendiği, çevre kirliliğinin boyutları ve artan enerji ihtiyacı düşünüldüğünde giderek 
daha çok önem kazanmaktadır. Bu kaynakların kullanımında elde edilebilen enerjinin ilk önce üretildiği 
yerde depolanabilmesi ve ardından dağıtım şebekesine aktarılması gereklidir [1]. Bu amaçla şarj 
edilebilir piller yüksek enerji dönüşümü, esnek kullanım ve kolay bakım onarım uygulamaları ile ön 
plana çıkmaktadır. Şarj edilebilir piller 1991 yılında ticarileşen lityum iyon batarya (LIB) teknolojisi ile 
günümüzde oldukça yaygın bir kullanım alanı bulmuştur [2]. Ancak lityum rezervlerinin miktarı 2050 
yılında tüm araçların elektriklendirilmiş araca dönüşeceği düşünüldüğünde yeterli olmayacaktır. Artan 
ihtiyaçların karşılanması için, düşünülen alternatifler içerisinde sodyum iyon batarya (NIB) teknolojisi 
öne çıkmaktadır. Hücre potansiyeli olarak lityum iyon hücre potansiyeline en yakın sistem olması, 
üzerinde yapılan çalışmaların artmasına sebep olmuştur [3]. 

NIB çalışma mekanizması LIB’in çalışma mekanizmasına benzerdir. Bu yüzden de NIB 
geliştirilmesinde izlenen ilk çalışmalar, LIB için var olan pil bileşenleri birebir NIB sistemine uyarlanarak 
yapılmıştır. Ancak, sodyum ile lityum arasındaki atom çapı farkı, termodinamik ve kinetik özelliklerin 
değişmesine yol açmaktadır. Genellikle katot elektrot çalışmalarında Li iyonu yerine Na iyonunun 
kullanıldığı (örneğin; LiFePO4 yerine NaFePO4 ya da LiCoO2 yerine NaCoO2) pil sistemleri başarılı sonuç 
vermiştir. Buna karşılık, ticari LIB’lerde %95 oranında kullanılan grafit anot elektrot maalesef NIB’de 
çalışmamaktadır. Bunun sebebi Na+ iyon çapının solvent molekülleri ile oluşturduğu kabuğun (solvation 
shell), grafen tabakaları arası mesafesinden (3,35 Å) daha büyük olmasıdır. Ayrıca, Si-esaslı malzemeler 
LIB’ler için yeni nesil anot olarak düşünülmesine rağmen, silisyumun sodyum iyonu ile alaşım 
oluşturamamasından dolayı NIB’ler için uygun değildir. Dolayısıyla, NIB’ler için alternatif anot 
malzemeleri geliştirmek zorunludur ve bu çalışmalar üzerine ağırlık verilmelidir [4]. 

Bu proje kapsamında metal sülfürlerin (MS) NIB’de kullanım potansiyeli ve kapasite düşüşüne 
etki eden etkenler üzerinde çalışılmaktadır. Metal sülfürler, yüksek teorik kapasitesi nedeni ile önem 
kazanmıştır. Metal oksitler ile karşılaştırıldıklarında, metal sülfit bağlarının (M-S) daha zayıf bağlar 
olması sebebiyle MS fazları daha yüksek elektronik iletkenliğe sahiptirler. Ayrıca, yine metal oksitler ile 
karşılaştırıldıklarında daha az hacim genleşmesine maruz kalırlar ve böylece daha yüksek Kulombik 
verim elde edilmesi nedeniyle tercih sebebidirler [5]. TÜBA destekli bu proje, SnS, ZnS ve bunların azot 
ilaveli karbonlar ile oluşturduğu kompozitlerinin farklı sentez yöntemleri ile eldesini ve elektrokimyasal 
performans testlerinin incelemesini konu almaktadır [6]. 
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Moleküler baskılanmış polimerler (MIP’ler), sentetik bir polimer ağında spesifik üç boyutlu 

tanıma bölgelerine sahip yapay reseptörlerdir [1]. Tanıma bölgeleri, polimerler içinde oluşturulan hedef 
moleküllere şekil, boyut ve fonksiyonel gruplara sahip çok sayıda spesifik bağlanma bölgesini içerir. Bu 
nedenle, MIP’ler kimyasal ve mekanik kararlılıkları, düşük maliyetleri ve kolay hazırlanmaları nedeniyle 
birçok uygulamada başarıyla kullanılmıştır [2,3]. Bununla birlikte, moleküler baskılanmış membranların 
başarısı, kalıp molekülün polimerik matristen kolay, hızlı ve etkin bir şekilde uzaklaştırılmasına bağlıdır. 
Yapısal hassasiyetleri ve boyutları nedeniyle, yüzey, epitop, mikro-temas ve sahte baskı teknikleri gibi 
protein baskılı polimerler oluşturmak için farklı baskı stratejileri bildirilmiştir [2-6]. Sunulan çalışmada, 
protein baskılanmış membran sentezlemek için mikro-temas ve yüzey baskı teknikleriyle benzer 
stratejiler izlenmiş ve bu yeni stratejiye arayüz baskılanmış membran olarak tanımlanmıştır. Çünkü 
baskılama işlemi katı polimer ve kurban partiküllerin arayüzünde meydana gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmada, ilk basamakta, sığır hemoglobini, kurban malzeme olarak seçilen çinko oksit, 
(ZnO) yüzeyine adsorplanmıştır. Sonrasında; çapraz bağlayıcı olarak etilen glikol dimetakrilat varlığında 
yığın polimerizasyonuyla membranlar elde edilmiştir. Polimerizasyon sonlandıktan sonra, BHb-ZnO 
partikülleri, kalıp yönlenmesinden sorumlu yığın polimerik ağda etkili baskılama bölgeleri bırakmak için 
uzaklaştırılmıştır. Membranların karakterizasyonları, Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi 
(FTIR), Raman spektroskopisi (RS), taramalı elektron mikroskopu (SEM), yüzey alanı ölçümleri (BET 
analizi) ve termal gravimetrik analiz (TGA) kullanılarak araştırılmıştır. Arayüz moleküler baskılanmış 
membranların (iMIMs) 65.98 mg/g değerinde yüksek bağlanma kapasiteleri ve 6.78 ayırma faktörü ile 
yüksek BHb seçicilikleri bulunmaktadır. ZnO partikülleri sadece polimer ağında baskılama kavitelerinin 
korunmasını garantiye almak için kullanılmamış, aynı zamanda yüksek oranda kalıp uzaklaştırılmasına 
ve etkin yeniden bağlanma kinetiklerine olanak sağlamıştır. Çoklu tanıma bölgeleriyle özgün tasarım, 
biyomakromoleküllerin ayırımı için oldukça basit ve uygun bir yöntem geliştirilmiştir. 
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Optik ve NIR görüntüleme tanı için kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Optik/NIR aralığı 

400 nm ile 2500 nm olsa da yaşayan organizmada biyomedikal görüntüleme düşünüldüğünde 
“görüntüleme penceresi” büyük önem kazanmaktadır. Su, melanin, proteinler ve hemoglobin (Hb) 
tarafından yapılan soğurma 200 ve 650 nm arasını yani görünür bölgeyi tamamıyla kapatmaktadır.1 
Soğurmaya ek olarak dokular ışığı yansıtabilir, kırınıma ve dağılıma sebep olabilir. Bu sebeple son 
yıllarda 650 nm ve 1450 nm arasında soğurma ve emisyon yapan görüntüleme ajanlarının tasarımı ve 
sentezi büyük önem  kazanmıştır. Silikon içeren ksanten boyaları biyolojik görüntüleme için hızlı bir 
şekilde çok önemli floroforlar haline gelmiştir. Merkezdeki oksijen atomunun SiR2 ve POPh grubuyla 
değiştirilmesi hem soğurmada hem de emisyonda 100 nm ve üzerinde kızıl ötesi bölgeye kayma ile 
sonuçlanmaktadır. Bu yapılar arasında Si-Floresin, Si-Rodamin ve hibrit Si-Rodol boyaları 
bulunmaktadır.  

 
Ksanten merkezi dışında BODIPY tabanlı boyalarında görüntüleme ve tedavi için kullanımları 

literatürde geniş olarak yer bulmaktadır. BODIPY boyalarında soğurma ve emisyonu kırmızı kaydırmak 
için BODIPY merkezinde bulunan sp2 hibritleşmiş karbon atomunun sp2 hibritleşmiş bir azot ile 
değiştirilmesinin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu proje kapsamında görüntüleme ajanlarının soğurma 
bandını kızıl ötesi bölgeye kaydırma amacıyla farklı boya iskeletleri üzerinde kullanılan iki yaklaşımın 
bir araya getirilmesiyle yeni nesil NIR ajanların üretilmesi hedeflenmiştir. Çalışmalarımız 
öngördüğümüz yaklaşımın hem teorik hem de deneysel olarak olumlu sonuçlar verdiği 
gözlemlenmiştir. Hedef moleküllerin sentezi doğrultusundaki çalışmalarımız üzerine güncel bilgiler 
paylaşılacaktır. Bu ve benzeri yapıların fotodinamik terapi ajanlarına dönüştürülmesi ve beyin kanseri 
tedavisi için kullanılması üzerine hazırladığımız projede ERC Starting Grant 2019 kapsamında 
desteklenmiştir.2  Bu yapıların tedavide için kullanılması yolunda hem BODIPY hem de ksanten tabanlı 
merkez yapıların PDT ajanları olarak kullanılabileceğini gösteren yeni çalışmalarımız3-5 hakkında da 
detaylı bilgi verilecektir. 
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Yüzeyde zenginleştirilmiş Raman saçılması (YZRS), plazmonik nanoyapıların üzerinde veya 

yakınında olan moleküllerin Raman sinyallerini zenginleştirerek onların parmak izini kullanarak 
kimyasal veya biyolojik moleküllerin tanısı ve karakterizasyonu için kullanılan güçlü bir analitik tekniktir 
(1-3). YZRS zenginleştirilmesi iki mekanizma üzerine dayalıdır. Bunlardan birincisi, elektromanyetik 
zenginleştirme (4) diğeri ise, kimyasal zenginleştirmedir. (5.) Elektromanyetik zenginleştirme soymeta 
nanoyapıların elektromanyetik ışın ile uyarılmasıyla ulaşılan yüzey plazmonlarından 
kaynaklanmaktadır. Kimyasal zenginleşme ise, metalik nanoyapılar ile nanoyapılar üzerine 
absorblanmış moleküller arasındaki yük transferinden kaynaklanmaktadır. Bunun büyüklüğü 
molekülün kimyasal yapısına bağlıdır. Elektromanyetik zenginleştirme YZRS zenginleştirme faktörüne 
büyük katkı (104-107) sağlarken, kimyasal zenginleştirme sadece 10-102 kadar sağlamaktadır (6). 
Elektromanyetik zenginleşmenin katkısı daha büyük olduğu için araştırmalar yeni plazmonik yapıların 
hazırlanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Çünkü hazırlanan yeni plazmonik nanoyapılarda hem 
nanomalzeme yüzeyinde oluşan elektrik alan şiddeti hem değiştirilebilirliği hem de yüzey plazmonun 
dalga boyu ayarlanabilmektedir. Plazmonik özellikleri ayarlanabilir nanoyapıların hazırlanması, YZRS 
deneylerinde çok büyük öneme sahiptir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, fotonik kristallerin yönlendirilmiş mode rezonanslarından 
(guided-mode resonance, (GMC)) dolayı YZRS uygulamalarında ilave bir zenginleştirme sağladığını 
göstermektedir. Fotonik kristaller (photonic crystals (PCs)), dielektrik malzemelerin mikrometre 
altındaki düzenli yapılarını kullanarak ışığı kontrol edebilmekte ve yönlendirmektedir. Plazmonik 
nanoyapıların üzerinde oluşan elektrik alanlarını, PCs’lerin GMR ile nanoyapıların yüzey plazmonları 
örtüşerek arttırmaktadır. Nanoyüzeylerde oluşan elektrik alan şiddeti arttığından dolayı YZRS 
zenginleştirme faktörü artmaktadır (7,8). Bu nedenle PCs bazlı YZRS aktif platformların hazırlanması ve 
YZRS uygulamaları üzerine yapılan çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır.    

Bu sunumda ucuz, basit, sağlam ve esnek diatom bazlı YZRS aktif yüzeylerin hazırlanması ve 
hazırlanan YZRS aktif yüzeylerin YZRS’ye dayalı biyoanalitik uygulamalarda kullanılabilirliğini 
anlatılacaktır.   
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Heterohalkalı moleküller, tanı ve tedavi amaçlı moleküllerin tasarımında önemli bir yere 
sahiptir.1 Lipofilisite, polarite ve çözünürlüğün ayarlanmasının yanında biyoizosterizm, farmakokinetik 
ve toksikolojik özellikleri aracılığıyla biyolojik etkinliği ve farmakolojik seçiciliği optimize etmek için 
kullanılabilirler.2 Dünyada reçetelendirilen ilaçların yaklaşık % 70’inde ve FDA (Amerika gıda ve ilaç 
idaresi)’nın 2010-2015 yıllarında onayladığı ilaçların da % 70’inde heterohalkalı bir molekül bulunması 
bu moleküllerin medisinal kimyadaki önemine ciddi bir vurgu yapmaktadır. Biyolojik aktivitenin yanı 
sıra, heterohalkalı moleküllerin sahip olduğu konjugasyon ve elektronik yapıları sayesinde tanı amaçlı 
kullanılabilecek çok sayıda heterohalkalı yapıya sahip floresans ajan elde edilmiştir.3 Bu nedenlerden 
dolayı, çok geniş bir uygulama alanına sahip olan yeni heterohalkalı moleküllerin uygun sentez 
yöntemleri ile elde edilmesi güncel bir araştırma konusudur.  

Heterohalkalı moleküllerin sentezinde uygulanan güncel araştırma alanlarından birisi geçiş 
metalleri ile yapılan halkalaşma reaksiyonlarıdır. 2000 yılından sonra farklı birçok araştırma grubu 
tarafından homojen altın katalizörlerin de çoklu bağların aktivasyonunda kullanılması ile bu alan yeni 
bir ivme kazanmıştır.4,5 Bunun dışında bakır, palladyum, gümüş tuzlarının da sıklıkla kullanıldığını 
görmekteyiz. Araştırma laboratuvarımızda da özellikle alkin gruplarına sahip moleküllerin altın, bakır, 
gümüş ve palladyum katalizörlüğünde halkalaşma reaksiyonları araştırılmaktadır. Heterohalkalı 
moleküllerin gerek doğal gerekse de sentetik türevlerinin önemli biyolojik ve elektronik özelliklerinin 
olması nedeniyle elde edilen moleküllerin biyolojik aktivite ve floresans emisyon potansiyelleri de 
detaylı olarak araştırılmaktadır. Bu araştırmalar yapılırken halkalaşma reaksiyonlarının ve floresans 
emisyonların doğasının detaylı incelenmesi için DFT (Density Functional Theory) metodu kullanılarak 
teorik kimya araştırmaları da yürütülmektedir.  

Bu sunumumuzda, yakın zamanda heterohalkalı moleküllerin sentezi için geliştirdiğimiz sentez 
yöntemleri ve moleküllerin aktivite ve floresans emisyon çalışmalarından bahsedilecektir. Elde edilen 
heterohalkalı bileşikler pirol, imidazol ve indol türevleridir. Bunların floresans ışımaları için özel bir 
mekanizma olan ESIPT (excited state intramolecular proton transfer) teorisi dikkate alınmakta6 ve 
moleküllerin biyolojik aktivite testleri için iki önemli kanser türü olan glioblastoma (beyin kanseri)7 ve 
KRAS mutant akciğer adenokarsinoma hücreleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır. 
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Enerji depolama sistemleri içerisinde elektrokimyasal sistemlerin yeri yadsınamaz bir şekilde 
önemli hale gelmektedir [1]. Bu pil sistemleri içerisinde lityum iyon temelli piller ticari anlamda da öne 
çıkmaktadır. Avrupa Birliğinin raporlarında da gösterildiği üzere, yeni nesil pillerin metalik lityum 
kullanılarak geliştirilmesi öngörülmektedir[2]. Metalik lityum kullanılan pil sistemlerinin kapasiteleri 
yüksek olsa da, şarj süreçlerinde farklı problemleri vardır.  Bu problemlerin hem araştırma seviyesinde, 
hem de ticarileşmiş piller seviyesinde aşılması gerekmektedir. Pil sistemlerinin geliştirilmesi ve ticari 
olarak kullanılması sırasında metalik lityum üzerindeki değişikliklerin araştırma aşamasında anlaşılması 
ve ticarileştikten sonra takip edilmesi gerekmektedir. Her iki aşamada da yapılacak olan ölçümlerin 
yerinde ve gerçek zamanlı olarak veri sağlaması gerekmektedir. Öte yandan elektrokimyasal gürültü 
ölçümleri, çukurcuk ve aralık korozyonu gibi stokastik olayların analizlerinde önemli bir yer 
tutmaktadır[3]. Temelde bu ölçümler, sisteme herhangi bir sinyal uygulamadan, akımın ya da gerilimin 
yüksek hassasiyette takibini içermektedir. Bu sinyallerin takibi sayesinde stokastik süreçler hakkında bilgi 
edinilmesi sağlanmaktadır. 

Bu çalışmada, metalik lityum anot sahibi pil sistemlerinde elektrokimyasal gerilim gürültüsü 
takibi yapılmaktadır. 2019 yılında yapmış olduğumuz yayında [4] şarj edilemeyen Li/MnO2 kimyasına 
sahip pil sistemlerinde kısa devre uygulaması sonunda gürültü seviyelerinin arttığını göstermiştik. 2020 
yılında[5], bu artışın, metalik lityum elektrotların heterojen şekilde deşarj olmasından dolayı oluştuğunu 
gösterdik. Bir sonraki aşama olarak, metalik lityum anotların şarj esnasında oluşan dendritlerden dolayı 
oluşan elektrokimyasal gürültü sinyalinin analizi yürütülmektedir. Şarj esnasında da, heterojenliklerden 
kaynaklı gürültü oluştuğu görülmektedir. Bu ölçümlerdeki gelişmeler rapor edilecektir. 

 
Cu/Cu Kontrol Hücresi 

 

Li/Li Ölçüm 
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COVID-19 salgının hızlı bir şekilde yayılması, virüslerin erken bir şekilde tespitinin ne 
kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Özellikle yeni bir virüs tipinin ilk çıktığı 
günlerde, henüz virüsün genetik dizilimi ve biyokimyasal yapısı belirlenmeden de önce 
çalışabilecek, biyofiziksel ölçümlere dayalı bir algılayıcı sistemi, salgının izolasyonu 
açısından kritik bir katkı yapabilir. Farklı virüsleri ayırt etmek için kullanılabilecek bir 
biyofiziksel parametre olarak virüs kütlesinin kullanılabileceği daha önceki bazı çalışmalarda 
gösterilmiştir [1, 2]. Özellikle bir virüsün çekirdek kısmı göz önüne alındığında, toplam 
nükleotid ve protein, çeşit ve sayısının çok belirlidir. Dolayısıyla biyofiziksel bir parametre 
olarak virüs kütlesinin tespit amacıyla kullanılması umut vadeden, yenilikçi bir yaklaşımdır. 

Kütle analizi için kullanılan Kütle Spektrometresi adlı ticari cihazlar vardır. Ne var ki, şu 
ana kadar geliştirilmiş, konvansiyonel Kütle Spektrometreleri ancak 1 MegaDalton civarındaki 
kütlelere kadar çalışabilmektedir [3]. Öte yandan Nano-Elektromekanik Sistemler (NEMS) 
teknoloji ile boyutları 100 – 1000 MegaDalton arasında olması beklenen memeli virüslerinin 
analiz edilmesi mümkündür. NEMS teknolojisi, mikroçip tabanlı bir teknolojidir ve aygıt üzerine 
konan parçacıkları tek tek algılayabilme kapasitesine sahiptir. Ne var ki, bugüne kadar yapılan 
ilerlemelere rağmen NEMS teknolojisinin, gerçek virüs numunelerine uygulanması konusunda 
önemli engeller bulunmaktadır. Bu engellerden en önemlisi, NEMS aygıtları çok küçük 
oldukları için, virüslerin başarılı bir şekilde NEMS algılama alanına ulaşması çok zordur: yonga 
üzerine gönderilen virüslerin yalnızca çok düşük bir oranı aygıta ulaşır. Virüs çalışmaları için 
bugüne kadar en iyi oran 260 milyonda 1 şeklinde vuku bulmuştur [2]. Elbette mililitre başına 
on bin – bir milyon virüs içeren gerçekçi numuneler için, bu performans yeterli değildir. İşte biz 
bu çalışmamızda, dünyada ilk kez NEMS aygıtlarının etrafına, virüsleri NEMS algılayıcısının 
üzerine odaklayacak, iyonik lensler geliştirdik. Bu sayede derişimi 106 PFU/mL olan bir 
numuneden 10 mikrolitre gibi düşük bir miktar kullanarak, bildiğimiz kadarıyla dünyada SARS-
CoV-2 için ilk kez kütle spektrumunu elde ettik. 10 dakikalık bir analiz süresi içinde 80 kadar 
virüsü tek tek tartarak karakteristik parmak izini elde ettik. Sonuçları, başka bir virüs örneğinin 
de NEMS ile incelenmesi ve Dinamik Işık Saçılımı (DLS) cihazı ile yapılan bağımsız ölçümlerle de 
teyit ettik. Böylece virüslere karşı erken uyarı sistemi olarak çalışabilecek bir mikroçip 
teknolojisinin gerçekleştirilebileceğini dair önemli bir adımı göstermiş olduk.  
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Son on beş yıl içerisinde, tek-tabakalı grafen kristallerinin elde edilebilirliğinin 

gösterilmesinin hemen ardından,(1) iki boyutlu çok ince kristal malzemeler üzerine oldukça çok 
miktarda çalışma gerçekleştirilmiştir. Grafen her ne kadar olağandışı özellikler sergileyen önemli bir 
malzeme olsa da teknolojinin farklı alanlarındaki ihtiyaçları tek başına karşılaması beklenmemektedir. 
Bununla birlikte, büyük bir hızla ilerleyişine tanıklık ettiğimiz nanoteknoloji çerçevesinde elde edilecek 
ürünlerin temel yapıtaşları olabilecek potansiyele sahip olan ultra-ince grafen benzeri yeni kristallerin 
ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Bugüne değin yürütülen deneysel çalışmalar ultra-ince 
kristallerin çok katlı yığınsal (bulk) malzemelerin tabakalarının kimyasal ve mekanik olarak 
ayrıştırılarak inceltilmesi (exfoliation) ile kolayca elde edilebileceğini göstermiştir. Buna ek olarak ise 
büyütme metotları kullanılarak bazı ultra-ince kristal yapıların eldesinin mümkün olduğunu 
göstermiştir. Günümüzde bu alandaki çalışmalar iki boyutlu çok ince kristaller ailesine yeni üyelerin 
kazandırılabilmesi yönünde hızla devam etmektedir.   

Gerçekleştireceğim sunum yakın zamanda yayınlanmış olan “Two-Dimensional Covalent Crystals 
by Chemical Conversion of Thin van der Waals Materials” çalışmamız hakkında olacaktır (2). Çalışma 
grubum tarafından ortaya konan teorik öngörülerden yola çıkılarak deneysel çalışma grupları ile 
kolaboratif olarak gerçekleştirilen çalışmamızda daha önce var olması mümkün görülmemiş ultra-ince 
InF3 gibi kristallerin dolaylı yoldan sentezlenebileceği gösterilmiştir. Çalışmamızda kristallerin yapısal, 
elektronik ve titreşimsel karakteristikleri üzerine elde edilen teorik sonuçlar deneysel olarak elde edilen 
veriler ile uyum içerisindedir. Var olan tabakalı yapıların florlama yolu ile kimyasal olarak 
dönüştürülmesi esasına dayanan yöntem birçok malzeme grubuna uygulanabilirdir ve bunun sayesinde 
farklı özelliklere sahip yeni iki boyutlu yapıların sentezi mümkün olacaktır. 
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Plazmonlar, ışığı metal nano-yapıların yüzeylerinde lokalize ederek ~10 nm çözünürlükte optik 
görüntüleme sağlayabilirler. Çözünürlük görüntülemede kullanılan atomik kuvvet mikroskopu (AKM) 
iğnesinin ucunun (metal kaplı) kalınlığı ile sınırlıdır. Bu sunumda, bu çözünürlüğün nm-altına 
indirilebileceğini göstermekteyiz. Üstelik bunu mikroskop (SNOM) sisteminde ciddi bir değişiklik 
yapmadan, sadece plazmon yaşam-süresindeki uzamayı kullanarak başarmaktayız. 2020 tarihli bir 
çalışma, metal nano-yüzeye daha uzun yaşam-süreli bir parçacık yaklaştırıldığında; metal yüzeydeki 
plazmonların daha uzun süre yaşayabildiğini göstermişti. Plazmonlardaki bu yaşam süresi uzaması 
sadece uzun yaşam-süreli parçacığın yanında olmakta, MNP’nin diğer noktalarındaki plazmonlar hala 
çok hızlı bir şekilde sönümlenmektedir. Uzun yaşam-süreli parçacığı bir kuantum nesnesi (ör. molekül) 
seçtiğimizde, belli bir süre sonra (ör. 30 fs) tarama sinyali sadece kuantum nesnesinin etrafından 
gelmektedir. Dolayısıyla, çözünürlük tek-molekül boyutunda olmaktadır. 
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Şekil 1 Metal-kaplı AKM iğnesinin ucunda bulunan  
nm-boyutlu kuantum-nesnesi (kusur-noktası) 
nanoparçacıkları taramaktadır. İğne 5 fs’lik lazer ile 
aydınlatılmaktadır. 

Şekil 2  Kuantum-nesnesinin olmadı yüzeyler (siyah) 30 fs sonra yok 
olurken, yakın-alan sadece kusur-noktasında kalarak (kırmızı) nm-
çözünürlüklü saçılma sinyali sağlamaktadır. 
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Standart LCDM—pozitif kozmolojik sabit L+soğuk karanlık madde CDM—modeli, içerisinde yaşadığı-

mız evreni kuramsal olarak en basit ve gözlemsel olarak çok büyük bir başarıyla anlatmaktadır. Gelişen gözlem 
teknikleri ve incelemeleri bu modelin başarısını sürekli teyit etmekle beraber model üzerinde küçük düzelt-
melerin yapılması gerektiğini de işaret etmektedir. Ne var ki, ilginç bir biçimde, bir yandan da standart LCDM 
modeli ile gözlemler arasındaki küçük uyumsuzlukların giderilmesinin basit bir reçeteyle mümkün olmadığı 
ve bildiğimiz temel fizik yasalarında önemli ve alışılmadık değişiklikler yapılması gerektirdiği görülmektedir. 
Bu konuşmada ilk olarak bunlar hakkında özet bir açıklama yapılacak. Daha sonra Standart LCDM modeli ile 
gözlemler arasındaki birçok uyumsuzluğun, bu modelde günümüz evreninin hızlanmasından sorumlu olan 
pozitif kozmolojik sabitin kırmızıya kayma z∼2.3 iken (evren bugünkinden yaklaşık üç kat küçük iken) işaret 
değiştirmesiyle—yani bundan öncesinde negatif değere sahip olmasıyla—giderilebileceğini göstereceğiz. 
Yeni-LCDM modeli olarak anlandırdığımız bu modelde, standart LCDM modelinde ortaya çıkan Hubble sabiti 
(H0) krizi ve z=2.34’den elde edilen BAO Lyman-a verisiyle olan uyumsuzluk problemlerinin çözüldüğünü gös-
tereceğiz. Son olarak, negatif kozmolojik sabitin sicim kuramları gibi temel fizik kuramlarının öngörüsü olma-
sının bu bulgularımıza güçlü bir kuramsal zemin oluşturduğu üzerinde durulacaktır. 
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Mikro/nano ölçekli organik veya inorganik parçacıkların boyutlarına veya yoğunluk gibi fiziksel 

özelliklerine göre ayrıştırılıp saflaştırılması mikroakışkan sistemlerin önemli uygulamaları arasındadır. Bu 
kapsamda, yüzey akustik dalgası (YAD) mikroakışkan sistemler yoğun ilgi çekmektedir. Bu sistemlerde 
oluşan durağan (1), odaklanmış (2) ya da ilerleyen (3) YAD ile bakterilerin (4), dolaşımdaki kan 
hücrelerinin (5) ve eksozomlar (6) gibi nanokeseciklerin boyutlarına göre diğer hücrelerden ayrıştırılıp 
saflaştırılması başarılı olarak gösterilmiştir. Akustik dalgaların iletiminin engellenmesi (akustik yalıtım), 
yönlendirilmesi ve odaklanması gibi pekçok uygulaması olan fononik kristaller (FK) (7), bu alanda henüz 
yeterince uygulanmamıştır. Mevcut çalışmalarda ikincil bir alttaş üzerinde oluşturulan FK ile serbest 
damlacıkların yönlendirilmesi ve nebülizasyonu gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ancak, sürekli akış 
mikroakışkan sistemlerde monolitik FK kullanılarak tek katmanlı tasarım, yonga üstü laboratuvar 
sistemlerin geliştirilmesi bakımından pek çok avantaj sağlayacaktır. 

Bu sunumda piezoelektrik alttaşa periyodik halkasal oyuklar açılarak oluşturulan 2 boyutlu 
piezoelektrik FK kullanılarak durağan yüzey akustik dalgaları ile 100-500 nm aralığında çaplı katı 
nanokürelerin boyutlarına göre ayrıştırılmasının incelendiği çalışmalarımızın sonuçları verilecektir. 10 
mikrometre mertebesinde örgü sabitine sahip piezoelektrik FK’nın 100 MHz mertebesindeki frekanslarda 
gözelenen yerelleşmiş kip band aralığı içindeki frekanslara sahip Rayleigh YAD, piezoelektrik FK’dan 
yansıtılarak YAD’ın üretildiği iç içe geçmiş taraklı transdüser (IDT) ile piezoelektrik FK arasında durağan 
YAD oluşmaktadır. Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak yürüttüğümüz hesaplama sonuçları IDT uyarım 
genliği değiştirilerek mikrokanal içindeki akustik basınç genliğinin, dolayısıyla parçacık ayrıştırmada eşik 
yarıçapının değiştirilebileceğini göstermektedir. Bu çalışmada önerdiğimiz mikroakışkan sistem, fononik 
kristallerin mikroakışkan sistemlerde boyutlarına göre ayrıştırılıp saflaştırmasında monolitik olarak 
kullanılması bakımından yüzey akustik dalgası mikroakışkan sistemlere yeni bir bakış açısı getirmiştir. 
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Evren özünde hesaplamalıdır ve bilgi ipliğinden matematiksel tutarlılıkla dokunmuştur. Bu 

nedenle, bilgisayarlar başarılı bir şekilde, evreni atomlardan galaksilere kadar her ölçekte araştırmak için 
kullanılır. Grubumuz, yeni materyaller ve yaşama benzer davranışlar arayışı içinde hesaplamalı evreni 
araştırmaktadır. Kuantum mekaniğinin geliştirilmesinden yüzyıl sonra, artık doğada bile bulunmayan 
malzemelerin kararlılığını ve fiziksel özelliklerini tahmin edebiliyoruz. Tahminlerimiz, deneysel çalışmaları 
yönlendirmek veya anlamak için yeterli hassasiyete sahiptir. Bu hassasiyete, Yoğunluk Fonksiyonel 
Teorisi’ne dayanan ve süper bilgisayarlarda çalışan verimli algoritmaların kullanımı ile ulaşılır. 
 

Bu toplantıda son dönemde yaptığımız iki çalışmamızı sunacağım. İlk çalışma, tek tabakalı 
diboron dinitrürün teorik tahminini içerir. Burada, yoğunluk fonksiyoneline dayanan hesaplamaları 
kullanarak ortorombik bir yapıda (o-B2N2) bor nitrürün iki boyutlu tek tabakalı bir polimorfunu tahmin 
ediyoruz. Yapısal optimizasyon, fonon dispersiyonu ve moleküler dinamik hesaplamaları, o-B2N2'nin 
kararlı olduğunu göstermektedir. o-B2N2, hibrit işlevlere dayalı hesaplamalara göre 1.70 eV doğrudan 
bant boşluğuna sahip bir yarı iletkendir. Yapı, armchair yönünde görünür aralıkta yüksek optik 
absorpsiyona, zikzak yönünde ise düşük absorpsiyona sahiptir. Bu anizotropi, elektronik ve mekanik 
özelliklerde de mevcuttur. o-B2N2'nin düzlem içi sertliği, altıgen bor nitrürünkine çok yakındır. Bu 
yapının diatomik yapı taşları, B-B ve N-N bağlarına sahip öncülerden olası sentezine işaret eder.1 
 

İkinci çalışmada, temel hücresel otomatların (ECA) geçiş işlevini ayrık operatörler açısından 
yeniden tanımlıyoruz. Operatör temsili, sistemlerin hem yerel hem de küresel ölçekte nasıl davrandığı 
hakkında net bir ipucu sağlar. Ayna ve tamamlayıcı simetrik kuralların basit operatör dönüşümleri ile 
birbirine bağlandığını gösteriyoruz. Gösterimi iki operatör çiftine ayırmak mümkündür. Bu sayede, 
benzer davranışa sahip kuralların bir arada kümeleneceği bir şekilde eşleştiren bir periyodik ECA 
tablosu oluşturmak mümkün oluyor.  Son olarak, operatör temsili, ECA'ya genelleştirilmiş bir lojistik 
uzantı uygulamak için kullanılır. Burada tek bir ayar parametresi, operatörlerin kuralları yineleme hızını 
ölçeklendirir. Bu parametre ayarlandığında, birçok ECA kuralının periyodik, yerel olarak kaotik, kaotik 
ve karmaşık (Sınıf 4) davranış arasında çoklu faz geçişlerine maruz kaldığını gösteriyoruz.2 
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Birimcil yani üniter şekilde zamanda evrilen ideal kapalı kuantum sistemlerinin aksine, çevre ile 
gerçekçi şartlarda kaçınılmaz olarak etkileşim içinde bulunan açık sistemlerinin zaman evrimleri birimcil 
olarak tarif edilemez. Açık kuantum sistemleri teorisinde son yıllarda incelenmekte olan en önemli 
konulardan birisi, bir açık kuantum sisteminin zaman evrimi süresince belirli şartlar altında ortaya çıkan 
dinamik hafıza etkileri ile alakalıdır. Bir açık sistemin dinamiği Markovyen yaklaşımla tarif edilebiliyorsa 
hafızasız olarak adlandırılmaktayken, bu yaklaşımın geçerliliğini yitirdiği durumlar Markovyen olmayan 
ve hafıza etkilerinin göz ardı edilemeyeceği dinamik süreçleri tarif etmektedirler [1]. Açık sistemlerin 
dinamiği tarif edilirken bir takım teknik kolaylıklar bakımından hafıza etkileri zaman zaman ihmal edilse 
de, gerçekçi fiziksel sistemler için bu etkileri ihmal etmek aslında mümkün değildir. 

 

Açık kuantum sistemleri teorisinde güncel olarak çalışılmakta olan bir diğer temel konu da 
kendiliğinden yani spontane şekilde oluşan kuantum senkronizasyonu ile ilgilidir. Her ne kadar klasik 
sistemlerde senkronizasyon konusu, geçmişte fizikten biyolojiye kadar uzanan çok geniş bir perspektif 
içerisinde yoğun olarak çalışılmış olsa da, iki sistem arasında senkronizasyon oluşumunun kuantum 
mekaniksel olarak araştırılmasına ancak yakın zamanda başlanmıştır [2]. Kendiliğinden yani spontane 
bir şekilde oluşan senkronizasyon, kompozit bir kuantum sistemini oluşturan ve birbirleri ile etkileşim 
halinde değilken bağımsız şekilde zamanda evrilen nesnelerden iki veya daha fazlasının, uygun şartlar 
sağlandığında, belirli bir ahenk içerisinde hareket etmeye başlaması olarak tanımlanabilir. Kuantum 
senkronizasyonunun, açık sisteme dışarıdan doğrudan bir etki olmamasına rağmen, sistemin içerisinde 
bulunan kuantum nesnelerinin çevre ile belirli şekillerde etkileşmesi sonucunda kendiliğinden dinamik 
olarak oluştuğu günümüzde bilinmektedir [3,4]. 

 

Dinamik hafıza etkileri ve senkronizasyon konuları açık kuantum sistemleri dahilinde ayrı ayrı 
çalışılmış konular olmasına rağmen, açık sistemlerin dinamiğinde -Markovyen olmayan özelliklerden 
kaynaklı olarak- oluşabilecek olan hafıza etkilerinin senkronizasyon oluşumu üzerine tam olarak nasıl 
bir etkisi olduğunu henüz bilinmemektedir. Bizim konu üzerine yaptığımız çalışmalar da tam olarak bu 
soruya cevap verme amacını taşımaktadır. Elde ettiğimiz sonuçlar, oldukça genel model şartları altında, 
zaman evrimi süresince dinamik olarak ortaya çıkan hafıza etkilerinin, bir diğer dinamik fenomen olan 
kuantum senkronizasyonunun oluşumunu geciktirebileceğini ve hatta bazı durumlarda da tamamen 
engelleyebileceğini ortaya koymaktadır [5]. Ayrıca, konuşma kapsamında, çalışmamızda elde ettiğimiz 
sonuçlar ile ilgili olarak bir takım olası pratik uygulamalara da değinilecektir.  
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En genel anlamda rassal bir objeyi, bu tür objelerin oluşturduğu küme üzerinde bir 

olasılık ölçümü tanımlayıp karşılık gelen olasılık uzayının elemanları olarak düşünebiliriz. 
Yüksek dereceli ve rassal katsayılı polinomların sıfırlarının dağılımı matematiğin birçok 
alanında ve özel olarak da “kuantum kaotik dinamikler” bağlamında karşımıza çıkmaktadır.  
M. Kac [6] ve J. Hammersley’e [5] ait klasik bir sonuca göre rassal polinomların derecesi 
büyüdükçe kompleks kökleri birim çember etrafında yığılırlar. Öte yandan, SU(2) 
polinomlarının sıfırlarının Riemann küresi üzerinde düzgün dağıldığı gözlemlenmiştir [4]. Bu 
sonuçlar Rassal Matrisler Teorisi’nin tahminleri ile tutarlı olmakla birlikte kuantum ergodiklik 
prensibine yeni bir bakış açısı getirmektedir. Ayrıca, bu sonuçların çok değişkenli durumlara 
da genellemeleri vardır ve nispeten yeni olan bu alana "Stokastik Kähler Geometrisi" adı 
verilmektedir [7,1]. 

Bu konuşmada çok değişkenli rassal polinomların sıfırlarının asimptotik dağılımı ve 
lokal istatistiksel özellikleri ile ilgili bazı yeni sonuçları paylaşacağız [1,2]. Daha spesifik olarak, 

çoklu-altharmonik fonksiyonların teorisi ve  �̅�𝜕𝜕𝜕-operatörü için 𝐿𝐿𝐿𝐿2-hesapları gibi kompleks 
geometri tekniklerini kullanarak rassal polinomların sıfır varyetelerinin asimptotik dağılımının 
bu kurguya karşılık gelen çoklu-potansiyel teorisince belirlendiğini göstereceğiz. Ayrıca bu 
sonuçların tıkız Kähler manifoldları üzerinde tanımlı holomorf doğru demetlerinin yüksek 
tensör kuvvetlerinin rassal holomorf kesitleri için elde edilen genellemelerinden 
bahsedeceğiz [1,3]. 
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Matematikte önemli alanlardan ikisi ergodik teori ve olasılık teorisidir. Ergodik teori çok eski 
bir alan olmamasına rağmen farklı yönlerde oldukça hızlı büyümüş ve gelişmiştir. Bu matematiksel 
alanın orijinali istatistiksel mekanik problemlerinden gelmektedir. Matematiksel kökeni ise von 
Neumann ve Birkhoff tarafından 1930'ların başlarında atılmıştır. Birkhoff tarafından bireysel ergodik 
teoremi ve von Neumann tarafından da ortalama ergodik teoremi ispatlanmış ve böylelikle ergodik 
teori yeni ve bağımsız bir matematiksel alan haline gelmiştir. Olasılık teorisi ranstlantısal olayların 
analizini inceler. Olasılığın matematiksel teorisinin temeli şans oyunlarının analizine dayanmaktadır 
ve Kolmogorov tarafından bu teorinin aksiyomatik temelleri atılmıştır. Kuşkusuz martingale teorisi en 
önemli konulardan biridir ve Doob tarafından derinlemesine çalışılmıştır. Martingale yakınsaklık 
teoremlerini açıklayarak eserleri ile martingale teorisini geliştirmiştir. Martingale adil bir oyun 
modelidir ve bir stokastik süreçtir. Ergodik teoremleri ve martingale yaklaşım teoremleri arasındaki 
benzerlik çok uzun yıllardır farkedilmektedir. Bu benzerlik sadece teoremlerin ifadelerinde değil, 
ispatlarında ve uygulamalarında da görülmektedir. Bu iki teori arasındaki benzerlik ergodik ortalama 
ve martingaleri tek bir yapı (teori) altında birleştirilmesi varsayımını doğurmuştur. Genel olarak bu 
problem üzerinde çalışılmaktadır ve öncelikle bu konuşmada “sıfır-iki kuralı” ele alınmıştır.  

 T, 𝐿𝐿𝐿𝐿1  uzayı üzerinde tanımlı pozitif bir büzüşme operatörü olmak üzere Ornstein ve 
Sucheston [7] 
                                             𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠||𝑓𝑓𝑓𝑓||≤1 lim

𝑛𝑛𝑛𝑛→∞
||𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓 −  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛+1𝑓𝑓𝑓𝑓||1   

değerinin sıfır veya iki olduğunu göstermiştir. Bu sonuç şaşırtıcı bir şekilde yeni bir araştırma alanı 
açmıştır.  Daha sonra bu sonuç sıfır-iki kuralı olarak adlandırılmıştır. Birçok genellemesi yapılmış ve 
düzgün sıfır-iki kuralı üzerine çalışılmıştır. Derriennic [2] Markov zincirleri için sıfır-iki kuralını 
kanıtlamış ve böylece yerel kompakt gruplar üzerinde Markov zincirlerinin rastgele yürüyüşlerini  
incelemiştir. Tüm bu incelemeler 𝐿𝐿𝐿𝐿1 R  ve 𝐿𝐿𝐿𝐿∞ uzaylarında yapılmasına rağmen 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 (0 < 𝑠𝑠𝑠𝑠 < ∞) için 

doğru değildir. Zaharopol [10] sıfır-iki kuralının 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝  versiyonunu tanımlamıştır. Bu çalışmada 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝   

uzayları üzerinde tanımlı pozitif büzüşme ve latis büzüşme operatörleri için sıfır-iki kuralının 
genellemesi incelenecektir. Böylelikle Markov zincirlerinin güçlü asimptotik kararlılığı hakkında yeni 
bilgilerin elde edilmesi beklenmektedir.  
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Geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde çeşitli ülkelerde uygulamaya alınan 5. nesil (5G) telsiz haberleşme 
teknolojisi son yıllarda haberleşme mühendisliği alanında oldukça popüler bir araştırma konusu 
olmuştur. Her ne kadar başlangıçta umulanın aksine 4G telsiz ağlarından radikal olarak farklı olmasa 
da 5G ağlarının birçok farklı uygulama ile servisi desteklemesi ve çok daha yüksek veri hızlarına daha 
düşük gecikmeler ile ulaşması beklenmektedir. 5G telsiz ağlarının farklı ister ve uygulama alanları olan 
üç temel servis kategorisi bulunmaktadır: i) Enhanced mobile broadband (eMBB), ii) Ultra-reliable and 
low latency communications (uRLLC) ve iii) Massive machine type communications (mMTC). Tepe veri 
hızı, kullanıcı veri hızı, spektral verimlilik, kontrol ve kullanıcı seviyesinde gecikme, güvenilirlik vb. 
önemli başarım metrikleri farklı olarak tanımlanan bu üç servis kategorisi, tamamen farklı 
gereksinimleri dolayısıyla karmaşık teknik ödünleşimler ve hassas tasarım ölçütleri getirmektedir. 
2030 ve sonrasında hayata geçirilmesi öngörülen 6G teknolojisi perspektifi ile gelecekteki kullanıcıların 
farklı gereksinimlerine yönelik yukarıda sözü edilen üç uygulama senaryosuna yenilerinin eklenmesi 
de mümkün gözükmektedir ki bu da haberleşme mühendisliği açısından ilginç araştırma problemlerini 
ortaya çıkartacaktır. Yapılan ilk çalışmalara göre 6G isterlerinin 5G’ye göre çok daha zorlayıcı 
olabileceği öngörülmektedir.  

Geçtiğimiz yıllar içerisinde 5G’nin zorlayıcı hedeflerini yakalamak için masif çok-girişli çok-
çıkışlı (multiple-input multiple-output, MIMO) sistemler, milimetre-dalga haberleşme, dik olmayan 
çoklu erişim (non-orthogonal multiple Access, NOMA) ve özgün dalga şekilleri gibi umut verici fiziksel 
katman çözümleri araştırmacılar tarafından önerilmiştir [1]. Ancak 5G standartlaşma çalışmalarının 
yoğunlaştığı son 2-3 yıl içerisinde 5G teknolojisinin tüm uygulama isterlerini sağlayabilecek tek bir 
teknolojinin olmadığı gerek akademi gerekse endüstri tarafından açıkça görülmüştür. Farklı 
kullanıcılarının farklı gereksinimlerini destekleyebilmek amacıyla 5G ve sonrası radyo erişim 
tekniklerinin oldukça esnek bir yapıya sahip olması ve 5G sonrası ağlarda yüksek enerji/spektral 
verimlilik ile düşük karmaşıklıklı özgün fiziksel katman tasarımlarının kullanması gerektiği 
öngörülmektedir. İşte bu noktada göreceli olarak doyuma erişmiş olan geleneksel yaklaşımların 
ötesinde radikal fiziksel katman çözümlerine gereksinim vardır.  

Bu bilgilendirici sunum kapsamında öncelikle telsiz haberleşme teknolojilerinin kısa bir 
tarihçesi verilecek ardından 5G ve 6G ağlarının kapsamlı bir karşılaştırılması sunulacaktır. 5G sonrası 
için aday olabilecek özgün teknolojilerden olan indis modülasyonu [2-3] ve uyarlanabilir akıllı yüzeyler 
ile iletişim [4] gibi umut verici yaklaşımlar ele alınacaktır. Son olarak ilgili alanlardaki güncel gelişmeler 
değerlendirilecek ve açık araştırma problemleri sunulacaktır. 
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Laboratuvarımızda yapay öğrenme metotları kullanarak karmaşık genetik hastalıkların daha iyi 
anlaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu konuşmada geniş yelpazedeki 2020 çalışmalarımızdan üçüne yer 
verilecektir.  

İlk çalışmamız1-3 genom çapında ilişkilendirilme çalışmalarında elde edilen genetik varyasyon çiftlerinden 
epistatik (sinerjistik) etkisi olanların tahmini üzerinedir. Genetik varyasyon verisi yüksek boyutludur ve bu çiftlerin 
hepsinin testi hem işlemsel olarak mümkün değildir hem de istatistiksel gücün kaybına yol açar. Bu çalışmamız, 
genetik varyasyon çiftlerinin biyolojik çizge kullanılarak çeşitlendirilmesinin, Tip 2 diyabet, epilepsi ve yüksek 
tansiyon hastalıklarında daha sinerjistik varyasyon çiftlerinin tespitini sağladığını göstermiştir.  

İkinci çalışmamız4, cerrahlara ameliyat sırasında geri bildirim vermek üzere tümör kavitesinde tümör 
hücresi kalıp kalmadığını tahmin etmek üzeredir. 1H High-Resolution Magic Angle Spinning (HRMAS) Nuclear 
Magnetic Resonance (NMR) teknolojisi ile kaviteden alınan doku örnekleri belli maddelerin konsantrasyonlarına 
bakılarak 5 dakika içinde tümör ya da normal olarak sınıflandırılabilir. Ancak bu çok limitli bir analizdir ve bazı 
biyobelirteçlerin pikleri tek boyutlu sinyalde başka maddelerle çakışabilir. Ayrıca sinyaldeki kayma gibi teknik 
sorunlar uzman için yanıltıcı olabilir. Ameliyat sırasında uzman teknisyen ve onkolog bulunması zorunlulukları da 
ayrıca problem yaratmaktadır. Geliştirdiğimiz  rassal orman bazlı algoritma ham sinyalden tümör ile normal dokuyu 
yüksek doğrulukla öğrenmektedir. Böylece bir uzmana gerek kalmadan ve sinyaldeki olası problemlere rağmen 
cerraha geri bildirim verilmesi olanaklı kılınmaktadır.  

Üçüncü çalışmamızda5 ise geliştirdiğimiz algoritma ile, güvenli genom verisi paylaşım standardı olarak 
kullanılan beacon protokolünün, yeni bir mahremiyet açığı yarattığını gösterilmektedir. Bir kişinin yakın zamanda 
sisteme (protokole) katıldığının bilinmesinin, bu kişinin genomunun büyük bir bölümünün ortaya çıkmasına neden 
olduğu gösterilmiştir. Sisteme birden fazla kişi katılsa dahi, varyasyonlar arası korelasyonları kullanarak, bulanık 
kümeleme metodu ile bu kişilerin ayrıştırılabildiği bulunmuştur. Herkese açık fenotip – genotip verisi sağlayan 
OpenSNP verisi kullanılarak oluşturulan yapay tahmin modelleri de, kişinin saç rengi ve göz rengi gibi dış görünüş 
özelliklerini kullanarak hedefteki kişinin tespitini mümkün kılmıştır. Eğer bu kişinin DNA verisinin hastalık ile 
ilişkilendirilmiş başka bir beacon sisteminde bulunması durumunda, kolayca bunun öğrenilebildiği gösterilmiştir. 
Böylece kişinin hastalık bilgisi de ele geçirilmiş olabilir. Son olarak, bu saldırılara önlem olarak sisteme kişilerin aile 
bireylerinin eklenmesinin etkisi araştırılmıştır. Bu tekniğin literatürdeki diğer önlemlere göre saldırganın işini daha 
çok zorlaştırdığı ve buna rağmen daha az fayda kaybına neden olduğu bulunmuştur6.  
 
KAYNAKLAR: 
1. Caylak G, Tastan O, Cicek AE. Potpourri: An Epistasis Test Prioritization Algorithm via Diverse SNP Selection. Journal of 

Computational Biology 2020, in press. 
2. Caylak G, Tastan O, Cicek AE. A tool for detecting complementary SNP pairs in GWAS for epistasis testing. Journal of 

Computational Biology 2020, in press. 
3. Caylak G, Cicek AE. Potpourri: An Epistasis Test Prioritization Algorithm via Diverse SNP Selection In Proceedings of RECOMB 2020 

- 24th International Conference on Research in Computational Molecular Biology. 
4. Cakmakci D, Karakaslar EO, Ruhland E, Chenard MP, Proust F, Piotto M, Namer IJ, Cicek AE, Machine Learning Assisted 

Intraoperative Assessment of Brain Tumor Margins Using HRMAS NMR Spectroscopy. PLoS Computational Biology 2020, 16(11): 
e1008184.  

5. Ayoz K, Ayşen M, Ayday E, Cicek AE. The Effect of Kinship in Re-identification Attacks Against Genomic Data Sharing Beacons 
Bioinformatics 2020, to appear in the Proceedings of 19th European Conference on Computational Biology (ECCB 2020). 

6. Ayoz K, Ayday E, Cicek AE. Genome Reconstruction Attacks Against Genomic Data-Sharing Beacons. bioRxiv 2020. 



TÜBA-GEBİP 2020 Yıllık Değerlendirme Toplantısı

39

KRİPTOLOJİNİN TOPLUMSAL AĞ GİZLİLİĞİ ve GÜVENLİĞİ AMAÇLI KULLANIMI 
 

Alptekin Küpçü 
Koç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 

e-posta: kupcu@acm.org 

 
Dr. Küpçü’nün Koç Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğu Kriptoloji, Güvenlik ve Gizlilik 

Araştırma Gurubu olarak kriptografi tekniklerini pek çok farklı uygulama alanında kanıtlı güvenlik ve 
gizlilik sağlamak için kullanmaktadır. Gerektiği yerlerde bu teknikleri dağıtık sistemler, görevdeş ağlar, 
oyun kuramı ve mekanizma tasarımı ile pekiştirmekte, Türkiye’de ve Dünya’da öncü çözümler 
üretmektedir. Uygulama alanları çok çeşitli olup, çoğumuzun her gün kullandığı bulut sistemlerini 
(depolama, hesaplama, veri tabanları, şifreli veride arama), parola güvenliğini, dağıtık ve görevdeş 
sistemlerde güvenliği, elektronik kimlik sistemlerini, adil takas yöntemlerini, ortaklaşa ve adil 
hesaplama çözümlerini, İnternette sertifika ve dolayısıyla HTTPS adı altında yine her gün kullandığımız 
e-posta, bankacılık, vb. sistemlerin güvenilirliğini, parça zinciri (blokzincir) ve sağlık verilerinde güvenlik 
gibi konuları içermektedir. 

Bu konuşmada yenilikçi işlerimizden biri olan TÜBA GEBİP projemizde yapmış olduğumuz ve 
bağlantılı çalışmalarımıza değinilecektir. 

Projemiz toplumsal ağlarda (örneğin Facebook, Instagram, LinkedIn) gizlilik ve güvenlik 
konusundadır. Günümüzde çoğumuz birden fazla toplumsal ağa üyeyiz ve pek çok bilgimizi, örneğin 
arkadaşlık bilgimizi, fotoğraflarımızı, beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz şeyleri (şarkıcılar, müzisyenler, 
oyuncular, filmler, diziler, şirketler, güncel konular, vb.) paylaşmaktayız. Bu bilgiler toplumsal ağ 
sunucuları tarafından tutulmakta ve anket, demografik analiz, öneri, reklam gibi çeşitli amaçlarla 
kullanılmaktadır. 

Konuşmamızda ilk olarak bu tür sistemlerde yaygın olan bazı güvenlik ve gizlilik sıkıntılarına 
dikkat çekeceğiz [1]. Daha sonra, bir bir bu sıkıntıların aşılmasına yönelik çözüm önerilerimizden 
bahsedeceğiz. Toplumsal ağ sunucuları ile verilerimizi paylaşmadan veya yalnızca şifreli olarak 
paylaşarak yine de bu sitelerin bizlere sağladıkları hizmetleri almanın yöntemlerini geliştiriyoruz. 
Bunlardan toplumsal ağa üye diğer kişilerle ortak arkadaşlarımızı bulabilme [2], arkadaşlarımızla gizliliği 
koruyan bir biçimde fotoğraf paylaşabilme [3], gizliliğini koruyan ve aynı zamanda kullanıcının ilgi 
alanlarını temel alan reklamların sunulmasına olanak sağlama [4,5] ve toplumsal ağdaki arkadaşlarımızı 
kullanarak “bildiğin bir kişi” üzerinden kimlik doğrulayabilme [6] çözümlerimizden bahsedeceğiz. 

Bu proje kapsamındaki çalışmalarımıza verdiği destekten ötürü Türkiye Bilimler Akademisi’ne 
özellikle teşekkür ederiz. Ayrıca, projemizin öncesindeki adı geçen yayınlarımıza destek olan TÜBİTAK’a, 
Birleşik Krallık Royal Society’ye ve Avrupa Birliği COST Aksiyonlarına da teşekkür ederiz. Son olarak, 
katkıda bulunan öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza da şükranlarımızı sunarız. 
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Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmenin çeşitli zorlukları vardır. Temel zorluk, kamera 

sensörleri tarafından ölçülen sinyal seviyesinin genellikle ölçümlerdeki gürültüden çok daha düşük 
olmasıdır (1). Gürültüye neden olan temel faktörler, kamera merceğine giren foton sayısındaki değişimler 
ve sinyal okunurken meydana gelen sensör tabanlı ölçüm hatalarıdır (2). Buna ek olarak, düşük ışıklı bir 
görüntüde bulunan gürültü, ince detay içeren yapıları ve renk dengesi gibi çeşitli görüntü özelliklerini de 
etkileyerek görüntü kalitesini daha da düşürmektedir. Bu durum geleneksel görüntü iyileştirme 
yöntemlerinin bu görüntüler üzerinde uygulanmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir.  

Son zamanlarda, öğrenme temelli yaklaşımlar bu problem için umut verici sonuçlar vermeye 
başlamıştır (3-6). Bu yöntemlerden ilhamla, bu çalışmamızda, görüntü iyileştirme performansını artırmak 
ve aşırı karanlık ham görüntülerden daha keskin ve daha doğru görüntüler elde etmek için seri çekimden 
yararlanan bir derin öğrenme modeli sunulmaktadır (7). Daha detaylı belirtmek gerekirse; önerilen derin 
modelin bel kemiğini çok ölçekli bir yapıda görüntüleri işleyen bir nöral mimari yapı oluşturmaktadır. Bu 
yapıda görüntü iyileştirilmesi aşamalı olarak gerçekleştirilmekte ve yüksek kaliteli çıktılar üretmek için 
piksel ve algısal tabanlı kayıp fonksiyonları bir arada kullanılmaktadır. Öncelikle kaba bir iyileştirme 
sonucu elde edilmekte ve daha sonra bu görüntüden ve onun üzerinden hesaplanan gürültü 
seviyesinden yararlanarak ince detayları daha iyi yakalayan bir çıktı üretilmektedir. Ayrıca, görüntü 
kalitesinin daha da iyileştirilmesi için bu yapı,  seri çekimden elde edilen çoklu görüntüleri permütasyon 
değişimsiz şekilde işleyecek şekilde genişletilmiştir.  

Aşırı karanlık görüntülerin iyileştirilmesi üzerine giden önceki çalışmalar, bu konuda kaydadeğer 
ilerleme göstermelerine rağmen, aşırı düzleştirme ve renk yanlışlıkları gibi problemler içeren görüntüler 
üretebilmekte ve görüntüdeki ince ölçekli ayrıntıları tam kurtaramamaktadır. Deneylerimiz, 
yaklaşımımızın bu yöntemlerden daha detaylı ve çok daha yüksek kalitede görüntüler ürettiğini ve algısal 
açıdan göze daha hoş gelen sonuçlar verdiğini göstermektedir. 
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Robot-destekli rehabilitasyon sistemleri hastaların tedavilerinin etkinliğinin arttırılması 
konusunda önemli bir rol oynamaktadır, ve hem ülkemizde hem de dünyada yoğun olarak çalışılan bir 
konudur. Bu amaçla Yeditepe Üniversitesi Robotik Araştırma Laboratuvarı’nda TÜBİTAK projesi desteği 
ile hastalarda üst-ekstremiteye yardım sağlayan bir robot-destekli rehabilitasyon sistemi RehabRoby 
geliştirildi (1). Hastaların fizik tedavi egzersizlerine katılımı rehabilitasyon programlarının verimli 
sürdürülmesinde önemli bir faktördür. Dolayısıyla RehabRoby ile hastanın fizik tedavi programına 
katılımı da önem arz etmektedir. Araştırma ekibimiz RehabRoby ile fizik tedavi sırasında hastaların 
performans ve duygularını da değerlendirerek egzersiz zorluğunu kişiye uygun değiştiren ve daha 
verimli bir robot destekli rehabilitasyon süreci sağlayan bir sistem üzerinde çalışmaktadır.  

Özellikle son yıllarda, hastalardan gelen farklı geri bildirimlere göre belirlenen robot-destekli 
rehabilitasyon ile uygulanan egzersizlerin, kullanıcıların motivasyonuna olan etkileri Robotik Araştırma 
Laboratuvarı’nda yoğunlaştığımız araştırma konusudur. Uygun zorluk seviyesi belirlenirken farklı geri 
bildirimler kullanılabilinir.  RehabRoby için üç farklı geri bildirim yöntemi kullanılmaktadır. İlk geri 
bildirim yöntemi, performans geri bildirim ayarlaması, bir sonraki zorluk seviyesini belirlemek için her 
bir zamanda elde edilen puan kullanımına dayanmaktadır. Robot-destekli rehabilitasyon sistemlerinin 
kullanımı sırasında hastaların duygusal durumlarının tanınması, ve bu duygu durumuna göre egzersizin 
zorluk seviyesinin değiştirilmesinin hastaların rehabilitasyon sürecine katılımını arttırabileceği yönünde 
son yıllarda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. RehabRoby ile yapılacak egzersizlerin belirlenmesinde 
kullanılan ikinci geri bildirim yöntemi, hastalardan alınan fizyolojik sinyal bilgisine dayanmaktadır. Kalp 
atımı, deri iletkenliği ve deri sıcaklığı kullanılan fizyolojik sinyallerdir. Son olarak da, üçüncü geribildirim 
yöntemi için birleşik geri bildirim ayarlama yani bir sonraki zorluk seviyesini belirlemek için hem 
performans hem de fizyolojik sinyaller birlikte kullanılan yöntem RehabRoby’e entegre edilmiştir.  

Ortaya konan bu çalışma da ve bu program dahilinde yapılacak sunumda, üç geri bildirim 
yöntemi kullanılarak belirlenen zorluk seviyesinde yapılan egzersizlerin, rehabilitasyon sürecine devam 
eden kullanıcıların egzersize katılım oranları açısından değerlendirmesi yapılacaktır (2,3,4). Bu 
değerlendirme için kullanıcılardan, egzersiz sırasında toplanan fizyolojik sinyallerden elde edilen 
özellikler ve kullanıcıların subjektif verileri kullanılmaktadır. Robotik Araştırma Laboratuvarı’nda duygu 
durumunun farklı rehabilitasyon sistemlerinde kullanımı konusundaki çalışmaları da bu sunumda 
özetlenecektir.  
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Günümüzde uluslararası endüstride, bilgi ve haberleşme teknolojileri bireyselleşmiş üretim 

(individualized production) için kullanılarak mevcut verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu amaçla endüstriyel üretim sürecinin tüm elemanları arasında bağlantı sağlayan siber-
fiziksel sistemler (Cyber-Physical Systems, CPS) tasarlanmaktadır. Kablosuz CPS’lerde iletim düğümleri 
olarak endüstriyel IoT (Industrial IoT, IIoT) düğümleri kullanılmaktadır [1]. Endüstride kullanılan klasik 
güvenli iletişim çözümlerinin hemen hemen hepsi üst katmanlarda şifreleme çözümlerine 
dayanmaktadır. Fakat sadece şifreleme çözümünün kullanımı tek saldırı noktası (ya da tek çöküş 
noktası, single point of failure) oluşturarak sistemde güvenlik açığı oluşturabilir. Mevcut literatürde 
CPS’ler için fiziksel katman tabanlı güvenlik yaklaşımları önerilmiştir. Bununla beraber sadece fiziksel 
katman güvenliğinin korunması olası güvenlik açıkları ve potansiyel saldırılar açısında yeterli değildir. 
Bu güvenlik açıklarını kapatmak için katmanlar-arası bir güvenlik sisteminin tasarımı ve gerçeklenmesi 
gerekmektedir.  

Proje kapsamında IIoT sistemlerinin haberleşme ve güvenlik gereksinimleri belirlenmiştir [2]. 
Kablosuz haberleşmede fiziksel katmanın modellenmesi ve geliştirilen fiziksel katman güvenlik 
sistemlerinin IIoT ağlarına uygulanması konularında yazılım tabanlı radyo birimleri ile gerçekleme 
çalışmaları yapılmıştır [3]. [4] çalışmasında fiziksel katman güvenliğinde gizli dinleme saldırılarına karşın 
kullanılabilecek karıştırıcı tipleri ele alınmış, farklı tipteki karıştırıcıların makina öğrenmesi tekniği ile 
tespitinin yapılabildiği gösterilmiştir. Fiziksel katman tabanlı anahtar üretimi konusunda geliştirmeler 
yapılmıştır [5]. Bu çalışmada aynı zamanda yazılım tabanlı radyo birimleri ile kurulmuş olan gerçek-
zamanlı bir test sistemi üzerinden anahtarlar başarıyla dağıtılabilmiştir. CPS ve IIoT sistemlerinin 
güvenlik ihtiyaçları ile ilgili detaylı çıkarım ve gözlemlerimiz kitap içerisinde bölüm olarak da 
yayınlanmıştır [6]. Bu sunumda, güvenli bir CPS iletişim çerçevesi oluşturmak için gerekli olan 
gereksinimleri, son teknoloji ve açık zorluklara genel bir bakışla birlikte ele alacaktır. Genelleştirilmiş 
bir problem tanımı verilecek ve teorik performans limitleri gözden geçirilecektir. Güvenli kablosuz 
sistem tasarımları için saldırı türleri ve mevcut araçlar ele alınacaktır. CPS sistemleri için uygulamaya 
dayalı gereksinimler ele alınacaktır. Makine öğrenimi çözümlerinin getirebilecekleri vurgulanacak. 
Gelecek için planlanan çalışmalar da özetlenecektir.  

KAYNAKLAR 
[1] N. Neshenko , E. Bou-Harb , J. Crichigno , G. Kaddoum , and N. Ghani, “Demystifying IoT security: an exhaustive survey on 
IoT vulnerabilities and a first empirical look on internet-scale IoT exploitations,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, 
vol. 21, no.3 , 2019.  
[2] M.O. Demir, A. Pusane, G. Dartmann, G. Asheid, G. Karabulut Kurt, “A Garden of Cyber-Physical Systems: Requirements, 
Challenges and Implementation Aspects,” IEEE Internet of Things Magazine, vol. 3, no. 3, pp. 84-89, September 2020 
[3] O. Topal, M.O. Demir, Z. Liang, A. Pusane, G. Dartmann, G. Asheid, G. Karabulut Kurt, “A Physical Layer Security Framework 
for Cognitive Cyber Physical Systems,” IEEE Wireless Communications Magazine, vol. 27, no. 4, pp. 32-39, August 2020 
[4] O. Topal, S. Gecgel, E.M. Eksioglu, G. Karabulut Kurt, “Identification of Smart Jammers: Learning based Approaches Using 
Wavelet Representation,” Physical Communication, vol. 39, no. 1, April 2020. 
[5] G. Karabulut Kurt, Y. Khosroshahi, E. Ozdemir, N. Tavakkoli, O.A. Topal “A Hybrid Key Generation and a Verification 
Scheme,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 16, no.1 , Jan. 2020.  
[6] G. Karabulut Kurt, and O. Cepheli, Physical Layer Security of Cognitive IoT Networks, Springer Nature, 2020. 



TÜBA-GEBİP 2020 Yıllık Değerlendirme Toplantısı

43

 
DİL İŞLEME TEKNİKLERİ İLE MOLEKÜLLER ARASI ETKİLEŞİMLERİN KEŞFİ 

 
Arzucan Özgür Türkmen 

Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  
e-posta: arzucan.ozgur@boun.edu.tr 

 
Yaşam bilimleri alanındaki birçok veriyi metin tabanlı gösterim kullanarak temsil edebiliriz. Yeni 

buluşlar genellikle bilimsel makalelerin metinlerinde ifade edilmektedir. Doğal dilde yazılmış bu tür metinlerin 
yanı sıra, moleküllerin de bir dil çerçevesinde ifade edildiğini düşünebiliriz [1]. Örneğin, DNA’yı dört harften 
oluşan bir alfabe ile yazılmış bir metin, proteinleri 20 harflik bir alfabe ile yazılmış metinler ve kimyasal 
bileşenleri de atomlarının harfleri ile yazılmış metinler olarak temsil edebiliriz. Doğal dilde yazılmış milyonlarca 
makalenin yanı sıra, bu moleküllerin oluşturduğu dilleri de işleyebilir ve anlayabilirsek, yaşam, sağlık ve 
hastalıklar ile ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkarabiliriz. 

Araştırma grubumuzda metin tabanlı verinin işlenmesi ve anlamlandırılması üzerine çalışmaktayız. Bu 
sunumda, doğal dilde yazılmış bilimsel makalelerden önemli bilgilerin otomatik olarak çıkarılması ve 
moleküller arası etkileşimlerin dil işleme yaklaşımları ile keşfi üzerinde yaptığımız yakın zamanlı 
çalışmalarımızı özetleyeceğim. 

Son bir yılda, Covid-19 ile ilgili 45.000’den fazla bilimsel makale yayınlandı ve yeni makaleler 
yayınlanmaya hızla devam ediyor [2]. Bu makalelerin hepsini okuyup içindeki önemli bilgileri manuel olarak 
çıkarabilmek mümkün değildir. Bu bağlamda, Covid-19 ile ilgili proteinler ve ilaçlar gibi kimyasal bileşenlerin 
arasındaki ilişkileri literatürden otomatik olarak çıkararak araştırmacıların kolay ve etkin erişimine sunan 
Vapur isimli arama motorunu (https://tabilab.cmpe.boun.edu.tr/vapur/) geliştirdik [3]. Bu arama motorunda, 
Covid-19 ile ilgili bilimsel yayınlar önce otomatik olarak cümlelere ayrıştırılmakta, protein ve kimyasal bileşen 
isimleri etiketlenmekte, sonra da geliştirdiğimiz BioBERT ön-eğitilmiş modelini [4] kullanan ilişki çıkarma 
yöntemi ile birbirleriyle etkileşen protein ve kimyasal bileşen çiftleri tespit edilmektedir. Kullanıcılar, Vapur 
arama motorunda, bir protein veya kimyasal bileşen adı ile arama yapabilmektedir. Sorgu ile ilişkili moleküller 
ve bu ilişkilerin anlatıldığı cümleler ve yayınlar sıralanarak gösterilmektedir. Covid-19’a özel moleküller arası 
etkileşimler için tasarlanan bu arama motorunun, bu alandaki ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına destek 
olacağına inanıyoruz. 

İlaç keşfi çalışmalarında önemli alanlardan biri kimyasal bileşenlerin proteinlere bağlanma ilgisini 
tespit etmektir. Yeni geliştirdiğimiz makine öğrenmesi tabanlı ChemBoost modelinde [5], kimyasal bileşenleri 
metin-tabanlı SMILES formülleri ile temsil etmekte ve proteinleri de kendilerine bağlandığı bilinen kimyasal 
bileşenlerin ortalaması ile ifade etmeyi önermekteyiz. Kimyasal formüllerin kelimelerden oluşan belgeler 
olduğunu varsayarak önerdiğimiz kimyasal dil işleme tabanlı yöntem, moleküllerin üç boyutlu yapısı 
bilinmediği veya proteinler arasındaki sekans benzerliğinin düşük olduğu durumlarda dahi kullanılabilir. Dil 
işleme tabanlı yaklaşımlarımızın moleküller arasındaki etkileşimlerin ortaya çıkarılasında etkili olabileceğini ve 
yeni ilaç/aşı geliştirme çalışmalarına ışık tutabileceğini düşünmekteyiz. 
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Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi, sanayileşmenin yeni boyutlar kazanması ve 
insanoğlunun geleneksel yaşam şartlarından kurtularak hayat standardını yükseltmek istemesi, atıksu üretimlerini 
kaçınılmaz bir sorun haline getirmiştir. Üretilen atıksulardan kaynaklanan en büyük çevresel kaygılardan biri, 
ötrofikasyon gibi ciddi çevresel problemlere neden olan yüksek miktardaki nütrient yükünün nehirlere, göllere, 
denizlere ve yeryüzüne kontrolsüz bir şekilde deşarj edilmesiyle ekosistem ve insan sağlığı üzerinde meydana gelen 
olumsuz etkilerdir. Yüksek kirletici konsantrasyonuna sahip bu atıksuların organik ve inorganik bakımdan alıcı 
ortam deşarj limitlerinin üzerinde olması, etkin ileri arıtma alternatiflerinin kullanılmasını zorunlu hale 
getirmektedir. Azot ve fosfor arıtımında konvansiyonel yöntemlerin maliyetlerinin yüksek olması ve uygulama 
zorluğunun bu yöntemlerin kullanımını sınırlandırması nedeniyle, güvenilir ve ekonomik teknolojilerin kullanımı 
gerekmektedir.  

Özellikle, azot ve fosfor giderilmesi ve geri kazanılmasında kullanılan ve diğer yöntemlere göre uygulama 
kolaylığı olan magnezyum amonyum fosfat hekzahidrat (MgNH4PO4.6H2O, MAP, struvit) çöktürmesi etkin ve 
yüksek verimli bir fizikokimyasal arıtma yöntemi olarak literatürdeki yerini almıştır. MAP prosesinin nütrient içeriği 
zengin olan çıkış sularında uygulanması neticesinde, çıkış suyundan nütrient giderimi sağlanmakta, ilerideki 
kademelerde kullanılacak arıtma ünitelerine gelecek nütrient yükü belirli ölçüde azaltılmakta ve değerli bir yan 
ürün olarak struvit çökeltisi elde edilmektedir [1-3]. MAP prosesinin bu potansiyel faydaları dikkate alındığında, 
özellikle yüksek nütrient içeriğine sahip atıksulardan struvitin geri kazanımı maksadıyla gerçekleştirilecek 
çalışmaların teşvik edilmesi ve hatta tesis ölçeğinde uygulanması gerekmektedir [4]. Son yıllarda, çeşitli 
atıksulardan NH4

+ veya PO4
3- gibi nütrientlerin struvit olarak uzaklaştırılmasına ve geri kazanılmasına yönelik 

laboratuvar ölçekli deneysel çalışmalar yapılmasına rağmen, struvit formunda elde edilen nihai ürünün faydalı 
kullanım özelliklerinin araştırılmasına ve uygulamaya yönelik çalışmalarla ilgili önemli bir literatür boşluğu 
bulunmaktadır [5].  

Bu çalışmanın amacı, organik menşeili endüstrilerden kaynaklanan yüksek kirletici konsantrasyonuna sahip 
atıksulardaki bakiye amonyum azotunu fizikokimyasal esaslı çalışmalar neticesinde MAP formunda geri kazanarak 
elde edilecek struvitin, farklı alanlar için (tarımsal uygulamalar için kaliteli bir gübre, kirletici madde gideriminde 
faydalı bir adsorbent, çimento bağlayıcı bir malzeme ve yangın geciktirici bir ürün) çevre dostu ve çok yönlü bir 
ürün olarak kullanılabilirliğinin araştırılması sayesinde mevcut literatür boşluğunun doldurulması, çevre açısından 
sürdürülebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesi, konvansiyonel malzemelerden tasarruf edilmesi, ilgili 
sektörlere yönelik bir ürün geliştirilmesi ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecine katkı sağlayarak toplumsal 
refaha hizmet edilmesidir. 
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Yenilenebilir hidrojen üretiminin önemi, saf hidrojen talebinin artması ile beraber fosil yakıt 

rezervlerinin tükenmesi ve küresel çevre ve enerji sorunları nedeniyle, giderek artmaktadır. Bu 
bağlamda, anaerobik çürütme veya organik madde fermantasyon işlemleriyle biyokütleden elde edilen 
biyogaz, hidrojen üretimi için alternatif bir kaynak olabilir [1]. Biyogazın bileşimine, istenen hidrojen 
saflığına ve hidrojen miktarına bağlı olarak farklı kimyasal dönüşüm işlemleri seçilebilir. Endüstriyel 
uygulamalarda hidrojen üretmek için en yaygın kullanılan yöntem buhar-metan dönüşümü prosesidir 
[2]. Son yıllarda bu teknolojiye alternatif olarak, hidrojen üretimi yanında hidrojen 
ayırma/saflaştırmaya da aynı reaktör içerisinde izin veren ve yüksek yakıt dönüşümü sağlayan 
membran reaktörlere ilgi artmıştır [3].  

Literatürde metandan hidrojen üretimi sağlayan membran reaktör üzerine çeşitli matematiksel 
modelleme çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin, Kyriakides vd. [4] tepkime bölgesindeki kütle ve enerji 
denklemlerini 2-boyutlu olarak incelemiştir. Ayrıca, ayrılma bölgesindeki kütle denklemini 1-boyutlu 
incelemiş ve bu bölgedeki sıcaklığı sabit varsayarak bir çözüm gerçekleştirilmiştir. Cruz ve Silva [5] 
tepkime bölgesindeki kütle ve enerji denklemlerini 2-boyutlu incelemiş olup, ayrılma bölgesindeki kütle 
ve enerji denklemlerini ise 1-boyutlu olarak incelemiştir. Genellikle, incelenen literatürdeki bazı 
çalışmalarda [4, 6], tepkime bölgesindeki momentum denklemleri 1-boyutlu olarak modellenirken; bazı 
çalışmalarda ise [7], tepkime bölgesindeki momentum denklemleri 2-boyutlu olarak incelenmiştir. Bu 
çalışmaların tümünde ise, ayrılma bölgesindeki basınç sabit kabul edilmiştir. 

Bu sunumda, öncelikle membran reaktörler tanıtılacak ve daha sonra proje kapsamında 
yapılacak matematiksel modellemede kullanılan ana (kütle, enerji ve momentum) ve yardımcı 
(reaksiyon kinetiği, taşıma ve membrandan hidrojen akışı) denklemler verilecektir. Membran 
reaktörünün performansını etkileyen farklı taşınım mekanizmaları tartışılacaktır. Buhar-metan 
dönüşümü ile ilgili farklı reaksiyon kinetik ifadeleri, membrandan hidrojen geçişi ile ilgili taşınım 
denklemleri, fazlara bağlı modelleme yaklaşımları (homojen ve heterojen) ve uzaysal boyuta bağlı (1, 2 
ve 3-boyutlu) modelleme yaklaşımları da tartışılacaktır.  
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Mikro-akışkanlar-dinamiği (MAD) uygulamalarındaki en önemli bileşen mikro-kanallar içerisinde 
biyolojik parçacıkların hareketinin manipüle edilmesidir [1]. MAD platformlarının tasarlanabilmesinde 
mikrokanal içerisindeki değişik boyutlardaki ve şekillerdeki parçacıkların hareketlerinin modellenmesi çok 
önemlidir. Parçacık hareketi, parçacığın mikro-kanal içerisindeki akış alanı, elektrik alan, akustik alan, 
manyetik alan ve/veya optik alan ile etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. MAD uygulamalarında 
mikrokanallarda parçacık hareketinin modellenmesi için temel olarak (i) Lagrange izleme yöntemi ve (ii) 
gerilim tensörü yöntemi kullanılmaktadır. Lagrange izleme yönteminde parçacıklar noktasal kabul edilerek 
parçacıkların akış alanı, elektrik alan veya akustik alan üzerindeki etkisi ihmal edilerek; akış alanı, elektrik 
ve/veya akustik alan belirlenmektedir. Bu yaklaşım parçacık boyutunun kanal boyutuna göre görece küçük 
olduğu ve parçacık-parçacık etkileşiminin baskın olmadığı seyrek çözeltiler için başarı ile çalışmaktadır [2-7]. 
Gerilim tensörü yönteminde parçacıkların akış alanı üzerindeki etkisini görebilmek için parçacıkların sıvı 
içerisindeki mevcudiyetleri göz önüne alınarak alan değişkeni çözülmekte ve parçacık üzerinde oluşan 
toplam kuvvet parçacık yüzeyindeki gerilim tensörünün integrasyonu ile belirlenebilmektedir [3]. Bu 
sebeple hem parçacık-parçacık hem de parçacık-duvar etkileşimlerinin modellenmesi mümkün olmaktadır. 
Ancak hacim ayrıklaştırma yapan yöntemlerde böyle bir yaklaşım çok sayıda tekrar-ayrıklaştırma (re-
meshing) gerektirmektedir. Bu sebeple, çözüm bölgesinin ayrıklaştırmasına dayalı olan yöntemler tekrar-
ayrıklaştırma işleminin çok sayıda tekrarlanması dolayısı ile hem hesaplama gücü açısından pahalı olmakta 
hem de her tekrar-ayrıklaştırma basamağında bazı interpolasyon algoritmalarının kullanım zorunluluğu 
yüzünden çözüm hassasiyetinin azalmasına neden olmaktadır. Bu noktada sadece çözüm alanının 
sınırlarında ağ oluşturmasına gereksinim duyan Sınır Eleman Yöntemi (Boundary Element Method, BEM) 
çok etkin bir alternatif oluşturmaktadır [8-10]. Bu yönüyle kanal içerisinde hareket eden parçacığın 
modellenmesinde hesaplama olarak yük getiren tekrar-ayrıklaştırmaya ihtiyaç duymamaktadır. Benzer 
şekilde, BEM çözüm bölgesi içindeki türev değerleri elde ederken yarı-analitik bir yöntem kullandığı için ve 
bölge içi ayrıklaştırmaya ihtiyaç duymamaktadır.
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Nüfus ile birlikte tüketimin de artması, çevre, sağlık, maliyet artışı, tüketicinin satın alma 

parametrelerinin değişmesi vb. etmenlerden dolayı birçok sanayi dalında sürdürülebilir ürünlere olan 
talep artmaktadır. Bu bağlamda kompozit malzemelerin üretim süreçlerinde de ciddi değişimler 
meydana gelmiştir. İnsanlar ev ve işyerlerinde hayatın hemen her anında mobilya ürünleri ile yakın 
temas halindedir. Yongalevha, kontrplak, MDF, LVL, OSB, Glulam, CLT, lamine parke ve laminat parke 
gibi lignoselülozik kompozit malzemeler mobilya, iç mimari, dekorasyon, inşaat - yapı, kara - deniz 
araçları gibi çok çeşitli alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [1-2]. 

Lignoselülozik kompozit malzemeleri oluşturan unsurları bir araya getirmek için genellikle 
formaldehit esaslı reçineler kullanılmaktadır. Bunlar arasında en yaygın kullanılanları üre formaldehit, 
fenol formaldehit, melamin formaldehit ve melamin-üre formaldehit reçineleridir. Lignoselülozik 
yapının doğasından ötürü, kompozit malzemenin yanmaya karşı direncinin zayıf olmasının yanında 
su-rutubet etkisi sonucunda boyutlarında arzu edilmeyen değişimler meydana gelmektedir. Bunun 
yanında mantar ve böcek gibi biyolojik etmenlerden negatif yönde etkilenerek özelliklerinde 
zayıflama ortaya çıkmaktadır. Kullanılan formaldehit esaslı reçineden dolayı da üretim/kullanım 
ortamında formaldehit yayılımı söz konusu olmaktadır. Formaldehit ise insan sağlığına zararlı unsurlar 
içermektedir. Yukarıda belirtilen olumsuz özelliklerin minimize edilmesi, kullanım yeri performansının 
yükseltilmesi için kompozit malzemelerin çeşitli nanomalzemeler ile güçlendirilmesi yönünde çok 
sayıda araştırma yapılmaktadır. Selüloz, yeryüzünde en bol bulunan organik polimerdir. Sahip olduğu 
üstün özelliklerden dolayı nanoselüloz, kompozit malzemelerin üretiminde takviye malzemesi olarak 
değerlendirilmektedir [3-5]. 

Bu sunumda, son dönemde laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz lignoselülozik kompozit 
malzemelerin üretim prosesleri, mukavemet özellikleri, termal özellikleri, fiziksel özellikleri, yanma 
direnci, formaldehit emisyonu ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. İlaveten, gerek laboratuvar 
ölçeğinde gerekse sanayi ölçeğinde yapmış olduğumuz diğer bilimsel çalışmalar da özetlenmiştir. 
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Önemli kuraklık olayları, küresel ekonomiyi ve özellikle de tarımsal sulamaya ayrılan su 

depolarının az olduğu bölgelerde yiyecek kaynaklarını yoğun olarak etkilemektedir. Öte yandan, iklim 
değişikliğine bağlı olarak kuraklık sıklığı ve şiddetinin artması, buharlaşma potansiyelinin artması, 
kuraklık olayları sayısının artması ve etkilenen bölgelerin genişlemesi beklenmektedir (Sheffield vd., 
2012). Özellikle Avrupa ve Orta Doğu'da artan su tüketimine bağlı olarak su kaynaklarında önemli 
ardışık düşüşlerin olması beklenmektedir (Bates, 2008).  

Kuraklığın izlenmesi ve öngörülmesi için şu anda birçok değişken (ör. yağış, toprak nemi, akarsu 
akımı, yeraltı suyu seviyesi, buharlaşma, sıcaklık, vb.) kullanılmaktadır. Kuraklık türü (meteorolojik, 
tarımsal, hidrolojik ve sosyo-ekonomik), kuraklığın analizi için gerçekleştirilen değişken seçimi 
hususunda en önemli faktördür. Genel olarak tarımsal kuraklık ürünlerin kök bölgesindeki nem azlığı 
olarak tanımlanmakta ve bu durumda verim ve büyüme azalmaktadır. Toprak nemindeki değişimlerin 
araştırılması, kuraklık ve bitki örtüsünün durumu hakkında bilgi vermek için en yaygın kullanılan 
araçlardan biridir (Bolten vd., 2010; Crow vd., 2012).  

Bu yönleri göz önünde bulundurulduğunda, toprak nemi verilerinin geniş ölçekli alanlarda 
doğru elde edilmesi ve bu verilerin hata oranlarının belirlenmesi bir çok çalışma için son derece 
önemlidir. Uzaydan çekilmiş görüntülerin kullanılmasıyla uzaktan algılama teknikleri geniş alanlarda 
toprak nemi verilerinin elde edilmesine olanak vermektedir. Fakat bu verilerin hata oranlarının 
belirlenmesi, bu verilerin modelleme gibi çalışmaların içine entegre edilmesinden önce mutlak suretle 
gereklidir.   

Uzaktan algılama verilerinin hata oranları istasyonlarda elde edilen veriler aracılığıyla ya da üçlü 
eşleştirme teknikleriyle belirlenebilmektedir. Ancak Türkiye üzerinde elde edilen uzaktan algılama 
kaynaklı toprak nemi verilerinin hata oranları şu ana kadar belirlenmemiştir. Bu çalışmada uydu 
verilerinden elde edilen toprak nemi değerlerinin hata oranları iki değişik yöntemle elde edilip bu 
değerler tutarlılıkları açısından karşılaştırılmaktadır: üçlü eşleştirme tekniği ve Türkiye’de istasyonlarda 
elde edilen yer gözlemleri ile direk karşılaştırma. Ülkemizde elde edilen uydu ve model verilerinin hata 
oranlarının bilinmemesi toprak nemi verilerinin birleştirilmesi veya taşkın analizlerinde elde edilen 
risklerin kaynaklarının anlaşılması gibi alanlarda önemli olacağı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar 
kullanılan verilerin hata oranları bakımından önemli bulgular sunmaktadır. Bu yönüyle bu çalışmanın 
sonucu değişik alanlarda kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 
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Artan enerji ihtiyacı ve fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre kirliliği ve küresel ısınma nedeniyle 

temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeryüzünün, 
güneşten her saat yaklaşık 100.000 terawatt’lık anlık ışınım şiddeti aldığı göz önünde bulundurulursa, 
güneş enerjisinin geleceğin enerji kaynağı olması konusunda büyük bir potansiyel oluşturduğu açıkça 
görülmektedir. Güneş enerjisinin etkili kullanımı doğal fotosentez sürecin taklidiyle geliştirilen yapay 
foto sentetik cihazlar ile güneş enerjisinin farklı, faydalı enerji biçimlerine dönüştürülmesiyle 
mümkündür. Fotovoltaik teknolojilerin gelişimiyle günümüzde güneş enerjisinin elektrik enerjisine 
dönüşümü yaygın olarak kullanılmaktadır.  Öte yandan, toplam enerji tüketiminin büyük kısmının 
ulaşım için kullanıldığı göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarından yakıt üretimi için 
alternatif üretim yolları arayışı hala devam etmektedir. Fosil yakıtların çevresel etkileri ile 
kıyaslandığında hidrojen tek yanma ürünü olarak suyu oluşturmasından dolayı geleceğin umut verici 
temiz enerji kaynaklarındandır. Hidrojen, sadece enerji sistemleri için değil, aynı zamanda endüstriyel 
uygulamalar için de önemli bir hammaddedir. Foto katalitik olarak hidrojen üretimi doğal 
fotosentezin taklidi olup,  kaynak olarak su ve güneş enerjisini kullanması açısından diğer hidrojen 
üretim yöntemlerine üstünlük sağlamaktadır. TiO2, foto katalitik olarak suyun ayrılmasında en fazla 
kullanılan fotokatalizör olmasına rağmen,  sadece UV bölgede absorbsiyonu H2 üretim verimini 
kısıtlamaktadır (1). Boya temelli güneş hücrelerinde olduğu gibi görünür bölgede absorbsiyon yapan 
boyaların yarıiletkenle ile birlikte kullanılması ile bu tür güneş enerjisi dönüşüm cihazlarının verimini 
artırmaktadır.

Ftalosiyaninler (Pcs) 4 isoindol ünitesinin birbirine azot atomları ile meso pozisyonundan 
bağlandığı düzlemsel heterohalkalı aromatik bileşiklerdir. 18 π-elektronunun delokolize olduğu 
düzlemsel moleküllerdir (2). Doğal klorifillere benzer yapıları ve özellikle görünür ve yakın infrared 
bölgede güçlü absobsiyonları, termal ve kimyasal karalılıkları bu bileşiklerin özellikle yapay foto 
sentetik cihazlar için ideal bileşenler olmalarını sağlamıştır (3).  Bu özelliklerin yanı sıra, uygulama 
alanına göre tasarlanmalarını sağlayan kolay kimyasal çeşitliliğe elverişli moleküler yapıları bu 
bileşiklerin foto etkili elektron ve enerji transferi prensibine dayanan güneş hücresi (4, 5), foto 
dinamik terapi(6), foto sensör  gibi optoelektronik cihazlarda kullanmamıza imkan vermektedir.   

Bu sunumda, fotovoltaik uygulamalar olan perovskit ve boya temelli güneş hücrelerinde 
kullanılmak üzere yeni ftalosiyanin ve türevlerinin sentezi karakterizasyonu ve fotovoltaik 
uygulamaları anlatılacaktır. Ayrıca son yıllarda laboratuarımızda sentezlediğimiz yeni malzemeler ile 
fotokatalitik hidrojen üretim çalışmaları sunulacaktır.   
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Paris Anlaşması (1) ve yedinci Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi "Erişilebilir ve Temiz Enerji" ile 
birlikte, güneş enerjisi birçok uygulamada giderek daha fazla kullanılmaktadır. Güneş enerjisi fiyatları 
düşmekte ve güneş enerjisinin küresel enerji talebinin önemli bir bölümünü karşılama potansiyeline 
sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, güneş enerjisi kesintilidir ve sürekli değildir. Ayrıca, PV'nin 
sağladığı mevcut güç, sıcaklık ve ışınım gibi çevresel koşullara büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle gece 
ve bulutlu günlerde kesintisiz enerji talebini karşılamak için etkin enerji depolamaya ihtiyaç vardır. 
Literatürde entegre elektrolizör-hidrojen depolama-yakıt hücresi sistemleri, bu zorluğun üstesinden 
gelmek için temiz, hızlı ve güvenilir yedekleme çözümleri olarak kabul edilir (2). 

Hidrojen, burada belirtilen çeşitli sorunların ve daha fazlasının üstesinden gelmede kritik bir rol 
oynayabilir. Enerji depolama ve iletimi, taşımacılık, ısıtma ve soğutma ile demir ve çelik gibi endüstriyel 
ürünler de dahil olmak üzere bir dizi sektörü karbondan arındırarak emisyonları kayda değer bir şekilde 
azaltmak hidrojen enerji sistemleri ile sağlanabilir. Hidrojen ayrıca hava kalitesini iyileştirmeye ve enerji 
güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir (3). Tüm bu avantajlarına rağmen, hidrojenin bir dezavantajı 
vardır: hidrojen bir birincil enerji kaynağı değildir. Bu nedenle hidrojen, enerji kullanılarak bir malzeme 
kaynağından çıkarılmalıdır. İklim değişikliği de dahil olmak üzere tüm fosil yakıt kaynaklı sorunların 
çözülebilmesi için gerçekten sürdürülebilir bir hidrojen ekonomisine geçilmelidir. Ve bu konuda 
yapılması gereken ilk şey sürdürülebilir bir şekilde hidrojen üretmektir (4). 

Bu nedenle, bu çalışmanın birinci bölümünde, çeşitli hidrojen üretim yöntemlerinin 
sürdürülebilirliği karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu seçeneklerin sürdürülebilirliğini 
araştırmak için sosyal, teknik, ekonomik ve çevresel faktörler birlikte dikkate alınmıştır. Literatürde, 
hidrojen üretim seçeneklerinin sürdürülebilirliğini araştırmak için sosyal, teknik, çevresel ve ekonomik 
faktörleri bir arada ele alan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışma literatüre 
önemli bir katkı sağlamaktadır (5). Seçilen hidrojen üretim yöntemleri, fosil yakıtlardan gelen elektrik 
ile elektroliz, rüzgar bazlı elektrik ile elektroliz, PV bazlı elektrik ile elektroliz, nükleer termokimyasal su 
ayrıştırma döngüleri, güneş bazlı termokimyasal su ayrıştırma döngüleri ve fotoelektrokimyasal 
hücrelerdir. Bu çalışmanın ikinci bölümünde ise şebeke bağlantısı olmayan bir ev için rüzgar bazlı bir 
hidrojen enerji sistemi tasarlanıp bunun performansı araştırılmıştır. İlk sonuçlara göre 1 kW elektrolizör 
ve 0,9 kW yakıt hücresi ile birlikte kullanılan 3,5 kW’lık bir rüzgar türbini bir evin tüm güç, ısıtma ve 
soğutma talebini karşılamak için yeterli görünmektedir. Son olarak hıdrojenin binalarda ısıtma 
performansı ceşitli düşük karbon ısıtma teknolojileriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 
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Günümüzde her ne kadar otonom araçlar deneme amaçlı olarak trafik ortamında 

kullanılmaya başlanmışlarsa da bu araçların günlük trafiğin doğal bir parçası olabilmeleri için trafik için 
bir tehlike oluşturmadıklarının gösterilmesi gerekmektedir. Gerçek trafik testlerinin yanında bu 
araçların güvenilirliklerinin bilgisayar ortamında test edilmeleri validasyon işlemlerini hızlandırabilir. 
Ayrıca bilgisayar simülasyonları sayesinde trafik ortamında ender rastlanan ama tehlikeli olabilecek 
senaryolar da hızlı ve tekrarlı bir şekilde test edilebilir. Bu simülasyon sonuçlarının yararlı olabilmesi 
için simülasyon ortamında yaratılan senaryoların gerçek hayatı yansıtmaları beklenir. Senaryoların 
gerçeklik derecesini belirleyen en önemli etken de insan sürücü davranışlarının ne kadar iyi 
modellendiğidir. 

İnsan sürücü davranışlarını modelleyen zengin bir literatür bulunmaktadır [1]. Yapılan 
çalışmalar yapay zeka tabanlı algoritmalardan kontrol tabanlı algoritmalara kadar çeşitli gerçeklik ve 
karmaşıklık derecelerinde modeller sunmaktadır. Bu modellerin çok büyük çoğunluğu tek ya da iki 
insan sürücüyü “karar verici” olarak modellemekte, bunun yanında trafikteki diğer sürücüleri önceden 
belirlenmiş kurallar setine göre simüle etmektedir. Trafikteki tüm sürücüleri karar verme modelleri 
kullanarak modellemenin hesaplama maliyetleri çok yüksek olduğu için bu yaklaşımın kabul görmesi 
anlaşılabilirdir. Biz, son beş yıldır Bilkent Üniversitesi Sistem Laboratuvarı’nda yaptığımız çalışmalarda, 
literatürdeki bu eksikliği doldurmak için oyun teorisi ve makine öğrenmesi yöntemlerini birleştirerek 
gerçekçi insan sürücü modelleri oluşturmaktayız ve bu modelleri gerçek trafik verileri ile 
doğrulamaktayız [2].  

Son zamanlara, derin pekiştirmeli öğrenme ile yaptığımız çalışmalarda [3], sürücü gözlem 
uzayını ayrık değil de kesintisiz olarak modellemeyi başardık ve bu sayede gerçek trafik verileri ile çok 
daha uyumlu modeller elde ettik.  Bunu yapabilmemizdeki en büyük etken tablo tabanlı pekiştirmeli 
öğrenme metotları yerine yapay sinir ağları temelli olanları tercih ederek oyun teorisi ile birlikte 
kullanmamız oldu. Bu sunumda laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz bahsi geçen çalışmaları 
özetleyeceğiz.  
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Kalite, bir ürünün kullanımında uygunluğunu belirleyen özelliklerinin tümü olarak tanımlanabilir. 
Bu tanımdan hareketle bir süreç için yapılması gerekenin, ürünün spesifikasyonlarını sağlamasını 
mümkün kılmak olduğu ifade edilebilir. Yani süreçlerin istenen kalite düzeyini sağlayabilmeleri için 
ürünün spesifikasyonlar çerçevesinde ortaya konulması gerekmektedir. Bu kapsamda kontrol 
diyagramları, süreç yeterlik indeksleri ve kabul örneklemesi yaklaşımları oldukça önemlidir. Örnekleme, 
bir ana kütlenin belirli özellikleri hakkında karar vermek amacı ile ana kütleyi en iyi temsil edecek biçimde 
ve belirli kriterlere göre belirlenen nispeten küçük bir kısmının seçilmesi işlemi olarak tanımlanabilir 
Kabul örneklemesi, muayene ve ürünlerin kabul edilmesi kararıyla ilgilidir (1-3). Bu kararların 
hassasiyetini ve esnekliğini artırmak, sürecin kalitesini geliştirecektir. Bulanık mantık yaklaşımı, insana 
özgü tecrübe ve tanımlama yeteneği ile karmaşık sistemler için kolayca modellenebilme ve belirsiz 
kavramların matematiksel olarak ifade edilebilmesine olanak tanımaktadır (4, 5).Çalışma kapsamında en 
genel anlamda bu yeteneğin kalite kontrol üzerine uyarlanması gerçekleştirilmiştir. Çalışma döneminde 
bulanık küme genişlemelerinin kontrol diyagramları ve süreç yeterlik indeksleri üzerine etkileri analiz 
edilmiş ve temel örnekleme planları yaklaşımları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda tip-2 bulanık 
kümelerle nitel ve nicel kontrol diyagramlarının geliştirilmesi sağlanmış ve uygulamaları 
değerlendirilmiştir. Nicel ve nitel özellikler için kontrol diyagramlarının analizi ve değerlendirilmesi 
gerçekleştirilmiştir. Diğer bulanık kümelerin kontrol diyagramları üzerine etkilerinin analizi devam 
etmektedir. 

Önerilen çalışma kapsamında ayrıca, istatistiksel kalite kontrolün önemli bir adımı olan 
örnekleme muayenesi aşamasında bulanık mantığın hassas ve esnek tanımlamaları dikkate alınarak ürün 
muayenesi gerçekleştirilerek ve bir anlamda “kısmen sağlam” veya “kısmen bozuk” gibi bazı 
değerlendirmeler ışığında örnekleme muayenesi tamamıyla bulanık mantık dikkate alınarak 
tasarlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda literatürde yer alan yeni bulanık küme yaklaşımları analiz 
edilmiştir. Birli ve ikili örnekleme ile kontrol prosedürleri ve kabul durumları yeniden tasarlanmaya 
başlanmıştır. Bununla beraber binom dağılım, poisson dağılımı, hipotez testi ve istatistiksel çıkarımların 
yeni bulanık küme yaklaşımlarının kullanılarak matematiksel alt yapılarının oluşturulması ve 
değerlendirilmesi üzerine nötrosofik kümeler (6) kullanılarak çalışmalar detaylandırılmış, sezgisel bulanık 
kümeler (7) için değerlendirmeler ve analizler devam etmektedir. Bu kapsamda nötrosofik kümeler için 
binom ve poisson dağılımları birli ve ikili örnekleme için analiz edilerek, kabul olasılığı, ikinci örneğe 
geçme sayısı, ortalama toplam muayene sayısı ve çıkan ortalama kalite gibi kalite karakteristikleri analiz 
edilmiştir. Ayrıca muayene süreci için dilsel ölçek tanımlama ve ürün kalite seviyesini sınıflandırma 
üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
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Lenfomalar lenfositlerin neoplastik transformasyonu sonucu oluşan kanserlerdir. Lenfomaların 
önemli bir bölümünü B hücre non-Hodgkin lenfomaları (örn. foliküler lenfoma) oluşturmaktadır. Son 
yıllarda lenfoma tümör dokuları kullanılarak gerçekleştirilen yeni nesil dizileme deney ve analizleri 
sonucunda bu kanserlerin tümör genom profilleri büyük ölçüde ortaya konmuştur. Lenfoma oluşumuyla 
ilişkili somatik mutasyonların belirlenmesi bu lenfoid kanserlerin tanısı, hastalığın seyri (prognozu), ve 
tedaviye yanıtlarının öngörülebilmesi bağlamında olanaklar sunmaktadır. Ancak lenfoid kanserlerin tanısı 
ve prognoz tayini esnasında uygulanan tümör doku analizleri sırasında kullanılan invazif yöntemlerin hem 
hastalar açısından hem de kanser ilişkili genetik bozuklukların belirlenmesi bakımından önemli 
dezavantajları bulunmaktadır. Kanser hastalarının çevresel kanlarında hücresel DNA’lardan bağımsız bir 
şekilde bulunan dolaşımsal serbest DNA (cfDNA)’lar non-invazif kanser tanısı ve prognozun belirlenmesi 
bağlamında önemli olanaklar sunmaktadır. Araştırma grubumuz, tedavi edilmemiş foliküler lenfoma (FL) 
hastalarından temin edilen plazma cfDNA’larında FL ilişkili somatik mutasyonların varlığını hedefli ultra 
derin yeni nesil dizilemeyle incelemektedir. Bu incelemeler sonucunda kanser-ilişkili pek çok varyantın FL 
cfDNA’larında var olması yanı sıra FL cfDNA’larında bulunan BCL2 nokta mutasyonlarının kötü sağkalımla 
ilişkili olduğunu gözlemledik (1). Araştırma ekibimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan bir diğer projede, 
mantle hücreli lenfoma (MCL) tümörlerinde ifadeleri düzensizleşen mRNA ve lncRNA’ları belirleyip bu 
transkriptlerin prognostik değerleri ve tedavi hedefi olma potansiyellerini araştırmaktayız. MCL 
olgularından tanı esnasında temin edilen tümörlerin tüm transkriptom profili kontrol örnekleri ile 
karşılaştırıldığında, pek çok lncRNA ve mRNA’nın ifadesinin yükseldiğini, ve ifadesi artan transkriptler 
içinde bulunan bazı proto-onkogen adaylarının MCL hasta sağkalımını öngörebilme potansiyelleri 
olduğunu gözlemledik. IL2 reseptör sinyalizasyonu insan NK hücre aktivasyonu sırasında hücre çoğalması 
bakımından önemli role sahiptir. İnsan NK hücrelerinde IL2 aktivasyonunu sonlandıran mekanizmalar 
genelikle bilinmemektedir. Üçüncü projemizde PRDM1 geninin insan doğal öldürücü (NK) hücrelerinde IL2 
sinyalizasyon hassasiyetini düzenleyen CD25 (IL2RA) geninin 1. intronuna doğrudan bağlandığını gösterdik 
(2). Ayrıca PRDM1 geninin NK hücre hatlarında harici olarak ifade edilmesi sonucunda CD25’in ifadesinin 
azaldığını gözlemledik. Düşük IL2 konsantrasyonlarında, CD25’in NK hücre hatlarında shRNA yoluyla inhibe 
edilmesi hücre çoğalmasını azaltırken; primer NK hücrelerinde harici CD25 ifadesi hücre çoğalmasını 
uyardı. Bu sonuçlar PRDM1’in IL2RA (CD25) genini transkripsiyonel olarak doğrudan baskılayarak NK 
hücrelerinin IL2 sitokin aracılı hücre çoğalmasını inhibe ettiğine işaret etmektedir.      
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Antibiyotik direnci günümüzün en büyük sağlık problemlerinden biri haline gelmiştir ve gün 
geçtikçe artan antibiyotik kullanımı ile geleceğimizi de tehdit etmektedir. Bu dirençli bakterilerin en 
önemlilerinden biri de Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)’ dur [1]. Günümüzde hastanede 
oluşan enfeksiyonların çoğu MRSA kaynaklıdır ve bu MRSA’nın hızlı tanı ve tedavisi hayati önem 
taşımaktadır. Ayrıca MRSA’ların beta-laktam grubu antibiyotiklere olan direnci nedeniyle, tanı 
konulmadan veya sonuçlar beklenirken önlem amacıyla kullanılan geniş spektrumlu antibiyotikler 
MRSA’lar üzerinde etki gösterememekte ve ilaç israfına neden olmaktadır. Bundan dolayı bu bakterileri 
hızlı, doğru, hassas, seçimli ve ekonomik olarak tanıyan ideal bir stratejiye ihtiyaç vardır. Patojenik gram 
pozitif bakterilerin tayini için çeşitli teknikler ve nano sensörler geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Klasik 
tekniklere kültür ve koloni sayma, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) örnek olarak verilebilir. Fakat tüm 
bu konvansiyonel teknikler doğru ve hassas sonuçlar vermesine rağmen, çok zaman alması, karışık ve 
zahmetli olması, tekrarlana bilirlikten yoksun olması, komplike aletlere istemesi, alan çalışmalarına 
uygun olmaması (taşınabilirlik) ve maliyetinin yüksek olması gibi nedenler bu tekniklerin en önemli 
dezavantajlarındandır.  

Önerilen bu projede, iki farklı hedefleme ajanı aminofenilboronik asit (AFB) ve DNA aptamer 
kullanılmıştır [2-4]. Bu hedefleme ajanları yeni nesil bir immobilizasyon tekniği ile çiçek şekilli organik-
inorganik hibrit nanokmpozitler (HNKlar) olarak dizayn edilerek çoklu bağlanma etkisi ile hedef patojen 
olan MRSA bakterisine hızlı ve kuvvetli bir şekilde bağlanması ve fototermal ve foto duyarlı ajanlar 
kullanarak farklı tedavi modelleri ile bakterinin yok etmesi amaçlanmaktadır [5]. Ayrıca, doğal pH 
indikatörlerinden yararlanılarak kolorimetrik olarak MRSA bakteri varlığı tespit edilmektedir.  
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Sağlık alanında kat edilen gelişmeler sayesinde insan ömrünün uzaması ve doğurganlık hızının 
düşerek genç nüfusun azalması ile birlikte yaşlılar nüfusun önemli bir bölümünü oluşturmaya 
başlamıştır. Yaşlılık döneminde karşılaşılan birçok hastalığın yanı sıra yaşlanma ile birlikte, kişinin 
postüründe, yürüme yeteneğinde, kas kuvvetinde ve denge fonksiyonlarında azalmalar meydana 
gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı yaşlı kişiler, ortada bir neden yokmuş gibi göründüğünde bile 
kolayca düşebilirler (1). Yaşlılarda düşmenin çoğu zaman tek bir nedeni yoktur. İlerleyen yaşla beraber 
ortaya çıkan denge ve yürüme sorunları, görme ve duymanın azalması, başta kalp damar sistemi olmak 
üzere çeşitli kronik hastalıklar, çoklu ilaç kullanımı, anlama ve kavrama yeteneklerinde bozulma, 
çevresel ve mimari sorunlar düşmeyi kolaylaştıran faktörlerdir (2,3).  

Denge var olan duyusal çevrede ağırlık merkezini destek yüzeyi içinde kontrol edebilme 
yeteneği olarak da tarif edilebilir. Denge, doğru postür hedefine ulaşmak için duyuların algılanması ve 
bütünleşmesi; hareketi planlama ve hareketi ortaya çıkarma basamaklarını içeren karmaşık bir süreçtir 
(4).  Günümüzde dengeyi ve kişinin ağırlık merkezindeki değişimleri değerlendirmek ve denge 
bozukluğu olan hastaların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere farklı denge sistemleri bulunmasına 
rağmen bu sistemlerin bir çoğu yurt dışında üretilmekte, maliyeti yüksek ve birçoğu da taşınamaz 
özelliktedir (5). Denge problemi olan ve düşme riskine sahip yaşlıları değerlendirmek ve rehabilite 
etmek amacıyla geliştirilecek sistem yaşlılar henüz düşmeden riskleri tespit edecek ve egzersiz sistemi 
sayesinde dengelerini daha iyi hale getirecektir.  

65 yaş üstü ve düşme riski olan yaşlı popülasyonda dengeyi değerlendirmek ve egzersiz 
amacıyla piyasada var olan maliyeti yüksek denge cihazlarına alternatif olabilecek “sanal gerçeklik 
tabanlı yazılımlardan oluşan kolay taşınabilir ve maliyeti düşük bir denge değerlendirme ve rehabilitatif 
oyunları içeren bir egzersiz sistemi geliştirmek ve bu sistemi yaşlılarda kullanarak etkinliğini 
değerlendirmek bu projenin amacıdır. Sistem Türk yapımı olması nedeniyle piyasada var olan dış 
kaynaklı birçok sisteme alternatif daha düşük maliyetli ve etkin bir test ve egzersiz sistemi olacaktır. 

Dengeyi değerlendirme amacıyla sistemde bulunması gereken ağırlık merkezinin yerinin 
tespiti, sağ sol ayağa aktarılan ağırlığın oranı, bir ayaktaki ağırlığın dağılım yüzdesi gibi parametrelerin 
en doğru şekilde ölçülmesi için yazılım geliştirme uzmanları ile iş birliği içinde sistemin gelişimi 
tamamlanmıştır. Geliştirilen denge cihazının özellikleri yapılmakta olan çalışmalarla geliştirilmeye 
devam etmektedir. Cihazın literatürde kullanımı kabul edilmiş olan bir denge cihazı ile geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması yapılmaktadır (6). 
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Nörogelişimsel bozukluklar (NGB), zihinsel yetmezlik, gelişimsel gerilik ve otizm spektrum 
bozukluklarını içine alan geniş ve genetik olarak heterojen bir hastalık grubudur1. Son yıllarda, yeni nesil 
dizileme tekniklerinin gelişimi nadir hastalıkların genetik etiyolojilerinin ve ultra nadir NGB ilişkili 
varyantların belirlenmesinde etkili olmuştur2,3,4. Bu çalışmada, Türkiye’den akraba evliliği yapmış bir 
ailenin iki çocuğunda bi-alelik NALCN çerçeve kayması varyantı tespit edilmiştir. NALCN, voltajdan 
bağımsız bir katyon kanalını kodlar ve bir kanal kompleksi oluşturur5. Bu kanal kompleksi esas olarak 
merkezi sinir sisteminde ifade edilir ve dinlenme membran potansiyellerini ve nöronal uyarılabilirliği 
düzenlemede önemli rol oynar. Bu varyantın fonksiyonel etkisini belirlemek için, CDD1079Sk ve MCF7 
hücre hatları,  yabanıl ve mutant tiplerde NALCN ekspresyon vektörleriyle transfekte edilmek üzere 
kullanılmıştır. Hücresel dağılımlar immün boyama ve konfokal görüntüleme ile belirlenmiş, 
elektrofizyolojik yaklaşım Patch-Clamp yöntemi ile yapılmıştır. Kardeş çiftinde bulunan homozigot 
varyant, klinik durumun nedeni olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmamız 14. Ulusal Tıbbi Genetik 
Kongresinde sözlü olarak sunulmuş olunup, ikincilik ödülü almıştır. 
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Optik Eş-fazlı Tomografi (OCT), Huang ve arkadaşlarının [1] ilk olarak 1991 yılında tomografi 
cihazları arasına başarıyla soktuğu örselemesiz bir görüntüleme tekniğidir. OCT’nin temel çalışma 
prensibi, örnekten ve referanstan geri saçılan birinci derece lazer sinyallerinin interferometrisi 
temeline dayanır. Klinik uygulama alanlarında ortaya çıkan yüksek çözünürlüklü, hızlı üç boyutlu 
görüntüleme ve ölçülebilir yüksek hassasiyet ihtiyaçlarının karşılanabilmesi doğrultusunda Fourier-
bölgesi OCT yöntemi bilim dünyasının dikkatine sunulmuştur [2,3]. Bu tip sistemlerde dikkat çeken 
noktalardan birisi lazer kaynağıdır. Şimdiye kadar üzerinde çalışılmış lazer tasarımlarının dalgaboyu 
tarama/filtreleme özelinde mekanik harekete sahip aynalar ya da dağılım fiberlerinde kip kilitleme 
tekniği yaygın olarak incelenmiştir [4]. Özellikle, geliştirilen lazerlerle kurulan dalgaboyu-tarayan-
kaynaklı OCT cihazlarıyla yapılan Doppler-OCT çalışmalarında, birbirinden ayrı A-çizgisi tetik sinyalleri 
ya da işleme sonrası faz düzeltme algoritmaları kullanılmıştır [5-7]. Ayrıca, özellikle lazer 
kaynaklarında gerçekleştirilen gelişmeler sonucunda hızlı girişim sinyallerini (OCT sinyallerini) 
dijitalize edecek gigahertz örnekleme hızındaki elektronik veri sağlama kartlarına olan yüksek ihtiyaç 
ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, OCT teknolojisinin sürekli olarak veri sağlama kartlarındaki (data 
acquisition card – DAQ) teknolojik gelişmelere bağlı kalınması sebebiyle sınırlayıcı bir nokta haline 
gelmiştir. Son yıllarda geliştirilmesine aktif katılım sağlanan optik-bölgesi seyrek örneklemeli OCT 
(optical domain subsampled OCT) tekniği çözüm adresi olarak ortaya atılmıştır [8]. Sönümsüz dalga 
(CW) optik spektrum tipli lazer çıkışı yerine, arası olmayan ayrık spektrum (diğer bir değişle fırça tipi 
spektrum) tipli lazer çıkışını kullanan bu teknik ile ihtiyaç duyulan veri sağlama bant aralığı, günümüz 
teknolojisinin sağladığı kartların makul bir seviyesine (>3 GS/s) çekilmektedir. 

Bu sunumda optik-bölgesi seyrek örneklemeli OCT tekniği için gerçekleştirdiğimiz son 
çalmalar ve geliştirdiğimiz son teknolojiler incelenmiştir. Sonuçlar, bu tekniği bir sonraki adıma 
geçmesinde kaldıraç etkisi gösterecek niteliktedir. 
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Kanser hücreleri, yeniden programlama faktörlerinin zorla ekspresyonu ile pluripotensiye 
yeniden programlanabilir (1,2), bu da tümörijenik özelliklerin değişmesine neden olabilir. Fakat, kanser 
hücresi yeniden programlanması ile ilgili çalışmalar sınırlı ve çelişkilidir (1, 3-5). Bu çalışmada, temel 
amaç, hücre programlamanın kanser hücrelerinin tümörijeniteleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 
MDA-MB-435 ve G361, insan melanom hücreleri ve insan primer melanositleri, OKSM faktörlerini 
kodlayan Sendai viral vektörleri ile transfekte edildi. Viral transfeksiyon sonrasında tüm pluripotens 
belirteçleri programlanmış melanositlerde yüksek ifade gösterirken; programlanan kanser 
hücrelerinde sadece Nanog ifadesi gözlenmiştir. Sonuçlar epiteliyal mezenkimal geçişlere ilişkin 
değişiklikler olduğunu göstermiştir. Elde edilen bu hücrelerin tümörijenitelerini anlamak için 
kemoterapötik ajanların duyarlılığı, invazyon/migrasyon potensiyeli ve kanser kök hücre 
popülasyonlarının varlığı bakımından karşılaştırılmıştır. Programlanmış kanser hücrelerinin, OKSM 
faktörleri ile transfekte edildikten sonra tümörijenik özelliklerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Kanser 
hücreleri OKSM faktörleri ile transfekte edilmesiyle birlikte, kanser hücreleri pluripotensiye tam olarak 
ulaşamasalar da programlamayla tümörijenik özelliklerinin değiştiği gözlemlenmiştir. Yapılan miRNA 
analizlerinde, özellikle tümörijenite ve oksidatif stres üzerinde etkili olabilecek yolaklar göz önünde 
bulundurularak programlanan kanser hücreleri ile kontrol kanser hücreleri karşılaştırıldığında hedef bir 
miRNA (has-miR1182) belirlenmiştir. Bunu takiben, miRNA mikrodizin ve mRNA transkriptom dataları 
aynı anda biyoinformatik programlarla paralel analiz edildiğinde önemli kanser yolaklarında değişimler 
gözlemlenmiştir. Elde edilen verilere bakılarak, programlama da kullandığımız kanser türü olan 
melanoma için listelenen ilk 20 gen ve ilgili yolaklar için literatürde önemli olduğu belirtilmiş olanların 
için elemeler yapılmıştır. Bu kapsamda PTEN, RhoGD1 gibi sinyal yolakları etkinleşmiş ve proliferasyon, 
hücre canlılığı, migrasyon gibi proseslerin değişmiş olabileceği ortaya çıkmaktadır. Detaylı incelemede, 
hem G361 hem de MDA-MB-435 hücreleri için literatürde de melanomada rolü olduğu bilinen MITF’in 
kanser hücre programlamasında önemli olabileceği ve programlama sonrasında değişen tümörijenik 
özelliklerden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, 
kanser hücre programlaması kanser biyolojisi ve terapisi hakkındaki bilgimizi artırabilecek umut verici 
bir modeldir. 
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Nano mertebesindeki malzemelerin yüksek hassasiyet ve kararlı kimyasal yapılarından dolayı son 
yıllarda biyomedikal ve biyolojik analizlerde verimli bir şekilde kullanılmasının önü açılmıştır. Özellikle 
nanomalzemeler kullanılarak üretilen farklı yapılardaki nanokompozitlerin çeşitli sensörlerin üretilmesinde 
başarıyla kullanılmıştır. Nanokompozitlerin üretilmesi ve yapılarının aydınlatılmasında değişik boyutlarda 
şekillendirilmiş yapıların kontrollü üretilmesi çok önemlidir. Bu kontrollü üretim ile birlikte çok değişik 
boyutlarda elde edilen nanomalzemeler, birçok yeni biyosensör teknolojisinin gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır [1].  

Genel olarak bir biyosensör, hedef analiti tanıyan bir biyomolekül (biyoreseptör) ve biyomolekül ile 
analit arasındaki spesifik etkileşim olayını ölçülebilir bir sinyale çeviren dönüştürücü olmak üzere iki 
bileşenden oluşur. Farklı bir biyosensör tipi olan immünosensörler ise antijen ve antikor arasındaki 
etkileşimi ölçmeye dayanan bir sistem olup antijen hedef analit; antikor ise antijen ile özel, seçici bağ yapan 
biyomoleküldür [2]. Genel olarak immünosensörler, antijen ve antikor arasında oluşan seçici bağın tespitini, 
ayırma işlemlerine gerek duymadan gerçekleştirebilen sistemler olduğu için son yıllarda önemli hastalıkların 
teşhisi için özellikle biyomedikal ve sağlık alanında sıklıkla kullanılmaktadır [3]. Kullanılan dönüştürücülere 
bağlı olarak çok farklı immünosensörlerin üretimi ve kullanımı artık mümkün hale gelmiştir. Özellikle klinik 
tayinlerdeki rolü önemli bir derecede artan immünosensörler etiketsiz (doğrudan) veya etiketli (dolaylı) 
olarak tasarlanarak farklı uygulamalar için kullanılabilir bir duruma gelmiştir [4]. 

Validasyon, kullanılan analitik bir yöntemin doğru ve tutarlı bir şekilde elde edilmesi mümkün olan 
bir sonucun güvenilirliğinin kanıtlanması için yapılması gereken test ve ölçme işlemlerini içermektedir. 
Valide edilmiş bir sistemle çalışıldığında yapılan analizin kesin, doğru, spesifik, tutarlı, sağlam, geçerli ve 
güvenilir olduğu garanti edilmiş olur. Erken teşhis için önemli biyolojik ajanların tespiti için geliştirilen 
immünosensörler ile yapılan analizlerde kararlılık, doğrusallık, duyarlılık, kesinlik, doğruluk, sağlamlık, 
tutarlılık, cihaz ve yöntem tekrarlanabilirliği, özgünlük ve geri kazanım parametreleri yöntem validasyonu 
kapsamında değerlendirilir. 

Bu sunumda, son dönemde laboratuvarımızda sentezlerini gerçekleştirdiğimiz bazı nanoboyutlu 
malzeme ve kompozitlerin (grafitik karbon nitrit, iki boyutlu malzeme ailesinden olan MXene olarak bilinen 
geçiş metali karbür, nitrür veya karbonitrürler, metal-organik yapılı (MOF) malzemeler, çekirdek-kabuk tipi 
nanopartiküller gibi) mikroskopik, spektroskopik ve elektrokimyasal karakterizasyon işlemleri 
gerçekleştirildikten sonra bu tür kompozitleri kullanarak gerçekleştirdiğimiz bazı immünosensör uygulamalar 
hakkındaki çalışmalar özetlenecektir. 
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Hastaya özgü moleküler verileri klinik kararlara dönüştürmek, tedavi stratejilerinin 

geliştirilmesinde çok önemlidir. Moleküler değişikliklerin etkisi moleküler etkileşim ağlarında lokal değildir, 
uzak bölgelere kadar yayılarak hücredeki sinyal yollarını ve transkripsiyonel düzenlemeyi değiştirir. Tüm 
moleküler değişiklikler eşit şekilde kanser hücrelerine büyüme avantajı sağlamazlar. Bazı mutasyonlar 
sürücü (driver), bazıları ise yolcu (passenger) mutasyonlardır. Son yıllarda gizli sürücü (latent driver) 
mutasyonların da araştırılması oldukça önem kazanmıştır. Gizli mutasyonların sürücü mutasyon tipi 
davranışlarının olduğu ancak sürücü olarak tanımlanamadıkları görülmüştür. Bu çalışmada, yaklaşık 
~80,000 tümör verisini kullanarak, enformatik teknikler yardımıyla somatik mutasyonları sistematik olarak 
taradık. Amacımız, dokuya ve tümöre özgü ve dominant şekilde birlikte bulunan örüntülerin ortaya 
çıkarılmasıdır. Taramamız sonucunda tedaviye cevabı değiştirme potansiyelinde ve aynı gende bulunan 
mutasyon çiftlerini ortaya çıkardık. Ayrıca aynı gen içerisindeki istatistiksel olarak anlamlı mutasyon 
çiftlerinden kanser sürücü (driver) mutasyon olarak belirlenmemiş olanları gizli sürücü latent driver 
mutasyonlar olarak katalogladık. Böylece, 113 gizli sürücü mutasyon ortaya çıkarmış olduk.  Sürücü 
mutasyonlar, ya bir başka sürücü ya zayıf bir sürücü ya da güçlü bir gizli sürücü ile kombine olduğunda o 
geni tek başına tam aktif duruma geçirme potansiyeline sahip olduğunu gördük. Anlamlı mutasyon çiftleri 
analizimizi veri bankalarında ve literatürde birikmiş hücre hatlarında ilaçlara yanıt ve hastalardan elde 
edilmiş ksenograft bilgileriyle entegre ettik. Sonucunda ise aynı gen mutasyon çiftlerinin onkogenik 
aktiviteyi arttırdığı ve ilaca yanıtı iyileştirdiği (PIK3CA örneği) ya da ilaca direnç gelişmesine neden olduğu 
(EGFR örneği) sonuçlarına ulaştık. Mutasyon çiftlerinin kanser genomu boyunca geniş ölçekli araştırılması, 
büyük genomik verinin ve geniş ölçekli küçük moleküllere yanıtların sonuçlarının entergrasyonu, nadir 
görülen derin örüntülerin ortaya çıkarılmasındaki önemini ortaya koymaktadır. Elde ettiğimiz nadir 
örüntülerin önemli fenotipik değişikliklere neden olduğu ve bazı kanser türleri için klinik imzalar sağladığını 
bu çalışma ile gösterdik.  Ayrıca farklı gen çiftlerinde birlikte meydana gelen mutasyonları da taradık. 
Fonksiyonel olarak eşdeğer değişikliklerin genellikle tümör örneklerinde bir arada bulunmadığını bulduk. 
Farklı genlerdeki mutasyon çiftleri işlevsel olarak çeşitlidir ve farklı biyolojik ağları değiştirir. Bazı nadir 
mutasyon birlikteliklerinin metastatik tümörlerin bir işareti olma potansiyeli olduğunu gözlemledik. 
Mekanistik olarak, birbirinden bağımsiz biyolojik ağlarda birlikte bulunan mutasyon çiftlerinin etkisinin 
yorumlanması, aynı gen mutasyon çiftlerinin etkilerine göre oldukça zorlayıcıdır.    
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 Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı son verilere göre; kanser dünya çapında 2018 yılı içerisinde, 
18 milyonun üzerinde yeni vaka ve 10 milyona yakın ölüm ile en çok ölüme sebep olan hastalıklardan 
biridir. Bu vakaların; 177.384’ü ölüm ile sonuçlanan 354.864 dudak ve oral kavite kanserleri temsil 
etmektedir. Türkiye’de 2018 verilerine göre 1.948 yeni dudak ve oral kavite kanseri vakası bildirilmiş ve 
452’si ölümle sonuçlanmıştır [1]. Son yıllarda 45 yaş altı hastalarda da oral kavite kanseri prevalansında 
artış tespit edilmiştir. Oral kanser erken aşamalarda tanı koyulduğu takdirde tedavisi oldukça başarılı olan 
ve düşük mortalite oranlarıyla seyreden bir kanser türüdür. Oral kanser gelişimi sürecinde ağız içinde 
oluşan birçok prekanseröz lezyon tanımlanmış olup erken tanı ve tedavideki yerleri araştırılmış ve belli 
tarama kılavuzları oluşturulmuştur. Buna rağmen, birçok hastanın hem prekanseröz lezyonları hem de 
malign lezyonları gözden kaçırmakta ya da önemsenmemektedir. Bu sebeple oral kanserler ileri evrelerde 
tanı almakta olup, oldukça ölümcül seyretmektedir. Tümörün tedavisi ve başarısı evre ile yakından 
ilişkilidir. Evre III veya IV olan hastalar, evre I veya II olanlara göre daha düşük oranda sağkalım 
göstermektedir [2] . 
            Oral kanser vakalarının ileri evrede tanı almasının birden fazla sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler 
arasından hastaların ağız sağlığı ve risk faktörleri farkındalığı oldukça önemli yer tutmakta olup kanser 
gelişiminin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Sigara ve alkol tüketiminin oral kanser 
gelişimi ile ilişkisi kanıtlanmış olup tarama ve tanı aşamalarında risk faktörleri olarak 
değerlendirilmektedir3. Benzer şekilde, Dünya Sağlık Örgütü oral kanser gelişimini önleme programlarında 
risk faktörlerine maruziyeti azaltmayı, yüksek-riskli gruplarda tarama yapılmasını ve prekanseröz lezyon 
farkındalığının hem hekim hem toplum arasında artırılmasını önermektedir [3,4]. 
Araştırma amacı:  
           Planladığımız proje, yapay zeka odaklı bilgisayar programı aracılığıyla oral mukoza lezyonlarının 
makroskopik değerlendirilmesi ile prekanseröz dokuların tanınması ve böylece erken tanıya ek olarak 
kanser gelişimine yönelik önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. Bu sunumda özellikle toplumda ve 
hekimler arasında oral kanser farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız ve oral kanser tanısında 
önemli yer tutan ağız mukozasının klinik görüntülerin nasıl değerlendirildiği ve hangi algoritmaların 
kullanıldığı özetlenecektir.  
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Kronik lenfositik lösemi (KLL) erişkinlerde en sık görülen lösemi tipidir. Batı ülkelerinde 65 yaş 
üstü erişkinlerinde gelişen lösemilerin %40’ını oluşturduğu düşünülmektedir. Erişkinlerde en sık gözlenen 
lösemi tipidir (~%25). Batı toplumlarında yıllık görülme sıklığı 4/100.000’dir. Bunun yanında Asya 
ülkelerinde görülme sıklığı oldukça düşüktür. Kronik lenfositik lösemi (KLL) tedavi standardı fludarabin (F); 
Siklofosfamid (C); ve Rituksimab kombine tedavisidir. FCR, >% 90 genel cevap oranı sağlar, ancak 
hastaların sadece 1/3'ü iyileşir. Yaşlı hastalarda ve kromozom anormallikleri (11q veya 17p del) veya 
mutasyona uğramamış IgVH geni olan hastalarda tedaviye istenilen oranda cevap alınamamaktadır. B-
hücre reseptör yolağını kullanmak (B-Cell Receptor (BCR) axis), hedefe yönelik tedavilerde alternatif bir 
yaklaşımdır. Bruton tirozin kinaz (BTK), BCR yolağında kilit öneme sahip bir enzimdir. Bir BTK inhibitörü 
olan Ibrutinib monoterapisine yanıt oranı oldukça yüksektir.(1- 3) Ancak bir grup hastada hiçbir yanıt 
alınamadığı görülmüştür. Bir grup hastada da tedavinin ilerleyen dönemlerinde hastalığın nüks ettiği 
bilinmektedir.(1,2) Bu hastalar incelendiğinde, BTK proteininde C481S ve C481R nokta mutasyonlarının 
bulunduğu, mutasyona uğrayan proteinin, ibtutinib’in kovalent bağlanma bölgesinde yer aldığı bu nedenle 
de ibrutinib’in bağlanamadığı ve dolayısıyla BTK otofosforilasyonunun gerçekleşmediği gözlenmiştir.(2) 

Hipotezimize göre; piperlongumine molekülü hücre içi pek çok yolakta inhibitör görev yapan 
doğal bir alkoloidtir.(4) Bu molekülün BTK inhibitörü olarak rol oynayabileceği ve KLL tedavisinde BCL-2 
inhibitörleri (örneğin venetoclax)(5,6) ile birlikte kullanımının etkinliği arttıracağı, ayrıca önceki 
çalışmalarımızda ortaya koyduğumuz piperlongumine’in bir hücre ölüm reseptörü olan DR5 
ekspresyonunu arttırıcı etkisi ve bunun sonucunda da hücrelerin TRAIL ligandına duyarlı hale gelmesi ile 
bu üç molekülün (TRAIL,piperlongumine ve Bcl-2 inhibitörü) birlikte kullanımının KLL hücrelerinde 
apoptozisi çeşitli yollarla indüklemesi beklenmektedir. 

Araştırma projesinin bu döneminde, C481S ve C481R mutasyonları bulunan (lentiviral transfekte) 
GFP+ Mec-1 kronik lenfositik lösemi hücrelerine doğal bir molekül olan piperlongumine’in BCR yolağı 
üzerine etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, C481S ve C481R mutasyonlu Mec-1 hücrelerinin WT hücreler 
ile piperlongumine uygulaması sonucu oluşan apoptozis açısından benzerlik gösterdiği, piperlongumine 
molekülünün KLL hücrelerinde hem oksidatif stresi hem de uygulama süresi ve dozuna bağlı olarak 
apoptozisi indüklediği, kemik iliği hücreleri ile ko-kültür yapılan KLL hücrelerinin mikroçevre etkisi ile 
apoptozise karşı daha dayanıklı hale geldiği ortaya konulmuştur. 
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Konuşurken kullandığımız jestler, beraberindeki konuşmayı anlamlı bir şekilde somutlaştıran 
vücut (genel olarak el ve kol) hareketleridir. Dile eşlik eden el jestleri hem düşünce aktarımı hem de 
iletişimde bize yardımcı olmaktadır. Jestler konuşmanın içyapısı hakkında bilgi sağlar ve aynı zamanda, 
bilişsel süreçleri ve zihnin şekillendirilmiş halini de anlamamıza fırsat verir. Ancak hem jestlerin 
anlamlandırılmasında hem de kullanımında kişiler arasında farklılıklar bulunmaktadır.  
Yakın zamanda yayınladığımız derleme makalemizde, kişilerin jest anlamlandırma ve kullanımına etki 
eden görsel-uzamsal yetiler (işler bellek gibi) ve zihinsel faktörleri inceledik. Buna ek olarak farklı yaş 
gruplarında bu faktörlerin etkisini anlamaya çalıştık (1). Jestlerin özellikle ihtiyaç duyulduğunda telafi 
mekanizması olarak dile ve bilişsel süreçlere katkı yapacağını tartıştık. Bu makaledeki argümanlarımızı 
destekleyen çalışmalarımızdan birinde, sözlü dil ve jest entegrasyonuna etki edebilecek sözel ve görsel-
uzamsal yetileri araştırdık. Jest yolu ile iletilen bilginin kelime anlama süreçlerini etkilediğini ve bu 
entegrasyonda işler belleğin rolü olduğunu bulduk. Günlük hayatta çoğunlukla beraber kullanılan jest ve 
sözlü dile dikkat etme ve bunları işleme becerisinde sözel ve görsel-uzamsal yetilere bağlı kişisel 
farklılıklar olabileceğini de gösterdik (2).   

Başka bir kişisel fark da yaşlanma ile gelişen dilde oluşan değişimlerdir. Buna bağlı olarak jest 
kullanımında da değişimler olabileceği yönündeki hipotezimizi araştırdık. Bulgularımız, bireylerin jest 
kullanma oranının, özellikle de temsili jest kullanımının (elmanın şeklini yapmak gibi), yaşla azaldığını 
göstermektedir. Yaşla birlikte düşüş göstermesinin zihinsel imgeleme becerisi ile ilgili olduğu (işler 
belleğin değil), özellikle de kişilerin adres tarifi gibi uzamsal bilgi aktarımında zihinsel imgelemenin rol 
oynadığını bulduk (3).    

Kullandığımız el jestleri bilişsel süreçleri, temsilleri yansıtmakta, iletişime yardımcı olmaktadır. 
Ancak kişilerin bilişsel süreçlerindeki farklılıkların özellikle farklı yaşlarda jest anlamlandırma ve 
kullanımını etkileyebileceği bulunmaktadır. Bu araştırmalar el jestlerinin düşünce ve iletişimdeki rolüne 
ışık tutmaktadır.  
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Literatürdeki çalışmalar, iç mekan karbondioksit (CO)2, sıcaklık ve nem değerleri ile kullanıcı 
performansı arasında yakın bir ilişki saptamaktadır. İçerisinde bulunduğumuz COVID-19 salgını, CO2 
değerinin yüksek olmasının ortam içerisindeki virüs yoğunluğunu artırdığını ve konunun fizyolojik, 
psikolojik, pedagojik ve sosyal önemini ortaya koymaktadır. Fakat ne yazık ki çoğu çalışma konuyu tek 
boyutlu, saha çalışmasının zorluklarından kaynaklı simülasyona dayalı ve mekanik bağlamda 
incelemektedir.  

Literatür çalışmalarında CO2 değerinin bilişsel sürece ve başarı performansına etkisi değişken 
ve tutarsız kalırken (1,2); test edilen hipotezlerdeki ortak sorun, fark edilebilir fizyolojik etkilerin 
yalnızca 10000 ppm değerinin üzerinde gözlemlenebildiğini ve bilişsel çalışmadaki değişikliklerin uzun 
süreli maruziyetler sonrasına kadar ortaya çıkmadığını vurgulamaktadır. Böylece Du ve arkadaşları, 
bilişsel sonuçların tutarsızlığını ele almak için aşağıdaki hipotezi önermiştir (3): "Bir bilişsel testte 
gereken zihinsel yük, bir test katılımcısının yapabileceği maksimum zihinsel çabayı aşar, ardından 
performansı düşer" (s.1076) ve böylelikle diğer çevresel uyaranların bilişsel işlev ve performans 
üzerindeki etkilerinin dikkate alınması önerildi. 

Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, ilkokullardaki iç mekan hava kalitesini iç mimarı tasarım 
yaklaşımıyla deneysel ve nedensel karşılaştırma modelini esas alarak analiz etmek ve farklı 
havalandırma koşullarının öğrenci bilişsel performansı ve akademik başarısıyla olan ilişkisini 
araştırmaktır. Veriler, hem mimari hem de enerji performansı açısından farklılık gösteren iki ilkokul 
binalarının yönlenme olarak birbirine eş 5 adet ilkokul 2. sınıfında 6 haftalık ünite boyunca toplanan 
gerçek zamanlı saha analizlerine dayanmaktadır.  

Bu sunumda, CO2, sıcaklık ve nem değerleri ısıtma sistemlerinin aktif olduğu hem kış 
mevsiminde hem de ısıtma sistemlerinin aktif olmadığı yaz döneminde geleneksel, doğal ve mekanik 
olmak üzere 3 farklı havalandırma koşulunda ölçülmüş, öğrencilerin ünite başarı performansı görsel 
ve aritmetik dikkat değerleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada literatürden farklı olarak mevsimsel 
farklılıklar gözetmeksizin; (i) öğrencilerin sadece sözel başarıları üç havalandırma koşulunda artış 
göstermiştir, (ii) görsel ve aritmetik dikkat performansı mekanik havalandırma ile uygun doğal 
havalandırma birleştirildiğinde ciddi oranda artmıştır. 
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12. yüzyılda Avrupa’nın özgün tarihsel, dini ve siyasi bağlamında ortaya çıkan Rahip Johannes 
efsanesi, Avrupalıların Doğu toplumlarını algılama ve tanımlama süreçlerinde siyasi bir motivasyon 
kaynağı olarak uzun yüzyıllar hâkim bir öğe olmuştur. Avrupalılar için bilinmeyen ve gizemli bir dünya 
olan Doğu’da Rahip Johannes adlı Hristiyan bir kralın yaşadığı, rahip-kral olması dolayısıyla ilahi ve 
dünyevi otoriteyi kendi şahsında birleştiren kralın, birçok millete ve zenginliğe hükmettiği 
düşünülmüştür. İlk bakışta Ortaçağ’da Doğu’ya ilişkin üretilen fantastik bir anlatı olarak 
değerlendirilebilecek Rahip Johannes efsanesi, ortaya çıktığı 12. yüzyılın ilk yarısından itibaren çeşitli 
aşamalardan geçerek Avrupa Dünyası’nın İslam Dünyası’nı ve daha bütüncül bir perspektiften 
bakıldığında Doğu Dünyası’nı tanımlama ve buralara nüfuz etme çabalarına ilham kaynağı olmuştur. 
Öyle ki 1147-1149 yılları arasındaki II. Haçlı Seferi’nden 15. yüzyılda Portekiz Krallığı’nın sömürgecilik 
faaliyetlerine kadar, Doğu’da bir Hristiyan kralın var olduğu, Müslümanlarla mücadele halinde olan 
Batı Hristiyanlarına yardım edeceği düşüncesi, Avrupalıların Doğu ile kurdukları iletişimi ve süreç 
içinde de sömürgecilik zihniyetini biçimlendirmiştir. Rahip Johannes efsanesinden ilk kez 12. yüzyılın 
önde gelen Ortaçağ din adamı ve tarihçilerinden Freisingli Otto’nun  Chronica sive Historia de Duabus 
Civitatibus (İki Şehrin Kroniği veya Tarihi) başlıklı eserinde 1145 yılına ait bir kayıtta bahsedilmiştir. 
Otto’nun kroniğinde verdiği bilgiye göre, 1147 yılında başlayan II. Haçlı Seferi’nden bir süre önce Haçlı 
devletlerinden heyetler, o vakit Viterbo’da bulunan Papa III. Eugenius’u Müslümanlara karşı 
düzenlenecek bir Haçlı Seferi için yardım talep etmek üzere ziyarete gelmişlerdir. Papayı ziyarete 
gelen heyetlerden birinde yer alan Cebele Piskoposu Hugh, Doğu’da Rahip Johannes isimli kralın 
varlığından, Orta Asya’da Müslümanları yenip, Kudüs’e ilerlediğinden, ancak kötü hava koşullarından 
dolayı buraya ulaşamayıp geri döndüğünden bahsetmiştir. Otto’nun Hugh’den duyduklarına 
dayanarak eserinde yer verdiği bu hikâye, 1144 yılında Edessa (Urfa)’yı kaybeden Haçlılarda ve Avrupa 
Hristiyan Dünyası’nda büyük bir heyecan uyandırmış, Doğu’dan gelecek Rahip Johannes ve 
ordusunun Haçlılarla birlikte Müslümanları yeneceğine dair inancı kuvvetlendirmiştir. Bu sunumda 
Rahip Johannes efsanesinin 12. yüzyılda nasıl ve neden ortaya çıktığı konusu üzerinde durulacaktır. 
Rahip Johannes efsanesinin 1145 yılına ait bir kayıtla Freisingli Otto’nun kroniğinde ilk defa 
zikredilmesinin II. Haçlı Seferi ve 12. yüzyıl Avrupası’nın dini ve siyasi ortamında ortaya çıkış sebepleri 
üzerinde durulacak ve Ortaçağ Batı Dünyası’nın, Doğu hakkındaki sınırlı verilerinin siyasi ve dini bir 
gündem için manipüle edilerek Avrupa tarihinde kullanışlı bir tarihsel veriye dönüştürülmesi 
tartışılacaktır.  
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Heyecan, üzüntü, sevinç, korku gibi “basit” ve kendiliğinden ortaya çıkan duygulara kıyasla, “öz-
bilinçli” olarak tanımlanan utanma, suçluluk, gurur gibi duygular, durum hakkında farkındalık, düşünsel 
değerlendirme ve iç gözlem süreçleri sonucunda tetiklenir (1,2). Öz-bilinçli duyguların, tüketici karar ve 
davranışları üzerindeki olumsuz bazı etkileri, gerek kendi çalışmalarımız, gerek diğer yazarlar tarafından 
gösterilmiştir: Örneğin, ihtiyaçları olmasına rağmen, olası utanç duygusundan kaçınarak bazı sağlık ürün 
ve hizmetlerinin alımının ertelenmesi ya da iptali; hissedilen gurur etkisiyle öz-lisanslama yaparak lüks 
ürünlere yönelme; aşırı yiyecek tüketimiyle gelen suçluluk duygusunun diğer satın alımları tetiklemesi 
gibi (3-5). Bu duygular kapsamdaki öz-düzenleme süreçleri, bağımlılık ya da madde kullanımına kadar 
varan etkilere yol açabilir (5).  

Deneysel yöntem yaklaşımı çerçevesinde yürüttüğümüz bir dizi projemizde, bahsedilen öz-
bilinçli duygularının doğru yönetilmesi ile tüketici davranışları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını 
ve sosyal ortamın da düzenleyici etkisi altında tüketicilerin daha bilinçli ve kontrollü kararlar 
verebilmelerinin desteklenmesini amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra, gözlemlenen etkilerin altında yatan 
bilişsel ve duygusal süreçlerin (iç gözlem, düşünsel değerlendirme, öz-düzenleme, vb.) tespiti ile teorik 
katkı hedeflemekteyiz. “Bilinçli yiyecek tüketimi” konulu çalışmamızda, restoran menülerinde kalori 
bilgisinin paylaşılmasının sosyal ortam (özel ya da sosyal tüketim) değişkeniyle birleştiğinde utanma ve 
suçluluk duyguları üzerinden, tüketicilerin yiyecek seçimlerini nasıl şekillendirdiğini göstermekteyiz. 
Yaratılan sosyal ortamın normları ya da kişinin kendi öz-algısı temelinde uygun ve uygun olmayan 
davranışlar değişebilmektedir. Bu kapsamda, sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerin kalori bilgisinin paylaşılması 
(ve uygun durumlarda daha görünür hale getirilmesi), bu normlar üzerinde daha etkili olmaktadır. 
Çalışma dahilindeki hipotezlerimiz, üç senaryo-temelli çevrimiçi deney ve bir saha deneyi ile 
desteklenmiştir. Utanma duygusunu tetikleyebilecek “hassas ürünler” üzerindeki çalışmamızda, satın 
alma senaryolarına ilişkin çeşitli talimatlar ya da dış oyalayıcılar yardımıyla düşünsel süreçlerin 
yönetilebileceğini ve olası endişelerin bertaraf edilebileceğini göstermekteyiz. Tüketiciye fayda 
sağlayacak ürünler söz konusu olduğunda, daha detaylı ürün bilgisi ya da bilişsel kısıt yaratacak dış hafıza 
görevleri, durum hakkında değerlendirme ve dolaylı olarak utanma duygusunu azaltabilmektedir. Diğer 
taraftan, daha az faydalı ürünler için, düşünsel değerlendirmenin talimatlarla kuvvetlendirilmesi ile 
utanma duygusu tetiklenebilmekte ve müşterinin daha bilinçli seçimler yapabilmesi 
desteklenebilmektedir. “Tüketici gurur duygusunun öz-denetime etkileri” konulu çalışmamızda ise, 
hakiki gurur ve kibirsel gurur hissetmenin, katılımcıların faydacı ürün seçimler üzerinde farklı etkileri 
olduğunu göstermekteyiz. 
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Kalkınma yazınında tek sektör odaklı gelişme gösteren kentlerde ekonomik kilitlenme ve 
homojenleşmenin daha çok görüldüğü, kırılganlığın ve krizlere karşı duyarlılığın daha fazla olduğu 
belirtilmektedir (Corden, 1984; Staber, 1997). Bu tartışma turizm kentleri için düşünüldüğünde,  turizmin 
sektör olarak kırılganlığının da eklenmesiyle turizm kentlerini krizlere karşı daha karşı kırılgan hale 
getirmektedir. 

Antalya’da 2016 yılında turizm sektöründe yaşanan politik kriz (Rusya uçak krizi) sonrasında 
2018’de yaşanan dolar krizi ile turizm sektöründe kentteki aktörleri farklı biçimlerde etkilemiştir. Her ne 
kadar Antalya turizm kenti 2008 krizini başarı ile atlatmış olsa da, 2016 ve 2018 yıllarında yaşanan 
krizlerden daha çok etkilenmiştir. Son bir yıldır dünyada yaşanan Covid-19 pandemisinden çoğu turizm 
kenti etkilenmiş olup ve sürecin belirsizliğinden ötürü de etkilenmeye devam edeceği, hatta bu krizin 
insanların tercihlerinin farklılaşmasına neden olacağı ve zaman içinde turizmde de bir dönüşüme neden 
olacağı tartışılmaktadır. Turizm literatüründeki turizm mekanları hayat döngüleri (Tourism Area Life 
Cycles)(Butler, 2006) ve ekonomik coğrafya menşeili (resilience) adaptasyon literatürü (Martin and 
Sunley, 2016) kriz sonrası ve geleceğe yönelik belirsizliğin (uncertainity) olduğu durumlarda kurgucu 
beklentiler üzerinden yatırımların, yeni firmaların ve yenilikçiliğin nasıl gelişeceği ve turizm mekanlarının 
geleceğinin nasıl belirleneceği üzerine herhangi bir tartışma üretememiştir. Bu çalışma bu boşluğa 
odaklanarak, belirsizlik (uncertainity) ve kurgucu beklentiler (fictional expectations) (Beckert, 2016) 
tartışması çerçevesinde, krizdeki değişim sürecinde geleceğe yönelik olarak turizm aktörlerinin hangi 
uyum mekanizmaları, yenilikler ve kurgucu beklentiler üzerinden yatırımlarını 
şekillendirdiklerini/şekillendirmeyi düşündüklerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.  

Bu noktada ‘kurgusal beklentiler’ olarak tanımlanan “beklentilerin” geleceğin nasıl olacağına dair 
hayal edilerek (imagines) kararları şekillendirdiği, bugünü ve geleceği belirlediğidir. Bu zihinsel temsillerin 
aktörleri geleceğe yönelik yatırımlarını, yeni firma kurmalarını ve yenilik yapmalarını şekillendirdiği 
belirtilmektedir. Kurgucu beklentiler bu noktada neoklasik konseptteki rasyonel beklentilerin tam karşıtı 
olarak geleceğe yönelik hikayeler, teoriler ve söylemlerle form bulup, geleceği şekillendirmektedir. 
Kurgucu beklentiler sadece bireysel olarak şekillenmemekte, aktörlerin biraraya gelip kollektif şekilde 
belirlediği ve koordine ettiği beklenti ve inançlar da olabilmektedir. Eğer tüm aktörlerin beklenti ve 
inançları çok geniş bir şekilde birbirinden uzaklaşırsa, eylemlerin koordine olması zorlaşmaktadır. Işte bu 
noktada gelecekteki yatırımlar açısından beklentiler ve inançlar; fırsat yapıları, kurumlar, kültürel 
çerçeveler, ağlar, bilişsel araçlar, kitlesel medya ve geçmiş deneyimler tarafından şekillenen bir kollektif 
form almaları daha olasıdır. Bu tartışma kapsamında Covid-19 krizi karşısında turizm kentlerinin 
geleceğinin nasıl şekilleneneceği belirsiz olup, geleceği şekillendirecek yatırımlarda kurgusal beklentilerin 
(bireysel ve kollektif) hangi tercihler üzerine yönlendirildiğini ortaya çıkarmak üzere hem ikincil veriler 
hem de birincil veriler üzerinden (Antalya kentinde önde gelen turizm yöneticileri ve turizm firma 
sahipleri ile derinlemesine görüşmeler yapılarak) geleceğe yönelik hangi kurgucu beklentilerin oluştuğu 
belirlenmeye çalışılacak, ve gelecekte turizm destinasyonlarının gelişimi hakkında yöneticilere ve 
uygulayıcılara ipuçları sağlanacaktır. 
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Sosyal politikalar, modern devletin bireyleri sosyal risklere karşı korumak ve bireylerin sosyal 

refahını artırmak için geliştirdiği sistemli politikalar olarak tanımlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’na 
kadar daha çok bireyin ve ailenin sorunu olarak kabul edilen yaşlılık, işsizlik ve engellilik gibi birçok riskin 
sosyal olarak kabul edilip devlet tarafından üstlenilmesiyle sosyal politikalar birçok ülkede 
yaygınlaşmıştır [1, 2]. Sosyal politikaların kapsamını etkileyen dört temel faktör bulunmaktadır: Devletin 
ekonomik yapısı, siyaset ve yönetim, sosyal politika uygulayıcısı kurumların ve şahısların özellikleri, 
sosyal ve kültürel faktörler [3]. Durağan toplum yapılarına, düzenli siyasi sistemlere ve güçlü 
ekonomilere sahip refah devletleri için, ivmesi hızla artan değişimler yeni riskler oluşturmaya 
başlamıştır. Bu süreçte bir taraftan ulus devletlerin sosyal refah dağıtma vaadi sorgulanırken bir 
taraftan da değişimin yansıması olarak bireyler, sosyal politikalara daha da bağımlı hale gelmişlerdir. 

Toplumsal yapının hızla değişmesi, demografik dönüşüm, artan ekonomik riskler, çevre 
sorunları ve salgın hastalıklar göç dalgaları ve bir norm haline gelmiş popülist ve kayırmacı politikalar; 
sosyal refaha ve refah devletine karşı ciddi riskler barındırmaktadır [3, 4, 5]. Bu gelişmeler, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası kurumsallaşmış, durağan toplum yapısına, süregiden ekonomik büyümeye ve prim 
ödemesi esaslı sosyal güvenlik sistemine dayanan refah devletinin ve sosyal politikaların yeniden 
tasarlanmasını gerekli kılmaktadır. 

Bu kritik dönemeçte politika yapıcılarına ezberlenmiş sosyal politika yaklaşımlarının dışında, 
politika uygulamalarının detaylarında boğulmadan, alternatif bir çerçeve sunulmalıdır. Sosyal 
harcamaları değil, sosyal refahı önceleyen bir vizyonla devletin vatandaşlarına kaliteli ve huzurlu bir 
yaşam sağlamasının ipuçlarını sunmaktadır. Kaliteli ve huzurlu bir yaşamın nihai gayesinin izdüşümü 
olarak sosyal politikaların üç temel amacı öne çıkmaktadır: sosyal adaleti sağlamak, beşerî sermaye ve 
insani gelişmeyi yükseltmek, yaşam memnuniyetini artırmak. Bu amaçları gerçekleştirmek için altı 
temel koşul ön plana çıkmaktadır. Evrensel ve toplumsal değerler temelinde, kapsayıcı ve şeffaf bir 
zeminde etkin uygulamaların olup olmadığı ölçme ve değerlendirme ile tespit edilerek farklı kurumların 
koordinasyonu içinde çalışarak sürdürülebilir sosyal politikalar üretilmesi gerekir. 
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Çağımızda hukukun hem kural koyma boyutunda, hem uygulama boyutunda hem de 
yargılama boyutunda en önemli konularından biri boşlukların doldurulması sorunudur. İdare 
hukukunda bu husus kapsamlı ve sistemli bir biçimde günümüze kadar yeterince incelenmemiştir. Bu 
çalışma ile idare hukuku müesseselerinin doğmasında ve dönüşümlerinde, ilgili kanunlarda ve idari 
işlemlerde oluşan boşlukların farklı türleri tespit edilerek uygulama örnekleri çerçevesinde hangi ilke 
ve yöntemler çerçevesinde doldurulabileceğinin tespit edilmesi hedeflenmektedir.  

Günümüzdeki kanuni düzenlemelerin büyük çoğunluğunun idare hukukunun inceleme 
alanına giren konuları düzenlemek için yapılmaktandır. Ancak idare hukukunun toplumsal ve ekonomik 
ihtiyaçlara göre sürekli değişebilen dinamik yapısı ve bir şekilde bu özelliği ile ilişkilendirilebilecek 
içtihâdi karakteri gereği idare hukukunda boşlukların oluşması kaçınılmazdır.  Ayrıca idare hukukunda 
karşılaşılabilecek boşluklar hem kanuni düzenlemelerin uygulanması hem de yargılama süreçlerinde 
kendine özgü ve farklı türlerle yoğun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçlerde oluşan farklı boşluk 
türlerine göre, boşlukların kimler tarafından, hangi yöntem ve ilkeler çerçevesinde doldurulabileceği 
de idare hukukunun dinamik yapısı gereği sürekli değişebilir niteliktedir. İdare hukukundaki boşluk 
doldurma ilke ve yöntemlerine ilişkin muhakeme, idare hukukunun ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya 
çıkışının dayandığı temel ilke ve esaslara dayanmak zorunda olduğundan idare hukukunun 
şekillenmesinde ve dönüşümünde önemli bir yere sahiptir.  

İdare hukukunda metodolojik bir sorun olarak karşımıza çıkan boşluk doldurma üzerine 
yapılacak akademik çalışmaların çok disiplinli olma zorunluluğu bulunmaktadır; bir boyutuyla teorik ve 
pratik boyutlarıyla idare hukuku çalışmalarını, diğer boyutuyla da felsefe ve mantık çalışmalarını 
bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca tutarlı ve kapsayıcı bir bakış geliştirmek için konuyu tarihi 
süreklilik içerisinde inceleme gerekliliği de bulunmaktadır. Türkiye’de üzerinde yeterince akademik 
çalışma bulunmayan boşluk doldurma sorunları, uygulamada idareler ve yargı mercileri tarafından 
hukuki ihtilaf konusu olayın özelliklerine pratik ihtiyaçlara veya somut olay adaletine göre 
çözümlenmektedir. Bu durum ise benzer olaylarda farlı sonuçların çıkmasına sebep olmakla hukuki 
güvenliği tehdit etmekte ve tutarlı ve kapsayıcı bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır.  
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İnsanların küçük olanı sol, büyük olanı ise sağ tepki uzamı ile ilişkilendirmeye yönelik güçlü bir 

eğilimleri bulunmaktadır. Söz konusu yanlılık, farklı türlerin (civciv [1] ve şempanze [2]), uyarıcı 
kategorilerinin (sayı [3] ve nesne [4]) ve araştırma yöntemlerinin (beyin görüntüleme [5] ve davranışsal [6]) 
kullanıldığı çok sayıda çalışma ile tutarlı bir şekilde gösterilmiştir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada [7] 
“küçük solda-büyük sağda” yanlılığının, büyüklük-uzam ilişkisine dair uzun süreli bellekteki bir temsilden 
kaynaklandığı ve bu temsilin de birtakım bellek hatalarına yol açtığı gösterilmiştir. Yürütülmekte olan 
araştırma projesi ile büyüklük-uzam ilişkisinde organize edici bir rolü olduğu düşünülen “bellek” bileşenine 
dikkatleri çekmek ve farklı bellek türlerinin bu ilişkideki rolü hakkında görgül bilgi sağlamak 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, uzun süreli bellekteki büyüklük-uzam temsili ile uyumlu (küçük 
solda-büyük sağda) ve uyumsuz (büyük solda-küçük sağda) durumları ve bu durumların olası çıktılarını 
içeren bir “Temsil Uyum Modeli” önerilmektedir. Model, uzun süreli belleğin bir ön-görev aracılığıyla aktive 
edilebileceği ve söz konusu aktivasyonun etkilerinin yine temsil uyumlu ve uyumsuz durumlar kapsamında 
test edilebileceği şekilde tasarlanmıştır. Önerilen model, büyüklük-uzam ilişkisine dair soldan sağa 
yönelimin esnek olduğunu varsaymakta ve bu şekliyle ön-görev esnasında uyumsuz koşuldaki uyarıcı-tepki 
ilişkilerinin de öğrenilebileceğini yordamaktadır. Ayrıca, bu esnekliğin düzeyinin ve uzun süreli etkilerinin 
yine uzun süreli bellekteki temsil ile uyumun derecesi bağlamında ölçülebileceğini ileri sürmektedir. 
Yürütülen projenin bir diğer hedefi ise, önerilen bellek modelini kısa süreli bellek ve çalışma belleği ile olan 
ilişkileri kapsamında test etmek ve bu yolla çalışan bir model olduğuna dair görgül kanıtlar elde etmektir.   

Proje kapsamında yürütülmesi planlanan çalışmalarda kullanılmak üzere, küçük ve büyük olmak 
üzere iki farklı kategoride tanımlanan uyarıcıların, doğru bir şekilde sınıflandırılabildiğini gösterebilmek 
amacıyla bir pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma ile söz konusu uyarıcıların, doğru bir şekilde 
sınıflandırılabildiği ve bu sınıflandırma esnasında elde edilen doğru tepki yüzdelerinin birtakım özelliklerden 
(tek-çift ya da canlı-cansız olma gibi) bağımsız olduğu gösterilmiştir. Ayrıca projede çalışan doktora 
öğrencilerine uyarıcı sunumlarının yapılacağı ve katılımcı tepkilerinin kaydedileceği bilgisayar 
programlarının kullanımı için gerekli eğitimler verilmiş ve ardında programların hazırlanması sürecine 
geçilmiştir. Buna göre toplam 14 uyarıcı sunum/tepki kayıt programı hazırlanmış ve programlar kontrol 
edilmiştir. Bu aşamada proje kapsamında desenlenen çalışmalar için %10’luk ön veri toplama işlemine 
başlanması planlanmaktadır. 
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Akademik akrabalık ilişkisi (academics inbreeding), bilimsel faaliyet, bilimsel çıktı ve ağların 
güçlendirilmesi için zararlı görülmektedir [1]. Yüksek akademik akrabalık oranları özellikle gelişmekte 
olan yükseköğretim sistemlerine daha fazladır [2]. Akademik akrabalığın bir kavram ve olgu olarak 
anlaşılması, yükseköğretim araştırmacıları ve politika yapıcılar için “karanlıktaki dansı” en aza 
indirmek için önemlidir [3]. Bu çaba iki temel soruyu karşımıza çıkarır: (i) Yükseköğretim sistemlerinde 
akademik akrabalığın yaygınlığını nasıldır? ve (ii) Akademik akrabalığın yükseköğretim üzerindeki 
etkileri nedir? Bu soruların cevaplanması özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan yükseköğretim 
sistemlerinde oldukça önemlidir. Türkiye’de son yıllarda açmış olduğu üniversitelerle ve altı 
milyondan fazla yükseköğretim öğrencisiyle Avrupa’nın en büyük yükseköğretim kapasitesi sahip 
birkaç ülkesinden biri konumuna gelmiştir. Buna karşın Türkiye üniversite sıralama sistemlerinin pek 
çoğunda ilk 500 arasında listelenen üniversitesi olmadığı gibi son beş yılda ise üniversiteler mevcut 
yerlerini korumakta güçlük yaşamaktadır. Bu olumsuzluğu açıklamak için çok farklı görüşler öne 
sürülmesine karşın Türk Yükseköğretim sisteminin içine düştüğü durumla akademik akrabalığın 
yaygınlaşmasını ilişkilendiren sınırlı araştırmacı vardır. Zaten yükseköğretim literatüründe akademik 
akrabalık ilişkilerine yönelik çalışmalar Türkiye’de görmezden gelinmektedir. Bahsedilen eksiklikten 
hareketle bu araştırmada ise Tür üniversitelerindeki akademik akrabalığın yoğunluğu ile akademik 
akrabalık ve öğretim üyelerinin akademik niteliklerini (makale ve atıf sayısı, H-endeksi) arasındaki 
ilişkileri incelenmiştir. Bu temel amaç çerçevesinde araştırmada dört odak soru tasarlanmıştır; 
 Türkiye’de akademik akrabalık ne kadar yaygındır? 
 Hangi üniversite hangi üniversiteye akademik gen aktarımı (arka bahçe teorisi) yapmaktadır? 
 Akademik akrabalığın öğretim üyelerinin akademik niteliklerine (makale ve atıf sayısı, H-

endeksi) etkisi nedir? 
 Akademik gen çeşitliliğinin öğretim üyelerinin akademik niteliklerine (makale ve atıf sayısı, H-

endeksi) etkisi nedir? 
Bu araştırma soruları birkaç nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak Türk üniversitelerindeki 

istihdam kültürü hakkında kanıtlar ortaya koyabilir. İkinci olarak ise akademik akrabalık ilişkilerinin 
araştırmacı niteliklerine etkisinden hareketle akademik akrabalığın üniversiteleri geliştirmede nasıl bir 
rol oynadığını netleştirebilir. Literatürde akademik akrabalık çalışmaların hemen hemen tamamı sınırlı 
bir veriyle gerçekleştirilmiş olup bir ülkedeki bütün akademisyenleri örneklem alan çalışma ise 
bulunmamaktadır. Bu boşluktan dolayı araştırmada Türkiye’deki 87.000 öğretim üyesinin akademik 
geçmişi ve akademik niteliklerine ilişkin verileri üzerinden araştırma sorunlarına cevap aranmıştır. 
Araştırmanın verileri YÖK Akademik veri tabanı, üniversitelerin resmî Web sayfaları, Web of Science, 
Scopus ve ULAKBİM veri tabanlarından elde edilmiştir. 
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Neden bazı küçük devletler ABD önderliğindeki liberal düzenden uzaklaşma sinyalleri 
veriyor? Bu akut soruyu yanıtlamak için küçük müttefiklerdeki yönetici gurubun hayatta 
kalmasını temel analiz birimi olarak alıyoruz. Sistemik açıklamaların değerini kabul etmemize 
rağmen, biz basitçe, küçük eyaletlerdeki yönetici grupların, iç politika ortamında ayrıcalıklı 
konumlarını sürdürmek ve güçlendirmek için ülkelerini ABD'den uzaklaştırdıklarını iddia 
ediyoruz. Ödüllerin devreye sokulması (ekonomik yardım ve daha fazla tanınma vb.) bu 
yönetici grupların sadakatini yeniden inşa edebilse de patron devlet bir ikilemle karşı 
karşıyadır. Böyle bir hareket, kendi düzeninin normlarını ve kurallarını zayıflatabilir, maliyeti 
artırabilir ve küçük müttefikleri daha özerk hale getirebilir. Bu ikilemden kaçmak için, patron 
devlet, küçük müttefiklerdeki yönetici grupların artan taleplerini görmezden gelir. Pakistan, 
Macaristan ve Türkiye vakalarımızın gösterdiği gibi, koruyucu devletin bu davranışı, astlarıyla 
ittifak ilişkisinin daha az uyumlu hale gelmesine veya hatta çökmesine neden olabilir. 

Mevcut dünya siyasetinin en dikkat çekici bulmacası ABD'nin müttefiklerini Çin'e veya 
Rusya'ya neden/nasıl kaybettiği olduğundan, örneklerimizi ABD önderliğindeki düzenden çıkış 
sinyali veren ülkelerden seçiyoruz. Kendi normları ve kuralları olan rakip küresel güçlerin 
yükselişi, demokratik olmayan küçük ülkelerdeki yönetici grubun iktidar hesaplarını büyük 
ölçüde etkiledi. Pakistan'daki ordu ve Suudi Arabistan'daki veliaht Prens, Obama yönetiminin 
demokrasiyi öncelikli gören politikaları nedeniyle bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya 
kaldıklarında, meşruiyetlerini yeniden sağlamak için Çin ve Rusya'ya yöneldiler. Benzer şekilde, 
demokratik olarak seçilmiş liderler de siyasi üstünlüklerini sürdürmek ve pekiştirmek için Çin 
ve Rusya ile flört etmeye başladılar. Macaristan, Türkiye ve Filipinler'de yönetici gruplar, büyük 
patronları ABD'nin baskısını dengelemek için Çin ve Rusya'ya yöneldiler. Yönetici grubun 
hayatta kalmasının küçük devletlerin ittifak ilişkileri üzerindeki etkisini göstermek için 
Pakistan, Macaristan ve Türkiye olmak üzere üç ayrı vaka seçiyoruz. Pakistan siyasetine 
orantısız bir şekilde ordu hakimken, Macaristan ve Türkiye demokratik olarak seçilmiş liderler 
tarafından yönetiliyor. Macaristan ve Türkiye NATO üyesidir. Pakistan, Soğuk Savaş sırasında 
ABD'nin geleneksel müttefiki oldu ve 11 Eylül saldırılarının ardından teröre karşı savaştı. 
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Milletlerarası faaliyet gösteren bankaların iflâsı farklı ülke mahkemelerinin yetkilerinin 
gündeme geldiği tartışmalı pek çok kanunlar ihtilafı meselesine vücut vermektedir. Mevcut 
milletlerarası iflasa ilişkin hükümler, tek bir şirketin dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösterdiği 
varsayımına dayanmaktadır. Hakikatte ise her bir ülkede, o ülkenin hukuki düzenlemelerine uygun 
olarak, bazı durumlarda birden fazla farklı tüzel kişilikler ile karşılaşılmaktadır. 

Son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler, önemli ve karmaşık hukukî sorunlar sebebiyle 
büyük iflâs davalarının dünya çapında çok sayıda yan etkilerinin olduğunu göstermiştir.  
Bu çalışmada, milletlerarası iflâs konusu, bankalar özelinde, hem AB düzenlemeleri hem UNCITRAL 
Model Kanunu hem de milli düzenlemeler açısından değerlendirilmiştir. Milletlerarası iflas bakımından 
bankalar açısından karşılaşılacak en büyük zorluk, bu yapıların sahip oldukları ekonomik büyüklükleri 
sebebiyle, ilgili devletler tarafından müdahalede bulunularak ayakta tutulmak istenmeleri (too big to 
fail) olacaktır. Benzer gerekçelerle, milli hukuk düzenlerinin, yerel düzeyde (kendi alacaklı ve 
borçlularını düşünerek) hareket etmek istemeleri, milletlerarası iflasa ilişkin genel kurumların bu 
alanda uygulanmasını zorlaştırır. 

Çalışma kapsamında, iflâs kurumunun modern ekonomik sistemeler açısından işlevsizleştiği, 
özellikle yeniden yapılandırma suretiyle finansal aktörlerin oyunda tutulmasının önem taşıdığı hususları 
da ayrıca incelenmeye değerdir. Bu nedenle, banka iflâslarının önemli bir gerekçesi olarak ifade edilen 
batık/sorunlu krediler (non-performing loans) ile etkin mücadele açısından, bu alanda önemli 
düzenlemeler yapan ülke düzenlemelerinin analizi de yapılacaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz 
COVID-19 pandemisinin, sorunlu kredi oranlarında artışlara sebep olacağı düşüncesiyle, araştırma 
içerisinde bu hususlara da yer verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Nitekim Dünya 
Bankası’nın 22 Nisan 2020 tarihli açıklamasında, yakın tarihin en keskin ekonomik çöküşünün 
yaşanacağı belirtilmiştir. 

Sorunlu krediler ile mücadele ve etkin bir bankacılık sistemi açısından merkez olarak 
nitelendirilen Singapur ve Hong Kong yanında, yakın zamanda bu alanda düzenleme yapan ve ülkemize 
sosyolojik ve ekonomik olarak benzediğini düşündüğümüz Yunanistan örnekleri incelenecektir. Ayrıca 
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan direktif teklifinin de, ülkemiz açısından yol gösterici olması 
açısından değerlendirmesi yapılacaktır. Keza çeşitli ülkelerde sorunlu kredilerle mücadele açısından 
kurulan kamu ve özel varlık yönetim şirketlerine ilişkin yasal düzenlemeler, bunların etkinliğine ilişkin 
ulusal raporlar ve IMF değerlendirmeleri de ayrıca incelenecektir. Çalışmanın bu kısmı sayesinde, 
milletlerarası bankaların iflâsı ve yeniden yapılandırılması, salt bir kanunlar ihtilafı problemi olmanın 
ötesinde, maddî hukuk ve ekonomik düzen açısından yaşanan sorunlara da temas edilmiş olacaktır.  

Bu çalışma ile nihaî olarak milletlerarası bankaların iflası halinde ortaya çıkan yetki 
uyuşmazlıkları tartışılacak, milli ve milletlerarası düzenlemeler ile AB İflas Tüzüğü ve UNCITRAL Model 
Kanunu’nun milletlerarası bankaların iflasına ilişkin eksik/zayıf yönleri tespit edilecek ve bu çerçevede 
bir milletlerarası sözleşmede nasıl düzenlemelere yer verilebileceği ortaya konulacaktır. 
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Eski Uygur Türkçesi Türk yazı dilinin en önemli dönemlerinden biri olup bu dönemde Budizm, 
Manihaizm ve Hristiyanlık gibi dinî metinlerin yanı sıra tıp ve astronomi gibi din dışı pek çok metin de 
bulunmaktadır. Her ne kadar Eski Uygur Türkçesindeki tıp metinleri din dışı metinler olarak 
değerlendirilse de bu metinlerin bir kısmı Budist felsefeyle oluşturulmuş, bunun neticesinde de insan 
anatomisi ve fizyolojisi de Budizmde önemli bir yer edinmiştir. Bu bağlamda konuyla ilgili olarak Çin, 
Tibet ve özellikle de Hint kaynakları ayrıntılı olarak incelenmelidir.  

Erken dönem Hint filozofları maddi dünyayı öncesinde dört arkasından beş temel ilkeye ve bu 
beş temel ilkeyi de birincil niteliğe indirgemişlerdir. Toprak, su, hava, ateş ve eterden meydana gelen 
bu beş ilke dünyanın görünüşünü, bileşimini, durumunu, bedenin yapısını ve işlevlerini açıklar (Wise 
1845: 30). İnsan bedeninin oluşumu nasıl bu beş temel ilkeye bağlıysa ölümü de bu beş temel ilkenin 
ortadan kalkmasına bağlıdır ve Budizme göre ölüm bir son değil aksine bir başlangıç, bir yeniden 
doğuştur. Budizm’de ölümden sonra geçen 3,5 günlük sürenin sonunda canlı bardo denilen ara 
dünyaya geçiş sağlar. Fakat canlı bu ara dünyaya geçiş yapmadan önce anne ve babanın cinsel ilişkisi 
söz konusudur. Bu durum genellikle ritüel halinde yapılır ve anne babanın cinsel birleşmesi Buddha 
Heruka ile onu kucaklayan eşi Vajravarah’ın birleşmesinin temsilidir (Gyatso 1997: 3). Bu cinsel 
birleşmenin sonrasında anne rahminde oluşan dölüt çeşitli gelişim aşamalarından geçecektir. Bu 
oluşum sürecinde embriyonun bedeninde üç ana damar yeri ve daha sonra cakralar oluşacaktır. Tantrik 
kültürde insan bedeninde yetmiş iki bin yardımcı damar, yüz yirmi ana damar, yirmi dört damar yeri, 
üç büyük damar ve dört cakra bulunur (Tsuda 1970: 64). Vücutta bulunan yirmi dört damar yeri 
bedendeki yirmi dört noktayı gösterir ve bu damar yerleri dünyada yirmi dört hac yerini de ifade eder. 
Ayrıca bedendeki ve dünyadaki bu yirmi dört yerde 24 Buddha ve bu Buddhaların 24 eşi bulunmaktadır 
(Gray 2007: 58-60). Böylece Budist felsefede dünya ile insan bedeni bir bütün halinde düşünülür ve 
insan vücudu evrenin ya da dünyanın bir minyatürü olduğu kabul edilir (Snodgrass 1985: 317).  

İşte bu çalışmada Eski Uygur Türkçesinde bulunan metinler taranacak, ölüm, cinsellik, 
embriyonun gelişimi ve bedenin oluşumu ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Böylece Eski Uygur Türkçesinde 
yer alan anatomi ve fizyoloji ile ilgili tüm kavramlar ortaya konulacaktır.  
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Bir metni çeşitli yönlerden açıklama faaliyetine “şerh” adı verilir [1]. Klasik Türk Edebiyatı’nın 
bir kolu olan Türk Şerh Edebiyatı; klasik mahiyeti kazanmış Arapça, Farsça ve Türkçe metinlerin, 
alanında yetkin müellifler tarafından şerh edildiği sahadır [2]. Son yıllarda Türk Şerh Edebiyatı sahası 
üzerine yapılan çalışmalar artış göstermeye başlamış, şerh metinlerinin muhtevası ortaya çıktıkça bu 
metinlerin Klasik Türk Şiiri araştırmaları bakımından önemli veriler sakladığı görülmüştür. Belli bir 
donanıma sahip şârihlerin kaleme aldığı bu tür eserleri inceleyerek yaşadıkları dönemin söz varlığına 
dair tespitler yapmak mümkündür. Klasik Türk şairleriyle aynı dönem ve ortamda yetişmiş şârihlerin 
bilhassa Arapça-Farsça kelime ve terkiplere verdiği manalar, bugüne kadar anlaşılamamış veya 
gözden kaçmış birtakım manaların belirlenmesinde anahtar konumundadır [3].  

16. yüzyılda yaşamış Sûdî-i Bosnevî’nin şerhleri, diğer şerh eserlerine nazaran daha geniş bir 
bakış açısının ürünüdür. O dönem Osmanlı sınırlarında yer alan Bosna’nın Foça şehrindeki Çayniça 
kasabasına bağlı Sudiçi köyünde doğan Sûdî; genç yaşta İstanbul’a gelmiş, iyi bir medrese tahsili 
görmüştür. Kendisini geliştirmek adına Osmanlı coğrafyasının ilim merkezlerini dolaşmış, hatta 
Farsçaya dair güçlükleri çözmek için bazı hocalarla şahsî görüşmeler dahi yapmıştır [4]. Hayatı 
boyunca edindiği bilgileri, başta ömrünün son on yılında yazdığı Divan-ı Hâfız, Gülistân ve Bostân 
şerhleri olmak üzere sekiz şerhine yansıtmıştır. Bunlar, Klasik Türk Şiiri’nde geçen bazı kelime ve 
terkiplerin anlaşılmasına katkıda bulunacak türden bilgilerdir. Haliyle onun şerhlerindeki söz varlığını 
etraflıca değerlendirmek, Klasik Türk Şiiri metinlerinin günümüz okuyucusu tarafından daha iyi 
anlaşılmasını sağlayacaktır.  

Çalışmamızda, Sûdî’nin şerhlerinin Klasik Türk Şiiri araştırmalarına katkısı göz önünde 
bulundurulup metin merkezli ve mukayeseli bir araştırma izlenmektedir. Buna göre; 16. yüzyılda 
yaşamış donanımlı bir şârihin eserlerinden hareketle Klasik Türk şiirinde geçen ancak manası 
bilinmeyen, yanlış bilinen ya da farklı bir manası dikkatten kaçmış kelimeler tespit edilip ortaya çıkan 
sonuçlar Klasik Türk şiiri metinlerine uygulanmaktadır. Bu sunumda ise çalışmamızın ilk aşamasında 
elde edilen bazı veriler, örnekler üzerinden gösterilecektir. 
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