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ÖNSÖZ
Bilimin mutfağı olarak değerlendirilen üniversiteler akademik bilginin teknolojik
ürünlere dönüşmesini sağlayan ve böylece üretimi tetikleyen ortamlardır.
Teknolojinin bu kadar hızla değiştiği ve geliştiği bir ortamda Üniversitelerin
mevcut teorik ve pratik bilgi ihtiyaçlarının değişmesi, çeşitlenmesi ve
sürdürülebilir ar-ge faaliyetleri çok önemli rol oynamaktadır.
İktisadi gelişmenin en önemli unsurlarından biri sanayileşmek ise sanayileşmenin
devamlı ve yayılan bir yapı kazanması içinde teknolojik ilerleme ve ar-ge
üretiminin yapılması diğer önemli bir unsurdur. Türkiye’de bilim politikası
alanındaki çalışmaların bir değerlendirilmesi yapıldığında ar-ge çalışmaları için
yeterli kaynağın ayrılması, ayrılan kaynakların da harcanmasında etkili
koordinasyon denetimi ve sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli
kılmak için bilim ve teknoloji politikaları geliştirmede, bunları gerçekleştirecek
altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamada, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini destekleme ve yürütmede, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada
üniversitelere önemli görevler düşmektedir.
Bu hedefe ulaşmada, Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilimsel
araştırmaların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını, disiplinler arası ve ulusaluluslararası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Üniversitemiz
bünyesinde kurulan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün
sorumluluğu büyüktür. Koordinatörlüğümüz genç ve girişimci araştırmacılara
maddi ve manevi destek vererek ar-ge ve yenilikçilik odaklı çalışmalara teşvik
etmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmaların
kalitesini yükseltmede ve araştırmacıları doğru alanlara yöneltmede
Koordinatörlüğümüz önemli çalışmalar yapmaktadır.
Bu değerli çalışmada 2010-2011 yılları içerisinde BAP Koordinatörlüğümüz
tarafından desteklenen araştırma projelerinin özetlerine yer verilmektedir.
Üniversitemizde yürütülen araştırma faaliyetleri ve projeler konusunda kurum içi
ve kurum dışı paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu değerli
çalışmada emeği geçen proje ekipleri ve BAP Koordinatörlüğü çalışanlarına
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilerim.
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
Rektör
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SUNUŞ

Üniversitelerin yarınlarda var olabilmeleri, dünya üniversiteleri ile yarışı devam
ettirebilmeleri için eğitim-öğretim faaliyetlerine ek olarak, ülkemize ve insanlığa
fayda sağlayacak Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, disiplinler arası ve
ulusal-uluslararası işbirliğinin ve inovasyon sisteminin belkemiğini oluşturan
üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi artık bir zorunluluktur. Bu anlamda
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin prestijli bir dünya üniversitesi olması yolunda
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne (BAPK) önemli görevler
düşmektedir. Bu amaçla BAPK, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime,
evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik,
sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, Yıldız Teknik
Üniversitesi öğretim üye ve/veya elemanlarının, uluslararası kurum/kuruluşların
katılımıyla da yapılabilecek bilimsel araştırma projelerine destek sağlamaktadır.
BAP koordinatörlüğümüzce, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürmekte olan
öğrencilerin öğretim programları gereğince tez danışmanı yöneticiliğinde
yürüttükleri Yüksek Lisans Tez Projesi (YÜLAP), Doktora Tez Projesi (DOP),
doktoralı genç bilim insanlarının araştırmalarını sürdürebilmeleri için desteklenen
Genç Araştırmacı Destek Projesi (GEP), ve proje yürütücüsünün sadece YTÜ
öğretim üyelerinden oluştuğu ve proje ekibinin, üniversite içinden/dışından,
ulusal/uluslararası üniversite/araştırma kurumlarında görevli, en az üç
araştırmacıdan oluştuğu Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP) olmak üzere dört çeşit
proje desteği verilmektedir. Kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve bu
desteklerin fakültelerimize mümkün mertebe dengeli dağılımı için özen
gösterilmektedir.
2011’den itibaren desteklenen KAP ve GEP projelerinin başarı ile
sonuçlanabilmesi için SCI veya SCI-E kapsamındaki dergilerde en az bir yayın
yapılmış veya yayının kabul edilmiş olması şartı getirilerek, araştırma
projelerinden çıkan yayın ve bildiri sayısının arttırılması ile üniversitemizin
uluslararası düzeyde adının duyurulmasına katkıda bulunulması sağlanmıştır.
Son 3 yıl (2010-2012) içinde BAP koordinatörlüğünce desteklenen araştırma
projelerinin özetlerinin yer aldığı bu iki derleme kitap ile projelerin sanayi ve
öğretim elemanları ile paylaşılması ve ortak çalışmalar yapan araştırmacılarımızın
birbirleriyle ve sanayi ile bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Böylece proje
sonuçlarının daha yaygın bir etki oluşturmasına katkı sağlanacaktır. Proje
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sayısının fazla olması nedeniyle son 3 yılda desteklenen projeler 2 kitap halinde
hazırlanmıştır.
2010-2012 yılları arasında BAPK tarafından desteklenen proje sayılarının ve
toplam destek miktarının yıllara göre dağılımı Şekil 1 ve 2’de verilmiştir. 2012
yılı itibariyle proje sayımız 464 ve son 3 yılda toplam destek miktarı yaklaşık
10.234.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında 66 proje desteklenirken, 2012
yılında desteklenen proje sayısı 239 dur. Özellikler döner sermaye gelirlerimizin
artması destek miktarının artmasına neden olmuştur. Proje sayılarının fakülteler
bazında dağılım Tablo 1’de verilmiştir. BAPK tarafından desteklenen 464 adet
projenin 132 si (%28) Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 120 si (%25) ise KimyaMetalurji fakültesi tarafından sunulmuştur.
BAP koordinatörlüğümüzün önümüzdeki yıllarda da amacı desteklenen proje
sayılarını artırırken aynı zamanda sonuçları ulusal ve uluslararası yayına ve ürüne
dönüşecek nitelikli projelerin desteklenmesini sağlamak olacaktır.

Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü
İstanbul, 2013.

6

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

PROJE SAYISI
239

250

200

159

150
91
100

66

51

50

0
2008

2009

2010

2011

2012

YILLAR

Şekil 1. Proje sayılarının yıllara göre dağılımı
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Şekil 2. Proje destek miktarının yıllara göre dağılımı
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Tablo 1. Proje sayılarının fakültelere göre dağılımı

FAKÜLTE
Fen-Edebiyat Fakültesi

2010

2011

TOPLAM

15

54

69

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0

2

2

Mimarlık Fakültesi

2

8

10

Elektrik-Elektronik Fakültesi

11

13

24

İnşaat Fakültesi

10

18

28

Makine Fakültesi

3

12

15

Kimya-Metalurji Fakültesi

17

43

60

Sanat ve Tasarım Fakültesi

0

1

1

Eğitim Fakültesi

3

3

6

Gemi İnş. ve Deniz. Fakültesi

2

5

7

Meslek Yüksek Okulu

1

0

1

Sosyal Bilimler Ens.

1

0

1

Enformatik Bölümü

1
66

0
159

1
225

GENEL TOPLAM
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İÇİNDEKİLER
2010 YILINA AİT PROJELER

Sayfa No

Fen – Edebiyat Fakültesi

11

Mimarlık Fakültesi

41

Elektrik – Elektronik Fakültesi

44

İnşaat Fakültesi

62

Makine Fakültesi

78

Kimya – Metalurji Fakültesi

83

Eğitim Fakültesi

111

Gemi İnşaatı ve Denizcilik

116

Sosyal Bilimler Enstitüsü

120

Meslek Yüksek Okulu

122

Enformatik Bölümü

123

2011 YILINA AİT PROJELER
Fen – Edebiyat Fakültesi

126

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

231

Mimarlık Fakültesi

235

Elektrik – Elektronik Fakültesi

258

İnşaat Fakültesi

289

Makine Fakültesi

321

Kimya – Metalurji Fakültesi

344

Sanat ve Tasarım Fakültesi

435

Eğitim Fakültesi

437

Gemi İnşaatı ve Denizcilik

440
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2010 YILINA AİT ARAŞTIRMA PROJELERİ
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Proje No: 2010-01-01-DOP01
GERİNİM ALTINDAKİ TEK DUVARLI KARBON NANOTÜPLERİN ELEKTRONİK
YAPILARINDAKİ DEĞİŞİM: PARALEL O(N) SIKI-BAĞ MOLEKÜLER DİNAMİK
SİMÜLASYONU
Prof. Dr. Gülay DERELİ
Doktora Öğrencisi Necati VARDAR
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-05-15

ÖZET
Tek Duvarlı Karbon Nanotüp (TDKNT) ler, sağlamlıkları, önemli mekanik ve
elektronik özellikleri nedeniyle nanoteknoloji araştırmalarında ön sıralarda yer almaktadır.
Katkılamaya gerek olmadan sadece geometrik parametrelerinin değiştirilmesi ile
elektronik özelliklerinin değiştirilebilir olması, TDKNT lere elektronik uygulamalarda
önemli bir yer verir. Geometrik yapılarına bağlı olarak metal veya farklı enerji bant
aralıklarına sahip yarıiletken özelliği gösterirler. Germe ve sıkıştırma (gerinim) etkisi
yarıiletken zig-zag TDKNT lerin enerji bant aralıklarını değiştirebilmekte yarıiletken-metal
geçişlerine neden olmaktadır. TDKNT ler kullanıldıkları elektronik devrelerde ani olarak
yerel sıcaklık artışlarına uğramaktadır. Sıcaklık, TDKNT lerin yapısal kararlılığını,
mekanik ve elektronik özelliklerini etkilediğinden nanotüplere dayalı aygıtların
performansları açısından kritik bir parametredir. Bu yüzden TDKNT lerin düşük / yüksek
sıcaklıklarda mekanik ve elektronik özelliklerinin incelenmesi önem kazanmaktadır.
Önerilen proje ile; TDKNT simülasyonları için kendi geliştirdiğimiz N-mertebe Sıkı-Bağ
Moleküler Dinamik (O(N) SBMD) simülasyon yöntemi kullanılarak gerçek uzayda; düşük /
yüksek sıcaklıklarda germe ve sıkıştırma etkisi altında TDKNT lerin elektronik yapıları
incelenecektir. Sıcaklık arttıkça yarıiletken TDKNT lerin enerji bant aralığı azalır. Proje ile
düşük sıcaklıklarda (0.1K – 300 K) gözlenen farklı davranışa açıklık getirilecektir.
Literatürde az sayıda çalışılan germe/ sıkıştırma gerinimleri altında elektronik yapının,
enerji bant aralıklarının değişimi için seçilmiş TDKNT ler simule edilerek sistematik bir
araştırma ile bir kurala bağlanmaya çalışılacaktır. Düşük / Yüksek sıcaklıklarda germe /
sıkıştırma etkisi altındaki TDKNT lerin elektronik yapılarının, enerji bant aralıklarının
değişiminin incelenmesi bu konuda yapılacak olan ilk çalışma olarak TDKNT lerin nano
aygıtlardaki kullanımları açısından önemli bir çalışma olacaktır.
Düşük / yüksek sıcaklıklarda germe / sıkıştırma etkisi altındaki TDKNT lerin
elektronik yapılarını incelemek için gerinim değerleri z-doğrultusunda % boy artışı olarak
uygulanarak her bir gerinim değerinde TDKNT lerin ortalama toplam enerjileri, fermi enerji
seviyeleri tespit edilecektir. Gerçek uzay elektronik durum yoğunluğu grafikleri çizilecektir.
Gerinim nedeni ile enerji bant aralıklarında oluşacak değişiklikler tespit edilecektir.
Yarıiletken-metal-yarıiletken geçişleri incelenerek bir kurala bağlanmaya çalışılacaktır.
TDKNT lerin düşük / yüksek sıcaklıklarda, germe / sıkıştırma etkisi altında kiralitelerine ve
çaplarına bağlı olarak, yapısal kararlılıkları ve fiziksel özelliklerindeki değişim
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incelenecektir. Bu değişimlerin TDKNT lerin simetrik yapılarını etkileyerek yarıiletkenmetal-yarıiletken geçişlerine neden olduğu konularında varsayımlar yapılacaktır. Ayrıca
gerinim altındaki TDKNT lerin elastik / plastik geçişleri tespit edilerek, sanal ortamda
dayanıklılık testleri yapılacaktır.
Proje ile önerilen çalışmalar, ileride elektronik aygıtlarda kullanılacak TDKNT lerin
elektronik yapılarının kontrolü hakkında kıymetli bilgiler verecektir. Düşük / yüksek
sıcaklıkların gerinim altındaki TDKNT lerin yarıiletken-metal-yarıiletken geçişlerini nasıl
etkilediği ilk defa incelenecektir. Örneğin bir nano aygıtta yarıiletken olarak kullanılmak
üzere seçilen bir TDKNT nin sıcaklık etkisi altında germe/sıkıştırma deformasyonları ile
nasıl bir metal e dönüşebileceğini göstermeyi planlamaktayız.

SUMMARY
Single Wall Carbon Nanotubes (SWCNTs) have attracted wide attention for
application in nano-devices due to their high flexibility and strength depending on their
chirality and diameter. What is so special about SWCNTs is that their electronic and
structural properties can change with diameter and chirality. The conductivity of SWCNT
is mostly determined by the chirality of the tubes. Depending on their chirality, they could
be a metal or wide/narrow gap semiconductor. Conductivity of the nanotubes may also
change due to uniaxial compressive or tensile deformations. Such deformations at
elevated temperatures can modify the band gap of the nanotubes, causing metalsemiconductor-metal transitions of the nanotubes. Motivated with the scarse studies in
literature, we started an MD simulation project to examine the band gap changes of
SWCNTs under various uniaxial compressive and tensile loads at elevated temperatures.
During our simulations we will use the Order N Tight-Binding Molecular Dynamics
technique in parallel environment which is improved and successfully applied to SWCNT
simulations by G.Dereli. The order N technique solves the band energy in real space and
makes the approximation that only local environment contributes to the bonding and
hence the band energy of each atom. The temperature dependence of the band gaps of
semiconducting SWCNT is important for the variety of its potential applications. For
semiconducting SWCNTs, energy band gaps decrease with increasing temperature. In
the proposed project, we shall study the unexpected behavior observed between (0.1K300K) and also the high temperature energy band gap behavior of the semiconducting
SWCNTs. The band gaps of SWCNTs are modified by both compressive and tensile
strains and the zig-zag semiconducting SWCNTs show a semiconductor-metal transition
with strain. In the project, a systematic simulation study will be performed using the
SWCNTs of different we have chosen to address the chirality effect on the energy band
gap modulation of SWCNTs through tensile or compressive strains that cause the
semiconductor-metallic transitions in zig-zag semiconducting SWCNTs.
We will be showing temperature effects over a broad range for the first time in the
literature. We also plan to examine the physical properties of strained SWCNTs at high
and low temperatures. We will show how the application of strain modifies the symmetries
of the SWCNTs cause changes in the electronic structure. In the proposed project, we
will also determine the elastic/plastic regions and the durability of the strained nanotubes.
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Proje No: 2010-01-01-YL01
KİMYASAL SPREY PÜSKÜRTME TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN FEPC / Sİ
HETEROEKLEMLERİN ELEKTRİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİ
Prof. Dr. Kubilay KUTLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Pelin AYDOĞAN
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Organik yarıiletken malzemelere geleceğin malzemesi gözüyle bakılmaktadır.
Bilgi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen elektroniğin temel malzeme taşı olan
silisyuma uyumlu yeni malzeme arayışları, dikkatleri organik yarı iletken malzemeler
üzerinde toplamış durumdadır [1]. Özellikle ftalosiyaninler, optik algılayıcılar ve gaz
sensörleri gibi bazı alanlarda olmazsa olmaz malzemelerdendir. Dolayısıyla, bu
malzemelerin ince filmlerinin elektriksel ve optik özelliklerinin sıcaklık,ışık,nem ve
hazırlanma şekli gibi parametrelere bağlılığının belirlenmesi hem yeni uygulama
alanlarının araştırılması hem de mevcut uygulamalarda üretilen aygıtın geliştirilebilmesi
konusunda bir ön bilgi sağlayacaktır.
Ftalosiyaninler, ısıl ve kimyasal kararlılıkları [2], yakın infrared (IR) bölgede
yüksek soğurma bandına sahip olmaları [3] ve elektriksel özelliklerinin katkılıma ile büyük
oranda değiştirilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı çok çalışılan organik yarıiletken
malzemelerden biridir[1–10].Ftalosiyaninler üzerindeki çalışmaların bir kısmı farklı
moleküler yapılara sahip yeni malzemelerin sentezlenmesi üzerine, diğer bir kısmı da bu
malzemelerin elektriksel, optik ve manyetik özelliklerinin belirlenerek yeni uygulama
alanlarının araştırılması üzerinde odaklanmıştır.
Bu çalışmanın amacı; ilk defa kimyasal sprey püskürtme tekniği ile FePc ince
filmlerin n ve p- tipi silisyum altlıklar üzerine üretilmesi ve bunlardan p-n ve p-p
heteroeklemler hazırlanarak elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesidir.
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SUMMARY
Organic semiconductors have attracted worldwide interest since the discovery of
electroluminescence of polymers [1], which opened many opportunities for industrial
applications. Since then, a considerable amount of works have been devoted to organic
materials, allowing a better understanding of their properties as well as the physical
processes, which take place in materials and devices. In the recent years, interest in
organic semiconductor thin films has been increased dramatically. Devices like organic
light-emitting device (OLED) [1-5], organic field effect transistors [6,7] and organic solar
cells have already been realized.
Thin solid films of phthalocyanines (Pc) and related metal complexes are of
considerable interest in a number of studies about semiconductivity of molecular
materials. This interest is mainly based on their high thermal and chemical stability as
well as high optical absorption in the visible range and photoconductivity [3-9].
In this study, ıron phthalocyanine thin films will be growned on n-type and p-type
Silicium by spray pyrolysis technique and the electrical and optical properties of p-p and
p-n heterojunctions will be observed.
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FARKLI ORTAMLARDA ÇOK BİLEŞENLİ TEK KAP YÖNTEMİ İLE MANNİCH
REAKSİYONU
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ÖZET
β-amino ketonların ve aldehitlerin hazırlanmasında klasik bir metod olan Mannich
reaksiyonu organik kimyada farmasötik ve doğal bileşiklerin sentezinde kullanılan en
önemli temel reaksiyonlardan biridir. Son yıllarda direkt katalitik Mannich reaksiyonundaki
gelişmeler çok dikkat çekmektedir[1,2]. Su gibi toksik olmayan çözücü ortamı, enerji
tasarrufu sağlayan ultrasound, mikrodalga ısıtması ve triflat gibi katalizörler ile çoklu
bileşenli tek kap gibi, çevre dostu metodlar kullanılarak reaksiyonların gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır[3-5].
Son zamanlarda Lewis asidinin yeni bir tipi olarak nadir toprak metal triflat
RE(OTf)3 , katalizli organik sentezler geliştirilmiş ve birçok reaksiyonlara uygulanmıştır[69]. Triflatların birçok karakteristik özelliği vardır ki bunlar sulu çözücülerde kimyasal yapısı
değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen kuvvetli Lewis asidleri gibi
davranır.
Projemizin ilk aşamasında; Mannich metoduna göre substitue aril- ya da hetaril
aldehidler, α-hidrojen içeren karbonil bileşikleri, aril aminler oda sıcaklığında yüksek hızlı
karıştırma, ultrasonik banyo ve mikrodalga yardımı ile triflat katalizörlüğünde yeni
heterohalka substituentli β-aminoketonlar sentezlenecektir.
Projenin ikinci ve son aşamasında ise elde edilen yeni bileşiklerin kromatografik
yöntemler ile saflaştırma işlemleri gerçekleştirilerek FTIR, 1H NMR, 13C NMR, ve GC-MS
ile yapıları aydınlatılacaktır. Ayrıca sentezlenen katılma ürünlerinin biyolojik aktivite
ölçümleri için çalışmalar yapılacaktır.
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SUMMARY
Mannich reaction that is a classical method in the preparation of β-amino ketones
and aldehydes is one of the most basic reactions used in organic chemistry for the
synthesis of pharmaceuticals and natural compounds. The progress in the direct catalytic
Mannich reaction is attracting great attention in recent years[1,2]. Reactions are planned
to be realized by environmental friendly methods like nontoxic solvent medium that is
water, ultrasound, microwave heating that reduces the energy consumption and multicomponent one-pot for the catalyzers like triflate[3-5].
Recently, rare-earth metal triflate, especially RE(OTf)3, catalyst organic synthesis
were developed as a new type of Lewis acid and were applied in many reactions[6-9].
Triflates have many characteristic features such as they act as Lewis acids that can be
mixed with other substance or substances without changing their chemical structure in
water solvents.
New heterocyclic substitute β-aminoketones will be synthesized by the high
speed stirring, ultrasound cleaner and microwave assisted at room temperature
according to Mannich method from substituted aryl or hetarylaldehydes, α-hydrogen
containing carbonyl compounds, aryl amines under triflate catalyst in the first stage of
our study.
The second and the final step of the study will be the purification of the newly
obtained compounds by chromatographic processes and clarifying their structures by
FTIR, 1H NMR, 13C NMR and GC/MS. The corporation with various institutions will be
made for the biological activity measurements of the synthesized adaptive products.
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MULTİKOMPONENT YÖNTEMİYLE SENTEZİ
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ÖZET
Tiyazolidinonlar ve türevleri, makro halkalı kompleks ilâçların yapılarında yer
alıyor olmaları, endüstrideki uygulamaları ve biyolojik özelliklerinden dolayı farmasötik
amaçlı araştırmalarda kullanılmaları nedeniyle heterohalkalı bileşikler içinde önemli bir
yer tutmaktadırlar.
Ayrıca, tiyazolidinon halkasının 2-, 3-, 4- ve 5-pozisyonlarında değişik fonksiyonel
grupların yer almış olması geniş bir farmakolojik aktiviteye sahip sentetik ürünlerin elde
edilmesine olanak sağlamaktadır.
Yapılan literatür araştırmalarının ışığında, bu çalışmada biyolojik aktiviteye sahip
olabilecek bazı yeni tiyazolidinon türevlerinin sentezlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma başlıca iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamakta, hedeflenen sentez
işlemlerinde substrat olarak kullanılacak olan substitue tiyoüreler, aril izotiyosiyanatlar ve
substitue aminler ile reaksiyonundan hazırlanması planlanmaktadır. Tiyoüreler ileri
reaksiyonlar verebilme yetenekleri nedeniyle kükürt ve azot içeren heterohalkalı yapıdaki
bileşiklerin sentezlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, tiyoüre türevleri son
yıllarda gösterdikleri antitüberküler, antibakteriyel, antifungal, anti-HIV, antihipertansif ve
özellikle antikonvülzan gibi önemli biyolojik aktiviteleri nedeniyle dikkat çekmektedirler.
Çalışmanın esasını oluşturan ikinci basamakta ise daha önce hazırlanmış olan
substitue
tiyoürelerin herbirinin, kloroasetik asid ve hetaril aldehidler ile
çiklokondenzasyonu tek-kap multikomponent reaksiyon tekniğinden yararlanılmak
suretiyle gerçekleştirilerek ve yeni 5-substitue-2-hetaril(aril)imino-4-tiyazolidinon
bileşiklerinin elde edilmesi hedeflenmektedir.
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SUMMARY
Thiazolidinones and derivatives have an important place in the area of
heterocyclic compounds because of their presence in the structures of macrocyclic
complex drugs, their applications in industry and usage in pharmaceutical researches due
to their biological properties.
Besides, modification of the 2-, 3-, 4- or 5-positions of thiazolidinone ring is
successful to achieve synthetic products with a wide spectum pharmacological activity.
In the light of literature researches made, synthesis of some new thiazolidinone
derivatives that may have biological activity is aimed in this study.
The study consists of two steps. In the first step, substituted thioureas which were
planned to use as substrates in the principal reactions, will prepare by the reaction of aryl
isothiocyanates with substituted amines. Thioureas have an important role in the
synthesis of sulfur- and nitrogen-containing heterocyclic compounds due to their ability to
make advanced reactions. Addition to this, thiourea derivatives have attracted attention
during the last decades due to their significant biological activities as antitubercular,
antibacterial, antifungal, anti-HIV, antihypertensive as well as good anticonvulsant
properties.
In the second step which is the main part of the study, cyclocondensation of each
of the previously prepared substitued thioureas with chloroacetic acid and hetaryl
carboxaldehydes is achiev by the technique of one-pot multicomponent reaction; and new
5-substitued-2-imino-4-thiazolidinone compounds will obtain.
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ÖZET
Henry reaksiyonu ya da nitroaldol katılması, organik sentezlerde C-C bağı
oluşturan klasik reaksiyonlardan biri olarak çok yaygın bir şekilde tanınır1,2. Nitroaldol
reaksiyonları doğal bileşiklerin sentezinde, poliaminoalkoller, polihidroksillenmiş amidler
ve farmasötik endüstrisindeki artan uygulamasının bulunması ve gelişmesi sebebi ile
önem taşımaktadır3-8. Artan kompleksite ile tüm bu sentetik hedeflerin ardından kemo-,
regro-, disastereo- ve enantiyo seçicilik üzerinde durulması reaksiyonların gelişiminde rol
üstlenmiştir. Kompleks moleküllerin yorumlanmasında reaksiyonların ve stratejisinin
belirlenmesinde kemoselektivite gereklidir9. Buna rağmen baz varlığında organik çözücü
içersinde gerçekleştirilen klasik nitroaldol reaksiyonu farklı karbonil bileşikleri arasında
düşük kemoselektiviteye sahiptir10. Uçucu ve toksik organik çözücüler de çevre üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki nedeniyle verimi etkilemeyecek şekilde çevreye dost
reaksiyon koşullarını sağlamak uygun olacaktır.
Son yıllarda katalizör kullanarak gerçekleştirilen Henry reaksiyonundaki
gelişmeler çok dikkat çekmektedir. Su gibi toksik olmayan çözücü ortamı, enerji tasarrufu
sağlayan mikrodalga ısıtması, ultrasound sistem kullanımı, kiral schiff bazı ligand ve triflat
bileşikleri gibi katalizörler ile çoklu bileşenli tek kap gibi, çevre dostu metodlar
kullanılarak reaksiyonların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Projemizin ilk bölümünde; Henry reaksiyonuna göre substitue aril- ya da hetaril
aldehidler, çeşitli nitroalkanlar ile bazik şartlar altında reaksiyona sokularak yeni nitroaldol
ürünleri (β-nitroalkol) sentezlenecektir. Klasik nitroaldol reaksiyonu olarak bilinen bu
yöntem farklı sıcaklıklarda, ultrasonik banyo ve mikrodalga yardımı ile de denenerek
ürünün daha yüksek verim ve daha kısa sürede sentezlenmesi hedeflenmektedir.
Projemizin ikinci bölümünde Henry (nitroaldol) reaksiyonunun triflat bileşikleri,
kiral schiff bazı ligandları katalizörlüğünde, ayrıca çeşitli ketonlar kullanarak elde edilecek
ürünlerin oluşumdaki reaksiyon verimi, reaksiyon süresi, kemoselektivite ve
enantiyoselektivite gibi etkileri incelenecektir.
Projenin üçüncü ve son bölümünde ise elde edilen yeni bileşiklerin kromatografik
yöntemler ile saflaştırma işlemleri gerçekleştirilerek FTIR, 1H NMR, 13C NMR, ve GC-MS
gibi spektroskopik yöntemler ile yapıları aydınlatılacaktır. Ayrıca sentezlenen katılma
ürünlerinin biyolojik aktivite ölçümleri için çeşitli kuruluşlar ile işbirliği yapılacaktır.
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SUMMARY
The Henry or nitroaldol reaction is commonly recognized as one of the C-C bond
formily classical reaction in organic synthesis1,2. The nitroaldol reactions thus developed
have found increasing applications in pharmaceutical industries3,4, synthesis of natural
products5,6 polyaminoalcohols and polyhydroxylated amides7,8. The pursuit of all these
synthetic targets with increasing complexity has resulted in the development of reactions
that emphasize chemo-, regio-, disastereo-, and enantioselectivity. In defining the
strategies and reactions to construct complex molecules, chemoselectivity is required9.
However, the classical nitroaldol reaction performed in organic solvent in the presence of
base has low chemoselectivity among different carbonyl compounds10. The volatile and
toxic organic solvents also have an important impact on the environment. Thus it is
necessary to adopt environmental friendly conditions to impress these competitive
reactions without compromising the yield.
The developments in Henry reactions that are realized using catalyzers have
received great attraction in recent years. Environmental friendly methods such as solvent
medium that is not toxic like water, energy saving microwave heating, ultrasound system
usage, multi-component one pot usage with catalyzers like chiral Schiff base and triflate
compounds have been privileged.
In the first part of our study; According to Henry reaction, new β-nitroalkanols will
be synthesized from substituted aryl or hetarylaldehydes, by reacting with various
nitroalkans in basic medium. This method that is known as conventional nitroaldol
reaction will be tested at different temperatures, using ultrasound cleaner and microwave
assistance in order to have higher yields and shorter synthesis time for the resulted
product.
The reaction yields, reaction times, kemoselectivity and enantioselectivity of the
Henry reaction fort he resulted products will be investigated using triflate compunds and
chiral Schiff base ligand catalyzers in addition to different ketons in the second part of our
study.
The third and the final step of the study will be the purification of the newly
obtained compounds by chromatographic processes and clarifying their structures by
FTIR, 1H NMR, 13C NMR and GC/MS. There to the corporation with various institutions
will be made for the biological activity measurements of the synthesized adaptive
products.
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ÖZET
Metal ftalosiyaninler, yüksek sıcaklık, ışık ve kuvvetli kimyasal çevrelere
gösterdikleri dirençle tanınan çok ilginç ve önemli bileşiklerdir. Ftalosiyaninlerin optic ve
elektronik özellikleri, boya, infraret güvenlik araçları (sensörler), bilgi depolama ve disk
yazma, ve de kanserin foto dinamik terapisi (PDT) gibi geniş uygulama alanlarında geniş
şeklide araştırılmaktadır. Ftalosiyaninlerin, elektronik olarak görünür bölgede (UV) sahip
oldukları yüksek absopsiyon katsayısı (ε > 105M−1 cm−1) kanser araştırmalarında çok
önemlidir. Görünür UV bölgedeki (600-800 nm), uyarılmış triplet ömrünün uzunluğu,
yüksek verimle etkili singlet oksijen üretimini O2(1∆g) sağlar. Singlet oksijen kanserli
hücreleri parçalarken, sağlam hücrelere zarar vermemektedir. Bu yönü ile foto dinamik
terapi (PDT), bilinen kanser tedavilerinden daha etkili ve zararsız bir yöntem olarak hızla
gelişmektedir.
Ftalosiyaninlerin suda ve organik çözücülerdeki çözünürlüklerinin azlığı, onların
uygulama alanlarında sınırlamalara sebeb olmaktadır. Ftalosiyaninlerin çözünürlüğü, taç
eter, alkil, alkoksi, alkiltiyo, N ve O içeren gruplar gibi farklı türlerde hacimli ve uzun zincirli
fonsiyonel grupların ilavesi ile arttırılabilir. Foto dinamik uygulamada, ilaç hasta kanına
direk enjekte edileceği için suda çözünür ftalosiyanin bileşikleri ayrıca çok büyük öneme
sahiptir. Suda çözünebilir ftalosiyaninler organik çözücüde çözünenlere kıyasla
fotodinamik terapide ışığa duyarlı maddeler olarak daha etkin ve zararsız bileşikler olarak
kullanılabilirler.
Etkili fotosensitiv (ışığa duyarlı madde) ftalosiyaninler Zn, Al ve Si gibi dolu
orbitallere sahip geçiş metallerleri ile elde edilebilirler. Bu metallere sahip ftalosiyaninler
yüksek triplet verimine ve ömrüne sahiptirler ve yüksek verimle singlet oluşumunu
sağlarlar. Yüksek singlet oksijen değerlerine sahip foto sensetizerler PDT
uygulamalarında etkin olarak kullanılabilirler.
Bu çalışmada, özellikle Zn ve Al gibi diamanyetik özelliklere sahip metallerle yeni
çözünür ( organik çözücülerde ve suda) ftalosiyanin bileşikleri sentezlenip, bu bileşiklerin
fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerini çalışılacak, sentezlenen bileşiklerin kanserin
fotodinamik tedavisinde kullanılabilme potansiyelleri tartışılacaktır.
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SUMMARY
Metallophthalocyanines (MPcs) have been known to have very interesting
properties coupled with excellent stability to heat, light and strong chemical environments.
Their optical and electronic properties have been exploited in various applications
including as pigments, in infrared security devices, in information storage and computer
disk writing and in photodynamic therapy of cancer (PDT). For PDT applications, it is
important that MPcs exhibit high absorption coefficients (ε > 105M−1 cm−1) in the visible
region of the spectrum, mainly in the phototherapeutic window (600–800 nm) and a long
lifetime of triplet excited state to produce efficiently singlet molecular oxygen, O2(1∆g).
Applications of phthalocyanines are restricted owing to their insolubility in
common solvents and water. The solubility of phthalocyanines can be improved by
introducing different kinds of bulky substituents, such as crown ethers, alkyl, alkoxy and
alkylthio and the donor atoms such as N and O within the substituents at the periphery of
the phthalocyanines. For PDT applications, the drug is injcted into the patient‘s blood
stream, and since the blood itself is a hydrophilic system, water solubility becomes crucial
for a potential photosensitizer for PDT.
Incorporation of non-transition metal ions in the core of the phthalocyanines ring
results in the metallophthalocyanine complexes with the high triplet state and long time,
which are required for efficient photosensitization. Closed shell, diamagnetic ions, such
as Zn+2, Al+3 and Si+4 are expected to show high photosensitizing abilities. This work
investigates the photosensitizing tendencies of some Zn+2 tetra substituted
phthalocyanine and its quaternized derivative.
The report herein is based on the photophysical and photochemical properties of
new tetra substitution peripheral zinc (II) and quaternized zinc (II) phtalocyanines, with
good solubility in common organic solvents. The effect of the solvent on their
photophysical and photochemical properties will be evaluated in different solvents.
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ÖZET
İşlenmiş gıdaların üretiminde, teknolojik işlemlere yardımcı olma, mikrobiyolojik
bozulmayı önleme, dayanıklılığı arttırma, besleyici değeri koruma, renk, görünüş ve
lezzet gibi duyusal özellikleri düzeltme gibi değişik amaçlarla çeşitli kimyasal maddeler
kullanılanmaktadır. Bununla birlikte her kimyasalın alınan miktarına bağlı olarak zararlı
etki gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle gıda katkı maddeleri olarak adlandırılan bu
kimyasal maddelerin gıda ürünleri içindeki miktarlarının analizi insan sağlığı açısından
çok önemlidir.
Katkı maddelerinin analizinde genellikle yüksek basınçlı sıvı kromatografisi
(HPLC) yöntemi kullanılmıştır. Ancak bu yöntemin metot optimizasyonu için fazla sayıda
ön işlem yapılması gerekmektedir. Pahalı ve zaman alıcı bu yönteme karşı çeşitli katkı
maddelerinin analizinde spektroskopik verilere çok değişkenli kalibrasyon yöntemleri
başarıyla uygulanmaktadır. Ancak çok karmaşık örneklerin analizinde bu yöntem yetersiz
kalmaktadır.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, çoklu karışımların analizinde, çok
değişkenli kalibrasyon yöntemlerinin HPLC verilerine uygulanmasının, spektrofotometrik
verilere uygulanmasından daha üstün olduğu görülmüştür. Ayrıca bu yöntemin klasik
HPLC’ye göre de çok önemli avantajları vardır. Bununla birlikte katkı maddelerinin
analizinde bu yöntem henüz uygulanmamıştır.
Bu projede, çok sık tüketilen çeşitli gıda ürünlerinin içerdiği farklı gruplardaki katkı
maddelerinin bir arada analizleri için PDA (fotodiyot dizisi) detektörlü HPLC verilerine
uygulanabilecek çok değişkenli kalibrasyon yöntemleri geliştirilecektir. Ayrıca geliştiren bu
yöntemler referans metodlarla karşılaştırılacaktır.
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SUMMARY
In the manusfacture of processed foods, various chemicals are used for different
purposes.These are the simplify of the preparation process and prevention of
microbiolgical spoilage, enhancement of stability, protection of nutritional value of the
food, and improvent of colour, look and taste of the product. However, it is known that
these chemicals have harmful effects depending on its amounth. So, the analysis of the
food additives in food products is very important in the view of human health.
In the analysis of the additives, HPLC techniques are frequently used. However,
numerous experimants are required for the method optimization of these techniques.
Multivariate calibration methods have bean applied to spectrophotometric data in the
past. These methods have some advantages againts expensive and time consuming
methods and have been applied succesfully in the analysis of food addities. However,
these methods are not satisfied for the analysis of a wide range of additives together.
In recent tears it was reported that the application of multivariate calibration
methods to HPLC data sets had some advanteges compared to spectrophotometric
ones. Besides these methods are superior than classical HPLC,but they were not
applied to the analysis of food addities just now.
The aim of this project is the examination of the chromatographic analysis of the
frequently consumed food products. Various additives from different groups used in and
to develop multivariate calibration methods applicable to the data of HPLC-PDA
(photodiodarray) detector systems. Then these methods wil be compared with reference
methods.
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Proje No: 2010-01-02-KAP01
REDOKS AKTİF GRUPLAR İÇEREN FTALOSİYANİNLER
Doç. Dr. M. Kasım ŞENER
Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ, Prof. Dr. Ulvi AVCIATA, Doktora Öğrencisi Sibel EKEN
KOKUT, Arş. Gör. Burcu SEZER
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Tetrapirol türevleri olarak gruplandırabileceğimiz porfirinler, porfirazinler,
ftalosiyaninler ve tetrabenzoporfirinler son yıllarda hem temel hem de uygulamalı bilim
için üzerinde önemle durulan konulardan birini oluşturmaktadır. Tamamen sentetik
ürünler olan ftalosiyaninlerin boyarmadde ve pigment olarak kullanılması yanında güneş
pili, fotoalgılayıcı, gaz sensör, sıvı kristal, katalizör olarak pek çok uygulaması da
bulunmaktadır.
Yeni sentezlenmiş ftalosiyanin komplekslerinin elektron transfer özelliklerinin
incelenmesi ileri uygulamalarının çalışılabilmesi için gereklidir. Ftalosiyaninlerin elektron
transfer özellikleri ftalosiyanin halkasının sahip olduğu konjuge π elektron sistemi ile
merkez metal atomu arasındaki etkileşime ve sahip oldukları sübstitüentin tür ve sayısına
bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada ilk olarak redoks aktif grubu (antrakinon)
taşıyan yeni ftalonitril türevi, dietilmalonat ve 4-nitroftalonitrilden yola çıkılarak
sentezlenecektir. Bu maddenin metal tuzları varlığında siklotetramerizasyonu ile metalli
ftalosiyaninler elde edilecektir. Ayrıca redoks aktif grup taşıyan ftalonitril türevi ile 1,2disiyanobenzenden
yola
çıkılarak
asimetrik
metalli
ftalosiyaninin
sentezi
gerçekleştirilecektir. Son olarak sentezlenen bu bileşiklerin elektrokimyasal ve
spektroelektrokimyasal özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
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SUMMARY
Recently, porphyrins, porphyrazines, phthalocyanines and tetrabenzoporphyrins
which are included as tetrapyrrol derivatives, take attention on themselves since they are
used in both theoretical and practical sciences. Phthalocyanines that are completely
synthetic materials are used as dye-sensitized solar cell, photosensitizer, gas sensor,
liquid crystal, catalyst as well as dye and pigment.
It is necessary to examine the electron transfer behaviour of newly synthesized
phthalocyanine complexes in order to study further applications. Electron transfer
behaviour of phthalocyanines change according to interaction of conjugated π electron
system with central metal atom and kind and number of substituent of phthalocyanine. In
this project, firstly, a novel phthalonitrile derivative carrying redox active group
(anthraquinone) will synthesized from diethylmalonate and 4-nitrophthalonitrile.
Metallophthalocyanines will obtained its cyclotetramerization in the presence of metal
salts. In addition, asymmetric metallophthalocyanine is going to obtain from phthalonitrile
derivative containing redox active group and 1,2-dicyanobenzene. At last,
electrochemical and spectroelectrochemical properties of these compounds will
investigate, comparatively.
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Proje No: 2010-01-02-KAP02
YENİ KİRAL SIVI KRİSTAL MALZEMELERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE
ORGANİK GÜNEŞ PİLLERİNE UYGULANMASI
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR, Arş. Gör. Dr. Hale OCAK, Doktora Öğrencisi Öznur YAŞA,
Doç. Dr. Serap GÜNEŞ, Arş. Gör. Nimet YILMAZ CANLI, Doktora Öğrencisi Dilek
GÜZELLER, Doktora Öğrencisi Çiğdem KAHVECİ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Kiral sıvı kristaller; mesomorfizmleri, elektro-optik özellikleri ve teknolojik
uygulamaları nedeniyle ilgi çekici araştırma konularından biridir. Geçen son birkaç yılda;
mesogenik çekirdek, esnek bağlayıcı ünite ve kiral zincire sahip mesogenik bileşiklerde
yapı-özellik ilişkisini incelemek amacıyla çok sayıda çalışma yapılmıştır.
Kiral fazlar genellikle termotropik sıvı kristallerden oluşturulur. Sıvı kristal
fazlardaki kiralitenin çoğu, kiral karbon içeren bir grubun moleküler yapıya girişi
nedeniyledir. Mesogen bir ya da daha fazla stereojenik merkeze sahip olabilir ve bunlar
mesogenin terminal zinciri boyunca ya da merkezi çekirdekte bulunabilir. Kiral alkil
zincirlerinin ticari olarak elde edilebilirliği ve senteze ilişkin kolaylıklar nedeniyle, kiral
merkez çoğunlukla molekülün terminal zincirinde bulunur.
Yeni kiral sıvı kristal materyallerin dizaynı, karakterizasyonu ve mesomorfik
özelliklerinin incelenmesini amaçlayan bu çalışmada; kalamitik molekül geometrisine
sahip ve farklı tipte terminal zincir içeren imin bileşiklerinin sentezi planlanmıştır.
Mesomorfik özellikler ve geçiş sıcaklıkları üzerindeki yapısal çeşitliliğin etkisini araştırmak
için, imin bileşiklerinin terminal zincirleri (dallanmış zincirler ve kiral üniteler) sistematik
olarak değiştirilecektir.
Yeni kiral mesogenlerin yapıları klasik spektroskopik yöntemler, mesomorfik
özellikleri polarizasyon mikroskobu ve diferensiyel tarama kalorimetrisi yardımıyla
belirlenecektir. Uygulamalardaki önemi nedeniyle, elde edilen yeni malzemelerin elektrik
alan varlığındaki yönelimleri, elektrooptik metodlarla incelenecektir. Projenin son
aşamasında, sentezlenen kiral sıvı kristal malzemelerin organik güneş pillerinde
uygulanması
ve
özelliklerinin
araştırılması
amaçlanmıştır.
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SUMMARY
Chiral liquid crystals (LCs) are a fascinating research subject due to their
mesomorphism, electrooptical properties and technological applications. Over the past
few years, a large number of studies have been made to establish the structure-property
relationship of mesogenic compounds which have a mesogenic core, a flexible linking
unit and a chiral chain.
Chiral phases are often formed by thermotropic liquid crystals. Most chiralities of
liquid crystal phases are due to the introduction of a group containing a chiral carbon to
molecular structure. The mesogen has one or more stereogenic centers and they are
found either along the terminal chain of the mesogen or in the central core. Most often,
the chiral center is found in the terminal chain of the molecule due to the relative ease of
synthesis and the commercially availability chiral alkyl chains.
In this work which aims the design, characterization and determination of the
mesomorphic properties of new chiral liquid crystal materials, the synthesis of imine
compounds which have calamitic molecular shape and carrying different types of the
terminal chains is planned. In order to study the influence of structure variations on the
mesomorphic properties and transition temperatures, terminal chains of imine
compounds will be changed systematically (branched chains and chiral units).
The structures of the synthesized new compounds will be elucidated with
classical spectral methods, the mesomorphic properties will be determined by the use of
polarization microscope and differential scanning calorimetry (DSC). Electro-optical
switching behaviours will be investigated for desirable properties in practical applications.
The last target of this project is to fabricate and characterize organic solar cells using
liquid crystals.
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Proje No: 2010-01-02-YL01
METAL OKSİT VE POLİMER DESTEKLİ NANOKATALİZÖRLERİN SENTEZİ VE
ANALİTİK UYGULAMASI
Prof. Dr. Göksel AKÇİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra YILMAZ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Günümüzde, çeşitli sektörlerde devrim niteliğinde bir potansiyele sahip olan ve
heyecan verici bir hızla gelişen nanoteknolojinin kullanımı ile kataliz işlemlerinde
kullanılan katalizör malzemelerin nano ölçekte sentezi ve uygulama alanları büyük önem
kazanmıştır. Bir kimyasal reaksiyonda reaksiyonun hızını azaltan veya arttıran kendisi
değişmeyen maddelere katalizör dendigi bilinmektedir. Aşağıda açıklananacak olan
önemli uygulama alanlarından birisi de organik kirliliklerin giderilmesidir.
Halojen içeren organik bileşikler (Trikloroetilen, Tetrakloroetilen, Karbon
tetraklorür, Kloroform) elektronik endüstrisinde, küçük ölçekli kimyasal üretiminde, tekstil
yıkama endüstrisinde kullanılmakta ve yeraltı sularına karışmaktadır. Ayrıca
dezenfeksiyonun klor ve brom ile yapıldığı su sistemlerinde kloroform, bromoform,
dibromoklorometan,bromodiklorometan yani trihalometan adı verilen halojenli organik
kirlilikler oluşmaktadır.
Sağlık açısından ele alındığında halojen içeren organik bileşikler başta kanser
olmak üzere, bazı genetik hastalıklara; karaciğer, böbrek ve dolaşım sistemlerinde
tahribata neden olmaktadır. Pek çok zararı bulunan halojenli organik bileşiklerin
giderilmesi oldukça önem kazanmaktadır.
Bu projede amaç yukarıda açıklanan halojenli organik bileşiklerin sulardan
uzaklaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda son yıllarda kimyada büyük önem kazanmış
olan “Nanokatalizör” sentezi ve kullanımı ile insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri
bulunan halojenli organik bileşiklerin katalitik olarak indirgenerek su sistemlerinden
giderilmesi planlanmaktadır.
Projenin kabulüyle birlikte alınacak destek ile;
•
Metal oksit ve polimer destekli nanoboyutta katalizör sentezinin yapılması,
•
Sentezlenen katalizörün SEM, TEM AAS cihazları kullanılarak karakterizasyonun
belirlenmesi,
•
Sentezlenen katalizörün organik kirlilik olusturan halojen türüne karşı seçiciliğinin
incelenmesi planlanmaktadır.
Bunun sonucunda geliştirilen yöntem ile su sistemlerinde klasik yöntemlere göre
daha etkin bir arıtma sağlanacağı düşünülmektedir.
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SUMMARY
A catalysts is a substance that increases or decreases the rate of a chemical
reaction without itself being consumed.
Today, nanotechnology has a revolutionary potential in various sectors and it is
growing rapidly. Synthesis and applications of nano-scale catalysts in catalysis process is
very important.
Halogenated organic compounds (trichloroethene, tetrachloroethene, carbon
tetrachloride, chloroform) use electronic industries, with smaller-scale use in chemicals
production, textile cleaning and consumer products has led to their prevalence in
groundwater.
Halogenated organic compounds are formed as a by product when chlorine or
bromine are used to disinfect water for drinking. They result from the reaction of chlorine
or bromine with organic matter in the water being treated.
Halogenated organic compounds are caused cancer, some genetic diseases,
liver and circulatory system damage in humans. Consequently, removal of halogenated
organic compounds’s is very important in recent years.
The aim of this project is remove halogenated organic compounds from water
media. For this aim Nanotecatalysts which is very important in chemistry and with this
technology bimetallic nanosized catalyst will be synthesized and characterized after that
these catalysts will be used in dehalogenation of halogenated organic compounds in
water samples.
After following this work with accepting the project necessary chemicals and
materials will be buy and;
•
Synthesis of metal oxide and polymer assisted nano size catalysts
•
Characterization of these nanoparticles with TEM, SEM, AAS
•
Investigation of synthesized nanocatalysts’s selectivity to halogenated organic
compounds
As a result effective purification for water media will be done with developed
technology.
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Proje No: 2010-01-03-DOP01
DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDA KAPALI YÖRÜNGE EĞRİSİNİN
KUTUPSAL ATALET MOMENTİ İÇİN HOLDİTCH-TİPİ TEOREMLERİN
GENELLEŞTİRİLMESİ
Doç. Dr. Salim YÜCE
Doktora Öğrencisi Mutlu AKAR
Fen - Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Holditch, H. [1], aşağıdaki önemli teoremi vermiştir:
Düzlemde sabit a  b uzunluklu bir AB doğru parçasının A ve B uç noktaları
bir k ovali boyunca bir defa dolandığında; AB doğru parçası üzerinde tespit edilen bir

X noktası

 AX

 a, XB  b  da genellikle konveks olması gerekmeyen kapalı bir

k X eğrisini çizer. Bu k ovali ile k X eğrisi arasında kalan “Holditch Halkası” nın F yüzey
alanı,

F   ab (1)
dir.
Blaschke, W., Müller H. R. [4], Holditch Teoremi’nin aşağıdaki genelleştirilmesini
vermiştir:
1-parametreli  dönme sayılı kapalı düzlemsel hareketler altında bir AB doğru
parçasının A   0, 0  ve B   a  b, 0  uç noktaları sırasıyla k A ve kB iki kapalı

X   a, 0  noktası

eğrilerini çizdiğinde,

A ve B noktaları ile doğrudaş bir

 AX  a ve XB  b 

da kapalı fakat genellikle konveks olması gerekmeyen bir k X

eğrisini çizer. A, B ve X noktalarının çizdiği eğrilerin yörünge alanları sırasıyla FA , FB
ve FX olmak üzere bu alanlar arasında

FX 

aFB  bFA
  ab (2)
a b

şeklinde bir bağıntı vardır.
Bu çalışmasında Yüce, S., Düldül, M. ve Kuruoğlu, N. [8] tarafından verilen 1parametreli kapalı düzlemsel hareketler altında elde edilen sonuçların, homotetik
hareketlerdeki karşılığının incelenmesi planlanmaktadır.
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SUMMARY
H. Holditch [1] gave the following noteworthy classical theorem in 1858: if the
endpoints A, B of a fixed segment AB with length a  b are rotated once along an oval
(Eilinie) k in the Euclidean plane, then a given fixed point X

 AX  a, XB  b  of

AB describes a closed, not necesarilly convex, curve k  X  . The area F of the
Holditch-Ring bounded by the curves k and k  X  is F  ab .
W. Blaschke and H. R. Müller [4] have given the following theorem as a
generalization of the classic Holditch Theorem: Let E / E  be a 1-parameter closed
planar Euclidean motion with the rotation number  and the period T . Under the motion

E / E  , let two points A   0, 0  , B   a  b, 0   E trace the curves k A , k B  E  and
let FA , FB be their orbit areas, respectively. If FX is the orbit area of the orbit curve k of
the point X   a, 0  which is collinear with points A and B then

FX 

aFB  bFA
  ab
a b

In this study, on the homothetic motions it is planned to investigate equivalent of
the results which obtained on the one parameter closed planar motions given by Yüce,
S., Düldül, M. ve Kuruoğlu, N. [8].
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Proje No: 2010-01-07-KAP01
TERRİER IRKI KÖPEĞİN MEME VE TÜMÖRLÜ MEME DOKUSUNDA EKSPRESSE
OLAN GENLERİN EST (EXPRESSED SEQUENCE TAGS) KÜTÜPHANESİNİN
OLUŞTURULMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK
Doç. Dr. Cemal ÜN, Doç. Dr. Kemal Özdem ÖZTABAK, Prof. Dr. Aydın GÜREL, Dr.
Funda YILDIZ, Dr. Iraz AKIŞ, Lisans Öğrencisi Burçin TELLİOĞLU
Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Meme bezi tümörleri köpeklerde en sık rastlanan tümörlerdir ve dişi köpeklerde
gözlenen tüm neoplastik olguların hemen hemen %50’sini meme tümörleri
oluşturmaktadır. Yaklaşık % 40-50’sinin de kötü huylu olduğu kabul edilen köpek meme
tümörlerinin oluşumu ve gelişiminin arkasındaki patogenetik mekanizma bugüne kadar
net olarak açıklanamamıştır. Köpeklerde meme tümörü oluşumundan sorumlu genler ve
oluşum mekanizması ile ilgili veriler oldukça kısıtlıdır ve bu projeden elde edilecek çıktılar
köpeklerde meme tümörü oluşmasındaki genetik mekanizmanın çözülmesi için önemli
ipuçları sağlayabilir. Meme kanseri oluşumunda insan ve köpeklerdeki patogenetik
mekanizmaların karşılaştırılması ve köpek meme tümörlerinin insan meme kanseri için
uygun bir biyomodel olup olamayacağı da hipotezi de son yıllarda birçok komparatif
çalışmanın konusu olmuştur. Bu amaçla proje kapsamında köpek meme tümörü
patogenezisinde rol oynayan yeni genler ve insan meme kanserleri patogenezisinde
etkisi olduğu bilinen genlerin köpek meme tümörlerinde var olup olmadığı araştırılacaktır.
Bu çalışmada meme tümörü bulunan Terier ırkı dişi köpekten meme dokusundaki
tümörlü dokudan ve normal görünen meme dokusundan iki farklı doku ve aynı ırk sağlıklı
başka bir hayvandan normal meme dokusu RNA izolasyonu için biyopsi yöntemi ile
alınacaktır. Elde edilen RNA dan ayrılan mRNA lar kullanılarak cDNA sentezi
gerçekleştirilecektir ve kit yardımı cDNA kütüphanesi oluşturulacaktır. Elde edilen cDNA
klonlarından dizin analizi yapılarak EST ler oluşturulacak ve Phrap/Phred, Consed and
Cap3 programları ile biyoinformatik analizleri yapılacaktır. BLAST yöntemi ile daha önce
köpek ve insanlar için yayınlanmış genler ile ve birbirleri ile karşılaştırılacak meme tümörü
patogenezisi üzerine etkisi olan genler tanımlanacaktır. Proje 2 yıl sürecek, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde yürütülecektir.
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SUMMARY
In dog, mammary gland tumor is the main tumor and aproximately 50% of the
neoplastic cases in she dog are the mammary gland tumurs. Aproximately 40-50% of
these tumurs are known to be malignant. The patogenetic mechanism of these tumors
remain obscure. Data on genes and mechanism involved in tumorogenesis in dog are
insufficient therefore results of this study could provide clues of tumorogenesis in dog. On
the other hand, comparative studies have been conducted in order to see if
tumorogenesis studies in dog could be a model for human mammary gland tumors and
cancer. On this aspect, we will search for genes whos effect is not known up to known
and at same time gene which are involved in human tumorogenesis and canser will be
analysed.
In this study mammary tissue samples will be collected from both normal
mammary tissue of a healthy terrier dog and neoplastic mammary tissue of a sick dog
from same breed. The adjecent normal mammary tissue of the sick dog will be evaluated,
as well for RNA isolation. From the taken tissues, total RNA will be isolated. mRNA will
be separated from the total RNA. cDNA will be synthesized from separated mRNA and
cDNA library will be constructed with commercial kit. ESTs will be developed and
analyzed with Phrap/Phred, Consed and Cap3 program and will be compared with
human and dog genes by international gene bank with the BLAST. The project will take 2
years and conducted at Yıldız Technical University, Ege University and İstanbul
University.
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Proje No: 2010-01-07-YL01
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE KİRAL 4-OXO-TETRAHİDROİNDOL
TÜREVLERİNİN SENTEZİ
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Mediha SÜLEYMANOĞLU
Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
İlaç endüstrisinde önemli bir yere sahip olan indol türevleri, biyolojik aktivitesi
yüksek bileşik sınıflarından biridir.
Biyolojik aktiviteleri ve indollerle olan yapısal ilişkisi, Oxoindol türevlerini ilaç ve
sentetik organik kimya alanında önemli hale getirmiştir.
Bilindiği gibi enantiomerikçe saf olan α-hidroksi ketonlar da doğal birçok üründe
yapı taşı olarak kullanıldığından oldukça önemli maddelerdir.
Çalışmamızda öncelikle 4-oxo tetrahidroindol türevleri sentezlenerek, daha sonra
mangan asetat oksidasyonu yoluyla optikçe saf α'-asetoksi ve α'-hidroksi türevlerinin
yüksek ee değerleri ile kemoenzimatik eldesi hedeflenmiştir.
İlaç sentezlerinde kullanılan yapı taşlarının steriyoseçici dönüşümünde artık
kompleks kiral yapılarından dolayı optikçe aktif, saf sterioizomerlerin sentezlenmesinde
yaygın olarak kullanılan enzimlerden yararlanılmaktadır. Çalışmamızda kinetik
ayrıştırmada enantio seçici ürün eldesinde çeşitli lipaz enzimleri değişik çözücü sistemleri
ile denenecek ve en yüksek ee’yi veren enzim ve çözücü sistemi bulunacaktır.
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SUMMARY
The indol type derivatives are important compound for the drug industry, since
their biological activity. The wide range of biological activity of oxoindole derivatives and
their structural releationship to indoles make these compounds important targets in
medicinal and synthetic organic chemistry.
Optically pure α-hydroxy carbonyl derivatives are also important intermediates in
the synthesis of pharmaceuticals.
We will firstly synthesize of oxoindole derivatives and then oxidize the resulting
enones with manganese triacetate to obtain acetoxy enones which will be followed by
kinetic resolution. Therefore optically active α'-acetoxy and α'-hydroxy derivatives will be
obtained as high enantiomerically pure compound. The production of single enantiomers
of chiral intermediates has become increasingly important in the pharmaceutical industry.
The target of this project is to develop a general applicable chemo-enzymatic
method for the highly enantio selective and regioselective synthesis of 4-oxoindol
derivatives by using several kinds of enzymes.
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Proje No: 2010-01-07-YL02
TANACETUM CORYMBOSUM SSP. CİNEREUM BİTKİSİ ÜZERİNDE FİTOKİMYASAL
VE BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR
Prof. Dr. Nezhun GÖREN
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Pınar ÇAĞLAR
Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Bitkilerden bilimsel araştırmalar sonucunda pek çok yeni ilaç hammaddesi
kazanılmıştır. Bugün reçetelere giren ilaçların ise %25’i bitkilerden türetilmiştir. Dünya
piyasalarında satılmakta olan 50 kadar kanser ilacı vardır ve doğal ürünlerden
kaynaklanan ilaçlar, onaylanmış ürünlerin yaklaşık 1/3’i kadardır. Çok zengin olan Türkiye
Florası aynı zamanda çok zengin sekonder metabolit çeşitliliğine işaret etmektedir. Bu
durum Türkiye’de bitkilerden ilaç hammaddesi elde edilebilirlik olasılığını bir hayli
yükseltmekte1 ve hem bilimsel hem de ekonomik açıdan bu tip çalışmaların yapılması
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Tanacetum corymbosum ssp. cinereum ülkemizde Trakya bölgesinde
yetişmektedir ve henüz araştırılmamıştır. Kırklareli civarından toplanmış olan bitkinin
gövde ve çiçek kısımları ayırılarak hekzan, etil asetat, metanol ekstreleri hazırlanmıştır.
Bu çalışmada bu ekstrelerin antimikrobial, antioksidan, antitümör ve insektisit aktiviteleri
araştırılacak ve sekonder metabolitleri kromatografik yöntemlerle izole edilerek
saflaştırılacaktır. Saf sekonder metabolitlerin moleküler yapısı spektral yöntemlerle,
gerekirse türevlendirme reaksiyonları yapılarak aydınlatıldıktan sonra antimikrobial,
antioksidan, antitümör ve insektisit aktiviteleri araştırılarak hangilerinin bu aktivitelerden
sorumlu olduğu saptanacaktır.
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SUMMARY
Lots of novel, clinically active drugs were gained by means of scientific research
on medicinal plants. Today, approximately 25% of all prescription drugs are derived from
plants. There are about 50 commercially available anticancer drugs, and the drugs based
on natural products represent almost 1/3 of these total approved agents. The huge
diversity of the Turkish flora indicates the very high diversity of secondary metabolites1.
Rich biodiversity, availability, and the high pharmaceutical potential of the flora of Turkey
make it an ideal candidate for a screening and bioassay-guided research program and of
great utility for related industries.
Tanacetum corymbosum ssp. cinereum grows in Thrace Region of Turkey and it
has not been investigated yet. In this study hexane, ethyl acetate and methanol extracts
of the aerial parts of the plant will be evaluated for antimicrobial, antioxidant, antitumor
and insecticidal activities. Bioactive extracts will be fractionated in order to isolate
secondary metabolites. After identification of the structures of the pure compounds, they
will be evaluated for biological activities mentioned above.
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Proje No: 2010-01-07-YL03
ZEYTİNDE STRESE BAĞLI ANLATIM YAPAN GENLERİN BELİRLENMESİ VE
MOLEKÜLER ANALİZLERİ
Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT
Yüksek Lisans Öğrencisi Munise YURTSEVER
Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-09-01

ÖZET
Akdeniz Bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen zeytin (Olea europaea), ekonomik
değeri yüksek bitkiler arasındadır. Dünyada zeytin üretimi yapan ülkeler arasında Türkiye
önemli bir yere sahiptir. Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre Türkiye’de, yaklaşık
olarak 900 000 hektar alanda dikili 150 milyon zeytin ağacı mevcuttur. Bitki yaz boyunca
sıcaklık ve kuraklık, kışın ise donma stresi ile karşılaşabilmektedir. Su eksikliğine uzun
süre dayanabilen zeytin ağaçları soğuk ve tuzluluk stresine karşı bir dereceye kadar
tolerans gösterebilmektedirler. Abiyotik stresin, zeytin ağaçları üzerinde oluşturduğu,
morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal değişimler hakkında yapılmış pek çok çalışma vardır.
Ancak, zeytinin stres direncinin altında yatan moleküler mekanizmalar tam olarak
aydınlatılmamıştır. Diğer organizmalarda strese bağlı anlatım yapan gen homologlarının
çok azı zeytinde klonlanmıştır.
Kuraklık, tuzluluk ve soğuk gibi stres koşullarının bitkilerde bir çok genin
anlatımını indüklediği bulunmuştur. Laboratuvarımızda zeytin bitkisiyle yapılan ön
çalışmalarda stresle indüklendiği bilinen bazı genlerin kısmi cDNA’ları sentezlenmiş ve
klonlanmıştır. Bunlardan biri fotosistem Q(B) proteini kodlayan gendir. Fotosistem Q(B)
proteini, fotosistem II’ye ait iki reaksiyon merkez proteininden biridir ve fotosentezde
elektron taşıma sisteminde görev alır. Ayrıca putatif protein dizini katalaz proteini dizinine
benzerlik gösteren cDNAlar da klonlanmıştır. Belirtilen genlerin tam cDNAlarının RACE
((Rapid Amplification of cDNA Ends)) yöntemiyle sentezlenmesi ve klonlanması işlemleri
devam etmektedir.
Önerilen projede zeytin bitkisinde soğuk ve kuraklık gibi streslerle anlatım yapan
genler klonlanacak ve bu genlerin moleküler analizleri yapılacaktır. Bu amacı
gerçekleştirebilmek için SSH(suppressed substractive hybridization) ve halen
uygulamakta olduğumuz RACE yöntemleri kullanılacaktır.
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SUMMARY
Olive is an economically important plant cultivated in extensive agricultural areas
in the Mediterrenian basin. Turkey has an important place amongst in world’s olive
producing countries.There are approximately 150 million olive trees planted in 900 000
ha in Turkey according to figures published by Turkish Statistics Institute. The plant may
be subjected to heat and drought stress during the summer and chilling stress during the
winter. Although it can stand long periods of water deficiency, it is moderately tolerant to
cold and salinity. There are many studies about the effect of abiotic stresses on
morphological physiological and biochemical changes in olive trees. However molecular
mechanisms underlying stress resistance of olive remain to be elucidated.
Environmental stress conditions including drought, high salinity, and cold have
been found to induce the expression of many genes in plants. In our laboratory
preliminary experiments have been done using olive plant and partial cDNAs of several
stress induced genes have been synthesised and cloned. One of these is photosystem
Q(B) protein encoding gene. Photosystem Q(B) protein is one of the reaction center
proteins which belong to photosysyem II and it takes part in electron transport in
photosynthesis. In addition cDNAs which shows homology to genes encoding catalase
protein have been cloned. Synthesis of full length cDNAs of these genes using RACE
(Rapid Amplification of cDNA Ends) and their cloning processes is under progress.
In the proposed project genes that are expressed in response to cold and drought in
olive (Olea europaea) plant will be cloned and their molecular analysis will be performed.
SSH (Suppressed Substractive Hybridization and RACE (Rapid Amplification of cDNA
Ends) methods will be used to reach to this aim.
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Proje No: 2010-03-01-GEP01
EGEDEKİ TURİZM BÖLGELERİNDE BULUNAN ESKİ YAĞHANE (ZEYTİNYAĞI)
BİNALARININ TESPİTİ, SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL PERSPEKTİFTE
TURİZM VE ÜRETİME YÖNELİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Kunter MANİSA
Arş. Gör. Dr. Bora YERLİKURT, Arş. Gör. Hasan GÜL
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2013-05-15

ÖZET
Zeytincilik ve zeytinyağı üretiminin Akdeniz havzasında 6000 yıldan uzun geçmişi
bulunmaktadır. Gerek bir üretim biçimi gerekse de bir ticaret aracı olarak zeytincilik ve
ürünleri Akdeniz’in ve Ege bölgesi’nin en karakteristik öğelerinden biridir ve bu bölgede
medeniyetlerin gelişimlerinde önemli bir rol oynamıştır.
Endüstri devrimi ile beraber kitlesel üretime geçilmesiyle geleneksel üretimin
yapıldığı yağhane binaları işlevsiz kalmış veya farklı işlevler için kullanılmak suretiyle
zarar görmüşlerdir. Buna karşın gerek son çeyrek yüzyılda ortaya çıkan ekolojik üretim ve
tüketim anlayışının gelişimi ile zeytinyağına özgü geleneksel yolla üretilen ürünlere olan
ilgi artmıştır. Böylece geleneksel yollarla üretilen zeytinyağı hem ticari hemde turistik
anlamda ilgi çekici bir ürüne dönüşmüştür.
Genellikle Ege bölgesinin çeşitli turistik beldelerinde konumlanan eski yağhane
binaları değişen bu konjonktürden faydalanamamış ve birçoğu atıl kalmış veya çağdaş
koruma anlayışına uygun olmayan onarımlar görmek suretiyle özgünlüklerini
kaybetmişlerdir. Bu örneklerin çoğunluğu 19yy. yapılarıdır.
Araştırma Projesi kapsamında; Ege bölgesinde bulunan genellikle 19yy. Eski
Yağhane binaları tespit edilerek belgelenmekte, mimari özelliklerine göre sınıflandırılarak
turizm, kültür ve üretim perspektifinde koruma, sağlıklaştırma, değişim, dönüşüm ve
yeniden işlevlendirme olanakları araştırılmaktadır.
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SUMMARY
The cultivation of olive groves and the production of olive oil in the Mediterranean
region possesses a history of nearly 6000 years. Both in its production and as a piece of
merchandise, olive oil is a characteristic product of the Aegean region and played an
important role in the development of Mediterranean civilizations.
Originally built to mass produce olive oil, the old olive mills and factories, once
spear-heading the region's industrial revolution, eventually fell into disuse and lost their
unique function as they began to be used for other purposes. On the other hand, smallerscale, more traditional ways of producing olive oil have again become popular with the
growing importance of ecological production during the last quarter century. Artisanal
methods of production have come into vogue, making olive oil both a touristic and
economic product in the region today.
Mostly located in touristic coastal settlements in the Aegean region, these
traditional buildings date primarily to the 19th century. Due to having been either
demolished completely or because they were misguidedly restored, the old factories were
never able to be reintegrated into the contemporary, smaller-scale production of olive oil.
This research project aims both to document these buildings and to classify them
architecturally, as well as to research their restoration and to pose possibilities for new
functions within the sociological scope of their cultural and economic importance.
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Proje No: 2010-03-02-GEP01
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL EKONOMİK GELİŞMENİN “TOPLUMSAL YAŞAMA
KATILIM” ÜZERİNDEN PARAMETRİK YÖNTEMLERLE ANALİZİ
Yrd. Doç. Dr. Tuba İNAL ÇEKİÇ
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-06-15

Bitiş Tarihi: 2011-06-15

ÖZET
1990’lı yıllarda bölgesel gelişme konusunda yaşanan paradigma değişimi,
bölgelerin rekabetçi küresel ekonomi içinde küresel pazarlara eklemlenebilmesi için yerel
aktörlerin ağsal örgütlenmeler içinde yer almasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Buna
göre, sosyal ağlar olarak da tanımlanan ve kendilikler arası bağlantılar ile ortak
değerlerden oluşan sosyal sermaye, toplumsal refahın, ekonomik, bölgesel kalkınmanın
temel öğelerinden birisi olarak görülmektedir.
Buna göre, araştırma kapsamında, örgütsel yaşamın canlılığı ile özdeşleştirilen
toplumsallık, sosyal sermayenin göstergelerinden biri olarak, toplumun ekonomik
problemlerle başetme becerisi ve dahası bölgesel gelişmenin kaynağı kabul edilmektedir.
Bu noktada, bölgelerin sosyo-ekonomik gelişme yapısını sosyal sermaye perspektifinden
yeniden değerlendirmek araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Toplumsallık olarak ifade
edilen toplumsal yaşama katılım ise sosyal sermayenin göstergeleri olarak ele alınırken,
ortaya çıkan bölgesel farklılıklar, diğer sosyo ekonomik değişkenlerle ilişkisi bağlamında
irdelenecektir. Buna noktada, ortaya çıkan sosyal sermayeye bağlı gelişme farklılıkları
bölgesel gelişme stratejilerine yol gösterebilecektir.
SUMMARY
Paradigm shift in regiaonal development issues, discovered that local actors have
to be organized in various networks to penetrate global markets in the competitive global
economy. Accordingly, mostly defined as social networks, social capital consist of
common values and norms, is the key element for prosperity as well as economic and
regional development.
Depending on this context, socialization, known as organizational activity,
regarded as an indicator of social capital, skill of a community to cope with economic
problems and lastly resource of regional development in the scope of research. At this
point, reevaluating the structure of regional disparities within the contex of social capital,
is the main theme of the research. While its relation with other socio-economic variables
will be analyzed, regional dispairties related to socialization and social capital should
guide
regional
development
strategies.
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Proje No: 2010-04-01-DOP01
KAMERALI ROBOTLAR KAMERALI ROBOTLAR İLE EŞ ZAMANLI KONUM
BELİRLEME VE HARİTALAMA ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ
Doktora Öğrencisi Zeyneb KURT YAVUZ
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Eş zamanlı konum belirleme ve harita oluşturma algoritmaları, hareketli ve
otonom araçlar kullanılarak kapalı ya da açık bir mekanın haritalanması probleminin
çözümünde kullanılan uygulamalardır. Literatürde bu probleme çözüm öneren
çalışmalara SLAM (Simultaneous Localization and Map Building) uygulamaları denir.
Önerilen tez çalışmasında, otonom bir robotun bilinmeyen bir ortamda,
bilinmeyen bir noktadan harekete başlayarak bir taraftan bu ortamın haritasını çıkarması,
bir taraftan da kendi yerini tahmin edebilmesi ve başlangıç noktasına döndüğünü
algılayabilmesi; ayrıca haritalanan kapalı mekandaki nesneleri etiketleyebilmesi
hedeflenmektedir. Bu süreçte kullanılacak robotun üzerinde lazer ve sonar algılayıcılar,
robotun aldığı yola dair bilgi veren odometri algılayıcıları (encoder’ler) ve kameralar
olacaktır.
Çalışmada öncelikle ortamın ve nesnelerin iki-boyutlu haritası çıkarılacak, bu
amaçla Genişletilmiş Kalman filtresi - EKF (Extended Kalman Fitler) - yönteminin türevi
olan çeşitli algoritmalar incelenecek ve yeni bir EKF türevi algoritma bulunmaya
çalışılacaktır. Ayrıca görsel nesne tanıma amacıyla Çok-ölçekli Harris kenar detector,
SIFT (scale invariant feature transform) detector ve SURF (Speeded Up Robust
Features) yöntemleri incelenerek uygun olan yöntem nesne etiketlemek için seçilecektir.

44

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

SUMMARY
SLAM (Simultaneous Localization and Map Building) algorithms provide solutions
for the mapping of an indorr or outdoor environment by using mobil and autonomous
vehicles.
In this study, an autonomous robot will start its motion in an unknown
environment, at an unknown point. The proposed study will provide the robot concurrently
estimating its position in the environment, mapping the environment, figuring out whether
it reaches the beginning point, at the same time, the study will provide detecting and
labeling the objects in the environment. The robot, which will used in this application, will
have laser and ultrasonic sensors, odometry sensors (encoder) and cameras.
In the proposed study, firstly 2-D maps of the environments and the objects will
be constructed by using EKF (Extended Kalman Fitler) and its existing derivatives. After
that, a new EKF derivative approach will be developed. Moreover Multi-scale Harris Edge
Detector, SIFT (scale invariant feature transform) detector and SURF (Speeded Up
Robust Features) algorithms will be searched to recognize the visual objects. The most
efficient and appropriate method for this process will be chosen for labeling the objects in
the environment.
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Proje No: 2010-04-01-YL01
ROBOT TAKIMI İLE EŞ ZAMANLI KONUM BELİRLEME VE HARİTALAMA
Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan ÖZIŞIK
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-07-01

ÖZET
Bilinmeyen bir ortama bırakılan bir robotun ortamın haritasını çıkarırken aynı
anda çıkardığı haritayı ve algılayıcı verilerini kullanarak kendi konum bilgisinde oluşan
hatayı düzeltmesi literatürde Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama problemi olarak
geçmektedir. Bu problemde algılayıcıların doğruluğu büyük önem taşıdığından çözüm
olarak önerilen sistemlerde genelde çok yüksek maliyetli lazer tarayıcılar kullanılmaktadır
fakat bu tip pahalı sistemler her uygulama için uygun olmamaktadır. Örneğin evlerde
kullanılacak temizlik robotlarının ya da tehlikeli ortamlarda çalışan gözden çıkarılabilir
robotların düşük maliyetli olması beklenir. Robotlarda düşük maliyeti sağlamak için
oldukça düşük fiyatlı olan kızılötesi ya da sonar algılayıcı kullanmak daha uygundur. Bu
nedenle bu çalışmada altı adet kızılötesi algılayıcıya sahip düşük maliyetli robotlardan
oluşan bir robot takımı ile ortamdaki duvar, koltuk gibi doğrusal özellikler kullanılarak
haritalama yapılması önerilmektedir. Denemeler Cyberbotics firması tarafından geliştirilen
Webots simülasyon ortamında gerçekleştirilecektir.
SUMMARY
The problem of a robot to create a map of an unknown environment while
correcting its own position based on the same map and sensor data is called
Simultaneous Localization and Mapping problem. As the accuracy and precision of the
sensors have an important role in this problem, most of the proposed systems include the
usage of high cost laser range sensors but this kind of expensive systems are not
suitable for some implementations. For example, the robots built for house cleaning or
disposable robots which will be used for hazardous material detection or mobile sensor
networks must be low-cost. In order to build a low-cost robot, it is more appropriate to use
low-cost sensors (like infrared and sonar). In this project, a robot team that consists of
low-cost robots will create a map of an unknown environment using line features like
walls and furnitures. Experiments will be performed in Webots Simulation environment
which is developed by Cyberbotics company.
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Proje No: 2010-04-02-KAP01
YETERSİZ EYLEYİCİ MEKANİK SİSTEMLER İÇİN LİNEER OLMAYAN KONTROLCÜ
TASARIMI VE UYGULAMASI
Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN
Prof. Dr. Galip CANSEVER, Arş. Gör. Türker TÜRKER, Arş. Gör. Onur AKBATI
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-05-15

ÖZET
Günümüzde mekanik sistemlerin kontrolü konusunda yapılan çalışmalar yoğun
bir şekilde devam etmektedir. Özellikle uzay araştırmaları, havacılık ve robot
teknolojilerinin hızlı gelişimi ile, mekanik sistemlerin özel bir sınıfını oluşturan Yetersiz
Eyleyicili Mekanik Sistemler’in (YEMS) kontrolü konusunda yapılan çalışmalar gün
geçtikçe artmaktadır. Her ne kadar daha çok özel bazı sistemler üzerine ayrı ayrı
çalışılmış olsa da, son yıllarda özellikle YEMS için genel kontrolcüler geliştirilmeye
çalışılmaktadır. YEMS üzerine yapılan çalışmalar genellikle regülasyon problemini
çözmeye yöneliktir. Günümüzde YEMS’in yörünge takibi kontrolü için de kontrolcüler
tasarlanmaya çalışılmaktadır. Yapılan teorik çalışmaların uygulama alanlarının fazla
masraflı projeler olması araştırmacıları laboratuar ortamında kullanılabilecek,
matematiksel modelleri gerçek uygulamadaki sistemler ile çok benzer olan, çoğu sadece
deney amaçlı YEMS tasarlamaya itmiştir. Böylece yapılan teorik çalışmaların deneylerinin
kolayca yapılabilmesi ve uygulanabilirliklerinin gösterilmesi sağlanmıştır. Bu projede de
amaçlanan nokta YEMS’in lineer olmayan kontrolü için Lyapunov temelli matematiksel
yaklaşımlar geliştirilerek yaygın YEMS uygulamaları, üretilecek olan ters sarkaç (Şekil 1),
pendubot ve acrobot (Şekil 2) sistemleri üzerinde başarımlarının test edilmesidir.
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Proje No: 2010-04-02-KAP02
EKSENEL AKILI SÜREKLİ MIKNATISLI MAKİNELERDE VURUNTU MOMENTİNİ
AZALTMAK İÇİN YENİ BİR TASARIMIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU
Prof. Dr. İbrahim ŞENOL, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Gürkan AYDENİZ, Arş. Gör. Engin
AYÇİÇEK, Arş. Gör. Selin ÖZÇIRA, Arş. Gör. Yasemin ÖNER
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Elektromekaniksel enerji dönüşümü sağlayan motorlar enerji tüketiminde büyük
pay sahibidirler. Bu nedenle motorlarda verimliliğin arttırılması iklim değişikliğine karşı
savaşta ve artan enerji gereksinimlerinin karşılanması için önemlidir. Sürekli mıknatıs
teknolojisi motorlarda kullanılabilecek ve gelişmekte olan bir alandır. Bu bakımdan
motorlarda enerji verimliliği çözümleri göz önüne alındığında sürekli mıknatıs teknolojisine
dayanan elektromekaniksel güç dönüşümü kaçınılmazdır.
Bu proje kapsamında Sürekli Mıknatıs (SM) düzenlenmesi ile Eksenel Akılı
Sürekli Mıknatıslı Senkron Makinada vuruntu momentinin azaltılması için optimum rotor
yapısının belirlenmesi ve toplam performansın arttırılması üzerine çalışılacaktır. Bu
bağlamda, yapısal iyileştirme için üzerine çalışılması hedeflenen parametreler; mıknatıs
yapılandırılması, rotor yapılandırılması, stator diş yapısı ve uygun kutup yüzey şeklinin
belirlenmesidir.
SUMMARY
Motors which provide electromechanical energy transformation are highly
important portion in total energy consumption. Increasing the efficiency of motors is
therefore important in order to fight climate change and meeting increasing energy
requirements. Permanent-magnet technology is a developing branch which can be
applied on motors. In this regard, when considering for energy efficiency solutions in
motors, the aplication of electromechanical power transformation which depends on
permanent-magnet technology is necessary.
In this present project, determing the optimum rotor configuration for reducing
the cogging torque in Axial-Flux Permanent-Magnet Synchronous Machine with
Permanent-Magnet (PM) arrangement and for increasing total performance will be
studied. Objective parameters studied for structural upgrade are magnet configuraton,
rotor configuration, stator cog structure and the proper pole surface shape.

48

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2010-04-02-KAP03
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN BESLENEN BİR EVDE KULLANILAN
BİR GÜÇ İNVERTER DEVRESİNİN DÜŞÜK GÜÇLERDEKİ VERİMİNİ ARTTIRMAYA
YÖNELİK YENİ BİR DEVRE TASARIMI VE KONTROLÜ
Yrd. Doç. Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI
Arş. Gör. İsmail NAKİR, Doç. Dr. Erkan MEŞE
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-08-15

ÖZET
Projede bir evin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji
kaynaklarının (yakıt hücresi, güneş panelleri gibi) kullanılması durumunda elde edilen DC
gerilimin, evde ihtiyaç duyulan AC gerilime dönüştürülmesi aşamasında güç dönüşüm
sisteminin bir parçası olan inverter devresinin veriminin artırılmasına yönelik bir hibrit
anahtar kullanımı incelenecektir. Her ne kadar böyle bir sistemde kullanılacak inverter
devresi karşılanması gereken maksimum güç dikkate alınarak tasarlansa da, bir evin
elektrik yük talebinin gün boyunca değişkenliği de inverter devresinin tasarımında ve
kontrolünde dikkate alınmalıdır. Bir eve ait deneysel olarak elde edilmiş elektriksel yük
profili incelendiğinde, evin elektrik talebinin gün boyunca geniş bir aralıkta değiştiği ve 0500 W aralığındaki yük talebinin günlük talebin %85’ini oluşturduğu görülmüştür. Bunun
yanında, bir inverter devresinin tipik verim eğrisi incelendiğinde: verimin belli bir aralıkta
maksimum olduğu, fakat düşük ve yüksek güç bölgelerinde maksimum verimden daha
düşük olduğu görülmektedir. Evin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümü düşük güç
bölgesinde olduğundan inverter devresinin özellikle düşük güçlerdeki veriminin artırılması
büyük miktarda enerji kazanımı sağlayacaktır. İnverter devrelerinde yaygın olarak
kullanılan IGBT anahtarının yerine paralel bağlı IGBT-MOSFET anahtar (hibrit anahtar)
kullanımı ve bu hibrit anahtarın anlık yük akımı geri beslemeli kontrolü ile inverter
devresinin verimi arttırılacaktır. MOSFET anahtarının IGBT anahtarından daha hızlı
kesime gidebilmesi (turn-off) ve düşük akım değerlerinde iletim kayıplarının IGBT
anahtarı iletim kayıplarından daha düşük olmasından dolayı inverter devresinin özellikle
düşük güçlerde veriminin arttırılabileceği öngörülmektedir. Verim artışı sayesinde
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji daha verimli olarak
kullanılabilecektir. Proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarından (yakıt hücresi, güneş
panelleri gibi) beslenen evlerde/sistemlerde kullanılan güç dönüşüm birimlerinde yaygın
bir şekilde kullanılabilecek yeni bir inverter tasarımı ve kontrol algoritması geliştirilecektir.
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SUMMARY
This project aims to investigate a hybrid switch to improve the efficiency of an
inverter circuit used in power conditioning systems that are designed to transform DC
energy from renewable energy sources (fuel cells, solar systems, etc) to AC energy used
in a residential house. Although the inverter circuit that is employed in such a system
must be designed for peak power requirements, the variability of the daily load demand
should also be considered in the design and control stage. Experimentally measured
daily load profile reveals that the residential electrical load demand varies within a wide
range. The power demand between 0-500 W constitutes 85% of the daily load demand.
When a typical efficiency curve of an inverter is examined it can be seen that the
efficiency is around maximum for some power range while it is lower both at low power
range and at high power range compared to maximum efficiency. The low efficiency at
light loads becomes a very important problem considering that the load demand stays low
most of the time during a day in a stand-alone house. It is clear that increasing the
inverter efficieny specially at light loads will provide considerable energy savings. With
the increased inverter efficiency, the energy obtained from renewable energy sources will
be utilized more efficiently. The commonly used switching component in inverter circuits
are IGBTs. Here, a parallel IGBT-MOSFET switch combination (hybrid switch) is going to
be used and the load current feedback will be employed to increase the inverter
efficiency. Since MOSFETs are faster during turn-off period compared to IGBTs and they
have lower conduction losses at low currents compared to IGBTs, it is possible to
increase the inverter efficiency. The outcome of the project will be a new inverter design
and control algorithm that can be widely used in renewable energy supplied
homes/systems.
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Proje No: 2010-04-02-KAP04
BİR EVİN ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARININ KULLANILMASI DURUMUNDA HEM YÜK HEM DE KAYNAK
DEĞİŞKENLİĞİ DİKKATE ALINARAK SİSTEM TASARIMI VE UYGULAMASI
Yrd. Doç. Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI
Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU, Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN, Arş. Gör. İsmail
NAKİR, Müh. Ozan ERDİNÇ, Arş. Gör. Ali Rıfat BOYNUEĞRİ, Yüksek Lisans Öğrencisi
Onur ELMA
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Projede şebekeden bağımsız olan bir evin elektrik talebinin güneş ve rüzgar
enerjisi kullanılarak karşılanması durumu incelenecektir. Bir evin deneysel olarak elde
edilmiş elektriksel yük talebi incelendiğinde, evin elektriksel yük talebinin gün boyunca
geniş bir güç aralığında değiştiği ve oldukça dinamik olduğu saptanmıştır. Aynı şekilde
güneş panellerinden ve rüzgardan elde edilebilecek enerji miktarı da hem gün boyunca
değişikenlik göstermekte hem de süreklilik arz etmemektedir. Rüzgar ve güneş enerjisi
birbirlerini tamamlayıcı özelliğe sahiptirler. Yükün kesintisiz beslenmesi göz önüne
alındığında şebekeden bağımsız bir evin bu tip yenilenebilir enerji kaynaklarından
beslenmesi durumunda akü/süper kapasite gibi enerji depolama sistemlerinin de
kullanılması gerekmektedir. Böyle bir güç sisteminde bulunacak bileşenlerinin doğru bir
boyutlandırma analizi için yüksek örnekleme ile elde edilmiş yük verisi, rüzgar hız verisi
ve güneş ışınım verisi kullanılmalıdır. Literatürdeki çalışmalarda çoğunlukla saatlik
ortalama veriler kullanılmıştır. Proje ile yükün kesintisiz olarak karşılanabilmesi göz
önünde bulundurularak boyutlandırma çalışmasında ilk kez yüksek örnekleme oranı ile
elde edilmiş dinamik veriler kullanılacaktır. Hem yük değişimi hem de rüzgar ve güneşten
elde edilecek enerji miktarının değişimi stokastik olduğundan, analizlerde istatistiksel
yöntemler kullanılacaktır (zaman serisi analizi, istatistiksel dağılımlar gibi). Elde edilen
bileşen boyutları en kötü yüklenme durumu dikkate alınarak elde edilecek sistem bileşen
boyutları ile karşılaştırılacaktır. Sonrasında güneş ve rüzgardan elde edilecek enerjinin en
iyi şekilde kullanımını sağlayacak enerji yönetim algoritması geliştirilecektir. Belirlenen
enerji yönetim algoritmasını uygulayabilmek için 1 kW’lık bir prototip sistem deneysel
olarak kurulacaktır.
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SUMMARY
In this study, solar and wind energy use to supply the electrrical demand of a
stand-alone residential house will be investigated. Experimentally measured daily load
profile reveals that the residential electrical load demand varies within a wide range and
highly dynamic. Similarly, both wind energy and solar energy are higly dynamic over a
day and they are intermittent. However, they complement each other. Energy storage
units (batteries/super capacitors) are also needed for an uninterruptted service. For a
proper compenent sizing in such a system, high resolution load data, wind speed data
and solar irraditon data must be collected and used in the sizing analysis. Generally
hourly averaged values are used in the literature. Here, hogh resloution data will be used
for the fist time. Both load and energy from solar and wind sources are stochastic,
statistical methods such as time series analysis and statistical distributions will be used
in analyses. The sisign result with the proposed research will be compared to the sizes
obtained for the worst case scenario. Then, an energy management algorith that provides
a way to utilize the renewable energy sources in the most efficient way will be found, a 1
kW prototype will be built to test the resulting energy management algorithm.
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Proje No: 2010-04-02-KAP05
MODEL BİR OTONOM HAVA ARACI İÇİN (HELİKOPTER) YENİ KONTROL
ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Kayhan GÜLEZ
Arş. Gör. İbrahim ALIŞKAN, Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmed ADAM, Arş. Gör. Tarık Veli MUMCU
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Günümüzde yapılan araştırmalar incelendiğinde insansız hava araçları (İHA)
konusundaki en önemli hedeflerden birisi kullanılan araçların otonom olarak minimum
hata ve kullanıcı hatası ile operasyon kontrolüdür. Aracın istenilen yörüngede ilerlemesi
ve istenilen koordinatlara gitmesi bu araçların çalışmalarında ana kısmı oluşturmaktadır.
Literatürde İHA’nın kontrölü otonom kontrol olarak tanımlanmaktadır. Bu kontrol
yönteminde uluslarası akademik çevrede var olan tarama makalelerinin azlığı bu yöndeki
araştırma potansiyelini ortaya koymaktadır.
Otonom Kontrol literatürde bugüne kadar yapılan çalışmaların neredeyse
tamamına yakın kısmında İHA ile birlikte kullanılmıştır. Otonom kontrölünün bu projedeki
amacı insansız ortamda veya kullanıcı müdahalesi olmayan bir çevrede yapılan kontrolü
işaret etmektedir. Böyle bir yapılandırılmamış çevrede ortaya çıkabilecek problemler
aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
•
Parametrik belirsizlikler
•
Modellenemeyen veya modellenemiş sistem dinamikleri
•
Stokastik bozucular
•
Sensör ve ölçüm gürültüleri
•
Yapılandırılmamış çevrede sistemin tam olmayan bilgiyle kontrölü
Bu etkenlerin ele alınan kontrol ortamında bulunması sistemin çok yönlü olarak
geliştirilebileciğine ve ortaya konulan metodlarla yapılan çıkarımların bilim dünyasına çok
yönlü katkı sağlıyacağına işaret etmektedir. Bugüne kadar üzerinde çalışılan İHA
genellikle uçaklar olmuş olup helikopter örneğinde sınırlı sayıda çalışma
bulunmaktadır.Bu projede bir İHA (helikopter) için yeni kontrol algoritmalarının
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek kontrol algoritmalarıyla yapılacak işlemsel
görevler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
•
Engel algılama ve kaçınma
•
Uzaklık ölçümü
•
Gerçek zamanda bilgi işleme
•
Kamera görüntüleme ve görüntü işleme (temel olarak renk farkı algılanması)
•
Emniyet planlaması (temel olarak yerel trafiğin algılanması)
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•
•
•

Yörünge takibi
Hedef planlaması
Yükseklik ölçümü
Geliştirilecek bu algoritmalar ile yukarıda sıralanan görevler yerine getirilecektir.
Bu proje bir İHA aracının (helikopter) yukarıda sıralanan görevleri yerine getirmesi için
önerilmiştir. Bu projenin sonunda ortaya çıkacak model daha sonra geliştirilecek
modelllere örnek teşkil edecek ve en temeli oluşturulacaktır.
Geliştirilecek bu İHA da kullanılacak algoritmalar ıle yerine getirilecek görevlerden
bazıları (renk algılama) proje grubunda yer alan araştırmacılar tarafından daha önce
geliştirilmiş olup, uluslararası dergi ve konferanslarda sunulmak üzere inceleme
aşamasındadır.
Projeden beklenen sonuçlar İHA (helikopter) için temel ve uygulanabilir çalışma
teşkil etmek, ülkemizde bu konuyla ilgili olarak üniversitemizin adını duyurmak ve
ülkemizin bu konuda dışa bağımlılığını azaltmaktır.
Çalışma 3 alt kategoriye ayrılmıştır. 1. kategoride, İHA sisteminin model ve
simülasyonunun geliştirilmesi yapılacaktır. 2. kategoride, donanım kontrol sisteminin
elemanları kurulacak ve Bilgisayar kontrolü altında ayrı ayrı görev kontrol algoritmaları
uygulanacaktır. 3. kategoride, 2. kategoride uygulana algoritma testleri yapıldıktan sonra,
ortaya çıkan problemler giderilecek, önerilen İHA uçuşa hazır hale gelecektir.
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SUMMARY
In literature the ultimate research goal for unmanned aerial vehicles (UAVs) is to
facilitate autonomy of operation with a minimum risc. Trajectory planning and trajectory
following constitutes the base work of these vehicles. In research the control of the UAVs
id defined as autonomous control. There are few review articles in this research area
which points out the potential research work can be done.
Autonomous Control is often used with UAV in research area. The aim of the
autonomous control in this project is in an unstructured environment (without user) is to
control the vehicle without human intervention. The research potential of this project is
given as follows:
•
Parametric uncertainity
•
Unmodelled system dynamics
•
Stochastic disturbances
•
Disturbance effect of sensors and measurements
•
System control in an unstructed environment without exact information
These factors in this unstructed environment shows us that the system can be
designed and improved for many control dynamics and these assets can be contributed
to the research field. In the last decade altough there are many UAV examples as
aeroplanes limited examples of helicopters are presented to the research field. Here, it is
aimed that UAV i.e. helicopter will be designed and controlled with novel control
algorithms. The research goals of the novel control algorithms will be as follows:
•
Obstacle detection and avoidance
•
Distance measurement
•
Real time processing of UAV and real time control
•
Machine vision (color classification)
•
Safety planning (detection of the local traffic)
•
Trajectory following
•
Aim (target) planning
•
Altitude measurement
The research goals above will be realized with these novel control algorithms.
This project is suggested for a UAV i.e. helicopter, to realize the system control dynamics
which is given above. This work will be base point for UAV and it will be a milestone of
the newly designed projects in our on-going research. The research goal color
classifcation is already developed and submitted to an international conference for a
review process.
The outcomes of the project will be an applicable UAV i.e. helicopter work, the
redundancy of the dependence of our country to abroad and announce the name of our
university to the researchers.
The project is classified as follows:
•
Modelling and simulation of an UAV i.e. helicopter
•
Developing and application of control algorithms to the system
•
Improvement and debugging of the applied algorithms
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Proje No: 2010-04-02-KAP06
OFİS DONANIMLARININ VE AYDINLATMA AYGITLARININ ÇEVRESEL KOŞULLARA
BAĞLI OLARAK HARMONİK ETKİNLİĞİNİN KESTİRİMİ VE HARMONİK ANALİZİ
Öğr. Gör. Dr. Bora ACARKAN
Yrd. Doç. Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI, Yrd. Doç. Dr. Aslan İNAN
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Ofis binalarında elektronik donanımların ve bilgisayarların kullanımının artması
alçak gerilim dağıtım sistemlerindeki harmonik sorunlarını büyük oranda artırmaktadır.
Dağıtım sistemindeki harmonikler, enerji sistemine bağlı cihazların verimini düşürmesi ve
öngörülen ömürlerini kısaltmasının yanında güç kayıplarının artmasına, cihazların hatalı
çalışmasına ve dağıtım sisteminin güvenilirlik sınırları dışında işletilmesine neden
olmaktadır. Ofis ve ticari binalarda bulunan yüksek sayıdaki bilgisayar yükleri ve özellikle
masaüstü bilgisayarlar bu yapılardaki ana harmonik kaynaklarıdır. Doğru, güvenilir bir
sistem tasarımı ve kayıpların en aza indirgenmesi için harmonik analizlerin yapılması
oldukça önemlidir. Harmonik analiz aşamasının en önemli unsuru ise donanım ve
sistemin doğru modellenmesidir.
Bu projede ofis donanımları ve özellikle deşarj lambalı (floresan, cıva buharlı,
sodyum buharlı, metalik halojenürlü, soğuk katodlu) aydınlatma aygıtlarının harmonik
analizleri ele alınacak ve bu donanımları içeren sistemlerin harmonik analizi için gereken
ölçme, değerlendirme, modelleme ve analiz aşamaları gerçekleştirilecektir. Çalışmada
geliştirilecek modeller aracılığıyla üç fazlı sistemlerdeki faz ve nötr iletkenlerindeki akım
dağılımı, gerilim dağılımı ve harmonik aktivite elde edilebilecektir. Çalışmanın hesaplama,
değerlendirme, modelleme ve analiz aşamalarında MATLAB yazılımı ve Simulink aracı
kullanılacaktır.
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SUMMARY
Increasing use of electronic equipment and computers in office buildings has
raised harmonic problems in low voltage distribution systems. Harmonics may cause
unreliable operation of distribution systems, malfunction of equipments, and likewise
reduce the efficiency and life expectancy of connected equipments. In office buildings,
one of the main harmonic sources is a large number of computer loads. Especially,
personal computers cause harmonic distortions to their supply system. In order to
minimize losses and to design a reliable system, analyzing the harmonics gains
importance. System components should be properly modeled to perform a proper
harmonic analysis.
In this project, harmonic activity of office equipments and lighting fixtures will be
analyzed in details and the necessary measurements, modeling and evaluation
procedures will be applied. In considerations of modeling procedures, all measurements
of equipments will be realized under laboratory conditions. In this research, the current
distributions, voltage distributions and harmonic activities can be obtained for both the
phase and neutral lines with the help of proposed models. All of the calculations,
evaluations, models and analyses will be implemented with MATLAB software and
Simulink toolboxes.
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Proje No: 2010-04-02-KAP07
TEK FAZLI EVSEL VE OFİS ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN FARKLI ŞEBEKE
GERİLİMLERİNDE BEKLEME MODU AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ VE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Aslan İNAN
Öğr. Gör. Dr. Bora ACARKAN, Yrd. Doç. Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Şu an pazardaki tüm elektronik ve evsel alet ve cihazlar, içerisinde bekleme
modu sistemi (Örneğin TV’leri uzaktan kumanda ile çalıştıran kırmızı led ışığı gibi)
barındırır. Bekleme modu, bir güç kaynağına bağlı ama normal olağan çalışmasını
yapmadığı durumlarda düşük güç modunu tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir
terimdir. Duman alarmları, güvenlik kameraları, yazıcılar, televizyonlar vb ürünler, düşük
güç seviyelerinde sürekli formda çalışmak için tasarlanmışlardır. Bekleme modu, gelişmiş
ülkelerin evlerdeki elektrik tüketiminin yaklaşık %10-12’sine tekabül etmektedir.
Bu projede bazı evsel alet ve ofis cihazlarının bekleme modu güç ve akımları,
farklı gerilim seviyelerinde analiz edilecek, gerekli ölçümler, modelleme ve değerlendirme
prosedürleri uygulanacaktır. Araştırmanın sonucunda, değerlendirmeye tabi tutulan alet
ve cihazların beklem modu güç ve akımlarının listesi sağlanacak ve enerji verimliliği
açısından gelecek için bazı öngörüler yapılacaktır.
SUMMARY
All electronic and domestic appliances sold in the current marketplace have a
stand-by system incorporated (i.e. a red light that allows for remote switching of the TV).
Standby power is the term commonly used to describe the low power mode when not
performing their "usual" operation but when still connected to a power supply. The
products such as smoke alarms, security cameras, printers, televisions, etc are designed
to operate on a continuous basis at low power levels and which provide functions. The
stand-by mode represents approximately 12 % of the electricity consumption of the
homes in developed countries,
In this project, standby power and currents of some domestic appliances and
office equipments will be analyzed in different voltage level in details and the necessary
measurements, modeling and evaluation procedures will be applied. In the result of this
search will be obtained the standby power list of appliances and equipments to be
evaluated and performed some useful projections for future in view of energy efficiency.
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Proje No: 2010-04-02-ODAP01
FARKLI TÜRDEN OTONOM ROBOTLAR KULLANARAK ÇOKLU ALGILAYICI
FÜZYONU İLE YABANCI CİSİM TESPİTİ
Yrd. Doç. Dr. Kayhan GÜLEZ
Doç. Dr. Rahmi GÜÇLÜ, Arş. Gör. Utku BÜYÜKŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR,
Öğr. Gör. Gürkan TUNA
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-06-15

Bitiş Tarihi: 2012-06-15

ÖZET
Proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda farklı türden otonom
robotlarla çoklu algılayıcı füzyonu ile yabancı cisim tespiti yapılacaktır. Proje de hem 4
tekerlekli kollu robotlar hem de bir İAV (insansız hava aracı) kullanılacaktır. İnsansız hava
aracı ve karada hareket eden robotların birlikte koordineli bir şekilde hareket etmesi
sağlanacaktır. Karada hareket eden robotların birisi tarafından yabancı bir cisim tespit
edildiğinde bu bilgi kontrol merkezine iletilecek, kontrol merkezi de bu bilgiyi diğer
robotlara aktaracaktır. Yabancı cisim tespit edilen bölge civarına İAV gidecek ve yabancı
cismin olay yerinden uzaklaştırılmasını anlık olarak kaydedecektir. Yabancı cisim
uzaklaştırılırken bir sorun yaşanırsa, İAV bu bilgiyi diğer robota aktaracak ve robot olay
yerine gidecektir.
Proje farklı türden otonom robotların programlanması, iletişimi, koordinasyonu,
görev paylaşımı ve görüntü işleme gibi konularda araştırmalar yapılmasına imkan
sağlayacaktır.
SUMMARY
In this project, foreign object detection by using multi sensor fusion with
heterogeneous autonomous robots is to be realized. In the project, both 4 wheel robots
with arms and an UAV (unmanned aerial vehicle) will be used. Coordinated motion of the
UAV and the robots moving on the ground will be realized. When a foreign object is
detected by one of the robots on the ground, this information will be transferred to the
control center and the control center will transfer it to the other robots. The UAV will go
around that zone and simultaneously record the removal of the foreign object. If a
problem occurs during the removal of the foreign object, the UAV will let the other robot
know it and the other robot will go to that zone.
The project will provide opportunity to make researches on the programming,
communication, coordination, and task sharing of robots and image processing.
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Proje No: 2010-04-03-DOP01
SİNÜZOİDAL BİR YÜZEY ALTINA GÖMÜLÜ SİLİNDİRİK HEDEFLERDEN SAÇILAN
ELEKTROMANYETİK ALANLARIN HESAPLANMASI
Doç. Dr. Ahmet KIZILAY
Doktora Öğrencisi Senem MAKAL
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Sonsuz uzun sinüzoidal bir yüzeye sahip ortam içine gömülü, rastgele kesite
sahip silindirik bir hedef ele alınarak kısa darbe radar ölçümlerinde, çoklu yansımaların
hedef saptamaya etkisi incelenecektir. Bu proje kapsamında, TM saçılmaları yeni bir
yöntem kullanılarak sonsuz uzun periyodik bir yüzey altına gömülü silindirik hedef için
hesaplanacaktır.
Bu yeni çözüm yönteminin temeli, eğer cisim periyodik yüzeye yakın ise yüzey
üzerindeki eşdeğerlik akımlarının, sadece cisme yakın sonlu bir bölgede farklı, diğer
yerlerde cismin olmadığı durumla aynı kalacağına dayanmaktadır. Bu yaklaşımla silindirik
hedefin üzerindeki ve sinüzoidal yüzey üzerindeki perturbasyon (hedefin olduğu ve
olmadığı durumlardaki eşdeğer akımlar arasındaki fark akımı) eşdeğerlik akımlarına ait
elde edilecek olan elektrik alan entegral denklemleri, frekans domeninde Moment Metodu
kullanarak çözülecek ve bu sayede geniş bantta, saçılan elektrik alana ait çözümler elde
edilecektir. Sonrasında, ters Fourier dönüşümü ile zaman domeni işaretleri bulunacak ve
böylece kısa darbe saçılma cevabı kullanılarak çoklu yansımaların hedef saptamaya
etkileri incelenecektir.
SUMMARY
A cylindrical target with arbitrary cross-section buried in a medium with infinitelylong sinusoidal surface is illuminated by a short-pulse electromagnetic wave to study the
effect of multipath on radar measurements of targets. In this project, a new solution
technique is used to calculate TM scattering from a cylinder under an infinitely-long
periodic surface.
The basis of the new solution technique is that if a target is close to the periodic
surface, the equivalency current will be nearly identical to that without the target, except
within the region of finite extent near the target. Thus, the equivalency current on the
sinusoidal surface will be affected only on a finite portion of the surface near the target.
The electric field integral equations (EFIEs) for the equivalency currents on the target and
the perturbation current (the difference current with target present and with target absent)
on the surface will be obtained by using this approach and solved by Moment Method
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(MoM) in frequency domain. Then, inverse Fourier transform will be utilized to get the
time domain signals. Then, the short-pulse scattering results will be used to investigate
the effects of multipath.
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Proje No: 2010-05-01-DOP01
ÇATLAK İÇEREN ÜÇ KATLI ELASTİK VE VİSKOELASTİK SANDVİÇ KALIN
PLAKLARIN DELAMİNASYONU
Prof. Dr. Faruk YÜKSELER
Doktora Öğrencisi Ayfer TEKİN
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Bu çalışmada, üç katmandan oluşan sandviç kalın plağın katmanları arasında
içerdiği bant çatlaklar nedeniyle dış kuvvetler etkisinde, bu yapı elemanlarında ortaya
çıkan delaminasyon (yani, kalın plağı oluşturan katmanların birbirinden ayrılması)
olayının incelenmesi öngörülmektedir. Başlangıçta çatlak yüzeylerinin çok küçük eğriliğe
sahip olduğu kabul edilmektedir. Burkulma kriteri olarak başlangıç eğinti kriteri
kullanılacaktır. Bu durumda, çatlaklar doğrultusunda etkiyen düzgün yayılı dış basınç
kuvveti etkisinde çatlak yüzeylerindeki eğintilerin gelişimi (büyümesi), elastisite teorisinin
üç boyutlu non-lineer kesin denklemleri çerçevesinde incelenecektir. Çeşitli malzeme ve
geometrik parametreler açısından delaminasyona sebep olan kritik basınç kuvveti
belirlenecektir. Ele alınan problemlerin çözümü, sınır tabakası tipli pertürbasyon tekniği
ve üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla yapılacaktır. Plağın geometrik ve
malzeme parametrelerinin kritik basınç kuvvetine etkisi incelenecektir. Çözümün
gerektirdiği her türlü algoritma ve program tarafımızdan yapılacaktır.
SUMMARY
In this study, the buckling delamination of a rectangular thick sandwich plate with
band-crack is investigated. At the initial state, It is assumed that the surfaces of the crack
have insignificant initial imperfection. As the buckling criterion, the initial imperfection
criterion is used. In this case the development of the mentioned crack surfaces’
imperfections under acting on the plate edges uniformly distributed external compressive
normal forces along the crack’s front is studied within the scope of the three –
dimensional geometrical non-linear exact equations of the theory of elasticity. The
corresponding boundary-value problems are solved by employing the boundary form
perturbation techniques and the finite element method. The influence of the material or
geometrical parameters of the plate on the values of critical force is discussed.
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Proje No: 2010-05-02-KAP01
ÖMERLİ HAVZASI VE BARAJ GÖLÜNDE SU KALİTESİ ARAŞTIRMASI
Yrd. Doç. Dr. Hürrem BAYHAN
Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK, Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU, Lisans Öğrencisi Fatih GÜLER,
Lisans Öğrencisi Esra ÇELİK, Lisans Öğrencisi Remziye İlayda TAN
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-03-15

ÖZET
Nüfus artışı ve sanayileşme ve ziraatın gelişmesi, çevre ve özellikle su kaynakları
üzerindeki zararlı tesirleri arttırmıştır. Gerek meskun bölge ve sanayi tesislerinin
kullanılmış suları, gerekse tarım sahalarının drenaj suları azot, fosfor ve karbon gibi besi
maddelerini yüzeysel sulara taşımaktadır. Bu besi maddeleri girdikleri su kaynaklarındaki
fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylara tesir ederek sistemin ekolojik yapısının
değiştirmektedir. Yüzeysel suların bugün ve gelecekteki kullanma imkânlarını tehdit eden
etkenler arasında en önemli yeri, besi maddeleri, bilhassa azot ve fosfor bileşenleri
almaktadır. Su kaynakları da birer ekosistemdirler. Bu kaynaklar kirlenmeden önce tabii
denge içindedir. Ancak yukarıda açıklandığı gibi kirleticilerin gelmesi halinde sistemde
bozulma şekilde değişmeler olur. Dolayısı ile suyun kalitesi bozulur, kullanma imkanları
azalır, arıtma maliyeti artar. Aslında su giderek stratejik önemi artan bir madde haline
gelmektedir ve içme, kullanma ve endüstri suyu temini açısından su kaynaklarının
korunması gereği ortaya çıkmaktadır.
Su havzalarında, kaynakların kullanımını engelleyecek boyutlarda bir kirlenmenin
oluşmasını önlemenin en temel yolu kirlenme profilini geç kalmadan belirleyerek kirlenme
kontrolünü ve kaynakların optimum kullanımını sağlamaktır. İstanbul metropolitan
bölgesinin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı Marmara Havzası içinde birer alt havza
konumunda bulunan Terkos, Büyukçekmece, Küçükçekmece, Alibeyköy, Ömerli, Elmalı
ve Darlık Barajlarından karşılanmaktadır.
Yukarıda anılan antropojenik etkilerle bu barajlar kirlenmeye açıktır. Bu noktadan
hareketle, bu çalışmada İstanbul 'a su sağlayan baraj göllerinden Ömerli baraj gölü ve
havzası üzerinde çalışma yapılacaktır. Ömerli havzasında bulunan değişik nokta ve
yaygın kaynaklardan gelen kirlilik yükleri hesaplanacaktır. Baraj gölüne ait kirlenme profili
çıkarılacaktır ve bunun hangi seviyede olduğu belirlenecektir. Ayrıca değişik senaryolarla
göle gelen kirlilik yükünün azaltılması veya artması halinde gölün tepkisinin ne olacağı
belirlenecektir. Bu çalışmaların sonunda kirlenme kontrolu ile ilgili öneriler de
getirilecektir.
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SUMMARY
Increment in population, industrialization, farming activities have increased the
negative impact on receiving water bodies. All above named pollution sources carry the
wastewater and drainage water with nitrogen (N), phosphorus (P) and carbon (C)
nutrients to open surface water bodies. These nutrients alter the ecological situation of
the water bodies. Present and future use of water bodies are under the threat of these
nutrients, especially N and P. Water bodies are ecosystems and are in natural balance
before being polluted. They are subjected to pollution by the above named nutrients.
Therefore water quality deteriorates, use alternatives diminishes, and treatment cost
increases. Water is becoming a precious strategic matter, this means that they have to be
protected for different uses. Before the water quality deterioration of the water bodies in
watersheds, firstly pollution profile is to be determined, and pollution control and optimum
use of them is to be maintained. Currently water demand of Istanbul is met from different
watersheds, these are namely Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Alibeyköy,
Ömerli, Elmalı, and Darlık reservoirs.
All the reservoirs are open to pollution due to above stated antropogenic effects.
In this study Ömerli . Watershed and Ömerli dam reservoir will be studied. First pollution
profile and its level will be determined. Pollution loading originating from different point
and non point sources in the watershed will be calculated. The response of Ömerli dam
reservoir against these loadings will be studied with different scenarios. At the en based
on the study performed, there will be proposals to protect the Ömerli watershed and its
reservoir against pollution. This study is hoped to be a model study for the other
watersheds in the vicinity of Istanbul.

64

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2010-05-02-KAP02
KURŞUN İÇERİKLİ ATIKLARIN KATILAŞTIRILMASINDAN ELDE EDİLEN
MALZEMEDE KURŞUN MİKTARI İLE TCLP VE DAYANIM İLİŞKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Yaşar AVŞAR
Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ, Arş. Gör. Kamil B. VARINCA
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Her geçen gün kurşunun insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine bir
yenisi eklenmekte ve bu konudaki yayınlar artmaktadır. Bu bakımdan kurşun içeren
atıkların bertarafı oldukça önemli bir konu olup bu tür atıkların bertarafında yeni ve ileri
teknikler uygulanmakta, araştırılmaktadır. Katılaştırma da kurşun gibi ağır metal içeren
tehlikeli atıkların bertarafında ABD gibi gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır güvenle kullanılan
bir yöntemdir. Bu yöntem, zararlı bileşenlerin bağlayıcı maddeler ile tutulması ve zorlayıcı
maddelerin varlığında dahi zararlı bileşenlerin bırakılmaması esasına dayanmaktadır.
Bu proje çalışması, kurşun içeren atıkların çimento ile katılaştırılarak bertaraf
edilmelerini konu edinmektedir. Proje, atıkların içerisinde bulunan kurşun miktarı ile bu
atıkların çimento ile katılaştırılmasından sonra yapılacak mukavemet ve sızabilirlik
deneylerinden elde edilen değerler arasında tanımlanabilir ve uygulanabilir bir ilişki
kurarak kurşun içerikli atık üreticilerinin önemli bir sorununa çözüm üretmeyi
amaçlamaktadır. Sonuçta proje ile kurşun içerikli atık üreticileri atıklarını katılaştırmak
istediklerinde nasıl bir karışım oranı kullanmaları gerektiğini bulacakları basit, pratik ve
uygulanabilir bir ilişkinin ortaya konulması beklenmektedir. Böylece, kurşun içerikli atık
üreticilerinin atıklarını düzenli depo sahasına göndermek veya fabrika içerisindeki küçük
beton uygulamalarında kullanmak istediklerinde nasıl bir atık/çimento oranı
kullanacaklarını bulmaları sağlanacaktır.
Proje, kurşun içeren atığın su ve çimento ile farklı miktarlarda karıştırılması,
karışımın kalıplara dökülmesi, kalıpların priz süresinin ardından mukavemet değerleri için
basınç dayanımı testine tabi tutulmaları, ardından parçalanarak kurşun sızabilirlik
değerlerinin tespiti için ABD EPA teşkilatı Zehirlilik Sızma Karakteristiği Testine (TCLP)
tabi tutulması, sonrasında elde edilen bulgular ile girişteki kurşun miktarları arasında
tanımlanabilir bir bağıntı/ilişki kurulması aşamalarından oluşmaktadır.
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SUMMARY
Each passing day new negative effects of lead on health of people and the
environment were come into view and additional publications on this subject are
increasing. In this regard, disposal of such wastes that contain lead is quite an important
issue, and in the disposal of this type of wastes new and advanced techniques are
applied and investigated at the same time. Solidification is the method which has been
applied for a long time in developed countries like the USA for the disposal of hazardous
wastes containing heavy metals such as lead. This method is based on two principles: in
the former the fixing harmful substances through binding agents, and not releasing
harmful components even in the presence of challenging materials in the latter.
This project work deals with the subject of disposal of lead containing wastes
through the process of solidification by mixing them with cement. Project aims at finding
out a solution for the serious problem of lead containing waste producers by establishing
definable and applicable relation between the amount of lead in the wastes and the
values obtained through strength and infiltration experiments after the solidification of
these wastes with cement. As a result of this Project, it is expected that lead containing
waste producers will be able to use a simple, practical and applicable relation that
indicates which mixing ratio is required in case they would like to solidify their wastes.
Thus, which waste/cement ratio will be used in case lead containing waste producers
sends their wastes to sanitary landfill, or which waste/cement ratio for the small concrete
applications in the factory will be determined.
The Project consists of such stages as mixing of lead containing waste with water
and cement in different ratios, casting of mixture, making compressive strength test to
them after setting period to get strength values, then determining the lead infiltration
values after break down, exposing lead containing waste to USEPA Toxicity Leaching
Characteristics Test (TCLP), after that establishing connection/relation by the obtained
data between the lead values in input.
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Proje No: 2010-05-02-KAP03
ATIK AKÜ SOLÜSYONLARINDAN ELEKTRODİYALİZ YÖNTEMİYLE ASİT GERİ
KAZANIMI
Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ
Yrd. Doç. Dr. Ömer APAYDIN, Yrd. Doç. Dr. Uğur KURT, Arş. Gör. Kamil B. VARINCA,
Arş. Gör. Fatih İLHAN
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Aküler artan motorlu taşıt taleplerine bağlı olarak her geçen gün artış
göstermektedir. Akülerin etkin kullanım ömrü 3-4 yıl olması nedeniyle yüksek miktarlarda
atık akü oluşumu söz konusu olmaktadır. Bu akülerin içerdiği sıvı da asidik özellik
göstermekle birlikte önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İçeriği nedeniyle
tehlikeli atık sınıfına giren bu akülerin bertarafı büyük problem teşkil etmektedir. Bu akü
sıvıları yüksek oranda safsızlık içerdikleri için kullanılamayıp atıksu olarak kabul
edilmekte ve arıtımı için kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan
yöntem baz ilavesi ile nötr hale getirme veya kireç ilavesi ile kalsiyum sülfat tuzu
oluşumudur. Oysa bu yöntemlerin her ikisi de yüksek maliyet ve beraberinde negatif
çıktılar (Kalsiyum sülfat çamuru) getirmektedir. Henüz ülkemizde kullanım alanı
bulamamasına rağmen yurtdışında yaygın olarak kullanılan asit geri kazanım
proseslerinden elektrodiyaliz yöntemiyle bu asitlerin geri kazanımı mümkün olabilecektir.
Bu çalışma ile büyük bir problem olarak karşımıza çıkan atık asidik suyun geri kazanımı
sağlanmış olacak ve ekonomik götürüden ziyade getiri sağlayabilecektir. Çalışmanın son
kademesinde yapılacak olan ekonomik analiz ile uygulanabilirliği ve sistemin geri
kazanım ile kendini amorti edebilme süresi hesaplanarak değerlendirilecektir.
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Proje No: 2010-05-02-KAP04
KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARINDAN KAYNAKLANAN SIZINTI
SULARININ MEMBRAN PROSESLERLE ARITILABİLİRLİĞİ
Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI
Yrd. Doç. Dr. Doğan KARADAĞ, Yrd. Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı da gün
geçtikçe artmaktadır. Yapılan uygulama ve araştırmalarda en ekonomik katı atık bertaraf
metodunun düzenli depolama olduğu belirtilmektedir. Düzenli depolama alanlarından
kaynaklanan en önemli kirletici kaynaklardan biri sızıntı sularıdır. Yüksek kirletici
konsantrasyonlarına sahip olan sızıntı sularının arıtılabilirliği konusunda gün geçtikçe yeni
çalışmalar yapılmaktadır. Gün geçtikçe sıkılaşan deşarj standartları dikkate alındığında
sızıntı sularının arıtımında konvansiyonel sistemlerin yeterli olmayacağı görülmektedir. Bu
çalışma kapsamında mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters osmoz
membranlarının farklı kombinasyonları kullanılarak İstanbul Odayeri depolama alanından
kaynaklanan sızıntı suyunun arıtılabilirliği araştırılacaktır. Mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon
membranlarının partiküller maddeleri gidererek naofiltrasyon ve ters osmoz memranları
için ön arıtma amacıyla kullanımları gerçekleştirilecektir. Çalışma sonuçları ülkemizde
membran teknolojinsin sızıntı suyu arıtımında kullanılabilirliğini belirleme bakımından
değerlendirilecektir.
SUMMARY
The amount of solid waste is gradually increasing in parallel with the increasing
world population and industrialization. The present applications and researches indicate
that sanitary landfill is the best economical choice for the solid waste disposal. Leachate
is one of the most important environmental problems of a sanitary landfill and contains
organic and inorganic pollutants with thehigh concentrations. . Hence, the new
researches are currently performed for the leachate treatability before discharge to the
receiving body.. However, conventional treatment systems are not enough to obtain
discharge limits becoming increasingly more stringent for the discharge of leachate. . The
main scope of this study is to investigate treatability of leachate from the İstanbul Odayeri
landfill by the membrane processes such as microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration
and reverse osmosis. In this study, microfiltration and ultrafiltration membranes will be
used to remove large particles from leachate as a pretreatment steps before nanofiltration
and reverse osmosis membranes. The usability of membrane processes for the leachate
treatment will be evaluated with the observed results of this study.
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Proje No: 2010-05-02-KAP05
ÇÖP SIZINTI SULARININ BATIK MEMBRAN SİSTEMLERİ İLE ARITIMI
Yrd. Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA
Yrd. Doç. Dr. Doğan KARADAĞ, Yrd. Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ, Doç. Dr. Mehmet
ÇAKMAKÇI
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Dünyada artan nüfus, refah düzeyi ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı
atık miktarları hızla artmaktadır. Katı atıkların bertarafı, gelişmiş ülkelerde teknik
standartlara uygun bir şekilde yapılmaktadır. Oysa gelişmekte olan birçok ülkede katı
atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda sorunlar yaşanmaktadır.
Uygulamalar ve araştırmacıların yaptıkları çalışmalar neticesinde evsel katı katıklar için
en ekonomik bertaraf metodunun düzenli depolama olduğu belirtilmektedir. Katı atık
düzenli depo sahalarında en önemli problemlerden biri katı atık sızıntı sularıdır. Avrupa
birliği uyum sürecinde ekonomik olması açısından ülkemizde birçok şehirde yeni depo
sahaları inşa edilmektedir. Mevcut tesislerin her birinde farklı sızıntı suyu arıtma
konfigürasyonları kullanılmaktadır. Böyle önemli bir yatırımın yapılması aşamasında yeni
teknolojilerin de ülkemizde kullanılabilirliğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu
çalışma kapsamında da batık membran kullanılarak İstanbul Odayeri Sızıntı sularının
arıtılabilirliği ve tekrar kullanılabilirliği araştırılacaktır. Çalışma sonuçları, batık
membranların ülkemizde mevcut arıtma sistemlerine ekonomik ve arıtma kalitesi
açısından kullanılabilirliği açısından değerlendirilecektir.
SUMMARY
The amount of solid waste is rapidly increasing in parallel with increasing world
population, industrialization and prosperity level. Solid waste disposal in developed
countries are in accordance to the technical standards of landfill. However, many
developing countries have a lot of problems on solid waste collection, transportation and
disposal. Sanitary landfill is the best choice for waste disposal due to the reason for an
economical option when considered recently conducted research and application. Landfill
leachate is one of the most important problems for this sites. Many cities in our country
are building new storage areas for the Euroean Union preparatory process. The different
configurations are used for the treatment of leachate from each of existing landfill site.
The use of new advanced technologies such as membrane systems is so important for
such an major investment in our country. Within the scope of this study, it will be focused
on using a submerged membrane sytems for treatment and reuse of landfill leachate from
Istanbul Odayeri landfill and observed results will be evaluated in terms of usability and
economically.
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Proje No: 2010-05-02-ODAP01
İSTAÇ TIBBİ ATIK YAKMA TESİSİNDE DİOKSİN/FURAN GİDERİM ÜNİTESİNİN
ADSORBANT DOZ OPTİMİZASYONU
Doç. Dr. Arslan SARAL
Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK, Müh. Şenol YILDIZ, Müh. Gülten GÜNEŞ, Müh. Aynur
KEMİRTLEK, Müh. Hasan ŞEMAT
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-07-15

ÖZET
Dioksin/furan bileşikleri ve diğer kalıcı organik kirleticiler yakma tesislerinin
işletilmesinde çevresel boyut açısından en kritik parametrelerdir. Bu kirleticilerin her türlü
proses şartlarında kontrol altında tutulması, atmosfere salınmaması ve ilgili
yönetmeliklerde en düşük deşarj limitleri ile kontrol edilmesi konunun önemini tüm
açıklığıyla ortaya koymaktadır.
Yapılması planlanan bu projede çalışmaların yapılacağı tam ölçekli İSTAÇ Tıbbi
Atık Yakma Tesisi’nde dioksin/furan kontrolü için aktif karbon enjeksiyon yöntemi
kullanılmaktadır. Bunun yanında tesiste zaman zaman yapılan dioksin/furan emisyon
ölçümlerinde çok değişken değerler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak, mevcut
proses şartlarında oluşan dioksin/furan emisyonu ve giderilmesi için gereken optimum
adsorbant miktarı belirlenecektir. İkinci olarak döner fırın ve 2. yanma odasındaki sıcaklık
değişiminin dioksin/furan bileşiklerinin oluşumu ve giderimi üzerindeki etkileri
araştırılacaktır. Üçüncü olarak dioksin/furan inhibitörlerinden biri olarak bilinen ürenin
baca gazında PCDD/F oluşumu üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Aynı zamanda ürenin
uçucu kül partikülleri yüzeyinde meydana gelen PCDD/F inhibisyonunu araştırmak için
boylerden alınacak uçucu küller ve fırın alt külünde dioksin/furan analizi yapılacaktır.
Dioksin/furan bileşikleri ile birlikte dioksin benzeri poliklorlubifenillerin de (PCB)
konsantrasyonu belirlenecektir. Elde edilecek sonuçların kurulması planlanan yakma
tesislerinin ve dioksin/furan kontrol ünitelerinin dizaynında faydalı olması
düşünülmektedir.
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SUMMARY
Dioxin/furan and other persistent organic pollutants are the most critical
environmental parameters in waste incineration plants and should therefore be handled
with atmost care in all operation conditions.
In this study, all sampling will be carried out in the İstanbul (İSTAÇ) Medical
Waste Incineration Plant. There is a constant dosing equipment installed on the
discharge waste gas pipe of the rotary kiln. Dosing amount was determined without any
knowledge representing the process conditions. Therefore any change in the process
conditions is not tolerated by the dosing equipment and may possibly cause intermittent
dioxin emissions. An elaborate dosing determination is planned in this Project to
represent the usual operation conditions and the a research will be carried out for the
possible effects of chlorine inputs to the incineration plant. Beside these, the effect of
urea on PCDD/F formation in a full scale plant will be investigated by injecting urea in a
flue gas different concentrations and determined dioxin/furan homologs on boiler fly ash
and furnace bottom ash. Dioxin/furan as well as dioxin-like PCB concentration will be
determined. The results obtained though to be useful design of incinerators and
dioxin/furan control units.
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Proje No: 2010-05-02-ODAP02
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPUSÜNÜN HAVA KALİTESİNİN
ÇEVREDEKİ SANAYİ TESİSLERİNDEN ETKİLENME POTANSİYELİNİN PM VE PM
İLE TAŞINABİLEN AĞIR METALLER BAZINDA ARAŞTIRILMASI VE POTANSİYEL
RADYOAKTİF KİRLİLİĞİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Arslan SARAL
Öğr. Gör. Dr. Özgür AKÇALI, Arş. Gör. Sadullah Levent KUZU, Arş. Gör. Harun Akif
KABUK, Arş. Gör. Selami DEMİR, Doç. Dr. Göksel DEMİR, Öğr. Gör. Hüseyin ÖZDEMİR,
Müh. Gülsüm BORUCU
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-06-15

Bitiş Tarihi: 2012-11-15

ÖZET
19. yüzyılın sonlarında sanayi devrimi ile birlikte yanma kaynaklı hava kirliliğinde
önemli derecede artış gerçekleşmiştir. Atmosferde bulunan bu kirleticilerin en
önemlilerinden biri de partiküler maddelerdir (PM). PM’in ışığı saçıp görünebilirliğin
azalması, solunumda alveollerden vücuda girerek akciğerde zararlı tesirleri bulunması
gibi olumsuz etkileri vardır. Bu tesirlerin miktarında en önemli parametre ise PM ebadıdır.
Öyle ki 10 mikrondan daha küçük çaptaki partiküllerin (PM10) solunum sistemine
girebilecek boyuttaki partüküller olup insan sağlığı açısından tesirleri daha fazladır. Yine
PM10 kapsamı içine yer alan 2.5 mikrometreden küçük partiküller (PM2.5) de akciğerlere
kadar inebilip ciddi solunum yolu hastalıklarına sebep olabilen toz fraksiyonudur. Bu
sebeple hava kirliliğinin yoğun yaşandığı yerlerde havada bulunan PM’in hangi ebatlar
arasında dağılımının fazla olduğu bilinmesi, bu partiküllerin sağlık açından
değerlendirmesinin yapılabilmesi için elzem olmaktadır. Zaten son yıllarda dünyada ve
ülkemizde de havada bulunabilecek toplam toz konsantrasyonu yerine, sağlık açısından
çok daha önemli olan solunabilir toz (PM10) konsantrasyonu üzerinde durulmakta ve toz
için var olan hava kalitesi standartları “toplam toz” yerine “solunabilir tozu” ifade eden
PM10 konsantrasyonu olarak ifade edilme yoluna gidilmektedir.
Yapılması planlanan çalışmada atmosferik partiküler madde örnekleyici
kullanılarak Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde rüzgar esme yönüne bağlı
olarak seçimli toz örnekleme işlemi gerçekleştirilerek PM2,5 ve PM10 toz
konsantrasyonları tayin edilecektir. Yapılacak yön seçimli örnekleme ile kampus
çevresindeki sanayi tesislerinin kampus havası üzerinde muhtemel kirlilik potansiyelleri
araştırılacaktır. Projenin daha sonraki aşamalarında ise bu partiküller üzerinde bulunması
muhtemel ağır metallerin analizinin yapılması ve yine bu partiküller üzerinde olabilecek
muhtemel alfa, beta gama ışımalarının araştırılması amaçlanmaktadır.
Projenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla; kentsel alanlarda bilhassa endüstri
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kaynaklı tesislerden kaynaklanan solunabilir partiküller filtre üzerinde toplanıp, hava
kalitesinin partiküler madde cinsinden incelenmesi bakımından veri elde edilmiş olacaktır.
Aynı zamanda kampüs civar bölgesinden atmosfer taşınımı ile kampüs içine taşınan
partiküler maddelerde radyoaktif kirliliğin boyutları belirlenmiş olacaktır.
Kentsel
bölgelerde partikül kirliliğinin daha detaylı incelenmesi için veri altyapısı oluşturulacak ve
yerel yönetimlerin üzerinde durması gereken hususlar ortaya konacaktır.
SUMMARY
At the end of the 19th century, air pollution due to combustion processes has
increased importantly by the industrial revolution. One of the most important pollutants
which are present in the atmosphere is particulate matter (PM). PM has many
disadvantages like scattering of light and decrease in the visibility,
adverse effects on lungs by entrance through alveolies during inhalation. Obe of the most
important parameters that affects human health is the PM size (aerodynamic diameter)
that is less than 10 micrometer. For that reason, size distribution of particulate matters in
the inhaled air has to be known in order to more precisely investigate the health effects.
In this study, it is aimed to determine the inhalable particulate matter which have
aerodynamic diameters below 2,5 micronmeters and 10 micronmeters. Those collected
particulate matter would express the cumulative mass fraction of two different
segregation. Potential health effects of those sized particulate matter would be evaluated.
In the future part of this project, determination of heavy metals that may be present on
particulates is also aimed for the best analysis of the results for health effects.
Furthermore, investigation of potential alpha, beta and gamma radiation on those
collected particulate matters is aimed.
After the accomplishment of this study, cumulative PM10 and PM2,5 particles
would be collected on different filters. At the same time, amount of radiactive pollution
coluld be evaluated which is transported by air to the campus area. Following this, a
database will be built up for the future evaluations in terms of health effects based on
particulate matter in urban areas.
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Proje No: 2010-05-03-DOP01
ÇOKLU ALGILAMA SİSTEMLERİ (LİDAR, SAYISAL KAMERA, GPS/IMU) İLE ELDE
EDİLEN VERİLER YARDIMIYLA ÖZNİTELİK BİLGİLERİNİN (BİNA, BİTKİ ÖRTÜSÜ)
ÇIKARIMI
Doç. Dr. Naci YASTIKLI
Doktora Öğrencisi Melis UZAR
İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Lazer tarama teknolojisi (LiDAR) ile yeryüzeyine ilişkin 3B (X,Y,Z) nokta bulutunu
ve “intensity” görüntü yüksek doğruluklu bir şekilde elde edilmektedir. Sayısal kameralar
sağladıkları renkli ve yapay renkli görüntüler ile fotogrametrik üretimde yeni olanaklar
sağlamaktadır. LiDAR, Sayısal Kamera ve GPS/IMU’dan oluşan çoklu algılama
sistemleri, sağladığı otomasyon imkanları yanında bu sistemin sağladığı verilerle
otomatik nesne çıkarımında da güncel bir araştırma konusudur.
Bu projede, LiDAR, Sayısal Kamera ve GPS/IMU’dan oluşan çoklu algılama
sistemi verileri kullanılarak bina ve bitki örtüsü gibi objelerin çıkarımı yapılacaktır. Bina,
bitki örtüsü gibi hedef sınıfların öznitelik bilgilerinin çıkarımında nesne tabanlı
segmentasyon, gruplama, bulanık mantık ile sınıflandırma ve sayısal görüntü işleme
teknikleri kullanılacaktır. Ülkemizde henüz LiDAR uçuşu gerçekleştirilmediğinden,
Amerika’da NSF sponsorluğunda, Ohio State Üniversitesi (OSU) ve USGS ortak
çalışmasının sonucunda elde edilen veriler bu araştırmada kullanılacaktır. Öznitelik
bilgilerinin çıkarımında, sayısal görüntü işlemede kullanılan filtreleme, kenar yakalama,
gürültü giderme, karışan sınıfların iyileştirilmesi gibi bir çok yöntem test edilecektir. Elde
edilen sonuçların analizi sonucunda en uygun yaklaşım belirlenecek ve geometri ve
bütünlük açısından doğruluğu test edilecektir.
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SUMMARY
3D point cloud of terrain surface and intensity image are optained with high
accuracy using Laser Scanning Technology (LiDAR). Digital cameras gives us new
opportunities in photogrammetric production which supply RGB and color infrared
images. Multi Sensor System include LiDAR, Digital Camera, GPS/IMU is also popular
research subject in automatic feature extraction in addition to automation possibilities.
In this project, extraction of building and vegetation will be made using the data
from Multi Sensor System include LiDAR, Digital Camera, GPS/IMU. The object objectoriented segmentation, Fuzzy Logic classification and digitial image processing technics
will be used for feature extraction. The data set from (NSF) sponsored project from OSU
and USGS will be used since LiDAR data set is not available in our country. The digital
image processing techniques such as filtering, edge detection, remove noise and
enhancement for mixture classes will be tested for feature extraction. The most suitable
approach for feature extraction will be investigated and results will be tested for geometric
quality
and
completeness
and
correctness.
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Proje No: 2010-05-03-KAP01
TARİHİ YAPILARIN FOTOGRAMETRİK BELGELEME VE DEFORMASYON
ANALİZİNDE SAYISAL VE TERMAL KAMERALARIN KULLANIMI
Doç. Dr. Naci YASTIKLI
Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAL, Doktora Öğrencisi Melis UZAR, Müh. Eda SOYLU, Arş. Gör.
Semih DİNÇ, Arş. Gör. Melis UZAR
İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-06-15

Bitiş Tarihi: 2012-06-15

ÖZET
Son yıllarda sayısal ve termal infrared kameralar tarihi ve kültürel yapıların
fotogrametrik yöntemle belgelenmesi ile, tarihi yapılar, köprü ve viyadüklerin
deformasyonların belirlenmesi gibi farklı araştırmalarda kullanılmaktadır. Sayısal
kameralar yüksek çözünürlükleri ve sağladıkları otomasyon imkanları ile sayısal
fotogrametri ile belgeleme yönteminde oldukça popular haline gelmiştir. Termal kameralar
ise, sayısal kameralar ile görünür bölgede kaydedilen görüntülerde analizi mümkün
olmayan deformasyonlar, farklı doku ve yapıların belirlenmesi ve belgelenmesinde yeni
olanaklar sağlamaktadır. Sayısal ve termal kameralar ile elde edilen görüntüler
kullanılarak fotogrametrik belgeleme ve deformasyon analizi yapılabilmesi için geometrik
kamera kalibrasyonun yapılması elzemdir.
Bu proje ile, fotogrametri laboratuarında bir test alanı oluşturulacak ve sayısal
kameralar ve termal kameraların geometrik kalibrasyonu test alanı yardımıyla
yapılacaktır. Sonrasında kalibre edilmiş kameraların birlikte kullanımı ile tarihi ve kültürel
yapıların görünür ve termal bölgedeki deformasyon analizi, görüntü sınıflandırma,
segmentasyon işlemleri ile gerçekleştirilecek ve fotogrametrik belgelenmesi yapılacaktır.
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SUMMARY
In the recent years, the digital (visual) and thermal infrared cameras have
provided powerful tools for photogrammetric documentation of cultural and historical
buildings, deformation analysis of historical buildings and bridges in different
investigations.
Digital cameras became very popular with their high resolution and
automation possibilities in digital photogrammetric documentation. The thermal infrared
camera gives us new possibilities for deformation and texture analysis of buildings and
documentation studies which is not possible in visual part of electromagnetic spectrum.
The geometric camera calibration should be made for photogrammetric documentation
and deformation analysis using images from the digital and thermal infrared cameras.
In this project, the test side will be designed at photogrammetry laboratory and
the geometric calibration of he digital (visual) and thermal infrared cameras will be made
with designed test side. The deformation and texture analysis of cultural and historical
buildings will be made with image classification and segmentation techniques and
photogrammetric documentation will be performed by combine use of calibrated digital
and thermal infrared cameras.
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Proje No: 2010-06-01-KAP01
KRENLERDE HAREKETLİ VE SALINIMLI YÜKLERİN KUVVET GERİ BESLEMELİ
KONTROLÜ VE SİSMİK ETKİLERE MARUZ KRENLERİN DİNAMİK
DAVRANIŞLARININ VE STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞIRLI
Arş. Gör. Utku BÜYÜKŞAHİN, Arş. Gör. C. Oktay AZELOĞLU
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
1.a. Bu çalışmada, hareketli ve salınımlı yükler için kuvvet geri beslemeli konum
kontrolü gerçekleştirilecektir. Bu amaçla öncelikle bir köprülü kren için dinamik model
oluşturulacaktır. Çalışmada önce tüm kren sisteminin kinematik denklemleri elde
edilecek, ardından kinematik denklemler yardımıyla sistemin dinamik modeli
oluşturulacaktır. Modelleme yöntemi olarak Bond graph yöntemi kullanılacak, oluşturulan
matematik model yardımıyla sistemin simülasyonları gerçekleştirilecek ve fiziksel model
üzerinde deneysel çalışmalar yürütülecektir. Yapılacak teorik ve deneysel çalışmalarda
özellikle halat boyuna bağlı olarak salınım frekansındaki değişimin kontrolcü performansı
üzerindeki etkisi araştırılacak, ayrıca yükün konumuna ait veriler görüntü işleme yöntemi
ile incelenerek, görüntü işleme yönteminin yükün konumunu belirlemedeki performansı
gözlemlenecektir.
1.b. Son yıllarda depremler önceki yüzyıllara oranla daha büyük can kayıplarına
ve maddi hasarlara neden olmaktadır. Krenler ince ve narin yapılar olarak sismik
hareketlerden etkilenmektedirler. Özellikle yüksek kapasiteli krenlerin depremde hasar
görmesi insan kayıplarıyla beraber büyük ekonomik kayıplar da doğurmaktadır.
Dolayısıyla krenlerin deprem esnasındaki davranışlarının tesbit edilmesi ve buna uygun
olarak çeşitli konstrüktif tedbirlerin alınması ve aktif – pasif kontrolcülerle depreme karşı
stabilitelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, literatürdeki bu ihtiyaç göz
önüne alınarak krenlerin deprem etkisi altındaki dinamik davranışları ve stabilitesi
incelenecektir. Çalışmada önce krenin fiziksel modeli oluşturulacak, tüm kren sisteminin
kinematik denklemleri elde edilecek, ardından kinematik denklemler yardımıyla sistemin
dinamik modeli oluşturulacaktır. Modelleme yöntemi olarak Bond graph yöntemi
kullanılacak, oluşturulan matematik model yardımıyla krenin ve arabanın çeşitli durumları
ve yüklü/yüksüz durumlar gibi çeşitli senaryolar için simülasyonlar gerçekleştirilerek
krenlerin deprem etkisi altındaki stabilitesi incelenecek ve oluşturulan fiziksel model
deprem tablası üzerinde testlere tabi tutularak deneysel çalışmalar yürütülecektir. Yapılan
bu çalışmalar gerek literatürdeki gerekse de standartlardaki (TS, EN, FEM, DIN vb…)
boşlukların giderilmesine temel teşkil edecek sonuçlar elde edilmesine katkıda
bulunacaktır.
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SUMMARY
1.a. In this study, position control with force feedback of a swaying and moving
load will be done. The dynamic model of the overhead crane will be built. All the crane
system’s kinematic equations will be obtained. By the help of kinematic equations, the
dynamic model will be built with Bond Graph modeling system. With the mathematical
model, the simulations will be done. The study will be held both with theoretical and
experimental studies, especially concerned on swing angles. And the position data
feedback of the load will be continuously obtained with image processing in order to
minimize the sway angles of the load.
1.b. In last years, the earthquakes cause more human deaths and damages than
former centuries. Cranes are slim constructions and they are effected with seismic
movements. Especially high capacity cranes which damaged in earthquake cause human
deaths and huge economical losts. Consequently behavior of cranes during an
earthquake are determined and constructive precautions must be taken and stability
against earthquake with active and passive controller must be done. In this study; this
necessity in literature is considered and dynamic behavior and stability of Cranes
affected with earthquake will be researched. Firstly, physical model of crane will be
constructed, than will be obtained kinematic equation of all crane system. And than the
dynamic model of systems with kinematic equations will be built up. Bond Graph
modeling will be used. Simulations will be realized for scenarios of loaded and unloaded
situations of crane and car. Crane’s stability with earthquake effect will be investigated
and physical model will be tested on shaking table. These studies will fill the deficiency in
literature and standards(TS, EN, FEM, DIN etc…).
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Proje No: 2010-06-04-KAP01
YUMUŞAK KALIPLAMA TEKNİĞİ İLE ALÜMİNA ESASLI MİKRO PARÇALARIN
ÜRETİMİ VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI
Doç. Dr. Deniz UZUNSOY
Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ, Prof. Dr. Ahmet KOYUN, Doktora Öğrencisi Haluk
AĞUSTOS, Doç. Dr. Abdülkadir YAVUZ, Müh. Yeliz KOCA
Makine Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Mühendislik parça boyutlarının küçülmesi ( minyatürleşme) elektronik paketleme,
otomotiv, sensör, biyomedikal gibi hemen hemen tüm endüstrilerde giderek artan bir ilgi
alanı uyandırmaktadır. Mühendislik uygulamalarında kullanılan parçaların boyutları
gitgide küçülürken aynı zamanda da fonksiyonelliklerinde de artış gözlenmektedir. Mikro
parça üretiminde yöntem seçiminde dikkat edilecek önemli bir husus yöntemin maliyet
etkili ve yüksek hacim oranlarında üretime olanak tanıyor olmasıdır. Günümüzde mikronölçek parça üretiminde kullanılan temel tekniklerden biri mikro enjeksiyon kalıplamadır.
Bu teknik polimer endüstrisinde başarı ile uygulanan bir yöntemdir. Son on yıldır, mikro
parçaların metal ve seramikten mikro toz enjeksiyon kalıplama (µ-PIM) ile üretimi
konusunda büyük ilerleme kaydedilmiştir. Bu çalışmada bu yönteme alternatif özellikle
seramik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan yumuşak kalıplama tekniği ile mikron
ölçekli parça üretimi gerçekleştirilmeye çalışılacak ve elde edilen parçaların özellikleri
detaylı olarak incelenecektir.
SUMMARY
Miniaturisation is becoming growing interest in nearly all industries including
automotive, sensors, electronic packing, biomedical applications. Components are
becoming smaller and smaller but at the same time, they take over more and more
functions. Increasing miniaturisation and functionality has accompanied by cost-effective
manufacturing and high production volumes. Micro injection moulding process has been
applied successfully to polymers industries. In the last few decade, much progress can be
seen for series production of micro components out of metals and ceramics by micro
powder injection moulding (μ-PIM). In this study, soft molding technique which has great
application in ceramic industry will be used for micron-scaled parts production as an
alternative to μ-PIM and the properties of the component will be investigated in detail.
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Proje No: 2010-06-04-KAP02
VİSKOELASTİK MALZEMELERİN MEKANİK TEST KARAKTERİSTİKLERİNİN
GÖRÜNTÜ İŞLEME METODU İLE ÇIKARILMASI VE TERMAL
KARAKTERİZASYONLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Ahmet KOYUN
Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ, Yrd. Doç. Dr. Tamer KEPÇELER, Doç. Dr. Deniz
UZUNSOY, Arş. Gör. Utku BÜYÜKŞAHİN, Müh. Ahmet KIRLI, Müh. Nurullah TURGUT,
Yüksek Lisans Öğrencisi Sinem BENLİOĞLU
Makine Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Viskoelastik malzemeler çekme testlerinde diğer malzemelere orantı olarak daha
çok uzarlar. Viskoelastik malzemelerin uzaması esnasında uzama bölgelerinde malzeme
sıcaklığının çekme hızına bağlı olarak çekme testi boyunca değiştiği gözlenmektedir.
Fakat bu sıcaklık değişimleri ile gerilme dağılımı, ömür veya vizkoelastik teori arasında bu
ilişkiye ait çalışmalara kaynaklarda pek rastlanmamaktadır. Bu değişimi test boyunca
gözleyebilecek görüntü işleme teknolojisine dayalı herhangi bir donanım da
bulunmamaktadır. Oysa görüntü işleme teknolojileri tüm mühendislik alanlarına girmeye
devam etmektedir.
Bu çalışmada çekme ve darbe testi sürecinde görüntü işleme teknolojisi
kullanılarak termal kamera görüntüleri işleme ve üst üste örtme metodu ile gerilme hatları
ve gerilme hatları arasındaki ilişkiler çıkarılacaktır. Çalışma farklı çekme hızlarında ve
farklı malzemelerde tekrarlanarak istatistiksel sonuçlara ulaşılacaktır. Elde edilen
sonuçlardan, plastik malzemelerin davranışlarını tanımlayan vizkoelastiklik, ömür ve
gerilim ifadelerindeki değişkenlere ulaşılmaya çalışılacaktır.
Buna paralel olarak ülkemizde ilk olarak çekme test cihazları için kullanılabilecek
ve yine görüntü işleme teknolojisini kullanan video ekstansiyometre tasarlanıp
üretilecektir. Uzama değerleri böylece çok daha hassas biçimde nokta takip metoduyla
belirlenecektir.
Görüntü işleme tekniği kullanılarak elde edilen deneysel görüntülerin
değerlendirilmesi metodunun çıkarılması yanında deneylerde kullanılan plastik
malzemelerin termal analizleri de yapılacaktır. Termal Analizler merkez laboratuarda
kurulan termal analiz laboratuarında yapılacaktır. Bu analizler TG/DTA, FTIR, Reometre
ve GPC cihazlarında yapılacaktır. Aynı numunelerin DMA analizleri de yapılacaktır. Elde
edilen tüm veriler ömür gerilim denklemlerindeki değişkenleri belirlemekte kullanılacak ve
böylece bir ya da birkaç kısa vadeli test kullanılarak işleme alınacak bir plastik
hammaddenin hızlı biçimde tanımlanabileceği bir teorik ve uygulama alt yapısı
oluşturulacaktır. Örneklemelerde HDPE 100 ve PPRC malzemeler kullanılacaktır.
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SUMMARY
Viscoelastic materials show more elongation than the other materials according
to the tensile test. During the elongation of the viscoelastic materials, it is observed that
the temperature of the materials at the tensile test had changed depending on the tensile
rate. However, there is not enough information about the relationship between
temperature change and stress gradient in the literature On the other hand evaluation
technique is becoming more and more important in all enginnering areas.
In this study, the stress lines will be investigated using thermal camera, image
processing and image overlaping methods during tensile test and impact test. The data
will be evaluated statistically at different tensile rates and different materials. The
variables for viscoelastisity, life and stress terms which describe the behaviour of
materials will be achieved from these results.
Parallel to this study, video extansiometer that uses the image processing
technology will be designed and produced for tensile test devices in our country for the
first time. Thus, elongation data will be determined more sensitively with point tracking
method.
Besides the evaluation method of experimental image thermal analysis of plastic
materials that are will also be carried out. Thermal analysis will be applied in Thermal
Analysis Laboratory at YTÜ Central Laboratory. This analysis will be conducted using
TG/DTA, FTIR, Rheometer and GPC techniques. The Dynamic Mechanical Analyses
(DMA) of the samples will be done as well. All obtained datas will be used to determine
the variables at life and stress equations and a theorical background will be developed to
define the properties of a plastic material rapidly using a few tests. In the experimental
studies, HDPE 100 and PPRC will be used.
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Proje No: 2010-07-01-GEP01
GIDA ENDÜSTRİSİ ATIĞINDAN ÜRETİLEN AKTİF KARBON İLE SULU
ÇÖZELTİLERDEN ARSENİK GİDERİLMESİ: PROSES PARAMETRELERİNİN
OPTİMİZASYONU, ADSORPSİYONUN DENGE VE KİNETİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Dr. Dilek DURANOĞLU
Prof. Dr. Ülker BEKER, Arş. Gör. Korkut AÇIKALIN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Nüfusun hızla artması ve yaygın endüstriyel kullanım sebebiyle hızla tükenen su
kaynakları, mevcut kaynakların verimli bir biçimde kullanımını ve kirlenmiş suların
arıtılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilmesini son derece önemli bir konu haline
getirmiştir.
Endüstriyel atık sularda bulunan ve yer altı sularında da doğal olarak bulunabilen
arsenik, içme sularını tehdit eden en önemli kirlilik parametrelerinden birisidir. Toksik bir
madde olan arsenik, belirlenen limitlerin üzerinde alındığında insan sağlığı üzerinde yıkıcı
etkiler göstermekte ve ölümlere yol açabilmektedir. Bu sebeple, arsenik giderimi,
dünyadaki birçok ülkede ve özellikle son yıllarda ülkemizde önemli bir gündem maddesi
oluşturmaktadır.
Proje kapsamında, gıda endüstrisinin bir atığı olan şeftali çekirdeklerinden
üretilen aktif karbon kullanılarak sulardan arsenik giderilecektir. Bu amaçla, farklı
deneysel şartlarda çalışılarak adsorpsiyon parametrelerinin optimize edilmesi, denge
kapasitelerinin belirlenmesi, kinetik modellerin türetilmesi ve proses ile ilgili enerji
hesaplamalarının yapılması planlanmaktadır. Yapılacak projeyle ucuz, çevre dostu, kolay
ve bol miktarda üretilebilen aktif karbon kullanılarak insan sağlığını tehdit eden arseniğin
giderilmesinin yanı sıra gıda endüstrisinin atıklarının da değerlendirilmesi
hedeflenmektedir.
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SUMMARY
Rapidly diminishing water sources caused by growing population and wide
industrial usage has necessitated the efficient usage of existing sources and treatment of
contaminated waters extensively.
One of the most important pollution parameter in some industrial waste water and
drinking water is arsenic contamination. Arsenic, a highly toxic chemical, is destructive for
human health and may cause death when taken above the determined limits. Therefore,
great attention is paid on arsenic removal in many countries and in Turkey especially in
last years.
Within this project, removal of arsenic by using activated carbon produced from
peach stones which are wastes of food industry will be held. Thus, it is planned to
optimize the adsorption parameters, to determine the equilibrium capacities, to derive the
kinetic models and to calculate the energy requirements by carrying out the experiments
under different conditions. The project to be done clearly aims the evaluation of wastes
from food industry as well as the removal of health hazardoeus chemical arsenic by using
activated carbon which is cheap, environmentally friendly, readily and abundantly
producible.
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Proje No: 2010-07-01-KAP01
ATIK SULARDAKİ AĞIR METALLERİN ADSORPSİYONU İÇİN KİL-DEMİR OKSİT
MANYETİK KOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI
Yrd. Doç. Dr. Yasemen KALPAKLI
Doç. Dr. Ayfer SARAÇ, Doç. Dr. Mesut AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. İnci SALT, Doç. Dr. Orhan
KAMER, Arş. Gör. Hasan GÖKÇE, Yüksek Lisans Öğrencisi Eda ATALAY
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Hızla artan dünya nüfusu ve gelişen endüstri,
beraberinde artan çevre
sorunlarını da getirmektedir. Çevre kirliliğine neden olan ve çözüm bekleyen sorunların
başında atık su kirliliği gelmektedir. Endüstri atık sularında, çevre için büyük tehdit
oluşturan ağır metal kirliliği büyük önem taşımaktadır. İnsan tarafından besin, su ve hava
yoluyla alınan ağır metaller canlı sağlığını ciddi bir biçimde etkilemekte, hatta ölümlere yol
açabilmektedir.
Dünya genelinde ve ülkemiz sınırlarında EPA, EU, US, SKKY gibi kuruluşların su
kaynakları ve endüstriyel faaliyet atıksularının ağır metal içeriği için getirmiş oldukları
standartlar mevcuttur.
Endüstriyel atıksular fiziksel, biyolojik ve kimysal yöntemlerle istenilen
standartlara indirilebilir. Ağır metal giderim yöntemlerinden biri de adsorpsiyondur.
Adsorpsiyon yönteminde aktif karbon çok yüksek verim elde edilen bir adsorbent
olmasına rağmen maliyetinin yüksek olması daha ucuz adsorbentlerin araştırılmasına
neden olmuştur.
Bu adsorbanlardan bir kil minerali olarak bentonit, düşük maliyeti, fiziksel ve
kimyasal özellikleri ile sıvı atıklardan organik ve inorganik iyonların uzaklaştırılmasındaki
uygunluğu sayesinde araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bentonitin özelliklerinin
geliştirilerek daha iyi adsorpsiyon kapasitesine sahip olması için farklı ağırlık oranları ve
farklı sıcaklıklarda bentonit-demir oksit kompozitleri hazırlanabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı; magnetik özellikli partiküllerin 20µm tane boyutundaki inorganik
taşıyıcı (Bentonit) iskelet üzerine çöktürülerek kil demir oksit magnetik kompozitlerinin
üretilmesi ve suların inorganik kirliliklerden arıtılması işlemlerinde uygulanmasıdır. Bu
amaçla çalışma: (a) magnetik özellikli demir oksit sorbentlerin üretilmesi ve karakterize
edilmesi, (b) literatür incelemesi doğrultusunda seçilen oranlarda hazırlanan KilBentonit/demir oksit kompozitlerinin üretilmesi ve karakterize edilerek optimum KilBentonit/demir oksit oranının belirlenmesi (c) su teknolojisindeki inorganik kirleticilerden
olan ağır metallerin özellikle Cu+2 ve Pb+2 giderilmesi amacıyla üretilen sorbentlerin
deneysel olarak giderme işlemlerinde incelenmesi ve (d) kesikli çalışma yönteminin
kullanıldığı sorpsiyon çalışmaları için ilgili izoterm modellerinin incelenerek uygun olan
izoterm modeli istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve izoterm modeli önerilmesi
aşamalarını kapsayacaktır.
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SUMMARY
Rapidly increasing world population and developing industry brings about
environmental problems. The leading problem which causes environmental pollution and
waits to be solved is waste water pollution. Heavy metal pollution which poses a threat for
environment has a great importance among industrial waste water. Heavy metals which
are in taken via food, water and air by human influences human health seriously even
may cause death.
Among the world and in our country there are standards for heavy metal content
in water sources and industrial activity waste water, brought by institutions such as EPA,
EU, US, SKKY.
Industrial waste water can be reduced to intended standards with physical,
biological and chemical methods. One of the heavy metal removal methods is
absorption. In absorption method, although the active carbon is high-yielding absorbent,
cheaper absorbents are searched since the cost of it is too expensive.
Of these absorbents, bentonit which is a clay mineral, draws researchers
attraction because of its low cost, and its suitability of removal organic and inorganic ions
from fluid waste due to its physical and chemical characteristics. Bentonite-iron oxide
composites can be prepared in different masses and different temperatures for them to
have better absorption quality by improving the characteristics of bentonite.
The aim of this study is to produce clay iron oxide magnetic composites by
precipitating magnetic featured particles on 20µm pieces dimension inorganic support
(bentonite) frame and to use them in the refinement applications of water from inorganic
pollution. For this the study will include: (a) the production and characterization of iron
oxide sorbents of magnetic features, (b) the production of clay-bentonite / iron oxide
composites prepared in rates chosen through literature observation and the detection of
optimum clay-bentonite / iron oxide rate by characterization (c) the experimental
observation of sorbents produced in the aim of removing heavy metals which are
inorganic pollutants in water technology, especially Cu+2 and Pb+2 in removing
processes and (d) the detection of suitable isotherm model with statistical methods by
observing related isotherm model for sorption studies in which batch…
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Proje No: 2010-07-01-KAP02
MANYETİK NANOPARTİKÜL İLE YÜZEY ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLEN
ADSORBANLA SULU ÇÖZELTİLERDEN AĞIR METAL GİDERİLMESİ
Prof. Dr. Ülker BEKER
Dr. Dilek DURANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF, Doktora Öğrencisi Aslı Özge
AVCI, Yük. Müh. Esra BİLGİN ŞİMŞEK, Müh. Hanife AKYILDIZ, Müh. İsmet Gül KAYA,
Müh. Zeynep ÜNAL, Müh. Recep AKAY, Müh. Volkan AÇIKGÖZ, Arş. Gör. Korkut
AÇIKALIN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2013-05-15

ÖZET
Tüm endüstri kolları, insanoğlu için bir yandan onun gerekli ihtiyaç maddelerini
üretirken diğer taraftan yine onun için çok önemli yaşamsal gereksinim olan su
kaynaklarını kirleterek, çevre için en büyük zararlı kirlilik kaynağı haline getirir. Bu
nedenle bu doğal kaynağın yeniden kullanımı için suların arıtımında kullanılacak
maddelerin etkin ve ucuz bir şekilde üretilmesi gereklidir. Toprak ve suyun çeşitli amaçlar
için kullanım döngüsünde organik ve inorganik kimyasalların etkisiyle bozulan su
kalitesinin iyileştirilmesi gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. Atık sularda, geniş pH
aralığında hem çevre ve hem de insanoğlu için potansiyel bir kansorejen madde kaynağı
olan ağır metal giderilmesi genel olarak; kompleks oluşturan maddelerle solvent
ekstraksiyonu ve çöktürme yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu yöntemler
seyreltik ve büyük hacimlerdeki kirlenmiş çözeltilerden bu maddelerin tamamen
giderilmesi için birden fazla kademe gerektirmesi nedeniyle ekonomik olmamaktadır.
Düşük konsantrasyondaki organik ve inorganik ligandlar çevresel kirleticilerin atık
sulardan giderilmesinde hali hazırda var olan çeşitli adsorban maddeler ve iyon
değiştiricilerin kullanılması daha uygundur. Bu nedenle, atık çözeltilerdeki ağır metal
içeriğinin çevreye zarar vermeyecek seviyelere indirilmesi konusunda endüstrinin çeşitli
niteliklerdeki adsorbanlara gereksiniminin çok daha fazla olduğu bir gerçektir.
İyon değiştirme yöntemi endüstride çok amaçlı olarak kullanılmakta olan ayırma
yöntemlerinden birisidir. İşlemin basitliği ve enerji maliyetinin çok az olması bu yöntemi
diğer ayırma yöntemlerine göre avantajlı kılmaktadır. Son zamanlarda özellikle farklı
tipteki adsorbanların üretimi özel amaçlı uygulamalarda iyon değiştirme yöntemini
vazgeçilmez hale getirmiştir. Belirli bir iyon veya iyon grubu için yüksek seçiciliği olan özel
amaçlı iyon değiştirici üretimi son yıllarda önem kazanmıştır. Bu çalışmadaki esas amaç
çeşitli anyon ve katyonları seçimli olarak tutan manyetik esaslı nanopartiküllü
adsorbanların sentezlenmesidir. Manyetik nanopartikül esaslı çeşitli adsorbanların
üretiminde kullanılabilecek maddelerin çeşitliliği ve bu konuda yapılan araştırmalar
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gelecekte bu tip ayırma yönteminin kullanım alanının artacağının habercisidir. Ancak,
literatürde organik ve inorganik esaslı manyetik nanopartiküllerin üretimine yönelik sınırlı
çalışma bulunmaktadır.
Çeşitli amaçlarla kullanılan adsorbanların iyi mekanik özellik göstermesi, agresif
ortamlara dayanıklı olması, yüksek sorpsiyon kapasitesine ve iyi kinetik özelliklere sahip
olması istenir. Alışılagelen polimer iyon değiştiriciler bu özelliklerin tamamına sahip
değillerdir. Yapılan çalışmalarda, bu reçinelerin manyetik olarak aktif hale getirildikleri
takdirde hem yukarıda bahsedilen özelliklerin tamamıyla sağlanabileceği ve hem de
karmaşık ayırma işlemleri için önemli uygulama imkânları sağlanabileceği saptanmıştır.
Manyetik olarak aktive edilmiş iyon değiştiriciler sağlamlıkları, oksidasyona karşı
dirençleri ve organik maddelerden etkilenmeme gibi ilave özellikleri ile de çevresel
uygulamalarda gittikçe önem kazanmakta ve kabul görmektedir.
Bu çalışmanın amacı; (i) 0.3 - 10 µm tanecik boyutundaki manyetik özellikli
nanopartiküllerin (ii) 0.3 – 1 mm tane boyutunda taşıyıcı bir iskelet üzerine çöktürülmüş
manyetik sorbent geliştirilmesi ve ağır metal giderme işlemlerinde uygulanmasıdır. Bu
amaçla çalışma: (i) manyetik özellikli mikro sorbentler, nano boyutlu metal hidroksit
taneciklerden oluşan hibrit sorbentlerin sentezlenmesi, taşıyıcı olarak kullanılacağı
matriks üzerine çöktürülmesi ve elde edilen sorbent özelliklerinin karakterize edilmesi, (ii)
su teknolojisindeki inorganik kirleticilerin giderilmesi amacıyla üretilen sorbentlerin
deneysel olarak giderme işlemlerinde kapasitelerinin belirlenmesi ve (iii) reaktördeki
performansının modellemesi ve geri kazanım çalışmaları ile nano boyutlu manyetik iyon
değiştiriciler teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması aşamalarını kapsayacaktır.
Bu çalışmada, uygun bilimsel yöntemlerle oldukça ucuz ve ticari olarak üretimi
mümkün manyetikleştirilmiş sorbentler üretilecektir. Böylece, çevre için karmaşık
sistemlerin ayırılması işlemi için yeni bir imkân yaratılacaktır. Bu sorbentler tekrar
kullanılabilir özellikte ve rejenerasyonu mümkündür. Bu yaklaşımla, geniş uygulama
imkânları sayesinde hâlâ gelişmekte olan yüksek kapasiteli manyetikler ve fonksiyonel
sorbentler arasında süreklilik sağlanmış olacaktır.
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SUMMARY
Industry is the largest user of water resources and the most important source of
harmful pollution globally. Effective water treatment programs must be established for the
efficient use and reuse of this natural resource. Widespread contamination of soil and
groundwater by synthetic organic chemicals has been recognized as an issue of growing
importance in recent years. Many environmentally synthetic aromatic contaminants are
potential or known human carcinogens such as heavy metals exist in water over wide
range of pH values having harmfull effects for both human health and environment even
at low concentration. They can be removed by chemical precipitation, adsorption, solvent
extraction, ultrafiltration or ion exchange. Among these, ion exchange is considered
attractive because of relative simplicity of application and is well-established techniques
for the removal of trace concentrations of toxic pollutants from large volumes of potable
water, waste-water and aqueous solutions.
With the progress in syntheses of selective polymeric sorbents, the prices of the
finished products are showing downward trend globally, and their durabilities getting
better. The sorbents used for this purpose must possess good mechanical stability,
resistance to aggressive media, high sorption capacity and selectivity, good kinetic
properties. Conventional polymeric ion exchange resins do not necessarily satisfy all of
these criteria. Despite their excellent sorption properties, however, the polymeric particles
cannot be viably retrieved from a complex matrix following the sorption process.
It is recognized that this wide array of tailored sorbents, if made magnetically
active, would find significat application opportunities for complex environmental
separation and monitoring aided by currently available magnetic technologies.
Magnetized sorbents are gaining acceptance in environmental applications due to their
durability, resistance to oxidation, and less susceptibility to fouling by natural organic
matters. Magnetic separation technique has the potential to achieve environmental
separation by selectively removing target toxic compounds from the background of
complex matrices such as sludge, sediment, viscous or radioactive liquid, biomass slurry,
and others. A host of commercially available and tailored sorbents exhibit specific
affinities toward a wide array of dissolved environmental contaminants. Magnetically
activated particles (MAPs), thus prepared, offer new opportunities for enhanced
separation in complex environmental systems.
The scientific objectives of the proposal is the development and application of
novel selective sorbents: (i) micro sorbents with magnetic properties of 0.3 - 10 µm
particle size, (ii) sorbents of conventional particle size (0.3 – 1 mm) with and without
magnetic properties in which metal (hydr)oxide nanoparticles (10 - 50 nm) are
incorporated in an organic or inorganic carrier matrix, and (iii) activated carbon with
special properties. There are three aims: (i) the synthesis and characterisation of micro
sorbents with magnetic properties, hybrid sorbents with incorporated nanoscale metal
(hydr)oxide particles and sorbent of conventional particle size with special properties, (ii)
investigations of their properties with respect to the removal of heavy metal in water by
means of sorption.
In this project, relatively inexpensive commercially available sorbent particles will
create new opportunities for environmental separation in complex systems. These
particles should also be amenable to regeneration and reuse. Such an approach will
bridge the current gap between two already developed technologies, namely production
of high capacity magnets and synthesis of functionalized sorbents.
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Proje No: 2010-07-01-KAP03
FARKLI TİP ZEOLİTLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN KATI-SIVI EKSTRAKSİYON
YÖNTEMİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. İnci SALT
Prof. Dr. Esen BOLAT, Yrd. Doç. Dr. Yasemen KALPAKLI, Yüksek Lisans Öğrencisi
Koray AYDIN, Arş. Gör. Selin TOP
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-06-15

Bitiş Tarihi: 2012-06-15

ÖZET
Doğal zeolitler, katyon değişimi, moleküler eleme, kataliz ve sorpsiyon gibi değerli
fizikokimyasal özelliklere sahip gözenekli yapıda hidratlanmış aluminosilikat mineralleridir.
Çevresel uygulamalar için doğal zeolitlerin kullanımı özellikleri ve dünya çapında önemleri
nedeniyle yeni araştırma alanları kazanmaktadır.
Bu çalışmada, doğal (Klinoptilolit) ve sentetik zeolitlerin (3A ve 13X) sodyum
hidroksit ile katı-sıvı ekstraksiyonuyla zeolitlerin yapısından silisyum ve aluminyum
uzaklaştırılarak Si/Al oranları değiştirilecektir. Si/Al oranı zeoliti karakterize eden önemli
bir yapısal özelliktir. Deneysel tasarım yapılarak belirlenen koşullarda, hem mekanik hem
de ultrasonik karıştırmanın zeolitlerin sodyum hidroksit ile katı-sıvı ekstraksiyonuna
etkileri ve zeolitlerin değişen yapısal özellikleri incelenecektir. Elde edilen veriler
değerlendirilerek bu sistemin matematiksel modeli geliştirilecektir. Zeolitin katı-sıvı
ekstraksiyon uygulanmadan önceki ve sonraki yapısal özellikleri XRD, XRF, DTA, BET ve
SEM ile belirlenecektir.
SUMMARY
Natural zeolites are hydrated aluminosilicate minerals of a porous structure with
valuable physicochemical properties, such as cation exchange, molecular sieving,
catalysis and sorption. The use of natural zeolites for environmental applications is
gaining new research interests mainly due to their properties and significant worldwide
occurrence.
In this study, Si/Al ratio in their structures will be changed by the leaching of
natural zeolite (clinoptiolite) and synthetic zeolites (3A and 13X) with sodium hydroxide.
Si/Al ratio is an important structural property that characterizes the zeolite. At conditions
fixed by experimental design, the effects of mechanical and ultrasonic mixing on the
leaching of zeolites with sodium hydroxide and also the structural properties of zeolites
after leaching will be investigated. Evaluating the experimental results obtained, the
mathematical model for this system will be developed. The structural properties of
zeolites before and after leaching will be determined by XRD, XRF DTA, BET and SEM.
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Proje No: 2010-07-01-KAP04
PERVAPORASYON YÖNTEMİYLE ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN DEHİDRASYONU VE
ORGANİK-ORGANİK KARIŞIMLARIN AYRILMASINA YÖNELİK NANOYAPILI DOLGU
İÇEREN MEMBRANLARIN GELİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT
Prof. Dr. Salih DİNÇER, Yrd. Doç. Dr. İnci SALT, Arş. Gör. Sevinç KORKMAZ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-06-15

Bitiş Tarihi: 2012-06-15

ÖZET
Bir polimerik membran kullanarak ayırmanın gerçekleştirildiği pervaporasyon,
geleneksel ayırma işlemleriyle ayrılması zor veya imkansız olan organik-su veya organikorganik sıvı karışımların ayrılmasında, organiklerin geri kazanılmasında ve organiklerin
saflaştırılmasında etkin ve enerji tasarrufu sağlayan bir proses aracı olarak büyük önem
kazanmıştır.
Bu çalışmada, organik çözücülerden suyun uzaklaştırılmasına (saflaştırma)
yönelik olarak ağırlıkça değişik miktarlarda nano yapılı dolgu içeren çapraz bağlı
polivinilalkol membranlar hazırlanacaktır. Hazırlanan dolgulu membranlar ester/su
(metilasetat/su, etilasetat/su), alkol/su (metanol/su, etanol/su) ve ester/alkol
(metilasetat/metanol, etilasetat/etanol) gibi değişik ikili karışımların farklı besleme
konsantrasyonlarında
pervaporasyon
yöntemiyle
ayrılmasında
kullanılacaktır.
Membranların yapısal özellikleri TGA, SEM, DSC ve FTIR ile belirlenecektir.
Pervaporasyon deneyleri ve model çalışmaları etilasetat/su karışımı için 30, 40 ve
50˚C’de, diğer karışımlar için 30˚C sabit sıcaklıkta gerçekleştirilecektir. Pervaporasyon
test ünitesi başlıca; besleme tankı, su banyosu, besleme pompası, vakum pompası,
membran hücresi (paslanmaz celik) ve permeatı toplamak için sıvı azotla soğutulan
dewar kabından oluşmaktadır.
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SUMMARY
Pervaporation as a membrane process is today considered as a basic unit
operation with significant potential for the separation of organic-water and organic-organic
liquid mixtures which are difficult or not possible to separate by conventional methods,
the recovery of a volatile component from a dilute solution and also the purification of
aqueous organic mixtures.
In this project, nanostructured-filled (cross-linked polyvinylalcohol) membranes
containing different amounts of filler by weight percent will be prepared for the
dehydration of the organic solvents (purification) by pervaporation. The filled membranes
prepared will be used in the separation of binary mixtures such as ester/water
(methylacetate/water, ethylacetate/water), alcohol/water (methanol / water, ethylalcohol /
water) and ester/alcohol (methylacetate / methanol, ethylacetate /ethylalcohol) by using
pervaporation method at different feed concentrations. The structural properties of
membranes will be determined by TGA, SEM, DSC and FTIR. Pervaporation
experiments and also modeling studies will be carried out at temperatures of 30, 40 and
50˚C for ethylacetate / water mixtures, at 30˚C for other mixtures. The pervaporation test
unit will consist of feed tank, water bath, feed pump, vacuum pump, membrane cell
(stainless steel) and dewar containers.
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Proje No: 2010-07-01-YL01
Β-GALACTOSİDASE ENZİMİ İLE YAĞSIZ SÜTTE LAKTOZ HİDROLİZİNİN
İNCELENMESİ VE MODELLENMESİ
Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Betül AKGÜL
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Laktoz, süt ve süt ürünlerinde bulunan bir karbonhidrattır. Laktoz kendi hidroliz
ürünleri olan glikoz ve galaktoza kıyasla daha az tatlılığa ve çözünürlüğe sahiptir. Ayrıca,
higroskopik bir şeker olması nedeniyle aroma ve kokuları adsorblamaya yatkındır.
Bunlara ek olarak, birçok kişi, vücudundaki β-galaktozidaz enziminin eksikliği ya da
inaktifliği nedeniyle laktozu sindirememektedir. Bu nedenle, tükettikleri besinler laktoz
içeriyorsa gaz, ağrı, ishal gibi sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Laktoz hidrolizi, dondurma
ve diğer süt ürünlerinin üretim proseslerinin geliştirilmesi ile yeni gıda katkılarının elde
edilmesini, enerji maliyetlerinin düşmesini ve laktozun kristalli yapısından kaynaklanan
kumsu dokunun engellenmesini sağlaması açısından oldukça önemlidir. Laktozun
hidrolizlenmesinde asidik ve enzimatik olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Enzimatik
hidrolizde β-galactosidase enzimi kullanılır. Bu enzim doğada; mikroorganizmalarda,
bitkisel ve hayvansal yapılarda bulunmaktadır.
Bu çalışmada, proses parametrelerinin yağsız sütteki laktoz hidrolizi ve enzim
aktivitesi üzerindeki etkileri incelenecektir. Kluyveromyces marxianus kaynaklı βgalactosidase enzimi ile yağsız sütteki laktoz hidrolizi deneyleri için hem Gallenkamp
marka modüler biyoreaktör hem de Bandelin Sonopuls marka sonikatör kullanılacaktır.
Hidroliz reaksiyonları 250 ml süt içerisinde gerçekleştirilecektir. Biyoreaktöre ait proses
değişkenleri; sıcaklık, karıştırıcı hızı ve enzim konsantrasyonu; sonikatöre ait proses
değişkenleri ise % frekans aralığı, akustik güç ve enzim konsantrasyonudur. Belirtilen
proses değişkenlerinde; zamana karşılık laktoz konsantrasyonu (g/L), hidroliz derecesi
(%) ve enzim aktivitesi (%) değerlerinin değişimi incelenecektir. Ayrıca, laktoz
konsantrasyonu ve % enzim aktivite değerlerine ait elde edilen deneysel veriler
kullanılarak ilgili matematiksel modeller kurulacaktır.
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SUMMARY
Lactose is the dominant carbohyrate in milk and dairy products. Lactose is a
sugar with low sweetness and low solubility when compared to the products of its
hydrolysis (glucose and galactose) and being a hygroscopic sugar has a strong tendency
to adsorb flavours and odours. Moreover, due to a lack or inactivity of the intestinal βgalactosidase enzyme, a large number of people do not digest lactose properly.
Therefore, they suffer from intestinal dysfunctions such as; gas, abdominal pain and
diarrhea if their diet contains lactose. These people should consume products without
lactose ingredient. The hydrolysis of this sugar is very attractive towards the improvement
of processes for the production of refrigerated dairy products (such as, ice cream). It
would also be very interesting for the development of additives for animal and human
alimentation, reducing costs in energy and avoidance of the sandy texture due to the
crystals of lactose. Hydrolysis of lactose can be performed either by acids or by
enzymatic treatment. The enzymatic hydrolysis of lactose is carried out by βgalactosidases, enzymes that are widely distributed in nature; appearing in microorganisms, plants and animal tissues.
The present investigation describes the effects of the process parameters on
enzymatic hydrolysis of skimmed-milk lactose and enzyme stability. Both the Gallenkamp
Modular Bioreactor System and Bandelin Sonopuls Sonicator will used for the skimmedmilk lactose hydrolysis experiments. β-galactosidase enzyme used is produced from
Kluyveromyces marxianus. The reactions will be carried out in 250 ml of milk. While
process variables for the bioreactor are temperature, impeller speed and enzyme
concentration; process variables for the sonicator are duty cycle, acoustic power and
enzyme concentration. The amount of lactose concentration (g/L), the degrees of lactose
hydrolysis (%) and enzyme activity (%) against time will be investigated versus process
variables. Beside of this; the mathematical models depending on the operating conditions
will also be derived by using the experimental data of lactose concentration and enzyme
activity.
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Proje No: 2010-07-02-DOP01
KARBON NANO TÜP-HİDROKSİAPATİT NANO KOMPOZİT BİYOAKTİF
KAPLAMALARININ ELEKTROKİNETİK BİRLEŞTİRME YÖNTEMİYLE METALİK
PROTEZLER ÜZERİNE KAPLANMASI
Doç. Dr. Cengiz KAYA
Doktora Öğrencisi Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Bu araştırma projesinde sol-jel yöntemiyle sentezlenen nano-boyutlardaki (20-50
nm) hidroksiapatit [Ca10(PO4)6(OH)2] tozları çok düşük oranlardaki (ağırlıkça % 0.5-5
arasında) çok katmanlı karbon nanotüplerle karıştırılarak kararlı kolloidal çözeltiler elde
edilip, daha sonra bu çözeltiler kullanılarak elektrokinetik biriktirme yöntemiyle
(electrophoretic deposition) Ti alaşımları, paslanmaz çelik (316L) ve kobalt alaşımları gibi
protez malzemeleri değişik proses parametreleri altında kaplanacaktır. Takviye elemanı
olarak ilave edilen karbon nanotüplerin, kaplama tabakası ile metal yüzeyi arasındaki
bağlanma mukavemetine, sertliğe ve Elastik Modül gibi bazı fiziksel ve mekanik
özelliklere olan etkileri incelenecektir. Projenin ilk aşamasında nano-boyutlardaki HA
tozlarının üretimi ve karakterizasyonu, ikinci bölümünde bu tozların karbon nanotüplerle
karıştırılarak elde edilen kolloidal çözeltilerden elektrokinetik biriktirme yöntemi
kullanılarak metalik protezler üzerinde biyoaktif kaplama tabakalarının elde edilmesi için
gerekli proses parametreleri ve bunların kaplama özelliklerine etkileri incelenecektir.
Projenin üçüncü ve son aşamasında ise kaplama tabakalarının karakterizasyonu
gerçekleştirilip, proses parametreleri, nanotüp ilavesi, sinterleme şartları ve özellikler
arasındaki ilişkiler incelenecektir. Projenin ana hedeflerinden biride nanoboyutlarda elde
edilecek olan biyoaktif tozların sinterleme sıcaklıklarını çok düşük seviyelere (600-750
oC) çekmek ve böylece metalik protezlerin yüksek sinterleme sıcaklıklarından dolayı
maruz kalacağı iç gerilmelerin de engellenerek protezin kullanım ömrünü artırmaktır.
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SUMMARY
In this research project, kinetically stable colloidal suspensions will be prepared
by mixing sol-gel synthesized hydroxyapatite [Ca10(PO4)6(OH)2] powders with small
amount of multi-wall carbon nano-tubes (0.5-5 wt %) and these suspensions will be used
to coat metallic implants, such as Ti alloys, stainless steel, Co alloys under various
processing conditions using electrophoretic deposition. The effects of the reinforcement
carbon nanotubes on the physical and mechanical properties, such as bonding strength
between the coating layer and the implant surface, hardness and Elastic Modulus will be
investigated. In the first part of the project, the synthesize and characterization of nanosize hydroxyapatite powders, in the second part, the necessary processing conditions for
the formation of coating layers obtained from mixed hydroxyapatite and carbon
nanotubes on the metallic implants and relationships between process parameters and
properties of the coatings will be evaluated. In the final part, the characterization of the
coating layers will be done and relations between processing parameters, nano-tube
addition, sintering conditions and properties will be correlated. One of the main aims of
the project is to lower the sintering temperature of the coating layers (as low as 600-750
oC) using sinter-active nano-size bioactive powders so that the residual stresses due to
high sintering temperature could be minimized and therefore the coated metallic implants
can be used longer period of time.
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Proje No: 2010-07-02-GEP01
BAKIR ALAŞIMLARINDAN SIMA YÖNTEMİ İLE KÜRESEL MİKROYAPILI MALZEME
ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Murat LUŞ
Arş. Gör. Gökhan ÖZER
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Yarı-katı metal dökümü solidüs-likidüs sıcaklıkları arasında ve yaklaşık olarak
30% ve 65% katı oranlarında yapılan basınçlı bir döküm prosesidir. Bu döküm tekniği
çoğunlukla hammadde olarak küresel eş-eksenli bir ön dökülmüş malzeme kullanır. Yarıkatı üretilmiş metallerin endüstriyel uygulamaları özellikle savunma sanayi, havacılık
endüstrisi, otomotiv ve yüksek kalitede performanslı ürün isteyen alanlarda özellikle
görülmektedir. SIMA sistemi küçük çaplardaki kütüklerin üretimi için ilk yatırım maliyeti
düşük ve ekonomik olmakla beraber bakır esaslı alaşımlar için de uygun bir yöntemdir.
Günümüzde alüminyum ve magnezyum gibi hafif metallerin yarı-katı şekillendirmesi
üzerine sayısız araştırmalar bulunmasına rağmen bakır ve bakır esaslı alaşımların yarıkatı dökümü konusunda ise çok az araştırma ve yayına rastlanmaktadır. Bu projede
SIMA (Gerinimle Ergitme Yöntemi) ile bakır esaslı alaşımlardan küresel mikro yapılı ön
şekillendirilmiş malzeme üretimi ve üretilecek malzemenin karakterizasyonu
hedeflenmiştir. Üretilecek küresel mikroyapılı ön şekillendirilmiş bakır alaşımları görüntü
analiz cihazı ile metalografik incelenerek rheocast kalite endeksleri belirlenecektir.
SUMMARY
Semi-solid metal casting or forming (SSM), is die casting process which is done
at a temperature between the liquidus and solidus temperatures, with the fraction solid
being in the approximate range of 30 to 65%. This casting technique generally utilizes a
pre-cast billet with a non-dendritic microstructure. The major commercial application of
semi-solid cast metals are high performance needed areas such as military, aerospace,
and automotive industries. SIMA ( Strain Induced Melt Activation) process has low initial
invesment cost , feasable and also suitable for copper and copper base alloys. Today,
although there are number of research and publication on semi-solid forming of
lightweight alloy such as aluminum and magnesium only few of them are related with
copper or copper based alloys. In this project , it is aimed to fabrication and
characterication of copper non-dendritic pre-cast material by SIMA process. The pre-cast
copper alloys which have sheprical microstructures is going to be metallographically
analyzed with image analyzer and their rheocast quality indexes will be determined.
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Proje No: 2010-07-02-ODAP01
MİKRODALGA LİÇ YÖNTEMİYLE KALKOPİRİT CEVHERLERİNİN
ÇÖZÜNDÜRÜLMESİ
Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
Arş. Gör. Ebru AKKAYA, Arş. Gör. Kübra ÖNOL
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Metalurjik üretim proseslerinde mikrodalga enerji kullanımı malzemelerin çok hızlı
ısınmasının sonucu olarak sayısız avantajları olan oldukça yeni bir yöntemdir. Mikrodalga
enerji; ısıtma, kurutma, liç işlemi, kavurma, ergitme, oksitli minerallerin karbotermik
redüksiyonu ve atık yönetimi gibi metalurjik proseslerde uygulama potansiyeline sahiptir.
Mikrodalga liç yöntemi kazanılan metal verimini arttırmak, proses zamanını düşürmek ve
özellikle çevreye duyarlı proses gerekliliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Daha
kısa işlem süresi, doğrudan ve seçici ısıtma ve daha kontrol edilebilir ısıtma prosesi
olması mikrodalga liç yönteminin öne çıkan özellikleridir.
Bu çalışma ülkemizde bulunan çeşitli kalkopirit cevher ve konsantrelerinin
mikrodalga liç yöntemiyle çözündürülmesi işlemini kapsamaktadır. Bu amaçla ülkemizin
farklı cevher yataklarından çıkarılan cevher ve bunlardan elde edilen konsantreler, farklı
kimyasal çözeltiler kullanılarak mikrodalga yöntemle liç edilecek; çözelti konsantrasyonu,
liç süresi, sıcaklık, mikrodalga gücü gibi parametreler incelenerek mikrodalga liç işlemi
için optimum çalışma şartları belirlenecektir. Aynı şartlarda klasik liç işlemi de yapılacak
ve sonuçlar karşılaştırılarak mikrodalga yöntemin avantaj ve dezavantajları ortaya
konulacaktır. Çözünmeyen kısmın çevreye bırakılabilirliği ile atık çözeltilerin
kanalizasyona deşarj yönünden uygunluğu incelenecektir. Ayrıca yöntemin endüstriyel
boyutta uygulanabilirliği araştırılacaktır.
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SUMMARY
In metallurgical production process using microwave energy as a result of very
rapid heating that has numerous advantages is a relatively new method. Microwave
energy has the application potential on heating, drying, leaching process, roasting,
melting, carbothermic reduction of oxide minerals and such as waste management.
Microwave leaching method has emerged to increase efficiency metal won, to reduce
processing time, and especially sensitive to the environment as a result of the process
requirements. Shorter processing time, directly and selectively heating and more
controllable heating process are the outstanding feature of the microwave leaching
method.
This study covers the process of microwave leaching of various chalcopyrite ores
and concentrates in our country. To this end, the ores and concentrates obtained from
different ore deposits of our country, will be leached with microwave method using
different chemical solutions, solution concentration, leaching time, temperature,
microwave power parameters such as microwave examined leaching process for
optimum working conditions will be determined. Under the same conditions the classical
leaching process will be done and results will be compared the advantages and
disadvantages of microwave methods will be exposed. Discharge compatibility of
unleached solid waste and liquid waste will be investigated. In addition, the applicability of
the method in industrial and pilot size will be studied.
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Proje No: 2010-07-02-YL01
AL ALAŞIMLARINDA ALFESİ FAZ DÖNÜŞÜM ORANLARININ XRD YÖNTEMİYLE
NİCEL ANALİZİ
Yrd. Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Recep CANİAZ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Yoğurma alaşımı alüminyum ürünlerinin döküm yapısı başlıca alüminyum
dendiritleri ve bunların arasında katılaşan AlFeSi esaslı çözünmeyen intermetaliklerden
oluşmaktadır. Bu intermetalikler alaşımın soğuma hızı ve bileşimdeki Fe/Si oranına göre
değişik türlerde olabilmektedir. AA6063 alaşımından DC yöntemiyle üretilen ekstrüzyon
biyetlerinde yapıda daha çok  AlFeSi fazı ortaya çıkmaktadır. Bu faz iğne formunda olup
daha sonraki ekstrüzyon işlemini ve ürün özelliklerini olumsuz etkilemektedir.
Homojenleştirme ısıl işleminde  AlFeSi türü intermetalikler parçalanarak daha yuvarlak
formdaki kararlı  AlFeSi fazına dönüşmektedir. Homojenizasyon sonrası biyet
yapısındaki  ve  AlFeSi miktarı malzemenin döküm koşulları ve homojenizasyon
işleminin sıcaklık ve süresiyle bağlantılıdır.
Alüminyum matrisi içerisindeki AlFeSi intermetaliklerinin türlerini ayrıt edebilmek
için literatürde değişik kıstaslar tartışılmıştır. XRD faz analizi yöntemi de bu tekniklerden
biridir. AlFeSi intermetaliklerinin Al matris içerisindeki miktarları çok az olduğundan
numunelerin doğrudan XRD analizlerinin yapılması halinde bu fazları algılamak teknik
olarak imkansızdır. Bu fazların XRD analizleri için öncelikle alaşımın bir çözelti içerisinde
matrisinin çözündürülmesi ardından çözeltinin süzülerek askıdaki intermetaliklerin
ayrılarak XRD analizlerinin yapılması bu zorluğun aşılması için sıkça kullanılan bir
yöntemdir.
Bu çalışmada da yapı içerisindeki AlFeSi intermetaliklerinin türleri XRD
yöntemiyle tespit edilecek ve buna ilaveten bu fazların birbirlerine oranları, belirlenerek bu
oranın tavlama sıcaklığı ve süresine bağlı olarak değişimleri tespit edilecektir. Elde
edilecek sonuçlar proje grubunun daha evvel ışık mikroskobu ile elde ettiği verilerle
kıyaslanarak yöntemlerin tutarlılığı değerlendirilecektir. Tüm bu yaklaşımlar söz konusu
intermetaliklerin faz dönüşüm kinetiğinin aydınlatılmasına hizmet edecektir.
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SUMMARY
The cast structure of the wrought alloy Aluminum products basicly formed by
aluminum dendrites and AlFeSi based insoluble intermetallics that were solidified
between these. These intermetallics can be in different types according to the cooling
rate of the alloy and Fe/Si ratio in the composition. İn the extrusion billets that were
produce by DC from the AA6063 alloys the structure contains more β AlFeSi phases.
This phase is needle formed and effects the further extrusion process and product quality
in a bad way in the Homogenization heat treatment process, β AlFeSi type intermetallics
break into  AlFeSi phases which are more round and stable.  and β AlFeSi amounts in
the billet structure after homogenization are effected from the cast conditions and the
heat and time of homogenization.
In the literature to define the types of AlFeSi intermetallics in the aluminum matrix
many techniques have been used. One of these techniques is XRD phase analysis. As
AlFeSi intermetallics are very few in the Al matrix analyzing these is impossible using
XRD. A widely used technique to overcome this difficulty is using XRD after solutionizing
matrix in a solution and separating it from the remaining intermetallics by distilling.
In the study the kinds of intermetallics in the structure will be defined by XRD and
the rate of these phases to each others will be defined in order to find the effect of
annealing time and temperature on the rate. The findings will further be compared with
the former study which used light microscope. By this way the reliability of this study will
be evaluated. All these research is going to help us to have a better understanding of the
kinetics of intermetallics phase transformation.
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Proje No: 2010-07-02-YL02
SERAMİK ESASLI PARTİKÜLLERİN AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA YÖNTEMİ İLE
YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Doç. Dr. Sibel DAĞLILAR
Yüksek Lisans Öğrencisi Aycan ATICI
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Alüminyum matrisli, bor karbür (B4C) takviyeli kompozit malzemelerin geleneksel
yöntemlerle üretiminde sıvı alüminyumun, B4C partiküllerini ıslatabilirliğinin düşük olduğu
bilinmektedir. Bu kompozitlerin başarılı bir şekilde üretilebilmesi için alüminyum metalinin
B4C üzerindeki düşük ıslatılabilirlik probleminin çözülmesi gerekmektedir. İyi ıslatmanın
temel koşulu katı seramik faz ile sıvı metal matris arayüzeyinde kompozitin dökümü
sırasında yeterli bağ kurabilmektir. Al-B4C kompozit malzemelerinin döküm yöntemleriyle
üretiminde, takviye partiküllerinin kaplanması, takviye partiküllerine ön ısıtma
uygulanması gibi işlemler matris/takviye arayüzeyinde ıslatılabilirliği ve arayüzey bağ
kuvvetini artırmaktadır. Nikel, alüminyum matrisli kompozit malzemelerde takviye fazın
kaplanması için en çok tercih edilen metaldir.
Bu çalışmada B4C partiküllerinin alüminyum ve alaşımları tarafından
ıslatılmasının iyileştirilmesi için, partiküllerin yüzey özellikleri değiştirlecektir. Al-B4C
arayüzeyinde ıslatılabilirliği artırmak için B4C partiküllerinin yüzeyleri akımsız nikel ile
kaplanacaktır.
SUMMARY
It has been known that the liquid aluminium does not easily wet the boron carbide
particles (B4C) in the conventional method for production aluminium matrix composites
reinforced with B4C. For successful production of these composites it is necessary to
overcome the low wettability problem of aluminium metal on B4C particles. The main
requirement for the good wettability is to creat a desired bonding between the solid
ceramic phase and the liquid metal matrix. In the production Al-B4C composites by
means of casting the process such as coating of the reinforcing enhances the wettability
and improves interface bonding between the matrix/reinforcement interface. Nickel is the
most preferred metal for the coating of the reinforcing particles present in the aluminium
matrix composites.
In the present study, to improve the wettability of the B4C particles by aluminium
and its alloys the surface properties of the particles will change. To improve wettability
between the Al-B4C interface the surface of the B4C particles will be coating.
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Proje No: 2010-07-02-YL03
AL-Tİ-C TANE KÜÇÜLTÜCÜ ÜRETİMİ VE TANE KÜÇÜLTME PERFORMANSININ
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Sibel DAĞLILAR
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşin AMBARKÜTÜK
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Bu projede, alüminyum döküm ürünlerinin üretimi esnasında sağladığı avantajlar
ve nihai ürüne kazandırmış olduğu özellikler sebebiyle hayati önem taşıyan alüminyum
master alaşımlarının içerisinde, kullanımı gittikçe yaygınlaşan Al-Ti-C tane küçültücülerin
farklı alüminyum alaşımları üzerindeki tane küçültme etkisi incelenecektir.
Bu amaç doğrultusunda proje; endüstriye kolay uygulanabilecek bir yöntemle
farklı kompozisyonlara sahip Al-Ti-C üretimi, karakterizasyon çalışmaları, üretilen bu tane
küçültücülerin farklı alaşımlara ilavesi, tane küçültme performansını belirlemek amacıyla
literatürde kabul görmüş bir yöntem olan Alcoa Coldfinger testinin uygulanması ve
sonuçların incelenmesini içermektedir.
Bu proje sonunda, geleneksel tane küçültücüler arasında yer alan Al-Ti-B tane
küçültücülerin bazı alaşımlarda ortaya çıkan düşük performansı ve bu nedenle havacılık,
otomotiv ve yassı ürünlerin imalatında sınırlı kullanımı sebebiyle bu konuda olumlu bir
alternatif olan Al-Ti-C tane küçültücülerin bu alaşımlar üzerindeki etkisi araştırılmış
olacaktır.
SUMMARY
In this project, grain refinement effect of increasingly commen used Al-Ti-C
refiner on different aluminum alloys will be investigated, thanks to it plays crucial role
during the manufacturing of aluminum casting products and the advantages gained in the
final product.
For this purpose this project includes; production of differently composed Al-Ti-C
refiner with an industrial adopted method, characterization studies, adding produced
refiners to different alloys, performing Alcoa Cold Finger grain refiner test which is
accepted method in literature.
At the end of this project, effect studies on different alloys will be performed with
Al-Ti-C refiner which is good alternative to conventional Al-Ti-B due to its poor
performance in some alloys with limited usage in aviation, automotive and plate products
manufacturing.
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Proje No: 2010-07-02-YL04
ALÜMİNYUM MATRİSLİ B4C PARTİKÜL TAKVİYELİ AŞINMA DİRENCİ YÜKSEK
KOMPOZİT MALZEMELERİN AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih YÜKSEL
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Bu projede, alüminyum matrisli bor karbür (B4C) takviyeli kompozit malzemelerin
aşınma direncine partikül boyutunun, partikül oranının ve partiküllere uygulanan ön
işlemlerin (kaplama, oksidasyon) etkisi araştırılacaktır.
Bu amaç doğrultusunda; değişen takviye oranlarına ve partikül boyutlarına sahip
kompozit malzemelerin pin-on-disk yöntemi ile aşınma testleri yapılacak, bu testler
sonucunda aşınma arayüzeyi karakterize edilerek en iyi aşınma direncine sahip optimum
değerler saptanacaktır.
SUMMARY
In the present project, effect of particle size, particle ratio and particle pretreatment on the wear resistance of aluminium matrix boron carbide (B4C) reinforced
composite materials will be investigated.
For this aim, composite materials produced with different particle size and particle
ratios will be tested on pin-on-disc tribometer and tribolayers will be examined and finally
optimum parameters will be determined.
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Proje No: 2010-07-04-DOP01
KORDON KANI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİNİN HEPATOSİT HÜCRELERİNE
FARKLILAŞMASININ OPTİMİZASYONU
Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV
Doktora Öğrencisi Melike ERSÖZ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-06-15

Bitiş Tarihi: 2012-06-15

ÖZET
Kök hücreler diğer somatik hücrelerden farklı olarak, uzun süre boyunca
kendilerini yenileyebilme kapasitesine sahip, farklılaşmamış hücreler olup, uygun
şartlarda her türlü özelleşmiş hücreye dönüşebilir. Bu nedenle son yıllarda rejeneratif
tıpta kök hücre çalışmalarına daha çok önem verilmektedir. Karaciğer hastalıkları en
önemli sağlık problemlerinden biridir. Günümüzde hala karaciğer hastalıklarının
tedavisinde kullanılan metodlar yetersizdir. Bu sebepten hastalıkların tedavisinde kök
hücre tedavisinin önemi giderek artmaktadır. Günümüzde kemikiliği, kordon kanı yağ
dokusu gibi farklı kök hücre kaynakları belirlenmiştir. Son yıllarda mezenkimal kök hücre
kaynağı olarak kordon kanına önem verilmektedir. Kordon kanı kök hücreleri, diğer
erişkin kök hücrelere göre daha genç ve potent olmaları nedeniyle, daha üstün çoğalma
ve farklılaşma yeteneğine sahiptirler. Bu nedenle proje kapsamında; kordon kanından
elde edilen mezenkimal kök hücrelerinin, kültür ortamında çeşitli etkenler kullanılarak
hepatosit hücrelerine farklılaşmasının optimizasyonu yapılacak ve elde edilen hepatosit
hücrelerinin doku mühendisliği çalışmalarında kullanılmak üzere kriyobankı
oluşturulacaktır.

105

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

SUMMARY
Apart from other somatic cells, stem cells have the ability to renew themselves
indefinitely and can be differentiate a variety of severel differentiated cells under suitable
condition. So far, different types of stem cells are defined according to the source they
are obtained. Therefore cord blood-derived mesenchymal stem cells also using for
regenerative medicine differentiate to specialized cells of late years. Lliver diseases are
the one of the most important healt problems. Still, treathment methods for liver diseases
are not efficient. In this case; importance of stem cells applications increase rapidly for
liver treathment. Recently, some sources of stem cells such as cord blood, adipose tissue
have been investigated. Cord blood-derived mesenchymal stem cells are one of the adult
stem cell types that have several advantages over other MSC sources. Compared to
others, these cells have superior proliferation and differentiation potential since they are
younger and more potent cells in origin. For this reason, cord blood derived stem cels will
be used in this project. The project will initially involve the effect of some as potential
signal molecules for stem cell proliferation and differentiation for studies of tissue
engineering will be examined. In this case the aims of this project are; investigation of
some agent as potential signal molecules for stem cell proliferation and differentiation to
hepatocyte cells, optimisation of human cord blood-derived mesenchymal stem cells
differentation to hepatocyte cells and generate cryobank of hepatocyte cells for tissue
engineering.
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Proje No: 2010-07-04-GEP01
STREPTOZOTOCİN (STZ) İLE DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA KİMYASAL
OLARAK MODİFİYE EDİLMİŞ SÜPEROKSİT DİSMUTAZIN (SOD) ANTİOKSİDATİF
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Arş. Gör. Dr. Banu MANSUROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE, Arş. Gör. Kadriye KIZILBEY, Prof. Dr.
Tuncay ALTUĞ, Doktora Öğrencisi Serap DERMAN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-06-15

Bitiş Tarihi: 2012-06-15

ÖZET
Diyabetes mellitus insülin sekresyonundaki bir yetersizliğe ya da hedef organda
insülinin etkisini gösterememesine bağlı olarak hiperglisemiyle ortaya çıkan, dünyada
%1-5 arasında değişen yaygınlığa sahip bir metabolik hastalıktır [1]. Diyabet, kronik
metabolik bir bozukluk olduğu gibi aynı zamanda artmış bir oksidatif stres durumudur.
Diyabette artmış serbest radikaller; lipidler, proteinler ve nükleik asitlerle etkileşerek
membran bütünlüğünün kaybına, proteinlerde yapısal veya fonksiyonel değişikliklere ve
genetik mutasyonlara yol açmaktadır. Organizma bu zararlı radikallerin etkisiyle başa
çıkabilmek için bazı enzimatik ve non enzimatik antioksidan savunma sistemlerine
sahiptir [2-7].
Bu önerilen projenin amacı; antioksidatif özellikteki Superoksit dismutaz (SOD)
enziminin çeşitli biyouyumlu polimerler ile bağlanması ve farklı sıcaklık-pH koşullarında
da aktivite gösterebilmesini sağlamaktır. Farklı polimerlerle bağlanan SOD enzimi
streptozotocin ile diyabet oluşturulan sıçanlara intravenöz olarak enjekte edilerek kandaki
sirkülasyon süreleri serbest SOD enzimi ile karşılaştırmalı olarak incelenecek ve
karaciğer, kalp ve böbrek dokularında antioksidatif özellikleri araştırılacaktır. Bu çalışma
sonucunda sentezlenen biyokonjugatların biyolojik sistemdeki sirkülasyon süresini
uzattığı ve antioksidatif özelliğini arttırdığı gözlendiği taktirde bu konjugatların terapötik
ajan olarak kullanılması söz konusu olacaktır.
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SUMMARY
Diabetes mellitus has %1-5 variable prevalance in the world as a metabolic
illness that occurs by hyperglycemia depending on failure in insulin secretion or
inefficiency of insulin at targeted organ [1]. Diabetes is a chronic metabolic defect and it is
also increased oxidative stress situation. Free radicals increased in diabetes cause
membrane unity loss, structural or functional changes in proteins and genetic mutations
by interactions with lipids, proteins and nucleic acids. Organism has some enzymatic and
non-enzymatic antioxidant defense systems to overcome the effect of these harmful
radicals [2-7].
The aim of this project is to provide activity from Super Oxide Dismutase (SOD)
enzyme at different temperature and pH after binding antioxidative SOD enzyme with
various biocompatible polymers. The various enzyme-polymer conjugates will be injected
intravenously to rats that become diabetes by streptozotocin. The blood circulation times
of conjugates will be examined comparatively with pure SOD enzyme and the
antioxidative properties will be investigated in liver, heart and kidney tissues. If
bioconjugates synthesized in this study will prolong blood circulation times and increase
antioxidative properties, they can be used as therapeutic agents.
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Proje No: 2010-07-04-KAP01
İLAÇ TASARIM ÇALIŞMALARINDA KULLANMAK ÜZERE BAZI APİCOMPLEXA
PARAZİTLERİNİN LAKTAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİ KODLAYAN GENİN
İZOLASYONU VE KLONLANMASI
Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK
Uzman Ayşegül ERDEMİR, Müh. Ayberk AKAT
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Dünya nüfusunun sürekli artması ve yaşam standartlarının yükselmesi, fazla
miktarda ve üstün nitelikli hayvansal besin üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Hem Theileria
türlerinin sebep olduğu theileriosis hem de Eimeria türlerinin sebep olduğu koksidiyoz
hastalıkları nedeni ile ülkemizde ve dünya genelinde hem hayvan sağlığı gerilemekte
hem de önemli ekonomik kayıplar gerçekleşmektedir. Her iki hastalığın tedavisi için daha
etkin olan ilaçların tasarlanması gereklidir. Bu çalışmada Apikomplexa parazitlerinin laktat
dehidrogenaz enzimi yeni ilaçların tasarımı için hedeflenmiştir. Enzim parazitlerin
gerçekleştirdiği anaerobik metabolizma için hayati öneme sahiptir. Yapıya dayandırılmış
ilaç tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi öncelikle spesifik gen dizisinin klonlanması
ile başlamaktadır. Bu amaçla bütün bu bilgiler ışığında önerilen mevcut proje ile Laktat
dehidrogenaz enziminin ilk defa bir Theileria türünden klonlanması amaçlanmıştır. Benzer
şekilde aynı genin karşılaştırmalı dizi analizi ve nihai ilaç tasarım çalışmalarında
kullanılmak üzere en az bir Eimeria türünden klonlanması hedeflenmiştir.
SUMMARY
The constantly increasing world population and rising living standards
necessitates more quantity of animal food production at high quality. Both diseases,
theileriosis caused by Theileria sp. and coccidiosis caused by Eimeria sp., regress animal
health and cause important economical loss around the world and also in our country.
Design of more effective drugs are needed for the treatment of both diseases. In this
study, lactate dehydrogenase of Apicomplexa parasites has been targetted for the design
of novel drugs. It is a crucial enzyme for the anaerobic metabolism of the parasites.
Cloning of the specific gene sequence is the first step of structure based drug design
studies. The gene encoding lacate dehydrogenase from Theileria annulata has been
aimed to be cloned for the first time from a Theileria species in the literature. Similarly the
same gene has been targetted to be cloned at least from one Eimeria species to apply
comperative sequence analysis with the ultimate aim of drug design studies.
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Proje No: 2010-07-04-YL01
PLASMODİUM FALCİPARUM’UN LAKTAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN
SAFLAŞTIRILMASI VE ANALİZİ
Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK
Yüksek Lisans Öğrencisi Aslıhan Huri BALCIOĞLU
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Sıtma etkeni olan Plasmodiumlar’ın mevcut antimalarial ilaçlara karşı direnç
kazanmaları yeni ve etkili antimalarial ilaçların geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Saf
proteinin elde edilmesi yapıya dayandırılmış ilaç tasarım çalışmalarının çok önemli bir
basamağıdır. Bu çalışmada Plasmaodium falciparum’un laktat dehidrogenaz enzimini
kodlayan gen C terminaline 6 histidin amino asidi ilave edilerek çoğaltılacak ve pKK223-3
ifade vektörüne aktarılarak genin E. coli’’de ifadesi yapılacaktır. Üretilen bu protein NiNTA agaroz kullanılarak saflaştırılacak ve analiz edilecektir. Yeni antimalarial ilaç bulma
yönünde plazmodiyal LDH enzimleri üzerinde yapılan çalışmaların, saf olarak elde edilen
P. falciparum LDH’ı kullanılarak yapılabileceği ümit edilmektedir. Sonuç olarak türlerden
biri üzerinde etkili olacak olan bir ilacın geliştirilmesi durumunda aynı ilacın diğer türler
üzerinde de etkili olabileceği beklenmektedir.
SUMMARY
Increasing resistance of Plasmodium against currently available antimalarials
necessitates development of new and effective drugs. Obtaining pure protein is one of
the crucial step in the structure based drug design studies. In this study; gene encoding
lactate dehydrogenase from Plasmodium falciparum will be amplified by adding 6
histidines to the C-terminal of the enzyme prior to expression of the protein in the
expression vector pKK223-3, in E. coli. The overproduced protein will be then purified by
using Ni-NTA agarose and analysed. It is expected that the drug design studies applied
on plasmodial LDHs are made applicable on PfLDH after obtaining pure protein. As a
result it is expected that, if we develop one antimalarial against one at the Plasmodium
species would work against other species too.
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Proje No: 2010-09-01-YL01
SOSYAL YAPILANDIRMACI ÖĞRETİM TASARIMININ ÖĞRENENLERİN AKADEMİK
BAŞARILARINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ (İLKÖĞRETİM 5. SINIF
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ)
Doç. Dr. Seval FER
Yüksek Lisans Öğrencisi Semra AKYOL
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Bu projenin amacı, ilköğretim 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Dünya, Güneş ve
Ay” ünitesi için uygulanan yapılandırmacı öğretim tasarımının, öğrenenlerin akademik
başarıları ve öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkisini incelemektir. Projenin çalışma
grubu, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, İstanbul ili Güngören ilçesi Kemal Kaya
İlköğretim Okulu’ndaki iki 5. Sınıf şubesi öğrencilerinden oluşacaktır. Bu projede “Dünya,
Güneş ve Ay” ünitesi boyunca öğrencilerin yapacağı etkinlikler kontrol grubunda MEB
yapılandırmacı öğretim tasarımı, deney grubunda ise sosyal yapılandırmacı öğretim
tasarımı ilkelerine uygun olarak uygulanacaktır. Projede deneme modellerinden “öntestsontest-tekrartest kontrol gruplu deneysel model” kullanılacaktır. Öğrenenlerin akademik
başarılarını ve öğrenmenin kalıcılığını ölçmek amacıyla, araştırmacı tarafından ilköğretim
5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Dünya, Güneş ve Ay” ünitesi için geliştirilen başarı testi;
projede, öntest, sontest ve kalıcılık testi olarak kullanılacaktır.
SUMMARY
The main purpose of this study is to examine the The Effect of the Social
Constructivist Instructional Design on the Academic Achievement and Learning Retention
of the Learners on Science and Technology Course at the 5th Grade of Primary School.
The participants of this study included two primary 5th grade students in Kemal Kaya
Primary School in the 2009 -2010 academic years. In activities, control group will be
applied MEB constructivist instructional design; however, experimental group will be
applied social constructivist instructional design principles. It is used “pretest-posttestretest control group with experimental model. To evaluate the academic achievement and
learning retention, the test that used as pretest posttest and permanacy test will be
developed by the investigator, for the unit “Dünya Güneş ve Ay” at the 5th grade classes.
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Proje No: 2010-09-01-YL02
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL
ADANMIŞLIKLARI İLE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YILDIRMA DAVRANIŞLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER
Yüksek Lisans Öğrencisi Songül ÇELİK
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Bu araştırmayla liselerde görevli öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim
örgütlerinde maruz kaldıkları yıldırma davranışları ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki
ilişkinin saptanması amaçlanmaktadır.
Araştırma için veri toplama aracı olarak İstanbul ilinde ulaşılabilir durum
örneklemesi ile seçilen 4 ilçede faaliyet gösteren 63 resmi lisede çalışan öğretmene
ulaşılarak anket uygulanmaya çalışılacaktır.
Araştırmada iki ayrı veri toplama aracı kullanılacaktır. Öğretmenlerin adanmışlık
düzeylerini saptamak amacıyla “Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Adanmışlık Ölçeği”,
öğretmenlere yönelik yıldırma davranışlarını ölçmek amacıyla ise “Öğretmen Yönetici
İlişkilerinde Yıldırma ve Etkileri Ölçeği” uygulanacaktır.
Araştırma Giriş, Kuramsal Çerçeve, Yöntem, Bulgu ve Yorumlar, Sonuç, Tartışma
ve Öneriler olmak üzere beş ana bölümden oluşacaktır.
Araştırma ilişkisel tarama modelinde olup, araştırmada toplanacak veriler SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) programına kaydedilerek verilerin analizinde
aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, pearson momentler çarpımı korelasyon
katsayısı ve çoklu regresyon analiz teknikleri kullanılacaktır.
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SUMMARY
This research aimes to determine the relationship between the mobbing behavior
which high school teachers are subjected to in their work places and their organisational
commitment.
To collect data a questionnaire will be conducted with the teachers chosen with
convenience sampling from 63 public high schools of the 4 districts in İstanbul.
Two seperate instruments will be used to collect data. To determine the level of
teacher commitment "The Scale of Teacher Commitment in Educatinal Institutions" and to
measure the mobbing behavior towards teachers "The Scale of Mobbing and Its
Consequences in The Relationship Between The Managers And Teachers" will be
conducted.
The Research will be composed of five main chapters which are Intoduction,
Theoretical Background, Findings and Interpretations, Conclusion, Discussion and
Suggestions for further study.
The research designed as a correlational scan study and collected data will be
transferd to the software SPSS and analized by calculating the arithmetic mean, standard
deviaition, percentage, pearson product-moment correlation coefficient and multi
regression techniques.
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Proje No: 2010-09-02-KAP01
EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MAKALELERİNE TÜR-ODAKLI YAKLAŞIM:
KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEME
Yrd. Doç. Dr. Suzan KAVANOZ
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SAGIN ŞİMŞEK
Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2011-03-01

ÖZET
Türkiye’de uluslararası yayın yapmak, akademik atama ve yükseltmelerde çok
önemli bir rol oynamaktadır. İngilizce’nin uluslararası iletişim dili olarak kullanımının
yaygınlaşması anadili İngilizce olmayan araştırmacıların çalışmalarını İngilizce olarak
yayınlayabilmeleri için akademik yazma becerileri edinmeleri ve geliştirmeleri
kaçınılmazdır. Bu projenin amacı anadili İngilizce olan araştırmacılar ile anadili Türkçe
olan araştırmacıların çalışmalarını a) etkili yazma kuralları bağlamında Swales’in (1990)
araştırma makalelerinin tartışma ve sonuç bölümleri için oluşturduğu model çerçevesinde
incelemek b) Thetala’nın (1997) öne sürdüğü değerlendirme birimlerinin ve bu birimlere
yüklenen değerlerin çözümlemesini yapmaktır. Elde edilen Çalışma özellikle araştırma
makalelerinin tartışma ve sonuç kısımlarının araştırma yazım kurallarına uygunluğu
açısından İngiliz ve Türk akademisyenlerin çalışmalarını karşılaştırmayı hedeflemektedir.
Bu amaçla bu çalışma sonucunda ortaya çıkabilecek farklılıkların Türk araştırmacılara
etkili yazma kurallarını ne kadar etkin kullandıkları ile ilgili dönüt vereceği
düşünülmektedir. Betimsel metin dilsel çözümleme araştırma yöntemi kullanılarak Türkçe
ve İngilizce anadilli araştırmacıların Uygulamalı Dilbilim-Dil Öğretimi alanında yazdıkları
İngilizce ve Türkçe araştırma makalelerinin tartışma ve sonuç bölümlerinden elde edilen
veriler sıklık, sıralama ve türlerine göre chi-kare istatistik testi kullanılarak
karşılaştırılacaktır. Bu çalışmanın bulgularının herhangi bir alana ait araştırma
makalelerinin tür çözümlemesini yapmaya yarayacak ölçünlü bir yöntem geliştirmenin
temelini oluşturacağı düşünülmektedir.
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SUMMARY
Writing and publishing papers is an important and integral part of academic life.
For the purpose of enhancing the pedagogy of writing instruction in English especially for
researchers, drawing on insights from the fields of contrastive rhetoric and genre
analysis, this project aims at revealing the similarities and differences in research article
discussion and conclusion sections written by Turkish scholars and those written by
native English-speaking scholars with regard to rhetorical structure and evaluative
language use. Sixty research article discussion and conclusion sections will be selected
from two journals that publish research studies in the field of EFL/ESL education and
type, sequence and frequency of moves will be analyzed by using Swales (1990) genre
analysis model. In addition, an analysis of evaluation entities and ascribed values
(Thetela, 1997) found in these sections of research articles will be carried out. Data for
English native speakers and Turkish native speakers will then be compared by using the
non-parametrical statistical test of Chi-square. The findings of this project study might
lead to development of a standardized method of genre analysis for research texts in any
discipline.
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Proje No: 2010-10-01-KAP01
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMLERİYLE GEMİ FORMU
OPTİMİZASYONU
Prof. Dr. Tamer YILMAZ
Arş. Gör. Bekir ŞENER, Yrd. Doç. Dr. Seyfettin BAYRAKTAR, Arş. Gör. Yavuz Hakan
ÖZDEMİR
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-11-15

ÖZET
Günümüzde gerek ekonomik açıdan daha verimli gerekse daha çevreci gemiler
inşa edilebilmesi için tekne formunun amaca yönelik biçimde optimize edilmesi gerekli
hale gelmiştir. Başlangıç dizayn evresindeki en önemli aşamalardan biri de tekne
formunun hidrodinamik özelliklerinin optimize edilmesidir. Tekne direncinin tespit edilmesi
ve teknenin diğer hidrodinamik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla deneysel
çalışmalarla beraber, son zamanlarda deneysel çalışmalara alternatif olarak görülen,
deneysel çalışmaları destekleyen ve onlardan yararlanan sayısal modelleme teknikleri de
kullanılmaktadır.
Yapılacak olan çalışmada savaş gemileri için optimum bir form ve seri elde
edilecektir. Bunun için belirli bir tekne sınıfı seçilerek hedeflenen değerlere uygun dizayn
aralıkları belirlenecektir. Belirlenen dizayn aralıkları tekne veri ailesi oluşturulması
esnasında başlangıç ve sınır koşulları olarak kullanılacaktır. Öncelikle amaca uygun ana
tekne formları parametrik olarak modellenecektir. Daha sonra belirlenen değişkenlerin
sistematik olarak değiştirilmesi ile alternatif tekne formları üretilecektir. Sonuç olarak
oluşturulan formlar HAD yöntemleri ile optimize edilerek belirleyici boyutlar ve optimum
formlar elde edilecektir. Elde edilen sonuçlar kullanılarak bir tekne serisi oluşturulacaktır.

116

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

SUMMARY
Nowadays, purposeful optimization of the ship hull form becomes necessary to
build more efficiency and more environmental ships. The most important level in initial
design stage is optimization of hydrodynamic characteristics of ship hull form. Beside the
experimental works, for determining the hull resistance and getting the realistic
information about the hydrodynamical characteristics of hull, the numerical modeling
techniques have been used commonly as an alternative to experiments.
In this project, an optimum ship hull form and a standard form series for naval
ships will be generated. For this purpose, firstly it will be chosen a special ship class and
determine suitable design ranges to aimed values. These design ranges will be initial and
boundary conditions during creation of hull database. At the following stage main hull
forms will be modeled parametrically. After this, alternative hull forms will be created by
means of systematical changes of design variables. At the final stage, result forms will be
optimized with CFD and characteristic dimensions and optimum forms will be obtained. It
will be generated a standard form series using with the results.
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Proje No: 2010-10-01-ODAP01
İSTATİSTİKSEL ENERJİ ANALİZ METODU İLE BİR GEMİNİN TİTREŞİM VE
GÜRÜLTÜ ANALİZİ
Prof. Dr. Tamer YILMAZ
Prof. Dr. Mesut GÜNER, Yrd. Doç. Dr. Cihan DEMİR, Arş. Gör. Özgür DEMİR, Yrd. Doç.
Dr. Semih SEZER, Doç. Dr. Fuat ALARÇİN, Arş. Gör. Çağan DİYAROĞLU, Arş. Gör.
Onur ALPAY
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Son zamanlarda gemilerle yapılan yolcu ve yük taşımacılığındaki artışa paralel
olarak gemilerde konfora ve insan sağlığına verilen önem de artmıştır. Bunun sonucu
olarak titreşim ve gürültü konusu en önemli ilgi alanı haline gelmiştir. Gürültü ve titreşimin
gemi adamlarının çalışmasını engellemeyecek, insan sağlığına ve gemi yapısına zarar
vermeyecek, konforu etkilemeyecek değerlerde olması bu bağlamda oldukça önemlidir.
Ülkemizde yapılan birçok çalışmada gemilerdeki titreşim analizi sonlu elemanlar
metodu kullanılarak yapılmakta, buna karşın gürültü analizine yönelik kısıtlı miktarda
çalışmalar bulunmakta ve bu çalışmalarda daha çok sonlu elemanlar yöntemine yönelik
tahminleri içermektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki sonlu elemanlar yöntemi
analiz edilecek frekans aralığı genişledikçe yetersiz kalmaktadır. İşte bu aşamada bu
eksikliği gidermek amacıyla yeni yöntemler geliştirilmektedir. İstatistiksel Enerji Analiz
Yöntemi (İEA) buna örnektir. İEA yönteminin uygulanabilirliği birçok uluslar arası çalışma
ile kanıtlanmıştır ve çeşitli mühendislik yapılarının analizi bu yönteme göre
gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde ve yurtdışındaki çalışmalarda, bu yöntemin yapıların
titreşim ve gürültü analizinde kullanılması örneği çok azdır. Yurtdışında herhangi bir
geminin komple gürültü ve titreşiminin analizinde İEA yönteminin uygulanması konusunda
oldukça az çalışma mevcuttur ülkemizde ise böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu projede İEA yönteminin herhangi bir geminin titreşim ve gürültü analizinde
kullanılabilirliği gösterilecektir. Ayrıca, bu yöntemin avantajları ve dezavantajları
tartışılacak, başka metotlarla birlikte, örneğin sonlu elemanlar metodu ile birlikte,
uygulanabilirliği araştırılacak, iki metodun birlikte uygulanması halinde analizlerde ne
denli iyileşmelerin olabileceği gösterilecektir. Bu amaçla, gürültü ve titreşim alanında
çalışmaları bulunan makine mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği
bölümünden uzman araştırmacılarla birlikte çalışılması gerekmektedir.
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SUMMARY
In recent years, the importance of human health and comfort become very
serious subject as a result of increasing passengers and cargo transporting with ships.
Consequence of that, the noise and vibration become the most significant area of
interest. So it is important that passengers’ comfort, humans’ health, crews’ effort and
construction of ship shouldn’t be affected by noise and vibration values.
In our country, many researches about the vibration analysis in ship structures
carry out with finite element method in contrast with this very few researches available
about the noise analysis and the current researches include finite element method
expectations. The recent studies show that the finite element method is getting
insufficient together with the increasing frequency range in the analysis. So, in that case
new methods should be developed to fill this gab. One of the most important methods of
this is Statistical Energy Analysis (SEA). The feasibility of SEA is proved by several
international researches and various analyses of the engineering structures carry out with
this method. On the other hand, the studies in our country and in world are very few using
this method in the noise and vibration analysis of the structures. Moreover, the
application of SEA method in the noise and vibration analysis of ships as a research
subject is encountered very rarely in abroad and no study are found in our country.
This project indicates feasibility of SEA method for the analyzing vibration and
noise in a ship structures. Moreover, the advantages and disadvantages of this method
are going to be discussed, and applicability of this method is going to be discussed with
other methods, for instance finite element method. When two methods are used in the
analyses together, it is going to be discussed that what kind of improvements will
occurred on the calculations. Corresponding to this, professional researchers, performing
research at noise and vibration topic in the mechanical and naval architecture - marine
engineering department, are needed to cooperate together.
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Proje No: 2010-12-01-KAP01
INOVASYON KAPASİTESİNİN VERİMLİLİK VE FİNANSAL PERFORMANS
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISO 500 İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
Prof. Dr. Güler ARAS
Dr. Nuray TEZCAN, Arş. Gör. Özlem KUTLU, Arş. Gör. Aslı AYBARS
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2012-05-15

ÖZET
Globalleşen dünyada, işletmeleri farklı kılan özelliklerin başında, yalnızca sahip
olduğu fiziksel varlıklar, hammadde ile tüketici ve üreticiye kolay ulaşabilmesi değil, aynı
zamanda maddi olmayan duran varlıklara yapılan yatırım ve bu süreçte yaratılan katma
değer gelmektedir. Yenilik (inovasyon) faaliyetlerine yapılan yatırım, işletmelerin stratejik
planlarında önemli bir unsur olarak kabul edilmelidir. Yenilik faaliyetleri ve verimlilik
arasındaki dinamiklerin anlaşılması ise, işletme için hayati önem taşıyan etkilere sahip
ciddi bir araştırma alanıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede, bu alanda yapılmış
olan çalışmaların eksikliği, bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde motive edici temel
faktördür. Bir diğer önemli katkı ise, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu tarafından
yaratılan katma değerin önemi hakkında işletmelerin üst kademe yöneticilerini
bilgilendirmek ve bu konudaki bilinci arttırmaktır. Türkiye ekonomisine yön veren şirketleri
kapsayan bu çalışmada, yenilik yaratan unsurlar olarak, patent, ticari marka, endüstriyel
tasarım ve faydalı model gibi faktörlerin, bu şirketlerin finansal performans, verimlilik
göstergeleri ile ilişkisi ve katma değer yaratmaktaki rolü araştırılmaktadır. Çalışmada,
2005–2008 yılları arasını kapsayan dönem için panel veri analizi uygulanmıştır. Sonuç
olarak, bu projenin üyeleri böyle bir çalışmayı gerçekleştirerek hem teori ve hem de
uygulama alanında literatüre katkıda bulunmayı ve ISO 500 firmalarının, yenilik
yaratabilme konusunda ne ölçüde duyarlı olduklarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
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SUMMARY
In today’s globalized world, what distinguish firms from each other are not only
the physical characteristics they posses like tangible assets, easy access to raw
materials, suppliers and customers but also investment that made in the intangible assets
and the value added to their processes. Investments in innovative activities are regarded
to be a crucial element of a firm’s strategic posture. Understanding the dynamics between
innovation and productivity is a crucial research area that will have implications of vital
importance on companies. The motivating factor to effectuate this project is the lack of
researches in this area, especially in Turkey, with a wide sample employed as in this
study. One important contribution of this study is to improve the perception of the
Turkey’s Top 500 Industrial Enterprises’ (ISO 500) management of the significance of
these value adding activities. Development of a conceptual framework is the first phase of
the study to be able to analyze the relationship between innovation and firm financial
performance, productivity level and to see the impact of value-added activities. In this
study, a panel data analysis is conducted on ISO 500 enterprises covering a time span of
4 years between 2005 and 2008. As a conclusion, the members of this project intend to
add to both theory and application by actualizing this study and to get an idea about how
sensitive ISO 500 enterprises are to investments in value adding activities.
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Proje No: 2010-15-01-ODAP01
YTÜ BEŞİKTAŞ YERLEŞKESİ’NDEKİ YILDIZ SARAYI ŞEHZADE KÖŞKLERİ TARİHİ
BAHÇESİ’NİN KORUMA VE RESTORASYON PROJESİ
Doç. Dr. Cengiz CAN
Mimar Dırahşan KARAMIK UĞURYOL, Mimar Burcu SERBES, Mimar Mehmet
UĞURYOL
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu, Teknik Programlar Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-05-15

Bitiş Tarihi: 2011-05-15

ÖZET
Bu araştırma projesinde YTÜ Yerleşkesi içinde bulunan Yıldız Sarayı Şehzade
Köşkleri Tarihi Bahçesi’nin tarihsel, sanatsal özelliklerinin araştırılması ve malzeme
problemlerinin (bozulmalarının) saptanması; temizlik, sağlamlaştırma, tamamlama,
onarım ve teşhirlerine yönelik öneriler geliştirilmesini kapsayan koruma projesi
hazırlanacaktır. Hazırlanan proje doğrultusunda da tarihi bahçenin koruma ve
restorasyon uygulamaları yapılacaktır.
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Proje No: 2010-16-03-KAP01
UZAKTAN EĞİTİMİN BAŞARISINI VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK
ARTTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Fulya Damla KENTLİ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAL, Öğr. Gör. İsmail ALAN
Rektörlük, Enformatik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2010-03-01

Bitiş Tarihi: 2013-03-01

ÖZET
Geleneksel sınıf ortamında öğrencilerin devam durumu, ders bilgisi ve ders
notları gibi sınırlı bilgilere ulaşılırken, internet tabanlı uzaktan eğitimde daha kapsamlı
bilgiye ulaşılabilir. Çünkü bu sistemler, öğrencilerin ve eğitimcilerin öğrenim yönetim
sistemi (ÖYS) ile olan her türlü etkileşimlerini veri tabanında kaydedebilirler. Veri
tabanında tutulan öğrencilere ait derse katılım sıklığı, derste kalma süresi, quizlerin soru
ve süre temelli değerlendirme sonuçları gibi veriler uygun yöntemler kullanılarak
değerlendirilebilir. Geleneksel yöntemlerin yanında, yapay zekanın bir kolu olan veri
madenciliği bu türlü değerlendirmelerde önemli avantajlar sunmaktadır. Veri madenciliği
sonucunda, elde edilecek yeni veriler kullanılarak uzaktan eğitimin başarısını arttırmak
mümkündür.
ÖYS olarak Moodle platformu kullanılacaktır. YTÜ Enformatik Bölümü’nün
uzaktan eğitimle vereceği Bilişim dersleri verilerinin kullanılması proje kapsamında
hedeflenmektedir. Veri madenciliği tekniklerinden bilgi görüntüleme,
kümeleme,
sınıflandırma ve birliktelik kuralları üretme işlemleri, elde edilen Moodle verileri üzerinde
uygulanacaktır. Kümele işlemi K-Means algoritması ile sınıflandırma işlemi destek vektör
makineleri algoritması ile ve birliktelik kurallarının çıkarımı işlemi ise Apriori algoritması ile
gerçekleştirilecektir. Bu analiz ve değerlendirmeler dikkate alınarak, ders içerikleri ve
formatı (Matlab dersi), sınav içerikleri ve formatı (çoktan seçmeli, doğru-yanlış, kısa
cevaplı ve eşleştirme soru türleri), ölçme ve değerlendirme yöntemleri (sabit hata ve
değer biçmeye yönelik değerlendirme) tekrardan gözden geçirilerek uzaktan eğitimin
başarısı arttırılacaktır. Bu şekilde, temel bir uyarlanır öğrenme uygulaması
gerçekleştirilecektir.
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SUMMARY
While traditional classrooms only have information about student attendance,
course information, curriculum goals and individualized plan data, web-based distance
education has much more information available because these systems can record all the
information about students’ actions and interactions with Learning Management System
(LMS) in databases. The data of students such as attendance, total time in courses and
the total time used in quizzes stored in the database can be evaluated. In addition to the
traditional methods, data mining, one of the branches of the artificial intelligence, has
significant advantages. As a result of the data mining, it is possible to increase the
success of e-learning using obtained new data.
Moodle will be used as LMS. It is aimed to use data of informatics courses that
will be given as online by Department of Informatics, YTU. Visualization, clustering,
classification and association rule mining will be used on obtained Moodle data.
Clustering with K-Means algorithms, clustering with support vector machines and
association rule mining with Apriori algorithms will be implemented. Considering the
results of this study, contents and format of the course (Matlab), content and format of the
exams (multiple choice, true-false and matching questions) and assessment and
evaluation methods (constant fault and summative evaluation) will be examined to
improve the achievement of distance education. In this way, a basic adaptive learning
will be carried out.
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Proje No: 2011-01-01-DOP01
GRUP II-VI İNCE FİLİM YARI-İLETKEN (NANO) YAPILARIN BÜYÜTÜLMESİ VE
OPTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Prof. Dr. Hikmet YÜKSELİCİ
Doktora Öğrencisi Asuman AŞIKOĞLU
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2014-01-04

ÖZET
Organik, kristal veya hibrid ince filim malzemeler, gaz, basınç ve sıcaklık
algılayıcı dedektörler, holografik veri kaydetme, silinmeden saklama ve iki veya üç
boyutlu görüntüleme, güneş pilleri vb gibi birçok alanda teknolojik uygulama potansiyeline
sahiptir. İnce filim CdTe yarı-iletkeninin güneş pillerinde kullanılabilecek ışık enerjisini
elektrik enerjisine dönüştürme bakımından en verimli malzeme olduğu artık anlaşılmıştır.
First Solar gibi şirketler CdTe teknolojisine dayanan büyük güneş enerjisi panelleri üretim
birimlerine sahiptirler. Türkiye de üretilen toplam elektrik enerjisinin ‰ 1 den çok daha
azını güneş enerjisi oluşturduğu göz önüne alındığında bu alanda yapılan yatırımların ve
AR-GE çalıştırmalarının yaygınlaştırılması gerektiği ortaya çıkar. Kimyasal banyo ve ısıl
buharlaştırma ile ince filim malzeme üretilmesi ve optik ve elektronik yöntemlerle
özelliklerinin araştırılması için gerekli sahip olduğumuz altyapı ve bilgi birikimini daha
ilerilere taşımak ve genç araştırmacılara aktarmak önerilen projenin genel amacı olarak
özetlenebilir.
SUMMARY
Organic, crystal and hybrid thin film materials have potentials for technological
applications such as gas, pressure and temperature sensors, holographic data storage,
non-volatile recording and two and three dimensional imaging, solar cells, etc. Thin film
CdTe semiconductor has been one of the most efficient materials for converting light
energy into electrical energy. Companies like First Solar have mass solar cell production
facilities based on thin film CdTe technology. Considering that only much less than 1 ‰
of the total energy production in Turkey has been solar energy, the necessity for the
investment and R&D study on solar energy is inevitable. Production of thin film materials
using chemical bath deposition and physical vapor deposition and studying their optical,
electronical and structural properties using present facilities that we have already have
and collaboration with other researchers are the main goals of the project proposal that
also will lead to a PhD thesis research.
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Proje No: 2011-01-01-KAP01
BOR OKSİT ATIKLARININ DİELEKTRİK SPEKTROSKOPİ METODU İLE
ELEKTRİKSEL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİN TAYİN EDİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa OKUTAN
Yrd. Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ, Doç. Dr. Zeynel YALÇIN, Doç. Dr. Orhan İÇELLİ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Kullanım alanı itibarıyla, Bor ve Bor Oksit malzemeler yüzyılımızın en önemli ham
maddelerinden biridir. Ülkemizde bor rezervi 2,5 milyon ton civarındadır. Buda, dünya bor
rezervinin yaklaşık %72' sine karşılık gelmektedir. Birçok endüstri dalında yaygın bir
kullanım alanı bulan bor mineralleri ve türevleri, enerji kaynağı olması bakımından 21.
yüzyılın petrolü olarak adlandırılmakta ve yaşam standartlarının arttırılmasındaki önemi
gün geçtikçe artmaktadır. Bazı durumlarda bir ürünün yerini başka bir ürünün
tutabilmesine rağmen, günümüz koşullarında bor ürünlerinin yerini aynı kalite ve
ucuzlukta tutabilecek başka bir mineralin bulunmayışı ve stratejik anlamda da değerli
olması Bor ve türevlerinin önemini arttırmaktadır.
Fiziksel araştırmalarda, bor bileşiklerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.
Çünkü doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir. Bor, çeşitli metal veya
ametallerle yaptığı bileşiklerle gösterdiği farklı özellikler endüstride pek çok farklı alanda
kullanımını mümkün kılmaktadır. Cam, seramik, elektrik ve elektronik, bilgisayar, iletişim,
inşaat, çimento, metalürji, otomotiv, tekstil, ilaç ve kozmetik sanayinde, kimyada, tarımda,
fotoğrafçılıkta ve nükleer santrallerde sıklıkla kullanılmaktadır.
Bu proje kapsamında, bor atıklarının (Trommel Elek Atığı, Konsantre Kolemanit,
Emet kolemanit Kili, Üleksit, Kestelek Kolemanit, Tinkal, Tinkal Kili, Borocips, Pelet atığı,
Probertit) sıcaklığa bağlı dielektrik spektrumu ve betona katkılandığında elektriksel
özelliklere katkısının analizini ve çevre koşulları altında göstereceği iletkenlik durumlarını
araştırmayı hedefliyoruz. Mevcut bor atıklarından hazırlanan kompozitlerin sıcaklığa bağlı
dielektrik spektroskopisi de alınarak, borlu kompozitlerin uygulama alanlarına bağlı olarak
empedansı, iletkenliği ve dielektrik sabitleri deneysel olarak tayin edilebilecektir. Bu
malzemelerin yüzey dirençleri hesaplanarak, zırh kaplama uygulaması açısından uygun
olup olmayacağı değerlendirilecektir.
Bu proje kapsamında öncelikle, bazı özel bor atığı kimyasalların, örneğin Trommel Elek
Atığı, Konsantre Kolemanit, Emet kolemanit Kili, Üleksit, Kestelek Kolemanit, Tinkal,
Tinkal Kili, Borocips, Pelet Atığı ve Probertit gibi bor atıklarının çimento içerindeki ve
beton halindeki homojen karışımların aktivasyon enerjileri ve radyasyona karşı soğurucu
etkileri tayin edilecektir. Hazırlanan harçların yüzey dirençleri ölçülerek uygun zırhlayıcı
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materyaller hazırlanmasına çalışılacaktır. Ayrıca, endüstriyel ve teknolojik önemi olan bor
ve atık ürünlerinin elektriksel özellikleri de hassas bir şekilde tayin edilecektir.
Hazırlanan zırhlayıcı materyallerin sıcaklığa bağlı elektriksel iletkenlik
ölçümlerinden yola çıkarak ve mevcut karışımlarla özel ve çoklu konsantrasyonlar
denenerek elde edilen değerler tartışılacaktır. Bu malzemelerin içeriği bor katkılı olması
ve yarıiletken özellik göstermesi söz konusu olması, malzemelerden güneş pilleri yapımı
için yeni bir uygulama alanı ortaya konmasına da zemin hazırlayacaktır. Şöyleki, yüzey
kaplama malzemesi olarak kullnılacak bu zırh malzemesi enerji eldesini mümkün kılacağı
ve bu yönde araştırmalar ile uygulanabilirliği ortaya konacaktır. Hazırlanan harçların
iletkenlik seviyeleri, deneysel olarak ölçülmesi fotovoltaik pillerin uygulama alanına temel
oluşturabilecektir. Bu çalışma ayrıca mevcut bor atıklarının reflektans ölçümlerinin
alınabilmesini de gerekli kılmaktadır. Reflektans ölçümleri güneş pili uygulamalarında ve
özellikle kaplama endüstrisinde vazgeçilmez bir unsurdur. Yansıma katsayısı ölçümleri
UV-Vis Spektrofotometre ölçümleri ile yapılarak yüzey zırh malzemesinin kırılma indisi
tespiti yapılacaktır.
Bor atığı kimyasalların, zırhlanma materyalleri olarak geliştirilecek yapıların
elektriksel özelliklerini Empedans Spektroskopi (ES) ve yüzeysel özellikleri açısından
(Atomik Güç Mikroskobu) AFM ve Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) metodu ile
incelenecektir. Kimyasal yapıya katkılanmalar ile kazandırılan elektriksel değişimleri
değerlendirilip ve yüzeysel boyutlar açısından yapılacak çıkarımlara bakılarak
radyasyonu zırhlayacak uygun materyaller belirlenecektir.
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SUMMARY
Boron is one of the most important raw materials of our century. Boron reserves
of our country is almost 2.5 million tons, this consists of about 72 per cent of world’s
boron reserves. Boron minerals and theirs derivativies, which find applications in the field
of many branches of industry commonly, have been called 21 century’s petroleum and
theirs importance in qualifying of living standards has been increasing with each passing
day. In some cases, although a boron product can be compensated with another product,
in our circumstances That no mineral can replace with boron mineral by saving the same
quality and cheapness and that they are also valuable strategically add to boron an extra
importance.
The usage of boron compounds is become widespread in physical researches. It
is known there are 230 kinds of boron minerals in the nature. Boron element shows
different properties when bounding with different metals or non-metals in order to
constitute compounds Because of this; it is possible to use it in many fields of industry.
Boron minerals have been used frequently in the industry of glass, ceramic, electric and
electronic, computer, communication, construction, cement, metallurgy, automotive,
textile, medication and cosmetics, in chemistry, agriculture, photography and building of
nuclear power plant.
There are many experimental methods that calculate the atomic, molecular,
electronic cross-sections and the effective atomic number of elements, compounds,
mixtures and alloys. One of these methods is transmission method. This method has
been used to investigate basic electronic structures of metals, mixtures, magnetic
substances, super conductive materials and even polymers, to control the theoretical
calculations, to determine the effect of polarization, to measure the thickness of any
materials and to perform the quantitative analyses. With this project, we planned new
experimental geometries and methods in order to measure the atomic, molecular,
electronic cross-sections and the effective atomic number of different materials. Addition
these, we aimed to investigate the effect of boron waste(Trommel Seive Waste,
Concentrated Colemanite, Emet Colemanite Clay, Ulexite, Tincal, Tincal Clay,
Borogypsum, Pellet waste, Probertite) onto the concrete strength and shielding against
radiations. As well as determining the radiation shielding property of some existing boroncomposite, we will measure the dielectric constant of these composites by means of
dielectric spectroscopy, experimentally.
In the scope of this project, a series of mixtures will be prepared by adding some specific
chemical boron wastes such as Trommel Seive Waste, Concentrated Colemanite, Emet
Colemanite Clay, Ulexite, Tincal, Tincal Clay, Borogypsum, Pellet waste, Probertite to the
cement and concrete in certain concentrations, homogeneously. Some suitable shielding
materials will be tried to prepare by measuring the transmission factors of prepared
mortar, depending on this, the mass attenuation coefficients, atomic, electronic and
molecular cross-sections, experimentally. These experimental values will be compared
with the calculated theoretical values. In addition, the analyses of chemical composition
of boron and boron waste productions being industrial impotance will be done accurately.
The tested values of transmission measurements of some specific and multi
concentrations from the present shielding materials may lead to investigations of
preparing the most suitable boron waste for manufacturing the solar cells from boron
additive semiconductors materials. Moreover the experimental measurements of
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dielectric constant of prepared mortars can constitute the basis of investigation for photovoltaic cells. This study obligates to measure the reflectance of present boron wastes as
wall as measurement of transmission factors. Reflectance is an indispensable parameter
in solar cell applications and coating industry. Reflectance constant of surface shield
materials will be established by measuring the reflectance constant with UV-Vis
spectrometer.
While electrical properties of chemical boron wastes or shielding materials to be
developed will be investigated by Impedance Spectroscopy (ES), surface properties of
those materials will be measured by Atomic Force Microscope (AFM) and Scanning
Electron Microscope (SEM). The most suitable shielding materials can be determined by
examining the changing in electrical properties and surface dimension with certain
doping.
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Proje No: 2011-01-01-KAP02
BOR ATIKLARINDAN ETKİN BİR BİÇİMDE FAYDALANARAK RADYASYON
ZIRHLAMA MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI
Doç. Dr. Orhan İÇELLİ
Doç. Dr. Vatan KARAKAYA, Yrd. Doç. Dr. Mustafa OKUTAN, Doç. Dr. Zeynel YALÇIN,
Yrd. Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Bor, yüzyılımızın en önemli ham maddelerinden biridir. Ülkemizde bor rezervi 2,5
milyon ton civarında olup bu da toplam dünya bor rezervinin yaklaşık %72'sine karşılık
gelmektedir. Birçok endüstri dalında yaygın bir kullanım alanı bulan bor mineralleri ve
türevleri, 21. yüzyılın petrolü olarak adlandırılmakta ve yaşam standartlarının
arttırılmasındaki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bor ürünü bazı durumlarda başka bir
ürünün yerini tutabilmesine rağmen, günümüz koşullarında bor ürünlerinin yerini aynı
kalite ve ucuzlukta tutabilecek başka bir mineralin bulunmayışı ve stratejik anlamda da
değerli olması bor minerallerine özel bir konum kazandırır.
Fiziksel araştırmalarda bor bileşiklerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.
Doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir. Borun, çeşitli metal veya
ametallerle yaptığı bileşiklerle gösterdiği farklı özellikler endüstride pek çok farklı alanda
kullanımını mümkün kılmaktadır. Cam, seramik, elektrik ve elektronik, bilgisayar, iletişim,
inşaat, çimento, metalürji, otomotiv, tekstil, ilaç ve kozmetik sanayinde, kimyada, tarımda,
fotoğrafçılıkta ve nükleer santrallerde sıklıkla kullanılmaktadır.
Elementlerin, bileşiklerin, karışımların ve alaşımların atomik, moleküler ve
elektronik tesir kesiti, etkin atom numarasını hesaplayan birçok deneysel metot vardır. Bu
deneysel metotlardan biri de transmisyon metodudur. Bu metot; metaller, karışımlar,
manyetik maddeler, süper iletkenler ve hatta polimerler gibi farklı materyallerin temel hal
elektronik yapısını araştırmak, teorik hesaplamaları kontrol etmek, polarizasyon etkilerini
tespit etmek, materyal kalınlıklarını ölçmek ve miktar analizi yapmak için kullanılmaktadır.
Bu proje kapsamında, materyallerin atomik, moleküler, elektronik tesir kesitlerini
hesaplayabilmek ve materyallere ait tek bir atom numarası tayin edebilmek için uygun
deneysel metotlar ve yeni deneysel geometriler geliştirilecektir. Ayrıca; bor atıklarının
(Trommel Elek Atığı, Konsantre Kolemanit, Emet kolemanit Kili, Üleksit, Kestelek
Kolemanit, Tinkal, Tinkal Kili, Borocips, Pelet atığı, Probertit, Sepiolit, Kernit, Pandermit,
İnderit, İnyonit ve Kurkanovit) betonun mukavemetine ve radyasyona karşı zırhlanmaya
olan etkisini araştırmayı hedefliyoruz.
Soğurma özelliği yüksek ve düşük maliyetli bir malzemenin yapılabilmesi daha
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verimli sistemlerin inşa edilebilmesini sağlar. Bu amaçla, kuracağımız düzenekte
transmisyon metodunu kullanmayı planlamaktayız. Çünkü bu metotla maddenin ne
derece soğurucu ve zırhlanıcı olduğu doğrudan ölçülebilir. Soğurucudan geçen gama
ışınları kullanarak bor bileşikleri, bor atıkları ve kurşun oksit katkılı betonun transmisyon
faktörlerini eş zamanlı olarak ölçebileceğimiz etkin, pratik bir sistem tasarlanması öncelikli
hedeflerimiz arasındadır.
Laboratuar şartlarında kurulacak olan deney geometrisinde karakteristik
spektrumlar, XR-100SDD X-Ray dedektörü ile alınacaktır. Lineer ve kütle azaltma
katsayılarının deneysel olarak tayin edilmesiyle moleküler, atomik, elektronik tesir kesitleri
ve etkin atom numaraları tayin edilecektir. Yeni deneysel metodumuz literatürde çok
sıklıkla kullanılan transmission metoduna [Singh vd., 2006; Mohammed, 2007; Kirdsiri
vd., 2009; Akkurt vd., 2010a,b; Demir, 2010; Kharita vd., 2011] ilave olarak biz saçılma
metodunu transmisyon geometrisiyle birlikte kullanacağız. Bu yeni geometri
transmisyonlu saçılma metodu olarak tasarlanacaktır. Bu geometri ile açısal kalibrasyon
ve sistemden kaynaklanan hataları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu metot geçerli
olduğunda tahribatsız analiz için farklı pratik ve daha etkin sonuçlar almayı ümit ediyoruz.
Bu metot bileşimin etkin atom numarasını tayin etmek için bileşimlerin kalitatif ve kantitatif
analizine gerek kalmayacaktır. zırhlanıcı materyaller hazırlanırken oldukça büyük önem
arz edecektir
Bu proje kapsamında öncelikle, transmisyon ve alternatif saçılma metodu ile bazı
özel bor atığı kimyasallarından Trommel Elek Atığı, Konsantre Kolemanit, Emet kolemanit
Kili, Üleksit, Kestelek Kolemanit, Tinkal, Tinkal Kili, Borocips, Pelet Atığı ve Probertit gibi
bor atıklarının çimento ve beton ile homojen bir şekilde karışımı belli konsantrasyonlarda
hazırlanacaktır. Hazırlanan harçların transmisyon faktörleri, buna bağlı olarak lineer ve
kütle azaltma katsayıları, atomik, elektronik ve moleküler tesir kesitleri deneysel olarak
ölçülerek bileşimlerin etkin atom numaraları tayin edilecektir. Bu parametrelerin değerleri
uygun zırhlanıcı materyaller hazırlanırken kullanılacaktır. Sezgisel fuzzy optimizasyon
teknikleri kullanılarak elde edilen optimum değerlerden sonra bu materyallerin çimento ve
betona katkı malzemesi olarak kullanılması da bu projenin bir sonraki aşaması olacaktır.
Hazırlanan zırhlanıcı materyallerin transmisyon ölçümlerinden yola çıkarak ve
mevcut karışımlarla özel ve çoklu konsantrasyonlar denenerek elde edilen değerler, bor
katkılı malzeme biliminde ve özellikle bor katkılı yarıiletken malzemelerden güneş
pillerinin yapımı için en uygun bor atığı araştırmasına temel oluşturabilecek ve yaygın
olarak kullanılabilecektir.
Önerilen proje kapsamında ayrıca, deneysel ve teorik olarak elde edilecek veri
seti esas alınarak radyasyon zırhlama işleminde önemli ve kritik bir parametre olan
toplam kütle azaltma katsayısının, , tahminine yönelik olarak yapay sinir ağları (YSA),
bulanık mantık (fuzzy-logic) ve uyarlamalı sinirsel bulanık çıkarım sistemleri (ANFIS) gibi
güncel yapay zekâ modelleme teknikleriyle bilgisayar esaslı tahmin modellemesi
çalışmaları yapılacaktır. Modelleme çalışmalarından elde edilecek sonuçlar, deneysel ve
teorik sonuçlar ile çok sayıda farklı istatistiksel parametre için mukayese edilecek ve
toplam kütle azaltma katsayısının tahmininde en uygun model yapısı belirlenecektir.
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SUMMARY
Boron is one of the most important raw materials in our century. Boron reserves
in our country are almost 2,5 million tons, which are about 72 per cent of world’s boron
reserves. Boron minerals and theirs derivatives, which have widespread applications in
the field of many industry branches, have been called 21st century’s petroleum and theirs
importance in qualifying of living standards has been increasing with each passing day.
Even though in some cases a boron product can be compensated with another product,
in our circumstances, no mineral can be replaced with boron mineral by reserving the
same quality and the same cheapness. Also boron is strategically valuable. As a result,
those properties of boron makes it very important and special.
The usage of boron compounds is becoming widespread in physical researches.
It is known that there have been 230 kinds of boron minerals in the nature. Boron element
shows different properties when bounding with different metals or non-metals in order to
constitute compounds. This property of boron provides its usage with widespread
applications in many different fields of industry. Boron minerals have been used
frequently in the industry of glass, ceramic, electric and electronic, computer,
communication, construction, cement, metallurgy, automotive, textile, medication and
cosmetics, in chemistry, agriculture, photography,, and building of nuclear power plant.
There have been many experimental methods that calculate the atomic,
molecular, electronic cross-sections and the effective atomic number of elements,
compounds, mixtures, and alloys. One of those methods is the transmission method. This
method has been used to investigate the electronic structure of different materials such
as metals, mixtures, magnetic matters, superconducters, and even polimers; additionally
this method has been used to control theoretical calculations, to find out the effects of
polarization, to measure the thickness of material, and to carry out quality analysis of
those different materials. In this project, we planned new experimental geometries and
appropriate experimental methods in order to measure the atomic, molecular, electronic
cross-sections and the effective atomic number of different materials and to determine
one specific atomic number for materials. Additionally, we aimed to investigate the effect
of boron waste(Trommel Seive Waste, Concentrated Colemanite, Emet Colemanite Clay,
Ulexite, Tincal, Tincal Clay, Borogypsum, Pellet waste, Probertite) onto the concrete
strength and shielding against radiations.
Producing a material with high absorbance and low cost provides the construction of
more efficient systems. For this purpose, we are planning to use transmission method in
our experimental setup since by this method it can be measured directly how much a
matter is absorbent and shielding. It is among our goals to design a practical and
effective system by which we can measure simultaneously the transmission factors of
concrete containing additive boron composite, boron waste, and PbO.
Characteristic X Ray spectrums will be taken by X-123SDD X-ray detector with
help of the experimental geometry which we will set up in laboratory conditions.
Molecular, atomic, electronic cross-sections, and the effective atomic numbers will be
obtained by measuring the experimental mass attenuation coefficients. However, this
project will now become more significant since by the means of software and equipment
we will carry out this for all elements in the periodic table and by the mixture rule we might
apply this for all the mixtures at all appropriate rates in preparing shielding materials.
In the scope of this project, a series of mixtures will be prepared by adding some specific
chemical boron wastes such as Trommel Seive Waste, Concentrated Colemanite, Emet
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Colemanite Clay, Ulexite, Tincal, Tincal Clay, Borogypsum, Pellet waste, Probertite to the
cement and concrete in certain concentrations, homogeneously. Effective atomic
numbers will be determined by measuring the transmission factors of prepared mortar, as
depending of this, by measuring experimentally the mass attenuation coefficients, atomic,
electronic and molecular cross-sections. Appropriate shielding materials will be advised.
The latter step of this project will be that after the optimum values obtained using Intuitive
fuzzy optimization techniques those materials will be used as additional materials.
The tested values of transmission measurements of some specific and multi
concentrations from the present shielding materials may lead to investigations of
preparing the most suitable boron waste for manufacturing the solar cells from boron
additive semiconductors materials.
In the scope of the proposed project, computational studies regarding the
application of popular artificial intelligence-based modelling techniques, such as artificial
neural networks (ANN), fuzzy-logic, adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), will
be conducted to predict an important and critical parameter in raditaion shielding, mass
attenuation coefficient, , based on the data set obtained by experimental and theoretical
methods. Results of the modeling studies will be compared with the experimental and
theoretical outputs and the most suitable model structure in prediction of the mass
attenuation coefficient will be determined.
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Proje No: 2011-01-01-KAP03
YÜKSEK DİELEKTRİK SABİTLİ ALTERNATİF YALITKAN FİLMLERİN
METAL/YALITKAN/YARIİLETKEN (MIS) YAPISINDA İNCELENMESİ
Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR
Arş. Gör. F. Pınar GÖKDEMİR, Prof. Dr. Kubilay KUTLU, Arş. Gör. Pelin AYDOĞAN, Arş.
Gör. Ayşe Evrim SAATCI, Arş. Gör. U. Deneb MENDA, Arş. Gör. Dr. Çiğdem YUMUŞAK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2014-09-05

ÖZET
Yarıiletken aygıtların boyutlarının minyatürleşmesiyle beraber hızlarının sürekli
katlanması, temel limitlere doğru yaklaşıldığını belli-belirsiz göstermektedir. Metalyalıtkan-yarıiletken alan etkili transistör (MISFET) teknolojisinde, mesela, bu limit, yalıtkan
tabakanın kalınlığı olarak göze çarpmaktadır. Diğer bir deyişle kalınlık hem kapı
elektrodundaki kaçak akımı belirleyen bir faktör hem de aynı zamanda aygıtın çalışma
frekansını sınırlayan taşıyıcıların maksimum doyum hızını belirlemede önemli rol
oynamaktadır. Halihazırdaki silisyum dioksit (SiO2)/silisyum (Si) tabanlı MISFET’ lerin
ölçeklerindeki azalmalarına karşılık benzer elektriksel özelliklerinin korunması hedefi
yüksek dielektrikli yalıtkan filmlerin kullanılmasıyla sağlanabilir. SiO2, silisyumun tabi
yalıtkanıdır ve dielektrik sabiti 3.9 dur. Silisyum oksidinitrür (SiOxNy) ve silisyum nitrür
(Si3N4) önerilen alternatif dielektriklerdendir. Ancak, nitrür oksit yada saf silisyum nitrür
dielektriklerin yalıtkan olarak kullanılması dielektrik sabitinde kayda değer bir artış
getirmemektedir. Örneğin, dielektrik sabiti,K, Si3N4 için 7.5 olmasına karşın SiO2 için 3.9
dur. Halbuki zirkonyum oksit (ZrO2), itrinyum zirkonyum oksit (YSZ), tantal oksit (Ta2O5),
hafniyum oksit (HfO2), titanyum oksit (TiO2) seryum oksit (CeO2) gibi yalıtkanlar, birtakım
avantaj/dezavantajları barındırmakla birlikte, SiO2 yalıtkanına kıyasla dielektrik sabiti çok
daha fazla ve üstelik bazıları silisyum üzerine kristal düzende büyüyebilme özelliğine
sahiptir. Bunlardan bir tanesi CeO2 dir. Silisyum örgüsü ile olan mükemmel uyumu,
yalıtkan özelliği ve kimyasal kararlılığı nedeniyle silisyum teknolojisi alanında kaydadeğer
bir ilgi çekmiştir ve yüksek dielektrikli yalıtkan tabaka olarak MIS devrelerinde kullanıma
elverişlidir. Katodik elektrokromik özellik gösteren CeO2 porozlu yapısı sayesinde
hidrojen ve lityum gibi iyonların kolayca giriş çıkışlarını sağladığından ve dolayısı ile
yüksek yük depolama kapasitesine sahip olduğu için elektrokromik uygulamalar için de
elverişlidir. Bu yüksek dielektrikli filmlerin diğer özellikleri de gözönünde
bulundurulduğunda, silisyum tabanlı elektronik çalışmalar için ciddi incelemelerin
yapılması gerektiği sonucuna varılabilir. Bu doğrultuda, altın (Au), indiyum (In) ve
alüminyum (Al) gibi bir çok metalin farklı dielektrikli yalıtkan/yarıiletken eklemi üzerine
büyütülerek MIS yapılar elde etmeyi ve elektriksel karakteristiklerinin ortaya çıkarılması
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amaçlanmıştır. MIS yapıların incelenmesi için en iyi yöntemlerden biri küçük sinyalli
admittans (C= sığa ve G=iletkenlik) ölçümleridir. Bu yöntemin önemli yanı ise yapıdaki
yalıtkan tabaka, arayüz durumları ve yarıiletkenin kimi özelliklerini diyodun çalışma
koşullarında kolayca ortaya çıkartabilmesidir. Bunlar; yalıtkan tabakadaki kaçaklar, yük
yoğunluğu, dielektrik sabiti, arayüz durum yoğunluğu ve yarıiletken içindeki taşıyıcı ve
derin durum yoğunluklarıdır. Eğer içinde derin durumları barındırmayan ve taşıyıcı
yoğunluğu bilinen yarıiletkenler kullanılırsa (kristal silisyum pullar gibi), admittans
sinyalinin karmaşıklığı bir ölçüde giderileceğinden dolayı, elde edilen sinyal büyük ölçüde
geçit yalıtkanın özelliklerini yansıtır. Admittans ölçümlerinin yanı sıra sıcaklığa bağlı akımgerilim (I-V-T) ölçümleri de alınarak bariyer yüksekliği ve akım iletim mekanizmaları da
incelenecektir. Bunlarla birlikte, metal-yarıiletken arayüzeyindeki yerelleşmiş tuzak
yoğunluğu belirlenecektir. Aynı zamanda farklı metal kontakların elektriksel özelliklere
etkileri araştırılacaktır. Uygun altlıklar üzerine üretilen yalıtkan filmlerin geçirgenlik ve
absorbans özellikleri araştırılarak kırılma indisi, söndürme katsayısı ve optik yasak enerji
aralığı tespit edilecektir. Bulgular ışığında üretilen filmlerin teknolojideki yeri tayin edilerek
kullanım amacına göre üretimi mümkün kılınacaktır.
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SUMMARY
As semiconductor devices continue to scale down in size and up in speed,
several fundamental physical limits begin to loom. For metal-oxide-silicon field effect
transistor (MISFET) technology, for instance, these limits include the minimum gate oxide
thickness that can still prevent gate leakage and the maximum saturation velocity of
carriers in silicon that ultimately determines the operation frequency. Although alternative
semiconductors provide some answers (such as III-V’s for high speed devices) for a path
to circumvent these problems, there also may be some ways to extend the life of silicon
itself. Alternative gate dielectrics have been vigorously sought after as a way to avoid the
gate oxide thickness problem. That is, gate insulators made out of materials with a higher
dielectric constant than that of SiO2 can be made thicker while maintaining the same
device performance (same gate capacitance per unit area) in order to prevent gate
leakage. There are several candidates for possible materials to replace SiO2. However, it
is not clear how much can be gained from using nitrided oxides or pure silicon nitride
because their bandgap and band offsets with silicon are always going to be less than
those of SiO2 without gaining much in dielectric constant (κ=7.5 for Si3N4 as compared
to κ=3.9 for SiO2). Many other metal oxides have also been proposed. Most notable are
zirconium oxide (ZrO2) or yttria stabilized zirconium oxide (YSZ), tantalum oxide (Ta2O5),
hafnium oxide (HfO2), and titanium oxide (TiO2). Each dielectric has its own advantages
and disadvantages. Comparatively little research has been done on the application of the
cerium oxides (CeO2) as gate dielectrics though the excellent lattice match, its chemical
stability and commensurate cubic crystal structure of CeO2 make it an excellent
candidate for a silicon heterostructure material. All in all, the cerium oxides have
properties that are comparable to all of the other materials listed and yet have been
studied far less than all the others in terms of their use as a gate dielectric. Moreover, due
to its porous structure, ions such as hydrogen and lithium can easily penetrate and leave
the structure and hence it has a high charge storage capability. Consequently, it has a
potential in electrochromism technology Combined with its favorable properties as an
alternative gate dielectric, it is clear that there should be significant experimental effort put
forth in determining the usefulness of applying CeO2 to silicon-based electronics. At this
direction, dielectrics having κ values on Si subsrate will be coated by various metals such
as gold (Au), indium (In), and aluminum (Al) to form MIS structure and the electrical
properties of resulting structure will be find out. MIS devices in conjuction with the small
signal admittance (capacitance together with conductance) measurements seems
suitable tool for that purpose. Shortly, this technique seems attractive because rather
minimum effort is necessary to produce and investigate the test structures under working
conditions; these are leakage in the insulator, charge density, dielectric properties,
interface trap density etc. Admittance analysis would be simple and reflect the dielectric
properties only if the well known crystalline silicon substrate is used. Apart from
admittance
measurements,
temperature
dependent
current-voltage
(I-V-T)
measurements will be performed to determine the barrier height and current flow
mechanism by coating different metals as a top electrodes. Additionally, optical properties
such as refractive indices, absorption constant and energy band gap of the dielectrics will
be examined with the properly chosen substrates.
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Proje No: 2011-01-01-YULAP01
ANODİZASYON KOŞULLARİNİN GÖZENEKLİ SİLİSYUM ESASLİ HİDROJEN PİLİ
PARAMETRELERİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi Emine Esra AŞCI
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-01-04

ÖZET
Bu projede boyutları nano mertebesinden mikro mertebesine kadar değişen ve
verimli Metal-Gözenekli silisyum (GS) esaslı hidrojen pili yapılması hedeflenmiştir. 1960’lı
yılların sonundan itibaren dünyanın her tarafında görülen hızlı nüfus artışı, kentleşme,
sanayileşme, ısınma, gibi durumlar artan bir elektrik tüketimini ve buna bağlı olarak da
yakıt tüketimini beraberinde getirmiştir. Petrol fiyatlarının yükselmesi, kaynaklarının sınırlı
olması ve çevre problemleri nedeniyle, petrol ve kömüre dayalı klasik yöntemlerle elektrik
enerjisi üretimine alternatif olarak yenilenebilir kaynakların kullanımı gün geçtikçe önem
kazanmaktadır. Hidrojen enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli ölçüde
yer almaktadır. Gözenekli silisyum hidrojen pili bu tür kaynakların uygulamalarına örnek
olarak verilmektedir.
Gözenekli silisyum (GS), kristal yapılı, boşlukların nanometre/mikrometre boyutlu silisyum
bir ağ ile çevrelenmiş ve geniş yüzey alanı (~103 m2cm-3) ile karakterize edilen, tek
kristal silisyumdan elektrokimyasal anodizasyon yöntemi ile elde edilen bir malzemedir.
Elektrokimyasal aşındırma (anodizasyon) ile üretilen gözenekli silisyumun (GS),
aşındırma koşulları ve tek kristal silisyumun iletkenlik tipi, katkı konsantrasyonunun
değiştirilmesi ile gözenek boyutlarının ayarlanabilir olması (mikrometre-nanometre) dikkat
çekmektedir. Yapının gözenekliliği, Metal/Gözenekli Silisyum/Silisyum yapıların hidrojen
pili olarak kullanılmasına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.
Gözenekli silisyumun üzeri çeşitli metallerle kaplanarak Metal/GS/Si yapılar
üretilir. Metal/GS/Si elektriksel açıdan incelendiğinde Schottky tipi kontak özelliği gösterir.
Bu yapı, farklı konsantrasyonlu, hidrojen içeren sıvılara daldırıldıkları zaman
kendiliğinden açık devre gerilimi (Voc) ve kısa devre akım yoğunluğu (Isc)
oluşturmaktadır. Bu özelliğinden dolayı da pil olarak da kullanılabileceği düşünülmüş ve
gerçekten (10x10x0,4mm3) örnekten 0,8V açık devre gerilimi (Voc) ve 25 mA/cm2 lik kısa
devre akımı (Isc) yani 20mW/cm2 lik güç elde edilmiştir.
Metal-GS-Si yapı hidrojen içerikli bir sıvıya yerleştirildiğinde bir tür kondansatöre
benzemektedir. Yapının metal kısmı H+ iyonlarını su moleküllerinden ayrıştırarak GS
kısmında birikmeye zorlamakta, bu birikme Si kısmında elektron birikmesine neden
olmaktadır. Metal ve Si ‘den birer kontak alınırsa bir potansiyel fark meydana gelmektedir.
Bu bir açık devre gerilimidir (Voc). Açık devre geriliminin değişimi ortamdaki hidrojen
miktarı ile orantılı olarak değişmektedir. Metal-Gözenekli Silisyum–Silisyum (Metal-GS-Si)
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yapının hidrojen pili olarak kullanımına izin vermekte ve bu durumda yapılan çalışmaları
orijinal kılmaktadır. Metal-GS-Si esaslı hidrojen pilinin, gerek yapı gerekse çalışma
prensipi olarak literatürde “gözenekli silisyum hidrojen fuel cell” olarak nitelendirilen
yapılardan tamamen farklı ve orijinal olduğu görülmektedir.
Yapılacak olan projede gözenekli silisyumun hazırlanma koşulları (anodizasyon
şartları) değiştirilerek gözenek boyutu nano mertebesinden mikro mertebesine kadar
değiştirilebilir gözenekli silisyum yapılar elde edilecektir. Elde edilen yapılar sonucunda
da anadizasyon şartlarının pilin verimine etkisi incelenecektir.
SUMMARY
In this project, changing nano-parous silicon as from micro dimension and making
cell based efficient metal - GS hydrogen battery is aimed. Since the end of 1960 around
the world, the rapid population growth, urbanization, industrialization, heating caused
electricity consumption. Because of this sutiations fuel consumption increased. Owing to
increasing oil price, limited resources and environmental problems, based on using of
renewable resources are as an alternative to based on oil and coal producing electrical
energy. Using renewable resources gain importance day by day. Hdrogen energy is
important in renewable energy sources. Porous silicon hydrogen battery is an example
for this sutiation.
Porous silicon has crystal structure and it is meterial with voids of
hanomater/micromater-sized silicon surrounded by anetwork and large surface area ( ~10
3 m2 cm-3 ) and characterized with single crystal material abtained by silicon
electrochemical anodizatian method. The fabrication of porous silicon (PS) by
electrochemical etching is attractive because of the possibility of tuning the pore size,
simply by choosing suitable etching condition s and the doping level of the wafer. Porosity
of the structre, Metal /Porous Silicon / Silicon structures has brought a new perspective
on the use of hydrogen as a battery.
Metal/PS/Si Schottky-type structures fabricated by metals evaporate on PS/Si
structures. Metal / GS / Si Schottky-type contact feature analysis indicates that the
electrical angle. In this structure, different concentrations of hydrogen when the selfcontaining liquids open circuit voltage (Voc) and short-circuit current density (Isc) are.
Because structure of the self-potential difference to produce, it can be use as a hydrogen
cell when placed in hydrogen containing liquids [with (10x10x0, 4mm3) sample, 0,8V
open circuit voltage (Voc) and 25mA/cm2 short circuit current (Isc) so 20mW/cm2 power].
When Metal-GS-Si structure is placed contains the liquid hydrogen, this structure
is similar capacitor. Metal part of the structure is that H + ions separating the water
molecules forcing to accumulate on the GS , this accumulation leads to the accumulation
of electrons at the Si. If from metal and silicon is taken the contact , potential difference
occurs. This is an open circuit voltage (Voc). Open-circuit voltage varies in proportion to
the amount of hydrogen environment. Metal-Porous Silicon-Silicon (Metal-GS-Si)
structure allows the use of hydrogen as a battery, and in this case makes the work
original. GS-Si-based metal-hydrogen battery, is completely different and original in terms
of both working principle and structure from the "porous silicon, hydrogen fuel cell"
In this project, porous silicon structures are obtained with pore-size from none to
micro by changing anodization conditions. The resulting increase in the efficiency of the
battery as a result of structures observed.

139

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-01-01-YULAP02
ÇEŞİTLİ METALLERİN (AU, AG ,CU, ,PD) VE METAL KALINLIĞININ GÖZENEKLİ
SİLİSYUM ESASLI HİDROJEN PİLİ PARAMETRELERİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi Sevinç YILDIRIM
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-01-04

ÖZET
Son yıllarda fosil yakıt kaynaklarının (kömür, petrol ve doğal gaz gibi) hızla
tükenmesi, yarattığı çevre kirliliği ve enerji verimliliği alternatif kaynak arayışlarını
hızlandırmıştır. Alternatif enerji olarak nükleer ve doğal kaynaklar (Güneş, rüzgar,
jeotermal ve hidroelektrik) düşünülmektedir. Ancak bu kaynaklarla üretilen enerjinin fosil
yakıtlar yerine kullanılması için yakıt pillerine ihtiyaç duyulacaktır. Hidrojen yakıt pilleri
gelecekte enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak güvenli, temiz enerji çevrim
araçlarıdır. Bu enerji ihtiyacının karşılanması için de ileri teknolojilerden olan hidrojen
enerji sistemi kullanılmalıdır. Gözenekli silisyum hidrojen pili bu teknolojinin örneklerinden
biridir.
Bu projede verimli Metal-Gözenekli silisyum (GS) esaslı hidrojen pili yapılması
hedeflenmiştir. Gözenekli silisyum 1950’li yıllarda keşfedilmiş ve teknolojide kullanılmaya
başlanmıştır. Gözenekli silisyumun yüzeyinin toplam en geniş hali yaklaşık 103m2.cm-3
’dür. Gözenekli silisyum yüzeyler silisyum hidrit ve silisyum oksitle kaplıdır. Gözenekli
siliyumun içteki geniş yüzeye yayılması nedeniyle, yüzey bağları, özellikle de Si-H bağları
elektrik, optik ve fotolüminesans düzenliliğinde büyük bir rol oynar. Gözenekli silisyum
yapının ve kompozisyonunun değişim sebebinin hidrojen ve oksijen difuzyonu olduğu
sıkça düşünülür. Silisyum yasak enerji aralığının 1,1 eV dan gözenekli silisyumda 1-5 eV
aralığına taşınabilmesi nedeniyle gözenekli silisyumun ilk kullanım alanı lümünesansla
ilgili olmuştur (LED,Laser yapımı). Daha sonraki çalışmalarda gözenekli silisyumun üzeri
metallerle kaplanarak yapının diyot, sensör veya pil gibi kullanılabileceği görülmüştür.
Üzerinde pek çok çalışma halen devam etmektedir. Elektrokimyasal aşındırma
(anodizasyon) ile üretilen gözenekli silisyumun (GS), aşındırma koşulları ve tek kristal
silisyumun iletkenlik tipi, katkı konsantrasyonunun değiştirilmesi ile gözenek boyutlarının
ayarlanabilir olması (mikrometre-nanometre) dikkat çekmektedir. Gözenekli silisyum
yapının birim hacme düşen yüzeyi oldukça geniş (~800 m2/cm3) ve yüzeyinin kimyasal
aktivitesi yüksektir. Temelde silisyum üzerinde bir tür elektrolizle gözenekli silisyum elde
edilir ve üzeri çeşitli metallerle kaplanarak Metal/GS/Si Schottky yapılar üretilir. Bu
yapılar, hidrojen içeren farklı sıvılara daldırıldığında herhangi bir dış güç kaynağı
olmaksızın potansiyel üretebilmektedir. Bu özelliği nedeniyle mini hidrojen pili olarak
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kullanılabilir.
Bu projede çeşitli metaller (Au, Ag, Cu, Pd) kullanılarak ve farklı film
kalınlıklarında kaplanarak gözenekli silisyum esaslı hidrojen pili elde edilecektir. Bu
metallerin Metal-Gözenekli Silisyum Esaslı hidrojen pilinin parametrelerine etkisi
incelenecek ve birbirleriyle karşılaştırılıp avantaj ve dezavantajları değerlendirilecektir.
SUMMARY
In recent years, The speedy exhaustion of fosil fuels(coal, oil and natural gas
etc..) and its environmental pollution, low energy yield speeded up the new energy
sources. Nuclear and natural sources (Solar, wind, geothermal and hydroelectric) are
thought as an alternative energy. However using these energy that are produced with
these sources instead of fossil fuels need Fuel Cells. Hydrogen Fuel Cells are clean, safe
energy converting tools that are used for covering the energy needs in the future.
In this project; it is aimed to produce efficient Metal-Porous Silicon (PS) based
Hydrogen cell. . Porous Silicon that was first discovered in 50s and introduced to use of
technology is still popular in many science field. The surface of porous silicon with the
most extensive state of the total approximately 103m2.cm-3 'roll. Porous silicon surfaces
are covered with silicon hydride and silicon oxide. Due to wide dissemination of the inner
surface of porous siliyumun, the surface bonds, the Si-H bonds, especially electrical,
optical and photoluminescence regularity plays a big role. Porous silicon structure and
composition of the diffusion of hydrogen and oxygen is often considered the cause of
change. Porous silicon forbidden energy range from 1.1 eV, due to be carried silisyumda
porous silicon with a range of 1-5 eV have been related to the first field of use
lümünesansla (LED, Laser-made). Later studies of silicon over porous metal coated
diode structure, such as sensor or the battery was used. Basically, porous silicon is
fabricated by the use of anodization on silicon. The fabrication of porous silicon (PS) by
electrochemical etching is attractive because of the possibility of tuning the pore size
(micrometer-nanometer), simply by choosing suitable etching conditions and the doping
level of the wafer. PS has an extremely large surface-to-volume ratio (up to 800m2/cm3)
and high chemical activity of the surface. Basically, porous silicon is fabricated by the use
of anodization on silicon. Metal/PS/Si Schottky-type structures fabricated by metals
evaporate on PS/Si structures. This structures gives potential when dipping in hydrogen
based different liquids which, it is no need a source. By this feature it may be used as
mini hydrogen cell.
In this project, various metals (Au, Ag, Cu, Pd) using a different film thicknesses
and coated porous silicon-based hydrogen batteries will be obtained. The metals in
Porous Silicon-Based Metal-hydrogen battery parameters, the effect will be examined
and compared and evaluated the advantages and disadvantages of each.
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Proje No: 2011-01-01-YULAP03
TİO2 İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE FOTOVOLTAİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Prof. Dr. Işık KARABAY
Yüksek Lisans Öğrencisi Sevdiye ÖZTÜRK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-01-04

ÖZET
TiO2 filmlerin temiz enerji üretimindeki yeri hem fotokatalitik hem de fotovoltaik
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Günümüzün ve geleceğin temiz enerjilerinden güneş
enerjisinden elektrik üretiminde fotovoltaik güneş pilleri kullanılmaktadır. TiO2 ince filmler
boya duyarlı güneş pillerinde boyanın yerleştiği matriks veya heteroeklem güneş
pillerinde pencere malzemesi veya ara yüzey tabakası olarak kullanılabilmektedir.
Son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalışılan TiO2, yarıiletken bir malzemedir ve
UV ışığı ile foto aktif hale gelmektedir. TiO2; geniş bir band aralığına sahip oluşu, yüksek
dielektrik sabiti, büyük kırılma indisi, yüksek geçirgenlik gibi karakteristik özellikleriyle en
çok çalışılan malzemlerden biridir. TiO2 filmler çeşitli yöntemlerle (sol-jel, kimyasal buhar
biriktirme, elektron demeti ile buharlaştırma, iyon ışını yoluyla biriktirme, vs) değişik
yüzeyler üzerine (cam, kristal, TCO) kaplanabilirler. TiO2 anataz, rutil ve burikit olmak
üzere doğada üç farklı kristal yapıda bulunmaktadır. Bunlardan anataz formundaki
TiO2’nin yasak band aralığı enerjisi 3,2 eV olduğundan diğer formlara göre daha yüksek
fotoaktivite özelliği göstermektedir.
Boya duyarlı güneş pilleri (DSSC) kolay üretilebilen düşük maliyetli organik ve
polimer fotovoltaik malzemelerin gelişimi ile ortaya çıkmıştır. Bazı organik malzemeler ile
güneş pili verimlerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Son yıllarda organik alıcı
(akseptör) ve verici (donor) moleküller arasında yüksek verimli yük transfer sürecinin
ortaya konması, bu tipteki güneş pilleri üzerinde yapılan araştırmaların artmasına sebep
olmuştur. Güneş pillerinde kullanılan organik malzemeler iletken polimerleri, boyaları,
pigmentleri ve sıvı kristalleri içermektedir. Bunların içerisinde iletken polimerler, foto aktif
özellikleri en iyi bilinen ve çalışılan malzemelerdir.
Bu çalışmada, TiO2 ince filmlerin üretilerek, örneklerin elektriksel ve optik
özellikleri incelenecek ve yapılacak optimizasyon çalışmasıyla güneş pillerinde verimlerin
arttırılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
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SUMMARY
The importance of TiO2 films in the production of clean energy are due to their
both photovoltaic and photocatalytic properties. Photovoltaic solar cells are used to
generate electricity from solar energy which is today’s and future’s clean energy. TiO2
thin films are placed in the matrix of dye sensitized solar cells and used as a window
layer or interface layers in the hetero-junction solar cells.
TiO2 is a semiconductive material which has been studied intensively over the
last few years and it shows photoconductive properties under UV light and has a large
bandgap, high dielectric constant, large refractive index. TiO2 films can be deposited with
a variety of different methods (sol-gel, chemical vapor deposition, electron beam
evaporation and, by means of ion beam deposition, etc.) on various surfaces (glass,
crystal, TCO). In nature TiO2 has three different crystal structures; anatase, rutile and
burikit phases. The highest band gap energy is in the anatase form and it is 3.2eV.
Dye-sensitized solar cells (DSSC) can be produced easily with the development
of low cost organic and polymer photovoltaic materials. In recent years, revealing highly
efficient charge-transfer process of the organic recipient (acceptor) and donor (donor)
molecules increased researches on solar cells. Organic materials used in solar cells,
includes conductive polymers, dyes, pigments, liquid crystals. Among these, the best
known photoactive properties are belong to the conductive polymers.
In the present study, TiO2 thin films will be deposited and electrical optical
properties of the samples will be examined.
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Proje No: 2011-01-01-YULAP04
AMORF SİLİSYUM TABANLI SCHOTTKY DİYOTLARIN OPTİK VE ELEKTRİKSEL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Kubilay KUTLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem ÇELİKOK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Çağdaş iletişim teknolojisi, iki temel bölümle tanımlanabilir: bir yanda
mikroişleyiciler (microprocessors), öteyandan da çevre birimleri (insan-makina ara
yüzü'nü oluşturan giriş ve çıkış birimleri). Mikroişlemcilerin gelişmesi tek kristal silisyum
üzerinde gitgide minyatürleşen tümdevrelerle sürerken, giriş-çıkış birimleri büyük boyutlu
kalarak geliştiriliyorlar. Klavye, yazıcı, belge okuyucu ve kopyalayıcı, elektronik gösterim
gibi birimlerden oluşan çevre birimlerinin gerektirdiği teknoloji, geniş yüzeyli
mikroelektronik teknolojisi diye adlandırılmaktadır. Bunun için gerekli 20-25 cm
boyutlarında elektronik malzeme, ancak ince film biçiminde elde edilebilir ve giderek ucuz
taban üzerinde elde edilebildiği ölçüde de kabuledilebilir maliyette üretilebilirler.
Bilindiği gibi, yarıiletkenleri, aygıt üretiminin temeli yapan özelliklerinin başında,
iletimi sağlayan serbest elektrik yükü taşıyıcılarının, hem türlerinin (n yada p) hem de
miktarlarının denetimli biçimde ayarlanabiliyor olması yatmaktadır. Oysa amorf silisyum
(a-Si) filmler, önlenemez sarkık bağlı yapılarından dolayı, yasak enerji aralığı ortalarına
doğru 1020 cm-3eV-1 gibi yüksek yoğunlukta yerelleşmiş derin durum yoğunluğu dağılımı
içerirler; böylece olası katkı atomlarının sağlayabileceği fazlalık serbest elektronlar bu
derin tuzaklar tarafından yakalanarak etkin katkılanma önlenmiş olur. Dolayısıyla
iletkenliğinin türü ve miktarı denetlenemiyen bir yarıiletkenin teknolojik öneminin sınırlı
olduğu açıktır. Amorf silisyum filmlerinin bu tıkanıklığı, sarkık bağların hidrojenle
doyurulmasıyla aşılmıştır. Yaklaşık %10 hidrojenle alaşımlaştırılan a-Si filmlerde, sarkık
bağların hidrojenle doyurulmalarından dolayı derin yerel durum yoğunluğu yaklaşık 105
kez azalmaktadır, başka bir deyişle neredeyse bambaşka bir film oluşmaktadır. Bu
hidrojenlenmiş amorf silisyum (a-Si:H) filmlerde her tür ve miktarda katkılama
yapılabildiğinden elektronik aygıt üretiminde önü açılmaktadır. Öteyandan, kristal
silisyuma göre, yasak enerji aralığı yaklaşık %60, optik soğurma katsayısı ise 10-20 kez
büyüdüğünden, hem ışık duyarlılığı insan gözünün etkili olduğu görünür bölgeye
taşınmakta, hem de belli bir foton miktarı soğurmak için çok daha ince malzeme yeterli
olmaktadır. Düşük taşıyıcı hareketliliği ve optik yıpranma sorunlarına karşın a-Si:H filmler,
optik özellikleri zayıf olan kristal silisyumun bu açığını büyük ölçüde kapatmaktadır.
Ayrıca germanyum, karbon, azot... gibi elementlerle alaşım yapabilen hidrojenlenmiş
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amorf silisyum filmlerin yasak enerji aralığı kızıl altından mor ötesine kadar
ayarlanabilmekte ve geniş yüzeyli optoelektronik uygulamalara yol açmaktadır. Bunlarla
birlikte son zamanlarda yapılan çalışmalar incelendiğinde, a-Si:H filmler HIT türü güneş
pili çalışmalarında temel yarı-iletken olduğu görülmektedir.
Böylece, a-Si:H filmler, ilginç özelliklerinin yanında, mevcut mikro/nano-elektronik
malzemelerle (tek kristal Si, SiO2 , Si 3N4 ...) uyumlu olması, düşük sıcaklıklarda çok
katlı yapılara girebiliyor olması, günümüzde "amorf silisyum teknolojisi" diye
adlandırabilecek bir teknolojinin temel malzemesini oluşturmaktadır.
Hidrojenlenmiş amorf silisyum (a-Si:H) filmlerin hazırlığında kullanılan teknikler ve
parametreler malzemenin istenilen özelliklerde oluşması için önemli bir rol oynamaktadır.
a-Si:H filmlerin oluşturulması için plazma destekli kimyasal buhar biriktirme sistemi
(PECVD) kullanılacaktır. Bu sistem plazma reaktörü ve gazların bulunduğu kabinlerden
oluşmaktadır. Bu sistemde, a-Si:H film üretimi için başlıca gaz silan (SiH4) gazıdır.
Sistemin çalışması basınç, sıcaklık, güç ve kaynak gazların akış oranı gibi büyütme
parametrelerinin itinalı ve dikkatli bir biçimde kontrolü zorunludur. Bu parametreler
büyütülen filmin yapısal, elektronik ve optik özelliklerini tamamıyla etkilemektedir.
Yöntemler kısmında, filmlerin üretimi ve inceleme araçları hakkında daha detaylı bilgiler
verilecektir.
PECVD yöntemiyle a-Si:H filmler, cam, metallenmiş cam ve silisyum altlıklar üzerine
simultane olarak ilk önce katkısız daha sonra da fosfor (n türü) ve bor (p türü) katkılı
olarak büyütülecektir. Elde edilen numulerdeki optik sabitler (film indisi, yasak enerji
aralığı, soğurma katsayısı vb.) UV-Visible yansıma-geçirme spektroskopisiyle elde
edilecek, yapısal özellikler içinse IR spektrumlarıyla açığa çıkarılacaktır. Çeşitli altlıklar
üzerine büyütülen a-Si:H filmlerin metallenmesi sonucu kontaklar üretilecek, ilk önce bu
kontakların türü, yani “ohmik” yada “Schottky” belirlenecek, sonrada elde edilen aygıtın
akım iletim mekanizmaları sıcaklığa bağlı olarak gözlenecek akım gerilim (I-V-T)
deneylerince ortaya çıkarılacaktır. Bunların yanısıra, filmlerin yük tutma kabiliyetleride
admittans tekniğiyle belirlenecektir.
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SUMMARY
The hardware of modern information system can be divided into two categories:
Electronic processors (microelectronics) and input/output devices. The improvement of
processors has been associated with continuous miniaturization on crystalline silicon
chips. Therefore integrated circuit technology develops as electronic processors with
gradually reducing device dimensions (Submicron). On the other hand, input/output
devices have to continue to be of large dimensions. Electronic displays, printers,
keyboards or document scanners require electronics technology with large formats, which
is called large area electronics. Each of these applications requires an electronic device,
whose size matches the interface with human activity – either a display screen or a sheet
of paper- with typical dimensions of 25 cm or larger. Therefore economic fabrication of
large area electronic devices requires homogeneous materials with larger size.
Amorphous silicon and its alloys, apart from the fundamental importance in
theoretical point of view, they are building stone of today’s large area opto-electronics in
the relevant market. These large area devices have to stay large in dimensions as a
necessity of man/machine interface such as image sensors, document scanners,
electronic displays, printers etc… The crystalline silicon based conventional
microelectronics could not satisfy the requirements of these large area opto-electronic
devices due to both its poor optical properties and limited dimensions. The solutions
developed on the semiconductors other than the crystalline silicon have created
mismatching problems with the existing silicon based microelectronic structures.
Amorphous silicon whose huge amount of dangling bond states around midgap
energy region (1020 cm-1eV-1) are reduced to minute amount (1015 cm-1eV-1) by the
hydrogen compensation process, becomes able to be selectively doped both n and p
types leading to a large number of practically useful devices such as p-n, p-i-n, Schottky
diodes etc… As device feasibility of hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) has been
achieved, the above mentioned two main drawbacks of crystalline silicon (c-Si), (namely
poor optical properties and limited geometrical area or too high cost of material), are tried
to be solved nowadays by this a-Si:H films. As for the optical weakness of c-Si the optical
gap of a-Si:H is widened up to the visible region ( 1.75 eV) leading to the
photoconductivity spectrum, shifted to shorter light wavelength compared with crystalline
silicon. In other words, the a-Si:H spectrum coincides better with the sensitivity range of
human eye (the alloying ability of a-Si:H with Ge, Sn, C, N and O creates a flexibility of
adjusting the optical gap from IR to UV). Moreover, the optical absorption of a-Si:H is
about 20 times larger than that of c-Si. On the other hand, a-Si:H seems to be a solution
to the large area problem of crystalline silicon because it can be deposited at low
temperature (<300 C) by the glow discharge method at reasonable cost as large area
thin films on low cost substrate (such as glass and ordinary rude organic materials).
Besides, the control of the electrical conductivity over 10 orders of magnitude [4]
due to its dopability, the field effect allows the sheet conductance of a-Si:H layer to be
switched over 6 orders of magnitude. As a result, the development of thin film transistors
for addressing circuits on large area electronics is facilitated by the fact that the gate
dielectric layer (mostly a-SiNx:H film), the channel layer of a-Si:H film and the ohmic
source and drain n+ contact layers can all be deposited in the same plasma reactor
(PECVD).
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Various techniques could be employed to deposit a-Si:H thin films. According to
the applied techniques and deposition conditions, properties of a-Si:H films alter. Due to
the requirement of large dimension with low processing temperature, plasma enhanced
chemical vapor deposition (PECVD) is suitable technique to grow a-Si:H films on various
substrates. Main precursor gas for the system is SiH4. Pressure, substrate temperature,
flow rate of gases that introduced into the chamber of plasma reactor, resident time of the
gases, power are the parameters for the system. With the mentioned growth conditions,
both structural and electrical properties of a-Si:H thin films can be tuned. Details of the
film production stage will be given in subsequent section.
Through this work, structural and electrical properties of PECVD grown films on
various substrates will be investigated by suitable tools. For the optical features such as
refractive index, forbidden energy band gap, absorption properties, bond types in a-Si:H
will be studied via UV-Vis. transmission measurements and Infrared spectroscopy,
respectively. As for the electrical properties, current-bias voltage-temperature (I-V-T) and
admittance (capacitance together with conductance) analyses will be used to find out
transport and storage properties. First, selected metals like Aluminum, chromium and ITO
metals will be evaporated on to a-Si:H films with different geometries. After determining
the type of chosen metals as either injecting (ohmic) or blocking type, the structure at
hand will be analyzed in MS or Schottky type structure.
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Proje No: 2011-01-01-YULAP05
METAL/ORGANİK-İNORGANİK/CDS/ITO İNCE FİLM HİBRİT EKLEMLERİN YAPISAL,
ELEKTRİK VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Merih Serin SAVACI
Arş. Gör. Dr. Dolunay ŞAKAR (2. Danışman), Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan
KURUOĞLU
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Günümüzde önemi gittikçe artan organik yarıiletkenler ile zaten kullanım alanı
geniş olan organik, inorganik yarıiletkenler ile olusturulacak olan CdS tabanlı pn hibrit
eklemleri elde edilecektir.
Çalışmada ilk olarak cam altlıklar üzerine ince film olarak üretilen Porphyrine ve
türevleri
gibi
inorganik,
PolySulfonic
Diphenyl
Aniline
(PSDA),
Poly(dimetilaminoetilmetakrilat) gibi organik polimerik malzemeler ve CdS
yarıiletkenlerinin yapısal, elektrik ve optik ozellikleri incelenecek ve karakterize edilecektir.
İnce film kaplama yöntemleri ile metal/organik-inorganik/CdS/ITO ince film hibrit eklem
elde edilerek eklem özellikleri ve fotovoltaik parametreleri incelenecektir.
SUMMARY
The hybrid pn junctions created by using organic semiconductors having the
growing importance today, and already extensive use of organic, inorganic
semiconductors, with CdS-based will be obtained.
In this study, first the structural, electrical and optical properties of inorganic
polymeric materials such as Porphyrine and their derivatives, and of organic polymeric
materials such as PolySulfonic Diphenyl Aniline (PSDA), Poly (dimetilaminoetilmetakrilat)
and CdS semiconductors produced as a thin film on glass bases will be studied and
characterized. By thin film coating methods, the metal / organic-inorganic / CdS / ITO thin
film hybrid junctions will be obtained and junction parameters and photovoltaic properties
of this structures will be examined.
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Proje No: 2011-01-01-YULAP06
ORGANİK-İNORGANİK TABANLI İNCE FİLM HİBRİT EKLEMLERİN YAPISAL,
ELEKTRİK VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Merih Serin SAVACI
Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer MOĞULKOÇ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Bu çalışmada, günümüzde önemi gittikçe artan organik yarıiletkenler ile zaten
kullanım alanı geniş olan organik, inorganik yarıiletkenler ile olusturulacak olan pn hibrit
eklemleri elde edilecektir. Bu eklemlerin özellikle neme ve farklı gaz ortamlarına
duyarlılıkları ölçülecektir.
İlk olarak cam, cam+ITO….v.b. farklı altlıklar üzerine ince film olarak üretilen
Porphyrine ve türevleri gibi inorganik, PolySulfonic Diphenyl Aniline (PSDA),
Poly(dimetilaminoetilmetakrilat) gibi organik polimerik malzemelerin, amfifilik
kopolimerlerin, yapısal, elektrik ve optik ozellikleri, yüksek vakum kriyostatı ortamında da
incelenecek ve karakterize edilecektir. İnce film kaplama yöntemleri ile organik-inorganik
ince film hibrit eklem elde edilerek eklem özellikleri ve fotovoltaik parametreleri
incelenecektir. Eklemlerin elektriksel özelliklerinin nem, gaz…v.b. ortamlardaki
duyarlılıkları belirlenecektir.
SUMMARY
The hybrid pn junctions created by using organic semiconductors having the
growing importance today, and already extensive use of organic, inorganic
semiconductors, will be obtained.
In this study, first the structural, electrical and optical properties of inorganic
polymeric materials such as Porphyrine and their derivatives, and of organic polymeric
materials such as PolySulfonic Diphenyl Aniline (PSDA), Poly (dimetilaminoetilmetakrilat),
amphiphilic copolymers, semiconductors produced as a thin film on glass,
glass+ITO...etc. bases will be studied and characterized at high vacuum medium also.
By thin film coating methods, the organic-inorganic thin film hybrid junctions will be
obtained and junction parameters and photovoltaic properties of this structures will be
examined. Especially, the sensitivity of the electrical properties of the devices against
different environments such as moisture, gas ... etc. will be determined.
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Proje No: 2011-01-01-YULAP07
SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANMIŞ TİTANYUM OKSİT (TİOX) VE ÇİNKO OKSİT
(ZNO) KOMPAKT TABAKALARININ TERSİNE ÇEVRİLMİŞ FOTOVOLTAİK
HÜCRELERİN VERİMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Serap GÜNEŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi Ergül Meltem AKÇAY
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Küresel ısınma dünya gündemini uzun zamandır meşgul eden, önemli
problemlerden biridir. Fosil yakıt tüketimi, küresel ısınmayı tetiklemekte ve hem de çevre
kirliliğine sebep olmaktadır. Petrol, kömür gibi fosil yakıtların azalması ve çevre kirliliğine
yol açması sebebiyle enerji ihtiyacını karşılamak üzere yeni kaynaklara gereksinim
duyulmaktadır. Bilim insanları enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelmenin en uygun ve doğru çözüm olacağı konusunda hem fikirlerdir.
Yenilenebilir enerji kaynakları sürekli kendilerini yenileyebildiklerinden, azalmaları veya
tükenmeleri söz konusu değildir. Güneş, rüzgar, jeotermal enerji, biyokütle vs yenilenebilir
enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumu da göz önüne
alındığında, bu kaynaklar arasında ülkemiz açısından güneş ve rüzgar enerjisinin büyük
önemi vardır.
Güneş enerjisi temiz, bol ve bedava olması açısından oldukça ilgi çekicidir. Bir
yılda dünya üzerine düşen güneş enerjisi, tüm dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacını
karşılamak için yeterlidir. Güneş enerjisi kullanılarak, elektrik üretilebilmektedir. Güneş
pilleri, doğrudan güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren, yarıiletken malzemelerden
hazırlanmış aygıtlardır. Herhangi bir yakıta veya ek parçalara gerek kalmadan güneşten
elektrik enerjisi üretebilmektedir. Güneş pillerinin yakıtı güneştir.
Günümüz güneş pili teknolojisi Silikon (Si), kadmiyum sülfür (CdS), kadmiyum
tellür (CdTe) gibi anorganik yarıiletken endüstrisine dayanmaktadır. Bu tür güneş pillerinin
verimi %24 civarındadır. Diğer yandan, her ne kadar Silikon yeryüzünde bol miktarda
bulunsa da saflaştırma, katkılama işlemleri oldukça zahmetli vakum süreçleri içerdiğinden
anorganik yarıiletken teknolojisine dayalı anorganik güneş pillerinin maliyeti oldukça
yüksektir. Maliyeti azaltmak üzere yeni üretim teknikleri ve malzemeler üzerinde oldukça
yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Maliyetin yüksek olması, bu tür bir teknolojinin
yaygınlaşması önünde önemli bir engel olarak durmaktadır. Ev tipi uygulamalar için bu
sistem hala çok pahalıdır.
Hibrit güneş pilleri geleneksel silikon pillere ucuz, alternatif yöntemler olarak araştırma
alanları bulmaktadır. Hibrit güneş pilleri, hem organik hem de anorganik malzemelerden
oluşmaktadır. Dolayısıyla, anorganik yarıiletkenlerin benzersiz özelliklerini, konjuge
polimerlerin film oluşturma özellikleriyle birleştirmektedir. Organik malzemeler ucuz, kolay
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işlenebilir olmalarıyla beraber moleküler dizaynları ve fonksiyonellikleri biçimlendirilebilir.
Anorganik malzemeler kullanılarak hazırlanan anorganik güneş pillerinin maliyeti,
yüksek vakum teknikleri içermeyen, kolay üretim yöntemlerinin geliştirilmesiyle,
azaltılabilmektedir. Hibrit güneş pilleri, malzeme üretim yöntemlerinin kolay ve ucuz
olması sebebiyle çok ucuza imal edilebilmektedir.
Bu projede, kolay ve ucuz yöntemlerle anorganik CdS tabakaların hazırlanması
sağlanarak, anorganik ve hibrit güneş pillerinin üretim maliyetlerinin azalmasını
sağlayacak çözümler üretilmesi hedeflenmektedir. Farklı konseptler kullanarak, anorganik
ve hibrit güneş pilleri hazırlanacak ve yüksek verim elde edilen pillerle geniş alanlı piller
elde edilecektir.
SUMMARY
Global warming is one of the most important problems that engages the world for
a long time. Consumption of fossil fuel triggers the global warming and leads to
environmental pollution. Since fossil fuels such as oil and coal diminishes and leads to
environmental pollution, it is necessary to turn to new sources to meet the energy
demand. Scientists agree that turning to renewable energy sources is the most
convenient and correct solution to the energy problem. Since renewable energy sources
regenerate themselves, their decrease or exhaustion is not possible. Solar, wind,
jeotermal energies, biomass etc can be counted as renewable energy sources. As the
Turkey’s geographical position is considered, among these sources, solar and wind
energies seem to be very important for our country.
Solar energy is attractive since it is clean, abundant and is for free. The energy
striking the earth’s surface in one year is enough to feed energy need of the world for one
year. Electricity can be produced using solar energy. Solar cells, made up of
semiconducting materials, are devices that convert sun light directly into electricity. They
do not need fuel. Their fuel is sun.
Recent solar cell technology depends on inorganic semiconductor industry such as
silicon (Si), cadmium sulfide (CdS) or cadmium telluride (CdTe). The efficiency of such
solar cells is around 24 %. On the other hand, even though Si is abundant, since
purification and doping processes include complicated vacuum processes, cost of
inorganic solar cells is rather high. New production techniques and materials are
searched for to decrease the costs. The high costs stand as a bottleneck on the
widespread applications. This system is still to high for household applications.
Hybrid solar cells are investigated as cheap alternatives to Si based cells. Hybrid
solar cells consist of both organic and inorganic materials therefore, combines the unique
properties of inorganic semiconductors with the film forming properties of polymers.
Organic materials are cheap, functional, also their functionality and molecular structures
can be easily designed. The cost of inorganic solar cells produced using inorganic
materials can be decreased by developing methods which do not include high vacuum.
Hybrid solar cells can be very cheap since material production methods are easy and
cheap.
In this project, it is aimed to find solutions to decrease the costs by developing
inorganic and hybrid solar cells using inorganic CdS layers. Hybrid and inorganic solar
cells will be produced using different concepts and large area solar cells will be obtained
from the ones which exhibit high efficiency.
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Proje No: 2011-01-01-YULAP08
TİO2 BAND YAPISININ KATKILARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Işık KARABAY
Yüksek Lisans Öğrencisi Merve ASLI
Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Titanyum dioksit (TiO2) günümüzde gösterdiği fotoelekrokimyasal, fotovoltaik ve
fotokatalitik aktive özellikler bakımından teknolojik ve bilimsel olarak oldukça fazla önem
taşıyan malzeme olarak bilinmektedir.
TiO2,UV ışığı ile uyarıldığında fotoaktif özellik gösteren ve organik grupları
parçalayabilen yarıiletken bir malzemedir. TiO2 filmler, kimyasal buhar biriktirme,
sıçratma, elektron demeti ile buharlaştırma, iyon ışını destekli biriktirme ve sl-gel gibi
yöntemlerle değişik yüzeyler üzerine kaplanabilirler. TiO2 anataz, rutil ve brukit olmak
üzere üç farklı kristal yapıya sahiptir. Birçok uygulamada TiO2’in anataz formu en iyi
fotoaktive özelliği göstermektedir. TiO2’in solar spektrumunun çok az bir bölümünü
oluşturan UV ışığı ile aktive edilebiliyor olması bu malzemenin pratik uygulamalardaki
kullanımı sınırlandırmaktadır. Bundan dolayı pratik uygulamalar için TiO2’in
fotoaktivesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Fotoaktiviteyi artırmanın bir yolu, TiO2’in
geçiş metalleri veya soy gaz metallerle katkılandırılmasıdır. Literatürde titanyum oksit
filmlere gümüş, tungsten ve molibden katkılandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmış ve
titanyum oksit filmlerin fonksiyonalitesine farklı mekanizmalar üzerinden ciddi katkılar
yapacak nitelikte olduğu belirlermiştir. Bu çalışmada TiO2’in band yapısının katkılara
bağlı olarak değişimi incelenecektir.
SUMMARY
Titanium dioxide (TiO2) is a well-known materials in technological importance that
shows photoelectrochemical, photovoltaic and photocatalytic properties. TiO2 is a
semiconductor material which shows photoactive properties when induced by UV light.
TiO2 thin films can be coated on different types of substrates by spin coating and electron
beam evaporation methods. TiO2 has 3 different crystal structure:anatase, rutile and
brukit. In many applications, the anatase form of TiO2 shows the best photoactive
feature.
Activation of TiO2 by UV light limits the use of this material in practical
applications. Therefore, for practical applications the photoactivity of the TiO2 should be
developed. One way to increase the photoactivity of TiO2 is to dope it with transition
metals or metal inert gas. In literature, there are studies that TiO2 films are doped with
silver, tungsten and molybdenum.
In the present work, we will study the effect of dopes on the band gap of TiO2
semiconductor.
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Proje No: 2011-01-02-DOP01
İYİ TANIMLANMIŞ EMÜLSİYON POLİMERLERİNİN FARKLI EMÜLGATÖRLERİN
DEĞİŞEN KONSANTRASYONLARI KULLANILARAK SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU, KOLOİDAL, TERMAL VE YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Ayfer SARAÇ
Doktora Öğrencisi Ayça KAHRAMAN
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-01-04

ÖZET
Projenin birinci kısmında; vinil asetat ve bütil akrilat monomerleri kullanılarak
emülsiyon kopolimerleri, farklı sentez koşullarında yarı-sürekli emülsiyon polimerizasyon
yöntemi ile hazırlanacaktır. Emülsiyon polimerlerinin sentezi, anyonik ve noniyonik
karakterdeki çeşitli emülgatörlerin farklı konsantrasyonlarda kullanılması ile
gerçekleştirilecektir. Emülsiyon polimerizasyonunun temel bileşenlerinden emülgatör
sistemi, emülgatör bileşimi ve konsantrasyonu değiştirilerek iyi tanımlanmış ürünlere
ulaşılması amaçlanmaktadır. Elde edilen latekslerin koloidal özellikleri (viskozite, molekül
ağırlığı, partikül boyutu, yüzey gerilim), latekslerden hazırlanacak filmlerin ise termal
özellikleri (camsı geçiş sıcaklıklığı (Tg)) ve yüzey özellikleri (değme açısı, polimerin yüzey
enerjisi) belirlenecektir. Latekslerin karakterizasyon-larında; orijinal viskozitelerin
belirlenmesinde Brookfield viskozimetresi, sayı ve ağırlık ortalama molekül ağırlıkları için
jel geçirgenlik kromatografisi (GPC), lateklerin havaya karşı yüzey gerilimlerinin
belirlenmesinde du Nouy tensiyometre , partikül boyutunun belirlenmesinde Zeta-Sizer,
Tg’nın ölçülmesi için diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), değme açısının
belirlenmesinde goniometre kullanılacaktır. Elde edilen bulgular su bazlı latekslerin
koloidal ve termal özellikleri üzerine lateks sentezinde kullanılan emülgatörlerin etkileri
hakkında ayrıntılı bilgi verecektir.
Projenin ikinci kısmında; ilk bölümde sentezlenen latekslerden elde edilecek
filmlerin elektriksel iletkenlikleri, elektrometre ile ölçülerek filmlerin iletkenlik değerlerinin
hangi düzeyde olduğu belirlenecektir. Emülsiyon polimerlerinin yalıtkan olduğu bilinmekle
birlikte, literatürde ne vinil asetat-bütil akrilat lateks filmlerle ne de farklı emülgatörler
kullanılarak bu monomer çifti ile sentezlenmiş lateks filmlerle yapılmış bir iletkenlik
çalışması bulunmamakta, ayrıca bu kopolimerlerin iletkenlik değerlerinin hangi aralıkta
değiştiği bilinmemektedir. Bu nedenle ilk bölümde sentezlenen her bir lateksin iletkenliği
belirlendikten sonra, bu latekslerin iletkenliklerinin artırılması için gerek sentez sırasında
gerekse sentez sonrası latekse çeşitli anorganik tuzlar, metal tozları ve son olarak da çok
duvarlı karbon nanotüp ilave edilerek kompozit lateksler hazırlanacaktır. Kompozitler
oluşturulurken latekse ilave edilebilecek maksimum tuz, toz ve karbon nanotüp yüzdesi
belirlenecek, bu miktarlar ile iletkenlik değişimleri izlenerek optimal koşullar bulunacaktır.
Tüm bulgular çok parametreli olarak değerlendirilecektir.
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SUMMARY
In the first part of the project; vinyl acetate and butyl acrylate copolymers, which
are synthesized different reaction conditions, will be prepared by applying semicontinouous emulsion polymerization. Various latexes will be synthesized with the using
of anionic and nonionic emulsifiers in different compositions and concentrations. For
synthesizing of well-defined latexes will be succeed by changing emulsifier, which one of
the main components of emulsion polymerization, type, composition and concentration of
its. Colloidal properties of obtained latexes (viscosity, molecular weight, particle size,
surface tension), thermal properties of latex films (glass transition temperature (Tg)), and
surface properties (contact angle, surface energy of polymers) will be determined.
In the second part of the project; the conductivity of prepared films, which will be
synthesized latexes in the first part, will be determined by electrometer. It is known that
the emulsion polymers are not conductor. Any of data found that on the conductivity of
different water-based latexes, and also on the range of conductivities of them. The
conductivity of the all synthesizing latexes will be measurement and the results will be
compared each other. The composites will be prepared by adding inorganic salts, metalic
powder and carbon nanotupe to increased conductivity of latex film. Conductivity results
give the information needed for development and modification of latex films.
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Proje No: 2011-01-02-DOP02
NAFTALEN VE ANTRASEN BAZLI FOTOBAŞLATICILARIN SENTEZİ,
FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Nergis ARSU
Doktora Öğrencisi Duygu SEVİNÇ ESEN
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-01-04

ÖZET
Fotobaşlatılmış polimerizasyon reaksiyonları son yıllarda gerek araştırmalarda
gerekse sanayi uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çözücü
kullanılmaması, reaktörlerin az yer kaplaması ve reaksiyonun çok kısa sürelerde etkin bir
şekilde gerçekleşmesi UV ile sertleştirme sistemlerine duyulan ilgiyi arttırmaktadır.
UV ile sertleştirilen formülasyonların en önemli bileşenlerinden biri
fotobaşlatıcılardır. Fotobaşlatıcılar, ışığı etkin bir biçimde absorplayarak, polimerizasyonu
başlatacak radikalleri üreten bileşenlerdir. Endüstriyel çalışmalar açısından ışıkla polimer
sentezi (fotopolimerizasyon) kaplama sanayiinde, lazer mürekkeplerde, biyolojik
uygulamalarda ve pek çok alanda kendine önemli ölçüde yer bulmakta ve bu sistemlerin
en önemli bileşenlerinden olan fotobaşlatıcı sistemlerine duyulan ilgi de artmaktadır. UV
ile sertleştirilmiş sistemlerde kaplamalardan meydana gelebilecek migrasyonu
önleyebilmek amacıyla yeni polimerik başlatıcıların sentezi de son yıllarda ilgi odağı
haline gelmiştir.
Serbest radikal fotobaşlatıcıları iki sınıfa ayrılmaktadırlar. I.Tip adı verilen
başlatıcılar bir α-bölünmesi sonucunda reaktif iki radikal oluşturarak polimerizasyonu
başlatırken; II. Tip başlatıcılar ek bir yardımcı başlatıcı olmaksızın reaktif moleküller
oluşturamazlar. Bu yüzden reaksiyon ortamına amin, alkol veya eter gibi yardımcı
başlatıcı görevi gören bir hidrojen verici eklenerek polimerizasyon başlatılır.
Benzoin fotobaşlatıcıları, stiren monomeri de dahil olmak üzere endüstriyel
uygulamalarda kolaylıkla kullanılmaktadır. Fotoindüklenmiş α-bölünmesi reaksiyonu,
stireni de içeren triplet çözücülerden çok az etkilenir veya hiç etkilenmez. Triplet halin
kısa olması bunda en büyük etkendir. Benzoin ve türevleri vinil monomerlerinin serbest
radikal polimerizasyonunda çok uzun zamandır kullanılan fotobaşlatıcılardandır. Benzoin
ve özellikle eterleri renksiz katı maddeler olup çok kolay çözünürler. Bu başlatıcılar uzakUV bölgede (λ = 300-400 nm, ε ≥ 100-200 L.mol-1.cm-1 arasında) kuvvetli absorpsiyon
özelliğine sahiptir. Radikal oluşumunda yüksek kuvantum verimine sahiplerdir. Bununla
beraber triplet halleri kısa ömürlüdür, böylece çok hızlı reaksiyon verebilirler ve
formülasyonda bulunan diğer bileşenlerden az etkilenirler.
Sentezlenecek
olan
benzoin
türevlerinin
polimerik
fotobaşlatıcılara
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dönüştürülmesi için uygulanacak olan klik kimyası son yıllarda sıklıkla görülen bir
fonksiyonlandırma yöntemi olarak literatürde yer almaktadır. Bu yöntemle reaksiyonun
kısa sürelerde ve yüksek verimle gerçekleşmesi sağlanır. Klik kimyası, polimerin uç
grupları veya yan zincirlerini fonksiyonlandırmada, dendrimer sentezinde, ilaç salınım
sistemleri için hazırlanan biyolojik polimerlerin sentezi gibi çok çeşitli malzemelerin
sentezinde özgün bir yöntem olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntem kullanılarak
benzoin bazlı polimerik fotobaşlatıcıların yüksek verimlerde sentezlenmesi projeye
özgünlük katmaktadır. Ayrıca benzoin türevlerini içeren fotobaşlatıcıların sentezinde
Mikro Dalga Sistemi kullanılarak reaksiyonun kısa sürede gerçekleşmesi ve verimim
arttırlması hedeflenmektedir.
Bu çalışmada bir seri benzoin türevi yeni fotobaşlatıcı sentezinin
gerçekleştirilmesi, daha önce sentezlenmiş ancak fotobaşlatma aktivitesi incelenmemiş
benzoin türevlerinin fotobaşlatıcı olarak kullanılması, sentezlenen bu başlatıcılardan
yararlanılarak ve farklı yöntemler kullanılarak polimerik fotobaşlatıcıların sentezlenmesi
ve bu başlatıcıların çeşitli monomerleri polimerleştirme kapasitelerinin, çözünürlük
özelliklerinin, fotofiziksel özelliklerinin (floresans, fosforesans), çalışma mekanizmalarının
(lazer flaş fotoliz) incelenerek karakterizasyonlarının (UV, FT-IR, 1HNMR) yapılması
hedeflenmektedir. Başlatıcıların fotobaşlatma etkinliklerinin ve polimerizasyon hızlarının
tek ve/ veya çok fonksiyonlu akrilatlar beraberinde Foto-DSC ve RT-FTIR metoduyla
saptanması planlanmaktadır. Ayrıca hazırlanan formülasyonlarının Mini-UV-Kür ünitesi
kullanılarak sertleştirilmesi ve elde edilen kaplamaların yüzey morfolojilerinin AFM ile
incelenmesi planlanmaktadır.
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SUMMARY
Photoinitiated polymerization is finding application in the manufacture of a wide
range of products. The UV-curing technique represents a major advance such as solvent
free formulations, short reaction times and low cost equipments.
Because of their vital role in photopolymerization, photoinitiators are the subject
of particularly extensive research. Reactive species such as free radicals can be
generated by photolysis of an initiator, and thus promote the polymerization of monomers
and oligomers. Photopolymerization is a well-accepted technology that finds industrial
applications in coatings on various materials adhesives, printing inks, biological
applications and photoresists and photoinitiators have been known as playing one of the
most important roles in these systems. The low migration tendency of polymeric
photoinitiators and photoproducts, increases the importance of the synthesis of polymeric
photoinitiators.
Photoinitiated radical polymerization may be initiated by both Type I and Type II
photoinitiators. After irradiation, Type I photoinitiators undergoes an α-cleavage process
to form two radical species. Type II photoinitiators are a second class of photoinitiators
and are based on compounds whose triplet excited states are reacted with hydrogen
donors thereby producing an initiating radical.
Benzoin derivatives have long been known to be efficient photoinitiators for the
vinil monomers such as styrene. Photoinduced α-cleavage reactions are little or not
influenced by triplet solvents including styrene due to short triplet lifetime. Benzoin and
particularly its ethers are, for the most part, colourless solids which are sufficiently soluble
in most formulations. They have spectra which are typical for unsubstituted benzoyl
chromophores, absorbing strongly in the far UV (λ = 300-400 nm, ε ≥ between 100-200
L.mol-1.cm-1). They have high quantum yields with respect to producing free radicals.
Due to their very fast photochemical reaction, their initiating efficiency is relatively little
influenced by interactions with components in the formulation.
The development and applications of click chemistry in polymer and material
science have recently been extensively reviewed Click reactions, which is going to be
employed for synthesizing polymeric photoinitiotors starting from benzoin derivatives,
have been extensively used in the synthesis of polymers in a very short time and with
high efficiency. This method is applied to synthesize dendrimeric structures, biological
polymers which is used for drug delivery systems and to obtain functionalized polymers.
Microwave activation is going to use for the syntheses of benzoin based photoinitiators to
increase the rate of reaction and to get higher yields.
In this study, it has been aimed to synthesize new benzoin based photoinitiators,
and benzoin based polymeric photoinitiators both via conventional route and click
chemistry as a new way of synthesis of polymeric photoinitiators. Photophysical and
photochemical properties of these initiators, polymeric and low molecular weight ones are
going to be determined by using of various methods (fluorescence, phosphorescence)
and photoinitiation mechanism of these initiators are also going to investigate by
additional laser flash photolysis technique and product analysis. Photokinetics of
acrylates and methacrylates with these photoinitiators are going to investigate by PhotoDSC and RT-FTIR methods. AFM is also going to employ to study of coatings which
contains acrylates and benzoin based initiators to study surface morphology.
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Proje No: 2011-01-02-DOP03
YENİ TİP FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Doktora Öğrencisi Sibel EKEN KOKUT
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-08-04

ÖZET
Ftalosiyaninler genellikle ftalonitril, ftalik anhidrit, ftalimid veya bunların
sübstitüsyon ürünleri ile metal tuzları arasındaki reaksiyonlardan elde edilirler. Tamamen
sentetik ürünler olan ftalosiyaninlerin boyarmadde ve pigment olarak değerlendirilmesi
yanında enerji dönüşümü, elektrofotografi, optik veri depolanması, gaz sensör, sıvı
kristal, lazer teknolojisi için kızıl ötesi boyarmadde ve tek boyutlu metaller gibi pek çok
uygulaması bulunmaktadır.
Ftalosiyanin ilk olarak 1907 yılında Braun ve Tcherniac tarafından yüksek
sıcaklıkta ftalimid ve asetik anhidritten o-siyano benzamid sentezlenmesi sırasında yan
ürün olarak elde edilmiştir. Fakat metalli ve metalsiz ftalosiyaninlerin yapısı tam olarak
Linstead ve grubu tarafından 1934 yılında aydınlatılmıştır. Bundan sonra periyodik
cetvelin hemen hemen tüm metal iyonlarını kullanarak çok sayıda metalli ftalosiyaninler
hazırlanmıştır. Periferal sübstitüent içermeyen ftalosiyaninler genellikle organik
çözücülerde çözünür değildir. Periferal pozisyonlara hacimli grupların ilave edilmesi
organik çözücülerdeki çözünürlüğünü artırmaktadır.
Çalışmada öncelikle non-periferal pozisyonda diester grubu ihtiva eden yeni
ftalosiyaninlerin sentezi amaçlanmıştır. Bunun için asidik CH protonlarına sahip
dimetilmalonat’ın, 3-nitroftalonitrildeki NO2 grubu ile yerdeğiştirme yeteneğinden
yararlanılarak yeni ftalonitril türevi sentezlenecek ve ftalosiyanin türevlerine geçilecektir.
Ayrıca daha önce Roze ve çalışma arkadaşları tarafından sentezlenmiş olan ve
4- pozisyonunda dimetilmalonat içeren ftalonitrilden çıkarak yeni metalli ftalosiyaninler
sentezlenecektir. Ftalosiyanin türevleri sentezlendikten sonra bir sonraki adım olarak
ester gruplarının hidrolizi ile suda çözünür asit sübstitüe ftalosiyaninlerin sentezi
amaçlanmaktadır. Sentezlenen bu bileşiklerin fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri
karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
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SUMMARY
Phthalocyanines generally can be synthesized by the reaction of metal salts with
phthalonitrile, phthalic anhydride, phthalimide or their substituted products.
Phthalocyanines that are completely synthetic materials are used in energy transfer,
electrophotography, optic data collection, gas sensor, liquid crystal, lazer technology,
one-dimensional metals as well as dyes and pigments.
Phthalocyanine was first obtained in 1907 by Braun and Tcherniac, as a byproduct of the preparation of o-cyanobenzamide from phthalimide and acetic anhydride at
high temperature. The structures of the metal free and metallo phthalocyanines were
illuminated exactly by Linstead and coworkers in 1934. Since that time and with almost all
the metal ions in the periodic table, numerous metal phthalocyanines have been
prepared. Unsubstituted phthalocyanines are generally insoluble in organic solvents. The
introduction of bulky substituents on the peripheral position of the macrocycle increases
their solubility in organic solvents.
In this project, firstly, we planned to synthesize new phthalocyanines bearing nonperipherally diester substituents. To synthesize new phthalonitrile and phthalocyanine
derivatives, the displacement ability of acidic CH protons of dimethylmalonate with NO2
group of 3- nitrophthalonitrile will be used.
In addition, new metallophthalocyanines will be synthesized from dimetil(3,4dicyanophenyl)malonate which was previously synthesized by Rose and his colleagues.
Synthesis of water-soluble acid substituted phthalocyanines will be accomplished by
hydrolysis of ester groups as the next step. Photophysical and photochemical properties
of these synthesized compounds will be examined in comparison.
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Proje No: 2011-01-02-DOP04
BÜKÜLMÜŞ MOLEKÜL GEOMETRİLİ ASİMETRİK SIVI KRİSTALLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Doktora Öğrencisi Dilek GÜZELLER
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Son yıllarda, klasik sıvı kristal molekül yapılarından farklı olan kıvrımlı yapısının
yanı sıra sahip olduğu ilginç fizikokimyasal özellikleri ve mesofaz çeşitliliği ile dikkat çeken
bükülmüş molekül geometrili "bent-core" bileşikler, büyük bir merak uyandırarak genel
sıvı kristal çalışmalarında yeni ve oldukça geniş bir konu başlığı halini almıştır. Bükülmüş
molekül geometrili sıvı kristalleri, ilgi çekici hale getiren en önemli unsur; akiral bileşikler
olmalarına rağmen makroskobik polar düzen ve süperyapısal kiralite özeliklerini ihtiva
etmeleridir. Bu iki özelliğin varlığı "bent-core" moleküllerin, optiksel uygulamalar, bilgi
depolama sistemleri ve sıvı kristal display’ler (LCD) gibi teknolojik uygulamalarda da
kullanımına olanak sağlamaktadır.
Yeni bükülmüş molekül geometrili sıvı kristal bileşiklerin dizaynı, sentezi,
karakterizasyonu ve mesomorfik özelliklerinin incelenmesini amaçlayan bu çalışmada; i)
bağlantı grupların yönü, ii) terminal zincir türü ve iii) terminal zincir uzunluğundaki
değişimin mesomorfik davranışlar üzerine etkisinin araştırılması planlanmıştır. Yeni
sentezlenen bileşiklerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemler ile belirlenecek, sıvı kristal
özellikleri polarizasyon mikroskobu, diferensiyel tarama kalorimetrisi (DSC) ve elektrooptik ölçümlerle incelenecektir.
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SUMMARY
In the last years, bent-core molecules, which attract attention with to have
interesting physicochemical feature and mesophase varieties together with have bent
molecular shape as different from classical liquid crystal structure, are a new and broad
subject heading with a big interest in the liquid crystal studying. Bent core liquid crystals
are interesting because of having macroscopic polar order and superstructural chirality.
Bent-core molecules have been used for technological applications such as optical
applications, information storage systems and liquid crystal displays (LCD) due to have
these interesting features.
In this project which aims the design, synthesis and characterization of new bentshaped liquid crystal molecules and the investigation of their mesomorphic properties, the
influence of changing i) the direction of the connecting groups, ii) the terminal chain’s type
and iii) the terminal chain length on mesomorphic behaviour in the new bent core
compounds will be researched. The structures of the synthesized new compounds will be
determinated with spectroscopic methods; the liquid crystalline properties will be
investigated using polarization microscope, differential scanning calorimetry (DSC) and
electro-optic methods.
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Proje No: 2011-01-02-DOP05
BAZI POLİMERLERİN VE ORGANİK/İNORGANİK HİBRİT FİLMLERİNİN SENSÖR
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN
Doktora Öğrencisi Şule DİNÇ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Kimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle elde edilen yeni bazı polimer
kullanılarak ince film sensörler hazırlanacaktır. Bu filmlerin algılama özellikleri kimyasal
bileşim, elde edilme yöntemleri, partikül büyüklüğü, gözenekliliği, elektriksel özellikleri gibi
birçok etkene bağlı olarak incelenecektir. Bu gibi etkenler göz önünde bulundurularak
suda çözünebilir bir iletken polimer ve bunun çeşitli organik ve inorganik kompozitlerinin
neme ve çeşitli kimyasal buharlara karşı algılama özellikleri incelenecektir.
Bu polimer ve hibrit malzemeler elektriksel iletkenlik, UV-görünür bölge, IR, NMR
spektroskopisi, SEM, TEM, AFM, partikül büyüklüğü ölçümleri gibi yöntemlerle
karakterize edilecektir.
Sensör özelliklerinin incelenmesinde LCR metre ve kuartz kristal mikro terazi
kullanılacaktır. Çalışmalar sonunda bağıl nem miktarı ölçümü için uygun sensör
elemanları elde edilecektir.
SUMMARY
The thin films will be prepared by using some novel polymers synthesized by
chemical and electrochemical methods. The sensing behaviors of these films will be
studied considering some parameters such as their chemical composition, preparation
method, particle size, porosity, electrical properties. The water soluble conducting
polymers and their various organic and inorganic composites will be carried out to
investigate their sensing capabilities against humidity and some chemical vapors.
These polymers and composites will be characterized by using some methods
such as electrical conductivity measurements, UV-Visible, IR, NMR spectroscopy, SEM,
TEM, AFM, particle sizing.
A LCR meter and a quartz crystal microbalance device will be used to study the
sensing properties of polymer films. In consequence, the reasonable sensor elements will
be obtained for relative humidity measurements.
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Proje No: 2011-01-02-DOP06
BAZI BİTKİLERDE PULLULANAZ AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI, PULLULANAZIN
SAFLAŞTIRILMASI VE İMMOBİLİZASYONU
Doç. Dr. Ayşegül PEKSEL
Doktora Öğrencisi Nilay ALTAŞ KIYMAZ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Enzimlerin endüstriyel süreçlerde kullanılma işlemleri topluca enzim teknolojisi
olarak adlandırılır. Pullulanaz enzim teknolojisinde kullanımı her geçen gün artmakta olan
bir enzimdir. Pullulanaz (pullulan 6-glukanohidrolaz, EC 3.2.1.41), pullulan, nişasta,
amilopektin ve -limit dekstrinde, α-1,6 glikozidik bağlarını hidrolizleyen bir enzimdir.
Şeker şuruplarının üretimi için nişasta işleme endüstrisinde diğer amilolitik enzimlerle
birlikte kullanılır.
İmmobilizasyon enzim teknolojisinin en eski ve en pratik tekniklerinden birisidir.
İmmbolizasyon biyolojik olarak aktiviteye sahip maddelerin katalitik aktivitelerini
kaybetmeksizin defalarca ve sürekli kullanılması amacıyla çeşitli desteklere
yerleştirilmesidir. Enzimler, suda çözünmeyen bir desteğe fiziksel veya kimyasal olarak
bağlanarak, suda çözünmeyen bir ürün veren kopolimerizasyona enzim molekülünün
monomer olarak katılmasıyla ve suda çözünmeyen bir matriks veya suda çözünmeyen
mikro kapsüllerde tutuklamakla immobilize edilirler. İmmobilize enzimler, gıda sanayinde,
klinikte ve endüstriyel alanda pek çok uygulama alanı bulurlar.
Bu çalışmada öncelikle, ülkemizde meyve ve sebze olarak yaygın tüketilen
bitkilerde pullulanaz aktivitesi araştırılacaktır. En yüksek pullulanaz aktivitesi gösteren
bitki saptandıktan sonra, enzim saflaştırılacaktır. Saflaştırma işlemi kromatografik
yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Enzimin saflık kontrolü için elektroforetik
tekniklerden yararlanılacaktır. Saflaştırılan enzimin karakterizasyonu ve kinetik özellikleri
incelenecektir. Daha sonraki aşamada ise enzim, uygun destek maddeleri kullanılarak
immobilize edilecektir. İmmobilize enzim için de karakterizasyon ve kinetik özellikler
belirlenecek ve serbest enzim ile karşılaştırılacaktır. İmmobilize enzimin endüstriyel
kullanımını incelemek amacıyla immobilize enzim nişastanın hidrolizinde kullanılacak,
hidroliz ürünlerinin tayini için HPLC yöntemi uygulanacaktır.
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SUMMARY
The usage procedures of the enzymes in industrial durations is called enzyme
technology. Pullulanase is an enzyme which has an increasing importance comercially.
Pullulanase ( Pullulan 6-glucanohydrolase, EC 3.2.1.41) hydrolyzes the α-1,6-glucosidic
linkages in pullulan, starch, amilopectin and β-limit dextrin. It is generally used in
combination with other amilolytic enzymes in starch processing industry for the
production of sugar syrups.
Immobilizaiton is one of the oldest and handy techniqes in enzyme technology.
Immobilizaiton is the fixation of biological active materials onto different supportings, in
order to make possible their repeated or continued use without losing their catalytic
activity. Immobilized enzymes are used in food industry, clinical applications and in other
comercial areas.
Firstly, the pullulanase activity of the extensively consuming vegetables and fruits
in our country will bw determined during this work. After determination of the plant
material which has the most pullulanasr activity, the enzyme will be purified. Purification
will bw achieved by chromatographic methods. Electrophoretic techniques is going tobe
used for the purity check of the enzyme. Tke kinetics and the characteristics of the
purified enzyme will be examined. After this step, the enzyme will be immobilized by
using well-matched supporting material. The kinetics and the characteristics of the
immobilized enzyme will also be examined and the results are going to be compared with
the free enzyme. The immobilized enzyme will be used for the hydrolization of the starch
due to study the usage of the industrial application of itself.
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Proje No: 2011-01-02-DOP07
BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILAN HİDROJELLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU
Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Doktora Öğrencisi Yasemin TAMER
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Yaşamda büyük yer alan ilaçların üretiminde yeni yaklaşımların ortaya
konulmasıyla beraber yeni metotların geliştirilmesi, bunların tıp ve eczacılık alanlarında
kullanıma sunulması son derece önemlidir. Son yıllarda ilaç tedavisindeki sınırlamaları
aşmak amacıyla sürekli ve kontrollü salım sağlayan, biyolojik yönden uyumlu, toksik ve
karsinojenik olmayan, istenilen bölgeye hedeflendirilebilen ve çevresel uyarıcılara karşı
duyarlı polimerik nanotaneciklerin kullanılmasına yönelik çalışmalara ilgi oldukça
artmıştır.
Sunulan projede, biyoparçalanabilir özellikte ve hidrofobik yapıdaki poli(εkaprolakton) (PCL), pH duyarlı katyonik monomer olan N,N-dietilaminoetil metakrilat
(DEAEMA) ve sıcaklık duyarlı hidrofilik yapıdaki N,N-dietilakrilamid (DEA) kullanılarak bir
seri Poli(N,N-dietilakrilamid) -b- poli(ε-kaprolakton) -b- poli(N,N-dietil aminoetil metakrilat)
(DEA-b-PCl-b-DEAEMA) amfifilik triblok kopolimer sentezlenecektir. Bu kopolimerlerin
bileşimi ve kimyasal yapılarının aydınlatılmasında FT-IR (Fourier Transform Infrared
Spectrophotometer), 1H NMR (Nuclear Magnetic Resonans) ve GPC (Gas Permeation
Chromatography), termal davranışlarının incelenmesinde TGA (Termogravimetrik Analiz)
ve DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetri) teknikleri kullanılacaktır. Elde edilen
kopolimerler sulu çözeltide kendiliğinden (self-assembled) çekirdek-kabuk (core-shell)
modeline sahip küresel yapıda nanotanecikler (miseller) oluşturacaktır. Hidrofilik ve
hidrofobik yapıdaki ilaç moleküllerinin nanotaneciklere yüklenmesi sağlanarak in-vitro
koşullarda salım çalışmaları HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) tekniği
kullanılarak incelenecektir. Bu nanotaneciklerin yapısal özellikleri ve yüzey morfolojisi
SEM (Taramalı Elektron Mikroskopisi), parçacık büyüklüğü ve dağılımı ise Zeta-Sizer
teknikleri kullanılarak karakterize edilecektir. Ayrıca, ilaç salımına etki edecek komonomer
bileşimi ve molekül ağırlığı gibi parametrelerin etkileri incelenerek optimum koşullar tespit
edilecektir.
Bu proje için öngörülen süre iki yıldır ve ilk yıl amfifilik triblok kopolimerlerin
sentezlenmesi ve karakterize edilmesi, ikinci yılda ise nanotanecik üretimi ve
karakterizasyonlarının yapılması, ilaç moleküllerinin bu nanotaneciklere yüklenmesi ve
salım özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır.
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SUMMARY
The development of new methods wih the introduction of new approaches in the
production of drugs in life and the availability of their medical and pharmaceutical fields is
extremely important. In recent years, the interest though the studies about the usage of
environmental sensitive polymeric nanoparticles in order to overcome the limitations of
drug therapy that provides continous and controlled release, biologically compatibility,
non-toxic and carcinogenic properties, targeting through the desired area has increaded
considerably.
In this project, biodegradable and hydrophobic poly(ε-caprolactone) (PCL), the
pH sensitive cationic monomer N,N-diethylaminoethyl methacrylate (DEAEMA) and
temperature sensitive hydrophilic N,N-diethylacrylamide (DEA) will be used to synthesize
of a series of amphiphilic triblock copolymer poly(N,N-diethylacrylamide) -b- poly(εcaprolcatone) -b- poly(N,N-diethylaminoethyl methacrylate) (DEA-b-PCl-b-DEAEMA). FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer), 1H NMR (Nuclear Magnetic
Resonans) and GPC (Gas Permeation Chromatography) will be used to elucidate the
composition and chemical structures of these copolymers, TGA (Thermogravimetric
Analysis) and DSC (Differential Scanning Calorimetry) techniques will be used to
examine the thermal behaviours of these copolymers. Synthesized copolymers will form
self-assembled core-shell type spherical nanoparticles (micelles) in aqueous solution.
HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) technique will be used in in-vitro release
studies by providing the installation of hydrophilic and hydrophobic drug molecules into
nanoparticles. The structural properties and surface morphology of nanoparticles and
particle size and particle size distribution will be characterized by using SEM (Scanning
Electron Microscopy) and the Zeta-Sizer decice respectively. In addition, optimum
conditions will be determined by examining some effective parameters on drug releasing
such as comonomer composition and molecular weight.
The prescribed period for this project is two years. In the first year, synthesis and
characterization of ampiphilic triblock copolymers are planned, in the second year
production and characterization of nanoparticles, loading drug molecules into these
nanoparticles and examining their releasing proporties are also planned.
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Proje No: 2011-01-02-GEP01
TERMOTROPİK SİVİ KRİSTAL POLİMERLER
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Sıvı kristaller, sıvı gibi akışkan aynı zamanda katı gibi bir anisotropiye sahip
maddenin ara bir hali (mesofaz) olarak düzenlenmişlerdir. Sıvı kristal yapıyı oluşturan
molekülün geometrisi (kalamitik, diskotik vs.) oldukça önemlidir. Sıvı kristal materyallerin
kullanımı ve özellikleri benzersizdir [1]. Polimerik LC’ler veya LC polimerler (LCPs) ise
onların pratiksel uygulamaları için çekici olmuştur. LCP’ler çoğunlukla ana-zincir ve yan
zincir materyaller olarak düzenlenirler. Bu moleküller küçük molekül ağırlıklı LC’lerin
özellikleriyle (elektriksel, mekaniksel ve manyetik özellikler) polimerlerin özelliklerinin
(stabilite, yüksek derecede esneklik ve elastiklik, mekaniksel bütünlük) kombinasyonunu
oluşturan eşsiz materyallerdir. Bununla birlikte bu materyaller ileri teknoloji için fotonikteki
uygulamalar, non-linear optik FE/AF dönüşüm veya geniş band telekominikasyonundaki
uygulamaları ile büyük potansiyel oluşturmuştur [2-3].
1996 yılında Niori ve arkadaşları AF/FE çevrilmenin alternatif bir yolunu akiral mesogenik
üniteleriyle "bent-core" (bükülmüş molekül geometrisine sahip) bileşikleri kullanarak
keşfetmiştir. Bundan sonra birçok küçük molekül ağırlıklı "bent-core" sıvı kristallerin
sentezi gerçekleştirilmiş ve incelenmiştir. "Bent-core" bileşiklerin ana-zincir
polimerizasyonu ve yan-zincir polimerizasyonu ile ilgili çalışmalar son yıllarda başlamıştır
[4-8]. Aslında "bent-core" monomerlerden oluşan polimerlerde, polimerler ve "bent-core"
moleküllerin özellikleri kombine edilmektedir.
Son zamanlarda "bent-core" LC’lerin beş halkalı simetrik ve asimetrik
resorsinolden türeyen birçok türü çalışılmıştır. Merkezi 1,3–fenilen halkası üzerindeki 2 ve
4 pozisyonlarına farklı lateral substituentlerin girmesi bent-core moleküllerin yapısal
modifikasyonunu sağlarken oluşan bu farklı moleküller moleküler yapı ve termal
davranışların arasındaki ilişkisinin anlaşılabilmesine olanak sağlamaktadır [9-12].
Bu çalışmada "bent-core" yapıda mesogenik moleküller içeren ve merkezi halka
üzerinde farklı substituentlerin kullanılmasıyla oluşan farklı monomer bileşik sentezi
tasarlanmıştır. Terminal allil grubunun epoksidasyonunun ardından halka açılma
polimerizasyonu ile sıvı kristal polimer oluşumu gerçekleştirilecektir.
Tüm bileşikler farklı spektroskopik yöntemler kullanılarak (FTIR, 1H-NMR, 13CNMR, MS) ve polimerler için GPC (jel geçirgenlik kromatografisi) yöntemi kullanılarak
karakterize edilecektir. Mesomorfik özellikler üzerine polimerizasyonun ve sübstitüsyonun
etkisi, polarizasyon mikroskobu (POM), diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) ve termal
gravimetrik analiz (TGA) incelemeleriyle belirlenecektir.
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SUMMARY
Liquid crystals designated a state of matter (mesophase) that is intermediate
between the solid crystalline and the liquid phases. Sıvı kristal yapıyı oluşturan molekülün
geometrisi ( kalamitik, diskotik vs.) oldukça önemlidir. Liquid crystalline materials are
unique in their properties and use [1]. Polymeric liquid crystals or liquid crystalline
polymers (LCPs) have become attractive for their practical significance. The design of
LCPs has been oriented largely to main chain and side chain materials. These molecules
are particulary unique in their combination of the properties of low mass liquid crystals
(anisotropy of electrical, mechanical and magnetic properties) with the properties of
polymers (stability, processability, mechanical integrity, high flexibility, elasticity). Thus,
there is an enormous fundamental interest in these materials, which is complemented by
a huge potential for ‘high technology’ applications in photonics, spanning
ferrolectricity/antiferroelectricity to non-linear optics, or broad band telecommunications
[2-3].
In 1996 Niori et al. Discovered an alternative way to form (anti)ferroelectric switching LC
materials by achiral mesogenic units with a bent-shape. Since then numerous low
molecular mass bent-core liquid crystals have been synthesised and investigated. The
investigations of main-chain and side-chain polymers derived bent-core units have
started recently [4-8]. In fact, polymers from banana monomers may combine the
properties of polymers with those peculiar to banana molecules.
Recently, number of banana-shaped liquid crystals reported based on five-ring
symmetrical and unsymmetrical derived from resorcinol. The structural modification of
bent-core molecules achieved by introducing various lateral substituents into the central
1,3-phenylene ring at 2 and 4 positions would furnish different materials that in turn may
help to empathize the relation between molecular structure and thermal behavior [9-12].
In this study, synthesize of different monomers containing mesogenic molecules with
bent-core and calamitic units and observing by using of different substitutent in to the
central ring will be prepared. Liquid crystal polymers observe by ring opening
polymerization later than the terminal allyl group is epoxidized.
All of the compounds will be characterized by different spectroscopic methods (
FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS) and GPC (gel permeation chromatography) for polymers.
Effect of substituents and polymerization on the mesomorphic property will determined by
polarized optical microscopy (POM), differential scanning calorimetry (DSC) and thermal
gravimetric analysis (TGA).
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Proje No: 2011-01-02-GEP02
TEK (SWCNTS) VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜPLERİN (MWCNTS)
FOTOBAŞLATICI TAKILARAK MODİFİKASYONU
Arş. Gör. Dr. Demet KARACA BALTA
Prof. Dr. Nergis ARSU
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Günümüzde malzemeye duyulan ihtiyaç, beraberinde sadece herhangi bir ürünü
değil, performansı ve geleceği daha iyi ürünü gerektirmektedir.
Yüksek performanslı polimerler ve polimer bazlı malzemeler araştırma ve
geliştirmenin yüksek kapasitede olduğu ülkelerde hızla yükselişe geçmektedir. Değişik
amaçlara yönelik geliştirilen polimer esaslı malzemeler, daha üstün performans ve daha
az enerjiyi gerektirir.
1960’ lı yıllarda UV ile kürleştirilen kaplamaların kullanılması, bu endüstride yeni
gelişmelere yol açmıştır. Hızlı bir yöntem olması, çözücü içermediğinden yeşil bir teknoloji
olması, yüksek verimler elde edilmesi gibi klasik yöntemlere göre üstünlükleri vardır. UV
ile kürleştirmenin esası, bir fotobaşlatma mekanizmasıyla başlamasıdır, ayrıca UV
kürleştirmede etkili olan monomer, reaktif seyreltici gibi diğer önemli maddelerinin de
oluşu, yeni madde sentezleme için araştırmalarını da beraberinde getirmiştir.
UV ile sertleştirme ve fotopolimerizasyonda en önemli bileşenlerden biri
fotobaşlatıcılardır. Fotobaşlatıcılar, ışığı absorplayarak monomerin çifte bağına
katılabilecek reaktif parçacıklar üretebilen kimyasal maddelerdir. En geniş kullanımı olan
serbest radikal başlatıcıları birinci tip fotobaşlatıcılar olan benzoin ve türevlerini, benzil
ketalleri, asetofenon türevlerini, ve ya ikinci tip fotobaşlatıcılar olan aromatik keton/amin
kombinasyonlarını içerirler. Öte yandan görünür bölgeye yakın absorpsiyon karakterleri
ve
kolay
sentezlenebilirlikleri
yüzünden
fotobaşlatılmış
serbest
radikal
polimerizasyonunda II. tip başlatıcılar yoğun olarak kullanılmaktadır. II. tip fotobaşlatıcılar
arasında benzofenon türevleri az sarılaşmaya neden olmaları ve ucuz olmaları nedeniyle
tercih edilirler. Ancak bu başlatıcılar bir yardımcı başlatıcıya gereksinim duyarlar ve bu
yardımcı molekül olmaksızın polimerizasyon gerçekleşmemektedir. En çok kullanılan
yardımcı başlatıcılar tersiyer aminlerdir ve bunların yumuşatma etkisi gibi büyük bir
dezavantajı vardır.
Son yıllarda II. tiplerin ek olarak yardımcı bir başlatıcıya ihtiyaç duymaları
yüzünden II. tip başlatıcı / yardımcı başlatıcı kombinasyonları yerine II. tip tek bileşenli
fotobaşlatıcı sistemleri oluşturulmaya başlanmıştır. Tek bileşenli sistemlerde fotobaşlatıcı
adı verilen sinerjist grup ve yardımcı başlatıcı denilen hidrojen verici molekül aynı yapı
üzerindedir.
Tüm bu fotobaşlatıcı sistemlerinin yanı sıra hava atmosferinde herhangi bir
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yardımcı başlatıcıya ihtiyaç duymadan, endoperoksit oluşumu ile polimerizasyon
reaksiyonunu başlatan fotobaşlatıcı sistemleri de vardır. Bunlara en tipik örnek 2007
yılında sentezlemiş olduğumuz 5-Tiya pentasen-14-on (TX-A) fotobaşlatıcısıdır.
Tiyokzanton antrasen serbest radikal polimerizasyonu için etkili bir
fotobaşlatıcıdır. Radikal oluşturmak için fazladan hidrojen vericiye gereksinim duymaz ve
hava ortamında hem akrilat hem de stiren monomerlerinin polimerizasyonlarını başarıyla
gerçekleştirir. TX-A fotobaşlatıcısı da, antrasene benzer şekilde oksijen ortamında
aydınlatıldığında aşağıdaki mekanizmaya uygun olarak bir diradikal ara ürün verir ve bu
ara ürün monomer varlığında polimer oluşturur.
SUMMARY
On the recent years the requirements for the materials are just not limited by the
type of product, at the same time performance and the future applications of products are
necessary.
High performance polymers and polymer based materials are rapidly rising in countries
whose have high capacity research and development. Polymer based materials
developed for different purpose requires higher performance and less energy.
In 1960s the use of UV curing technology has led to increase on the new developments
in industry. The use of UV curing technology has some advantages compare to
conventional ones, such as high efficiency, fast results and can be called green
technology since no solvent needs.
The basis of UV curing is, starting of a photoinitiation mechanism, including also
the monomer and oligomer which effective on UV curing, bring with new research to
synthesize new materials.
Photoinitiators are one of the most important components in UV-curing.
Photoinitiators are one of the most important components in UV curing formulations,
which are produce the initiating radicals, cations or anions by absorbing of the light the
starts the polymerization of acrylates and methacrylates. The well known radical
photoinitiators are benzoin derivatives, benzyl ketals, derivatives of acetophenones as
type I photoinitiators, and benzophenone and thioxanthone derivatives conjuction with
amines are examples of type II initiators. Among type II photoinitiators, benzophenone
derivatives are preferred because they are cheap and they cause less yellowing.
However, this initiators need a co-initiator and the polymerization reaction can not start
without this co-initiators. In fact, the most known co-initiators are tertiary amines and they
have some disadvantage like plasticizing effect.
In recent years, because of the Type II photoinitiators need a co-initiator, instead of the
initiator / co-initiator combinations, one-component photoinitiators appeared in the
literature. In one component initiator system, light absorbing and hydrogen donating sites
are composed in one structure.
As well as all of these photoinitiators systems, there are other photoinitiators
systems which can initiate the polymerization reaction by the formation of the
endoperoxide in air atmosphere without the need of any co-initiator. ThioxanthoneAnthracene was synthesized by our group is a good example for endoperoxide formation
of an initiator.
Thioxanthone-Anthracene is an effective photoinitiator for the free radical
polymerization. TX-A does not require an additional hydrogen donor for radical formation
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and initiate the polymerization of in both styrene and acrylate monomers successfully in
the presence of air. When TX-A was irradiated in air athmosphere according to the
following mechanism gives a diradical intermediate product and this intermadiate product
initiate the polymerization in the presence of monomer.
Trying to put together the nanoparticle materials with different structures, has
introduced a new issue for UV curing processes. The new particules, which can produce
the various types of nano composites, has arised for the thin films that are expected to
increase the effectiveness.
Carbon nanotubes were first reported by S. Iijima in 1991. They can be thought of
as a sheet of graphite rolled into a cylinder. These intriguing structures have sparked
much excitement in the recent years. These are molecules that are unique for their size,
shape, and remarkable physical properties. There are two main types of CNT with high
structural perfection: single-walled nanotubes (SWNTs), which consist of a single
graphite sheet seamlessly wrapped into a cylindrical tube, and multiwalled nanotubes
(MWNTs), which comprise an array of concentric cylinders.
Carbon nanotubes show extremely high tensile modulus and tensile strength.
Depending on their structural parameters, can be metallic or semiconducting. Some
nanotubes are stronger than steel, lighter than aluminum, and more conductive than
copper. Because of these extraordinary properties of carbon nanotubes, great
enthusiasm exists among researchers around the world as they explore the immense
potential of these nanofillers in the polymer nanocomposites. However, carbon-nanotube
research is challenged by several problems, such as: solubilization of carbon nanotubes
are relevant topics.
There are serious limitations because of the aggregation and low solubility of
carbon nanotubes, which are not functionalized as covalent or non- covalent in organic
solvents. Because of this, the modification of carbon nanotube plays an important role
nowadays.
Within the context of this project, it is aimed to be functionalized of single and multi-walled
carbon nanotubes along with one-component type II photoinitiator. It’ s diffucult to
observe carbon nanotubes with spectroscopic methods lack of chromophoric groups and
due their aggregation and low solubility. This project should be considered as two stage.
In the first stage, it was planned to attached the TX-A photoinitiator to CNT both SWCNT
and MWCNT. Due to this attachement, SWCNT and MWCNT will have a strong
chromophoric character and these will help us to investigate the photophysical properties
of TX-A attached CNT. In the second stage, since TX-A starts the polymerization of
acrylates via endoperoxide formation, or TX-A attached CNT’ s may have TX-A and
polymer on it. This will give us opportunity to get higher solubility of CNT since polymer
attached CNT’ s are more soluble.
For this purpose, photopolymerization will be realized along with different
acrylates by attaching TX-A photoinitiators, which has a characteristic of starting
polymerization in the presence of oxygen as a one-component type II photoinitiator, on
the surface of single and multi-walled carbon nanotube, by using the “grafting to” and
“grafting from” methods.
During the project, the structures and properties of materials obtained will be
determined with 1H NMR, FT-IR, UV-VIS, Fluorescence) and thermal analysis will be
measured with DSC, TGA and finally surface characteristics measurement will be
determined
with
AFM,
SEM.
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Proje No: 2011-01-02-GEP03
METALLOMESOGENLERİN SENTEZİ, MESOMORFİK ÖZELLİKLERİNİN VE
POLİMER KARIŞIMLARININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
Arş. Gör. Dr. Dolunay ŞAKAR
Doç. Dr. Merih Serin SAVACI, Doktora Öğrencisi Öznur YAŞA,
Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU, Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer
MOĞULKOÇ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Kiral grup içeren metallomesogenlerin dizaynı, sentezi, mesomorfik özelliklerinin
ve metalomesogen/polimer karışımlarının çeşitli yöntemlerle incelenmesini amaçlayan bu
çalışmada, öncelikle schiff bazlarından türemiş kiral bakır (II) komplekslerinin sentezi
planlanmıştır. Yeni sentezlenen metallomesogenlerin yapıları ve metallomesogen/polimer
karışımları çeşitli spektroskopik ve kromotografik yöntemler ile karakterize edilecek, optik
polarizasyon mikroskobu ve diferansiyel tarama kalorimetri ile sıvı kristal özellikleri ve
ayrıca elektriksel iletkenlikleri araştırılacaktır.
SUMMARY
In this project which aims the design and synthesis of metallomesogen consisted
of chiral group and the investigation of their mesomorphic properties and
metallomesogen/polymer mixtures via different methods firstly, the synthesis of chiral
copper (II) complexes derived from schiff bases is planned. The structures of the new
metallomesogens and metallomesogen/polymer mixtures will be elucidated with various
spectroscopic and chromatographic methods; the liquid crystalline mesomorphic
properties will be examined by the use of polarizing optical microscopy and differential
scanning calorimetry.

172

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-01-02-GEP04
YENİ ÇÖZÜNÜR FTALOSİYANİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL VE
FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Arş. Gör. Dr. Fatma AYTAN
Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ, Prof. Dr. Ulvi AVCIATA, Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDEN,
Dr. Ahmet Lütfi UĞUR
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Ftalosiyaninler 1,3 pozisyonunda aza köprüleriyle birbirine bağlı dört izoindol
ünitesinden oluşan 18 -elektron sistemine sahip aromatik makrosiklik yapılardır. Bu
maddeler geniş bir konjuge sisteme sahip oldukları için güçlü bir şekilde kırmızı görünür
bölge ( 670 nm) absorbans veren karakteristik bir mavi-yeşil renge sahiptirler.
Ftalosiyaninler, olağanüstü optik ve elektriksel davranışlar gösteren kimyasal ve
termal olarak dayanıklı bileşiklerdir. Bu makrosiklikler üzerindeki 2-boyutlu -elektron
delokalizasyonu sayesinde kazandığı üstün fiziksel özellikler, endüstriden (katalizörler,
fotoiletkenler) tıp bilimindeki uygulamalarına (fotodinamik terapi, PDT) kadar pek çok
farklı alanda geniş çalışmalara sebep olmaktadır.
SUMMARY
Phthalocyanines are 18 -electron aromatic macrocycles comprising four
isoindole units linked together through their 1,3 –positions by aza bridges. Since these
compounds have a large -conjugated system, they absorb strongly in the red visible
region (at ca. 670 nm), giving a characteristic blue-green color.
The particular two dimentional -electron delocalization over these macrocycles
gives rise to a great number of unique physical properties, resulting in a diverse number
of applications ranging from industrial (catalysts, photoconductors) to biomedical
(photodynamic therapy, PDT). Thus phthalocyanines are chemically and thermally stable
compounds that exhibit expectional optical and electrical behaviour.

173

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-01-02-GEP05
RESORSİNOL TEMELLİ YENİ SIVI KRİSTAL MALZEMELERİN SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU VE ELEKTRO-OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Dr. Hale OCAK
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN, Yüksek Lisans Öğrencisi Burcu KARAAĞAÇ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Geniş teknolojik kullanımları ile yoğun ilgi gören sıvı kristaller, maddenin eşsiz bir
halidir. Sıvı kristalleri eşsiz yapan alışılmadık özelliği, anisotropi ve hareketliliğin
kombinasyonudur. Sıvı kristaller, sıvılar gibi akışkandır fakat belli bir yönde düzenlerini
sürdürürler. Katı ve sıvı faz arasında özelliklere sahip yeni fazları kapsayan çeşitli
geçişler gösterirler. Mesofaz olarak adlandırılan bu fazlar moleküler yapıya bağlı olarak,
sıcaklığın (termotropik sıvı kristal fazlar) ve konsantrasyonun (lyotropik sıvı kristal fazlar)
özel şartları altında meydana gelir.
Son on yılda, termotropik sıvı kristallerin yeni bir alt alanı olarak muz şekilli
(banana-shaped) moleküller gelişmiştir. Muz şekilli moleküller mesomorfizmleri, elektrooptik özellikleri ve teknolojik uygulamaları nedeniyle ilgi çekici araştırma konularından
biridir. Bükülmüş çekirdeği ("bent-core") ya da V- şekli nedeniyle ''bananas'' olarak
adlandırılan akiral bükülmüş molekül geometrili bu moleküller, yeni ve ilginç mesofaz
zenginliği sağlamaktadır.
Bükülmüş molekül geometrili moleküller üzerine sıvı kristal araştırmaları polar
mesofazlarının çarpıcı özelliklerinin keşfiyle dikkati çekmektedir. Kiral olmayan bükülmüş
çekirdekli moleküllerin (anti)ferroelektrik çevrilme özelliği sergilemesi gerçeği, bu
molekülleri optiksel aygıtlarda potansiyel kullanımları için ilginç kılmaktadır. Faz yapısı
üzerinde polarite ve kiralitenin eşsiz özelliklerinin etkisini araştırmak için, merkezi fenil
halkasının farklı gruplarla sübstitüe olduğu beş halkalı bükülmüş geometrili mesogenler
üzerine çok sayıda sistematik çalışma yapılmıştır.
Bu araştırmanın amacı, merkezi çekirdeğin farklı pozisyonlarında polar
sübstitüent taşıyan resorsinol türevleri temeline dayanan yeni bükülmüş molekül
geometrili moleküllerin dizaynı, sentezi ve karakterizasyonudur. Bu çalışma özellikle
rasemik ve kiral formdaki dallanmış terminal grupların mesomorfik özellikler üzerindeki
etkisini araştırmaya odaklanmıştır. Dizayn edilen moleküllerin mesomorfik özellikleri
üzerinde yapısal çeşitliliğin etkisini araştırmak için merkezi ünitedeki polar sübstitüentler
ve terminal üniteler sistematik olarak değiştirilecektir.
Sentezlenen yeni bileşiklerin yapıları klasik spektroskopik yöntemler kullanarak
karakterize edilecek, mesomorfik özellikleri polarizasyon mikroskobu, diferensiyel tarama
kalorimetrisi (DSC) ve elektro-optik gibi çeşitli tekniklerin kombine edilmesiyle
belirlenecektir.
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SUMMARY
Liquid crystals which have gained considerable importance due to their wide
technological applications are an unique state of matter. The unusual feature which
makes liquid crystals unique is the combination of anisotropy and mobility. Liquid crystals
(LCs) can flow like liquids, but maintain order in a certain direction. They show several
transitions that involve new phases whose properties are between those of the solid and
liquid phases. These phases, which are called ‘‘mesophases’’, occur depending on
molecular structure under special conditions of temperature (thermotropic LC phases)
and concentration (lyotropic LC phases).
Banana-shaped molecules have evolved as a new sub-field of thermotropic liquid
crystals in the past decade. Banana-shaped molecules are a fascinating research subject
due to their mesomorphism, electrooptical properties and technological applications.
These achiral bent-shaped molecules, which are called ‘‘bananas’’ because of their bentcore or V-shaped, provide a wealth of new and interesting mesophases.
Liquid crystal research on bent-core compounds has been paid much attention
due to the discovery of the outstanding properties of their polar mesophases. The fact
that these non-chiral bent-core molecules exhibit anti(ferroelectric) switching properties
makes them very interesting for potential use in optical devices. Numerous systematic
studies have been done on five-ring bent-core mesogens in which the central phenyl ring
is substituted by different groups in order to investigate the influence of unique properties
of polarity and chirality on the phase structure.
The objective of this research is the design, synthesis and characterisation of
new series of bent-core molecules based on resorcinol derivatives with polar substituents
in different positions at the central core. This study is specifically focused on investigating
the influence of branched terminal groups in the racemic and chiral forms on the
mesomorphic properties. In order to study the the effect of structure variations on the
mesomorphic properties of designed molecules, polar substituents which are at central
unit and terminal units will be changed systematically.
The structures of the synthesized new compounds will be characterized with
using classical spectroscopic methods, the mesomorphic properties will be determined by
the combination of several techniques such as polarization microscope, differential
scanning calorimetry (DSC) and electro-optics.
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Proje No: 2011-01-02-GEP06
METAL İÇEREN FONKSİYONEL BİYOPOLİMER SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Dr. Mesut KARAHAN
Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE, Yüksek Lisans Öğrencisi Sevecen
TUĞLU, Dr. Gülderen KARAKUŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Suda çözünen ve çözünmeyen metal komplekslerinin mekanizmaları ve
fonksiyonel özellikleri uzun yıllardır incelenmektedir. Suda çözünen polimerler son
zamanlarda gerek teorik polimer kimyası, gerekse pratik uygulama olarak geniş çalışma
alanı bulmuştur. Özellikle, suda çözünen sistemlerin (biyopolimerler, polikompleksler ve
diğer biyopolimer modifikasyonları)
tıpta biyolojik sistemlerde kullanılabilmesi,
immünolojik açıdan büyük bir kazanç olarak görülmektedir. Bu amaçla fizikokimyasal
yöntemler ile bu sistemlerin yapısı hakkında daha geniş bilgi elde edebilmek için
çalışmalar sürmektedir.
Projemizde, anyonik polielektrolitler (poliakrilik asit, polimetilviniletermaleik
anhidrid kopolimeri, sodyumpolistiren sülfonat,vb.) bakır ve demir iyonları (Cu2+ , Fe2+,
Fe3+) varlığında (geçiş metali kullanılarak) kompleks oluşumunun birçok avantajından
faydanılarak protein [bovin serum albumin (BSA) ve human serum albumin (HSA)],
polielektrolit ile üçlü Polimer-Metal-Protein kompleksleri oluşturmak bu üçlü sistemlerin
model sistemlerinin sunulması.
SUMMARY
Mechanisms and functional properties of water-soluble and insoluble metal
complexes are studied for many years. Water soluble polymers, recently found a large
work area within the scope both theoretical polymer chemistry, as well as practical
applications. Especially, water-soluble systems (biopolymers, polycomplex and other
biopolymer modification) of medicine in the use of biological systems, immunological
aspects seen as a big gain. For this purpose, physicochemical methods to obtain more
information about the structure of these systems are underway. In our project, anionic
polyelectrolytes (polyacrylic acid, polymethylvinylethermaleic anhydride copolymer and
sodium sulfonate polystrain, etc.) in the presence of (by using transition metal) copper
and iron ions (Cu2+ , Fe2+, Fe3+) complex formation by making use of many
advantages, with proteins [bovine serum albumin (BSA) and human serum albumin
(HSA)], polyelectrolyte creating a ternary polymer-metal-protein complexes and models of
these ternary systems will be presented.
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Proje No: 2011-01-02-GEP07
KARBOKSİL GRUBU İÇEREN BALL-TYPE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL VE FOTOFİZİKSEL
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Mevlüde CANLICA
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
En az dokuz üye ve en az üç heteroatom içeren bileşiklere makrohalkalı bileşikler
denir. Makrohalka taşıyan koordinasyon bileşiklerinden olan ftalosiyanin kompleksleri, 20.
yüzyılın başında bir rastlantı sonucu bulunmuştur. Phthalocyanine sözcüğü naphtha ve
cyanine sözcüklerinin Yunanca karşılıklarından türetilmiştir. Ftalosiyanin ismi ilk kez 1933
yılında Prof. Reginald P. Linstead tarafından metalli ve metalsiz bileşikler ile bunların
türevlerinden oluşan organik bileşikler sınıfını tanımlamak için kullanılmıştır. Linstead ve
Robertson’ un çalışmaları ile 1933-1940 yılları arasında yapıları aydınlatılarak
yayınlanmıştır.
Çok iyi mavi ve yeşil pigment özelliklerinin yanında, kimyasal ve ısısal olarak
kararlı, kuvvetli oksitleyiciler hariç, kuvvetli asit ve kuvvetli bazlara karşı çok dayanıklı
olup organik çözücülerle suda çözünmeme özellikleri vardır.
Uzun yıllar boyar madde olarak kullanılmalarının yanısıra son on yıldır yoğun
biçimde üzerinde çalışılan bileşiklerdir. Yeni uygulama alanları için, farklı özellikler taşıyan
ftalosiyaninler özellikle son zamanlarda araştırılmış ve başarılı pratik uygulamalar
gerçekleştirilmiştir. Fotokopi makinalarında fotoiletken eleman, kimyasal sensörlerde
sensör aktif madde, kanser iyileştirme ve tıp alanındaki diğer uygulamalarda fotodinamik
eleman, lazer boyaları, kükürtlü gaz atıkları kontrol etmede, doymamış hidrokarbonları
düşük sıcaklıkta yükseltgemede ve benzinin oktan sayısını artırmada katalizör olarak
uygulamaları vardır. Ayrıca elektrokromik görüntü cihazlarında, bilgisayarda optik
okunan-yazılan diskler ve ilgili veri depolama sistemlerinde, sıvı kristal renkli ekran
uygulamalarında ve fotovoltaik hücre elemanları gibi kullanım alanları vardır. Bu
bileşikler, bulunuşlarından ve yapılarının aydınlatılmasından sonra bir araştırma konusu
olarak gerçek bir başarı kazanmıştır. Zengin koordinasyon kimyaları ile yüksek teknoloji
uygulamaları için belirli özelliklerde ürünler tasarlayıp sentezlenmeleri mümkündür. Ayrıca
elektronik karakterleri ve geniş π-sistemleri periferal metal koordinasyonu ile
birleştirilmesi, yeni spektroskopik, magnetik ve elektronik özellikli komplekslerin
hazırlanmasına izin verir.
Bu çalışmanın amacı, sübstitüent olarak karboksil grup içeren içeren Co(II),
Zn(II), Mg(II), Ti(IV) ve Si(IV) simetrik ftalosiyanin türevleri hazırlamaktır. Başlangıç
maddeleri ticari olarak bulunabilen 3,4-dihidroksibenzoik asit ile 4-nitro-1,2-disiyano
benzen ve 3-nitro-1,2-disiyanobenzenden edilen iki farklı ftalodinitril bileşiği ve çeşitli
metal tuzlarıyla olan reaksiyonundan simetrik ball-type(cofacial) ftalosiyaninler elde
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edilecektir. Bu ürünler yaygın organik solventlerle yıkanacak ve silika jel üzerinden kolon
kromatografisi ile temizlendikten sonra önerilen yapıları UV/VIS, FT-IR, ICP, MS, 1H
NMR, 13C NMR ve elementel analiz yöntemleriyle karakterizasyonu yapılacaktır. Daha
sonra elde edilen bileşikler elektrokimyasal ve fotofiziksel özellikleri araştırılacaktır.
Bu proje, 2011-2013 yılları arasında proje ekibiyle iki yılda tamamlanacaktır.
SUMMARY
Macrocycle compunds are the compounds that contain a minimum of 9 members
and 3 heteroatomes. Phthalocyanines, which are one of the coordination compounds
containing macrocycles ligands, were discovered by accident at the beginning of the 20th
century. The word ‘phthalocyanine’ is derived from the combination of Greek words
‘naphtha’ and ‘cyanine’. It was first used by Prof. Reginald P. Linstead in 1933 for
describing metal and metal-free compounds and their derivative organic compounds. The
works of Linstead and Robertson about the structure of phthalocyanines were published
between 1933 and 1940.
Besides phthalocyanines’ blue and green pigment properties, they have an
outstanding stability against light, excessive heat, strong acids and alkalis other than
strong oxidation agents, and are insoluble in some organic solvents and water.
In the last decade, the synthesis and study of new phthalocyanines with
functional substitutes has grown impressively. Lately, various properties for new
applications have been researched and some successful practices have been
undertaken. They have been used as photoconducting agents in photocopying
machines, as sensing elements in chemical sensors, as electrochromic display device, as
photodynamic reagents for cancer therapy and other medical applications. Other
applications include using optical computer read-write disc and related information
storage systems, as laser dyes, in liquid-crystal color display applications, in photovoltaic
cell elements, as catalysts for control of sulfur effluents, for oxidizing saturated
hydrocarbons at low temperature, and for increasing the octane rate of gasoline, etc. so
phthalocyanines can find many potential usage in industry.
After discovering and elucidation of structure, phthalocyanine compounds have
gained a real success as an object of research. The variety of coordination chemistry of
phthalocyanine complexes has encouraged researchers to synthesize tailor-made
specific product with certain properties which are required for high technology
applications.
The aim of the present work will be to synthesize novel soluble Co(II), Zn(II),
Mg(II), Ti(IV) and Si(IV) ball-type(cofacial) phthalocyanine derivatives. The substituted
phthalodinitrils will be prepare by a nucleophilic aromatic substitution reaction of 3-nitro
phthalonitrile or 4-nitrophthalonitrile with 4-nitro-1,2-benzendicarboxylic acid. New
binuclear, ball type metallopcs will be prepare by the reaction of this phthalodinitrils with
various metal salts. The products will be separated by using column chromatography on
silica gel and will be washed with common organic solvents. And then, the proposed
structures of the synthesized compounds will be characterized by UV/VIS, FT-IR, 1H
NMR, 13C NMR, MS, ICP and elemental analyzes etc. methods. Finally, the obtained
products will be investigated in order to see if they have electrochemical, photophysical
properties, conductuvity properties, etc.
This project will be completed by a project team from 2011 to 2013 within two
years.
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Proje No: 2011-01-02-GEP08
ASETOFENON VE ASETONAFTON YAPISINDAKİ FOTOBAŞLATICILARIN SENTEZİ,
FOTOPOLİMERİZASYONDAKİ VERİMLERİNİN İNCELENMESİ VE FOTOBAŞLATMA
MEKANİZMALARININ AYDINLATILMASI
Dr. Sevnur KESKİN DOĞRUYOL
Prof. Dr. Nergis ARSU
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Fotobaşlatılmış
polimerizasyon
reaksiyonları,
radyasyonla
sertleştirme
endüstrisinde, ahşap kaplama, yapıştırıcı, optik fiber ve baskı plakaları alanlarında yaygın
olarak kullanılmaktadır. Ultraviyole (UV) ile sertleştirme endüstrisinin %80’i serbest radikal
polimerizasyon yöntemini kullanmaktadır. Fotobaşlatılmış radikal polimerizasyon hem
bölünebilir (I.Tip) hem de hidrojen alabilen (II.Tip) başlatıcılarla başlatılabilir.
Formülasyonlar en temel olarak, fotobaşlatıcı, sinerjist, oligomer reaktif seyreltici ve çeşitli
katkılardan oluşur. Burada fotobaşlatıcının anahtar bir role sahip olduğu uzun süredir
bilinmektedir. Fotobaşlatıcı sentezi ve geliştirilmesi genellikle güç ve iddialı bir iştir. Bu
nedenle radyasyonla sertleştirme (kürleştirme) proseslerinde ürün ve market gelişimi
açısından çok büyük öneme sahiptir. Çalışmaların çoğu aydınlatma ile α-bölünmesine
uğrayarak iki radikal üreten I.Tip başlatıcılar üzerinde yoğunlaşmıştır.
I.Tip başlatıcılara örnekler benzoin ve türevleri, benzil ketaller, α-hidroksi ketonlar
ve α-amino ketonlardır. Bu alandaki en temel gelişme dallanmış α-amino keton
başlatıcılarının kullanılmasıdır. Bu bileşikler diğer asetofenonlara kıyasla 300-400 nm
aralığında yüksek molar absorptiviteye sahiptir ve pigmentli sistemlerin sertleştirilmesi için
uygundur, α-hidroksi ketonlara kıyasla pigmentli kaplamalar için kullanılırlar. α–amino
ketonlar α-bölünmesine uğrayarak benzoil ve α-amino radikalleri üretirler. Karbon
merkezli radikallerin alkenlere katılması, serbest radikal polimerizasyonu için çok önemli
reaksiyonlardan birisidir. Fotopolimerizasyon hız sabitlerini kontrol eden bu faktörler
günümüzde birçok deneysel ve teorik çalışmanın konusudur.
Bu çalışmanın ilk aşaması fotobaşlatıcı olarak 2-(bis-(2-hidroksietil)amino-1feniletanon (MPN) ve 2-(bis-(2-hidroksietil)amino-1-(naftalen-2yl)etanon (MAN)
sentezlerinin gerçekleştirilmesidir. Sentezlenen başlatıcıların saflaştırılma ve
karakterizasyon aşamalarından sonra fotopolimerizasyondaki etkinlikleri çeşitli tekniklerle
incelenecek ve son olarak fotobaşlatma mekanizmaları aydınlatılacaktır.
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SUMMARY
Photoinitiated free radical polymerization reactions are used widely on a
commercial scale for a number of different applications, such as curing of coatings on
various materials, adhesives, printing inks and photoresists. UV curing industry is using
80% of free radical polymerization method. Photoinitiated radical polymerization may be
initiated by both cleavage (Type I) and H-abstraction type (Type II) initiators. Formulations
consist of photoinitiators, synergist, oligomer, reactive diluents and various additives. It is
known that photoinitiator has a key role in photopolymerization. Because of their vital role
in photopolymerization, photoinitiators are the subject of particularly extensive research.
Most of this research has focused on Type I photoinitiators, which upon irradiation
undergo an α-cleavage process to form two radical species.
Examples of type I. Initiators are, benzoin and derivatives, benzil ketals, αhydroxy ketones and α-amino ketones. Initiators are a major improvement in this field
was made by the introduction of substituted α-amino ketone photoinitators. These
compounds have higher molar absorbtivities in the 300-400 nm region than the usual
acetophenone type photoinitiators and are therefore suitable for the curing of pigmented
systems, as compared to α-hydroxy ketones, sufficient light can be absorbed to cure
pigmented coatings. α-amino ketones undergo α-cleavage to produce benzoyl and αamino radicals. The addition of carbon-centered radicals to alkenes is one of the most
important reactions in free radical polymerization. Consequently, the factors controlling
the rate constants have been the subject of much experimental and theoretical work.
The first step of this project is to make the synthesis of 2-(bis-(2hydroxyethyl)amino-1-phenylethanone (MPN) and 2-(bis-(2-hydroxyethyl)amino-1(naphalene-2yl)ethanone (MAN) as photoinitiators. After the purification and
characterization step, the efficiency of photopolymerization will be investigated by various
techniques and photoinitiation mechanism will be determined.
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Proje No: 2011-01-02-GEP09
FOTODİNAMİK TERAPİ AMAÇLI YENİ SİMETRİK VE ASİMETRİK ÇİNKO
FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
Dr. Ahmet Lütfi UĞUR
Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ, Arş. Gör. Mürsel ARICI
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Metal ftalosiyaninler, yüksek sıcaklık, ışık ve kuvvetli kimyasal çevrelere
gösterdikleri dirençle tanınan çok ilginç ve önemli bileşiklerdir. Ftalosiyaninlerin optik ve
elektronik özellikleri, boya, infraret güvenlik araçları (sensörler), bilgi depolama ve disk
yazma, ve de kanserin foto dinamik terapisi (PDT) gibi geniş uygulama alanlarında geniş
şeklide araştırılmaktadır. Ftalosiyaninlerin, elektronik olarak görünür bölgede (UV) sahip
oldukları yüksek absopsiyon katsayısı (ε > 105M−1 cm−1) kanser araştırmalarında çok
önemlidir. Görünür UV bölgedeki (600-800 nm), uyarılmış triplet ömrünün uzunluğu,
yüksek verimle etkili singlet oksijen üretimini O2(1∆g) sağlar. Singlet oksijen kanserli
hücreleri parçalarken, sağlam hücrelere zarar vermemektedir. Bu yönü ile foto dinamik
terapi (PDT), bilinen kanser tedavilerinden daha etkili ve zararsız bir yöntem olarak hızla
gelişmektedir.
Ftalosiyaninlerin suda ve organik çözücülerdeki çözünürlüklerinin azlığı, onların
uygulama alanlarında sınırlamalara sebeb olmaktadır. Ftalosiyaninlerin çözünürlüğü, taç
eter, alkil, alkoksi, alkiltiyo, N ve O içeren gruplar gibi farklı türlerde hacimli ve uzun zincirli
fonsiyonel grupların ilavesi ile arttırılabilir. Foto dinamik uygulamada, ilaç hasta kanına
direk enjekte edileceği için suda çözünür ftalosiyanin bileşikleri ayrıca çok büyük öneme
sahiptir. Suda çözünebilir ftalosiyaninler organik çözücüde çözünenlere kıyasla
fotodinamik terapide ışığa duyarlı maddeler olarak daha etkin ve zararsız bileşikler olarak
kullanılabilirler.
Etkili fotosensitiv (ışığa duyarlı madde) ftalosiyaninler Zn, Al ve Si gibi dolu
orbitallere sahip geçiş metallerleri ile elde edilebilirler. Bu metallere sahip ftalosiyaninler
yüksek triplet verimine ve ömrüne sahiptirler ve yüksek verimle singlet oluşumunu
sağlarlar. Yüksek singlet oksijen değerlerine sahip foto sensetizerler PDT
uygulamalarında etkin olarak kullanılabilirler.
Bu çalışmada, özellikle Zn diamanyetik özelliklere sahip metalle yeni çözünür
simetrik ve asimetrik (organik çözücülerde ve suda) ftalosiyanin bileşikleri sentezlenip, bu
bileşiklerin fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri çalışılacak, sentezlenen bileşiklerin
kanserin fotodinamik tedavisinde kullanılabilme potansiyelleri tartışılacaktır.
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SUMMARY
Metallophthalocyanines (MPcs) have been known to have very interesting
properties coupled with excellent stability to heat, light and strong chemical environments.
Their optical and electronic properties have been exploited in various applications
including as pigments, in infrared security devices, in information storage and computer
disk writing and in photodynamic therapy of cancer (PDT). For PDT applications, it is
important that MPcs exhibit high absorption coefficients (ε > 105M−1 cm−1) in the visible
region of the spectrum, mainly in the phototherapeutic window (600–800 nm) and a long
lifetime of triplet excited state to produce efficiently singlet molecular oxygen, O2(1∆g).
Applications of phthalocyanines are restricted owing to their insolubility in
common solvents and water. The solubility of phthalocyanines can be improved by
introducing different kinds of bulky substituents, such as crown ethers, alkyl, alkoxy and
alkylthio and the donor atoms such as N and O within the substituents at the periphery of
the phthalocyanines. For PDT applications, the drug is injected into the patient‘s blood
stream, and since the blood itself is a hydrophilic system, water solubility becomes crucial
for a potential photosensitizer for PDT.
Incorporation of non-transition metal ions in the core of the phthalocyanines ring
results in the metallophthalocyanine complexes with the high triplet state and long time,
which are required for efficient photosensitization. Closed shell, diamagnetic ions, such
as Zn+2, Al+3 and Si+4 are expected to show high photosensitizing abilities. This work
investigates the photosensitizing tendencies of some Zn+2 tetra substituted symmetric
and unsymmetric phthalocyanines.
The report herein is based on the photophysical and photochemical properties of
new tetra substitution peripheral symmetric and unsymmetric zinc (II) with good solubility
in common organic solvents. The effect of the solvent on their photophysical and
photochemical properties will be evaluated in different solvents.
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Proje No: 2011-01-02-GEP10
DOĞAL ATIKLAR VE MALZEMELER KULLANILARAK YENİ TİP BİTKİ BESİN
ORTAMLARININ HAZIRLANMASI VE OPTİMİZASYONU
Dr. Melda ALTIKATOĞLU
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK, Doç. Dr. Mustafa CEMEK, Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Tarımsal üretimde verimlilik çevre koşullarının kontrolü ile doğru orantılı
artmaktadır. Bu nedenle çevre kontrollü tarım sistemleri üzerine ilgi giderek artmaktadır.
Bitkisel üretimde çevre kontrollü üretimin en etkin uygulaması sera sistemlerde
gerçekleştirilmektedir. Sera topraklarındaki sorunlar nedeni ile topraksız yetiştiricilik
dünya seracılığında önemli bir konuma ulaşmıştır. Günümüzde A.B.D., Japonya,
Hollanda, İngiltere, İsrail, sera üretimlerin tamamına yakını topraksız tarım yöntemiyle
gerçekleştirilmektedir. Topraksız yetiştiriciliğe dayalı sistemlerin kurulumunun maliyetli
olması yaygınlaşmasını kısmen engellemektedir. Ayrıca hem topraklı hem de topraksız
sistemlerde bitkilere yeterli miktarlarda besin elementlerinin sağlanmasında sıkıntılar
sözkonusudur. Bitki türünün arzuladığı minerallerin uzun süre kontrollü bir şekilde bitkiye
aktarılması önem arzettiğinden basit ve ekonomik yeni mikro ve makro ölçekli tarım
üretim sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut proje, bitki besin elementlerini kontrollü
olarak bitkiye aktarılmasına olanak tanıyan yeni tip bitki besin element ortamlarının
(depolarının) geliştirlmesini amaçlamaktadır. Geliştirilecek bitki besin element ortamların
mekanik olarak dayanıklı, sıcaklıktan çok fazla etkilenmeyen, çevre dostu ve uzun süre
kullanılabilen özelliklerde olması hedeflenmektedir. Bitki besin elementlerinin polimerik
veya inorganik bir adsorban içinde tutuklanarak kontrollü şekilde bırakılmasını veya
bitkinin arzuladığı miktarı bitkiye vererecek olan sistem geriye atık bırakmayacaktır.
Ürüne özel besin solusyonların etkili bir şekilde ürünle buluşturulmasını sağlayacak olan
sistem basit ve ekonomik olacaktır. Ürün yetiştirmede kullanılacak olan ve bitkinin ihtiyaç
duyduğu makro ve mikro besin elementlerini içeren karışımlar, (nutrient solüsyon) ürüne
göre farklı formülasyonlarda geliştirilecektir.
Beslenme sürecinde nutrient solusyonu içindeki besin elementlerinin bitkinin
ihtiyacına göre istenen düzeyde tutulması ve takibi bilgisayar kontrollü potansiyometrik ve
kondüktometrik mikro büyüklükte kimyasal sensör ve biyosensör sistemler kullanılarak
takip edilecektir.
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SUMMARY
The productivity increases with controlling of the environmental qualities in
agricultural process. Agricultural process uses in greenhouse systems, because it is the
best way of systems controlling. One of the most important point is production soilless in
the world because of problems in greenhouse areas. Nowadays USA, Japan, Holland,
UK and Israel use approximately all their soilless agricultural. Soilless agricultural
systems which are very expensive are not used as very commonly. In addition to this, soil
and soillless systems are not enough for cultivating the plants. Simple and economic new
micro and macro agricultural production systems are inquired with into minerals which
cultivate the plants. In this Project, it is aimed to provide new species of plant nurient
element environments as controlling the nutrient elements transfer. Plant nutrient
environments that having mechanicaly more durable, long-tem usability, environmentally
friendly and much affected by temperature are aimed. The system that product-specific
nutrient solution provide an effectively the encounter with product, will be simple and
economical.
Nutrient solutions containing the elements of macro and micro nutrients needed
by plants will be developed with different formulations depending on the product. Keeping
of plant nutrients elements in the nutrient solution at the desired level according to the
plant needs will be monitored by using the micro-sized computer-controlled
potentiometric and conductometric chemical sensor and biosensor systems.

184

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-01-02-GEP11
BAZI ATIK SU ARITMA PARAMETRELERİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEM
KULLANILARAK İNCELENMESİ
Dr. Türkan BÖRKLÜ BUDAK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-11-02

ÖZET
Arıtma işlemi uygulanacak olan suyun öncelikle pH, bulanıklık, mikrobiyolojik
değerlendirme, iletkenlik ve KOİ ölçümleri yapılarak UV ve IR çekimleri alınır. Ardından
atık suyun bilinen bir hacmi elektroliz hücresine alınır. Ağırlığı bilinen iki adet saf
alüminyumdan oluşan elektrotlar elektroliz hücresindeki suya daldırılır. Elektrotlar bir
doğru akım güç kaynağına anot ve katot olarak bağlanır. Ortamın pH değerini bazik
alanda tutabilmek amacı ile elektroliz hücresine sodyum hidroksit pelleti ilave edilir ve
bilinen bir sıcaklıkta elektroliz işlemi başlatılır. Akım yoğunluğu ölçülür ve uygulanan
elektroliz süresi kayıt edilir.
Elektroliz sırasında alüminyum elektrotlar sodyum hidroksit ile temas ettiği
zaman, reaksiyon ortamında atomik halde hidrojen ve oksijen gazları oluşmaktadır. Bu
atomlar yüksek afiniteleri sayesinde; yağlar, organik maddeler ve organik pigment
molekülleri gibi atıklarla, molekül özelliklerine bağlı olarak, hidrojenasyon ve oksidasyon
reaksiyonuna girerler. Sonuç olarak atık sulardaki hedef partiküller kolayca filtre edilebilen
floklara dönüşür ve ortamdan kolayca uzaklaştırılır.
Filtrasyon işleminin ardından, daha önce ifade edilen atık su parametreleri ve UV,
IR çekimleri tekrarlanır. Bulunan değerler arasındaki değişim incelenir.
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SUMMARY
Primarily to the water treatment process; pH, turbidity, microbiological
assessment, by measuring the conductivity and COD are to be applied and the UV and
IR spectrophotometry. Then a known volume of waste water is taken in to electrolysis
cell. Two electrodes consisting of pure aluminum in known weight are immersed in
electrolysis cell. The electrodes are connected to a direct current power source as the
anode and cathode. Alkaline pH the media in order to keep some pellet of sodium
hydroxide is added to the electrolysis cell, and electrolysis process is started in a known
temperature . Electrolysis time and applied current density is measured is recorded.
During electrolysis, aluminum electrodes in contact with sodium hydroxide and
form status nascendi hydrogen and oxygen gases in the reaction media, in composed of
the atomic state. These atoms with high affinity, oils, organic substances and wastes,
Such as organic pigment molecules, depending on the molecular charasterics,
enter the hydrogenation and oxidation reactions. As a result, the target particles of waste
water filter that can be easily converted to flocks and easily removed from the
environment.
After filtration, the waste water parameters and the previously expressed UV, IR
shots repeated. Found between the change in values are examined.
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Proje No: 2011-01-02-GEP12
GIDA VE İLAÇLARA KATILAN YAPAY TATLANDIRICILARIN SPEKTROFOTOMETRİ
İLE TAYİNİNDE TÜREV VE ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON YÖNTEMLERİNİN
UYGULANMASI
Dr. Fatma TURAK
Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR, Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN, Yüksek
Lisans Öğrencisi Handan ALTUN
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Yaklaşık son 50 yıldır şeker yerine tatlandırıcı kullanımı giderek artmaktadır.
Yüksek oranda karbonhidrat, özellikle şeker tüketiminin insanlarda kardiyovasküler
hastalıklar başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı ve diğer hastalıklara neden
olduklarının belirlenmesi sonucu şekerler dışındaki tatlandırıcılara ilgi giderek artmıştır.
Sistemli diyet reçetelerinin düzenlenmesine olan gereksinim ve tatlandırıcı katılmış
gıdaların geniş çapta üretimi ile piyasada bu tip katkı maddelerini içeren düşük kalorili ve
diyet amaçlı gıda çeşitlerinde artış gözlenmiştir. Tatlandırıcı amaçlı kullanılan bu
maddeler, insanlar için günlük tüketilebilir miktarı aşıldığında insan sağlığına zararlı
olmalarına rağmen günümüzde hemen her üründe kullanılmaktadır. Piyasada düşük
kalorili ve diyet amaçlı gıdaların çeşit ve üretiminde hızlı artış gözlenmiştir. En çok
kullanılan tatlandırıcılar olan Asesülfam K, Sakkarin, Siklamat ve Aspartam’dır. Ülkemizde
binlerce üründe denetimsiz bir şekilde tatlandırıcı bulunmaktadır. Bu araştırmada, birçok
üründe ikili, üçlü ve dörtlü kombinasyonları olarak kullanılan bu tatlandırıcıların bir arada
tayini için yeni spektrofotometrik yöntemlerin geliştirilmesi ve piyasada bulununan gıda ve
farmasotik ürünlere uygulanarak içerdikleri miktarların Dünya Sağlık Örgütü (WHO),Gıda
Tarım Örgütü (FAO) nün oluşturdukları uluslararası gıda kodeks komisyonunun (CAC)
verdiği değerlere uygunluğu araştırılacaktır. Bu amaçla oran –türev, fark türev,
dengeleme türev ve PLS yöntemleri geliştirilerek sentetik örneklere uygulandıktan sonra
piyasadaki ticari gıda ve ilaç preparatlarına uygulanacaktır. Geliştirilecek yöntemlerin
validasyonu yapılarak birbirleriyle ve diğer tekniklerle seçicilik, kesinlik, doğruluk ve
hassasiyet yönünden kıyaslamaları yapılacaktır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda gıda
katkı maddelerinin analizleri konusunda ülkemizde son yıllarda yapılan kapsamlı bir
çalışmaya rastlanılmadı. Bu çalışma, sağlığımız için oldukça tehlikeli olan diğer gıda
katkılarının da, geliştirilecek olan yöntemler kullanılarak analizleri konusunda çalışmalar
yapmaya yönlendirecektir. Yasal sınırlara uymayan ürünlerin tespitinde firmalarla irtibata
geçilerek çalışılan gıda katkılarının yasal sınır düzeylerine indirilmesi sağlanacak ve bu
şekilde halk sağlına da katkıda bulunulacaktır.
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SUMMARY
The use of sweetener instead of sugar increased in the last 50 years. High rates
of carbohydrates especially sugar consumption in humans, are caused mainly
cardiovascular diseases, obesity (overweight), diabetes mellitus (diabetes) and other
illness. As a result interest in sweeteners has increased than the other sugar. Because of
the need for systematic regulation of diet prescription and the wide range production of
food containing sweeteners as additives, the varieties of the low-calorie diet foots and
pharmaceuticals in the commercial markets and pharmacie were increased. The
sweeteners are harmful to people health when the consumption of these substances
exceeded the amount of consumed daily. Today, variety of law-calorie foods, drinks and
dietary products are increased rapidly. Acesulfame–K, Aspartame, Saccharin and
Cyclamate are the sweeteners that most widely used in Turkey. In our country, there are
thousands of uncontrolled products (foods, drinks, pharmaceuticals) containing these
sweeteners as binary, ternary and quaternary combinations. So in our study, we will
develop new spectrophotometric methods for the determination of this combination. First
we will applicate the developed method for the analysis of synthetic mixture and then to
the commercial food , drink and pharmaceuticals samples will investigate the contained
amounts for the suitability of the values which were given in the international codects
(CAA) that created by the World Health Organization (WHO), Food Agriculture
Organization (FO). For this purpose, in the study, the derivative, the ratio derivative,
difference derivative, compensation derivative and multivariate calibration methods will be
developed and after the application of synthetic samples and will be applied to
pharmaceutical preparations on the market and to commercial foods. Validation of the
developed methods in terms of selectivity precision and accuracy will be made and the
methods will comprise with each other.
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Proje No: 2011-01-02-KAP01
POLİMER ESASLI ANTİMİKROBİYAL YÜZEYLER
Doç. Dr. Tarık EREN
Arş. Gör. Dr. Demet KARACA BALTA, Doç. Dr. Metin TÜLÜ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2014-09-05

ÖZET
Enfeksiyon kapma günümüzde önemli bir sağlık problemi oluşturmaktadır.
Özellikle bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması bu ilaçların etkisini
göstermesini önlemektedir. İkinci derece enfeksiyon kapma riski özellikle hastane
şartlarında meydana gelmektedir. Örneğin sadece Amerika’da yılda yaklaşık iki milyon
kişi ikinci dereceden enfeksiyon kapmakta ve yıllık 5 milyar dolar fazladan bir harcama
gerekmektedir. Bununla beraber yılda yaklaşık 50 bin kişi özellikle kateter
enfeksiyonundan hayatını kaybetmektedir. Patojenik bakteriler hemen hemen her
yüzeyde yaşar ve üreme imkanı bulur. Örnek olarak, telefonlar, çocuk oyuncakları,
hemşirelerin giydiği tekstil malzemelerinde, vücud içerisinde kullanılan plastik
malzemelerin (örneğin kateterler) yüzeylerinde bakteri varlığı görülmektedir. Bu gibi
malzemeler genelde antibakteriyel özelliğe sahip değildir ve enfeksiyon kapmada önemli
bir rol teşkil ederler. Son zamanlarda antibakteriyel yüzeylerin sentezlenmesi ve
bakterilerin biofilm oluşmasını önleme amaçlı çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Antibakteriyel polimerlerin sentezlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı özellikler
bulunmaktadır. Bu özelliklerin başlıcaları şöyledir: Geniş spektruma sahip olması, uzun
süre ortam şartlarına dayanıklı olması, ucuz olması ve özellikle vücud içerisinde
kullanılan implant malzemelerin ya da bandaj, yara bandı gibi malzemelerin antibakteryel
olarak modifiye edilmesinde toksik olmaması gerekmektedir. Amfifilik yapıdaki polimer
yapıları hücre zarını parçalar, dış ve iç çeperdeki osmatik basıncı etkilemesi sonucunda
hücrenin ölümü gerçekleşir. Çalışmamızda katyonik yapıda polimerler sentezlenecek ve
yüzeye (cam, plastik gibi) kovalent veya fiziksel olarak eklenecektir. Proje kapsamında
ayrıca katyonik polimerlerin içerisine Ag nanopartikülleri eklenerek (doped edilerek)
bakteri etkinliği üzerine sinerjistik etkisi incelenecektir. Bakteri test analizleri yüzeyde ve
solüsyon içinde yapılacak, sentezlenen polimerlerin katı ve sıvı fazda etkileri
incelenecektir.

189

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

SUMMARY
Infectious disease is a critically important global healthcare issue. For example,
two million nosocomial infections occur in hospitals in the United States annually and 5
billion dollars of added healthcare costs. The rapid development of bacterial resistance,
to even our most powerful antibiotics, is increasing at an alarming rate. Hospitals are the
main source and origin of multiple resistance bacteria and patients infected with these
clinical courses and then require prolonged hospital treatments.
Pathogenic bacteria can easily deposited on the common objects such as door
knobs, linen, public telephones, children toys as well. When these surfaces are touched
by infected people, then bacterial infections can be transferred. This is one of the primary
pathways for the acquisition of nocosomial infectious pathogens. These ordinary
materials are not antibacterial and they require modification. Increased effort has focused
on materials that limit bacteria colonization, in other words, biofilm formation, on their
surfaces in an effort to prevent the rampant growth of bacteria and the transmission of
infectious organisms. Polymeric antibacterial agents represent new developing direction
in this field and offer great promise for enhancing activity and selectivity. There are some
important properties for the antibacterial polymers: First of all, they should be very active
with high efficiency to a large range of microorganism; secondly life time activity should
be long enough; thirdly, toxicity to the environment should be taken into consideration;
behind that it should be produced at an acceptable cost; finally selectivity should be
enhanced during the design especially for application in implant materials. The
amphiphilic structure of synthetic polymers disrupt cell membranes, causing breakdown
of the transmembrane potential, leakage of cytoplasmic contents, and ultimately cell of
death.
In general, polymer biocides are considered to be polymers that kill all living
organisms and often the main motivation to make polymer biocides is to create highly
sterile materials or surfaces. In this study, cationic polymers will be synthesized and
added covalently or physically to the surfaces (glass, plastic etc.). In this study also,Ag
nanoparticles will be added to the cationic polymers and will be tested for their synergistic
effect. After that, all the polymers will be tested for their antibacterial efficiency both in
solution and at surfaces.
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Proje No: 2011-01-02-KAP02
YENİ PROLİN TEMELLİ ORGANOKATALİZÖRLERİN SENTEZİ VE ORGANİK
REAKSİYONLARDAKİ ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Çiğdem YOLAÇAN
Doç. Dr. Feray AYDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Emel PELİT,
Yüksek Lisans Öğrencisi Murat Emrah MAVİS, Yüksek Lisans Öğrencisi Aslı ÖZKAN
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Organokatalizörler, metal atomu içermeyen organik bileşiklerdir ve katalitik
miktarlarıyla kimyasal reaksiyonları hızlandırmaktadırlar. Ayrıca, molekül içindeki uzaysal
düzenlenmelerin öneminden dolayı, maddelerin temel özelliklerinin anlaşılması için,
kimyacıların enantiyoselektif sentezlere ilgisi giderek artmaktadır. Çevre dostu organik
reaksiyonların gelişmesiyle, organokatalizörlerin büyük avantajlarından dolayı, organik
sentezde yeni bir alan olarak asimetrik organokatalizörler ortaya çıkmıştır.
Organokatalizörlerin avantajları, neme ve oksijene duyarlılık içermemesi, kolaylıkla
hazırlanması (ya da bulunabilmesi), düşük maliyeti ve düşük toksisitesidir. Bu düşük
toksisite, metal katalizörler ile kıyaslandığında, onları farmasötik ara ürünlerin üretiminde
daha cazip kılmaktadır.
Molekül içindeki uzaysal yönlenmelerle birlikte yapı ve özelliklerde de değişim
olmaktadır. Bu temel özelliklerin değişiminin incelenmesi için organokatalizörler
kullanılarak uygun enantiyoseçici sentezler gerçekleştirilmektedir. Çoğu zaman; katalitik
miktarda kullanılan bu katalizörler son derece yüksek enantiyoseçicilik sağlamaktadır.
Özellikle, aldol kondenzasyonu ve Michael reaksiyonu, sentetik organik kimyada
yeni bir C-C bağ oluşumunu sağlayan önemli stratejilerdendir. (S)-Prolinin asimetrik aldol
ve Michael reaksiyonundaki yeteneği, son yıllarda etkin rol oynayabilecek diğer kiral
organokatalizörlerin araştırılmasını harekete geçirmiştir. (S)-Prolinin katalitik özelliğini
yitirmeyecek, prolin içeren örneklerin sentezi son derece önem arz etmektedir.
Bu çalışmamızda, organokatalizör olarak kullanılabilecek yeni pirolin yapısı içeren
katalizörler sentezlemeyi ve asimetrik organik reaksiyonlardaki etkinliklerini incelemeyi
planlıyoruz.
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SUMMARY
Organocatalysts are organic compounds which do not contain metal atom and
accelerate
chemical reactions in catalytical amounts. Besides, because of the
importance of molecular spatial arrangement, enantioselective synthesis draw chemist’s
attention for understanding the basic properties of compounds. Because of the great
advantages of organocatalysts, asymmetric organocatalysis have been appeared as a
new field in organic synthesis by the development of environmentally friendly organic
reactions. Some advantages of the organocatalysis are insensitivity to oxygene and
moisture, easy in availability or synthesis, low cost, and low toxicity. When compared with
metal catalysts, low toxicity is an important factor in production of pharmaceutical
intermediates.
Structure and properties can changed by molecular spatial arrangements.
Appropriate enantioselective synthesis have been performed by organocatalysts to
investigate the changes in the basic properties of compounds. Generally, these catalysts
have provided high enantioselectivity with catalytic amounts.
Especially, aldol condensation and Michael reaction are important strategies that
provide new C-C bond formation. The ability of (S)-proline in the asymmetric version of
these reactions have resulted in the investigation of effective chiral organocatalysis. The
synthesis of proline derivatives which keep the properties of (S)-proline is highly
important from the view of organic synthesis.
In this research, we have planned to synthesis of new catalysts which contain
proline structure and can be used as organocatalysts and to investigate their effect in the
asymmetric organic reactions.
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Proje No: 2011-01-02-KAP03
ANTİDEPRESAN VE ANTİPANİK İLACI OLAN TANDOSPİRON'UN ANALOGLARININ
SENTEZLENMESİ
Prof. Dr. Nüket ÖCAL
Öğr. Gör. Dr. Melek GÜL, Arş. Gör. Gökçe GÖKSU, Arş. Gör. Ömer Tahir GÜNKARA,
Arş. Gör. Bilgesu Onur SUCU
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Depresyon toplumda en sık rastlanan ruhsal bozukluktur. Yapılan araştırmalara
göre günümüzde, her on erkekten birisi ve her beş kadından birisi yaşamı boyunca bir
kez depresyon geçirmektedir. Bu yüksek oranlar nedeniyle, depresyon psikiyatrinin soğuk
algınlığı olarak bilinmektedir. Depresyonun her yaşta görülebilmesine karşılık, kadınlarda
en sık otuzbeş kırkbeş yaşları arasında, erkeklerde ise kırkbeş altmışbeş yaşları arasında
ortaya çıktığı saptanmıştır. İstatistiklerdeki en çarpıcı sonuçsa, kuşkusuz, depresyon
oranlarının yıllar içinde gösterdiği büyük artıştır. Son yirmi beş yılda toplumda depresyon
görülme sıklığının on ile yirmi kat arasında arttığı bildirilmektedir. Depresyon özellikle
gençler arasında son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, bazı araştırmacılar,
dünyanın melankoli çağına girmekte olduğunu ileri sürümektedirler. Buna karşılık,
depresyon ilaç tedavisine iyi yanıt veren bir bozukluktur. Hastaların büyük bölümünde
düzgün ilaç kullanımında belirgin bir iyileşme görülmektedir. Eğer uygun dozda ve yeterli
süre ilaç kullanımına rağmen istenen düzelme sağlanamazsa bazı ek ilaçlar ve son çare
olarak da elektroşok tedavisi denenmektedir.
Çağımızın hastalığı depresyonda en aktif kullanılan ilaç grupları fenilpiperazin
grubunu içerenler olup, bunlar içerisinde tandospiron en etkin olanıdır. Anti-agresif ve
serenik etki gösterip, 5-HT1A ve 5-HT1B reseptörlerine agonist, 5-HT2C reseptörüne de
antagonist olarak davranır.
Bu projemizde, tandospirondan daha aktif ilaç olarak kullanılacağına inandığımız
analoglarını, Diels-Alder, yer değiştirme, indirgen Heck (hidroarilasyon) ve 1,3-dipolar
siklokatılma reaksiyonlarından yararlanarak hazırlamayı planladık. Elde edilecek tüm yeni
bileşiklerin yapıları spektroskopik çalışmalarla aydınlatılacaktır.
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SUMMARY
Depression is the most common mental disorder in society.One of every ten men
and five women, each one having a depression throughout his life once. This is due to
high rates of depression known as the common cold of psychiatry. Depression can be
seen at any age.The most common in women between the ages of thirty-five forty-five,
forty-five of sixty-five for men between the ages emerges. In statics the most striking
outcome, of course, over the years showed a large increase in rates of depression. The
last twenty-five years, the incidence of depression in society has reportedly increased
from ten to twenty times. Depression in recent years, especially among young people is
growing. For this reason, some researchers argue that the world enters the age of
melancholy. In contrast, depression is a disorder that responds well to pharmacotherapy.
Significant improvements were seen in most of the patients using the drug properly. If
sufficient time, appropriate doses and despite the use of drugs not be achieved the
desired improvement in some of the additional drugs and electroshock therapy as a last
resort trying.
Disease, the most active of the drugs used in depression of our age groups are
containing phenylpiperazine group, these courses tandospirone comes between the
leading group. Tandospirone is the drug of the phenylpiperazine class which is serenic or
antiaggressive agent andact as an agonist at the 5-HT1A and 5-HT1B receptors and as an
antagonist at the 5-HT2C receptors.
In this project, we planned to prepare new analogues of tandospirone, which we
believe may affect a more active using Diels-Alder, substitution, reductive Heck
(hydroarylation) and 1,3-dipolar cycloaddition reactions. The structures of all new
compounds after purification will investigate with spectroscopic methods.
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Proje No: 2011-01-02-KAP04
SUDA ÇÖZÜNÜR MAKROMOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE AĞIR METALLERLE
KOMPLEKSLEŞME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Metin TÜLÜ
Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN, Arş. Gör. Ali Serol ERTÜRK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-03-05

ÖZET
Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) suda çözünebilen günlük hayatta sabun,
deterjan, köpük ve şelat ajanı gibi kozmetik ve ecza endüstrisinde katkı maddesi olarak
kullanılan bir moleküldür. Bu molekül bünyesinde bulundurduğu amin (NR2) ve
karboksilik asit (COOH) gruplarıyla suda çözünür olmakla kalmayıp ayni zamanda metal
iyonlarıyla iyi bir kompleks yapıcı şelat özelliğine de sahiptir.
Bu çalışmada yeni dendritik monomerler sentezlenerek EDTA ya bağlanacak ve
ligand özelliği çok iyi bilinen EDTA deki âmin ve karboksilik gruplarının miktarı ve çeşitliliği
artırılacaktır. Böylelikle EDTA dan yola çıkılarak polimerler oldukça değerli (çok daha
fonksiyonel olduğundan) bir makromolekul sentezlenecektir. Molekülün yüzeyindeki
anyonik ve katyonik gruplar uygun pH değerlerinde suda bulunması muhtemel negatif ve
pozitif iyonların tutulmasında önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Sentezlenecek
malzemeler çevresel amaçlar için uygun olduğu gibi eğer uygun metallerle (Pd, Pt, Ru,
Ni, vb.) koordine edilirse homojen katalizör özelliği de göstermesi beklenmektedir.
SUMMARY
Etylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is well known water soluble ligand which
is used as an additive in soap, detergents, foam and many other industries. Main
advantage of this molecule is bearing some functional groups such as amine (NR2) and
carboxylic acid (COOH). These groups make it not only water soluble but also important
potent against the metal ions to make effective complexation.
Present study aims to synthesize new dendritic monomer that is aimed to couple
with EDTA, to increase the chelate character of mentioned molecule (EDTA). By this way
commercial molecule will be bearing more functional groups on their surfaces and
become better ligand against the cationic or anionic ions. In addition to that, if amine and
carboxylic acid enriched molecules are coordinated with some transition metals (Pd, Pt,
Ru, Ni, etc.) it is expected that, they will have homogenous catalytical properties.
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Proje No: 2011-01-02-KAP05
PAMAM TİPİ DENDRİMERLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Metin TÜLÜ
Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN, Arş. Gör. Ali Serol ERTÜRK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-03-05

ÖZET
Dendrimerler çok fonksiyonlu bir merkezden büyüyen çok düzgün bir yapıya
sahip çok dallı ve üç boyutlu makro moleküllerdir. Bu yapısal özellikler ile oldukça ilginç
fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptirler. Çekirdekten başlayarak simetrik bir şekilde yeni
grupların eklenmesi dendrimerlerin üstel olarak büyümesini sağlar. Dendrimerlerin
işlevselliği kullanılan çekirdeklere, son gruplara ve boşluklu alanlara bağlıdır. Bu
çalışmada bu parametreler göz önüne alınarak kovensiyonel klasik ve mikro dalga
yöntemlerle yeni dendrimerler sentezlenecektir. Bu çalışmada Poly(oksipropilen) triamin,
ve Trimezik asit çekirdek olarak seçilecek ve bu çekirdeklere Michael ekleme reaksiyonu
ile aminli çekirdeklere metil akrilat eklenerek dendritik makromoleküllerin sentezlenmesi
planlanmıştır. Oluşan esterik dendrimerler hidroliz edilerek suda çözünür hale
getirilecektir. Bu yolla farklı dendronlar kullanılarak iki, üç ve dört kollu PAMAM tipi
dendrimerler sentezlenecektir. Sentezler genelde mikrodalga yöntemiyle yapılıp ihtiyaç
duyulduğunda klasik yöntemlerle de başvurulacaktır. Sentezlenen maddelerin
karakterizasyonu FT-IR, 1H NMR ve 13C NMR ve Elemental analiz yöntemlerle
yapılacaktır. Ortaya çıkacak urunun antimikrobiyal ve antibakteriyal özellikleri
araştırılacaktır.
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SUMMARY
Dendrimers are highly branched three dimensional macromolecules with welldefined structures constructed around a multifunctional central core. These structural
characteristics exhibit good physical and chemical properties. Their synthesis are arising
from a core, symmetrically additions of new groups help the dendrimer to grow
exponentially. The functionalities of the dendrimers depend on cores, terminal groups and
void spaces. In this study, the effects of these parameters have been analyzed by using
different cores, terminal groups and void internals. Most of the planned dendrimers will be
synthesized by microwave assisted technique. By this project; Poly (oxypropylene)
triamine and Trimesic acid will be used as dendritic cores. In order to obtain related
esteric dendrimers methyl acrylate will be added to these cores by Michael addition
reaction methods. Then the esters will be converted to carboxylic acids to make them
water soluble. So that two, three, and four branched PAMAM type dendrimers will be
synthesized by using different dendrons. As synthetic methods mostly microwave
irradiation technique will be applied and alternatively conventional methods will be also
used when it is required. Synthesized materials will be characterized via FT-IR, 1H NMR,
and 13C NMR spectroscopy. Finally, antibacterial and antimicrobial properties of these
dendrimers will be studied.
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Proje No: 2011-01-02-KAP06
ÇOK DİŞLİ SELAT AJANI SENTEZİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON
YÖNTEMLERİ İLE METAL İYONLARININ KANTİTATİF TAYİNİNDE KULLANILMASI
Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN
Doç. Dr. Metin TÜLÜ, Arş. Gör. Ali Serol ERTÜRK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-03-05

ÖZET
Bir poli amino karboksilik asit olan Dietilen triamin pentaasetik asit (DTPA), beş
karboksilik asit grubu içeren dietilen triamin omurgasına sahip bir moleküldür. Molekül, bu
hali ile Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)’ in genişlemiş versiyonu olarak görülebilir ve
benzer amaçlar için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. DTPA çok kuvvetli bir metal
şelatdır ve radyo farmasötik kimyada bağlanma potansiyeli düşük olan metallerin
bağlanma potansiyelini arttırmak için sıklıkla kullanılır.
Bu çalışmada dietilen triamin pentaasetik asit (DTPA) 'ten yola çıkarak, öncelikle
dietilen triamin pentaasetikasit dianhidrit (DTPA-DA) sentezlenecektir. Sentezlenen bu
ürün, tris(hidroksimetil) aminometan ile modifiye edilerek metal iyonlarına karsı ilgisi
artırılmaya çalışılacaktır. Sentezlenen DTPA türevi yeni ligant; çeşitli metal, ağır metal ve
lantanit serisi metallerinden Gd(III) ile kompleks oluşturarak MRI kontrast ajanlık olma
kapasitesi artırılmaya çalışılacaktır. Molekülün çok dişli bir koordinasyon bileşiği haline
dönüşmesi beklenmektedir.
Sentezlenen bu bileşikler çeşitli metallerin kantitatif tayininde reaktif olarak
kullanılacaktır. Kalibrasyon modelleri için gerekli veriler deneysel tasarıma göre yapılan
deneylerden elde edilecektir. Elde edilen bu veriler faktör analizi (PCA) ve çok değişkenli
kalibrasyon yöntemlerinde (PCR,PLS vb) kullanılarak modeller yapılacaktır. Bu modeller
bilinmeyen derişimlerin tayininde kullanılacaktır.
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SUMMARY
Diethylene triamine pentaacetic acid (DTPA), which is a kind of
polyaminocarboxylic acid, has a backbone with five carboxylic groups. The molecule can
be considered as the new version of Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and it is
used similar area. Since DTPA is a challenging molecule to interact with metal ions which
have low binding potentials. So it is accepted as a strong metal chelator and mainly used
in the field of radiopharmaceutical chemistry.
Present study aims to increase the metal bonding potential of DTPA by modifying
with tris(hydroxymethyl)aminomethane through its dianhydride form. So that it will
become a novel multi dentate ligand having higher affinity towards to metal ions. Starting
from DTPA, its dinanhydride (DTPA-DA) form will be synthesized first. Then this product
will be modified with tris (hydroxymethyl) amino methane. So that, DTPA will become
powerful dentate having high affinity to metals ions and form better complexation with
various metals, heavy metals and Lanthanide series metal such as Gd(III) to be good
MRI contrasting agent. It is expected that DTPA will be good coordination molecule.
Synthesized molecules will be used as a reactant in quantitative determination of
various metal ions. Data required for calibration models will be obtained from the
measurements performed according to experimental design.
Models will be settled up by using the obtained data in factor analysis (PCA) and
multivariate calibration methods (PCR, PLS, etc.). Finally, these models will be used for
the determination of unknown concentrations.
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Proje No: 2011-01-02-KAP07
ÇEŞİTLİ MİKROORGANİZMA TÜRLERİNDEN (TRİCHODERMA REESEİ, HYPOCREA
JECORİNA, ASPERGİLLUS NİGER VE POLYPORUS SP.) GLUTAMİNAZ ENZİMİNİN
ÜRETİMİ, SAFLAŞTIRILMASI VE BİYOSENSÖR YAPIMINDA KULLANIMININ
ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Emine KARAKUŞ
Prof. Dr. İnci ARISAN, Dr. Neşe ATACI, Arş. Gör. İbrahim Ethem ÖZYİĞİT,
Yüksek Lisans Öğrencisi Dilara BÜLBÜL
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2014-09-05

ÖZET
Bu projede öncelikle Trichoderma reesei, Hypocrea jecorina, Aspergillus niger ve
Polyporus sp. mantarlarından glutaminaz enziminin üretimi ve saflaştırılması yapılacak
olup enzimin saflaştırılma işleminden sonra glutamin tayini için kullanılmak üzere,
amonyum iyonoforu olarak nonaktinin kullanıldığı poli(vinilklorür) (PVC) amonyum-seçici
membran elektrot üzerine glutaminaz enziminin çeşitli kimyasal yöntemler ile immobilize
edilmesi ile amonyum-seçici potansiyometrik biyosensör hazırlanacaktır.
Hazırlanan glutamin biyosensörünün optimum çalışma koşullarını belirlemek
amacı ile enzim konsantrasyonu, tampon konsantrasyonu, tampon pH’sı, sıcaklık,
karıştırma hızı ve enzim immobilizasyon yönteminin biyosensör cevabı üzerine etkileri
incelenecek, biyosensörün ömrü, tekrarlanabilirliği, duyarlılığı, tayin aralığı ve tayin sınırı
belirlenecektir. Ayrıca hazırlanan biyosensör ile serum ve diğer biyolojik kaynaklarda
glutamin tayini yapılacak, elde edilen sonuçlar bunlar için geliştirilmiş olan standart
yöntemler ile karşılaştırılacaktır. Umulan sonuçlar elde edildiğinde bu biyosensörün ticari
biyosensöre dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği çeşitli bilim dallarındaki araştırmacılarla
tartışılacak ve disiplinlerarası bir biyosensör ekibi kurulması konusunda girişimlerde
bulunulacaktır.
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SUMMARY
In this project, production and prufication of glutaminase enzyme from
Trichoderma reesei, Hypocrea jecorina, Aspergillus niger ve Polyporus sp.species is
carried out. After purification procedure, potentiometric biosensors for determination of
glutamine by immobilized using several chemical methods of glutaminase enzyme from
these species onto poly(vinylchloride) (PVC) ammonium-selective membrane electrode
prepared by using nonactine as ammonium-ionophore will be prepared.
To determine optimum working conditions of prepared glutamine biosensors,
enzyme concentration, buffer concentration, buffer pH, temperature, stirring rate and
enzyme immobilization procedures on the response to the each prepared biosensors will
be investigated; the lifetime reproducibility, sensitivity, detection limit of each biosensor
were determined. In addition, amino acids mentioned above will be determined in several
samples; the obtained results will be compared with standard methods developed for this
amino acids. When the expected results are obtained, they will be discussed with
researchers from different science areas whether several of these biosensors can be
used as commercially and there will be an attempt for organizing an interdisciplinary
biosensor team.
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Proje No: 2011-01-02-KAP08
SUYUN ELEKTROLİZİNDEN HİDROJEN GAZI ÜRETİMİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
GELİŞTİRİLMESİ
Doç. Dr. İkbal KOYUNCU
Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR, Arş. Gör. Enise KAHRAMAN
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2014-09-05

ÖZET
Enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar, modern sanayi toplumunun ekonomik olarak
büyümesinde büyük öneme sahiptir. Fakat günümüzde dünya enerji kaynaklarının büyük
çoğunluğunu oluşturan fosil yakıtların sınırlı olması fiyatlarının sürekli artması,CO2
emisyonu nedeniyle atmosferin sera etkisinin giderek artması ve bunun dünyadaki
ortalama sıcaklığı arttırması gibi nedenlerden dolayı, bütün dünyada ve özellikle
gelişmekte olan ülkelerde alternatif enerji kaynakları üzerine yoğun çalışmalar yapılması
gereğini ortaya çıkartmaktadır. Artan enerji tüketimini karşılayacak alternatif yöntemler
geliştirilirken, bu yöntemlerin çevreye etkileri de önem kazanmıştır. Birçok enerji uzmanı,
yenilenebilir kaynakların kısıklı yönlerinin, tüm alanlarda hidrojen enerji sistemi
kullanılarak çözülebileceği görüşündedir.
Hidrojen, doğal bir yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanarak
üretilebilen, enerjinin depolanmasını, taşınmasını ve istenilen türden bir enerjiye
çevrilmesini sağlayan sentetik bir yakıttır.Hidrojen bir enerji taşıyıcısı olarak
avantajlarından en önemlisi toksik olmayan ve korozyona neden olmayan bir element
oluşudur.Bu yüzden hidrojenin kullanilmasi tehlikesiz ve çok basittir. Kirliliğe neden
olmayan hidrojen,geri dönüşümünde su üreterek
doğal çevrime girer. Hidrojen
üretiminde kullanılan çeşitli kaynaklar ve teknolojiler vardır; doğal gaz, kömür, benzin,
methanol veya biokütleden ısıyla; baktriler ve alglerden fotosentezle;elektrik veya güneş
ışığı ile suyu parçalayarak hidrojen üretilebilir.
Bu çalışmada, suyun elektrolizi için yeni bir metal oksit elektrot denenecektir. Bu
amaçla;metalik zirkonyum özel koşullarda yüzey oksidasyonuna tabi tutularak üzeri metal
oksit ile kaplanmış olan zirkonyum metali elektrot olarak kullanılacaktır. Elektrolite
daldırılmış zirkonyum metaline alternative akım verildiğinde bu elektrot metal/ metal oksit/
elektrolit yapısında bir diot davranışı gösterecektir. Elektrolite geçen akım ise doğru akım
olcaktır. Böylelikle karşısına konulan inert bir elektrot (örneğin grafit elektrot) ile
çözeltideki iyonlar elemental hale geçecektir.Bu sayede; örneğin kuvvetli elektrolit
katılmış su, alternative akımla elektroliz edilerek hidrojen gazı üretilecektir. Yapılan ön
çalışmalarda bu verim %99 akım verimine kadar çıkılabilmiştir. Isı problemi olmadığından
bu oluşturulan diot sisteminden çok yüksek akım geçirme olanağı vardır. Böylece çok
kısa bir zaman diliminde büyük miktarda hidrojen gazı üretilebilecektir.Projenin ilerleyen
aşamasında elektrolitik metal kaplama olanakları da araştırılacaktır.
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SUMMARY
As energy source fossil fuels have great importance for modern industrial society
economic growth. The vast majority of the world's energy resources are fossil fuels, but
today they are limited and getting continuously increasing prices, CO2 emissions gradual
increases the greenhouse effect and average temperature increase of the atmosphere in
the world, because of these problems especially developing countries have to focus on
the necessity of intensive studies on alternative energy sources. Developing alternative
methods to meet the increasing energy consumption, environmental effects of these
methods has gained importance. Many energy experts, limited aspects of renewable
resources, can be solved by using hydrogen energy system in all areas of the opinion.
Hydrogen fuel is not a natural fuel; it is a synthetic fuel which produced using
primary energy sources, energy storage, transportation and the desired kind of energy to
be translated. The most important advantage of hydrogen as an energy carrier element is
that non-toxic and non corrosive. This is why hydrogen is not dangerous and very simple
to use. Non-polluting hydrogen, producing water recycling into the natural cycle. There
are a variety of resources and technologies used in the production of hydrogen, natural
gas, coal, gasoline, methanol, or biomass heat, bacteria and algae photosynthesis,
sunlight, electricity or hydrogen can be produced with a water break.
In this study, a metal oxide electrode for electrolysis of water will be tested. For
this purpose, metallic zirconium subjected to surface oxidation special conditions and
zirconium metal electrode is coated with metal oxide as above will be used. zirconium
metal immersed in electrolyte, alternative power comes with this electrode metal / metal
oxide / electrolyte structure will show the behavior of a diode. DC will be through the
electrolyte. Thus, placed in front of an inert electrode (e.g. graphite electrode) and the
solution will become the elemental ions. In this way, for example, participated in the
strong electrolyte water, hydrogen gas will be produced by alternative current electrolysis.
The preliminary studies, the yield increased to 99% current yield. There is not heat
problem so it has created the opportunity to spend diode current system is too high.
Thus, in a very short period of time, produce a large amount of hydrogen gas.
Later stage of the project is also explored possibilities of the electrolytic metal
plating.
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Proje No: 2011-01-02-KAP09
METAL-HİPPÜRİK ASİT KOMPLEKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU,
FLORESAN ÖZELLİKLERİ İLE KARARLILIK SABİTİ, KOŞULLU OLUŞUM SABİTİ VE
PH ARALIĞININ POTANSİYOMETRİK TAYİNİ
Doç. Dr. İkbal KOYUNCU
Arş. Gör. Dr. Mevlüde CANLICA, Arş. Gör. Enise KAHRAMAN, Arş. Gör. Deniz ARSLAN,
Yrd. Doç. Dr. Savaş SÖNMEZOĞLU
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2014-09-05

ÖZET
Hippürik asit, ( hippH), N-benzoylglycine, benzoilaminoasetik asit, otçul
hayvanların ve az miktarda da insan idrarında bulunan aminoasitlerden birisidir. Liebig at
idrarından izole edilen ve benzoik asitten farklı olarak azot içeren hippürik asidi ilk
keşfeden bilim adamıdır . Hippürik asit; benzoik asidin bir metaboliti olarak en basit
aminoasit olan glisin ile reaksiyonu sonucu karaciğerde sentezlenmekte ve idrar şeklinde
de organizmadan atılmaktadır.
Koordinasyon kimyası metallerle protein arasındaki etkileşimle ilgili olarak amino
asitlerin donor özellikleriyle uzun yıllardan beri ilgilenmektedir. Son yapılan çalışmalar ise;
koordine olmuş basit ve kolay yorumlanabilir modellere sahip amino asitlerin metal içeren
bazı biyolojik sistemlerdeki reaktivitelerine yoğunlaşmıştır.
Hippürik asit amid grubundaki azot ve oksijen atomu ile karboksilik asit
grubundaki oksijen atomu olmak üzere üç tür donöre sahip monokarboksilik bir asittir.
Bu çalışmanın ilk kısmında, literatürdeki bilgilere dayanarak benzoil klorür ve
glisin reaksiyona sokularak hippürik asit sentezlendi. Ön çalışma yapmak amacıyla,
çalışmanın ikinci kısmında, bu glisin türevi etanolde geri soğutucu altında 70 °C’da
Magnezyum(II)klorür ile reaksiyona sokularak hippürik asidin magnezyum kompleksi elde
edildi. Yapılan çalışmayı geliştirmek amacı ile; bu projede hippurik asidin Cu(II), Ni(II),
Zn(II), Co(II), Mn(II) Lu(III), Ti(IV), Fe(III) ve Sn(II) kompleksleri sentezlenecek ve oluşan
bu metal komplekslerinin karakterizasyonu amacı ile elementel analiz, schottky diode,
spektral metodlar (IR, X-Ray, 1H-NMR, UV-Vis, Kütle) uygulacaktır. Elde edilen metalhippurat komplekslerine ait kararlılık sabitleri potansiyometrik olarak Irving-Rossotti
yöntemi kullanılarak sabit sıcaklık ve iyonik şiddette tayin edilecektir. Oluşan
komplekslerin koşullu oluşum sabitleri hesaplanacak ve buradan da kompleksleşmenin
ortaya çıktığı pH aralıkları bulunacaktır.
Bu proje, 2011-2014 yılları arasında proje ekibiyle üç yılda tamamlanacaktır.
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SUMMARY
Hippuric acid, (hippH), N-benzoylglycine, benzoylaminoacetic acid, one of the
amino acids, present in the urine of herbivorous animals; also in smaller amounts in
human urine. Liebig is the first who discover the compound named hippuric acid which
was isolated from equine urine and in contrast to benzoic acid, it contains nitrogen.
Hippuric acid is synthesized in the liver as derivative of glycine as a metabolite of benzoic
acid urinary excretion.
Coordination chemists have been interested for many years in the donor
properties of amino acids as models for metal–protein interaction and recent studies have
also emphasized the reactivity of coordinated amino acids in the hope of finding simple
and easily interpretable models of reactivity of some biological system which contain
metals.
Hippuric acid is a monocarboxylic acid with three types of donor site: the nitrogen
and oxygen atoms of the amide group, and the oxygen atom of the carboxylic acid group.
In this paper, primarily hippuric acid, which will be use as a ligand, was
synthesized on the strength of literature knowledges. For preliminary work, secondarily,
this glycine derivative was reacted with magnesium(II)chloride, in ethanol, on reflux at 70
°C and hippuric acid magnesium complex was obtained. For improve this study, in this
project Cu(II), Ni(II), Zn(II), Co(II), Mn(II), Lu(III), Ti(IV), Fe(III) and Sn(II) complexes of
hippuric acid will be synthesized and characterized by elemental analysis, schottky diode
and spectral methods (IR, X-Ray, 1H-NMR, UV-Vis, Mass). Stability constants of the
getting metal-hippurate complexes will be determined potentiometrically by using IrvingRossotti methods at constant temperature and ionic strength. Conditional formation
constants for complexes will be calculated and pH ranges that complexation occurred will
be found.
This project will be completed by a project team from 2011 to 2014 within two
years.
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Proje No: 2011-01-02-KAP10
BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ DOĞAL
ADSORBANLAR İLE EKONOMİK ARITIM YÖNTEMLERİ
Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR
Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN, Arş. Gör. Dr. Fatma TURAK, Dr. Ahmet Lütfi UĞUR,
Arş. Gör. Öznur DÜLGER
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Son yıllarda su kirliliği kontrolü büyük önem kazanmıştır. Alıcı su kaynaklarına
verilen boyarmaddeler organik yük olarak bu kirliliğin küçük bir kısmını oluşturmaktadır;
ancak alıcı ortamda çok küçük konsantrasyonlarda boyarmadde bulunması bile estetik
açıdan istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle boyarmadde içeren tekstil endüstrisi
atıksularından renk giderim prosesleri ekolojik açıdan önem kazanmaktadır. Bugün
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde endüstriyel atıksulardan rengin de azaltılması
konusunda baskılar bulunmaktadır. Bu sebeple renk giderimi konusundaki çalışmalar
yoğunluk kazanmıştır. Endüstriyel kaynaklı boyarmadde içeren atıksuların arıtımı zordur
ve ileri arıtma teknikleri gerektirir.
Proje ile önemli bir çevre problemi yaratan tekstil atıksularının içerdiği
boyarmaddelerin özellikle bazik ve reaktif boyarmaddelerin adsorpsiyon yöntemi ile doğal
materyaller kullanarak giderilmesi amaçlanmıştır. Adsorpsiyonun bu tür atıksuların
arıtımında en yaygın ve en etkili yöntem olarak kullanıldığı bilinmektedir. Renk giderim
amacı ile aktif karbon kullanan filtre yataklarında bakteri ve diğer organizmaların
çoğaldığı ekonomik problemler oluşturduğu belirtilmektedir. Bu nedenle antibakteriyel,
antimikrobiyel ve ayrıca antikorozif etkisi bilinen tannenleri % 25-30 oranında içeren,
ülkemizde dağlık alanlarda bol miktarda yetişen sumak yaprakları ve sumak
yapraklarından ekstraksiyonla elde edilen ekstre ile sentezlenecek reçine kullanılarak
daha çok akrilik ve pamuk elyaf ve dokumada kullanılan bazik ve reaktif boyarmaddelerin
giderilmesi için optimum koşullar araştırılacaktır. Her iki adsorban kullanılarak çalışılacak
boyaların giderilmesi için gereken optimum deneysel şartlar batch adsorpsiyon tekniği ile
farklı sıcaklık, temas süresi, tanecik büyüklüğü, pH, başlangıç boya konsantrasyonu ve
adsorban miktarı gibi parametreler araştırılarak saptanacaktır. Denge adsorpsiyon
verilerinin Langmuir ve Freundlich izotermlerine uygunluğu araştırılarak adsorpsiyonun
türü ve adsorbanın kapasitesi belirlenecek, aktif karbon ve literatürde kullanılan diğer
doğal adsorbanlar ile kıyaslanacaktır. Adsorplanmadan kalan boyaların tayini türev
spektrofotometrik yöntem ile yapılacak ve geliştirilen yöntem ile tekstil atıksularından
bazik ve reaktif boyaların uzaklaştırılması süreciyle birlikte bakteriyel aktivitenin
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durdurulabileceği (KOİ ve BOİ değerleri ölçülerek araştırılacaktır), arıtma tesisinde
kullanılacak çelik malzemelerinde ömrünün uzatılabileceği düşünülmektedir.
Bu projenin adsorpsiyon konusunda deneyim kazanmış, ulusal ve uluslararası
sempozyumlarda bildirileri olan proje yöneticisi ile bilimsel literatürde yayın yapmış olan
araştırmacıların tecrübeleri ile 2 yıllık sürede bitirilmesi hedeflenmiştir.
Bizler geliştireceğimiz adsorpsiyon tekniğinin endüstriyel alanda kolaylıkla
uygulanabileceğini düşünmekteyiz. Geliştirilecek yöntemin ülkemizde faaliyet gösteren bu
tür boyaları kullanan endüstri dallarında ve ayrıca küçük yerleşim merkezlerinde, içme
sularının arıtılması alanında kapı açacağına kuvvetle inanmaktayız.
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SUMMARY
The control of water pollution has become of increasing importance in recent
years. This discharge of dyes into the receiving waters constitutes only a small a portion
of water pollution. However the presence of very low concentration of dyes in receiving
waters is aesthetically undesirable. Therefore, treatment processes removing dyes from
textile effluents have become important in order to conserve receiving waters. Today,
there are some mandatory rules for color removal was intensively wastewater in
developed and developing countries. Therefore, studies on color removal were
intensively concerned. The treatments of wastewaters contained dyestuff are difficult and
it requires specials advanced treatment technologies.
The aim of the present work is to study the removal of dye (especially basic and
reactive dyes) with natural materials by adsorption methods which are important
considerations during the treatment of textile effluents. It is known that adsorption is one
of the methods commonly and efficiently used for treatment for these type wastewaters. It
has been stated, the augmentation of bacteria and other organism in filter beds, where
active carbon is used to remove color, results in major economical problems. Therefore,
optimum conditions for removal of basic and reactive dyes will be investigated by using
sumac leaves that are known to contain tannins which have antibacterial, antimicrobial
and anticorrosive effects, and that are widely grown in the highlands of our country, and
by using synthesized of resin with sumac leaf extracts. The optimal experimental
conditions that are required to investigate the removal of basic and reactive dyes by both
adsorbents are going to be established via the batch adsorption technique and using
several parameters such as temperature, contact time, particle size, pH, initial dye
concentration and adsorbent amount. The capacity of the adsorbent and the type of
adsorption is going to be determined by searching the harmony of the equilibrium
adsorption data with the Langmuir and Freundlich isotherms and the adsorbent will be
compared with active carbon and other natural adsorbents previously mentioned in the
literature. The remaining dye that is not adsorbed is will be assessed by derivative
spectrophotometric method and by measuring KOI and BOI values it will be investigated
whether the developed method is able to terminate bacterial activity in combination with
the process of removal of the basic and reactive dyes from textile effluents. It is also
expected that it is possible to extend the usage time of the steel materials in the
treatment facilities.
This project has been purposed to be completed for 2 years duration with
contributions a project manager has experience on adsorption with their researches on
Project and presentations in national and international conferences and researchers with
their experiences on adsorption that they have had publications in scientific literature.
We believe that the adsorption technique under our investigation can be applied
easily in industrial sector. We have strongly believed that the developed method will be
helpful in some industry branches which have occupation and use such as dyes in our
country and also for treatment of drinking water in urban areas.
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Proje No: 2011-01-02-YULAP01
PULLULANAZ ENZİMİNİN FARKLI TAŞIYICILARDA İMMOBİLİZASYONU VE BAZI
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Ayşegül PEKSEL
Yüksek Lisans Öğrencisi Canda ULUTÜRK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Günümüz biyoteknolojisinde enzimlerin kullanımı giderek önem kazanmaktadır.
Bu enzimlerden pullulanaz önemli biyoteknolojik enzimler arasındadır. Pullulanazlar,
nişastanın hidrolizi için gıda, deterjan, tekstil ve kağıt endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Hidrolaz sınıfı enzimlerden olan pullulanaz (pullulan-6-glukanohidrolaz, EC.3.2.1.41)
nişastadaki α-1,6-glikozidik bağlarını hidrolizler ve son ürün olarak maltotrioz oluşturur.
Pullulanaz şeker şuruplarının üretimi için nişasta işleme endüstrisinde diğer amilolitik
enzimlerle (α-amilaz, -amilaz, glukoamilaz) birlikte kullanılır. Ayrıca karbonhidratların
yapı tayini çalışmaları için yararlı bir araç olarak büyük önem kazanmıştır.
İmmobilizasyon, sürekli katalitik proseslerde kullanmak üzere enzim molekülünü
katı bir destek üzerine sabitlemektir. Endüstride immobilize enzim kullanılmasının bir çok
avantajları bulunmaktadır. Bunlar arasında enzimin defalarca kullanılması, ürünlerden
ayrılmasının kolay olması, reaksiyonu hızla durdurma imkanı ve enzim kararlılığının
arttırılması sayılabilir.
Hypocrea jecorina endüstriyel öneme sahip bir küf mantarıdır. Bu küf doğal
ekstrasellüler enzimlerin fermantatif üretiminde kullanılır.
Bu çalışmada, pullulanaz H. jecorina’dan elde edilecektir. H. jecorina pullulanazı
adsorbsiyon, kovalent bağlama ve tutuklama gibi çeşitli tekniklerle immobilize edilecek ve
immobilize enzimin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri araştırılacaktır. Ayrıca enzimin
depo, pH ve termal kararlılıkları da incelenecektir.
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SUMMARY
Use of enzymes has been attracted considerable interest specially in
biotechnological applications. Pullulanase are important biotechnological enzymes that
are used in industry such as in food, detergent, textile and paper. Pullulanase is belong
to the hydrolases class of enzymes (pullulan-6-glucanohydrolase, E.C. 3.2.1.41) and
hydrolyzes the α-1,6-glycosidic linkages in starch and produces maltotriose as the end
product. It is generally used in combination with other amylolytic enzymes (α-amylase, amylase, glucoamylase) in the starch processing industry for the production of sugar
syrups. Moreover, it has gained significant attention as a useful tool for structural studies
of carbohydrates.
Immobilization means the localization of enzyme molecules in a solid support for
continuous catalytic process. Enzyme immobilization onto solid supports provides several
advantages such as the possibility to re-use the biocatalyst due to the ability to work with
a confined bioreactor. This fact allows processes to operate in continuous mode, an easy
separation of enzyme from products, rapid stopping of reactions, and improvement of the
enzyme’s stability. All these advantages allow the economical enhancement of enzymatic
processes
Hypocrea jecorina is a fungus of noteworthy industrial importance, mainly
because of its employment in both fermentative production of native extracellular
enzymes.
The objectives of this work are preparation of pullulanase from H. jecorina and
immobilization by various techniques such as adsorption, covalent coupling and
entrapment. Some physical and chemical properties of the immobilized enzyme will be
investigated. In addition, storage, pH and thermal stability of immobilized enzyme will be
examined.
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Proje No: 2011-01-02-YULAP02
MEZOMORFİK ÖZELLİKLERİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Feyza SESİGÜR
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Bu çalışmada ilk olarak mezomorfik özellik gösteren 5-dodesiloksi-2-[[[4-(s)(2metilbutoksi)fenil]imino]metil]fenol sıvı kristali sentezlenecektir. Ikinci olarak, ters gaz
kromatografi (TGK) yöntemine göre, sıvı kristal-çözücü sistemleri için çözücülerin
alıkonma hacimleri belirlenecek ve alıkonma diyagramları çizilecektir. Alıkonma
diyagramlarından sıvı kristalin faz geçiş sıcaklıkları belirlenecektir ve bulunan sıcaklıklar
optic polarizasyon mikroskobu ve termal analiz yöntemleriyle bulunan sıcaklıklar ile
karşılaştırılacaktır. Daha sonra sentezlenen sıvı kristalin isomer seçiciliği ters gaz
kromotografisi yöntemiyle araştırılacaktır. Elde edilen alıkonma diyagramlarından
termodinamik denge sıcaklıkları belirlenecek ve sentezlenen sıvı kristalin bu sıcaklıklarda


sonsuz seyreltiklikteki aktivite katsayıları, 1 , Flory-Huggins ve hal denklemi etkileşim


*


parametreleri (  12 ve  12 ), entalpik etkileşim parametreleri, χ h , etkin değişim enerji

parametreleri X 12 , değişim entalpi, X 12 ve entropi parametreleri, Q12, çözücülerin kısmi
molar sorpsiyon ısıları,

H 1, sorp

, çözücülerin sonsuz seyreltiklikteki kısmi molar karışma


1

ısıları, H , çözücülerin molar buharlaşma ısıları,
hesaplanacaktır.
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SUMMARY
In this study, firstly 5-dodesiloksi-2-[[[4-(s)(2-methylbutoksi)fenil]imino]methyl]
fenol which has mesomorphic properties will be synthesized. Secondly, according to
inverse gas chromatography technique, the retention volume will be determined and
retention diagram will be plotted for liquid crystal and solvent systems. It will be
determined the phase transition temperatures for liquid crystal from retention diagrams
and the values will be compared to those determined temperatures by optical polarizing
microscopy and differential scanning calorimetry.
Then,
the isomer selectivity of
synthesized liquid crystals will be investigated via inverse gas chromatography technique.
The thermodynamic equilibrium transitions of liquid crystalline material will be determined
according to retention diagrams and it will be calculated some thermodynamic
parameters of synthesized liquid crystal such as the weight fraction activity coefficients of


the solvents at infinite solution, 1 , Flory-Huggins and hard core polymer-solvent


*


interaction parameter, (  12 and  12 ), the enthalpy interaction parameters, χ h effective

exchange energy parameters, X 12 , the exchange enthalpy parameters, X 12 , entropy
parameters, Q12, the partial molar heat of sorption,
mixing, H


1

and molar heat of vaporization,

H v
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Proje No: 2011-01-02-YULAP03
NANO TİO2 – B2O3 DOPLANMASI, YAPISININ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih Serkan USTA
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Çinko Borat (2ZnO.3B2O3.3,5H2O) uygun sıcaklık koşullarında yüksek
dehidrasyona sahip özelliği ile polimer sistemlerde alev geciktirici olarak geniş uygulama
alanlarına sahiptir. Fakat çinko borat partükülleri polimer matrikslerde zorlukla
dağılmaktadır bu nedenle endüstride kullanımların önündeki bu engel sol-jel ve
hidrotermal yöntem kullanılarak nano boyut mertebesinde sentezlenerek ortadan
kalkmaktadır. Sol-jel ve hidrotermal yöntemle gerçekleşen bu sentez oleik asitin de
katılmasıyla hidrofobik nano çinkoborat 2ZnO.3B2O3.3,5H2O ın eldesine gidilebilmektedir.
Buradaki reaksiyon, çinko oksit ve borik asidin oleik asid varlığında katı-sıvı
reaksiyonudur. Morfolojik ve mikroskopik analizleri ile incelenecek olursa bu metod kirlilik
oluşturmayacaktır. Bu molekül 100-200 nm. civarı partikül boyutu, 100 nm. yoğunluğu ve
10 nm boyutlarında nano yaprak katmanı morfolojisine uygun olacaktır. Böylece
sentezlenecek olan ürün özellikle de oleik asid ile modifiye olduğundan tekstil ve
polimerler için alev geciktirici etkiye sahip olacaktır.
SUMMARY
Zinc borate (2ZnO.3B2O3.3.5H2O) used as a flame retardant material has
relatively high dehydrationon-set temperature which property permits processing in a
wide range of polymer system. But zincborate particles are hardly dispersed in a polymer
matrix so that they prevent their usingin industry. To address this problem, sol-gel and
hydrothermal method is used to we synthesize
hydrophobiczincborate
(2ZnO.3B2O3.3.5H2O) nanoflakes by employing solid–liquid reaction of zinc oxide
(ZnO)and boricacid(H3BO3) in the presence of oleicacid. This method does not bring
pollution. By conducting morphological and microscopicanalyses, we will find that this
compound display nanoflake morphology with particle size of around 100–200 nm,
thickness less than 100 nm and there will be uniform mesopores with the diameter about
10 nm within the particles. Furthermore, the synthesized products will be more effective
on flame retardant of textile structures, especially when the zincborate is modified by
oleic acid.
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Proje No: 2011-01-02-YULAP04
ÇÖZÜNEBİLEN SÜBSTİTÜE GRUPLAR İÇEREN FTOLASİYANİN VE METAL
KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE
KARAKTERİZASYONU
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDEN
Yüksek Lisans Öğrencisi Cansu ÖZTÜRK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-08-04

ÖZET
Ftalosiyaninler ilginç fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan önemli makrosiklik
bileşiklerdir. Parlak renkleri, iletkenlikleri, kimyasal ve termal kararlılıkları pek çok
uygulama alanı için ftalosiyaninleri önemli kılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar
ftalosiyaninlerin zengin koordinasyon kimyalarını, mükemmel kimyasal, termal ve
fotokimyasal stabilitelerinin yanında teknolojik uygulama alanlarını da gözler önüne
sermektedir.
Ftalosiyaninler, şiddetli   * bantları ile beraber düzlemsel heteroaromatik konjuge sisteminden dolayı genellikle mavi-yeşil renktedirler. Bu nedenle boya ve
pigment olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Ftalosiyaninlerin pek çok
uygulamaları, onların karakteristik - konjugasyonlarından kaynaklanmaktadır. Uygulama
alanlarındaki spesifiklik, ftalosiyanin halkasının modifikasyonu ile, merkezdeki metalin
veya ligandların değiştirilmesi ile arttırılabilmektedir. Ftalosiyaninlerin fotofiziksel özellikleri
merkez metalinin varlığına ve türüne de çok bağlıdır.
Ftalosiyaninler ve geçiş metal komplekslerinin sentezi; elektrofotografide, optik
veri depolamada, yakıt hücrelerinde, fotoelektrokimyasal hücrelerde, fotovoltaik
hücrelerde, ayrıca nonlineer optik malzeme, sıvı kristal, elektrokromik madde olarak ve
özellikle de fotodinamik terapide kullanılmaktadır.
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SUMMARY
Phthalocyanines are remarkable macrocyclic compounds that possess interesting
physical and chemical properties. Their bright colors, conductivity, and chemical and
thermal stability have made them very desirable formany applications. During last years,
many recent investigations showed phthalocyanines rich coordination chemistry,
excellent chemical, thermal and photochemical stability as well as the technological
applications of these macrocycles.
Phthalocyanines are generally blue-green in color due to the intense   *
bands associated with the planar heteroaromatic -conjugation system. As a result,
phthalocyanines have been used extensively in dyes and pigments. Most of the
applications of phthalocyanines stem from their characteristic -conjugation systems.
Specificity in the applications of phthalocyanines can be introduced by modifications of
the phthalocyanine ring or by changes in the central metal or ligands. Photophysical
properties of phthalocyanines centers on the presence and type of metal is very attached
to.
The synthesis of phthalocynines and their transient metal complexes; These
compounds are used in application of electrophotography, the storage of optic datas, fuel
cells, besides them, non linear optic materials, liquid crystals, as electrochromic
materials, and particularly, photodinamic thereapy.
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Proje No: 2011-01-02-YULAP05
BAZI MODİFİYE POLİMER VE POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENSÖR
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Sarper ÖZCAN
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Kimyasal sensörler günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Çevremizde
meydana gelen kimyasal değişimlerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri bu tür
kimyasalların çok hızlı, doğru, duyarlı ve mümkünse yerinde saptanmasını gerektirir.
Kimyasal sensörler bu ihtiyaçları karşılar. Bu bakımdan kimyasal sensörler konusundaki
çalışmalar hızla artmaktadır.
Kimyasal sensörlerin temel bileşenlerinden biri olan duyarlı eleman sensörün
seçiciliğini ve duyarlığını belirler. Polimerler sensörlerde hem bir destek malzemesi hem
de seçiciliği ve duyarlığı sağlayan bir duyarlı eleman olarak kullanılır. Genel olarak, belli
bir analit veya analit sınıfına karşı seçiciliği sağlamak üzere polimerlerin modifiye edilmesi
yoluna gidilir. Literatürde ve ticari uygulamalarda sıvı ve gaz fazdaki örneklerin analizi için
elektrokimyasal, optik, termal ve kütle değişimine duyarlı çok çeşitli sensöre rastlamak
mümkündür.
Bu çalışmada, bazı polimerler ve bunların kimyasal olarak modifiye edilmiş
türevleri veya kompozitleri kullanılarak çeşitli kimyasalların analizi için sensör
hazırlanacaktır. Bu kimyasalların toksik ağır metal iyonları veya çeşitli çözücü veya
kimyasal buharlar olması öngörülmektedir.
SUMMARY
The recognition element as one of the main part of a sensor determines its
selectivity and sensitivity. Polymers have been used as a supporting material as well a
selective and sensitive element in sensor devices. Generally, modification of polymers is
a common route to obtain required selectivity against a specific analyte or analyte group.
It is possible to coincide with the various electrochemical, optical, thermal and
mass sensitive sensors for the analysis of liquid and gas phase samples in literature and
commercial applications.
In this study, the different sensors will be prepared for the analysis of some
chemicals by using some polymers and their chemically modified derivatives or
composites. It is considered that these chemicals may be toxic heavy metal ions and
some solvent and chemical vapors.
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Proje No: 2011-01-02-YULAP06
KİRAL SIVI KRİSTALLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FAZ
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Burcu KARAAĞAÇ
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Son yıllarda, sıvı kristallerde kiralite büyük ilgi çeken bir konu haline gelmiştir.
Kiral mesofazlardan biri olan (anti-) ferroelektrik smektik fazlara yönelik ilgi, teorik
beklentilerden teknik uygulamalara geçmiştir.
İki esnek zincirli sert bir çekirdekten meydana gelen kalamitik (çubuksu)
moleküller, sıvı kristal alanının en geniş sınıfıdır ve bu mesogenler sıvı kristal
araştırmalarının büyük bir kısmını kapsar. Moleküler yapıya kiral grupların girişiyle,
kalamitik moleküller mesofazlarında kiralitenin eşsiz özelliklerini kazanır, çünkü kalamitik
molekülde optikçe aktif bir grubun varlığı, birçok teknolojik uygulamalar için potansiyel
kullanıma sahip N*, Sm*gibi kiral mesofazların oluşumuna yol açmaktadır. Ferroelektrik
fazın (SmC*) keşfinden sonra, elektrik alan altındaki davranışlarıyla birbirinden ayırt
edilebilen birçok smektik faz türü tanımlanmıştır. Kiral smektik C* mesofazında
ferroelektrik düzenlenmenin araştırılması ve bunun gösterge teknolojisinde kullanım alanı
bulması, araştırmacıları yeni kiral sıvı kristallerin dizaynı, sentezi ve uygulamalarına
yönelik fiziksel çalışmaların yapılması konusunda cezbetmiştir.
Bu projede, yeni kiral mesogenlerin sentezi, karakterizasyonu ve mesomorfik
özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca farklı kiral grupların, terminal zincirlerin
türü ve uzunluğunun yeni kiral mesogenlerin mesomorfizmi üzerine etkileri araştırılacaktır.
Yeni bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemler, sıvı kristal özellikler ise polarizasyon
mikroskobu, diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve elektro-optik ölçümlerle
araştırılacaktır.
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SUMMARY
In recent years, chirality in liquid crystals has become a topic of high interest. The
interest to (anti-)ferroelectric smectic phases, which are the among chiral mesophases,
has extended from theoretical aspects to technical applications.
Calamitic (rod-like) molecules which consist of a rigid core with two flexible
terminal chains are the most extensive class of the liquid crystal field and these
mesogens comprises a major part of liquid crystal researches. By the introduction of
chiral groups to molecular structure, the calamitic molecules attain unique properties of
chirality in their mesophases because the presence of an optical active group in the
calamitic molecule gives rise to formation of chiral mesophases such as N*, Sm* which
have potential usage for many technological application. Since the discovery of the
ferroelectric phase (SmC*), several smectic variants distinguished by their behaviour
under electric fields have been identified. The investigation of ferroelectric arrangement
in chiral smectic C* mesophase and attainment of usage area in display technology have
attracted many researchers for the design, synthesis of new liquid crystals and
performing some physical studies for application.
The synthesis, characterization of new chiral mesogens and the investigation of
their mesomorphic properties are purposed in this project. Also the influence of different
chiral groups, type and length of the terminal chains on mesomorphism of the new chiral
mesogens will be researched. The structures of new compounds will be determined by
the spectroscopic methods, the liquid crystal properties will be investigated using
polarization microscope, differential scanning calorimetry (DSC) and electro-optic
methods.
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Proje No: 2011-01-02-YULAP07
POLİ(SÜLFONİK DİFENİL ANİLİN)’E TUZ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Ferdane YILMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Damla İrem YAMAN
Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-11-02

ÖZET
Suda çözünen, yarı iletken bir polimer olan poli(sulfonik difenil anilin) hem asidik
sulfonik asit grubunu hem de bazik amin grubunu taşıdığından amfoterik davranış
göstermektedir. Yani asidik ortamda baz, bazik ortamda ise asit gibi davranmaktadır.
Ayrıca sulfonik grubu nedeniyle katyonları tutan bir iyonomer olmalıdır. Yarı iletken
polimerler genellikle suda çözünemedikleri için, sulu çözeltilerdeki yüklerinin ve zincir
boyutlarının asit, baz ve tuzlar karşısında nasıl değiştiği incelenememiştir. Bu tür
değişimler maddenin iletkenliğinde ve mekanik özelliklerinde dramatik değişiklikler
yaratabilir. Bu amaçla poli(sülfonik difenil anilin) in geniş bir pH aralığında, çeşitli tuz
çözeltilerindeki zincir boyutları, zeta potansiyelleri ve iletkenlikleri sistematik olarak
incelenecektir. Sonra polimerin konformasyonel değişimleri, zeta potansiyel, partikül
büyüklüğü ve iletkenlik ölçümü sonuçlarıyla ayni zamanda UV/visible, IR spektrumları ve
TEM, SEM görüntüleriyle açıklanmaya çalışılacaktır.
SUMMARY
Poly (sulfonic diphenyl anilin) that is water soluble and semi conducting polymer
represent amphoteric behavior since it has both acidic sulfonic group and basic amine
group, i.e. it behaves as acid in a basic medium and as base in an acidic medium. In
addition, it should be an ionomer attracting cations because of sulfonic group. Since the
semi conducting polymers usually cannot be soluble in water, the change of their surface
charges and chain dimensions in acid, base and salts could not be studied. These kinds
of changes can make dramatic changes in the conductivity and mechanical properties of
the matter. On this purpose, chain dimension, zeta potential and conductivities of the poly
(sulfonic diphenyl anilin) will be measured systematically in various salt solutions in a
wide range of pH. Then, it will be tried to explain the conformational changes of the
polymer by means of the results of the zeta potential, particle size, conductivity
measurements as well as the spectra of UV/visible and IR and the pictures of TEM and
SEM.
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Proje No: 2011-01-03-DOP01
BULANIK CEBİR (FUZZY) İLE CEBİRSEL KODLAMA
Prof. Dr. İrfan ŞİAP
Doktora Öğrencisi Esengül SALTÜRK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-08-04

ÖZET

Çalışmada,

Z pk

halkası üzerinde tanımlı bulanık (fuzzy) lineer kodlar incelenecek

Z

k

ve sayıları hesaplanacaktır. p halkasını içeren Galois halkaları üzerinde bu çalışma bir
adım daha genelleştirilecektir. Ancak bu halkada fuzzy gruplar yerine fuzzy modülleri
incelenecektir.
SUMMARY

Z

k

p
In the work, fuzzy linear codes which is defined over the ring
will be
examined and the number of those fuzzy linear codes will be calculated. This work will be

generalized over Galois Rings which contain the ring
examined instead of fuzzy groups.
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Proje No: 2011-01-07-YULAP01
MİKROBİYAL VE ENZİMATİK REAKSİYONLAR KULLANILARAK BİYOTEKNOLOJİK
YÖNTEMLERLE BİYOAKTİF MADDELERİN SENTEZİ
Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba GÜLBAY
Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-04-04

ÖZET
Gösterdikleri biyolojik aktivite nedeni ile ilaç sanayinde büyük önem taşıyan indol
ile benzofuranon ve onların türevleri farmokolojik açıdan önemli ara ürünlerdir. Bu
sebeple projede zor metodlarla sentezlenen ilaç hammaddelerinin biyoteknolojik ve
kimyasal yöntemlerle yüksek verim ve seçicilikte sentezlenmeleri planlanmaktadır.
Biyokatalizörler, optikçe aktif bileşiklerin stereoseçimli sentezleri için oldukça önemlidir.
Optikçe aktif bileşiklerin hazırlanma metodları iki kategoride sınıflandırılır. Rasemik
bileşiklerin optik kararlılığı ve prokiral bileşiklerin asimetrizasyonu. Başlangıç materyali
rasemik bir karışım ise, en popüler enzimatik yaklaşım kinetik kararlılıktır. Basit kinetik
enzimatik resolüsyonlar maksimum %50 verimle sınırlıdır. Dinamik resolüsyon ise en
yaygın kullanılan bir tekniktir. Dinamik resolüsyon ile başlangıç materyali reaksiyon
şartları altında rasemize olur.
Bilindiği gibi kinetik resolüsyonda başlangıç maddesi reaksiyon koşullarında
rasemize olurken ürünün de yine aynı koşullarda rasemize olması gerekmektedir.
Bu çalışmada, hedef molekülümüzün rasemik olarak sentezlenmesi ve mikrobiyal
biyotransformasyon yolu ile optikçe aktif formuna dönüştürülmesi yüksek
enantioseçicilikte ve yüksek verimde indol türevleri elde edilmesi planlanmaktadır.
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SUMMARY
Indoles, benzofuranones and their derivatives that show biological activity are
important intermediates for pharmacology. Therefore we have planned to synthesize
drug substances which synthesized by difficult methods by biotechnological and chemical
methods in high yields and high selectivity. Biocatalysts are quite important for
stereoselective synthesis of optically active compounds. Preparation of methods of
optically active compounds classiffied into two categories: Optical stability of racemic
compounds and asimetrization of prochiral compounds. If the starting material is a
racemic mixture, the most popular approach is kinetic stability. The simple kinetic
enzymatic resolutions are limited in max. %50 yield. Also the dynamic resolution is used
the most common technic. The starting material is racemised with dynamic resolution
under reaction conditions. It is known when the starting material is racemised in kinetic
resolution, the product must be racemised at the same condition too. In this study we
have planned that racemic synthesis of target molecule and synthesis of indol derivatives
and conversion of optically active form in high yield and high enantioselectivity by
microbial biotransformation.
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Proje No: 2011-01-07-YULAP03
ORGANİK VE KONVANSİYONEL FASULYE (PHASEOLUS VULGARİS L.)
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TUZLULUKLA İLGİLİ GENLERİN EKSPRESYONLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK
Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan ŞİMŞEK
Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Fasulye dünya verilerine göre en fazla ekim alanına ve üretime sahip, yararlanma
ve kullanma bakımından özellikle proteince zengin yemeklik tane baklagil bitkisidir.
Genelde tüm bitkiler, yaşadıkları çevrelerde yaşamlarını sürdürürlerken,
gelişmelerini kısıtlayıcı değişik olumsuz koşullara maruz kalırlar. Bir çevrede devamlı
olarak yada arada sırada meydana gelen çok sayıdaki olumsuz, fakat öldürücü olmayan
koşullar stres olarak bilinir. Bu yönüyle tuz, yeryüzündeki yaşamın evrimi süresince
karşılaşılan ilk kimyasal stres faktörüdür. Tuzluluk nedeniyle bitkisel üretimin yada verimin
düşmesinde bitkilerin, tuz düzeyi sürekli artan çevreye uyum gösterememeleri ana
etkendir. Başarılı bir üretim için tuza toleranslı tür ve çeşitlerin kullanılması gibi
alternatiflere ihtiyaç vardır. Bu noktada önemi günden güne artan, çevreye ve insan
sağlığına duyarlı bir üretim metodu olan organik tarımın incelenmesi akla
gelmiştir.Organik Tarım; üretimde hiçbir kimyasal girdinin(kimyasal gübre, zirai ilaç vb)
kullanılmadığı, tohumdan hasada her aşaması kontrollü olan bir üretim sistemidir.
Organik Tarım doğa dostudur ve sürdürülebilirdir.Biz projemizde organik ve
konvansiyonel koşullarda yetiştireceğimiz fasulye bitkisinin tuzluluk stresi karşısında
özgün dayanıklılık mekanizmalarını moleküler düzeyde incelemeyi amaçlıyoruz.
Araştırmamızda yöntem olarak Nothern Blot analizi kullanılacaktır. İlk aşamada total RNA
veya mRNA denature agaroz jelde ayrılır, ikinci olarak ayrılan RNA nylon membrane
üzerine transfer edilir, RNA radyoaktif yada non-radyoaktif olarak işaretlenir ve son olarak
da komplementeri olan DNA veya RNA probuyla hybridize olur. Öncelikle tuzluluk abiyotik
stres faktörü için DREB2A transkripsiyon faktörü kullanılacaktır. Genomik DNA
izolasyonları yapılacaktır. DREB2A transkripsiyon faktörü için uygun primer tasarlanacak
ve PCR yöntemi ile çoğaltımı yapılacaktır. Klonlanan dizinler doğrulandıktan sonra
DNA’lar DIG işaretleme (non-radyoaktif) kiti kullanılarak problar sentezlenecektir. Farklı
konsantrasyonlarda tuz uygulaması yapılmış konvansiyonel ve organik koşullarda
yetiştirilmiş fasulyelerden total RNA izolasyonu yapılacaktır. Formaldehit agaroz jelde
RNA’lar ayrılıp pozitif yüklü nylon membrana aktarılacak ve hazırlanmış problar ile
hibridize edilecektir. Hibridizasyondan sonra filtre üzerine x-ray filmleri konularak -80 ˚ C
de 1 gece bekletilip, filmler geliştirilecektir. Ekspresyonlar arasındaki fark sinyal
yoğunluğuna göre belirlenecektir.
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SUMMARY
According to growth area and production amount of bean (Phaseolus vulgaris L).
have the first place in the world amongst the other granular leguminous seeds which are
used for cooking. In general all plants will be effected by negative conditions which
constrain their development during their life time. In an environment conditions that have
egative effect but not mortal on living organisms are known as stress. Salinity is one of
the stress factors for the living things on earth. The major factor for the decrease in
vegetal production due to salinity is the inability of plants to adopt to an environment in
which the salt concentration is continuously increasing. Salinity resistant or tolerant
alternatives are needed for a successful production. At this point Organic methods should
be taken into account because that it is getting widely preferred. The importance of
organic agriculture is recognized better day by day due to its advantages to environment
and human health. Organic farming is a system in which chemical inputs are never used
(such as chemical composts or pesticides) during any process of fully controlled
operations. Organic agriculture is nature friendly and sustainable. We aim to observe
intrinsic resistant mechanisms on molecular level in common bean (Phaseolus vulgaris
L) grown in organic and conventional conditions. In the proposed project Nothern Blot
analysis will be used.
In the first step total RNA and mRNA is set apart in denatureted agarose gel.
Secondly the divergent RNA is transferred to the nylon membrane and it is signed as
radioactive or nonradioactive. Finally, the complementary DNA or RNA will be hybridized
with its prob. Firstly, DREB2A transcription factor is going to used for salinity abiotic
stress factor Genomic DNA isolations will be done. Appropriate primary is going to
designed and reproduction will be done by PCR method. After the acception of cloned
directoretes the DNA’s probs are synthesized by using DIG labeling kit. Total RNA
isolation will be done from bean (Phaseolus vulgaris L.) samples which are grew in
different salt concentrated conventional and organic conditions. RNA’s are separated in
formaldehyde Agarose gel and are transported to nylon membrane. Then they are
hybridized with elaborated probs. After the hybridization procedure x-ray films are set on
filters and postponed one night at -80 ˚ C to develop films. The difference between the
expressions will be determine according to the concentration of signals.

224

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-01-07-YULAP04
ZEYTİN (OLEA EUROPAEA) ESTS (EXPRESSED SEQUENCE TAGS)
KOLLEKSİYONUNDAN SEÇİLEN LİPİD TRANSFER GENİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ
Yrd. Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK
Yüksek Lisans Öğrencisi Dilek ÇAĞLAR
Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Günümüzde kullanılan sınıflandırma sistemlerine göre zeytin, 24 cins 600 türe
sahip olan Oleaceae familyasına dahildir. Bölümümüz laboratuarında daha önce yapılan
çalışmada zeytin bitkisinden yaprak ve meyve örnekleri kullanılarak iki cDNA kütüphanesi
yeni genleri tanımlanması ve bilinmeyen genlerin fonksiyonlarının araştırılması için
önemli olan EST’lerin geliştirilmesi için kurulmuştur. cDNA kütüphanelerinden rastgele
seçilen 3840 adet klon örneklerinin dizi analizleri yapılarak zeytin için EST koleksiyonu
oluşturulmuştur. Bu çalışma sonucu elde edilen gen dizinlerinden Phred/Phrap, CAP3
programları kullanılarak contigler oluşturulmuş ve ayrıca gen homolojisi dikkate alınarak
BLAST analizleri ve gen tanımlaması yapan BLAST2GO programı ile klonların
fonksiyonlarının tahmini olarak belirlenerek biyoinformatik analizleri yapılmıştır.
Bu çalışma için, yaprak ve zeytin meyvesi icin hazırlanan EST koleksiyonunda
stresle ilgili genlerin varlığı araştırılmıştır. Önemli bir stres geni olan lipid transfer geninin
dizi bilgisine contigler ve EST ler içersinde rastlanmıştır. Bu projede Gemlik bitkisi için bu
önemli stres geni lipid transfer klonlanması amaçlanmıştır. Bu geninin klonlanması
amacıyla PCR (Polymerase Chain Reaction) tabanlı moleküler bir yöntem olan RACE
(Rapid Amplification of cDNA Ends) yöntemi ile kütüphaneden elde edilen dizin bilgisi
ışığında 3’ ve 5’ uçlarına spesifik primerler kullanılarak tam uzunlukta lipid transfer geni
elde edilecektir.
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SUMMARY
According to the classification systems; the olive is a species in the Oleaceae
family comprises 600 species in 24 genus. Previously, in our department two cDNA
librarie were constructed from young olive leaves and fruits for generation of ESTs
(Expressed Sequence Tags) which are useful for the discovery of novel genes and
searching for the function of unknown genes and fort he search the function of unknown
genes. 3840 colonies which are randomly selected from the libraries were sequenced for
obtained olive ESTs collection.The sequences were assambled in to contig with the
Phred / Phrap, CAP3 programs and the putative functions of the genes were designated
by gene homology based on BLAST and annotated using BLAST2GO. program and
BLAST analysis.
For this study, the presence of genes related to stress in EST collection, which
prepared for the fruit and the olive leaves, were investigated. A major stress gene's,
lipid-tranfer gene, sequence informations were found in EST’s and contigs. In this project,
this important stress gene, lipit transferase gene, is planning to clone. The purpose of
gene cloning, full-length lipid-transfer gene can be obtained by using RACE (Rapid
Amplification of cDNA Ends), is a method of molecular-based PCR (Polymerase Chain
Reaction), by using specific primers to the 3 'and 5' ends which is obtained from the
sequence information of EST and the contig which are related with lipit transferase gene .
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Proje No: 2011-01-07-YULAP06
TANACETUM ZAHLBRUCKNERİ (NÃB.) GRİERSON BİTKİSİ YAĞ ASİTLERİ
PROFİLİNİN VE BİYOAKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Prof. Dr. Nezhun GÖREN
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Pınar ÇAĞLAR
Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Bitkilerden bilimsel araştırmalar sonucunda pek çok yeni ilaç hammaddesi
kazanılmıştır. Bugün reçetelere giren ilaçların ise %25’i bitkilerden türetilmiştir. Dünya
piyasalarında satılmakta olan 50 kadar kanser ilacı vardır ve doğal ürünlerden
kaynaklanan ilaçlar, onaylanmış ürünlerin yaklaşık 1/3’i kadardır. Çok zengin olan Türkiye
Florası aynı zamanda çok zengin sekonder metabolit çeşitliliğine işaret etmektedir. Bu
durum Türkiye’de bitkilerden ilaç hammaddesi elde edilebilirlik olasılığını bir hayli
yükseltmekte1 ve hem bilimsel hem de ekonomik açıdan bu tip çalışmaların yapılması
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Van yöresinden toplanan Tanacetum zahlbruckneri bitkisinin kök, gövde ve çiçek
kısımları ayırılarak her birinin hekzan, etil asetat, metanol ekstreleri hazırlanmış ve çiçek
etil asetat ekstresinin sekonder metabolitleri araştırılmıştır. Bu çalışmada ise, bitkinin
çiçek, gövde, kök hekzan ekstrelerinin yağ asitleri kromatografik ve spektral yöntemlerle
tayin edilecek, ekstrelerin antimikrobiyal, sitotoksik ve insektisit aktiviteleri araştırılacaktır.
Yeni maddelerin bulunması halinde bunların moleküler yapısı spektral yöntemlerle,
gerekirse türevlendirme reaksiyonları yapılarak aydınlatıldıktan sonra antimikrobiyal,
sitotoksik ve insektisit aktiviteleri araştırılacaktır.
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SUMMARY
Lots of novel, clinically active drugs were gained by means of scientific research
on medicinal plants. Today, approximately 25% of all prescription drugs are derived from
plants. There are about 50 commercially available anticancer drugs, and the drugs based
on natural products represent almost 1/3 of these total approved agents. The huge
1
diversity of the Turkish flora indicates the very high diversity of secondary metabolites .
Rich biodiversity, availability, and the high pharmaceutical potential of the flora of Turkey
make it an ideal candidate for a screening and bioassay-guided research program and of
great utility for related industries.
Tanacetum zahlbruckneri was collected from Van Region of Turkey. The hexane,
ethyl acetate and methanol extracts of the roots, stems and flowers parts of the plant
were prepared. The ethyl acetate extract of the flowers were investigated in our previous
study. In this study fatty acids of the hexane extracts of the roots, stems and flowers of
the plant will be evaluated for antimicrobial, cytotoxic and insecticidal activities and their
fatty acid profiles will be displayed by means of GC-MS method. In case of obtaining new
fatty acid(s), their structure(s) will be identified by means of chromotographic and spectral
methods. Then they will be evaluated for biological activities mentioned above.
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Proje No: 2011-01-08-GEP01
OSMANLI DÖNEMİ KARAMAN TÜRKÇESİ DİLBİLGİSİ VE SÖZ VARLIĞI
Yrd. Doç. Dr. Sevim YILMAZ ÖNDER
Yrd. Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN, Uzman Vasil DAFNOPATIDIS
Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2014-05-02

ÖZET
Karamanlıca, Türkçeden çıkmış ve Karamanlılar tarafından 14.-19. yüzyıllar
arasında Osmanlı döneminde Anadolu’da geliştirilmiş bir ağızdır. Bu dilde, Türkçenin yanı
sıra bir miktar Yunanca kelime de kullanıldı. Karamanlılar Türkçe konuşmalarına rağmen,
yazıda Grek alfabesini tercih ettiler. Grek alfabesi ile Osmanlı Türkçesinde yayınlanmış
bu eserler Karamanlıca (Καραμανλήδικα / Καραμανλήδεια γραφή) veya Karamanlı
Türkçesi olarak adlandırıldı. Devletin dili Osmanlı Türkçesi, alfabesi ise Arap alfabesi
olmasına rağmen, bu Anadolulu Ortodoks cemaat, Karamanlı Türkçesinde Grek alfabesi
ile yazılmış birçok eser yayınladı. Bu eserler Karamanlıların yaşadığı devrin tarihsel ve
kültürel özelliklerini yansıtır.
Karamanlıların kökeni konusunda akademik çevrelerce iki temel görüş
benimsendi: Birinci görüşe göre Karamanlılar Yunanca konuşan Bizanslıların doğrudan
atalarıdır. İkinci görüşe göre Bizans İmparatorluğu tarafından Hıristiyanlaştırılarak
Anadolu’da yerleştirilmiş Türklerdir.
Karamanlılar, kendilerinden farklı olan Osmanlı ve Türk kültürüne gönüllü olarak
adapte oldular ve bunlarla Ortodoks Hıristiyan kültürünü birleştirdiler. Sözü edilen kültürü
yaşatmaya çalışanlar, 14. yy.- 19. yy. arasında felsefi, dini ve tarihi konularda hazırlanmış
düşünce yazılarının yanı sıra roman gibi birçok edebi eser meydana getirdiler.
Karamanlıların çoğu, Hıristiyan olmaları ve Yunanca ibadet etmeleri sebebiyle
“Rum” olarak adlandırıldığından 1923’te Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleştirilen
mübadelede ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Ancak gönderildikleri ülkede,
çoğunluğun Yunanca bilmemesi nedeniyle Karamanlı Türkçesi konuşmaya devam
etmişlerdir. Bugün hala Yunanistan’da izleri bulunan bu dil, UNESCO’nun 2005’te
yayınladığı Tehlike Altında Olan Diller listesinde yer almıştır.
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SUMMARY
Karamanli Turkish is a Turkic language historically adopted and spoken by
Karamanlides from the 14th to the 19th centuries in Anatolia. Historically, the
Karamanlides adopted and spoke a dialect of the Turkish language. Its vocabulary drew
overwhelmingly from Turkic words with only minimal Greek loan words. It should be noted
while their spoken language was Turkish, they employed the Greek alphabet to write it.
Works that were published in Ottoman Turkish using Greek script are called
Karamanlidika (Καραμανλήδικα / Καραμανλήδεια γραφή) or Karamanli Turkish. Despite
the fact that the official government language was Ottoman Turkish written in Arabic
script, the Anatolian Orthodox Christian community published many works in
Karamanlidika, Karamanli works represent unique cultural and historical nuances of the
period that Karamanli people that were existed.
Academic disputes over the origins of the Karamanlides have led to the formation
of two major theories. According to the first theory, Karamanlides are the direct
descendants of Greek-speaking Byzantines. The second theory states that the
Karamanlides descended from (religiously converted) Turkish soldiers that Byzantine
emperors that were settled in Anatolia.
The distinct culture that developed among the Karamanlides blended elements of
Orthodox Christianity with an Ottoman-Turkish flavor that characterized their willingness
to accept and immerse themselves in foreign customs. From the 14th to the 19th
centuries, they enjoyed an explosion in literary refinement. Karamanli authors were
especially productive in philosophy, novels, religious writings, and historical texts.
Many Karamanlides have to leave their homes during the 1923 population
exchange between Greece and Turkey. According to the Atlas (Atlas of the World’s
Languages in Danger) that was prepared in 2005 by UNESCO, Karamanli Turkish that is
still spoken by Karamanlides who don’t speak Greek in Greece, is described as an
endangered language.
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Proje No: 2011-02-02-GEP01
YÖNETİM EĞİTİMİNDE INTERAKTİF ÇİZGİ ROMANLAR
Arş. Gör. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI
Arş. Gör. Esin ERTEMSİR BERKİN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Üniversitelerde ders planları hazırlanırken ve öğrencinin ilgisini çekmek için yeni
öğretim araçları tasarlanırken günümüzün yeni öğrenci profiline dikkat etmek
gerekmektedir. Kaminski ve Currie’e (2008) göre, 1982 sonrasında doğmuş olanlar, “Y
kuşağı”(millenialler) olarak isimlendirilmektedir. Bu öğrenciler için ders anlatımı, ders
kitabı okunması gibi öğretim yöntemleri; test ve quizler gibi geleneksel başarı
değerlendirme araçları etkisiz kalmaktadır (Sardone, 2008, 37). Yönetim eğitiminde ise
halen en sıklıkla geleneksel eğitim ve vaka analizi yöntemi kullanılmaktadır (Helms ve
Biggs, 2007: 565 ; Pariseau ve Kezim, 2007: 27 ; Meyers ve Jones, 1993’dan alıntı) Bu
yöntemler, öğrencinin konuşarak, dinleyerek, okuyarak, yazarak öğrenmesine imkan
sağlamaktadır.
Üniversitelere yeni gelen neslin ihtiyaç duyduğu öğrenme yöntemleri ise dinleyip,
konuşmaktan ziyade bir Nintendo oyununda ustalaşmak ile benzerlikler göstermektedir.
Öğrenciler, problem çözme yönteminden tanıdığımız “dene ve yanıl” yaklaşımını tercih
etmektedirler. 2010–2011 eğitim-öğretim yılında üniversitelere 1992 doğumlu öğrencilerin
kayıt yaptırdığı düşünüldüğünde önümüzdeki 8 sene içinde “Millenialler” diye adlandırılan
neslin, yerini “Neo-Millenialler”’e bırakacağı ve onların öğrenme ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için çok daha fazla etkileşimli, çoklu algılamaya imkân tanıyan yöntemler
uygulamak gerekeceği öngörülebilir. (Kaminski and Currie, 2008, s.197)
Bu çalışmada, yeni neslin değişen öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için popüler
bir sanat türü olan çizgi romandan faydalanmak düşünülmüştür. Çalışmanın taslak planı
aşağıdadır;
- “Yöneticinin karar alma rolü”nü konu alan bir senaryo yazılacaktır.
- Senaryo okuyucuya (öğrenciye) karar almada birden çok alternatif sunacak
şekilde kurgulanacaktır.
- Çizgi roman formatında çizdirilecektir.
- İstanbul’daki üç devlet üniversitesinde işletme bölümlerinde uygulanacaktır.
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SUMMARY
In order to take attention of students, their profiles should be taken into
consideration while designing new instructional material. According to Kaminski and
Currie (2008), those who were born post-1982 are named as generation – Y (millenials).
Instruction methods like lecturing, instruction of a course book, or evaluation techniques
like tests and quizzes are now considered ineffective (Sardone, 2008, 37). In
management education, classical instruction methods and case analysis method are still
widely referred to (Helms and Biggs, 2007: 565; Pariseau and Kezim, 2007: 27 ; Meyers
and Jones). These methods let students learn by speaking, listening, reading, and
writing.
The instructional methods new coming students need go beyond just listening
and speaking, and rather require skills like those needed in mastering at a Nintendo
game. Students mostly prefer “trial-error” method we know from problem solving
processes. When the fact that post-1992 born students are enrolled to university
programs in 2010-2011 educational year is taken into account, it can be foreseen that
generation called “Millenials” will be replaced by a generation called “Neo Millenials” who
will demand more interaction oriented, multi – perception based practices as instruction
methods (Kaminski and Currie, 2008, s.197).
In this study, cartoons, a popular art branch, is used as a way to meet the changing
instruction needs of the new generation. The draft plan of the study is as follows;
- A scenario focusing on “the decision making role of the manager” will be written,
- The scenario will be edited as it presents the reader (student) certain alternatives
for decision making,
- It will be drawn as a cartoon,
- The drawing will be administered in three different state universities in Istanbul.
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Proje No: 2011-02-03-GEP01
TÜRKİYE’DE KADIN AKADEMİSYENLER: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Dr. Ece ÖZTAN
Öğr. Gör. Dr. Setenay Nil DOĞAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Toplumsal yaşamın her aşamasında sağlanması önemli olan toplumsal cinsiyet
eşitliği, Avrupa Komisyonu’nun ve Avrupa Birliği’ne üye devletlerin gündeminde olan en
temel konulardan biridir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği Türkiye’de de, çeşitli yaşam
alanlarında ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve hangi mekanizmalarla ve ne
ölçüde yeniden üretilmekte olduğunun ya da ne tür gelişmelerle karşı karşıya
bulunulduğunun araştırılması önem taşımaktadır. Bu bağlamda kadın akademisyenlerin
akademik dünyayla olan ilişkileri, bu ilişkinin dinamikleri ve buna dair eğitim politikalarının
üretilmesi kritik bir araştırma konusudur.
6. Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen, 2006 ve
2008 yılları arasında gerçekleştirilen “UNICAFE” projesinde (Survey of University Career
of Female Scientists at Life Sciences versus Technical Universities), İstanbul Teknik
Üniversitesi proje ortağı olarak Türkiye’yi temsil etmiştir. Proje sonuçları, kadın
akademisyenlerin durumu bağlamında diğer katılımcı ülkeler (Macaristan, Avusturya,
Finlandiya, Estonya ve İtalya) arasında Türkiye’nin özel bir örnek oluşturduğunu
göstermiştir. Projenin tamamlanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen sonuç konferansında, UNICAFE projesinin yöntemleri kullanılarak ülke
çapında yeni bir proje önerisi geliştirme fikri doğmuştur. Projenin amacı, Türkiye’de bilim,
mühendislik ve teknoloji alanlarındaki toplumsal cinsiyet verileriyle kadın
akademisyenlerin kariyer deneyimleri konusundaki bilgi birikimini zenginleştirmektir.
Önerisi yapılan bu çalışma, Türkiye çapında ve üniversiteler arasında bir
işbirliğiyle yürütülecek bu projenin Yıldız Teknik Üniversitesi ayağını oluşturacaktır.
Araştırmada nicel ve nitel yöntemler kullanılacak ve veri toplama, anket, derinlemesine
görüşmeler ile odak grup çalışmasından oluşacak dört evrede yapılacaktır.
Literatürde Türkiye’de kadınların akademik yaşamdaki tecrübeleri üzerine çeşitli
araştırmalar var olmakla birlikte Türkiye çapında bir araştırma ve değişik üniversitelerden
veriler toplayan güncel bir veri tabanı mevcut değildir ve üniversiteler ve disiplinler arası
karşılaştırmalı çalışmalar bu sebepten dolayı sınırlı kalmaktadır. Bu çalışmanın parçası
olduğu daha büyük proje bu eksiği kapatmak amacıyla üniversiteler arası bir işbirliğine
dayalıdır. Projenin en önemli kazanımları, üniversitede temel bilim, mühendislik ve
teknoloji alanlarındaki toplumsal cinsiyet farklılaşmalarına ilişkin verilerin toplanması,
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kadın akademisyenler ağının kurulması ve bu alanda Türkiye çapında bir veri tabanının
tasarımı olacaktır. Aynı zamanda projenin Yıldız Teknik Üniversitesi içinde yapılacak olan
kısmı var olan literatüre bir de teknik üniversiteler açısından bakmamızı sağlayacak ve
tartışmalara yeni boyutlar getirecek bir vaka çalışması olacaktır.
SUMMARY
The approach towards gender mainstreaming is one of the main issues in
European Commission, European Union and member states’ agenda. Gender inequality
is also an important issue that we face in several sites of social life in Turkey and it is
important to seek how gender inequality is being been produced and examine the
mechanisms through which inequalities are being reproduced. Hence the relationships of
woman academicians with academia, its dynamics and the formation of educational
policies on that aspect is a crucial item on the research agenda.
İstanbul Technical University took part and represented Turkey in the UNICAFE
Project (FP6- Survey of University Career of Female Scientists at Life Sciences versus
Technical Universities/ProposaContract No: 0366959) which was carried out between
2006 and 2008 and funded by the European Commission 6th Framework Programme.
The results of the project show that Turkey is a different example in terms of the
proportions of the women academics in science, engineering and technical fields of
academic life compared to other participant countries such as Hungary, Estonia, Finland,
Austria and Italy. The UNICAFE Project inspired the idea of developing new projects in
national settings based on UNICAFE methodology to deepen our knowledge on national
basis and to enable comparable and rich data in this field . The new project aims to
enrich our knowledge on gender in the fields of science, engineering and technology and
understand women academicians’ career experiences in Turkey.
This study which is outlined in this proposal aims to form one part of this project
which will be based on a coordination among universities in Turkey; it will focus on the
case of Yıldız Technical University. The study will use both qualitative and quantitative
techniques and it will follow four stages which will consist of collection of general data,
surveys, indepth interviews and focus group study.
As there are various studies in the literature on the experiences of women in
academia in Turkey, the nationwide studies and a contemporary database from various
universities are missing. Hence comparisons across disciplines and universities are also
missing. This study which is part of a larger project aims to fulfill such a need with
cooperation among several universities. This project aims to achieve the collection of
data on the dynamics of gender in science, engineering and technology at the university
level, the formation of a network of woman academicians and based on such a network,
the formation of a nationwide database. Moreover this study which will focus on Yıldız
Technical University will be a case study that has the potential to enrich the literature on
gender and academia in Turkey through a case study of a technical university and hence
bring new dimensions into literature.
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Proje No: 2011-03-01-DOP01
LAMBA IŞIĞI İLE AYDINLATMADA GÖLGE NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ VE
TASARIM KRİTERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM.
Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK
Doktora Öğrencisi Şensin Aydın YAĞMUR
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-10-04

ÖZET
Bir hacimde aydınlatma düzeni kurulurken aydınlatma tasarım kriterleri ile ilgili
gereksinimler yerine getirilerek görsel konfor koşullarının oluşması sağlanır. Aydınlatma
tasarım kriterlerinden biri de bir mekanda oluşan gölgelerin özellikleridir. Bir gölge,
sertlik–yumuşaklık ve açıklık–koyuluk olmak üzere iki ayrı açıdan tanımlanabilir. Gölgenin
sertlik–yumuşaklık özelliği, gölgeli alanın sınırlarının kesin bir biçimde algılanıp
algılanmaması ile ilgilidir. Gölgenin açıklık–koyuluk özelliği ise, gölgeli alan ile gölgesiz
alan arasındaki ışıklılık farkı ile ilgilidir. Gölgelerin söz konusu özellikleri, aydınlatma
aygıtının boyutuna, aydınlatma aygıtı ile nesne arasındaki uzaklığa, nesne ile gölgenin
düştüğü yüzey arasındaki uzaklığa, mekan iç yüzeylerinin ve hacim içindeki nesnelerin
yüzeylerinin ışık yansıtma çarpanı, aygıt özellikleri, sayısı ve aygıt yerleşim düzeni gibi
etkenlere bağlı olarak değişim gösterir.
Gölge niteliği, aydınlatma tasarım kriterlerinden biri olmasına karşın, gölge
özelliklerinin tanımı ve belirlenmesine yönelik literatürde yer alan yönlendirici veriler
oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, yukarıda sıralanan etkenlere bağlı olarak bir
hacimdeki gölgelerin hangi ölçüde değiştiğini incelemek ve lamba ışığı ile aydınlatmada
gölge niteliğinin belirlenmesi ve bir tasarım kriteri olarak değerlendirilmesi için bir
yaklaşım geliştirmektir. Belirtilen amaca yönelik olarak yürütülen çalışma üç aşamadan
oluşmaktadır.
Birinci aşama, bir hacimde gölgeyi belirleyen etkenlere ilişkin değişik koşulların
bir aydınlatma programında oluşturulmasıdır. Ele alınan hacmin aydınlatmasında lamba
türü olarak farklı güçte doğrusal flüoresan lambalar, kompakt flüoresan lamba, metal
halide lamba gibi çeşitli lambaların değişik biçim ve boyuttaki aydınlatma aygıtlarında
kullanılması söz konusudur. Böylece, noktasal, doğrusal ve düzlemsel ışık kaynaklarına
örnekler oluşturulmuş olmaktadır. Seçilen aydınlatma aygıtları arasından biri, oranları
ayarlanabilir direkt-indirekt ışık veren aygıt, ötekiler ise yalnızca direkt ışık veren
aygıtlardır. Hacim iç yüzeylerinin yansıtma çarpanına ilişkin de farklı durumların ele
alınması gereklidir. Belirtilen bu değişkenlere ilişkin elde edilecek her bir farklı senaryo
için gölgenin değişimi aydınlık dağılımlarından yararlanılarak ortaya konabilmektedir.
Çalışmanın ikinci aşamasında, gölge özelliğini derecelendirebilmek için görsel
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algılama-deneysel psikoloji (psikofizik) ilişkisine yönelik incelemelerin yapılması
planlanmıştır. Bu bağlamda, gölgenin sertlik-yumuşaklık tanımı açısından gölge çekirdeği
alanı ve yarı gölge alanının fiziksel büyüklükleri ile algılanan büyüklükleri arasındaki
ilişkiler; gölgenin açıklık-koyuluk tanımı bakımından ise gölge çekirdeği ışıklılığı ve
gölgesiz çevre alan ışıklılıkları ile algılanan parıltıları arasındaki ilişkiler incelenecektir.
Çalışmanın son aşamasında 1/1 ölçekli deney hacmi oluşturulacaktır. Deney
hacminde duvar yüzeylerinin yansıtma çarpanına ilişkin iki ayrı koşulun sağlanabilmesi
hedeflenmektedir. Söz konusu hacimde çeşitli gölge koşulları yaratacak lamba ve
aydınlatma aygıtı türleri kullanılarak farklı senaryolar oluşturulacak, deneklerin farklı
senaryolarda oluşan farklı gölge özelliklerine ilişkin yargılarını ve tercihlerini belirlemeye
yönelik anketler yapılacaktır.
Üç ayrı aşamada erişilen bulgular değerlendirilerek gölge niteliğinin
tanımlanması, derecelendirilmesi ve iç mimaride kabul edilebilir sınırlarının belirlenmesi
hedeflenmektedir.
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SUMMARY
When a lighting arrangement is set, visual comfort conditions are provided by
implementing the requirements concerned with the lighting design criteria. One of these
lighting design criteria is the features of the shadows occurred in an interior. A shadow
has two different features that are “clarity of shadow outline” and “lightness/darkness of
shadow”. A shadow with clear perceptible outline is a harsh shadow. If it is difficult to
differentiate the shadow outline, one speaks from a soft shadow. A shadow, no matter
whether it is harsh or soft, can be light or dark. This evaluation depends on the difference
between the luminance of the of the shadow and the luminance of the immediate
surrounding area. These shadow features vary by effects such as the size of the
luminaire, distance between luminaire and object, distance between object and the
surface on which the shadow of the object falls, reflectances of the interior surfaces and
furniture, number and arrangement of the luminaires.
Despite the shadow quality is one of the lighting design criteria, the data about
definition and determination of the shadow features is limited in literature. The aim of this
study is to investigate in which extent the shadow features change in an interior
depending on the factors mentioned above and to develop an approach to define and
evaluate the shadow characteristics as a design criterion. To this purpose directed study
consists of three stages.
The first stage is to create the various conditions which define the shadow quality
in a room by a lighting software. Different lamp types of various powers such as linear
fluorescent lamp, compact fluorescent lamp, metal halide lamp, and LED are to be used
in luminaires of different dimensions. Thereby, different samples can be constituted for
point, linear and plane light sources. Direct/indirect light ratio of one of these luminaires
can be controlled personally and the others radiate just direct light. It is also necessary to
consider different reflectances for interior surfaces. By different scenarios of these
variants, the change of the shadow characteristic can be derived by the illuminance
distribution in interior.
The investigation on the relationship between visual perception and
psychophysics is planned in the second stage. In this context, regarding the clarity of
shadow outline the relationship between physical sizes of umbra/penumbra areas and
perceived sizes of these areas; regarding the lightness/darkness of shadow the
relationship between the luminance of umbra area/immediate shadowless surrounding
area and perceived brightness of these areas will be examined.
In the last stage, a 1/1 scaled mock-up model room will be constituted. Two
different conditions regarding the reflectances of the walls of the model room have been
considered. Various scenarios that generate different shadow characteristics will be
performed by using different lamps and luminaires in the model room. Then surveys will
be conducted by subjects to ascertain their impression and choices on the shadow
features.
The definition and grade of the shadow characteristics and its acceptable limits in
an interior is aimed by assessing the attained results in the three stages of the study.
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Proje No: 2011-03-01-DOP02
19. YÜZYIL İSTANBUL'UNDA OSMANLI DEVLET SİMGELERİNİN MİMARİDE
KULLANIMI
Prof. Dr. Nur URFALIOĞLU
Doktora Öğrencisi Emine KIRIKCI
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
19. yüzyılda Osmanlı devleti Avrupa’da devletlerarası rekabetin içinde olmuş, bu
rekabetin zorlaması ile yapılan yenilikler siyasi gücün merkezde toplanması üzerine
yoğunlaşmıştı. Siyasi otoriteyi simgeleyen egemenlik sembolleri, tekrar gözden geçirilerek
deyim yerindeyse yenilerek iktidar yapılarına uygulandı. Bu bağlamda önceki devrin tuğra
kitabe gibi simge sembolleri de Osmanlı Devleti’nin yeni yüzünü yansıtacak biçimde
yenilendiler. Değişen dünya yapısına Osmanlı’da katılmış, önceleri devlet demek olan
yapılar üzerindeki tuğra dışında ay-yıldız kullanılarak devletin resmi simgesi değişmez bir
sembol kazandı. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde ay-yıldızın etrafında giderek
karmaşıklaşan yapının işlevine göre değişen armalar, artık hem devleti hem de
hükümdarı simgeliyordu. 16. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde İmparatorluk genelinde inşa
edilen devlet yapılarında yapıyı ve yaptıranı simgeleyen kitabelere tuğra, zamanla da
arma dahil oldu. Başkent İstanbul’da inşa edilen devlet yapılarındaki kitabe, tuğra ve
armalar sultanın şahsında birleştirici, kaynaştırıcı, güven verici ideolojik ifadelerle,
çağdaşı imparatorluklar gibi mimari yapılar aracılığı ile temsil edildi.
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SUMMARY
In the 19th century, the Ottoman Empire took place in interstate competition in
Europe. Changes made the pressure of this competition focused on collecting political
power in the center. Sovereignty symbols representing the political authority were
reviewed, so to speak renewed, and applied to the structures of power. In this context,
the symbols of the previous era, such as monograms and inscriptions, were renewed to
reflect the new face of the Ottoman Empire. Ottoman Empire too participated in the
changing structure of the world. While the monograms on structures had meant state
previously, in the meantime there was a need for a different omen. During Selim III,
crescent and star were used instead of the monogram for the first time and the state’s
offical emblem gained an unchanging symbol. By the end of the century, crest, that were
becoming increasingly complex around the crescent-star and changed depending on the
function of the structure, symbolized both the state and the ruler. By the end of the 16th
century, first monograms then crests were included to the inscriptions symbolizing the
building and the one who got it built for the state structures constructed throughout the
empire. Inscriptions, monograms and crests on the structures of the state capital Istanbul
personified the Sultan with uniting, fusing and reassuring ideological terms and he was
represented by architectural structures similar to the cases in contemporary empires.
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Proje No: 2011-03-01-GEP01
TÜRKİYE’DE YAPİ ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM ENERJİSİNİN MİMARİ TASARİMDA
DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Yrd. Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim ÖKEM, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Tuna TAYGÜN, Mimar Zeynep YILMAZ
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Dünya üzerindeki kaynakların giderek tükenmekte olduğu, üretim ve tüketim
süreçlerinin geri dönülmez biçimde hava, su ve toprak kirliliğine neden olduğu bir yüzyılda
yaşanmaktadır. Bu tabloda yapıların önemli ölçüde çevreyi değiştirmekte olduğu
bilinmektedir. Worldwatch Enstitüsü yapı üretimi süreçleri içinde, yıllardır küresel olarak
kullanılan işlenmemiş taş, çakıl, kumun %40’ının ve ahşabın %25’inin tüketildiğini
öngörmektedir. Ayrıca yapılar, dünyada yıllık tüketilen enerjinin %40’ından ve suyun da
%16’sından sorumlu bulunmaktadır. Doğal kaynak tüketiminin ve çevresel etkilerin büyük
bir çoğunluğunun yapı sektöründen kaynaklandığı düşünüldüğünde, binaların
sürdürülebilirliği yaşamsal bir konu olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar sürdürülebilirlik
çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla öne çıksa da ekolojik bir tasarımın bugün
öncelikli konusu enerjidir. Enerji tüketimi ise ilk enerji krizinin yaşandığı 70’lerden bugüne
gündemin en önemli konusudur.
Mimaride enerji tüketiminin azaltılması üzerine yapılan çalışmalar bugün yapıların
kullanım enerjisine indirgenmiş olduğu bilinmektedir. Oysa bir yapının üretim enerjisinin
neredeyse 30 yıllık kulanım enerjisine eşit olduğunu uluslararası araştırmalarda
görülmektedir. Üretim enerjisi ya da bir başka deyişle gömülü enerji, yapı ürünlerinin
üretimi için gerekli hammaddenin doğadan çıkarılmasından başlayarak üretilmesi,
paketlenmesi ve depolanması, daha sonra yapıda uygulanması, kullanılması (kullanım
sırasındaki bakım ve onarımı) ve yararlı ömrünü tamamladıktan sonra geridönüşüme
gitmesi ya da yok edilmesi süreçlerinde, tüm süreçlerdeki taşıma sırasında tüketilen
enerjileri de kapsayacak biçimde hesaplanmasıyla oluşmaktadır. Yapıların üretim enerjisi
bugün yaşam döngüsü değerlendirmesinin en önemli bileşenidir.
Yapı ürünlerini enerji ve çevresel etki konusunda değerlendiren uluslararası
çalışmalar, ticari kullanıma uygun yazılımlar ve kontrol listeleri bulunmaktadır. Yapıların
enerji ve çevresel tasarımını değerlendirme açısından LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design-Enerji ve Çevresel Tasarımında Liderlik ) bina değerlendirme
yöntemi öncelik kazanmaktadır. Yapı ürünlerine yönelik bir bakış açısıyla konu
irdelendiğinde GaBi yazılımı ön plana çıkmaktadır. Diğer enerji ve çevresel tasarım
değerlendirme yöntemleri arasında BREEAM, CASBEE, Green Star’ın öngördüğü
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yöntemler gösterilebilir. Kullanılan diğer yazılımlar ise SimaPro, Athena, Eiloca olarak
sıralanabilir.
Coğrafya girdileri söz konusu olduğunda yukarıda belirtilen yöntem ve
yazılımların yerel koşullara uyarlanabilirliği konusunda yetersizlikler ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca bu yöntemlerinin temel oluşturacağı yerel verilerin de olmaması bu
değerlendirmeyi geçersiz kılmaktadır. Araştırma projesi yukarıda sözü edilen
değerlendirme yöntemi ve yazılımlarından yola çıkarak ortaya koyduğu anlaşılabilir, kolay
uygulanabilir yöntemiyle yapı ürünlerinin üretim süreci içerisinde enerji tüketiminin coğrafi
ve diğer bağlamsal verilerin de değerlendirme ölçütleri arasında ele alındığı bir modelle
sözü geçen veritabanını da oluşturmaya olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Böylelikle
projenin sonuçlarının yapı sektöründe yer alan üreticilerin de kendilerini değerlendirmeleri
için bir itici güç olması beklenmektedir.
Türkiye’de yapı ürünlerinin üretimi ve çevresel davranışı karşısında oldukça sınırlı
veriler ve araştırmalar bulunmaktadır. Bu projenin ortaya koyduğu konu, yapıların enerji
tüketiminin en önemli parçasını oluşturan üretim enerjileri üzerine kabul edilebilir bir
değerlendirme sistemi kurmak ve böylelikle mimari tasarımlarda yapı ürünlerinin üretim
enerjisini dikkate almayı olanaklı kılacak bir yöntemin yaşama geçmesidir.

241

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

SUMMARY
It is obvious that we are living in a century where natural resources on earth are
lessening and production and consumption processes inevitably resulted in pollution of
air, water and soil. In this framework, it is a well known fact that buildings affect
environment enormously. According to Worldwatch Institute, building sector uses globally
40% of stone, aggregate and sand, and 25% of wood that has not been processed in
years. Besides buildings are responsible of 40% of the energy and 16% of water
consumption in the world annually. When we evaluate the fact that most of the
consumption and environmental effects are caused by building sector, sustainable design
of buildings stands out to be a significant subject. Even though sustainability has
environmental, social and economic dimensions, undoubtedly the primary subject of
building design today is energy. From the first time energy crisis came out in 70’s until
now, energy consumption has been the most important item in the world’s agenda.
We are aware of the fact that the projects issued on the reduction of energy
consumption in architecture has been limited with operational energy of buildings today.
However research show that embodied energy of a building is equal to its 30 years of
operational energy. As known embodied energy is the energy consumed by all of the
processes associated with the production of a building, from the mining and processing of
natural resources to manufacturing, transport and product delivery. Embodied energy is
an important element in Life Cycle Assessment.
There are international studies, checklists and computer programmes evaluating
building products on energy and environmental effect levels. LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) BREEAM, CASBEE and Green Star in assessment of energy
and environmental design issues in buildings, GaBi software in evaluating life cycle of
building products come out as significant evaluation models. Other products that are in
use can be stated as SimaPro, Athena and Eiloca.
However considering the geographical data and its application on different
localities in the assessment tools that are stated above some adequacies can be seen.
Besides local data to support such assessment tools are also lacking. The research
project which will be generated from evaluation methods and software seeks to propose
an easily applicable, understandable model which takes into account geographical and
other contextual data to calculate embodied energy of building products. The model is
also expected to bring together the data explained above. This situation is expected to
eventually encourage producers in building sector to evaluate their products and services
on energy consumption basis.
There is limited data and research on production of building materials and their
environmental behavior in Turkey. What the research project puts forth is an acceptable
evaluation method on embodied energy of building products. In this way the research
aims to bring into practice a method that can be used by architects in design process
which will help to calculate embodied energy of buildings.
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Proje No: 2011-03-01-KAP01
MEVCUT KONUT STOKUNDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI AÇISINDAN
ISITMA-SOĞUTMA YÜKLERİNE YÖNELİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
TASARIM ÖLÇÜTLERİ İÇİN YERE AİT BİLGİLERİN OLUŞTURULMASI;BEYKOZ
ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Funda KERESTECİOĞLU
Arş. Gör. Dr. Bora YERLİKURT, Arş. Gör. Dr. Cenk HAMAMCIOĞLU,
Arş. Gör. Dr. Esra SAKINÇ, Yrd. Doç. Dr. Derya Burcu ÖZKAN
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bilim alanlarında özellikle 20. yüzyılın son
çevreğinde ağırlık kazanan “smarth growth - akıllı planlama” yaklaşımı kapsamında
gerçekleştirilen çalışmaların temel ilkelerinden biri yenilenebilir enerji kaynaklarının
binalarda koruma-kullanma dengesinin gözetilerek bilinçli, rasyonel olarak toplum
tarafından kullanımının sağlanmasıdır. Bu bağlamda binalar için güneş ve rüzgar
yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelmektedir (Gowri, Krishnan, 2004).
Türkiye’de 1 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan BEP - Binalarda
Enerji Performans Yönetmeliği mevcut binaların yenilenebilir enerji kaynaklarını doğal
ısınma, soğuma, havalanma ve aydınlanma (kullanma) kapasitelerini artırmak için
geliştirilecek mimari çözümlerin gerekliliğini ve bu amaçla disiplinlerarası çalışma
gerektiren araştırmaları gündemine koymuştur.
Binalarda Enerji Performans
Yönetmeliği’nde; tüm yeni binaların ve mevcut binaların, tescilli (BEP 1.BÖLÜM Madde 1)
(www.bayindirlik.gov.tr) binalarda dahil olmak üzere, mimari tasarım sürecinde güneşin,
nemin, rüzgarın dikkate alınarak ısıtma, soğuma, havalanma ve aydınlanma
imkanlarından azami derecede yararlanılması koşulu önemle belirtilmektedir. Ancak
sözkonusu yönetmelik konuya daha fazla açıklık getirmemiştir ve “mimar tüm doğal
verileri ısınma, havalanma, aydınlanma ve soğuma amaçlı değerlendirir” demektedir.
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının mimaride kullanılması konusunda yere ait
yapılmış raporların dikkate alınması konusuna da vurgu yapılmaktadır (BEP 3.BÖLÜM
Madde 7) (www.bayindirlik.gov.tr).
Bina enerji kimlik belgesi enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönlendiren bir anlayıştır. Araştırma özelinde konut stoğunun yeşil binaya dönüşümü
ülkemizde de Binalarda Enerji Perfomans Yönetmeliği ile gündeme gelmiştir. 2015 yılına
kadar mevcut binaların enerji kimlik belgesi alması kanun ile belirlenmiştir ve böylelikle
yenilenebilir enerji kaynaklarının tasarım ve planlamada etkinliği tesçillenmiştir. Ancak,
mevcut konut stoğu inşa süresinde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılarak
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yapılmamıştır. Bu çalışma mevcut konut stoğunun yenilenebilir enerji kullanımının
araştırılmasına odaklanacaktır. Bu da yenilenemez kaynakların tüketimini düşürecektir.
Bir yerleşmenin yeşil yerleşim olabilmesi planlama sürecinden başlamaktadır. Bu
noktada yöneliş ve yerseçimi kararları yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
gerçekleştirilmesi ilkesi ile sonuç ürünü tasarlayan mimarı yönlendirecek ve gerekli
tasarım verilerinin uygulamaya konulmasında kolaylık sağlayacaktır. Bina enerji kimlik
belgesi alma sürecinde mevcut konut stoğunun dönüşümünde düşünülen çözümlerden
bazıları cephe boşluklarının akıllı tasarlanması, duvar detaylarına müdahale ve güneş
denetiminin sağlamadır.
Yeşil Bina Sertifika sisteminin kontrol listeleri araştırmanın kaynaklarını
oluşturmaktadır. Özellikle -LEED (Reference Guide for Green Building Design and
Construction) ve -BREEAM (the Environmental Assessment Method for Buildings Around
The World) Türkiye’de uygulanan yeşil bina sertifika sistemleridir. Yerleşme ölçeğinde ise
Yeşil Yerleşim Sertifikası 2010 yılında yine -LEED (Reference Guide for Green Building
Design and Construction) tarafından yayınlanmıştır. Şüphesiz ki yeşil yerleşme yeşil
binalara sahip olmalıdır. Mevcut binaların yeşil bina sertifika alması için gerekli
dönüşümde önemli rehberlerden birisi LEED for Existing Building standartlarıdır ve
mevcut binaların çevreye olan etkilerini azaltmak için bir dizi yöntem önerilmektedir.
Kentsel mekan kalitesinin gereklerinden birisi olan yenilenebilir enerji
kullanılabilirliğinin artırılması konusunda Haziran, 2010 tarihinde Yıldız Teknik
Üniversitesi – Beykoz Belediyesi arasında gerçekleştirilen protokol gereği Beykoz İlçesi’ni
kapsayacak yere ait yeşil yerleşme değerlendirme ölçütlerini oluşturma çabasında olan
ve iki yıldır bu konudaki çalışmalarını sürdüren bir gruba sahiptir. Grup kentsel mekanı
oluşturan binalarda; enerji kimlik belgesi alma sürecinde yenilenebilir enerjiyi kullanma
istegi ile oluşacak kentsel kalite üzerinde çalışmaktadır. Bu nedenle diğer disiplinler ile
işbirliği içinde araştırmalarını parçalara ayırarak yürütmektedir. Bu örnekte olduğu gibi
makine ve yapı fiziği konularında çalışan akademisyenlerle ortak çalışma yürütmektedir.
Beykoz İlçe Belediyesi kent bilgi sistemini tasarlamaktadır. Bu çalışma
sonucunda binaların bilgileri (binaları tespit ile oluşturulacak ısıtma soğutma enerji
ihtiyaçları, cephe düzenlemeleri, dış duvar detay ve yalıtım değerleri, güneş denetimi
önerileri ile oluşacak enerji tasarrufunun hesaplanması) kent bilgi sistemine
girilebilecektir. Kent bilgi sistemindeki örneklerini gördüğü yöntem kullanıcı tarafından
ulaşılabilir hale gelecektir. Yöntem; bina enerji kimlik belgesi alırken yenilenebilir enerji
kaynağını ısıtma ve soğutma enerji kaynağı olarak kullanma becerisidir.
Araştırmanın çalışma alanları Beykoz İlçesi sınırları içerisinde dört farklı konut
stoğunda gerçekleştirilecektir (alan çalışmasıyla ilgili detaylı bilgi 2.7 Yöntem bölümünde
verilmektedir).
Bu araştırma projesi Beykoz İlçesi’nde mevcut konut binalarında yenilenebilir
enerji kullanımını artıracaktır. Bu artışı sağlayabilmek için araştırma alanı-Beykoz İlçesi
kapsamında incelenen konut binalarının cephe ve yakın çevresi özelinde çözümler
sunmayı amaçlamaktadır.
Bu araştırmanın sonucunda;
1.
Mevcut binaların (konut binalarının planı, kesiti, çevre binalarla ilişkisi,
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cam yüzeylerinin metrekaresi bilgileri doğrultusunda) ısıtma enerji ihtiyacı ve maliyet
hesabı yapılacaktır.
2.
Dış duvarlarda farklı yönlerdeki duvar yüzey sıcaklıkları veri kaydedici
(datalogger) ve sıcaklık hissedici (thermocouple) cihazlarıyla ölçülerek yalıtım kalınlığı
optimizasyonu yapılacaktır.
3.
Binanın güneş erişim özellikleri belirlenecek ve güneş enerjisi
denetiminden edilgen (pasif) sistemlerden optimum seviyede yararlanmaya yönelik
çözüm önerileri geliştirilecektir.
4.
Araştırma sürecinde geliştirilecek mimari çözümler iyileştirme önerisi
olarak sonuç ürünü oluşturacaktır. Mimari önerilerle (cephe boşluklarındaki düzenlemeler,
yönlere bağlı olarak dış duvar yalıtım kalınlığı değişimi, seralar, güneş denetimi, oda
termostatı kullanımı ve kullanıcı bilinçlenmesine yönelik öneriler) yenilenebilir enerji
kaynakları kullanılarak mevcut konut binalarının ısıtılıp soğutulmasında tasarruf hesabı
yapılacaktır.
5.
Kent bilgi sistemine araştırma sonuçlarının entegrasyonu için ilkelernin
belirlenmesi
hedeflenmektedir.
SUMMARY
Utilizing the renewable energy resources consciously, rationally and with a
perception of “use-conservation” balance, is one of the basic principles about “smart
growth” approach which has become important in the domain of Architecture, Urban &
Regional planning sciences especially at the last quarter of 20th century. In this context
sun and wind energy tops the list of renewable energy resources.
At Turkey, "Regulation of Energy Performance in Buildings" that appeared in the
gazette on 1st of April 2010 includes developing architectural solutions which is a vital
requirement to increase renewable energy resources of existing buildings (expanding
capacity of natural cooling-heating, ventilation and lightening) and making multidisciplinary researches in its agenda. Utilization of opportunities on heating, cooling,
ventilation and lightening (considering the sun, humidity, wind, etc.) in architectural
design process of all new and existing buildings (including registered buildings) is
strongly specified in the "Regulation of Energy Performance in Buildings". However this
regulation not anymore clarifies the case and says that “the architect evaluates all natural
parameters for the purpose of heating, cooling, ventilation and lightening". Besides the
regulation emphasizes taking into consideration of local reports in case of “use of
renewable energy resources in architecture”
“Energy Identity Certificate of Building” is a perception which orients energy
consumption tendencies to the renewable energy resources. In the context of this
research, transformation of housing stock into a “green building” concept came up to
order with “Regulation of Energy Performance in Buildings” in our country. Having an
“Energy Identity Certificate” till 2015 is statutory obligation for existent buildings. This will
decrease the consumption of nonrenewal resources. On the other hand the efficiency of
“Use of Renewable Energy Resources” on planning & designing officially became definite
by this way. However the existent buildings are not constructed by using renewable
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energy resources. This research will focus on “Use of Renewable Energy Resources” in
existent housing stock.
The first step of design process of a “green settlement” can be specified as
planning scale. In planning scale the data about orientation and location decisions
provide solid and convenience principles on utilization of renewable energy directing the
architect while applying the design. Through owing the Building Energy Identity Card
some of the recipes for existing building inventories transformation are the smart design
of front (facade) spaces, wall details and audit of sun.
Green Building Certificate system’s control lists are the major references of this
research. Notably -LEED (Reference Guide for Green Building Design and Construction)
and -BREEAM (the Environmental Assessment Method for Buildings Around The World)
are the Green Building Certificate systems execute in Turkey And in settlement scale
Green Settlement Certificate is also published by -LEED (Reference Guide for Green
Building Design and Construction) in 2010. Certainly green settlements should indicate
green buildings. In order to accept Green Building Certificate for existing buildings LEED
for Existing Building system present fundamental standards and propose some methods
on minimizing the effects of existing buildings to their environment.
The proposed project aims to analyze the parameters covered by LEED-ND and
BREEAM-Communities assessment systems and evaluate how they can contribute in
developing “local green neighborhood assessment parameters and methods” for Turkey.
The goal is to increase utilization of renewable energy, which is also one of the
parameters of quality of urban space, a research group is organized on behalf of the
protocol signed between Yıldız Technical University and Municipality of Beykoz focusing
on developing “local green neighborhood assessment parameters and methods since
June 2010. This group continues to study on urban space quality researches. As in the
case, this group is driving the project separating into parts within the synergy of
interdisciplinary from mechanical engineering and physical construction departments.
Today, Municipality of Beykoz is installing the Urban Information System. At the
end of this research the information of each building (energy demand for warming and
cooling in buildings, design on fronts (facades), out wall detail and insulation values, the
calculation of energy saving in controlling the sun) will be entered to Urban Information
System. This method can be described as the ability of the utilization of heating and
cooling as renewable energy while accepting Building Energy Identity Certificate.
In this research the study cases will be held in four different housing inventories
on selected existing housing buildings in Beykoz District (detailed information about the
case areas is given in 2.7 Method chapter).
This research will increase the utilization of renewable energy in existing building
inventory in Beykoz District. Consequently, to develop solutions on the selected existing
buildings fronts (facades) and near surroundings compose the purpose of this research.
Finally, during the research following stages are aimed;
1.
The demand of energy for warming and the calculation of cost for existing
housing buildings (plans, sections
and near surroundings of buildings on behalf of window spaces) will be performed.
2.
The optimization of insulation thicknesses will be determined by using
data logger and thermocouple
devices attaching on different directions of out walls in order to evaluate the surface
temperatures.
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3.
Solar accessibility features of buildings will be designate and proposals
will developed to make the most of
solar energy.
4.
Architectural solutions develop through the research will constitute the
final results. By the architectural solutions (designs on front (facade) spaces, the
variation of out wall insulation according to directions, solar control, proposals for users)
savings will be managed in utilization of renewable energy for warming and cooling in
existing houses.
5.
Principles will be determined in order to integrate the results of this
research into Urban Information System.
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Proje No: 2011-03-02-GEP01
KAYSERİ'DEKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ İMALAT SANAYİSİNİN REKABET GÜCÜNÜ
GELİŞTİRMEDE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN BİR ARAÇ OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Senay OĞUZTİMUR
Araştırmacı Kenan ÇOLAK
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Günümüz dünyasının hızlı ve çok yönlü değişimleri, “rekabet” kavramını küresel
ekonominin en önemli olgusu haline getirmiştir. Artık rekabet edebilirlik, firma düzeyinden
başlayıp ülke ve bölge düzeyine kadar tüm ekonomik birimlerin, küresel ortamın
oluşturduğu piyasa koşullarında var olabilmeleri, konumlarını en azından koruyabilmeleri
anlamına gelmektedir. Bu dönüşüme ve değişime uyum sağlayabilen, rekabet edebilirlik
düzeyi yüksek bölgeler/kentler, ulusal ekonomileri ileri götürmekte, ulusal ekonominin
motoru olabilmektedir. Bu ortamda ülkeler stratejilerini, bölgelerin/kentlerin mevcut
kapasitelerini, kaynaklarını ve ortaya çıkarılamayan potansiyellerini değerlendirmek
üzerine inşa etmektedir.
Sağlıklı üretim ve dağıtım altyapısının sağlanması, ulaştırmanın hızlı, ucuz ve
etkin bir şekilde tasarlanması, hammaddeden tüketiciye ulaşana kadar geçen üretimdağıtım sürecinin iyi planlanması ekonomik ilişkileri kolaylaştıracağından kentin rekabet
gücünü de geliştirecektir. Diğer taraftan, endüstriyel üretim alanları, organize sanayi
bölgeleri, küçük sanayi bölgeleri ve kooperatifler, serbest bölge ve limanlar/terminaller;
yük üretim, dağıtım ve geçiş noktaları, lojistik köyler kentsel alanların çevresinde
yoğunlaşmaktadır. Kentler bu altyapı olanaklarını birer fırsat olarak değerlendirmeleri
durumunda diğerlerinden daha güçlü olabilmektedir.
Bu çerçevede alan çalışmasının yapılacağı Kayseri’nin, görece olarak rekabet
edebilirliğini değerlendirmek ve stratejilerine ışık tutmak üzere, Bölgesel Rekabet
Edebilirlik Analizi yapılması hedeflenmektedir.
Kentsel rekabet edebilirliğin temel
unsurları; iktisadi yapı, yenilikçilik kapasitesi, altyapı ve erişilebilirlik, beşeri sermaye ile
sosyal sermaye olarak kabul edilmiştir. Bu analizi Kayseri’de yapmak içiin tasarlanan
araştırma yöntemi Temel Bileşenler Analizi (TBA) tekniğidir. TBA, analiz konusu
değişkenler arasında görülen istatistikî ilişkilerin, bir ya da bir kaç temel faktörün etkisi
sonucunda meydana geldiği varsayımı üzerine kurulmuş çok değişkenli istatistiksel bir
teknik olup bölgelerin rekabet edebilirlik ve gelişmişlik düzeylerinin tespitinde kullanılan
temel istatistikî yöntemlerden biridir.
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SUMMARY
The rapid changes in the world make competition concept as the most important
phenomenon. In todays world, competitiveness starts with company level up to regions
and countries. The companies, cities and countries which can adopt itself to change and
competition move one step further and become the motiv of the national economies. In
ths stiation countries construct their strategies in order to evaluate their existing and
potential capacities of regions/cities.
Maintaining efficient production and distribution infrastructure, desiging
transportation cheap and fast, a correct planning process from raw material to consumer
makes urban and region competitive. In the meantime, industrial distribution centers,
organised industrial zones, small industrial zones and cooperatives, free trade zones,
ports and terminals, logistics villages are all located at around urban area. When cities
utilize from its infrastructure opportunities, becomes more competitor than others.
In this context, Kayseri had been choosen as the field study city. The basics of
urban competitiveness are: economical structure, innovation capacity, infrastructure and
accessibility, human capital and social capital. The research method is planned to
be”Principal Component Analysis”. This analysis is based on statistical correlation of
variables by the assumption of one or more than one basic factors. This methos is going
to be used for the analysis of competitiveness and developmnt level.
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Proje No: 2011-03-02-GEP02
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİMDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE
SAYISAL UÇURUM ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEK ÇALIŞMASI
Dr. Buket Ayşegül ÖZBAKIR
Yrd. Doç. Dr. Güneş KURT
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte,
kentsel ve kırsal alanlar arasında bu teknolojilere olan erişim ve kullanım açısından ciddi
bir ayrışma gözlenmektedir. İngilizce’de “digital divide” olarak adlandırılan ve Türkçe’de
“sayısal uçurum (SU)” veya “sayısal bölünme” kavramı olarak nitelendirilen bu ayrışma,
dünyada ve ülkemizde 1990’ların sonundan bu yana gerek akademik gerekse kamu ve
özel sektörde önemli bir tartışma konusu olmuştur.
Türkiye’de sayısal uçurum literatürü incelendiğinde,1990’ların sonunda konu ile
ilgili olarak bazı çalışmaların başladığı gözlemlenmekle birlikte (Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) ve TUİK çalışmaları gibi), ilk araştırmaların ağırlıklı olarak fiziksel
erişim analizlerinde yoğunlaştığı bilinmektedir. Fakat, 2002 yılından itibaren giderek artan
sayıda araştırmacılar “sayısal uçurum” kavramının teorisini, “erişilebilirlik” konusunun
ötesinde ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel altyapıya bağlı olarak araştırmak
gerektiğini önermektedir. Oldukça hızlı büyüyen ve teknoloji değişimine paralel olarak
yeni dinamikleri içine alan sayısal uçurum konusu ile ilgili coğrafi konum ve sosyoekonomik koşullara dayalı analizler ve bunların sonucunda yere özgü politikaların henüz
tamamlanmadığı ortaya çıkmaktadır.
Bu projenin amaçları; İstanbul bütününde toplam 10 adet ilçeden toplanacak
hanehalkı anketi verileri ile nüfus sayımı verilerinin birleştirilerek yere özgü sayısal
uçurum analizlerinin yapılması ve fiziksel erişim haricindeki boyutların ortaya çıkarılarak
yeni nesil kentsel/kırsal altyapı planlamasına yönelik standartları şekillendirecek sayısal
uçurum tipolojilerinin oluşturulmasıdır. Bu tipoloji bilgileri doğrultusunda sayısal uçurum
kavramı gerçek bileşenleri kullanılarak modellenebilecek ve bu modelleme sonuçları
kullanılarak, ileride ülkemizde sayısal uçurumun azaltılması amacı ile kentsel alt/üst
yapısının tasarlanması mümkün olacaktır. Çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
ortamında mekansal ilintiler incelenecektir ve sayısal uçurumun ekonomik, sosyal,
psikolojik ve kültürel boyutlarından elde edilen bağımsız veri bileşenlerinin (component)
kümeleme (clustering) yöntemi olarak yapay sinir ağları (YSA) kullanılacaktır.
Mevcut literatürde sayısal uçurum problemi ağırlıklı olarak telekomünikasyon
alanında incelenmektedir. Fakat bilgi teknolojilerine erişimdeki eşitsizlik, kentsel ve kırsal
ölçeklerdeki konum ve sosyo-ekonomik boyutlara göre farklılık göstermektedir. Önerilen
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projede şehir ve bölge planlama ile telekomünikasyon disiplinlerinin ortak çalışması
özgün değer oluşturacaktır.
Proje 24 ay süreli olup iki araştırmacı ile yürütülecektir. Projenin konusu sayısal
uçurum literatüründe oldukça yeni bir fikri barındırmaktadır. Projenin özgün değeri, farklı
sayısal uçurum tipolojilerinin CBS tabanlı ve YSA kullanılarak oluşturulması sebebiyle
hem uluslararası hem de ulusal ölçekte literature önemli katkıda bulunmasıdır. Şüphesiz
proje kapsamında yapılan çalışmalar uluslararası indekslerdeki dergi, kitap ve
konferanslarda yayınlanabilecek kalitede olacaktır.
SUMMARY
With the rapid development of information and communication technologies in
recent years, a significant gap has occurred between the rural and urban areas in terms
of accessibility and the use of such technologies. The subject of unequal access to and
use of the information technologies started to focus on the concept of the so-called
“digital divide” has started to attract attention since late 90s both in Turkey and the world
in academia, private and public sectors. Before that time, more general concepts such as
information inequality, information gap or knowledge gap and computer or media literacy
were used.
Preliminary digital divide research that started around late 90’s in Turkey has led
to the equivalency of media or technology access with physical access. Currently, the
majority of this research still focuses on physical access. However, since the year 2002,
an increasing number of researchers suggest to go ‘beyond access’, to reframe the
overly technical concept of the digital divide and to pay more attention to economic,
social, psychological and cultural backgrounds. It can be observed that analyses covering
geographical location, socio-economic status and local regulations have been incomplete
about the digital divide concept that is rapidly increasing and covering new dynamics in
parallel to changing technologies.
The goals of this research are first, to make a comprehensive analysis in 10
districts of Istanbul with a wide range of socio-economic compositions to understand
different components of digital divide. Secondly, to construct digital divide topologies
based on local, socio-economic and cultural factors rather than only physical access
towards new generation urban/rural infrastructure planning standards. In the study,
different data sets will be subjected to spatial analysis and clustering using Geographical
Information Systems (GIS) and Artificial Neural Network (ANN) analysis.
In recent literature, digital divide is carried out mainly within the research agenda
of telecommunication discipline. However, accessibility to the information technologies
differs in urban and rural areas with respect to the geographic location and socioeconomic characteristics. This project is without doubt, will make an original contribution
as an interdisciplinary work between city and regional planning and telecommunication
fields.
This 24-month project will be conducted by two researchers. The topic of the
project covers a novel idea in the digital divide literature. Original contribution of the
project is critical both in national and international scales since distinct digital divide
typologies will be constructed by using GIS and ANN. Without a doubt, outcomes of the
research covered by the project will be qualified to be published in international cited
journals, books and conferences.
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ARTTIRILMASINA YÖNELİK MEKANSAL ORGANİZASYONU
Prof. Dr. Zekiye YENEN
Mimar Meriç DEMİR, Arş. Gör. Serkan SINMAZ
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-03-05

ÖZET
Özellikle II. Dünya Savaşını takip eden yıllarda teknolojide gerçekleşen
gelişmeler ve buna bağlı olarak artan sanayileşme 1960’lı yılların başlarından itibaren
önemli bölgesel ve küresel çevre problemlerini ortaya çıkarmıştır. Aynı süreçte kentlere
ilişkin medikal analojilerden, kentlerin canlı / yaşayan (vital / living) niteliğinden bahseden
ilk çalışmalardan biri Jane Jacobs tarafından ele alınmıştır. Jacobs kentlerin fiziki,
ekonomik ve sosyal ortamlarının planlanmasında önceliğin insan ve toplumsal yaşam
olması gerektiği üzerinde durarak kentlerin yaşamsallığından sözetmektedir. (Jacobs,
1961: 4-5)
Bu gelişmelere paralel olarak çevreyi korumak için çeşitli ulusal girişimlerin yanı
sıra uluslararası çevre hukukunun ortaya çıkması ancak 1972 Stockholm Zirvesi ile
sağlanmıştır. 1996 yılında ise Habitat II Kent Zirvesi’nde Küresel Eylem Planı için
geliştirilen ilkelerden birincisi, iyi toplumun ya da iyi yerleşmenin ne olduğuna yani
ulaşılması amaçlanan duruma ilişkin “yaşanılırlık” (liveability) olarak belirlenmiştir. Bu
anlamda yaşanabilirlik (liveability), toplumların yani kullanıcıların üzerinde uzlaştıkları
performans ölçütleriyle tariflenen, bireysel / toplumsal refah (well-being) ve mutluluk ile
kişilerin bir yerleşimde yaşamaktan duyduğu tatmin hissine doğrudan katkıda bulunan
insan yerleşmelerinin mekansal özellik ve nitelikleri ile ilgili bir ilke olarak
tanımlanmaktadır. (Habitat II, 1995: 79-80)
Günümüzde kent planlama literatüründe geliştirilmekte olan “yaşanılırlık” kavramı
-sadece insanın canlılığını sürdürmek için yeterli koşulların ötesinde “mekansal ve
yaşamsal kalite” kavramları ile ilişkili olarak açıklanmaktadır. Yaşam kalitesinin temel
elemanlarının ve bileşenlerinin sınıflandırılması üzerine kurulu Kamp ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada kavramın “Fiziksel Çevre, Doğal Kaynaklar, Fayda ve Hizmetler,
Sağlık, Güvenlik, Kişisel ve Toplumsal Gelişim” başlıklarında hem nesnel hem de öznel
boyutları tanımlanmıştır. (Kamp vd., 2003) Bu tanımlar da dikkate alındığında; “Yaşam
Kalitesi” kavramının, esasen, “Özel ve Kamusal Alanlar” bütününde “Mekansal Kalite”
kavramını da kapsadığı anlaşılmaktadır. (Demir, 2011: 61-64)
Dolayısıyla çalışmada, gerek “yaşanılırlık” gerek bu kavramın gelişmesi için
savunulan “yaşam ve mekan kalitesi” kavramları ile bireysel/toplumsal refah açısından
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yetersiz olan kentsel mekanların geleceği sorgulanmaktadır. Çünkü günümüzde özel ve
kamusal mekan kullanım dengesi bozulmakta, kapitalist ekonomi ve kent politikaları
kentsel kamusal mekanı toplumun yaşam deneyiminden uzaklaştırmaktadır. Özel
mekanların üstlendiği yeni işlevler ve hızla artan ulaşım araçlarının kente baskısı,
bireysel-toplumsal refah açısından yetersiz kentlerde kalite arayışını “konforlu bir konut”
ile olabildiğince kısa zaman geçirilmek istenen “ulaşım” ağına indirgemekte (Sınmaz,
2008:107) günümüz kamusal mekanları ulaşım ve geçiş amaçlı mekanlar olarak öne
çıkmaktadır (Auge, 1997: 93). Bu gelişim kentsel toprağa yapılan bütünden bağımsız
bireysel müdahalelerle perçinlenmekte, ekonomik getiriler karşısında giderek etkisini
yitiren kentsel kamusal mekanların organizasyonu ve tasarımı için çağın gerekliliklerine
uygun yeni gelişme paradigmalarının ortaya koyulması gerekmektedir.
Bugün her alanda çağımızın iki önemli değişkeni olan “teknolojinin gelişimi” ve
“ekolojik zorunluluklar” çerçevesinde “Kent Planlama ve Kentsel Tasarım” bilim
alanlarında “Yaşanılır” çevreler oluşturabilmek için dünya genelindeki çeşitli girişimler
aracıyla yerseçimi, ulaşım ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yönelik bina ve
yerleşim ölçeğinde yaklaşımlar geliştirilmektedir.
Bu doğrultuda, günümüzde “Yeşil Yerleşim, Yeşil Kentleşme, Akıllı Büyüme” gibi
kavramsal açıklamaların ele alındığı “Enerji Sakınımı ve Yaşanılır Çevrelerin
Oluşturulması” konusu kentsel tasarım ile yaşanabilirlik kavramını “verimli enerji kullanımı
ile kaliteli, sağlıklı yaşam mekanları” zemininde birleştirmektedir
Bu amaca yönelik olarak literatürde, binaların karbon salınımlarını azaltmaya,
çevreye duyarlı ve sağlıklı yapı malzemeleri kullanmaya ve bunun sonucunda da daha
nitelikli ve yaşanılır mekanlar elde etmeye yönelik “yeşil bina sertifika ve değerlendirme
sistemleri”ne yönelik çalışmalar büyük önem kazanmıştır. Bu değerlendirme sistemleri
içinde literatürde kabul gören ve birçok ülkede uygulanan LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design – Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) ve BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method – Yapı Araştırma
Kuruluşu Çevresel Etki Değerlendirme Yöntemi), özellikle ABD ve İngiltere başta olmak
üzere, “bina” ölçeğinde geliştirilen değerlendirme sistemlerini kapsamaktadır. Öte
yandan, daha çok yapı ölçeğindeki ilkeler odaklı bu araçlar giderek daha bütünleşik bir
çerçevede yani yerleşme ölçeğindeki arayışları gündemimize getirmiştir.
Konu ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde, öncelikle ülkemize özgü
“yeşil bina” ve “yeşil yerleşim” değerlendirme sistemlerinin yapılandırılmadığı fakat
BREEAM ve LEED ağırlıklı olmak üzere bazı değerlendirme sistemlerinden geçerek
sertifika alan binaların büyük kentlerimizde varolduğu bilinmektedir (Gordion Alışveriş
Merkezi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Siemens Binaları… gibi). Buna ek olarak
uluslararası literatürdeki yeri ve uygulanmış örneği birkaç yapılık küçük grup-yapılarla
sınırlı olan “yeşil yerleşim” değerlendirme sistemleri ise ülkemizde planlama alanında
kavramsal olarak veya uygulama yönüyle hiçbir çalışmada ele alınmamıştır.
Bu çalışmada; uluslararası literatürde daha çok yapı ölçeğindeki ilkeler odaklı
olarak geliştirilen değerlendirme sistemlerini yapılar dışındaki kamusal açık mekanlar
çerçevesinde ele alarak konunun yapı ölçeğinden kent ölçeğine taşınması
hedeflenmektedir.
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Kamusal açık alanların organizasyonu için yeşil yerleşim değerlendirme
sistemlerinin kentsel tasarım ölçeğinde ele alınması, bu doğrultuda yeni bir
değerlendirme sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve bu sisteme göre tasarım
ölçütlerinin belirlenmesi ile kentsel planlama ve tasarım bilimine katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır.
Araştırmanın farklı nitelikteki doğal zenginlik çeşitliliği, özellikleri ve sorunları,
İstanbul’un kırda ve ormanlık alanda dinlenme, gezinti, spor, denizden ve diğer su
yüzeylerinden yararlanma ve benzeri nitelikleri açısından farklı kullanım eğilim ve
hareketliliğini de barındıran Beykoz İlçesi’nde yer alan kıyı ile bağlantılı kamusal açık
alan(lar)da çalışılması hedeflenmektedir.
SUMMARY
In particular, developments in technology and the increasing industrialization in
the
years
following
World
War
II
has
revealed
significant regional and global environmental problems since the early 1960s. In the
same period one of the first studies that mention medical analogies relating to cities and
vital/living quality of cities has been established by Jane Jacobs. Jacobs, talks about the
vitalness of cities staying on the argument defending that human and social life should be
the priority in the planning process of physical, economic and social environments.
(Jacobs, 1961: 4-5)
In parallel with these developments, as well as the several national initiatives aim
to protect the environment yet the emergence of international environmental law is
provided with the 1972 Stockholm Summit. In 1996, the first principle that developed for
the Global Action Plan of the Habitat II City Summit has been determined as “liveability”
that defines the good society or settlement namely the status to be achieved. In
this sense, liveability is defined as a principle related with spatial features and attributes
of settlements which are communities and users compromise on that contribute
individual / social welfare(well-being)
with
the
feeling of
happiness and satisfaction of people
who live
in and
described
by
performance criterias. (Habitat II, 1995: 79-80)
Today, the concept of livability which is under development in the
urban planning literature has been explained in the relation to the “Quality of Life and
Space” concepts beyond the conditions just enough to maintain the vitality of the human.
In the study of Kamp et al that based on the classification of basic elements and
components of quality of life both objective and subjective dimensions of the concept
have
been
identified
as
"Physical Environment, NaturalResources, Benefits and Services, Health, Safety, Person
al and Social Development". Taking into account these definitions, it appears that in fact
"Quality of Life" concept includes the “Quality of Space” concept throughout "Private and
Public Areas". (Demir, 2011: 61-64)
Therefore, in this study, the future of urban spaces which are deficient for the
individual/communal well-being by means of both the notion of ‘liveability’ and the notions
of ‘quality of life and space’ is questioned. Since today, the balance of the usage of public
and private space has been declined; and communities has been left without the
experience of public space by the capitalist economy and urban policies. New facilities of
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private space and the pressure of increasing number of transportation vehicles to city
reduces the quality of life to ‘a comfortable residence’ and ‘fast transportation network’ in
the deficient cities in terms of individual/communal well-being (Sınmaz, 2008: 107).
Therefore today's public spaces stand out as a location for transportation and transit.
(Auge, 1997: 93) This development has been riveted by individual, segmental
interventions on urban land. Hence it is necessary to introduce new development
paradigms which are compatible with today’s requirement to reorganize and design urban
public spaces which are losing their effect against the economic rents.
Today, in order to create liveable environment in perspective of urban planning
and urban desing disciplines within two variables of our age which are “developmet of
technology” and “ecological imperatives” the new approaches based on location,
transportation and usage of alternative energy resources have developed in building and
neighborhood scale by various enterprises all around the world. Today, in this
perspective the “Energy Conservation and Liveable Environments” concept that refers the
conceptual explanations named “Green Neighborhood, Green Urbanisation, Smart
Growth” integrates urban planning and design disciplines with energy efficiency and
qualified/healty spaces.
To this end, in the literature, studies of “green building rating and assessment
systems” aiming more livable places through less carbon emissions and more
environmental friendly construction materials gained significant importance. Among such
rating systems, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) and BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) are the two
common “building” rating systems both in the literature and practice, especially in the U.K
and USA. On the other hand, these parameters based on the “building” scale have
brought new researches in a integrated framework namely the “neighborhood” scale to
our agenda.
When the “green building and neighbourhood” literature is analyzed in Turkey, it
is observed that there aren’t any rating systems in our country but few buildings exist that
received certificates through LEED or BREEAM (such as Gordion Mall, Siemens
Buildings in Gebze). Yet, having a place in international literature and applied samples
limited only with small structures group “green neighborhood assessment tools” are not
analyzed in the Turkish literature nor applied in real life.
In this study, the issue has been targeted to improve in neighborhood scale from
the parameters based on the building scale in relation with the open public spaces.
It is aimed to make a contribution in perspective of urban planning and urban
design disciplines by improving the green settlement assessment systems in
neighborhood scale in terms of the determination of design criterias for open public
spaces.
This project will be examined in open public spaces related with the coastal area
in Beykoz due to its wide range of natural wealth, characteristics and problems,
recreactional facilities and potentials for Istanbul.
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ÇERÇEVESİNDE BİR KENTSEL SAÇAKLANMA TİPOLOJİ ÖNERİSİ
Yrd. Doç. Dr. M.Doruk ÖZÜGÜL
Yrd. Doç. Dr. Tuba İNAL ÇEKİÇ, Dr. Buket Ayşegül ÖZBAKIR
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda Amerikan kentlerinde yaşanan konut
patlamasına, ve paralelinde yaşanan tarım ve orman alanı kayıpları, çevre sorunları,
artan trafik yoğunlukları gibi sorunlara temellenen kentsel saçaklanma araştırmanın
konusunu oluşturmaktadır.
Bu konudaki literatür saçaklanmanın sebeplerini, sonuçlarını çözümlemeye
yönelik ve nasıl ölçülebileceğine ilişkin öneriler barındıran çalışmalar olmak üzere üç
temel kümede ele alınabilir. Özellikle üçüncü gruptaki yazılarda metropolitan kentleri
karşılaştırmak yoluyla açıklayıcılık arandığı görülmektedir. Yazında, daha çok makro
ölçekte (metropoliten alan bütününde) yoğunluk, işyeri ve işgücü dağılımı, olası işyerikonut mesafeleri gibi parametrelerin esas alındığı görülmektedir. Bu durum mikro ölçekte
veya detaydaki bazı karakteristiklerin tartışılmasını ikinci plana itmektedir.
Bu noktada Leed-ND ve Breeam Communities Yeşil Yerleşme Değerlendirme
Sistemlerinin kentsel saçaklanma sorunsalı karşısında önerdikleri kompakt gelişme
prensibine yönelik olarak “yer”de (place) gözönünde bulundurulması gereken bazı
ölçütlerin kullanılabilirliği araştırma projesinin temel çerçevesidir.
Buna göre araştırma projesinde literatürde üzerine yeterince düşünce üretilmediği
düşünülen 3 konuya odaklanılacaktır. Bunlar;
1. Kentsel saçaklanma ile ekolojik değerlerin korunması arasındaki ilişkiyi,
çözümlemek (Leed-ND ve Breeam Communities yeşil yerleşme değerlendirme
sistemleri çerçevesinde sunulan parametreleri de gözeterek) makro ve mikro
ölçekteki ölçütleri ilişkilendirmek ve bir saçaklanma tipolojisi önermek,
2. Bilindiği üzere saçaklanma sorunsalı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı
nitelikler taşımaktadır. Bu nedenle, gelişmekte olan ülke metropolü olarak
İstanbul’da örnek alan çalışması kapsamında, kentsel saçaklanmanın özgün /
yere özgü temel belirleyicilerini (bakınız yöntem bölümü) tanımlamak,
3. Saçaklanma kavramını oluşturan farklı parametrelerin birarada yer aldığı Coğrafi
Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı bir veritabanı oluşturmak, boyutlar arasındaki ilişkiyi
analiz etmek üzere Temel Bileşenler Analizi (TBA) uygulamak ve saçaklanma
tiplerini geliştirmek üzere K-Means Kümeleme yöntemini kullanmaktır.
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Araştırma İstanbul’un saçaklanma alanı olarak gösterilen, 1970 ve 1980 yılları
sonrasında boğaz köprülerinin de yapımıyla tarım, orman ve havza alanlarında
yayılmanın gerçekleştiği bir ilçe olan Beykoz’da yürütülecektir.
Araştırma sonuçlarının saçaklanma literatürüne hem kavramsal hem de
yöntemsel açıdan katkı yapması hedeflenmektedir. Saçaklanma olgusu mikro ve makro
düzeylerde ele alınarak saçaklanma tipolojisinin oluşturulması öngörülmektedir.
SUMMARY
Problems such as losses in the agriculture and forestry lands, environmental
problems, increasing traffic density based on the question of urban sprawl in line with
housing boom in American cities in the years after World War II is the subject of research.
Literature on urban sprawl can be handled in three main clusters:
recommendations on how to resolve this issue regarding the causes and consequences
of sprawl and how to measure it. It is observed that especially in the third group of articles
explanations are based on comparing the metropolitan cities. Literature is based on more
macro-scale parameters (the whole metropolitan area), such as density and distribution
of business and labor, distances for workplace-housing...etc. This is pushing the
discussion of some micro-scale and detailed characteristics to the second plan. At this
point, Leed-ND and BREEAM-Communities Green Neighbourhood Assesment Systems
proposes compact development for urban sprawl problematic and some criterias which
are cosidered as the famework of this research.
Accordingly, this research project will focus on three issues which are not
mentioned enough in the literature. These are:
1.
Analysing the relationship between urban sprawl and protection of
ecological values and propose a sprawl typology.
2.
Identifiying the original / location-specific based determinants of urban
sprawl
3.
Creating a database using GIS (Geographical Information Systems),
analysing the relation between the factors of sprawl using PCA and defining new
sprawl typology using K-Means.
The research will be conducted in Beykoz District, where a sprawl has occured in
agricultural, forest and watershed areas after 1970 and 1980 with the construction of
bosphorus bridges.
It is targeted that research results should contribute to the literature on urban
sprawl both in conceptual and methodological aspects. Determination of urban sprawl
typology is envisaged by examining the micro and macro levels of sprawl phenomenon.
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Proje No: 2011-04-01-DOP01
UZAY-ZAMAN-FREKANS GÖSTERİMLERİ İLE SENTETİK AÇIKLIK RADAR
GÖRÜNTÜLERİNİN İŞLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Songül ALBAYRAK
Doktora Öğrencisi Erkan USLU
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-01-04

ÖZET
Sentetik açıklık radar görüntülerinde zaman-frekans bileşen analizi1 (TFCA)
yönteminin iki boyutlu sinyaller üzerine genelleştirilmiş şeklinin uygulanması ile elde
edilecek keskin ve çapraz terimsiz gösterimler üzerinde yerel filtreleme uygulanarak
görüntü iyileştirme, bileşen analizi ile görüntü sınıflama işlemlerinin uygulanması
amaçlanmaktadır.
Geliştirilecek yöntemin işlem karmaşıklığının mevcut uzamsal, sadece frekans
temelli, frekans-uzam temelli veya frekans-ölçek temelli yöntemlere kıyasla daha yüksek
olması beklenmekte olup, sınıflama başarısının ise daha iyi olması beklenmektedir.
1

Özdemir AK. “Time–frequency component analyzer” Doctoral dissertation, Bilkent University, Ankara,

Turkey, 2003.

SUMMARY
Generalization of time-frequency component analysis method to two dimensional
synthetic aperture radar images hopefully will result in better local filtering, image
enhancement and classification of terrain and structures. Method to be implemented
compared to present spatial, only frequency dependent, frequency-scale dependent,
frequency-space dependent methods may result in higher computational complexity yet
better classification success.
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Proje No: 2011-04-01-DOP02
SES TELİ DAMAR VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİREREK SES TELİ
PATOLOJİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ
Doktora Öğrencisi H. İrem TÜRKMEN
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Ses telleri üzerinde oluşan nodül, polip, reinke ödemi gibi patolojiler nedeniyle,
ses tellerinin yapısı bozulmakta bu da ses kısıklığı, nefes alma güçlüğü gibi problemlere
sebebiyet vermektedir.
Ses teli patolojilerinin teşhisi video laringostroboskop, direkt laringoskop gibi
medikal görüntüleme cihazları ile alınan görüntülerde ses tellerinin yapısal bozulmalarının
ve ses teli titreşimlerinin incelenmesi ile mümkün olmaktadır. Ancak tanı subjektif bir
değerlendirme ile konulduğundan bazı vakalarda hekimden hekime farklılık
gösterebilmektedir. Son yıllarda ses telleri üzerindeki patolojilerin kan damar yapılarını da
değiştirdiğini ortaya koyan tıbbi çalışmaların yayınlanması ile, ses teli damar
oluşumlarının yardımcı bir teşhis metodu olarak kullanılması gündeme gelmiştir.
Bu tez çalışmasında direkt mikro laringoskop ve video laringostroboskop ile
alınan renkli görüntüler görüntü işleme ve şekil tanıma yöntemleri ile değerlendirilerek,
kan damarlarında meydana gelen değişiklikler tespit edilecek ve bu değişikliklerin
patolojiler ile ilişkisi nesnel olarak ortaya koyulacaktır. Elde edilen sonuçlar ses tellerinin
şekilsel bozulmaları ile birlikte değerlendirilerek ses teli patolojilerinin sınıflandırmasını
yapan özgün bir sistem tasarlanacak ve gerçekleştirilecektir. Bu sistemin, hekime daha
erken ve net tanı koyması için yardımcı olması hedeflenmektedir.
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SUMMARY
Organic lesions such as polyp, nodule, and Reinke’s edema in the vocal folds
causes dyphonia and respiratory problems due to vocal fold malfunction.
The clinical diagnosis of voice pathologies is based on examination of vocal fold
vibrations and structural defect of the vocal folds with medical imaging devices such as
video laryngostroboscope and direct laryngoscope. However the subjective diagnoses
are error-prone and may vary between different physicians examining the same patient.
Visible vessels of vocal folds become an diagnostic aid for vocal fold pathologies by
publication of several researches which analyze the effects of vocal fold pathologies on
visual characteristics of blood vessels.
In this thesis study, defect of the vocal folds vessels in the images acquired
during routine direct micro-laryngoscopy and video laryngostroboscopy will be detected
by using image processing and patern recognition techniques and the relationship
between blood vessel defect and vocal fold pathologies will be presented objectively.
A novel system that classifies the laryngeal disorders by examining structural
defect of the vocal folds in conjunction with the relationship between visible vessels of
vocal folds and vocal fold pathologies will be designed and implemented. The objective of
this study is to aid the early and reliable diagnosis.
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Proje No: 2011-04-01-DOP03
MULTİMEDYA ALGILAYICI AĞLARIN YAŞAM SÜRELERİNİN İNCELENMESİ VE
İYİLEŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ
Doktora Öğrencisi M. Amaç GÜVENSAN
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Dairesel-yönlü algılayıcı ağlar için kapsamı alanı problemi kapsamlı olarak
incelenmiştir. Fakat, son yıllarda, özellikle çoklu ortam algılayıcı ağ uygulamalarının
artmasıyla, yönlü algılayıcı ağlardaki kapsama alanı problemi dikkat çekmiştir. Yönlü
algılayıcı düğümler (YAD), üzerlerinde taşıdıkları kamera, kızıl ötesi ve ultrasonik
algılayıcıların karakteristikleri nedeniyle geleneksel dairesel yönlü algılayıcılardan farklı
algılama modeline sahiptirler. Bu düğümlerin belirli bir yönde çalışmaları, görüş açılarının
dar olması, önlerindeki engellerden etkilenmeleri, yönlü algılayıcı ağlar için kapsama
alanı probleminin farklı tanımlanması/çözülmesi ihtiyacını doğurmuştur.
Yönlü algılayıcı ağlarda, özellikle rasgele dağıtımlarda YAD’ların görüş alanlarının
örtüşmesi ya da engellerden dolayı kısıtlanması, kapsama alanının optimum dağıtıma
gore oldukça düşük kalmasına yol açar. Bu projede, rasgele dağıtılan yönlü algılayıcı
ağlarda, ilk dağıtım sonrası oluşan düşük kapsama alanı oranının, YAD’ların dönebilme
(motility) ve hareket (mobility) yeteneklerinden faydalanarak
azaltılması
hedeflenmektedir. Dönebilme yeteneğinin düşük maliyeti, hareket yeteneğinin yüksek
esnekliğinin bir arada değerlendirildiği bir çözüm tasarlanacaktır.
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SUMMARY
The coverage optimization problem has been examined thoroughly for omnidirectional sensor networks in the past decades. However, the coverage problem in
directional sensor networks (DSNs) has newly taken attraction, especially with the
increasing number of wireless multimedia sensor network (WMSN) applications.
Directional sensor nodes equipped with ultrasound, infrared, and video sensors differ
from traditional omni-directional sensor nodes with their unique characteristics, such as
angle of view (AoV), working direction and the line of sight (LoS) properties. Therefore,
DSN applications require specific solutions and techniques for coverage enhancement.
In randomly deployed directional sensor networks, there might occur overlapped
areas and occluded regions. Therefore, the coverage ratio might be far below from the
optimum deployment where nodes are placed manually. In this project, we aim at
designing and implementing an distributed self-organization algorithm which exploits both
motility and mobility to decrease the overlapping and occlusion. The key idea of the
proposed algorithm is to combine the low production and energy cost of motility capability
and the high flexibility of mobility capability.
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Proje No: 2011-04-01-YULAP01
ÖZDÜZENLEYİCİ HARİTALARIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Songül ALBAYRAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Ekrem Öncel KORKMAZ
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Özdüzenleyici Haritalar (SOM), eğiticisiz-öğrenmeye dayalı bir Yapay Sinir Ağı
algoritmasıdır. Özdüzenleyici haritalar ile yüksek-boyutlu veride bulunan lineer olmayan
istatiksel ilişkileri, düşük boyutlu (genellikle 2-boyutlu) örgüsel sisteme yansıtıp verinin
analizi yapılabilmektedir.
Bu tez kapsamında, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerine ait
( iktisadi, sosyal, kültürel, enerji, eğitim, bilim ve teknoloji vb. alanlardaki çalışmalar
sonucu elde edilen) nümerik veriler kullanılarak oluşturulması planlanan çok-boyutlu bir
veri kümesi ile çalışılması öngörülmektedir. Oluşturulan çok-boyutlu veri kümesine, SOM
teknikleri ve yöntemleri uygulanılarak, verinin iki ve üç-boyutlu örgüsel sistemler üzerinde
analizinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde, mevcut ülkelerin (yaklaşık olarak
30 ülke) sosyal, iktisadi ve kültürel yönden gelişmişlikleri değerlendirilip, bu ülkeler
hakkında yorumlar yapılabilir. Yine tez kapsamında, OECD veri kümesinin yanısıra
bilinen veri havuzlarından alınan yapay ve gerçek veri kümeleri incelenecektir.
Özdüzenleyici haritaların görselleştirilmesi bu tezin asıl ilgi alanıdır. Dolayısıyla
bu çalışmada, görselleştirme teknikleri, çeşitli görselleştirme yöntemleri ele alınacaktır.
Bunların OECD veri kümesi ve seçilen diğer veri kümeleri üzerindeki uygulamaları
verilecektir.
SOM algoritmasının avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak için ilgili
alanlardaki farklı vektör nicemleme ve vektör yansıtım algoritmaları burada anlatılacak
olup, SOM algoritmasının bu algoritmalar ile karşılaştırılması sağlanacak ve sonuçları
burada verilecektir. Her zaman problem olarak görülen ‘kayıp değerler’in üzerinde
durulacak ve kayıp değerlerin doldurulmasında kullanılan farklı yaklaşımlara burada
değinilecektir.
Özdüzenleyici haritaların kullanım amaçlarından bir diğeri de kümeleme metotları
ile veri kümelerindeki kümelerin ortaya çıkartılmasıdır. Çeşitli veri kümeleri kullanılarak
SOM’un kümeleme üzerindeki başarısı (ya da başarısızlığı) ortaya koyulacaktır.
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SUMMARY
A self-organizing map (abbreviated “SOM”, also “Self-organizing feature map” or
“Kohonen map”) is a type of artificial neural network algorithm and based on
unsupervised learning. SOM is trained to produce a low-dimensional (typically twodimensional) lattice which is discretized representation of the input space of the training
samples. It is generally difficult to analyse high-dimensional data and make a comment
about that, so that visualizing low-dimensional views of high-dimensional data is very
useful.
The initial idea behind this thesis is applying the SOM algorithm to a dataset
which is composed of various specifications of OECD (Organisation for economic cooperation and development) countries. We are planning to design a data set which is
made up of 30 countries and around 50 indicators, and which involves financial, social,
culturel, educational, science and technological and so on data. This thesis aims to
discuss what can be learned from the created data set with the help of self-organizing
map. At the end of the project, people can assess the levels of the development of the
existing countries. Besides created data set, we choose different data sets from various
data pools and analyse them.
The actual scope of this thesis is visualization of the self-organizing map, so that
here we present several visualization techniques and methods, and the applications of
these methods using created OECD data set will be presented.
Also, we mention other vector quantization and vector projection methods to
comparise SOM, and expose its advantages and disadvantages. And we will seek for
solutions to missing values and present examined ways for this problem.
Self organizing map is also considerably important in the name of clustering.
SOM can be used to reveal cluster structures in data sets and it is very efficient in this
issue. In this project, several graphical representations will be used to depict the general
structure and clustering of the data and get insight about the relationships among the
different variables. And we are planning to use different and various data sets to show the
success of SOM in clustering.
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Proje No: 2011-04-02-DOP01
ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ UYGULAMALAR İÇİN HİBRİT BİR RÜZGAR
TÜRBİNİ/FOTOVOLTAİK/YAKIT HÜCRESİ/BATARYA SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU,
TASARIMI VE UYGULAMASI
Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU
Doktora Öğrencisi Ozan ERDİNÇ
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-01-04

ÖZET
Tüm dünyada enerji talebinin giderek artması, bunun yanında fosil kökenli
yakıtların ise giderek azalması, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili
çalışmalara hız kazandırmıştır. Bunun yanı sıra fosil yakıtların son derece olumsuz
çevresel etkileri de yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapılan çalışmaların önemini
daha da arttırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının birçok avantajının yanında çözüm
bekleyen problemleri de bulunmaktadır. Bu problemler arasında en önemlilerinden biri de
rüzgar, güneş gibi enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretiminin meteorolojik koşullara
doğrudan bağımlı olmasıdır. Bu dezavantajın üstesinden gelebilmek için bahsi geçen
yenilenebilir enerji kaynaklarının, yedek bir güç ünitesi ve enerji depolama elemanları ile
birlikte kullanıldığı hibrit sistemler önerilmektedir. Konvansiyonel uygulamalarda bahsi
geçen yenilenebilir enerji kaynaklarına paralel olarak batarya sistemleri sıkça
kullanılmaktadır. Ancak kısa ömürlü büyük boyutlu ve maliyetli batarya unitelerinin yerine
son zamanlardaki çalışmalarda bir elektrolizör ünitesi vasıtası ile yakıt hücresi (YH)
sistemlerinin kullanılması üzerine yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu şekilde
oluşturulan hibrit bir sistem ile bir enerji tüketim merkezinin (evsel yükler, sanayi yükleri,
telekominikasyon merkezlerinin yük talepleri, vb.) güç ihtiyacı şebekeden bağımsız bir
şekilde karşılanabilir. Bu sayede bahsi geçen sistemlerde fosil yakıtların kullanımı ile
oluşan olumsuz çevresel etkilerin önüne geçilebildiği gibi verim arttırımı ve maliyet
azatlımı da elde edilebilir. Bu şekilde oluşturulan hibrit sistemlerde ekonomik olma
kriterinin de sağlanması açısından sistem bileşenlerinin optimum şekilde
boyutlandırılması da büyük bir önem arz etmektedir.
Bu proje çalışması süresince (2 yıl), uygun bir güç biçimlendirme ünitesi
üzerinden şebekeden bağımsız evsel bir yük için gerekli güç talebini karşılayan hibrit bir
yenilenebilir enerji sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Rüzgar/fotovoltaik/yakıt
hücresi/elektrolizör ünitelerinden oluşan bu hibrit sistem ile ilgili denemelerin öncelikle
simülasyon ortamında, daha sonra da test platformunda deneysel olarak
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin uzun dönem hedefi ise elde edilen bu
tecrübeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı sistemlerin en verimli şekilde
kullanımına katkı sağlamaktır. Bu yönüyle proje aşağıda verilen yaklaşım ve yöntemlerle
gerçekleştirilecektir:

265

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Simülasyon ortamında rüzgar ve fotovoltaik sistemleri ile yakıt hücresi,
elektrolizör ve batarya üniteleri için modüler yapıda dinamik modeller meydana
getirilecektir. Bunun yanı sıra genel sistemde kullanılacak güç biçimlendirme
ünitesine ait bir dinamik model de oluşturulacaktır.
 Hibrit sistemin yük olarak besleyeceği evsel uygulamaya ait güç talepleri göz
önünde bulundurularak bir yük modeli oluşturulacaktır. Geliştirilen tüm modeller
birbirlerine entegre hale getirilerek kurulacak test platformuna ait komple bir
dinamik model ortaya çıkarılacaktır.
 Sistem bileşenleri için oluşturulan dinamik modeller ve sistemin güç talebi göz
önünde bulundurularak optimum sistem boyutlandırılması için bir algoritma
geliştirilecektir.
 Genel sisteme ait bir test platformu kurulacak ve ayrı ayrı testleri yapılacaktır.
 Test platformunda kullanılacak dönüştürücüler ile diğer ölçüm - karar verme kontrol etme yapıları için geliştirilen gömülü kontrol ünitesi tabanlı gerçek zamanlı
kontrol sistemlerinin test platformuna adaptasyonu sağlanarak testler
gerçekleştirilecektir.
 Simülasyon ortamında tamamlanan hibrit sistem, kurulacak test platformunda
denenerek karşılaştırmalar yapılacak ve sistemin verimliliği ve Türkiye
şartlarındaki uygulanabilirliği gözlemlenecektir.
Test platformunun oluşturulması birçok alternatif çözüm yöntemlerinin denenmesi
için gereklidir. Hibrit sistem bileşenlerinin en uygun topolojide birleştirilmesi, çıkışta
beslenecek olan evsel sistemin farklı durumlardaki yük taleplerinin belirlenmesi, hibrit
sistem için optimum boyutlandırmanın sağlanması ve sistem bileşenleri arasındaki yük
paylaşım algoritmalarının gerçekleştirilmesi üzerinde detaylı bir şekilde çalışılarak çözüm
üretilmesi gereken alanlardır. Ayrıca, çalışmaların test platformu üzerinde yapılması
sayesinde sistem çıkışındaki evsel ünitelere ait elektriksel ve mekanik aksamlar ile ilgili
analizlerin yapılmasına ve düzeneklerin kurulmasına ihtiyaç kalmadan, amaçlanan konu
olan hibrit sistem boyut optimizasyonu ve enerji yönetimi üzerinde yoğunlaşılabilecektir.
Bu test platformunun kullanılması, proje ekibine kullanılacak donanım için alan ve hacim
esnekliği sağlayacaktır.
Proje teorik çalışmalarıyla, bilgi birikimine ve literatüre, deneysel çalışmalar ile
hibrit enerji sistemlerinin gelişimine ve yaygınlaşmasına ve genel itibariyle eğitime önemli
bir katkı sağlayacaktır. Bir diğer altı çizilmesi gereken nokta da bu projenin, yenilenebilir
enerji bazlı hibrit sistemlerin geliştirilmesinde ülkemizin öncü bir rol üstlenmesine ve uzun
vadede ekonomimize önemli bir katkı sağlama potansiyeline sahip olmasıdır.


SUMMARY
The increase in energy demand in the whole world as well as the rapid depletion
of fossil fuels has given increase to the studies on alternative and renewable energy
sources. Besides, the growing concerns of the negative environmental effects of fossil
fuels have provided a growing importance of the studies on renewable sources of energy.
There are many advantages of renewable energy sources, however there are some
problems to be solved in the renewable energy issue.
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One of the most important drawbacks of renewable energy options such as wind,
solar, etc., is their unpredictable nature and dependence on weather and climatic
changes. Thus, in order to overcome this problem and satisfy the load demand in all
conditions, hybrid energy systems have been implemented that combine the renewable
energy sources with energy storage (or “back-up”) units. Traditionally, batteries have
been used in this regard [2,3]. However, due to the size and cost problems of battery
systems, the usa of fuel cell technology as back-up unit through an electrolyzer system is
recommended in recent studies. Such a hybrid system can be used to provide power to
energy consumption centers (residentisl loads, industrial loads, the demand of
telecommunication systems, etc.) without grid connection. Thus, the negative impacts of
the use of fossil fuels in such systems can be prevented and efficiency improvement and
cost reduction can be obtained. The optimum sizing of such hybrid systems shows great
importance in terms of obtaining minimum cost.
In the concept of this project (2 years), it is aimed to obtain a stand alone hybrid
system for supplying the power demand of a residential system. The mentioned hybrid
system consisting of wind turbine/photovoltaic/fuel cell/electrolyzer/battery units will be
evaluated in the simulation environment in the first part of the project. Then experimental
studies of the mentioned system will be conducted on a test platform. The long term aim
of the project is to provide contributions to the efficient use of hybrid renewable energy
systems. With respect to this, the project will be realized with the following steps:
 Modular dynamic models of wind turbine, photovoltaic panel, fuel cell, electrolyzer
and battery units will be developed in the simulation environment. Besides, a
dynamic model of the power conditioning unit for use in the hybrid system will be
obtained.
 The load demand of the residential unit will be realized. All the developed models
will be integrated and an overall model of the hybrid system will be obtained.
 An algorithm for optimum sizing of the hybrid system will be realized considering
the developed models and the load demand.
 A test platform will be realized and separate tests will be conducted.
 Measurement, decision and control structures for use in the test platform will be
adapted in the real time embedded control unit.
 The performance of the hybrid system that has been considered in the simulation
environment will be investigated in the test platform and the applicability of the
mentioned system in Turkey condition will be evaluated.
Several alternative solution methods should be tried in the test platform
construction. Combination of hybrid system components in the most suitable topology,
determination of power demand of the output residential unit, optimum sizing of the hybrid
system and providing the load sharing between the hybrid system components are
important areas that need detailed studies for providing solutions. Besides, with the use
of the test platform, without the need of constructing and analyzing the mechanical and
electrical components of residential systems, the studies can be focused on the main
target as hybrid system optimum sizing and energy management. The construction of this
test platform will provide flexibility to project researchers.
The proposed project has potential to make contributions to knowledge and
literature on energy systems with theoretical studies, to the development and widespread
use of hybrid systems with experimental studies and generally to education. Another
important point is that the project can make help for our country to obtain a leading
position in energy based hybrid systems.
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Proje No: 2011-04-02-DOP02
KISA DÖNEM RÜZGAR ENERJİSİ TAHMİNİ
Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU
Doktora Öğrencisi Akın TAŞCIKARAOĞLU
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Son yıllarda fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla birlikte mevcut
enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi gittikçe artmaktadır. Bu enerji
kaynakları içerisinde rüzgar enerjisi temiz, sürdürülebilir ve diğer kaynaklara göre daha az
maliyetli olması nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Ancak rüzgardan elde edilen enerjinin
rüzgar hızına bağlı olarak sürekli değişimi, şebekelerde üretim/tüketim dengesizliğine
neden olabilmektedir. Bu dengesizlik sonucunda ortaya çıkabilecek olan gerilim ve
frekans değişimi gibi büyük sorunların önüne geçebilmek için şebekedeki elektrik üretimi
ve tüketimi arasındaki denge sürekli olarak korunmalıdır.
Rüzgar türbinlerindeki enerji üretimi rüzgar hızının doğrudan bir fonksiyonudur ve
klasik üretim sistemlerinden farklı olarak üretim/tüketim dengesi ayarı kolaylıkla
yapılamamaktadır. Ancak İletim Sistemi İşletmecileri (Transmission System Operators,
TSO’lar), elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki dengeyi yönetebilmek için üretim
araçlarının kullanımını, yük profillerine cevap verecek şekilde önceden planlamaktadırlar.
Bu nedenle spot piyasalarda katılımcılar belirli bir üretim maliyetindeki enerji miktarlarını
en az bir gün önceden önermektedirler. Bu yüzden Avrupa’daki birçok şirket, rüzgar
enerjisi tahmin modelleri ile çalışmaktadır. Burada rüzgar enerjisinin tahmin edilebilmesi
ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Aksi halde yanlış bildirimler sonucunda eksik veya
fazla enerji için cezalar ödenmesi gerekmektedir. Ülkemizde şu an bu şekilde gelişmiş bir
spot piyasa bulunmamaktadır. Ancak toplam rüzgar gücünün 2010 yılında 1000 MW’ı
aştığı düşünülürse böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacağı açıktır. Ayrıca piyasaya
katılımın dışında, rüzgar ve klasik santrallerin üretiminin optimal olarak kombine
işletiminde veya bazı enerji depolama sistemleri ile birlikte rüzgarın kullanımında, rüzgar
enerjisi tahminlerinden faydalanılabilir.
Rüzgar enerjisi tahminleri için genellikle bir veya birkaç noktadan alınmış olan
rüzgar hızı ve yönü ölçümleri kullanılır. Ancak rüzgar yerel bir karakteristik olduğundan ve
ölçümleri yüksek bir maliyetle oldukça uzun süreleri gerektirdiğinden, ölçümler arasında
enterpolasyon yaparak istenen bölgenin rüzgar değerlerini elde edebilmek için modellere
ihtiyaç duyulur. Bu modellerden istatistiksel yöntemler tabanlı olanlar kısa sürelerde
oldukça iyi sonuçlar vermektedirler, ancak daha uzun tahmin süreleri için mutlaka fiziksel
yöntemlerden faydalanmak gerekmektedir. Fiziksel yöntemler, rüzgar çiftliği içerisindeki
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ve çevresindeki rüzgar akışının tanımı üzerine odaklanırlar. Fiziksel yöntemlerde en iyi
tahmin doğruluğu için pürüzlülük, engeller, orografi gibi çok sayıda fiziksel özellik göz
önüne alınmaktadır. Bir alanın pürüzlülüğü, içerdiği pürüzlülüğe neden olan elemanların
(bitki örtüsü, yerleşim yerleri, toprak ve su yüzeyleri dâhil) boyutları ve dağılımları
tarafından belirlendiğinden, pürüzlülük uzunluğu sabit değildir; bitki örtüsünün uzunluğu,
yaprakların durumu, kar kalınlığı vb. gibi etkenlerle değişir. Binalar, ağaçlar vb. engeller
de rüzgar hızının azalmasına neden olurlar. Engellerin modellenmesinde yönlerin,
pozisyonların ve her bir engelin gözenekliliğinin önemi bulunmaktadır. Orografi terimi ise
arazilerin yükseklik değişimlerinin tanımı olarak adlandırılır ve çoğu topografik haritada
arazi yüzeyinin eş yükseklik (izohips) eğrileri ile tanımlanır. Rüzgar tepelerde,
uçurumlarda ve dik kayalıklarda hızlanırken dağ eteklerinde ve vadilerde yavaşlayacaktır.
Rüzgar çiftliğini çevreleyen arazideki yüzey pürüzlülük şartlarının, fiziksel
coğrafyanın ve arazi bilgisinin sonucu olan akış değişimleri, bir rüzgar kaynağı
değerlendirme yazılımı ile modellenir. Bu yazılımlarda yüzey pürüzlülüğü, yerel engeller
ve arazi bilgisi belirli bir bölgenin dijital veya taranmış haritası üzerine eklenerek bölgenin
ekran üzerinde bir görsel temsili oluşturulur. Ayrıca rüzgar türbinleri için en uygun
bölgelerin seçilmesi, ses seviyeleri ve görsel etki gibi türbinlerin neden olabileceği
çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve türbinlerin enerji üretimlerinin ekonomik kısıtlar göz
önüne alınarak optimize edilmesi de sağlanabilir. Rüzgar tahmininde kullanılan en önemli
yazılımlar; WAsP (Risø, Danimarka), WindPRO (EMD, Danimarka), WindFarm (Resoft,
İngiltere), WindFarmer (Garrad Hassan and Partners, İngiltere) ve Gen Turbine (GEN,
Hollanda) olarak sıralanabilir. Bu yazılımlar içinde günümüzde en çok kullanılan WAsP
(Rüzgar Atlası Uygulama ve Analiz Programı) ve WindPRO tahmin araçlarıdır. Bu araçlar
rüzgar iklimini ve rüzgar türbinlerinin gücünü tahmin etmeye yarayan yazılımlardır ve
karmaşık bir arazi akış modeli ile pürüzlülük ve yerel engel modellerini içerirler. Rüzgar
veri analizi, harita düzenlenmesi/dijital hale getirilmesi, rüzgar atlası üretimi, rüzgar iklimi
tahmini, rüzgar türbin generatörlerinin güç üretimi, türbinlerin mikro konuşlandırılması,
rüzgar çiftliği üretimi tahmini, rüzgar çiftliği verimliliği ve rüzgar kaynağı haritalandırması
bu programların sahip olduğu özelliklerden bazılarıdır.
Bu proje çalışması süresince (1 yıl), bahsi geçen rüzgar kaynağı değerlendirme
yazılımları (WasP ve WindPRO) kullanılarak tezin konusu olan istatistiksel yöntemlerin
tahmin sürelerinin uzatılabilmesi ve özellikle karmaşık yapıya sahip arazilerde tahmin
doğruluğunun arttırılabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece bu tahminler, Avrupa’da etkin bir
şekilde kullanılan ve ileride ülkemizde de geçilmesi muhtemel olan spot piyasa
sisteminde kullanılabilecek verilere dönüştürülebilecektir. Ayrıca bu yazılımlar sayesinde,
rüzgar enerjisi tahminleri ile birlikte bu enerjiyi üretecek olan rüzgar çiftliklerinin verimleri,
optimum dizaynları ve çevresel etkileri de hesaplanabilecektir. Bu sayede teorik
çalışmalarla literatüre bir katkı sağlanırken, gerçek verilerin kullanılmasıyla da ülkemizde
yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisinden daha fazla faydalanabilme
olanakları incelenecektir.
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SUMMARY
The importance of renewable energy sources has increased gradually on the
present energy production while the supply of fossil fuels began to run out of late years.
Among these renewable energy sources, wind energy comes into prominence owing to it
is a clean, sustainable and cost-effective energy. However, the continuous variation of
the energy captured from wind according to wind speed may cause
production/consumption imbalances in grids. The balance between production and
consumption has to be sustained in order to prevent the problems such as voltage and
frequency variations caused by the imbalances.
The energy production of wind turbines is a direct function of wind speed and the
production/consumption balance cannot be provided easily in contrast to conventional
generation systems. However, the Transmission System Operators (TSO) schedule in
advance the use of production means in order to manage the balance between
production and consumption so that they respond to load profiles. Therefore the
participants propose quantities of energy at least one day before in spot markets at a
given production cost. Thus many organizations in Europe research on wind energy
prediction models. The prediction of wind energy is considerably important from the
economical point of view. Otherwise penalties have to be paid depending on the energy
lacks and surplus. In turkey, a sophisticated spot market does not exist at present.
However it is clear that a regulation will be needed regarding that the total wind power
exceeded 1000 MW at the end of 2010. Also except for participating spot market, wind
energy predictions can be utilized in optimization of the scheduling of conventional plants
or use of wind energy with energy storage systems.
In order to use in wind energy predictions, wind speed and direction
measurements which are generally taken from one or a few points are used. However
some models are needed in order to obtain the wind speeds in desired regions
interpolating the measurements due to fact that wind is a local characteristic and the
related measurements are expensive and time-consuming. Among these models, the
statistical method based models give relatively good results, however physical methods
have to be involved for longer prediction models. Physical methods focus on the definition
of the wind flow in and around wind farm. In physical methods, many physical
characteristic such as roughness, obstacles and orography are taken into account for
better prediction accuracy.
Since the roughness of an area is determined by the size and distribution of the
roughness elements (including vegetation, built-up areas, soil and water surfaces), the
roughness length is not constant; but changes with growth of vegetation, foliation and
snow cover and so on. Also obstacles such as buildings, trees cause wind speed to slow
down. The direction, position and porosity of obstacles have importance while modelling
obstacles. The last term orography refers to the description of the height variations of the
terrain and described in most topographical maps by the height contour lines of the
terrain surface. Near the summit or the crest of hills, cliffs, ridges and escarpments, the
wind will accelerate while near the foot and in valleys it will decelerate. The flow
variations caused by the surface roughness, physical geography and terrain data in the
vicinity of wind farm is modelled with wind resource assessment software. As appending
surface roughness, local obstacles and topography on a digital or scanned map of the
proposed site, a near exact representation of the site can be visualized on screen in this
software. Also the processes of determining the most suitable site for a wind farm,
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minimizing the environmental effects of wind turbines such as noise levels and visual
impact and optimizing the energy production of turbines regarding the economical
constraints can be provided. The most important software in wind prediction can be
ranked as follows: WAsP (Risø, Denmark), WindPRO (EMD, Denmark), WindFarm
(Resoft, England), WindFarmer (Garrad Hassan and Partners, England) and Gen Turbine
(GEN, Holland). Among these software, WAsP (Wind Atlas Analysis and Application
Program) and WindPRO are the most common tools today. The tools are for predicting
wind climate and power of wind turbines and the programs include a complex terrain flow
model, a roughness and a sheltering obstacle model. The package provides wind data
analysis, map editing / digitization, wind atlas generation, wind climate estimation, power
production of WTG, micro-siting of turbines, wind farm production, wind farm efficiency
and wind resource mapping.
In the concept of this project (1 year), it is aimed to extend the prediction horizon
of statistical methods which is the subject of the thesis while utilizing the wind resource
assessment software (WAsP and WindPRO) and to increase the prediction accuracy,
particularly in complex terrains. Hence the predictions can be converted to the data which
can be utilized in spot market system which is used effectively in Europe and is likely to
be adopted in the future by our country. Also thanks to the software, efficiency, optimum
designs and environmental effects of wind turbines will be able to be calculated as well as
wind energy predictions. Thus contributions will be made to literature by means of
theoretical studies and furthermore the possibilities of exploiting the wind resource will be
investigated in our country.
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Proje No: 2011-04-02-GEP01
3 KW GÜCÜNDE PFC VE YUMUŞAK ANAHTARLAMALI BİR ENDÜKSİYON
OCAĞININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Dr. Burak AKIN
Yrd. Doç. Dr. İsmail AKSOY, Arş. Gör. Erdem AKBOY
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Endüsiyonla ısıtma (IH) sistemleri son 20 yılda gelişme kaydetmiş ve gerek
endüstride gerekse düşük güçlü mutfak ocaklarında kullanılmıştır. Endüksiyon ocaklarının
ankastre olarak üretilmesi, doğalgazdan sonra en ucuz enerji tüketimine sahip, temiz,
güvenilir, şık ve verimli olması ona olan ilgiyi arttırmıştır. Endüksiyon ocaklarının çalışma
prensibi, şebekenin doğrultulması ardından elde edilen DC bara geriliminin yarım ya da
tam köprü inverterler ile bir rezonans oluşturması ile sağlanır. İnverter çıkışına rezonansla
aktarılan enerji, burada özel sarılmış endüktansta girdap (eddy) akımları oluşturur ve
ocağın yüzeyindeki metal yüke enerji aktarır. Endüksiyonla ısıtma sistemleri, oluşan
yüksek rezonans akımlarından dolayı şebekeden yüksek harmonikli akım çekerek
şebekeyi kirletir ve toplam akım harmonik bozulma değerini (THDi) yükseltir.
Şebekeyi bozan harmonikli akımların değerini düşürmek ve şebekeden birim güç
faktörlü bir akım çekmek için güç faktörü düzeltme (PFC) devreleri geliştirilmiştir. Bu
devrelerin iyi bir kontrol yapabilmesi için yüksek frekanslarda çalışması gerekmektedir.
Ancak yüksek anahtarlama frekansı dönüştürücü sistemlerdeki güç elemanlarında yüksek
anahtarlama kayıplarına yol açar ve sistemin verimini düşürür. Yüksek frekansta yüksek
verimin elde edilebilmesi için yumuşak anahtarlama teknikleri ortaya çıkmış ve birçok
alanda uygulanmıştır. Geliştirilen yumuşak anahtarlama ve PFC teknikleri bir araya
getirilerek endüksiyonla ısıtma sistemlerine de uygulanmıştır.
PFC ve yumuşak anahtarlama teknikleri dahil olmak üzere pek çok endüksiyonla
ısıtma sistemi gerek teorik gerekse uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir [1-27]. Bu
sistemlerde ya farklı topolojiler, ya farklı kontrol teknikleri ya da yumuşak anahtarlama ve
PFC teknikleri bir arada kullanılarak gerek verim gerekse güç faktörü değerleri
yükseltilmeye ve harmonik değerleri düşürülmeye çalışılmıştır.
Evlerde endüksiyon ocaklarında kullanılmak üzere üretilmiş düşük güçlü
dönüştürücülerde, uygulamaya yönelik farklı topolojiler ya da kontrol algoritmaları tercih
edilmiştir [5, 6, 9-12, 14-16, 18-21, 24-26]. Genel olarak pasif yumuşak anahtarlama
teknikleri kullanılmış ve PFC ilaveten girişe eklenmiştir. Bazı yayınlarda ise inverter sabit
bir DC kaynaktan beslenmiştir [1-4, 7, 8, 13, 17, 22, 23, 27]. Son yıllarda yayınlanan seri
rezonanslı çok çıkışlı inverter topolojisi ile tek kaynaktan birçok endüksiyon bobinini
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besleyen sistemler (aktif yüzeyli endüksiyonla ısıtma ) dikkat çekmektedir [25, 26].
Kontrol teknikleri incelendiğinde, çıkış gücü ayarı frekans kontrolü, darbe frekans
modu (PFM), darbe genişlik modu (PWM), darbe yoğunluk modu (PDM), asimetrik gerilim
iptali tekniği (AVC) kullanılarak kontrol edilebilir. Bu teknikler arasında en kolay olanı
frekans kontrolü ile çıkış gücünün ayarıdır. Genellikle 20-100 kHz aralığında inverterin
anahtarlama frekansı değiştirilerek çıkışa aktarılan güç kontrol edilir. Ancak, çıkışa
aktarılan gücün değişken anahtarlama frekans ile kontrolü gerek elektromanyetik
gürültünün (EMI), gerekse akustik gürültünün filtrelenmesini zorlaştırır. Yapılan literatür
çalışmalarında sabit anahtarlama frekansının inverterin kontrolünde daha iyi sonuçlar
verdiği gözlenmiştir [10, 14].
Literatürdeki çalışmalar genellikle 1 kW gücünden küçük deneysel amaçlı olup, 3
kW gücünde tek fazdan beslenen PFC ve yumuşak anahtarlamalı (SS-PFC) seri
rezonanslı yüksek verim ve düşük harmonikli bir endüksiyon ocağı için detaylı bir çalışma
yapılmamıştır.
Geliştirilecek PFC ve yumuşak anahtarlamalı seri rezonans devreli endüksiyon
ocağı 3 kW gücünde, PF> 0.99, THDi< %5 ve > 0.97 değerlerine sahip olacağından
endüksiyonla ısıtma sistemleri için büyük önem arz edecektir. Endüksiyon ocağının
şebekeyi kirletmeyip düşük harmonikli sinüzoidal bir akım çekeceği gibi, maksimum verim
ile endüksiyon bobinini ve dolayısı ile yükü hızlı ve verimli bir şekilde besleyeceğinden
literatürdeki bu açığı kapatacağı düşünülmektedir.
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SUMMARY
Induction heating (IH) systems development in the last 20 years and have
developed both in the industry and also low-power cookers used in the kitchen. Induction
cookers are as built-in production, second cheapest after than natural gas, clean, reliable,
stylish and popular. For induction cookers operating principle, line AC voltage is
converted to a DC bus voltage then added with a half or full bridge inverters resonance
energy is provided. Resonance energy is transferred to the inverter output by eddy
currents of the inductance, to the metal load on the surface of cooker. Induction heating
systems, because of high harmonic current pulling from network that pollute the network
and the value of total current harmonic distortion (THDi) increases.
To reduce harmonic currents which distort the network, power factor correction
(PFC) circuits have been developed. To make a good control of these circuits, PFC must
work at high frequencies. However, power devices with high switching frequency leads to
high switching losses and reduces the efficiency of the system. High frequency with soft
switching techniques have emerged to achieve high efficiency and applied in many areas.
Soft-switching PFC techniques, bringing together developed and applied to induction
heating systems.
PFC and soft switching techniques, including induction heating system, both
theoretical and practical prototypes have been realized [1-27]. In these systems, different
topologies, or different control techniques or a combination of techniques using softswitching and PFC efficiency and power factor values of both elevated and harmonic
values were tried to reduce.
Induction cookers for use in homes made of low-power converters. New
topologies or different control algorithms have been suggested [5, 6, 9-12, 14-16, 18-21,
24-26]. In general, passive soft switching techniques are used and added in addition to
the PFC. In some publications, inverters are fed by a constant DC source [1-4, 7, 8, 13,
17, 22, 23, 27]. In recent years, many series resonance inverter topologies have been
published with a single source that feeds several induction coil systems (active surface
induction heating) draws attention [25, 26].
When the control techniques are examined, the output power setting can be
controlled using, frequency control, the pulse frequency mode (PFM), pulse width mode
(PWM), pulse density mode (PDM) and the asymmetric voltage cancellation technique
(AVC). One of the most easy output power control is the frequency control. Generally, the
output power is controlled by changing the range of 20-100 kHz switching frequency of
the inverter. However, to control the output transmitted power with variable switching
frequency causes electromagnetic noise (EMI) and acoustic noise and this is so difficult
to be filtered. The constant switching frequency control of the inverter has better results in
literature [10, 14].
Usually experimental studies in the literature are for the power of 1 kW, however
there is no further investigation for 3 kW single-phase soft-switched series resonant PFC
(SS-PFC) induction cooker with high efficiency and low harmonic.
Soft-switching series resonant PFC induction cooker will be developed with 3 kW,
PF> 0.99, THDi <5% and > 0.97 values and it will have great importance for induction
heating systems. A low harmonic sinusoidal current will not distort the network. Because
induction cooker will feed the output load quickly and efficiently, this prototype will cover
this gap in the literature.
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ÖZET
Eksenel akılı sürekli mıknatıslı motorlar yapılarından kaynaklanan avantajlarından
dolayı son yıllarda üzerine çalışmalar yapılan önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle
NdFeB ve SmCo gibi yüksek manyetik akı sağlayan mıknatısların bulunması ve üretim
maliyetlerindeki düşmeler 1980’lerden itibaren sürekli mıknatıslı motorların gelişimine
yardımcı olmuştur. Eksenel akılı sürekli mıknatıslı disk motorları, askeri cihazlar, elektrikli
otomobiller gibi birçok uygulamada yüksek verim, düşük kayıplar, küçük hacim ve ağırlık,
yüksek güç ve moment yoğunluğu ile yüksek ağırlık/moment oranı gibi avantajlar
nedeniyle günümüzde sıkça kullanılan bir motor türü haline gelmiştir.
Sürekli mıknatıslı motorların performansı çıkış momentinin kalitesi ile doğrudan
orantılıdır ve motorun tasarımı sırasında moment kalitesine özen gösterilmelidir. Sistem
eylemsizliğinin büyük olduğu uygulamalarda bu ciddi bir sorun oluşturmayabilir ancak
diğer uygulamalarda moment dalgalanmasının etkisi motor performansına direkt olarak
yansır. Sürekli mıknatıslı motorlarda moment dalgalanmalarının birçok kaynağı
mevcuttur. Bunlar arasında vuruntu momenti ilk sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla
moment dalgalanmasının en önemli nedeni olan ve motorlarda yüksek hareket kabiliyetini
azaltan vuruntu momentinin en aza indirilmesi birçok uygulama için kritik bir sorun
oluşturmaktadır.
Literatür incelendiğine radyel akılı sürekli mıknatıslı (RASM) motorlara vuruntu
momentini azaltmak için stator oluklarına ya da mıknatıslara eğim verilmesi, mıknatıslara
özel şekiller verilmesi ve kaydırılması, yardımcı olukların ya da dişlerin kullanılması,
mıknatıs kutbunun optimizasyonu, kesirli sargıların kullanılması gibi birçok teknik
uygulanmıştır. Bu tekniklerin bazıları direkt olarak eksenel akılı sürekli mıknatıslı (EASM)
motorlara uygulanabilir. Fakat bu tekniklerin EASM motorlara maliyet yönünden etkisi
büyüktür. Literatürde EASM motorlarda stator tarafında vuruntuyu azaltıcı önemli
çalışmalar teklif edilmesine rağmen bu yapıdaki motorlar, hem üretim zorluğu hemde
yüksek maliyeti nedeniyle endüstriyel alanda kendine yer bulamamıştır.
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Bu nedenle çalışmamızda; üretim kolaylığı ve üretim maliyetinin düşürülmesine
öncelik verilerek EASM motorlara uygulanabilir ve endüstriyel uygulamalarda kabul
edilebilir sınır olan %2-5 seviyelerine indirilmiş vuruntu momenti azaltıcı teknikler
literatüre kazandırılacaktır. Bu değerler, rotor tarafından mıknatıs üzerinde yapılabilecek
değişikliklerle beraber, maliyeti arttırmayacak açık oluk yapısında stator kullanılıp,
statorda yardımcı oluk ve oluk kaydırma tekniklerinin ilave edilmesiyle sağlanacaktır.
Ayrıca literatüre sunulan vuruntu momenti minimizasyon tekniklerinin etkilerinin genellikle
simülasyonlarla gösterildiği, vuruntu momenti testlerinin yapılmasının zorluğu nedeniyle
karşılaştırılmalı analizlerinin yapılmadığı görülmüştür. Projemiz prototipi üretilen motorun
kontrolü vektör açılarını kullanarak periyot hesabı yapan yeni bir algortima kullanılarak da
özelleştirilecektir. Dolayısıyla simülasyon sonuçalrının gerçek değerelrle doğrulanamsı da
sağlanacaktır.
Belirtilen amaca uygun vuruntu momentinin minimizasyon teknikleri detaylı
şekilde incelenecek, sadece EASM motorlara özgü yeni teknikler önerilecek ve 3 boyutlu
sonlu elemanlar analizi (3D FEA) kullanılarak bu tekniklerin etkinliği araştırılacaktır. Daha
sonra vuruntu momentini endüstride kabul edilebilir bir seviyeye indirecek motor yapısı
teklif edilip yine bu makinaya özgü kontrol yöntemleri kullanarak yapılan çalışmalar
deneyler olarak doğrulanacaktır.
Literatüre sunulacak çalışamamıza özgün tekniklerin vuruntu momentine,
moment dalgalanmasına ve zıt EMK ya etkileri 3 boyutlu sonlu elemanlar (3D FEA)
yöntemi kullanılarak ayrı ayrı analiz edilecektir. Sonuçlar EASM referans motor ile
karşılaştırılacak ve prototip üretimi yapılacaktır. Prototipi üretilen motorun bilgisayar
benzetimleri ile alınan sonuçları, gerçek değerler ile analiz etmek ve doğrulamak için
üniversitemiz bünyesindeki laboratuarımızda kurulacak olan “Sürekli Mıknatıslı Motorun
Vuruntu Momenti Ölçme Sistemi” kullanılacaktır.

276

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

SUMMARY
In recent years, axial flux permanent magnet motors became an important
subject that studied a lot because of the advantages come from the structure. Especially
discovery of magnets such as NdFeB and SmCo that provide high magnetic flux and
decrease of manufacturing cost, assist the developmant of permanent magnet motors
since 1980s. In quite a few applications such as axial flux permanent magnet disc motors,
military equipments, electric cars became a frequently used motor type because of
advantages come from high efficiency, low losses, small volume and weight, high power
and moment density and high weight/moment ratio. Performance of permanent magnet
motors is directly proportional with quality of output moment and moment quality has to
be considered important while designing the motor. In applications that have high inertia
of system it is not likely a big problem but in other applications torque ripple directly
effects the motor performance. There are a lot of torque ripple supply for permanent
magnet motors. Cogging torque is takes place near the top among these. Therefore
decreasing the cogging torque to the minimum is a critical problem in many applications
because of it’s the biggest reason of torque ripple and it decreases the high motion
capability of motors. When literature is examined, it can be seen that a lot techniques are
implemented such as sloping stator slots or magnets, giving special shapes to magnets
and sliding, using auxiliary slots or teeth, optimizing the magnet pole, using fractional
slots in order to decrease the cogging torque of radial flux permanent magnet (RFPM)
motors. Some of these techniques can be directly implemented to axial flux permanent
magnet (AFPM) motors. But these techniques have a big effect on AFPM motor cost. In
literature although some important works are proposed in order to decrease the cogging
at the stator part of AFPM motors, these Works could not find any place in industry
because of the manufacturing difficulty and high cost. Therefore in this study; giving
priority to manufacturing simplicity and decrease of manufacturing cost, new techniques
are going to bring to literature that applicable to AFPM motors and decreasing the
cogging torque from %2-5 levels acceptable in industrial applications. These values are
going to be provided with the changes on magnet made by stator, usage of open slot
structured stator that does not increase the cost and making addition of auxiliary slot and
sliding slote techniques. Besides, the proposed cogging torque minimisation techniques’
effects are usually demonstrated with simulation, because of the difficulty of cogging
torque tests, compared analyses are not done. This project is gonig to be specialized with
a new algorithm that calculating the period using the prototype motor’s control vector
angles. Therefore, simulation results can be confirmed with real values.
According to stated aim cogging minimisation techniques are going to be
examined in detail, new techniques are going to be proposed only for AFPM motors and
effects of these techniques are going to be compared using 3 dimensional finite
elements analyse (3D FEA). After that a motor structure is going to be proposed that
decrease the cogging torque to acceptable level by industry and control techniques
developed for this same motor are going to be confirmed by tests.
The effects of techniques belong to proposed study on cogging torque, torque
ripple and back EMF are going to be analyzed separately using 3 dimensional finite
elements (3D FEA) method. Results are going to be compared with AFPM referance
motor and prototype will be manufactured. “Permanent Magnet Motor Cogging Torque
Measuring System” is going to be established in university laboratory and used in order to
analyse and confirm the prototype motors’ simulation results with real values.
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Proje No: 2011-04-03-GEP01
BAĞLANTILI ANTEN DİZİLERİNİN GENİŞ BANT UYGULAMALARI İÇİN ANALİZİ VE
TASARIMI
Arş. Gör. Dr. Fikret TOKAN
Yrd. Doç. Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Özellikle askeri alanda ultra geniş bantlı anten tasarımı talebinin artmasıyla
birlikte bu alandaki çalışmalar da son yıllarda hız kazanmıştır. Ultra geniş bantlı bir radar
(UWB- Radar) geniş bir izgeye (spectrum) sahip sinyalleri geleneksel radarlara göre çok
daha küçük darbe gücü kullanarak gönderebilir. Yollanan bu sinyallerin gücü örneğin, bir
saç kurutma makinesi gibi bir ev gerecinin yaymasına izin verilen parazit gücü
seviyesinden bile daha azdır. Çoğu darbe üreteçleri 1 ns den daha kısa süreli oldukça dar
darbeler kullanırlar. Aynı zamanda, bu radarların çok geniş bir frekans bandında çok
düşük bir geri dönüş kaybı ile çalışabilmesi sebebiyle düşman tarafından algılanmaları da
oldukça zordur.
Günümüzde ultra geniş bantta çalışabilecek aynı zamanda oldukça geniş bölgede
huzme özellikleri bozulmadan aktif elektronik tarama yapabilecek anten dizisi konsepti
olarak en çok umut vadeden anten dizisi bağlantılı dizilerdir (Connected Arrays) [1].
Önerilen projenin de temel amacı, ultra geniş bantta çalışabilecek aynı zamanda oldukça
geniş bölgede huzme özellikleri bozulmadan aktif elektronik tarama yapabilecek bağlantılı
dipol ve slot dizilerinin analizlerinin ve tasarımlarının gerçekleştirilmesidir.
Oluşturulacak çeşitli elektriksel uzunluktaki doğrusal veya düzlemsel bağlantılı
dizilerin analizleri CST (Computer Simulation Technology) tam-dalga benzetim program
kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, analiz sonuçlarından yola çıkarak istenilen
frekans bandında çalışabilecek bağlantılı dipol ve slot antenlerin tasarlanması
hedeflenmektedir.
Referanslar:
[1] A. Neto, D. Cavallo, G. Gerini, G. Toso, "Scanning Performances of Wide Band Connected Arrays in the
Presence of a Backing Reflector", IEEE Transactions of Antennas and Propagation, Vol. 57, No. 10, October 2009, pp
3092 – 3102.
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SUMMARY
In the last few years, by the increase in the demand of ultra wide band antenna
designs especially in military applications, the works in that field are also increased
dramatically. Ultra wide band radar (UWB) radar can transmit wide spectrum signals by
using much lower pulse power than the conventional radars. The power of these
transmitted signals is usually lower than the level of permissible spurious power radiated
from an appliance such as a hair dryer. Most of the pulse generators utilize quite narrow
pulses generally shorter than 1 ns. Moreover, these radars cannot be detected easily by
the hostile, because return loss is very low in the ultra wide frequency band.
Today, connected arrays are the most promising antenna concept that can be
used in active electronically beam scanning by keeping the beam characteristics in the
ultra wide frequency band. The main goal of the proposed project is also analysis and
synthesis of the connected long dipole and slot arrays that can be used n active
electronically beam scanning by keeping the beam characteristics in the ultra wide
frequency band.
The analysis of linear or planar connected arrays having different electrical
lengths will be simulated using the CST (Computer simulation Technology) full-wave
simulation software. Furthermore, by considering the analyze results, connected dipole
and slot arrays are aimed to be synthesized for desired frequency band.
Referanslar:
[1] A. Neto, D. Cavallo, G. Gerini, G. Toso, "Scanning Performances of Wide Band Connected Arrays in the
Presence of a Backing Reflector", IEEE Transactions of Antennas and Propagation, Vol. 57, No. 10, October 2009, pp
3092 – 3102.
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Proje No: 2011-04-03-KAP01
SUB-MİLİMETRE DALGA UYGULAMALARI İÇİN ENTEGRE LENS ANTEN ANALİZİ,
TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN
Arş. Gör. Dr. Fikret TOKAN, Prof. Dr. Andrea NETO
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Bu projede sub-milimetre ve milimetre dalga frekanslarında çalışan entegre lens
antenlerin tasarımı yapılacaktır. Entegre lens antenlerin analizi için kullanılan, lensin iç
bölgesindeki alanların Geometrik Optik (GO) ile, dışındaki alanların ise Fiziksel Optik
(PO) ifade edildiği mevcut elektromagnetik model, analiz aşamasında geliştirilecektir.
Sub-milimetre ve milimetre dalga uygulamalarında kullanılabilecek entegre lens
antenler tasarlanacak ve bu konuda özgün çözüm önerileri getirilecektir. Dış etkenlerin de
göz önünde bulundurulduğu profesyonel bir tam-dalga simulasyon yazılımı (CST) ile
tasarlanan antenlerin benzetimi yapılacaktır. Ayrıca tasarlanan antenler laboratuar
ortamında gerçeklenerek performansları incelenecektir. Tasarlanan antenlerin deneysel
ölçümleri Hollanda’da Delft Teknoloji Üniversitesi’ nde yapılacaktır. Elde edilen sonuçlar
ulusal ve uluslararası literatüre sunularak proje çıktıları paylaşılacaktır. Ayrıca, bu süreçte
başlatılacak olan çalışmaların sonraki yıllarda da ortak bir şekilde sürdürülmesi
hedeflenmektedir.
SUMMARY
This project treats the design of
integrated lens antennas operating at
submilimeter and milimeter wave frequencies. The existing electromagnetic model for the
analysis of integrated lens antennas, where the fields inside the lens are presented by
Geometrical Optics (GO) and outside by Physical Optics (PO) will be extended.
Integrated lens antennas to be used in sub millimeter and millimeter wave applications
will be designed and original solutions will be proposed. The simulation of the designed
antennas will be performed by a professional full-wave simulation software (CST) in
which the exterior factors are also considered. Furthermore, the performances of the
designed antennas will be experimentally verified. Experimentally verification of the
designed antennas will be realized in Delft University of Technology, Netherlands. The
outputs of the project will be shared by presenting the results to national and international
literature. Also, the work initiated in this process is expected to continue cooperatively in
the following years.
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Proje No: 2011-04-03-KAP02
OPTİK DOĞRULTU KUPLÖRLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ VE OPTİK
HABERLEŞME SİSTEMLERİNDEKİ UYGULAMALARI
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜNVERDİ
Müh. Özge GÜRE, Yrd. Doç. Dr. N. Aydın ÜNVERDİ, Arş. Gör. Mehmet ÜNAL, Müh.
Yusuf HACISALİHOĞLU, Müh. Ece BÜDEYRİ
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2012-09-05

ÖZET
Optik fiberler, band genişliğinin fazla olmasına bağlı olarak kanal kapasitesinin
büyüklüğü, kaybının azlığı, veri iletiminin hızlılığı, hammaddesi olan silisyumun doğada
bol miktarda bulunabilirliği, güvenilirliği ve var olan sistemlerle uyumlu çalışılabilmesi
nedeniyle tercih edilmekte ve optik haberleşme sistemleri hızla yaygınlaşmaktadır. Optik
haberleşme sistemlerinde, optik sensör, optik doğrultu kuplörü, optik modülatör, optik
kuvvetlendirici, optik izolatör, optik filtre, optik rezonatör, optik sirkülatör, optik polarizör ve
optik dedektör gibi optik devre elemanları kullanılmaktadır.
Bu projede analiz edilecek olan optik devre elemanalarından optik doğrultu
kuplörü, bir kapısından lazer veya LED ile beslenen ve diğer üç kapısından veri iletimi
sağlanan dört kapılı bir devre elemanıdır. Çıkış kapılarından alınan işaretler, sistemdeki
devre elemanlarının giriş kapılarına uygulanmaktadır. Sistemin kullanım amacına göre,
uygun sonlandırma elemanı kullanılarak kapıya gelen elektromagnetik dalganın absorbe
edilmesi veya kullanılan sonlandırma elemanının empedansına bağlı olarak verinin
tamamının ya da bir kısmının yansıması sağlanmaktadır. Optik doğrultu kuplöründe, iki
tane paralel, iki tane bükülmüş veya biri düz, diğeri ise bükülmüş olan optik fiber yer
almaktadır. Optik fiberlerin eksenleri arasındaki uzaklığın, çalışma dalgaboyuna göre çok
küçük olması nedeniyle evanescent alanların karşılıklı olarak etkileşimi söz konusudur.
Projede, optik fiberler arasındaki karşılıklı kuplaj, Kuple Mod Teorisi ve Pertürbasyon
Teorisi ışığında incelenecektir. Optik doğrultu kuplöründeki optik fiberler birbirinden
ayrılacak, önce her bir optik fiber, ardından da orijinal kompleks kuple sistemdeki optik
fiberlerden birisindeki modun faz sabitinin, kuple konumdaki diğer optik fiberde yer alan
aynı veya farklı faz sabitine sahip olan modun etkisiyle değişimi, zayıf kuplaj altında
analiz edilecektir. Optik fiberler arasındaki karşılıklı etkileşim, optik fiberlerin düz ve
bükülmüş durumları için incelenerek faz sabitlerine ve dolayısıyla kuplaj katsayısına, optik
fiberlerin çekirdek ve kılıf bölgelerinin yarıçaplarına ve optik fiberler arasındaki uzaklığa
bağlı olarak değerlendirilecektir. Optik doğrultu kuplörünün, optik haberleşme
sistemlerindeki ana optik fiberdeki güç iletimi ve evanescent alanların etkileşimi nedeniyle
aktarılan sinyal ve güç bölücü özelliklerini açıklayacak olan analitik çalışmalar, benzetim
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çalışmaları ve laboratuvar uygulamaları yapılacaktır.
Projede, optik doğrultu kuplörünün, yapılacak olan kuplaj mekanizmasının analizi
ve sistem uygulamaları ile performansı değerlendirilecektir. Düzlemsel yapıdaki katmanlı
(slab) optik fiberlerde iletilen TE ve TM modları ve silindirik yapıdaki üç boyutlu (3D) optik
fiberlerde iletilen TE, TM, EH ve HE modlarının özellikleri göz önünde bulundurularak, tek
modlu ve çok modlu olmak üzere basamak indisli ve yumuşak geçişli optik fiberlerin yer
aldığı optik doğrultu kuplörlerinde veri iletimi, araya girme kaybı ve geri dönüş kaybı
analizleri yapılacaktır.
İki kaynak yerine tek bir kaynak kullanarak maliyeti azaltan ve optik haberleşme
sisteminin temel taşları arasında bulunan optik doğrultu kuplörünün ve buna bağlı olarak
optik doğrultu kuplöründe yer alan düz ve bükülmüş optik fiberlerin elektromagnetik
özelliklerinin araştırılacağı ve performanslarının analiz edileceği bu proje, analitik
çalışmaların laboratuvar uygulamaları niteliğinde olacaktır.
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SUMMARY
Optical fibers are preferred over the alternative communication technologies
today because of their high channel capacity due to their broad band-width, small losses,
speed of data transmission, availability of their raw material, silicon, in abundance in the
nature, reliability, compatibility with the existing systems, and optical communication
systems are spreading fast. These systems consist of optical network elements such as
optical sensors, optical directional couplers, optical modulators, optical amplifiers, optical
isolators, optical filters, optical resonators, optical circulators, optical polarizers and
optical detectors.
An optical directional coupler, one of the optical network elements to be analyzed
in this project, is a circuit element with four gates, which is fed by a laser or a LED at one
of its gates, and transmits data through the other three gates. The signals taken from the
output gates are applied to the input gates of the network elements of the system.
Depending on the system's usage, absorption of the electromagnetic wave reaching a
gate by a proper terminal element, or complete or partial reflection of the signal by the
terminal with appropriate impedance is ensured. An optical directional coupler has two
parallel, two bent, or one straight, the other bent optical fibers. Evanescent fields of
optical fibers are coupled because the distance between the fiber axes is much smaller
than the working wavelength. In the project, coupling of optical fibers is to be analyzed by
Coupled Mode Theory and Perturbation Theory. Optical fibers of the optical directional
coupler are to be considered individually, first the change of the phase constant of the
mode in each optical fiber, and then that in one of the optical fibers of the original
complex coupled system by the influence of the mode in the other coupled fiber, which
may have the same or a different phase constant, is to be analyzed under the assumption
of weak coupling. The coupling of optical fibers is to be calculated as functions of phase
constants and therefore of the coupling coefficient, of the radii of optical fiber seed and
guide zones, and of the distance between the optical fibers for both straight and bent fiber
cases. Analytical and simulation studies as well as laboratory applications which will
explain the transmitted signal and power splitting abilities of an optical directional coupler,
because of the coupling of the main fiber power transmission and evanescent fields in
optical communication systems, are to be conducted.
In the project, the performance of an optical directional coupler is to be assessed
by analysis of the coupling mechanism and system applications. Data transmission,
insertion loss and reversal loss of single or multiple modes in optical directional couplers
which consist of step index, graded index optical fibers are to be analyzed, by considering
the properties of TE and TM modes propagating in planar slab optical fibers and TE, TM,
EH and HE modes propagating in cylindrical three dimensional optical fibers.
The essence of this project, where electromagnetic properties of optical
directional couplers which are among the basic components of optical communication
systems and reduce the cost by using a single source instead of two, and straight or bent
optical fibers forming an optical directional coupler are to be researched and their
performances are to be analyzed, will be laboratory applications of the analytical studies
on the subject.
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Proje No: 2011-04-03-YULAP01
PASİF OPTİK AĞLARIN ANALİZİ VE UYGULAMALARI
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜNVERDİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Özge GÜRE
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Günümüzde fiber temelli hatların yüksek iletim kapasitesini bilgisayar ağlarının
her aşamasında kullanabilmesi fikri, giderek yaygınlaşmaktadır. Geniş ölçekli ağlarda
kullanılan fiber teknolojisi, artan kapasite ihtiyacını karşılayabilmesi yönünden son
kullanıcıya kadar erişim için de kullanılmaya başlamıştır. Optik erişim ağlarının
kurulumunda, sadece son kullanıcı yerine birden çok kullanıcının paylaşımındaki
kabinelerin kullanımını sağlayan sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler incelenirken, pasif
optik ağlar, günümüzün çözümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yapı aracılığı ile pasif
bölücüler kullanılarak, daha az elektronik ara elemanla ve tek bir fiber sayesinde birçok
lokasyon beslenebilmekte ve yüksek kapasitedeki veriler çok uzak mesafelere
taşınabilmektedir.
Bu projede, pasif optik ağlar incelenecek ve pasif optik ağların sağlayacağı
avantajları göstermek amacıyla optik haberleşmede, elektro-optik düzeneklerin simüle
edilmesinde kullanılan OptiSystem gibi benzetim programları aracılığıyla pasif optik ağ
yapıları analiz edilecektir. Pasif ağ yapısının daha efektif kullanılması için, ortak
dalgaboylarında çalışan EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier, Erbiyum Katkılı Fiber
Kuvvetlendirici) ve Raman kuvvetlendiricileri gibi devre elemanları hazırlanan
düzeneklere eklenerek kazanç değişimleri ve kullanıcı kapasitesi değişimi gibi kriterler
incelenecektir. Bu incelemeler, teorik, benzetim ortamı ve proje desteği ile oluşturulacak
laboratuvar ortamı sonuçlarıyla karşılaştırılarak teknolojinin gelişimine katkıda bulunması
hedeflenmektedir.
Standartlaşmış PON (Passive Optical Network, Pasif Optik Ağ) yapılarında,
TDMA (Time Division Multiple Access, Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) ya da üzerinde
çalışmaların oldukça fazla olduğu diğer çoklu erişim yöntem olan WDMA (Wavelength
Division Multiple Access, Dalgaboyu Bölmeli Çoklu Erişim) yöntemleri kullanılmaktadır.
Projede, bu iki çoğullama tekniği birlikte kullanılarak pasif optik sistemlerle erişilebilecek
kullanıcı sayısı artılırken, iletilen veri miktarının azalmaması, hatta artırılmasına yönelik
araştırmalar yapılacaktır.
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SUMMARY
Nowadays, the opinion of using fiber based transmission lines in every stage of
high capacity computer networks has become quite popular. Fiber technology which is
used in large-scale networks has begun to be utilized for end user access to meet the
need for increased capacity. During the installation of the optical access networks,
systems providing cabinets which are shared by multiple users, instead of a single end
user, have been developed. Examination of these systems reveals that passive optical
networks are the current solution of the problem. In these systems, it is possible to feed
multiple locations by using passive dividers, a single fiber and less electronic intermediate
components to transmit high data capacities to remote locations.
In this project, passive optical networks are to be considered, and in order to
demonstrate the advantages of these, the network structures are to be analyzed with the
help of simulation programs such as OptiSystem which has been developed for the
analysis of electro-optical systems. For more efficient use of the network structure, the
influence of the addition of network elements such as an EDFA (Erbium Doped Fiber
Amplifier) or a Raman amplifier, which operate at common wavelengths, on the factors
such as changes in the gain and user capacity are to be investigated. This study is
expected to contribute to the technological progress in this field by verifying theoretical
and simulation results with the test data, which will be collected at the laboratory to be
funded by the financial support to the project.
In standard PON (Passive Optical Network) structures, TDMA (Time Division
Multiple Access) or WDMA (Wavelength Division Multiple Access), on which significant
research is currently conducted, methods are applied. In the project, additional research
on increasing the accessible number of users without losing the amount of transmitted
data, or even simultaneously increasing it, by using both multiple accessing techniques is
to be conducted.
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Proje No: 2011-04-04-KAP01
BİR RÜZGAR TÜRBİNİ LABORATUAR DENEY DÜZENEĞİNİN KURULMASI VE
GERÇEK ZAMANLI MODEL ÖNGÖRÜLÜ KONTROLÜ (MPC)
Doç. Dr. İbrahim B. KÜÇÜKDEMİRAL
Dr. Şeref Naci ENGİN, Arş. Gör. Fatma YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Selçuk ARSLAN
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-03-05

ÖZET
Bu projede, literatürde oldukça sık karşılaşılan bir yöntem olan model öngörülü
kontrol teorisinin geliştirilmesi ve ortaya koyulan yeniliklerin sınanmasının sadece
bilgisayarda benzetim olarak kalmayarak gerçek zamanlı uygulamasının yapılması
hedeflenmektedir. Kontrol edilecek süreç ise son yılların hızla gelişmekte olan teknolojisi
rüzgar enerjisinin verimliliğinin arttırılması üzerinedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılması, doğa olaylarına bağlı olarak gösterdikleri zamanla değişen davranışlarından
dolayı frekans kontrolü, gerilim desteği, iletim hattındaki aşırı tepe yüklenmesi ve güç
kalitesi gibi çözülmesi gerekli önemli problemler ortaya çıkarmaktadır.
Model öngörülü kontrol, MPC (Model Predictive Control), bir başka deyişle RHC
(Receding Horizon Control) problemi, değişken yapılardaki sistemlerin kontrolüne uygun
olması ve giriş veya durumlardaki zorlu kısıtların üstesinden gelebilme kabiliyeti
sayesinde çok tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem özetle, seçilen N öngörü ufku
boyunca kontrol sinyalinin hesaplanarak bu kontrol girişinin, u*, sisteme sadece ilk
değerinin uygulanmasıyla sağlanır. Daha sonra her adımda hesaplamalar tekrarlanır.
Yani her adımda hesaplanan optimal kontrol girişinin, u*(k), u*(k+1), …, u*(k+N-1), ilk
değerinin, u*(k), sisteme uygulanması olarak anlatılabilir.
MPC yönteminin kararlılığıyla ilgili çalışmalarımız teorik olarak ve benzetimolarak
tamamlanmış olup, gürbüz (robust) MPC üzerine çalışmalarımız sürmektedir. Doğası
gereği MPC kontrol belli bir ölçüde gürbüz olmasına rağmen, proses modelindeki
belirsizlikler veya bozucu etkiler asimptotik kararlı MPC kontrolörlü bir sistemi kararsız
hale getirebilir. Gürbüzlüğü sağlayabilmek için kontrolcü bütün olası belirsizlikler için
sistemi kararlı kılmalıdır. Buna göre teoride geliştirilen ve benzetim çalışmaları yapılan bu
yöntemlerin gerçek zamanlı kontrolünün yapılması, bu zamana kadar ağırlıklı olarak
teorik olan çalışmalarımızın pratiğe dökülmesi, araştırmalarımızın ilerleyen kısımlarına da
yön verecektir ve literatürde önemli bir yer alması amaçlanmaktadır.
Fosil kökenli yakıtların tükenmeye başlamasıyla birlikte yenilenebilir enerji
kaynakları mevcut enerji üretiminde oldukça büyük bir önem kazanmıştır. Bu kaynaklar
arasında rüzgar enerjisi, ekonomik olması, çevresel etkilerinin kabul edilebilir seviyelerde
olması ve en önemlisi diğer alternatif enerji kaynaklarına göre daha güvenilir olması
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nedeniyle günümüzde çok tercih edilen bir kaynaktır. Ancak rüzgar enerjisinden
faydalanabilme oranı hala çoğu konvansiyonel elektrik santrallerinden daha düşüktür. Bu
oranı arttırabilmek için rüzgar enerjisinin kullanılmaya başlandığı dönemlerde geliştirilen
yöntemlerin başında farklı rüzgar hızlarında kullanabilmek amacıyla dizayn edilen, farklı
güçlerde iki generatöre veya farklı çevirme oranlarında iki dişli kutusuna sahip türbinler
gelmektedir. Bu tasarımların yüksek maliyetleri ve bakım masrafları nedeniyle daha
sonraki yıllarda generatörlerde hız ve dolayısıyla güç ayarı yapılmasına yönelik
çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar esnasında asenkron generatörlerde kayma değeri,
senkron hızın % 10’u üzerine ulaşılabilecek şekilde değiştirilerek bir kontrol yapılmaya
çalışılmıştır. Ancak istenen verim değerlerinin elde edilememesi ve türbinlerin neden
olduğu güç kalitesi sorunları için yönetmeliklerde aktif ve reaktif güç kontrolü istenmesi
sonucunda türbinlerde çeşitli ölçeklerde ve mimarilerde dönüştürücüler (konverterler)
kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönüştürücüler
günümüzde türbinlerin şebeke
bağlantılarını oldukça kolaylaştırmaktadır ve rüzgar potansiyelinden yüksek bir verimle
faydalanılmasına yardımcı olmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli
nokta, bu dönüştürücüler kontrolüdür. Dalgalı rüzgar gücünden mümkün olan en fazla
verimi elde edebilmek için, bir kontrolörün hızlı dinamik cevabına ihtiyaç vardır.
Bu çalışmada gerçek bir rüzgar türbini tesis etmenin ve kullanmanın fiziki ve
ekonomik zorlukları sebebiyle, bir test platformu oluşturulması planlanmaktadır. Rüzgar
türbini yerine laboratuar ortamında kurulacak bu platform üzerinde gerçekçi aerodinamik
rüzgar verileri bir tahrik motoru aracılığıyla devir bilgisine dönüştürülerek deneysel
çalışmalar gerçekleştirilecektir. Rüzgar türbini düzeneğinde yer alan güç elektroniği
devrelerinin kontrolüyle şebekeye verilecek enerjinin optimum olması sağlanacaktır.
Burada kontrolün ana amacı mümkün olan maksimum rüzgar gücünü takip etmek ve
elektrik enerjisine çevirmek olacaktır.
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SUMMARY
In this project, it is aimed to develop the theory of model predictive control, which
is a commonly used advanced control method in the uptodate literature and to realize
online applications not only as computer simulations but also on the lab scale setup to be
designed and constructed. The process to be controlled will be devised as an attempt to
increase the efficiency of wind turbine technology which has been considerably
developing over the last decades. The use of renewable energy sources causes some
problems such as frequency distortions, voltage sags, peak overloading on the
transmission lines and other power quality related disturbances due to intermittent nature
of these sources.
Model Predictive Control (MPC), in other words Receding Horizon Control (RHC)
is a common application area owing to its suitability for variable systems and its capability
of handling the hard constraints of the inputs and cases. The method is mainly
implemented by means of calculating a control signal, u* through N chosen prediction
horizon and introducing only first value of the input to the system. Then the calculations
are repeated at each step. In a nutshell, it can be summarized as applying the first input
(u*(k)) of calculated optimal control input, u*(k), u*(k+1), …, u*(k+N-1) to the system.
Our studies on stability of MPC method have been accomplished theoretically as
computer simulations and have been continuing towards achieving robust MPC. Although
MPC control is partially robust as a course of its nature, uncertainties in the process
model and disturbances can lead to instability on the system. In order to provide
robustness, controller sustains stability for all possible uncertainties. Accordingly, using
real-time control of the developed methods and realizing the theoretical studies will direct
our studies in progressive parts and hence the study is aimed to take place in the
literature. The importance of renewable energy sources has increased gradually on the
present energy production while the supply of fossil fuels began to run out recently.
Among these renewable energy sources, wind energy comes into prominence owing to
fact that it is a cost-effective, clean and above all reliable energy. However, utilization
ratio of wind energy is still below that of conventional plants. So as to increase this ratio,
wind turbines with two generators or two gearbox in different ratings have been evaluated
in early times of wind energy applications. Then because of high price and maintenance
cost of these designs, the studies about speed and power control on generators have
gained attention lately. In the studies, a slip control in asynchronous generators has been
generally examined over 10% of synchronous speed. However converters in certain
scales and configurations have been started to utilize due to fact that the desired
efficiency values could not been obtained and need for active and reactive power control
for power quality problems of wind turbines indicated in related standards. The converters
support the integration of wind turbines and help to exploit wind energy. Herein the most
critical point is converter control. In order to exploit the fluctuating wind energy, fast
dynamic response of a controller is required. In this project, because of some physical
and economical difficulties of using a real wind turbine, it is planned to set up a test
platform in the lab. Instead of working with real wind turbines, the experimental studies
will be realized by converting the aerodynamics wind data to revolution data via a driving
motor on the test platform. The energy delivered to the grid will be provided maximum
through control of power electronics elements located in wind turbine set up. Herein the
main objective of the project is to track maximum power in the wind energy and to convert
it to the electrical energy.
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Proje No: 2011-05-01-DOP01
TARİHİ YAPILARIN ÖZGÜN MALZEME ÖZELLİKLERİNE UYGUN HARÇ ÜRETİMİ
Doç. Dr. Nabi YÜZER
Doktora Öğrencisi Serhan ULUKAYA
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Tarihi yapılar, özgün biçimi, taşıyıcı sistemi ve malzemesi ile ayakta tutulabildiği
oranda başarılı olarak korunuyor demektir. Restorasyon ve koruma yöntemleri disiplinler
arasında sürekli tartışma konusu olmuş, 1964 yılında yayınlanan ve ülkemizde de
benimsenen Venedik Tüzüğü ile tarihi yapıların onarımı ile ilgili temel ilkeler belirlenmiştir.
Bu ilkelerde onarımın uzmanlık gerektiren bir iş olduğu, amacın anıtın estetik ve tarihi
değerini ortaya çıkarmak ve korumak olduğu, onarımda özgün malzemenin kullanılması
gerektiği vurgulanmaktadır. Ülkemiz 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu”nda, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tadilat ve onarımında özgün biçim ve
malzeme kullanımı vurgulanmaktadır. Aynı kanunun bir başka maddesinde “Emlak
vergisinin %10’u nispetinde ‘Taşınmaz varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ tahakkuk
ettirilir” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu yasa bütününde, tarihi yapıların korunmasında
özgün malzeme kullanımının önemi ile birlikte ülkemiz ekonomisi içerisinde oluşturduğu
değerin de büyüklüğü dikkat çekmektedir. Açıklanmaya çalışılan anlaşmalar, yasa ve
yönetmelikler dikkate alındığında, tarihi yapılar ile ilgili tadilat ve tamiratların geleneksel
teknikler uygulanarak özgün biçim ve malzemeye uygun olarak yapılması gerektiği
açıktır. Onarımda kullanılacak malzemelerin doğru seçimi için özgün malzeme
özelliklerinin çok iyi belirlenmesi gerekir.
Bu çalışmada, tarihi yapıların koruma, onarım ve güçlendirme çalışmalarında
kullanılacak uygun malzeme seçiminin sağlanması; tarihi yapıların koruma, onarım ve
güçlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme parametrelerinin önerilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılacak deneysel çalışmada öncelikle ülkemizde bulunan
tarihi yapılardaki özgün malzemelerin (tuğla ve harç) özellikleri belirlenecektir. Bunun için,
literatürde yer alan bilgiler ile birlikte seçilen 2 tarihi yapıdan alınan harç ve tuğla
numunelerin fiziksel, kimyasal, mineralojik ve mekanik özellikleri ile puzolanik
karakteristikleri incelenecektir. Belirlenen özgün malzeme özellikleri kullanılarak yeni
malzeme üretimleri gerçekleştirilecek ve yeni malzemelerin fiziksel, mekanik ve içyapı
özellikleri tespit edilecektir. Özgün malzeme özellikleri belirlendikten sonra 3 farklı harç
üretilecektir. Bu harçların ilki özgün Horasan harcına uygun özellikte olacaktır. Bu harç
içerisinde kullanılacak tuğla kırıklarının üretimi için 5 farklı kil pişirme sıcaklığı
denenecektir. Bu 5 farklı sıcaklık için literatürde yer alan değerlerden faydalanılacaktır.
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En uygun performansın elde edildiği sıcaklıkta üretilecek tuğlalar kırılıp-öğütüldükten
sonra Horasan harcı üretiminde kullanılacaktır. Üretilecek harçlardan ikincisi geleneksel
kireç harcıdır. Üretilecek üçüncü harçta ise günümüzde sıklıkla faydalanılan
puzolanlardan (yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı vs.) en uygunu araştırılarak
belirlenecektir.
SUMMARY
Conservation of historical buildings is successful if their original shape, structural
system, and materials are preserved. Restoration and conservation methods are
continuously being discussed between different disciplines. The main principles of
restoring historical buildings were established in the Venice Charter (1964) published and
accepted throughout Europe and also in our country. These principles indicate that the
process of restoration is a highly specialized undertaking; its aim is to preserve and
reveal the aesthetic and historic value of monuments, which should be based on respect
for the original material and authentic documents. Similarly in Turkey, the No. 2863 “The
Conservation of Cultural and Natural Heritage” law emphasizes usage of both original
materials and keeping original shapes for maintenance and restoration works of cultural
and natural properties. At another article in the same law, it is expressed that 10% of real
estate tax is assessed to conserve real estates. Overall in the above-mentioned law the
importance of utilizing original material for the conservation of historical monuments and
its contribution to the national economy is emphasized. When all of these pacts, laws and
regulations are considered, it is obvious that maintenance and restoration works of the
historical monuments must be carried out with traditional methods, using original
materials and keeping the original shape. The original material properties need to be
determined in selecting the proper materials.
In this study, the aim is to obtain the appropriate materials and to recommend
material parameters from material properties research which may be used for
conservation, restoration and reinforcement works of historical monuments. In the
experimental part of study the properties of the original materials (brick and mortar) that
are found on the walls of historical monuments in Turkey will be defined. Therefore
physical, chemical, mineralogical, mechanical properties and pozzolanic reactivity of brick
and mortar samples which are taken from two distinct historical monuments will be
investigated with the present state-of-the-art taken from the literature. By using the
determined material properties, new materials will be produced; their physical,
mechanical and microstructural properties will be identified and, after that, three different
mortars will be produced. The initial mortar will be the Khorasan mortar. Five differing
degrees of baking temperatures, based on recommended values in the literature, will be
applied to bricks that will be used as aggregate in the Khorasan mortar. Bricks will be
produced at a temperature to achieve optimum performance. After crushing and grinding,
these bricks will be a part of the production of Khorasan mortar. The second mortar will
be made by traditional lime. Optimum amount of pozzolan for the third mortar will be
researched from among the pozzolans (ground granulated blast-furnace slag, fly ash,
silica fume etc.) that are used commonly today.
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Proje No: 2011-05-01-DOP02
YANAL YÜKLÜ KAZIKLARIN DAVRANIŞININ MODEL DENEYLER İLE
ARAŞTIRILMASI
Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN
Doktora Öğrencisi Çiğdem ÖZÇELİK
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Bu çalışmada, şevlerin duraylılığını sağlamak amacıyla, şev ortamına
yerleştirilecek düşey kazıkların yanal toprak hareketi etkisi altında davranışını
gözlemlemek için, Yıldız Teknik Üniversitesi Geoteknik Laboratuarında büyük ölçekli bir
kesme kutusunda, laboratuar koşullarında model deneyler yapılacaktır. Gözönüne alınan
zemin ortamı kum olup, kazıklı şev duraylılığı problemi laboratuar koşullarında
modellenmeye çalışılacaktır. Deneylerde kazık malzemesi olarak içi boş kesitli alüminyum
borular kullanılacaktır. Kazıklar farklı çaplarda, aks aralıklarında ve dizilimlerde
yerleştirilecek; tek sıra ve çok sıralı kazık grupları yanal olarak yüklenerek meydana
gelecek kesit tesirleri ve yerdeğiştirmeler kazık kesiti boyunca belirli aralıklarla
yerleştirilecek olan şekil değiştirme ölçerler ve yerdeğiştirme ölçerler vasıtasıyla
belirlenmeye çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar programı kullanılarak
elde edilecek analiz sonuçları ile karşılaştırılacak ve geoteknik mühendisliğinin bu
karmaşık probleminin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunulmasına çalışılacaktır.
SUMMARY
In this study, for the purpose of observing the behavior of vertical piles installed to
increase slope stability and subjected to lateral soil movement, model tests will be
conducted in a specially built large scale shear box at the geotechnics laboratory of Yıldız
Technical University. Laboratory model tests will be carried out on sandy soil slopes
stabilized with piles. Test piles will consist of aluminum pipes of various diameters
installed at different configurations. Single row and multiple row piles will be subjected to
loading due to lateral soil movement. Deformations and bending moments developed in
the pile sections will be measured by strain gauges attached at different points along the
pile lengths. Experimentally measured will be compared with numerical analysis results
and it is hoped that a better understanding of this complicated geotechnical problem will
be attained.
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Proje No: 2011-05-01-GEP01
TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ANAHTAR PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep IŞIK
Arş. Gör. Hande ALADAĞ, Arş. Gör. Durmuş AKKAYA
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Dünyada inşaat sektörü doksanlı yılların başından itibaren yönetsel açıdan
önemli bir değişim göstermiştir, üretim kesiminde yaygın olarak kullanılan yönetim
biçimleri ve konuları inşaat sektöründe de etkin bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Bu
bağlamda performans değerlendirme ve kıyaslama sitemleri araştırmacıların olduğu
kadar sektör profesyonellerinin de ilgisini çekmiştir.
İnşaat sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam açısından tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de ekonominin ana yönlendirici sektörlerinden biri olarak görülmektedir.
Dünyada, inşaat şirketlerinin ve inşaat sektörünün performansında genel bir düşüş ivmesi
saptanmıştır. Anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi bu ivmenin tersine
çevrilmesi ve sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanması için kaçınılmazdır. Sektörün sahip
olduğu yönlendirici gücü ekonominin istikrarlı biçimde büyümesi için olumlu yönde
kullanması aynı zamanda uluslararası rekabet gücünü de kendi dinamikleriyle koruması
anlamına gelmektedir. Performans değerlendirmesi ve yönetimi var olan durumu
iyileştirmek için bir acil durum planı olarak düşünülmektedir.
Bu bağlamda, inşaat sektöründe, şirketlerin stratejik performans değerlendirmesi, şirket
ve proje başarısını sürdürülebilir hale getirmede kaçınılmaz bir yöntem halini almıştır. Bu
amaçla belirlenen anahtar performans göstergeleri (APG) ve tasarlanan performans
değerlendirme modelleri, şirketleri sahip oldukları kaynaklar, yeterlikler, organizasyonel
yapı, stratejik kararlar, proje yönetimi yetkinlikleri ve çevresel proje koşulları kapsamında
ele almaktadır.
Sürdürülebilirliğin temel bir gereksinim hale geldiği günümüzde mevcut anahtar
performans göstergelerinin sürdürülebilir temel ilkeler çerçevesinde yeniden ele alınması,
şirket ve proje performansını bu doğrultuda değerlendiren modellerin tasarlanması
gerekmektedir. Bu bağlamda, bu proje kapsamında APG’ler ile birlikte Sürdürülebilir
Anahtar Performans Göstergeleri (SAPG) incelenecek, belirlenen SAPG’lerin şirket ve
proje başarısına olan etkileri araştırılacaktır.
SAPG’lerin belirlenebilmeleri için öncelikle kapsamlı bir literatür taraması
yapılacak, literatür taraması sonunda bir ön model ortaya çıkacak bunun ardından ön
modele dayalı hazırlanacak bir anket çalışmasının inşaat sektörünün önde gelen
firmalarına uygulanmasıyla, belirlenen SAPG ve ön modelin sektör profesyonelleri bakış
açısıyla geçerliliği değerlendirilecektir. SAPG’lerin önem dereceleri ile performansa olan
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etkilerinin değerlendirileceği anket çalışması sonucu elde edilecek veriler, Yapısal
Eşitleme Modeli (YEM) adı verilen istatistiksel bir yöntem ile analiz edilerek, modeli
oluşturan faktörlerin birbirleri arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler ortaya çıkacaktır.
SAPG’lerin şirket ve proje başarısına olan etkilerinin mevcut geleneksel anahtar
performans göstergeleri (APG) ile kıyaslanabilmeleri için, belirlenen APG’lerin de
performansa olan etkileri ayrı bir modelde incelenecek, araştırmanın sonunda iki modelin
birbirine entegre edilmesi ile sürdürülebilirlik temel ilkelerini temel alan kapsamlı bir
kavramsal performans değerlendirme modeli SAPG’ler ile birlikte ortaya çıkacaktır.
SUMMARY
The construction industry have shown a significant change in the managerial
perspective since the beginning of 90s. Since then, management styles and issues that
are widely used in manufacturing industry started to be implemented in the construction
sindustry as well. In this respect, performance measurement and benchmarking systems
attracted the attention of researchers as well as industry professionals.
Construction industry is considered as one of the main routers of the economy
since it adds value by providing a considerable amount of employement. The
performance of construction companies had an overall decline all over the world recently.
Determination of key performance indicators (KPI) is a convenient solution to reverse this
decline and provide the sustainable development. The router power of the industry has a
potential to protect its own dynamics in international competitiveness as well as it has the
potential to provide the stable growth in the economy. Performance measurement and
management to improve the existing situation is considered to be an emergency plan.
In this context, strategic performance measurement has become an
indispensable strategic tool for the construction industry to provide success and
continuous improvement. Recent KPIs and measurement models consider the factors
that effect the success of a company and a project as the resources and capabilities,
organizational structure, strategic decisions, project management competencies and the
conditions of the project environment.
Nowadays, sustainability is a basic need for all industries and performance indicators
should also be reconsidered in the frame of basic principles of sustainability and new
models that masures the project and company performance should be redesigned as
well. In this research, Sustainable Key Performance Indicators (SKPI) will be determined
as well the KPIs and their effects on success will be investigated.
In order to determine the sustainable key performance indicators, a
comprehensive literature survey will be conducted as well as the pilot studies that will be
implemented to the construction companies. A preliminary model will be constructed
accordingly and a questionnaire survey will be designed which will be administered to the
leading companies of Turkish construction industry. Data that will be obtained from the
respondents will be analysed with a statistical tool named Structural Equation Modeling
(SEM). At the end of the analysis, the interrelationships between the factors will be
determined and the final model will be constructed.
The comparison of SKPIs with the existing traditional KPIs will be established and
the effects of KPIs and SKPIs will be investigated in separate model. At the end of the
research, the models will be integrated creating a comprehensive performance
measurement model based on the basic principles of sustainability.
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Proje No: 2011-05-01-KAP01
KİLLERİN VE KUMLARIN ELASTİK ÖZELLİKLERİNİN LABORATUVARDA
PİEZOELEKTRİK BENDER ELEMANLAR KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE ELDE
EDİLEN VERİLERİN ARAZİ ÖLÇÜMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Öğr. Gör. Dr. Cem AKGÜNER
Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN, Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM, Arş. Gör. Dr. Murat
TONAROĞLU, Arş. Gör. Dr. Murat E. SELÇUK
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-03-05

ÖZET
Zeminlerin tasarım yükleri altındaki davranışlarında küçük şekil değiştirmeler
etkin olmaktadır. Bu proje kapsamında zeminlerin küçük şekil değiştirmelerdeki (≤ 10-4)
elastik deformasyon davranışı belirlenecektir. Bu amaçla YTÜ Davutpaşa Kampüsü
arazisinde arazi ölçüm/değerlendirme çalışmaları ile küçük şekil değiştirmelerdeki kayma
modülünün ölçüleceği laboratuvar deneyleri gerçekleştirilecek ve elde edilen sonuçlar
karşılaştırılacaktır. Arazide 5 adet 30 m derinliğinde sondaj kuyusu açılarak
örselenmemiş zemin numuneleri alınacaktır. Ayrıca SPT (standart penetrasyon deneyi)
deneyi, sondaj kuyularına yakın olan farklı noktalarda 5 adet SCPT (sismik konik
penetrasyon) deneyi ve açılan sondaj kuyularında belirlenen derinliklerde presiyometre
deneyi, jeofizik yöntemlerden ise sismik kırılma, yüzey dalgası ve mikrotremör ölçümleri
uygulanacaktır. Arazide yapılan bu çalışmalar sonucu sismik hızlar bulunarak zeminin
dinamik özellikleri belirlenecektir. Laboratuvar deneylerinde ise daha önce ulusal
literatürde zeminlerin dinamik özelliklerini belirlemek için kullanılan yöntemlerden farklı
olarak bu çalışmada üç eksenli deney düzeneğinde başlıklara eklenecek piezoelektrik
bender elemanlar ve diğer ekipmanlarla (osiloskop, fonksiyon üreticisi vb.) zemin
numunesinin
kayma dalgası hızı (Vs, m/s) numunede tahribata yol açmadan
belirlenecektir. Arazi ve laboratuvarda elde edilen veriler karşılaştırılarak birbirleri
arasındaki ilişki ortaya konulacaktır.
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SUMMARY
Small strains have a large effect on the behavior of soils under design loads.
-4

Elastic deformations of soils at small strains (≤10 ) will be determined within this project.
In-situ measurements and evaluations will be conducted in the YTU Davutpaşa Campus
along with laboratory testing where small strain shear modulus will be measured. The
obtained result from field and laboratory testing will be compared. Five, 30 m deep
borings will be drilled and undisturbed samples will be recovered. Additionally, standard
penetration tests (SPTs) at various depths in borings, five seismic cone penetration tests
(SCPTs) close to the borings, pressiometer tests at predetermined depths, geophysical
tests such as seismic refraction, surface wave and microtremor measurements will be
conducted. Dynamic properties of the soils will be determined from the seismic waves
obtained in the field. In this study the shear wave velocity (Vs, m/s) of soil specimens will
be determined non-destructively in the laboratory using piezometric bender elements,
which will be placed in the cap and base of a triaxial testing device, and other equipment
such as an oscilloscope and function generator. Such an approach is different from other
suggested approaches found in the Turkish literature in estimating dynamic soil
properties. Results from in-situ and laboratory measurements will be compared and their
relationship will be presented.
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Proje No: 2011-05-01-KAP02
KAMPUS TİPİ YERLEŞİMLERDE PARK ETME VE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MERKEZ KAMPÜSÜNDEKİ OTOPARK PROBLEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sinan YARDIM
Arş. Gör. Güzin AKYILDIZ, Yüksek Lisans Öğrencisi Yavuz MENEKŞE
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2012-09-05

ÖZET
Kent merkezlerinde ya da merkez dışında olmak üzere genellikle duvar veya
çitlerle çevrilerek kent dokusundan tecrit edilmiş, üniversite, hastane, askeri, ticari, konut,
sanayi vb. fonksiyonları barındıran yerleşimler kampüs olarak nitelendirilmektedir. Kentsel
alanlardaki pek çok otopark problemi gibi, kampüslerdeki otopark problemleri de halen
önemini korumakta, sistematik çözümler beklemektedir. Ülkemizde kampüs tipi
yerleşimler günden güne artmaktadır. Ancak bu tip yerleşimlerde ortaya çıkan yaşam
biçimi ve problemler, henüz yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Problemlere özgü çözüm
yaklaşımları da "kampüs parkı" kavramına paralel olarak yeni yeni gündeme gelmektedir.
Kampüslerde otopark problemlerine sürdürülebilir çözümler getirilebilmesinin öncelikli
yolu, var olan veya yeni tasarlanacak kampüs formlarını ve buralardaki kullanıcıların
davranışlarını doğru analiz etmekten geçmektedir. Nitekim kampüs parkı problemlerine
kullanıcı davranışlarının dikkate alındığı yaklaşımlarla, daha verimli ve gerçekçi çözümler
bulunmaktadır.
Bu çalışmada, kampus parkı kavramı üniversite kampüsleri bağlamında
incelendikten sonra, YTÜ Merkez Kampüsü örneğinde yerleşim özellikleri, otopark
kullanım ve kullanıcı özellikleri; otopark problemlerini anlamaya ve çözüm önerileri
geliştirmeye yönelik olarak araştırılacaktır. Bu amaçla, söz konusu Yıldız kampüsünde
saha araştırması ve kapsamlı bir otopark kullanıcı anketi yapılacaktır. Anketin
tamamlanmasından sonra elde edilen veriler, çeşitli istatistik yöntemlerle (betimleyici
istatistik analizleri, çapraz etki analizleri, varyans analizi, regresyon analizi, korelasyon
analizi, T testi analizi) değerlendirilecektir. Elde edilen verilere dayanarak, YTÜ Merkez
kampüsü özelinde ne tür çözümler sunabileceği ortaya konulacaktır.
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SUMMARY
Locations like universities, hospitals, military zones, industrial areas, residential
areas etc. which are isolated surrounding urban area usually called as campuses. As like
urban parking problems campus parking problems are still remains it’s importance and
required systematic solutions. Campus type settlements are growing day by day in our
country too. Problem special solution procedures have been came up soon parallel with
“campus park” concept. It would be very important to analyse newly designated
campuses and it’s user’s behaviours correctly to provide sustainable solutions for campus
parking problems. As a matter of fact more effective and realistic solutions can be find for
campus park problems by considering user behaviours.
In this study after analyzing the campus parking concept, YTU Main Campus
location characteristics, parking user characteristics would be analysed to understand
and to develop solutions procedures for parking problems. For this purpose there would
be made a detailed parking user and an area survey at the Yildiz Campus. After the
completion of the survey the data would be evaluated by using statistical methods (e.g.
descriptive statistical analysis, cross effect analysis, variance analysis, regression
analysis, correlation analysis, t-test). Depending on the obtained data it would be
determined that what kind of solution alternatives can be presented in the light of YTU
Main Campus case.
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Proje No: 2011-05-01-KAP03
GÖMÜLÜ ESNEK BORU TASARIMI İÇİN ZEMİN REAKSİYON MODÜLÜNÜN UZAYAN
ELEMANLAR İLE BELİRLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
Arş. Gör. Çiğdem ÖZÇELİK, Arş. Gör. Mustafa KİRKİT
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Esnek borular, düşey yükler altında şekil değiştirme özellikleri nedeni ile yaygın
olarak kullanılmaktadır. Gömülü rijit borular üzerlerine etkiyen düşey yükü boru tacından
boru tabanında yatak düzeyine aktararak yük taşırken, gömülü esnek borular geri
dolgunun pasif itkisinden yararlanarak düşey yükü boru yan duvarlarından geri dolgu
malzemesine aktarmaktadır. Geri dolgunun boru duvarlarına uyguladığı pasif itki, gömülü
esnek boru tasarımı için geliştirilen ampirik bağıntılarda kilit bir rol oynamaktadır. Geri
dolgunun pasif itki direnci bir çok araştırmacı tarafından zemin reaksiyon modülü olarak
tanımlanmaktadır. Bu parametre sınır koşulları, örtü kalınlığı, esnek boru çember rijitliği
ve bunların yanı sıra bir çok belirsizlikten etkilendiği için ampirik olarak
belirlenebilmektedir.
Bu çalışmada, zemin reaksiyon modülünün deneysel olarak belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışma iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci
aşamada geri dolgu malzemesi olarak kullanılacak kum zeminin küçük, orta ve büyük
deformasyon düzeylerindeki gerilme şekil değiştirme davranışını belirlemek için bir dizi
laboratuar deneyi yapılacaktır. Bu deneylerde zeminin küçük şekil değiştirme
seviyelerindeki bir boyutlu sıkışma modülü (Mmax) ve orta ve büyük şekil değiştirme
seviyelerindeki bir boyutlu sıkışma modülü (Ms) belirlenecektir. İkinci aşamada ise zemin
reaksiyon modülünün geri dolgu işlemi sırasında ve düşey yük yükleme süresince
değişimini incelemek amacı ile model deneyler yapılacaktır. Deneysel çalışmalarda zemin
reaksiyon modülünün belirlenebilmesi için uzayan elemanlar kullanılacaktır. Model
deneylerden ve ampirik bağıntılardan elde edilen zemin reaksiyon modülü değerleri
karşılaştırılacaktır.
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SUMMARY
Flexible pipes are extensively used due to their deflection behavior under vertical
loads. While buried rigid pipes bear load by means of that they transfer vertical load
affecting them to bedding level on pipe invert, buried flexible pipes transfer vertical load to
sidefills through pipe walls. Passive resistance applied to pipe walls by the backfill plays
a key role in empirical relations developed for flexible pipe design. Passive resistance of
the backfill is defined by a great deal of researches as modulus of soil reaction. This
parameter can be specified as empirical, as it is affected by boundary conditions, depth of
cover, pipe stiffness and also so many indefinitenesses.
In this reasearch, it is intended to determine the modulus of soil reaction in an
experimental manner. In this sense, the research has been planned as two-stage. In the
first stage, a series of laboratory experiments will be conductued to determine the stressstrain behaviour of the sand soil that will be used as backfill material, in small, moderate
and large strain levels. In these experiments, small – strain one dimensional compression
modulus (Mmax) and one dimensional compression modulus for moderate and large strain
levels (Ms) will be determined. And in the second stage, model tests will be performed to
observe the change of modulus of soil reaction during the backfilling stage and vertical
loading. In the experimental studies, extender elements will be used to determine the
modulus of soil reaction. Modulus of soil reaction values, obtained from the model tests
and empirical relations, will be compared and contrasted.
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Proje No: 2011-05-01-YULAP01
ANKARA – SİVAS ARASINDAKİ DAYANIM ESASINA GÖRE TASARIMI YAPILMIŞ
BİR DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİNİN YAPILMASI
VE KÖPRÜ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Ali KOÇAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Necati Çağlar SAMAT
İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-01-02

ÖZET
Dünya’yı meydana getiren yer kabuğunun hareketi sonucunda yeryüzünün çoğu
yerinde olduğu gibi Türkiye’de de depremler sıklıkla meydana gelmektedir. Köprüler,
doğal afet olan depremlerden sonra ulaşımı sağlamak amacıyla birinci dereceden önemli
yapılar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Ankara – Sivas Demiryolu üzerinde
bulunan ve dayanım esasına göre hesapları ve tasarımı yapılmış olan bir köprünün statik
itme analizi, zaman tanım alanı yöntemiyle dinamik analizleri, performansa dayalı analizi
ve Türk Deprem Yönetmeliği’ nin yanı sıra diğer ülke yönetmeliklerine göre
karşılılaştırmalı analizi yapılacaktır.
Bu amaçla köprünün 3 boyutlu modeli Sap200 programı ile modellenecek,
artımsal eşğeder deprem yükü yöntemi ve zaman tanım alanında deprem analizi
yöntemleri uygulanarak köprünün performans değerlendirmesi incelenektir. Dayanım
esaslı tasarımın gerçek davranışa yakın sonuç verecek olan performans analizi ile
karşılaştırılması yapılacak. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Hesap sonucu
gözlenen plastik mafsalların sayısı ve konumuna göre köprünün performans seviyesi
öngörülen değeri sağlayıp, sağlamadığı kontrol edilecektir. Ayrıca yerinde yapılacak
ölçümlerde köprünün periyotları saptanarak modelleme sonucu elde edilen periyotlar
karşılaştırılarak modelin doğruluğu test edilecektir.
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SUMMARY
As a result of the behaving of the earth’s crusts, in a lot of places in the world the
earthquakes occur constantly with different magnitude, also in Turkey. The brides are
structures of first importance, after natural disaster because of the providing
transportation. In the study, a bridge in the railway between Ankara – Sivas which has
been analyzed and designed by allowable stress method is going to analyze pushover,
time history and seismic performance analysis and the results will compare with project of
the bridge according to the Fema440. For the purpose of the bridge is going to model by
using SAP2000 computer program. The incremental equivalent seismic force analysis,
time history analysis, pushover analysis are going to be applied to this bridge model. At
the end of these analyses, the behavior of the bridge is going to be observed by seismic
performance analysis which gives closer results. Herewith the design by allowable stress
method is going to be controlled to providing the level expecting seismic performance of
the bridge.
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Proje No: 2011-05-02-GEP01
HASTANE ATIKSULARININ EKOTOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ
Arş. Gör. Dr. Gamze VARANK, Arş. Gör. Elif SEKMAN, Arş. Gör. Selin TOP
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Hastaneler, laboratuar faaliyetleri veya ilaç kalıntılarının atıksuya verilmesi
sebebiyle pek çok kimyasal bileşiğin su ortamında bulunmasına sebep olmaktadırlar. Bu
maddelerin çoğu insan ve çevre sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip olmakla birlikte
mutajenik, genotoksik ve akut toksisite etkilerine sahiptirler. Ancak, hastane atıksularının
toksisitesi ile ilgili mevcut bilgiler sınırlı ve araştırılması gereken bir konudur.
Hastane atıksularında toksisiteye sebep olan kimyasallar, bu maddelerin çok
düşük konsantrasyonlarda bulunabilmesinden dolayı analitik olarak tayin edilmeleri
oldukça güçtür. Ayrıca, bu kimyasalların karışımından ortaya çıkan kompozit etkiler
analitik metotlarla belirlenememektedir. Bu sebeple atıksuyun toksisitesi genellikle
biyolojik testlerle tesbit edilmektedir. Bu testler, toksik maddenin fiziksel/kimyasal
özellikleri
gibi
özelliklerinin
önceden
bilinmesine
gerek
göstermeksizin
uygulanabilmektedir.
Ülkemizde hastane atıksularının ekotoksikolojik özellikleri ve bu özelliklerin
kaynakları ile ilgili mevcut bir çalışma bulunmamaktadır. Gerçekleştirilecek olan bu
çalışma ile hastane atıksularının toksik, mutajenik ve genotoksik özellikleri uzun sureli
testlerle belirlenecektir. Böylece ülke genelinde kullanılabilecek verilerin elde edilmesi
sağlanacaktır.
Bu çalışmada hastane atıksularının ekotoksikolojik özellikleri çeşitli mikrobiyolojik
testler kullanılarak belirlenecek ve uzun süreli gözlemlerle hastane atıksularının akut
toksisite, mutajenite ve genotoksisite özellikleri ortaya konacaktır. Hastane atıksularının
toksik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla toksisite çalışmalarında yaygın bir şekilde
kullanılan Daphnia magna ve P. Subcapitata (Akut Toksisite Testleri), Ames Test Yöntemi
(Mutajenite), SOS Chromotest Yöntemi (Genotoksik) kullanılacaktır.
Çalışma sonucunda hastanelerden kaynaklanan atıksuların toksik özellikleri
belirlenmiş olacak, böylece ülkemizde bir eksiklik olarak görülen hastane atıksularının
ekotoksikolojik özellikleri konusunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Çalışmadan elde
edilecek veriler hastane atıksuları ile ilgili ileride yapılacak çalışmalar için de önemli bir
kaynak oluşturacaktır.
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SUMMARY
Hospitals are known to be one of the release source of these pharmaceutical
chemicals in the aquatic environment due to laboratory activity or medicine excretion into
wastewater and some studies have reported that hospital wastewater has genotoxic
potential. However the knowledge about the hospital wastewater toxicity is scarce and
must be studied. It is extremely difficult to quantify the risk associated with these chemical
pollutants because they usually occur in concentrations too low to allow analytical
determination, and putative mutagens, with few exceptions, have never even been
identified. Moreover, the composite effects of mixtures cannot be readily assessed via
analytical methods. Thus toxicity is often evaluated by means of biological tests, as well
as by bacterial genotoxicity tests which do not require a priori knowledge of toxicant
identity and/or physical–chemical properties.
In Turkey, there are very limited number of studies related to ecotoxicological
characterization and the sources of the toxicity of hospital wastewaters. Toxic, mutagenic,
and genotoxic properties of hospital wastewater will be determined by long term
monitoring of wastewater with this study. Thus, the collected data will be used throughout
the country. Ecotoxicological properties of hospital wastewater using various
microbiological tests in this study will be determined and long-term observations of
hospital wastewaters acute toxicity, mutagenicity and genotoxicity properties will be
exposed. In order to determine the toxic properties hospital wastewater Daphnia magna
and P. Subcapitata (Acute Toxicity Tests), Ames Test (mutagenicity), and SOS
Chromotest Method (Genotoxic) will be used.
As a result, toxic characteristics of hospital wastewater will be designated, so that
an important step will be thrown about the lack of ecotoxicological characterization of
hospital wastewaters. Data to be obtained from the study of hospital wastewater will form
an important resource for future studies.
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Proje No: 2011-05-02-GEP02
EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ KATI ATIKLARLA BİRLİKTE
KOMPOSTLAŞTIRILMASI
Arş. Gör. Dr. Gamze VARANK
Yrd. Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ, Arş. Gör. Elif SEKMAN, Arş. Gör. Selin TOP
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Bu çalışmanın amacı evsel katı atıkların önemli bir kısmını içeren organik atıklar
ile atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının farklı oranlarda
karıştırılarak kompost üretilmesi ve üretilen kompost kalitesinin belirlenmesidir. Çalışma
kapsamında arıtma tesisi çamurlarının evsel katı atıklarla kompostlaştırılmasında
uygulanacak karışım oranlarının kompost kalitesi ve işletme şartları üzerindeki etkileri
araştırılacaktır. Kompostlaştırma için 40 cm çapında ve 100 cm yüksekliğinde 6 adet
reaktör kullanılacaktır. Çalışma süresince reaktörlerden oluşan sızıntı suyu
numunelerinde analizler gerçekleştirilerek kompost prosesi takip edilecektir.
Kompostlama işlemi tamamlandıktan sonra oluşan kompost kalitesinin belirlenebilmesi
amacıyla Fermantasyon Derecesi (Rottegrad), Fitotoksisite (Bitkiye Uygunluk), Hijyen
(Salmonella) ve ağır metal (bakır, kurşun, kadmiyum, nikel, çinko, krom) analizleri
gerçekleştirilecektir.
SUMMARY
The aim of this study is to determine the quality of compost produced from the
organic part of the municipal solid waste and wastewater treatment plant sludge mixtures.
The effect of mixture rate on the operating parameters and compost quality will be
investigated during the study. 6 column reactors with a height of 100 cm and diameter of
40 cm will be used for aerobic composting of solid waste and sludge mixtures.
Composting process will be controlled by the analysis on the leachate samples generated
from the reactors. After the end of the process, produced compost quality will be
determined by Rottegrad, phytotoxicity, hygiene, and heavy metal (cupper, lead, nickel,
cadmium, zinc and chromium) analysis.
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Proje No: 2011-05-02-GEP03
TAVUK KESİMHANESİ ATIKSULARINDAN SANTRİFÜJ VE MEMBRAN PROSESLERİ
KULLANARAK FAYDALI ÜRÜN ELDESİ
Dr. Tamer ÇOŞKUN
Doç. Dr. Eyüp DEBİK, Arş. Gör. Harun Akif KABUK, Arş. Gör. Neslihan MANAV DEMİR
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Tavuk kesimhaneleri, oldukça fazla su ihtiyacına sahip prosesler olup, proseste
oluşan atıksu kan ve yağ içeriği sebebiyle çevrede oldukça büyük tahribata sebep
olmaktadır. Bu atıksular mevcut durumda çoğunlukla çözünmüş hava flotasyonu (DAF)
ve klasik aktif çamur tesisleri ile arıtılmakta ve yüzdürülen katı madde ve yağlar ile çamur
kurutulup rendering işleminden geçirildikten sonra tavuk unu elde edilerek yem olarak
kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise tavuk kesimhane atıksularının arıtımı santrifüj ve
membran prosesler (ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters osmoz) kullanılarak
gerçekleştirilecektir. Bu sayede daha kaliteli bir çıkış suyu elde edilerek bu suyun tesiste
tekrar kullanılması ve su ihtiyacının azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca katı maddelerin
özellikle santrifüj prosesi ile yoğun bir şekilde elde edilecek olması sebebiyle kurutma
maliyetlerinin düşürülmesi de hedefler arasında yer almaktadır. Böylece tavukçuluk
endüstrisine yeni bir yöntem kazandırılarak geri kazanım alternatiflerinin ortaya konması
planlanmaktadır.
SUMMARY
Poultry slaughterhouse demand on huge amount of water. wastewater,
composed of this process has much detrimental effects on environment due to blood and
grease content. In the present applications wastewater is mostly treated by dissolved air
floatation (DAF) and classical activated sludge process. Sludge is dried along with floated
solid matter and grease. Following this process, these are rendered to obtain chicken
flour which is latter used as animal feed. In this study, wastewater treatment of poultry
slaughterhouse wastewater is going to be realized by centrifuge and membrane
processes (ultrafiltration, nanofiltration, and reverse osmosis). By this manner, it is
objected to achieve a high quality wastewater effluent and water is going to be reused.
Another goal is to reduce the water demand. Additionally, drying cost is going to be
reduced by centrifuging where a denser solid content is acquired. Consequently, through
this new approach in poultry slaughterhouse industry, recycling alternatives.
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Proje No: 2011-05-02-KAP01
ALTERNATİF TABAN SİSTEMLERİNDEN SIZINTI SUYU KİRLETİCİLERİNİN
GEÇİŞİNİN VE TABAN SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MALZEMELER ÜZERİNE
SIZINTI SUYU ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Ahmet DEMİR
Yrd. Doç. Dr. M.Şükrü ÖZÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ, Arş. Gör. Dr. Gamze
VARANK, Arş. Gör. Elif SEKMAN, Arş. Gör. Selin TOP, Yrd. Doç. Dr. Kaan
YETİLMEZSOY, Doç. Dr. Neşe TÜFEKÇİ, Arş. Gör. Senem YAZICI, Arş. Gör. Hanife
ERKAN
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Laboratuvar ölçekli çalışmalar sonucunda alternatif taban örtü sistemleri
kullanılarak düzenli depolama sahaları sızıntı sularında bulunan organik ve inorganik
kirleticilerin yer altı sularına geçişinin inceleneceği ve sızıntı suyunun taban örtüsü olarak
kullanılan taban materyalleri endeks özellikleri ve statik davranışları üzerine etkilerinin
belirleneceği çalışma kapsamında, farklı taban örtülerine sahip reaktörlerin üst
bölümünde sızıntı suyu, alt bölümünde yeraltı suyunu temsilen distile su yer alacak,
sızıntı suyunda bulunan organik (KOI, TOK, fenol bileşikleri) ve inorganik (Cl-, NH3, ağır
metaller, inorganik makrobileşenler) kirleticilerin taban sistemlerinden geçişi aylık
yapılacak olan analizlerle izlenecek, bu kirleticilerin geçişi zamana bağlı olarak
modellenerek transfer katsayıları hesaplanacaktır. Düzenli depo sahalarında oluşan
sızıntı suyunda bulunan kirleticilerin yeraltı suyuna geçiş mekanizmaları
değerlendirilecektir.
SUMMARY
In this study, laboratuar-scale reactors will be used to determine transport of
organic (COD, TOC, phenolic compounds) and inorganic (Cl-, NH3, heavy metals,
inorganic macrocomponents) contaminants in the solid waste landfill leachate through the
alternative landfill liners to the groundwater sources and to determine the effect of
leachate on soil properties of the materials used as landfill liners. Organic (COD, TOC,
phenolic compounds) and inorganic (Cl-, NH3, heavy metals, inorganic macrocomponents)
contaminants of landfill leachate (in the upper part of the reactors) and distilled water (in
the lower part of the reactors) will be analyzed monthly, transport of these contaminants
will be modelled and diffusion transfer coefficients of organic and dispersion transfer
coefficients of inorganic contaminants will be calculated. Transport mechanisms of
leachate contaminants through alternative landfill liners will be assessed.
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Proje No: 2011-05-02-KAP02
ORGANİK ATIKLARIN KOMPOSTLAŞTIRILMASINDA ROL ALAN MİKROBİYAL
TÜRLERİN PCR-DGGE-DİZİ ANALİZİ TEMELLİ MOLEKÜLER TEKNİKLERLE
BELİRLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Doğan KARADAĞ
Yrd. Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA, Müh. Şenol YILDIZ, Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2012-09-05

ÖZET
Kompostlaştırma esnasında organik madde biyokimyasal süreçlerle dönüşüme
uğrarken aynı zamanda ortamdaki mikrobiyal kültürde de farklılıklar olmaktadır.
Kompostlaştırma sonrası elde edilen ürün kalitesi her bir aşamada uygun mikrobiyal
kültürün bulunmasıyla doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, kompostlaştırma prosesi uygun
yönetilmediği takdirde patojen oluşumu da söz konusudur. Bu yüzden organik atıkların
farklı mikrobiyal gruplarla nihai ürünlere dönüştürülmesi özel öneme sahiptir. Ancak
hammaddenin farklı olması ve kompostlaştırma için gerekli şartların çeşitliliği sebebiyle
(atık türü, tesis dizaynı, havalandırma oranı, pH, C/N oranı, sıcaklık ve su muhtevası)
birçok çalışmanın sonuçları optimum koşulları belirleme açısından genelde birbirleri ile
tam olarak uyumlu olmadığı gibi kompost stabilitesi ile mikrobiyal türler arasındaki ilişki
tam olarak belirlenebilmiş de değildir. Bu çalışmada, 1000 ton/gün kapasiteli İstanbul
Kompost Tesisinin çeşitli kademelerinden alınacak numunelerde mikrobiyal tür dağılımı
belirlenerek kompost kalitesinin proses şartları ve mikrobiyal kompozisyon ile ilişkisi
ortaya konacaktır. Mikrobiyal türlerin belirlenmesi PCR, DGGE ve dizi analizi temelli yeni
moleküler teknikler vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.
SUMMARY
Organic materials are decomposed biochemically and the profile of microbial
community is changing during the composting, The compost quality is related to the
presence of suitable microorganism in each process stage whereas pathogens are
dominant if it not properly managed. Particular attention has been drawn to the
microorganisms that populate composting substrates and their community dynamics.
However, due to the feedstock differences and the vast variety of composting conditions
(i.e., type of raw material, facility design, aeration rate, pH, C/N ratio, temperature and
moisture content), the results of many reported studies are often not in full agreement
with each other. In particular, the relationship between compost stability measures and
microbial community structure is not well understood. In this study, microbial community
analysis- and thus process optimization- via PCR, DGGE and sequencing analysis based
new molecular techniques will be carried out to determine in the waste samples from
composting area of the Istanbul Composting Facility with the daily capacity of 1000 tons.
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Proje No: 2011-05-02-KAP03
PARASETAMOL İÇEREN İLAÇ ATIKSULARINDAN İLERİ OKSİDASYON
SİSTEMLERİ İLE KOİ GİDERİMİ
Yrd. Doç. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN AYDINOL
Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK, Arş. Gör. Dr. Emel KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Kaan
YETİLMEZSOY
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
1950’li yıllardan sonra, kullanım alanı hızla yayılan pestisitlerin, tıbbi ilaçların
(antibiyotikler ve hormonların) canlılara ve çevreye olan zararlı etkilerinin gözlenmesi ve
pek çok sağlık problemiyle karşılaşılmasından dolayı, bu konulardaki araştırma ve kontrol
bilinci de paralel olarak artmaya başlamıştır. Tıbbi ilaçların içeriğinde bulunan muhtelif
organik maddelerin, azot ve fosfor gibi nütrientlerin konvansiyonel arıtma tesislerinde
giderimi için henüz etkin ve verimli bir yöntem bulunamamıştır. Organik ve inorganik
kontaminasyonu tam olarak giderilemeyen bu tür su ve atıksular, alıcı ortamdaki birçok
sucul canlıda olumsuz etkilere sebep olmakta ve besin zinciri vasıtası ile insanlara kadar
ulaşabilmektedir. Çok sayıda ilacın hammaddesi olarak kullanılan parasatemol N-(4hidroksifenil) veya asetaminofen nezle, başağrısı ve benzeri diğer ağrılarda kullanılan
popüler analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Ülkemizde çok yaygın bir kullanım
yüzdesine sahip olan parasetamol ihtiyacı dünya genelinde ABD, Çin ve Türkiye
tarafından karşılanmaktadır. Yapısındaki kuvvetli organik bağlar sebebi ile biyolojik olarak
su ortamında parçalanması oldukça zor olmakta ve alıcı ortamda organik madde kaynaklı
kirlilik oluşturmaktadır. Parasetamol hammadesi üretimi esnasında oluşan yüksek
kimyasal oksijen ihtiyacının (KOİ) giderimi, üretim yapan firmalar açısından oldukça zor
olmakta ve konvansiyonel arıtma tesisleri KOİ gideriminde yetersiz kalmaktadır. Farklı
ileri oksidasyon sistemleri ile parasetamolden içeren ilaç atıksularında arıtılabilirlik
çalışmaları halen sürmekte olup, spesifik olarak KOİ giderimine yönelik çalışmalarda
önemli bir literatür boşluğu bulunmaktadır.
Önerilen bu çalışma ile parasetamol üreten büyük ölçekli bir ilaç fabrikasından
alınacak olan proses çıkış suyunda, çeşitli ileri oksidasyon proseslerinin (Fenton, UV /
foto-Fenton ve ozon) KOİ giderimi üzerindeki performansları araştırılacak ve parasetamol
içeren farmakolojik atıksulardan KOİ gideriminde en yüksek giderim verimini sağlayan
sistem belirlenecektir. Daha sonra parasetamol üreten tesiste pilot ölçekli çalışmalar
yapılıp, sanayi ölçeğinde işletme ve yatırım maliyetleri belirlenecektir.
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SUMMARY
After the 1950s, due to observation of the harmful effects of pesticides and
medical drugs (antibiotics and hormones) and on the organisms and the environment, as
well as of many subsequent health problems, awareness of these issues in research and
control have begun to increase in parallel. So far, an effective and efficient method has
not been found for the removal of various organic substances in medical drugs and
nutrients such as nitrogen and phosphorus for the conventional treatment plants.
Because of the incomplete removal of organic and inorganic contamination, this kind of
water and wastewater can cause adverse effects on many aquatic organisms in the
receiving environment, and can reach up to humans through the food chain. Parasatemol
N-(4-hydroxyphenyl), as a raw material of numerous drugs, is a popular analgesic and
antipyretic drug is used in various medicinial purposes to treat acetaminophen fever,
headache and other pains. The entire world needs for paracetamol, which has a very
common use in our country, are covered by United States, China and Turkey. Due to the
strong organic bond in its structure, the biological disintegration of paracetamol in the
aquatic environment becomes very difficult, resulting an organic matter pollution in the
receiving water bodies. Removal of high chemical oxygen demand (COD) during the
production of paracetamol raw material has become very difficult for companies engaged
in production, and COD removal by conventional water treatment facilities are
inadequate. The treatability studies on paracetamol-containing pharmaceutical
wastewaters by several advanced oxidation systems are ongoing, but the specific studies
regarding the removal of COD seem to be an important gap in the relevant literature.
In this study, COD removal performances of various advanced oxidation
processes (Fenton, UV / photo-Fenton and ozone) on the effluent wastewaters to be
taken from a large-scale drug plant processing paracetamol will be investigate, and the
system allowing the highest removal efficiency of COD removal from paracetamolcontaining pharmaceutical wastewaters will be determined. Further, the pilot-scale
studies of paracetamol-producing plant will be conducted and, operational and
investment costs will be determined at the industrial scale.
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Proje No: 2011-05-02-KAP04
TEKSTİL PROSESLERİNDE OLUŞAN ATIKSULARDA ORGANİK MADDELERİN
MOLEKÜLLER AĞIRLIK DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI
Yrd. Doç. Dr. Doğan KARADAĞ, Yrd. Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA, Arş. Gör. F. Büşra
YAMAN
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2012-09-05

ÖZET
Tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıksular fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak
arıtılabilmesine rağmen istenen nihai çıkış kalitesinin sağlanmasında yeterli
olmamaktadır. Özellikle, tekstil atıksularından renk ve bulanıklılığın tek kademede
giderilmesi, bu atıksuların kompleks bir yapıya sahip olmalarından dolayı oldukça zordur.
Ayrıca, boyama işlemleri neticesinde oluşan renkli atıksuların, daha kaliteli hale getirilerek
proses içerisinde yeniden kullanılması söz konusu olduğu durumlarda, mevcut arıtma
ünitelerinin etkin ikincil arıtma kademeleriyle birleştirilmesi zorunludur. Tekstil
atıksularının yeniden kullanılabilmesi amacıyla son zamanlarda membran proseslerin
kullanımında hızlı artış görülmektedir.
Membran proses uygulamalarının başarılı olabilmesi için uygun ön arıtma
metotlarının seçilmesi gerekmektedir. Genellikle organik kaynaklı kirleticileri içeren tekstil
atıksuları için uygun ön arıtma proseslerinin belirlenmesinde özellikle organik maddelerin
moleküler ağırlık dağılımının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında
tekstil endüstrisinde atıksu oluşturan ağartma ile ağartma yıkama suları, boyama ile
boyama yıkama suları ve tesis çıkışı birleşik atıksuda organik maddelerin moleküller
ağırlık dağılım analizleri geçekleştirilecektir. Ayrıca, organik madde miktarının
belirlenmesi amacıyla toplam organik karbon (TOK) ve UV254 analizleri de yapılacaktır.
Organik maddelerin molleküler ağırlık dağılımının belirlenmesi ile, her bir tekstil prosesi
atıksuyu ve birleşik atıksu (fabrikadan kaynaklanan tüm atıksuların karışmış hali) için ön
arıtma ve nihai arıtım için kullanılacak membran seçimine katkı sağlanacaktır.
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SUMMARY
Although textile wastewaters can be treated physically, chemically and
biologically, however, in some cases existing treatment units may not be sufficient to
meet the desired effluent discharge standards. Particularly, it is sometimes very difficult to
accomplish the removal of colour and turbidity from textile wastewaters by a single-step
treatment, due to complex nature of these wastewaters. Therefore, integration of existing
treatment units and effective treatment processes has become inevitable when the
improved effluent will be reused in the main process. In recent years, membrane
processes have been widely used for the reuse of various types of textile wastewaters.
An appropriate pre-treatment method should be selected for a successful
operation of membrane system. Generally, determination of molecular weight distribution
is an important factor for pre- and post-treatment of textile wastewater containing high
organic contents with large spectrum. In the context of this project, molecular weight
distribution of organic matter will be analysed in bleaching and bleaching-washing
wastewater, dying and dying-washing wastewater and combined wastewater from textile
industry. Further, Total Organic Carbon (TOC) and UV254 parameters will be measured to
represent of organic contents of textile wastewater. Determination of molecular weight
distribution of organic material from each textile process wastewater and combined textile
wastewater shall contribute for an appropriate membrane selection in pre- and posttreatment.
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Proje No: 2011-05-02-KAP05
KASKAT TİP EVSEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİNDE AKTİF ÇAMUR VE
AEROBİK GRANÜL ÇAMURUN ARITMA VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Eyüp DEBİK
Arş. Gör. Neslihan MANAV DEMİR, Arş. Gör. Dr. Tamer COŞKUN, Müh. Asuman
YILDIRIM, Müh. Çiğdem BALÇIK
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Günümüzde yerleşim merkezlerinin nüfuslarının artmasıyla birlikte atıksu üretimi
artmış, bu da alıcı ortamlara (deniz, göl, baraj vs.) deşarjlarla gelen kirlilik yükünün
özümleme kapasitesinin üzerine çıkmasına sebep olmuştur. Atıksuların arıtımı bu
sebeple şehirler için vazgeçilmez bir uygulama haline gelmiştir. Ülkemizde birçok
yerleşim yerinde atıksu arıtma tesisinin bulunmayışı ve bu bölgelerden kaynaklanan
atıksuların arıtılması zorunluluğuna ek olarak mevcut atıksu arıtma tesislerinin
iyileştirilmesi maksadıyla yeni tekniklerin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu
ihtiyacın arıtım verimi açısından en uygun yöntemle giderilmesi ülke ekonomisine daha
düşük yük getirmesi sebebiyle önemlidir.
Evsel atıksuların arıtılması maksadıyla birçok teknoloji uygulanmakta olup, bu
teknolojilerin geliştirilmesi ve daha iyi anlaşılabilmesi için birçok çalışma yürütülmüş ve
yürütülmektedir. Bu çalışmada, kaskat tipli nütrient giderme reaktöründe aerobik
granülleştirme ve aerobik granülün arıtma performansı üzerindeki etkisi araştırılacaktır.
Bununla birlikte kaskat reaktör işletimi sürecinde aktif çamur kullanımı ve aerobik
granülasyon sonucunda mikroorganizma türlerinin değişimi de belirlenecektir. Bu
3
maksatla projede İSKİ Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde bulunan 10 m /gün
debili pilot ölçekli reaktör kullanılacaktır.
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SUMMARY
Today, increasing population has resulted in an increase in the wastewater
generation, which, in turn, has lead to the discharge of pollutants to the receiving bodies
(sea, lake, dam, etc.) much more than the remediation capacity of them. Therefore,
treatment of wastewaters before discharge has become a compulsory task for cities. The
facts that there are no treatment plants in several cities and that these cities discharge
wastewaters to receiving bodies without any treatment process come with the need for
new techniques to dispose of wastewaters. It is very important that these new techniques
should be optimized fort he highest treatment efficiency at the lowest cost.
Currently, there are several techniques in wastewater treatment. A great number
of research studies to understand the processes involved and to improve these
technologies has been conducted throughout the world. This study will focus on aerobic
granulation in a cascade-type nutrient removal system and the effects of aerobic granules
on the treatment performance. Besides, the microbial culture dominant in the treatment
process during activated sludge and granulation stages will be investigated. The pilotscale domestic wastewater treatment plant in ISKI Atakoy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant (with an influent of 10 m 3/day) will be operated.
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Proje No: 2011-05-03-DOP01
GNSS/CORS AĞLARINDA GPS HASSAS MUTLAK KONUM BELİRLEME (GPS PPP)
YÖNTEMİ YAKLAŞIMLI ÇÖZÜMLER
Doç. Dr. Metin SOYCAN
Doktora Öğrencisi Taylan ÖCALAN
İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-01-04

ÖZET
Günümüzde Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS), Sürekli Çalışan
Referans İstasyonu (CORS) ağları, ağ-RTK (Network RTK) prensibindeki aktif
GPS/GNSS ağları, gerçek zamanlı diferansiyel düzeltme teknikleri, GPS/GNSS kullanıcı
ekipman, donanım ve yazılımları ile telekomünikasyon sistemleri ve teknolojileri temel
jeodezik ve ölçme amaçlı birçok çalışmanın yanı sıra, farklı disiplinler ve uygulayıcılar
tarafından da değişik nitelikteki uygulamalar için etkin olarak kullanılan sistemler haline
gelmiştir. Özellikle başta bilimsel çalışmalar olmak üzere, günlük yaşantımızdaki
uygulamalar için de etkin bir şekilde kullanılan bu sistemler, gelişen ve değişen
teknolojiye paralel olarak her geçen gün kullanıcıya daha üstün hizmetler sunmaktadırlar.
Bu sistemlerin kullanımından üst derecede yararlanan disiplinlerden birisi de
haritacılık bilimidir. Ülke temel jeodezik ağlarının oluşumu, yerkabuğu hareketlerinin
belirlenmesi, deformasyonların izlenmesi, hidrografik ölçmeler, farklı nitelikteki
mühendislik ölçmeleri, coğrafi bilgi sistemleri, araç navigasyonu, hassas tarım vb. birçok
alanda kullanılan bu sistemlerin uygulama alanları giderek yaygınlaşmakta ve
çeşitlenmektedir. Uygulama alanlarının bu hızla yaygınlaşması sonucu kullanılan
donanım, ölçme yöntem ve teknikleri ile GPS/GNSS değerlendirme stratejilerinde de
önemli gelişmeler olmuştur. Bu çalışmalar için gereksinim duyulan dm-cm ve daha iyi
mertebelerdeki doğruluklar (mm) için hala rölatif (bağıl) konum belirleme yöntemlerine ve
faz ölçülerine gereksinim duyulmaktadır.
Son yıllarda, yukarıda bahsedilen statik ve kinematik birçok uygulama için istenen
yüksek doğruluk ve duyarlılıktaki hassas konum bilgisinin elde edilebilmesi için bugüne
kadar kullanılan ve geliştirilen geleneksel GPS/GNSS konum belirleme yöntemlerinintekniklerinin dışında, özellikle ölçü sonrası değerlendirme (post process) ve gerçek
zamanlı (real-time) GNSS/CORS uygulamalarının sonuçlarının zaman, maliyet, doğruluk,
performans, kullanılan ekipman ve donanım, harcanan işgücü gibi kriterler dikkate
alındığında, bunların optimize edilmesine olanak tanıyan yeni teknikler geliştirilmiştir.
Bu tekniklerden birisi de nokta konumlamanın özel bir türü olan GPS hassas
mutlak konum belirleme (GPS Precise Point Positioning / GPS-PPP) yöntemidir. Başta
International GNSS Service (IGS) olmak üzere, Jet Propulsion Laboratory (JPL), Center
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for Orbit Determination in Europe (CODE) vb. kuruluşlar tarafından üretilen yüksek
doğruluklu hassas uydu yörünge (efemeris) ve saat bilgilerinin yaklaşık gerçek zamanlı
ve sürekli olarak web ortamında kullanıcılara sunulması, bunun yanında ilgili diğer
ürünlere (atmosferik parametreler, dünya dönme parametreleri vb.) erişim kolaylığı, söz
konusu bu yöntemin cm ile birkaç dm arasında değişen bir doğruluk düzeyi ile konum
bilgisi sunmasını sağlamıştır. Bu yönüyle, söz konusu yöntem, mutlak anlamda tek bir
GPS/GNSS alıcısı ile yüksek doğruluklu konum bilgisinin elde edilmesini sağlayarak,
geleneksel rölatif (bağıl-göreli) çözüme iyi bir alternatif oluşturmuştur.
Bu projede, gelişmiş GPS/GNSS ölçme donanım ve ekipmanları, çeşitli
telekomünikasyon sistem ve teknolojileri kullanılarak, yüksek duyarlık gerektiren
mühendislik amaçlı ölçme ve jeodezik uygulamalarda, alternatif yaklaşımlar
irdelenecektir.
GPS/GNSS gözlemlerini değerlendirmedeki son gelişmeler de dikkate alınarak
GPS Hassas Mutlak Konum Belirleme (GPS PPP) yöntemi sonuçlarının ulusal ve yerel
gerçek zamanlı GNSS/CORS Ağı (Ağ RTK) VRS (sanal referans istasyonu yöntemi) ve
FKP (alan düzeltme parametreleri yöntemi) çözümleri ile statik ve kinematik konumlama
uygulamalarında karşılaştırılması yapılacaktır.
GPS PPP tekniğinin gerçek zamanlı (real-time) olarak kullanılabilirliği ve
sağladığı doğruluk araştırılacaktır.
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SUMMARY
Today, Global Navigation Satellite Systems (GNSS), Continuously Operating
Reference Stations (CORS) Networks, Active GPS/GNSS Networks based on RTK-GPS,
real time differential correction techniques, GPS/GNSS user equipment, hardware and
software, telecommunication systems and technologies used for several basic geodetic
and surveying aimed applications as well as utilized by different disciplines and
implementing institutions for various applications have become effective systems.
Especially, including efficient uses not only in our daily lives but also in scientific studies
in particular, these systems offer users superior services parallel to the improving and
changing technology every day.
One of the disciples benefited from the effective use of these systems in highest
degree is the science of Geomatic. The wide-ranging use areas of these systems such as
establishment of the National Fundamental Geodetic Networks, determination of the
crustal movements, monitoring the deformations, hydrographical surveys, engineering
surveys, geographical information systems (GIS), vehicle navigation, agriculture tracking
have increasingly become widespread and diversified. Because of rapid spreading of the
application areas, in not only the used hardware, surveying methods and techniques but
also in GPS/GNSS determination strategies, there have been significant developments.
These studies acquire dm-cm scale or more precise (mm) accuracies, and then relative
positioning methods and phase measurements are currently needed.
Recently new techniques have been developed in which results of the post
processing and real time GNSS/CORS applications have been optimized in terms of
considering some criteria such as time, cost, accuracy, performance, equipments,
hardware and labor to obtain desirable high precise and accurate position information for
several static and kinematic applications mentioned above except used and developed
conventional GPS/GNSS positioning techniques.
One of the new techniques is the GPS Precise Point Positioning method (GPSPPP) which is a specific kind of positioning. In recent years, by the help of providing the
users near real time and continuously high accurate precise satellite/orbit and time
products in the web environmental by firstly International GNSS Service (IGS), then Jet
Propulsion Laboratory (JPL), Center for Orbit Determination in Europe (CODE) and such
institutions, furthermore easy access to the other related products (atmospheric
parameters, earth rotation parameters and etc.), this considered technique is offered
position information with a accuracy level ranging from cm to a few dm. With this aspect,
the method, which obtains high accurate position information with a single GPS/GNSS
receiver, is more robust alternative than conventional relative solution.
In this project, the developed GPS/GNSS survey hardware and equipments by
using several telecommunication systems and technologies will be explicated with
alternative approaches for geodetic and engineering survey applications required high
precision.
By considering recent developments in determination of the GPS/GNSS
observations, a comparison will be done between the GPS PPP results, national and
local real time GNSS/CORS Network (Network RTK) VRS (Virtual Reference Station) and
FKP method in static and kinematic positioning applications.
The usage capacity of the real time GPS PPP technique and the obtained
accuracies will be investigated.

316

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-05-03-DOP02
DEFORMASYON ÖLÇMELERİNDE YERSEL LAZER TARAYICILARIN KULLANIMI VE
UZUNLUK ÖLÇME DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
Prof. Dr. Halil ERKAYA
Doktora Öğrencisi Kutalmış GÜMÜŞ
İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Günümüzdeki mikro elektromekanik ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler,
Yersel Lazer Tarama (TLS) teknolojisinin doğruluğuna ve güvenirliğine önemli katkılar
sağlamaktadır.
Bu yüzden, Yersel lazer tarayıcılar birçok uygulama alanında
kullanılmaktadır. Yersel Lazer tarayıcılar, reflektörsüz total stationlarda olduğu gibi benzer
yollarla çalışmaktadır. Yersel Lazer tarayıcı, x,y,z noktaları formunda taranan bir
görüntünün 3 boyutlu nokta bulutunu hızlı bir şekilde ölçebilen bir alettir. TLS’nin
kullanımı arttıkça, TLS verilerinin ve son ürünlerinin doğruluk ve güvenilirliklerini artırmak
için, yeni gelişmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
TLS ile elde edilen sonuç ürünün doğruluğu ve güvenilirliği, çoğunlukla, lazer
tarayıcıdan elde edilen verinin çözünürlüğüne ve doğruluğuna bağlıdır. Bilimsel amaçlı
araştırmalar için yapılan çalışmalar, doğruluk ve duyarlılık üzerine yoğunlaşarak
yürütülmektedir. Bu araştırmaların çoğu, tarayıcı obje arasındaki mesafenin etkisi, lazer
ışınının geliş açısı, taranan obje veya nesnenin rengi ve malzemenin cinsi, lazer ışınının
dönüş yoğunluğu ve ışın uzaklaşması üzerinedir.
Bu projede, Yersel Lazer Tarayıcıların mesafeye bağlı doğruluğunu ve
duyarlılığını belirlemek için testler yapılacaktır. Taranan obje yüzeyinin, renginin ve
tarama çözünürlüğünün, mesafeye bağlı olarak elde edilen uzunluk ölçme doğruluğu ve
duyarlılığına etkisini belirlemek için, farklı renk ve materyallere sahip referans hedefler
test amaçlı kullanılacaktır. Yersel Lazer Tarayıcıların deformasyonların belirlenmesinde
ne ölçüde kullanılıp kullanamayacağın belirlenmesi için, mesafeye bağlı olarak özel hedef
objeler yardımıyla testler yapılacaktır. Mesafeye bağlı olarak objede meydana gelen
hareket ve deformasyonları belirlemek için elde edilen sonuçların kesin değerlere ne
kadar yaklaştığı tespit edilmeye çalışılacaktır.
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SUMMARY
Nowadays the developments in electro mechanical and computes technologies
are contributed to accuracy and reliability of terrestrial laser Scanning Technology.
Therefore terrestrial laser scanners are preferred in many applications. Terrestrial laser
scanning is used similar ways as reflectorless total station. TLS is a device which can be
quickly measure 3-D point clouds in the x y z form of a scanning image. In order to
increase of accuracy an reliability of TLS data and final products new developments are
need.
The accuracy and reliability of final products of TLS depends on accuracy and
resolution of data obtained from laser scanner. The scientific research studies are carried
out focusing on accuracy and sensitivity. Most of these studies are relating to the effects
of distance between laser scanner and object, angle of incidence of laser beam, the color
and material of scanned object, return intensity of laser beam and laser divergence.
In this project, for determining of accuracy and sensitivity depending on distance
of terrestrial laser scanner tests will be achieved. The reference target with different
colors and material will be used to determine effects of length measuring accuracy and
sensitivity depending on the distance of surface color and scanning resolution of
scanning object for testing purposes. The tests will be done with the help of special
targets for determining whether it can be used in deformation surveying of terrestrial laser
scanners. The movements and deformation of object depending on the distance will be
determined. How much closer to the true values of the obtained result are determined.
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Proje No: 2011-05-03-YULAP01
AFET YÖNETİMİ-HAZIRLIK BİLEŞENİ İÇİN KONUMSAL VERİ ALTYAPISI
TASARLANMASI, TAŞKINA DUYARLI ALANLAR: AYAMAMA DERESİ ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Fatmagül BATUK
Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa YALÇIN
İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2011-09-04

ÖZET
Konumsal Veri Altyapısı konusu, yaklaşık 20 senedir birçok ülkenin
gündemindedir. Internet ortamında coğrafi verilere erişimi, veri paylaşımını, birlikte işlerliği
temel amaç edinen bu yaklaşım ülkemizde de bilim insanları tarafından benzer süreçte
araştırılmış, bilimsel yayınlar yapılmış, ancak veri sorumlusu olan kamu kurumları,
hükümetin baskıları sonucu ancak 2010 yılının başında bu sistemin farkında olmak
zorunda kalmışlardır. Bu gelişim o kadar hızlı olmuştur ki, yıllardır uyudukları ortamdan
ancak yabancı danışmanlar ile kurtulabileceklerine inanmışlardır. Maalesef ki pek çok
projedeki yabancı danışmanların, aslında ülkemiz bilim insanlarına danıştıklarını da
bilmemektedirler. Araştırıldığında hemen hemen hiç bir e-Dönüşüm projesinde artık
üniversitelerin yer almadığı kolaylıkla görülecektir.
Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA), bir ülkedeki yer altı yapısından, binalar
vb birçok yer yüzeyi objesinden gökyüzüne, bir çok projede kullanılması gereken temel
taşları kapsamaktadır. Afetler ile her zaman karşı karşıya olduğumuz gezegenimizde, afet
yönetimi için gereksinilen veriler, günümüz teknolojisiyle, internet ortamında çok kolay ve
efektif olarak paylaşılabilir. Ancak en zor konulardan biri UKVA için veri altyapısının
tasarlanmasıdır. Tasarım afetler konusunda uzman olmanın yanı sıra CBS konusunda da
uzman olmayı, dolayısıyla birçok disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmektedir.
Paydaşlar arasında veri toplayan, işleyen, yorumlayan ve uygulayan kurumların yanı sıra,
araştırma yapan üniversiteler, ülkede yaşayan vatandaşların yer alması sistemin değerini
arttıracak, anlamlı olmasını sağlayacaktır.
Bu çalışmada, afet yönetimi hazırlık aşamasına; UKVA-CBS bakış açısı ve sel
örneği ile ışık tutulması, paydaşların birbirini anlamaya çalışması ve bilimsel sonuçlar ile
tasarıma destek olunması hedeflenmiştir. Yüksek lisans tezinin bilime katkısı; CBS-Çok
Ölçütlü Karar Analizi (ÇÖKA) yönteminin yeni bir tasarım ile, yeni bir vaka alanında
uygulanması, bulguların mevcut durum ile karşılaştırılması ve sonuçların istatistiki olarak
değerlendirilmesi olacaktır.
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SUMMARY
Spatial Data Infrastructure in the agenda of many countries for about 20 years.
Basic aim at geographic data access, data sharing, interoperability on the internet
environment of this approach, similarly to our country similar process was investigated,
scientific publications were made by scientists, but the public institutions responsible for
data, as a result of government pressure, have had to be aware of this system only at the
beginning of 2010. This development has been so fast that they believed to survive from
their environment of slumber for years with foreign advisors.
Unfortunately, they also don’t know indeed foreign advisors consult our scientists
in a lot of projects. Universities almost havenn’t part of any Turkey's e-Transformation
project, it will be seen easily when investigated.
National Spatial Data Infrastructure (NSDI), from underground structure, such as
buildings in the surface of the object to the sky, covers the basic points that should be
used in many projects. Every time we are confronted with disasters on our planet, which
are required data for disaster management, today's technology, can be shared very easily
and effectively in the internet environment. However, one of the most difficult issues in
designing data infrastructure for NSDI. Design, requires being an expert about disasters,
as well as being an expert in Geographical Information System (GIS) and thus requires
many disciplines to work together. Among stakeholders that collect data, process,
interpret and implement, the institutions, as well as engaged in research universities, to
take place in the country of citizens will increase the value of the system and will be
significant.
In this study, the preparation phase of disaster management; NSDI-GIS
perspective and shed light on the example of flood, to understand each other
stakeholders and targeted to support the design with scientific results. Master thesis
contribution to science will be GIS-Multi Criteria Decision Analysis (G-MCDA) method
with a new design, implementation of a new disaster area, the current situation in
comparison
with
the
findings,
the
results
evaluated
statistically.
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Proje No: 2011-06-01-DOP01
MODERN DİESEL MOTORLARINDA OPTİMUM PİLOT VE ART PÜSKÜRTME
STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Muammer ÖZKAN
Doktora Öğrencisi Orkun ÖZENER
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-08-04

ÖZET
Dünya üzerindeki kirletici emisyon salınımının 20.yy içerisinde büyük bir ivmeyle
artmasının bir sonucu olarak, yapılan anlaşmalar ve getirilen kısıtlamalar bir çok sektörde
olduğu gibi otomotiv endüstrisini de kapsamaktadır. Ülkemizde de geçerli olan EU
(Avrupa Birliği) standartlarının zorlayıcı etkisi ve özellikle yürürlüğe girecek olan Euro 5
standardının emisyonlarda ciddi oranlarda azaltmayı hedeflemiş olması, emisyonların
azaltılmasını hedefleyen çalışmalara hız katmıştır. Araştırmacılar farklı yöntemler ile
emisyon salınımını azaltmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmalara, düşük emisyon ve kısa
ömür döngüsüne sahip alternatif yakıt çalışmaları, yanma sonrası emisyonların
azaltılmasına yönelik katalitik konvertör, SCR (Selective Catalytic Reduction),
uygulamaları ve yanma mekaniğine eki ederek yanma esnasında emisyonu oluşumunu
önlemeye yönelik EGR, yanma odasına su püskürtme çalışmaları örnek olarak verilebilir.
Belirtilen nitelikteki çalışmalar ile birlikte, özellikle 20.yy son çeyreğinde elektronik
alanında yaşanan gelişmelerle birlikte gelişen diesel motor teknolojisi, püskürtme
staretejilerini değiştirilerek, yanma esnasında oluşun emisyonun azaltılmasına olanak
verir hale gelmiştir. Geliştirilecek yeni startejiler ile çalışan Diesel motorlar, bir yandan
emisyon sınırlarını karşılar iken diğer yandan minimum performans kaybını
gerçekleyecektir. Literatürde yer alan çalışmalar, yanma odasına püskürtülen yakıtın
fazlara ayrılmasının emisyon üzerine olumlu etkisini ortaya koymakla birlikte, literatürde,
kritik parametreler olan, faz sayısı, fazların kütlesel oranları ve fazlar arası sürenin etkisini
ortaya koyan bir korelasyon yer almamaktadır. Belirtilen nitelikte bir korelasyonun
oluşturulmasına, motor kalibrasyon çalışmalarının daha kısa sürede sonuçlandırılmasını
ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda deney
matrisinin büyüklüğü birincil problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, yapılacak
deneysel ve teorik çalışmalarla, fazlandırılmış püskürtme stratejisi parametrelerinin NOx
emisyonu, is ve motor performansı üzerine etkilerini ortaya koyacak bir korelasyona
ulaşılması hedeflenmiştir.
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SUMMARY
As a result of the increase on the pollutant emissions formation with a high rate
in the 21th century ,lots of agreements are introduced in this field which includes the
Automotive Industry. Introducing of the Euro 5 emission regulation ,which Turkey accept
as a governing law in this area, with an aim of decreasing the emissions with a high rate
force the pace on the emission works in the automotive industry . Researchers uses
different methods for decreasing the pollutant emissions. Alternative fuel technologies
which has lower pollutant emission tendency and lower life cycle in the nature, reduction
of the pollutant emissions after the combustion like catalytic converter and SCR
(Selective Catalytic reduction) and the methods which has effect directly on combustion
kinetics and mechanics could be given as examples. On the other hand with the
improvements on the electronic technology field at the end of the 20 th century and the
improving diesel engine technology gives chances for using different injection strategies
for reducing the engine pollutant emissions. New and improving strategies makes
possible to meet the emissions regulation limits and performance demand in both at the
same time. The scientific literature in the multiple injection strategies research area gives
the positive effects of the spilt injection in the same combustion cycle ,but there is not a
comprehensive correlation or model that gives the effects of number of phases, the mass
ratio of phases, the the dwell time between phases and some other critical parameters for
both engine loading conditions at the same time. The model which has the above
mentioned properties will help the shortening engine calibration process duration and
costs. The first problem in this area comes out as , the size of the experimental matrix
.In this work our main target is the building up a valid model that identifies the effects of
the critical parameters on the NOx ,soot emissions and the engine performance for both
operating conditions .
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Proje No: 2011-06-01-DOP02
DİZEL MOTORLARINDA ISI SALINIMININ NOX EMİSYONLARINA ETKİSİNİN TEORİK
VE DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Tarkan SANDALCI
Doktora Öğrencisi Levent YÜKSEK
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2014-01-04

ÖZET
Dünya enerji gereksiniminin bir kısmı halihazırda petrolden karşılanmaktadır ve
bu oran toplam tüketimin %36,4’üne tekabül etmektedir. Karayolu taşımacılığı petrol
tüketiminde %30’luk payı ile başı çekmektedir. Karayolu taşıtları üretim projeksiyonlarına
göre dünya üzerindeki toplam karayolu taşıtı adedi 2030 yılında 1372 milyon adede
ulaşarak bu günkü taşıt parkına kıyasla %44 artacaktır.
Karayolu taşıtları kaynaklı emisyonların azaltımı hava kalitesinin iyileştirilmesinde
önemli bir faktördür, özellikle dizel taşıtların tüm taşıt satışları içerisindeki payındaki artışı
göz önüne alınmalıdır. Bununla birlikte hava kalitesi geçen on yıl içersinde iyileştirilmiş
olmasına rağmen Avrupa Birliği genelinde ve özellikle şehirler ve nüfus yoğunluğunun
bulunduğu bölgelerde halen önemli problemler mevcuttur. Birlik üyeleri ve vatandaşlar
hava kirliliğinin insan sağlığına ve çevre üzerine olan etkisi hakkında bilinçlenmişlerdir. Bu
bağlamda Euro 5 ve Euro 6 emisyon standartları Avrupa birliği genelinde ortak olarak
yürürlüğe girmiş ve taşıt üreticilerine binek ve hafif ticari kategorilerinde atmosferic
kirleticileri(Partikül madde ve Azot oksitler) sınırlama zorunluğu getirmiştir. Euro 5 ve Euro
6 emisyon standartları taşıt üreticilerini partikül madde emisyonları ve Azot oksitleri ciddi
miktarda azaltmaya zorlamaktadır. Bugün emisyon azaltımında iki temel metod
uygulanmaktadır. Bunlar yanma modifikasyonu ve yanma sonrası işlemlerdir. Yanma
sonrası işlemler eksik yanma ürünlerine art yakma işlemi uygularlar, bunlara örnek olarak
katalitik reaksiyonlarla azaltım ve partikül filtresi gösterilebilir. Yanma sonrası işlemler
uygulanmadan günümüz emisyon sınırlamalarına ulaşmak neredeyse imkansızdır.
Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin karayolu taşıtları için gelecekte yürürlüğe girecek olan
emisyon sınırlamalarını yakalayabilmek için, motor çıkışındaki emisyon seviyesininde
düşürülmesi gerekmektedir. Günümüz yüksek hızlı, ortak hat püskürtme sistemli dizel
motorlarında azot oksit ve partikül madde emisyonlarını azaltmak için yanmanın
optimizasyonu, en önemli optimizasyon konusudur. Ortak hat püskürtme sistemi,
enjeksiyon parametreleri üzerinde esnek ve hassas işlem yapılmasına olanak
tanımaktadır. Enjeksiyon basıncı ve zamanı hedeflenen emisyon seviyelerini
yakalayabilmek amacıyla kolaylıkla değiştirilebilmktedir. Motor çıkışındaki Azot oksit
emisyonaları, silindir içersindeki O2 miktarından ve açığa çıkan ısıdan doğrudan
etkilenmektedir. Azot oksit emisyonlarının oluşum mekanizması, Yakov Borisovich
Zel’dovich tarafından 1939 yılında açıklanmış ve sonrasında sıcaklığın oluşum üzerinde
etkilerini araştıran araştırmacılar tarafından genişletilmiştir. Enjeksiyon zamanı, basıncı,
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oran eğrisi, ortam koşulları ve emilen hava debisi dizel motorlarında yanma kaynaklı azot
oksit emisyonalarına etkiyen başlıca parametrelerdir. Partikül madde emisyonları ve özgül
yakıt sarfiyatı kabul edilebilir miktarlarda bırakılarak, azot oksit emisyonlarını düşürmek
için enjeksiyon sistemi parametreleri optimize edilebilir.
Enjeksiyon başlangıç zamanının değiştirilmesi, toplam enjekte edilecek miktarın
kısımlara ayrılarak ayrı ayrı enjekte edilmesi ve enjeksiyon basıncının değiştirilmesi ile
azot oksit emisyonları üzerinde birincil etkin olan ısı salınım eğrisi karakteristiği optimize
edilebilir. Bu proje kapsamında partikül madde emisyonu ve özgül yakıt sarfiyatını
belirlenen sınırlar dahilinde tutarak, Azot oksit emisyonlarını azaltmak için optimum ısı
salınım eğrisi araştırılarak buna uyan optimum enjeksiyon stratejisi belirlenmeye
çalışılacaktır.
Proje teorik ve deneysel olmak üzere iki ana safhadan oluşmaktadır. Başlangıçta,
azot oksit emisyonlarını ısı salınım eğrisi üzerinden, yanma kimyasal reaksiyonları ile
bilgisayar ortamında hesaplayacak bir model geliştirilecektir. Hedefe yönelik bir test
sistemi projenin deneysel kısmında geliştirilecektir. Isı salınım eğrisi üzerinden
gerçekleştirilen optimizasyon, oldukça büyük olan deney matrisini ciddi oranda
azaltacaktır. Bununla birlikte test sisteminin konstrüktif sınırları ve elektronik kabiliyeti test
matrisinin ana sınırlarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır. İlk deneyler ve
modelleme çalışması sonuçları projeye yön verecek ve optimum azot oksit emisyonları
son deneylerle belirlenecektir.
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SUMMARY
A part of overall energy demand of the world is supplied by petroleum products
which reach to 36.4 % of total consumption of the world. The road transportation is the
leading consuming area of the petroleum products which is almost 30%. Road vehicle
production projections indicate that the total vehicle number of world will increase up to
1372 million of vehicles in 2030 which expose 44 % of increase when compared to
today’s vehicle park of world. Reducing emissions from road transport is seen as an
important factor in the improvement of air quality, particularly because the share of diesel
vehicles in the overall sales of the vehicles is increasing. Although air quality has
improved over the past decade, there are still significant problems throughout the
European Union, especially in urban areas and in densely populated regions. Member
States and their citizens are concerned about the risks to human health and the
environment that results from such air pollution. In that context, Euro 5 and Euro 6
standards lay down common EU rules on the construction of motor vehicles with regard
to the emission of atmospheric pollutants (both particulates and nitrogen oxides) from
light duty vehicles. Euro 5 and Euro 6 legislation enforce vehicle manufacturers to
reduce PM and NOx emission significantly. There are two main methods implementing to
reduce emissions today which are combustion modification and after treatment systems.
After treatment systems such as catalytic reduction and particulate filter impact as after
burner for incomplete combustion products. Reaching to current stages of emission
legislations without after treatment is almost impossible. Also engine out emissions have
to be reduced for further stage of European Regulation of road vehicle emissions.
Combustion optimization for reducing the NOx and PM(Particulate Matter) emissions is
the main optimization topic of today’s modern common rail high speed Diesel engines.
Common rail injection mechanism, provides flexible and precise operation injection
parameters. Both injection pressure and timing easily alters for the desired emission
levels. Engine out NOx emissions directly affected by the quantity of in cylinder O2 and
amount of heat released from the burnt fuel. Formation mechanism of NOx was revealed
by Yakov Borisovich Zel'dovich in 1939 and expanded by the researchers whom
investigated the effect of temperature on the formation of NOx emission. Injection timing,
pressure, shape rate and ambient conditions and inducted air quantity are the variables
that affect combustion related NOx emissions in Diesel engines. Injection system
parameters can be optimized for decreasing the NOx emissions while brake specific fuel
consumption and PM emissions kept admissible amounts.Rate of heat release is the
main factor which can be optimized by varying the start of injection time, dividing total
injected fuel quantity to several injections and varying the injection pressure. In this
project, optimum heat release shape will be investigated to obtain an optimum injection
strategy to reduce engine out NOx emissions without suffering the PM and brake specific
fuel consumption penalty.Entire project consist two main phase which are theoretical and
experimental phases. Initially a theoretical chemical combustion computer model for NOx
emission modeling will be developed which will calculate the engine out emission based
upon the rate of heat release curve. A target-oriented test bench will be constructed for
the experimental part of the project. An optimization based on the heat release curve,
significantly reduce oversized experiment matrix. Also construction restrictions and
electronic ability of the experimental test bench will be considered for determining the
main boundaries of test matrix. First experiment and modeling results will lead the project
to an optimum value of NOx which will be determined with several final experiments.
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Proje No: 2011-06-01-DOP03
KALÇA PROTEZLERİNDE SÜRTÜNMEYE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİM GÖSTEREN
FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN VE GEOMETRİK ÖZELLİKLERİN ÖLÇÜM, ANALİZ VE
METROLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Mehmet Emin YURCİ
Doktora Öğrencisi Binnur SAĞBAŞ
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-08-04

ÖZET
Günlük aktiviteler boyunca vücut ağırlığının 7-8 katı yük altında çalışan kalça
implantları oldukça yüksek oranda sürtünmeye maruz kalmaktadır. Gerek in vivo gerekse
in vitro ortamda sürtünmeye bağlı olarak ortaya çıkan sıcaklık artışı kalça bağlantısındaki
malzemelerin ve yağlayıcı sıvının özelliklerinde hızlı bir değişime neden olmaktadır.
Sıcaklık artışı ile birlikte bağlantı yüzeyleri aşınma, ayrışma ve sürünmeye maruz
kalmakta, implantı çevreleyen doku da zarar görmektedir. Sonuç olarak implantın aseptik
gevşemesi ile birlikte implant ömrü öngörülen süreden daha kısa bir sürede sona
ermektedir. Bu tür bağlantılarda sürtünme katsayısı düşük, aşınma dayanımı yüksek
implant malzemelerinin kullanımı ile sıcaklık artışına bağlı olarak ortaya çıkan sorunların
önlenebileceği düşünülmektedir. Fakat henüz böyle bir malzeme geliştirilebilmiş değildir.
Bağlantı yüzeylerinde ortaya çıkan sürtünme ve yol açtığı sıcaklık değişiminin ölçülmesi
ve bu değişimin neden olduğu aşınma davranışının anlaşılması tasarım, malzeme,
yağlayıcı ve benzeri faktörler yönünden daha başarılı bağlantıların oluşturulmasına
yardımcı olacaktır.
Literatür çalışmalarına bakıldığında farklı malzeme çiftlerinin sürtünme
özelliklerinin incelendiği pek çok deneyin yapılmış olduğu görülmektedir. Özellikle CoCr
femur başı ile ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE) asetabular kap
bağlantı çiftinin sürtünme davranışı pek çok yönden incelenmiştir. Buna karşın, E vitamini
ile stabilize edilmiş çapraz bağlı UHMWPE’in sürtünme davranışının incelendiği pek fazla
çalışmaya rastlanılmamıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak olan çalışmada; Ultra yüksek moleküler
ağırlıklı polietilen (UHMWPE)’ e alternatif olarak geliştirilmiş olan E vitamini ile stabilize
edilmiş çapraz bağlı UHMWPE’in üçüncül aşındırıcı parçacıkların (third body wear
particle) bulunduğu yağlayıcı ortamındaki sürtünme davranışının belirlenmesi amacıyla
kalça ekleminin fleksiyon/ekstensiyon hareketini simüle eden bir deney düzeneği
kullanılacaktır. Sürtünmeye bağlı olarak sistemde meydana gelen sıcaklık artışı ve
yağlayıcı sıvının viskozitesindeki değişim gibi fiziksel büyüklükler ölçülerek
değerlendirilecektir. Deney sonrasında sürtünme yüzeylerinin geometrik özellikleri,
pürüzlülük değişimleri ve aşınma davranışları nano hassasiyette ölçüm teknikleri
kullanılarak analiz edilecek ve sonuçlar her iki malzeme açısından kıyaslanarak
değerlendirilecektir.
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SUMMARY
Hip implants that work under 7-8 times body weight in daily activity, are exposed
high friction. Temperature rise aroused by friction, causes rapid changes in features of
hip joint materials and lubricant both in vivo and in vitro conditions. Joint surfaces are
exposed to wear, degradation, creep and the tissues around the hip implant are damaged
with temperature rise. Consequentially with aseptic loosening of hip implant, the service
life of the implant ends off before the time that predicted for it. It is thought that, the
problems caused by temperature rise would degrease by using materials with low friction
coefficient and high wear resistance in these type of joint. Unfortunately, these types of
materials have not been developed yet. Measurement of friction and temperature
changes and understanding wear behavior of hip joints surfaces would help development
of more successful joints in terms of design, material, lubricant and so forth factors.
It is seen from literature review that lots of experiments have been done for
analyzing friction properties of different material pairs. Especially friction behavior of CoCr
femoral head and Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) joint pairs have
been well documented according lots of point of view. Nevertheless, there is so little
study that searched friction behavior of Vitamin E stabilized cross linked UHMWPE.
In the study that will be done towards this information, an experimental setup,
simulating the flexion/extension motion of hip joints in lubricant containing third body
abrasive particles, will be used for defining friction behavior of Vitamin E stabilized cross
linked UHMWPE which developed as an alternative material to UHMWPE. The changes
of physical sizes like temperature rise of the system and lubricant viscosity will be
measured and evaluated. After experiments, geometrical features, roughness changes
and wear behavior of each friction surfaces will be analyzed with nano sensitive
metrological techniques and the results will be compared in terms of the two material.
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Proje No: 2011-06-01-DOP04
HİBRİT YAPIŞTIRMA BAĞLANTISINA SICAKLIK ETKİSİNİN NUMERİK VE
DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Doç. Dr. Halil ÖZER
Doktora Öğrencisi Özkan ÖZ
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Bu proje çalışmasında, sıcaklığın, hibrit yapıştırma bağlantısının deformasyon
davranışına etkisi, nümerik ve deneysel olarak incelenecektir. Yapıştırıcı üreticilerinin
tavsiye ettiği çalışma sıcaklığı dikkate alınarak, sıcaklık aralığı olarak, 20°C ile 80°C
arasındaki sıcaklıklar seçilmiştir.
Hibrit yapıştırma bağlantısı, yapıştırma çizgisi boyunca ortada yüksek elastisite
modüllü yapıştırıcının, kenarlarda ise düşük elastisite modüllü yapıştırıcının kullanıldığı,
ikili bir yapıştırma bağlantısıdır.
Isı iletim katsayısı farkının yüksek olduğu levhalar kullanılması durumunda,
yapıştırıcının tekil kullanımına göre hibrit yapıştırmanın bağlantı dayanımda artışa neden
olduğu literatürde verilmektedir. Bu nedenle, bu projede, ısı iletim katsayısı farkının
yüksek olduğu iki farklı levha (Alüminyum alaşımı / Kompozit) seçilmiştir. Hibrit
yapıştırmalı bağlantının oluşturulmasın da ise epoksi ve metakrilat yapıştırıcılar
kullanılacaktır.
Yapıştırıcı ile levhaların mekanik özellikleri deneysel olarak belirlenecek, bu
özellikler, nümerik incelemelerde kullanılacaktır.
SUMMARY
In this project, the effects of temperature on the deformation behaviour of the
hybrid adhesive joint will be investigated numerically and experimentally. The range of
temperature is chosen as 20°C … 80°C from the service temperature of the adhesive
manufacturer data.
The hybrid adhesive joint (an adhesive joint with dual adhesives) is a joint with
two adhesives, a high modulus of elasticity adhesive in the middle and low modulus of
elasticity adhesives at the ends.
It is reported in the literature that hybrid adhesive provides a measurable increase
in the joint strength, compared to a single-modulus adhesive, if the difference of
coefficients of thermal expansion for the adherends is high. Therefore, in this project,
hybrid adhesive joint with different adherends (aluminium alloy/composite) are selected.
Hybrid adhesive joint will be created with epoxy and methacrylate adhesives.
The mechanical properties of the adhesives and adherends are determined by
testing and these properties will be used in the numerical and theoretical analysis.
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Proje No: 2011-06-01-DOP05
REDDY-BİCKFORD ÇATLAKLI KİRİŞ TİTREŞİMİNİN, TEORİK, NÜMERİK VE
DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Doç. Dr. Halil ÖZER
Doktora Öğrencisi Mustafa A. ÖRNEK
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Bu proje çalışmasında, bünyesinde çatlak bulunan bir kirişin titreşim analizi;
nümerik, teorik ve deneysel olarak yapılacaktır. Kiriş sınır şartları, çatlak boyu ve konumu
değiştirilerek, doğal frekansın değişimi belirlenecektir.
Nümerik analiz, Ansys programı kullanılarak, üç-boyutlu sonlu eleman modeli ile
gerçekleştirilecektir.
Irwin-Tada formulasyonu kullanılarak, Reddy-Bickford kiriş teorisi için teorik
formülasyon elde edilecektir. Bu formülasyon kullanılarak tarafımızdan bir MATLAB
programı yazılacaktır. Bu program ile çatlaklı kirişin modal analizi yapılacaktır.
Nümerik, teorik ve deneysel incelemelerden elde edilen sonuçlar, literatürdeki
benzer çalışma sonuçları ile karşılaştırılacaktır
Proje kapsamında,1 yürütücü ve 3 araştırmacı görev alacak ve proje 24 aylık
süreç içerisinde tamamlanacaktır. Projenin ilk 3 ayı içerisinde, çatlaklı kiriş için
matematiksel formülasyon Reddy-Bickford teorisi kullanılarak elde edilecektir. 4.- 7. aylar
arasında, çatlaklı kirişlerin Ansys paket programı ile sonlu eleman modeli oluşturulacak
ve titreşim analizleri yapılacaktır. 7-8. aylar içerisinde projede belirtilen deney ve ölçüm
cihazlarının alınarak kurulumu yapılacaktır. 9-14. aylar içerisinde; sınır koşulları, çatlak
boy ve konumları değiştirilerek elde edilen numuneler kullanılarak deneyler yapılacaktır.
15-17. aylar içerisinde; teorik, deneysel ve nümerik sonuçlar karşılaştırılacaktır. 18-22.
aylar içerisinde elde edilen sonuçlar ulusal ve uluslararası yayın olarak değerlendirilecek
ve 23-24. aylar içerisinde proje sonuç raporu yazılacaktır.
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SUMMARY
In this project the vibration analysis of cracked beams is carried out numerically,
theoretically, and experimentally. The variation of natural frequencies is examined with
changing boundary conditions of beam, crack position, and, cracked depth.
Numerical analysis will be performed with the three-dimensional finite element
model by using ANSYS software.
Theoretical formulation will be obtained for Reddy-Bickford beam theory by using
the Irwin-Tada approach reported below in reference. MATLAB program will be
developed by us.
Experimental tests will be performed to measure the natural frequencies of the
cracked beams.
Finally, the results of the theoretical, experimental and numerical studies will be
compared with results reported in literature.
The project will be completed within a period of 24 months by 1 principle
investigator and, 4 researchers. In the first 3 months, mathematical formulation for
cracked beams will be developed according to Reddy-Bickford beam theory. Finite
element analysis will be performed by using ANSYS between months 4 and 7; testing
and measurement equipments will be purchased and set up them between months 7 and
8. Some tests will be performed for the samples obtained by changing the crack position,
crack depth, and boundary conditions of the beam between months 9 and 14.
Theoretical, experimental and numerical results will be compared between months 15
and 17. Results of this study will be published in national and international journals
between months 20 and 22; and final project report will be prepared between months 23
and 24.
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Proje No: 2011-06-01-KAP01
KRENLERİN SİSMİK PERFORMANSLARININ ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE
ARTTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞIRLI
Doç. Dr. Ayşe EDİNÇLİLER, Arş. Gör. C. Oktay AZELOĞLU
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2012-09-05

ÖZET
1995 Kobe depreminde krenlerin kolayca hasar görmeleri ve yıkılmaları depremin
kren yapıları üzerindeki etkisini ortaya koymuş ve krenlerin depreme karşı dayanıklı hale
getirilmesini gündeme getirmiştir. Literatürde krenlerin sismik davranışlarının incelendiği
az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların bir kısmı konstrüktif tedbirlerle, bir kısmı ise
yapının aktif kontrolü ile ilgilidir. Ancak krenlerin deprem sırasında zarar görmesi
deformasyon modlarından birinin veya bir kaçının oluşmasından kaynaklanmaktadır. Bu
sorunlardan özellikle farklı (diferansiyel) zemin oturmalarının engellenmesi, deprem
zararlarının azaltılmasında önemli rol oynayacaktır. Bu nedenle bu çalışmada, krenlerin
iyileştirilmiş zemin üzerine yerleştirilmesinin oluşacak zararların azaltılmasına etkisi
incelenecektir. Ayrıca, bu temel zemini literatürde ilk olarak farklı kauçuk-doğal zemin
karışımları kullanılarak krenlere uygulanacak ve kauçuğun titreşim sönümleme özelliğinin
deprem sırasında krenlerin stabilitesi üzerindeki etkisi ortaya konacaktır. Kauçuk içeren
zemin karışımlarının farklı malzeme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kren
uygulamalarında en iyi (optimum) sonucu verebilecek zeminin malzeme özellikleri de
saptanacaktır. Bu çalışmada amaç, krenlerin deprem sırasında zarar görmelerini zemin
iyileştirme yöntemi kullanarak engellenmesinin sağlanmasıdır. Uygun temel zemininin
oluşturulması ile depremden kaynaklanan titreşim problemleri en aza indirilerek krenlerin
depreme karşı güvenliği sağlanacaktır. Bu anlamda çalışma literatürde kauçuk-doğal
zemin karışımları ile krenlerde oluşturulacak taban izolasyonunun krenlerin sismik
performansına etkisinin incelendiği ilk çalışma olacak ve krenlerin depremde hasar
görmelerini önleyecek yeni bir yöntem ortaya koyacaktır. Bu amaçla, çalışma teorik ve
deneysel olarak yürütülecektir. Teorik çalışmada sistemin çok serbestlik dereceli bir
dinamik modeli oluşturularak simülasyonlar yoluyla normal durumla zemin iyileştirilmesi
yapılmış durum arasındaki farklar ortaya konacaktır. Deneysel çalışmada ise, krenin 1/20
ölçekli fiziksel modeli sarsma masası üzerinde hem normal durumda hem de zemin
iyileştirilmesi yapılmış durumda testlere tabii tutularak sismik performanslar
belirlenecektir. Sonuçta, teorik ve deneysel sonuçlar karşılaştırılacak ve kren
uygulamalarında optimum sonucu veren iyileştirilmiş zemin özellikleri saptanacaktır.
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SUMMARY
Damaging and Demonstrating easily of cranes and crane structures in 1995 Kobe
earthquake has exposed the impact of the earthquake on the crane structures and has
brought up that Crane and crane structures must become earthquake-resistant. In the
literature, there are few studies examining seismic behavior of cranes. Some of these
studies are related to constructive measures, some of it relates to the active control of the
structure. However, damaging of the cranes during the earthquake is derived from the
formation of one or more of the deformation modes. Especially preventing differential
ground settlements will play an important role in reducing earthquake losses. Therefore,
in this study, it will be examined that the effect of the placement of cranes on the
improved ground on the reduction of losses will occur. Furthermore, this base ground
made by using different mixtures of rubber-natural ground will be applied to cranes and
impact of vibration damping feature of rubber on the stability of cranes during the
earthquake will be exposed. Due to different material characteristics of soil mixtures
containing rubber, the material properties of the ground that could result best (optimum)
in crane applications will also be determined. In this study, the aim is prevention of crane
damage during the earthquake by ground improvement method. By creation of
appropriate basic floor, vibration problems caused by the earthquake will be minimized.
Thus the cranes will be provided safety against earthquakes. In this sense, this will be the
first study which examines effect of mixtures of rubber-natural ground floor and seismic
isolation cranes on seismic performance of cranes in the literature and it will reveal a new
method to prevent cranes from damage in the earthquake. To this end, both theoretical
and experimental work will be carried out. In theoretical study, differences between the
normal situation and improved ground situation will be exposed by creating a multidegree of freedom dynamic model of the system through simulations. In the experimental
study, by producing the 1/20 scaled crane, the physical model will be examined on
shaking table for not only normal state but also the improved ground state and seismic
performances will be determined. Eventually, the theoretical and experimental results will
be compared and improved base properties that give optimum results in crane
applications will be determined.
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Proje No: 2011-06-01-YULAP01
İÇTEN YANMALI OTTO MOTORLARDA HİDROJENİN ALTERNATİF YAKIT OLARAK
KULLANİLMASI
Yrd. Doç. Dr. Tarkan SANDALCI
Yüksek Lisans Öğrencisi Yasin KARAGÖZ
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-02-04

ÖZET
Fosil yakıt kaynaklarının sınırlı olması, taşıtların ortama yaydıkları kirleticilerin
insan sağlığını her geçen gün daha çok tehdit etmesi, petrol fiyatlarındaki artışlar,
emisyon regülasyonlarının giderek ağırlaşması, alternatif yakıt arayışını zorunlu kılmıştır
ve otomotiv üreticileri yeni teknolojiler aramaya başlamışlardır. Bu konuda daha önce
yapılan çalışmalar, hidrojenin çevreci ve taşıt kaynaklı kirleticileri düşürmeye katkı
sağlayacak bir yakıt olduğunu göstermiştir. Ayrıca hidrojen, yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretildiği zaman, oldukça temiz ve çevreci bir yakıttır.
Ek yakıt olarak içten yanmalı motorlarda hidrojen kullanımı, benzinli motorlarda
yanmayı, termik verimi ve egzoz emisyonlarını iyileştirecek birçok avantaja sahiptir. Bu
avantajlar daha çok fakir karışımlarda ve düşük yüklerdeki çalışma koşullarında açığa
çıktığından dolayı; gönderilen hidrojen oranına bağlı olarak benzin enjektörleri, modifiye
edilmiş bir ECU vasıtasıyla bir miktar kısılmalıdır.
Çalışmada, silindir içerisine alınan taze dolgunun içerisine, hacimce belli
yüzdelerde hidrojen ilave ederek, yeni motor dolgusu oluşturulacaktır. Hidrojen gazı
yüksek basınç tüpünden manifolda ayrı paslanmaz çelikten oluşturulmuş hat vasıtasıyla
gönderilecektir. Gönderilecek hidrojen miktarına bağlı olarak, benzin enjektörlerinin tam
açık pozisyonda kalma süresi düşürülecek ve motor yeniden haritalandırılacaktır.
Böylece, motor üzerinde ek yakıt olarak hidrojenle, literatürde de görüldüğü gibi fakir
çalışma koşullarında çalışılabilecek ve hidrojenin emisyonları ve motor verimini iyileştirici
özelliği açığa çıkabilecektir. Hidrojen motorda ek yakıt olarak belirli yüzdeyle
kullanıldığından, vuruntu, alev tepmesi, düzensiz yanma gibi sorunlarla
karşılaşılmayacaktır. Ayrıca, İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde, motorların
özellikle düşük yüklerde ve rölanti şartlarında ek yakıt olarak hidrojenle çalışması,
emisyonları iyileştirici yönde önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Yapılacak
çalışmanın amacı, gelecekte elektrikli taşıtlar ve bu taşıtlarda kullanılması hedeflenen
yakıt pilli teknolojilerine, hibrit elektrikli taşıtlara vb. teknolojilere göre ilk yatırım maliyeti
açısında oldukça düşük olan, hidrojenin direkt yakıt olarak silindir içerisine gönderilmesini
sağlayan ek yakıt sisteminin içten yanmalı motorlarda alternatif olarak kullanılabileceğini,
motor performansında önemli bir değişiklik meydana getirmeden emisyonların
iyileşmesine katkıda bulunabileceğini göstermektir.
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SUMMARY
Usage of hydrogen in SI engines as supplementary fuel can be especially
preferred due to combustion characteristic advantages and emission advantages. The
advantages were frequently observed in lean operation performances with high excess
air ratio so that a new ECU was used to operate engine at lean conditions with hydrogen
as supplementary fuel. During experiments, a new modified ECU will be programmed and
used to control gasoline injectors. Engine map will be reproduced according to
experimental results in order to operate engine at lean conditions.
Different hydrogen volume fractions will be applied with high pressure hydrogen
tank. Hydrogen is directly sent into the intake manifold with suitable stainless steel lines.
Whilst experiments is being done, the problems such as pre-ignition, backfiring in intake
manifold and knocking won’t be observed in normal operating range of engine, because
hydrogen was used as supplementary fuel. Sending directly hydrogen into the cylinders
as supplementary fuel will be an alternative to the hybrid electric vehicles and fuel cell
electric vehicles in next years. Usage of hydrogen in vehicles as supplementary fuel is
more comparative than hybrid electric vehicles, fuel cell vehicles and electrical vehicles in
terms of investment cost. While hydrogen as supplementary fuel is used in engine,
performance is similar with gasoline and emissions will be lower than gasoline.
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Proje No: 2011-06-01-YULAP02
BİODİESEL YAKITLARIN BAĞIL SU İÇERİĞİNİN NOX EMİSYONLARI ÜZERİNE
ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
Doç. Dr. Muammer ÖZKAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Ceylan DAĞ
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-08-04

ÖZET
Biodieselin üretim aşamasında, yakıtın, esterifikasyon sonrası meydana gelen
gliserinden ayrıştırılması için yıkama işlemi yapılmaktadır. Bu işlem Biodiesel yakıtın bağıl
su içeriğinin artmasına neden olmaktadır. Biodiesel yakıtlara ait standartta (EN14214)
bağıl su içeriğinin 500 mg/kg dan daha az olması gerektiği belirtilmektedir. Diğer yandan,
Diesel yakıtların bağıl su içeriğinin arttırılmasıyla (yakıt-su emülsiyonu) NOx emisyonunun
azaltılması uygulanan bir yöntemdir.
Bu çalışmada, Biodiesel yakıtın bağıl su miktarların NOx emisyonu üzerine
etkisinin belirlenmesi amacıyla, farklı bağıl su miktarına sahip yakıt numuneleri
hazırlanacak ve hazırlana numunelerin kararlılık süreleri belirlenecektir. Motor
deneylerinde kullanılmaya uygun en yüksek kararlılık süresine sahip yakıt-su karışım
oranında hazırlanacak deney yakıtı ile motor deneyleri yapılacaktır. Deneylerde, motor
performans değerleri, özgül yakıt tüketimi, egzoz emisyonları ve silindir içi basınç
değişimi ölçülerek, bağıl su miktarlarının NOx emisyonu başta olmak üzere egzoz
emisyonlarına, is oluşumuna ve motor performansı üzerine etkileri belirlenerek NOx
emisyonun azaltılması için optimum şartlar belirlenecektir.
SUMMARY
In biodiesel production process,fuel is washed after esterification to be able to
separate it from glycerin.This process leads to an increase in relative water content of
Biodiesel fuel.
In the standard of biodiesel fuel (EN14214) is defined that relative water content
should be less than 500 mg/kg.On the other hand,increasing the relative water content in
diesel fuels is a method used to reduce NOx emissions.In this work the effect of Biodiesel
fuel’s relative amounts of water on NO x emissions will be studied.Fuel samples with
different amount of water is prepared and period of stability of these samples will be
determined.Sample fuel will be on the proportion of fuel water mixture prepared to obtain
the maximum stability and engine tests will be conducted with this fuel. In experiments
the engine performance values,specific fuel consumption,exhaust emissions and cylinder
pressure change will be measured and the effects of relative amounts of water ,especially
on NOx emissions ,soot formation and engine performance will be determined and as a
conclusion the optimum conditions for the reduction of NOx emissions will be obtained.

335

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-06-01-YULAP03
ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM SACLARIN DAYANIM VE
ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN OTOMOTİVDE
KULLANILABİLİRLİĞİ
Prof. Mehmet Emin YURCİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Alper AKMAN
Makine Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2011-09-04

ÖZET
Sac malzemeler günümüzde sanayinin otomotiv, havacılık ve uzay, beyaz eşya
vb. alanlarında gerekli olan parçaların imalatında yaygın biçimde kullanılmaktadır. İstenen
mukavemet değerlerini karşılanabilmesinin yanında hafif olmaları, şekillendirme kolaylığı
ve yüzey kalitesi sağlamaları sac malzemelerin önemli avantajlarıdır. Alüminyum saclar
ise diğer saclara göre daha da hafif olmaları ve korozyon dayanımları nedeniyle ön plana
çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda araçların hafifletilmesi ve yakıt tasarrufu ile birlikte
egzost emisyonlarının azaltılması için hafif metallerin kullanımı giderek
yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu malzemelerin mukavemet açısından
çelik saclara göre zayıf oluşu uygulamadaki başlıca problemdir. Şekillendirilebilirlik ile
dayanım özellikleri ters orantılı olarak birbirini etkilediğinden bu konu literatürde geniş bir
şekilde tartışılmaktadır. Esasen alüminyum malzemeler gerek tür ve gerekse
kondisyonları itibarılya çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bundan dolayı her
malzemenin şekillendirme tutumu doğal olarak farklılık göstermektedir.
Halihazır durumda ülkemizde üretilebilen alüminyum sac malzeme türleri sınırlı
olmakla birlikte, gerek dayanım ve gerekse şekillendirilebilirlik açısından bunların
kullanılabilirliğinin ne ölçüde genişletilebileceğinin araştırılmasında ülke sanayii ve
ekonomisi açısından yarar görülmüştür.
Sac şekillendirilmesi birçok farklı yöntem ile yapılabilir. Ancak her sacın
şekillendirilebilirliğinin farklı sınırları vardır. Bu sınırların belirlenebilmesi adına ilk metot
Keeler tarafından küresel uç ile gerdirme uygulanarak gerinim sınır değerlerinin grafiğe
aktarılması şeklinde gerçekleştirilmiştir [5]. Bu grafikler, Şekillendirme Sınır Eğrileri
(Forming Limit Curves /FLC) olarak anılmaktadır. İlerleyen dönemlerde yapılan
araştırmalar sonucunda deneysel ve sayısal olarak farklı yaklaşımlar ile gelişme
sağlanmıştır.
Yapacağımız projede alüminyum saclar için şekillendirme sınır diyagramlarının
elde edilmesinin yanında sacın şekillendirme işleminden sonra kazanacağı dayanım
özellikleri de incelenecek. Bu incelemeden elde edilen veriler kullanılarak imal edilecek
parçalar için hem şekillendirilebilirlik hem de kazanılacak dayanım özellikleri
irdelenecektir. Böylelikle, tasarımdan imalata kadar olan aşamalarda daha az hatalı ve
daha çabuk sonuçlar alınabilmesi için gerekli veriler sağlanmağa çalışılacaktır.
Proje sırasında temin edilen muhtelif alüminyum saclar üzerinde çekme ve
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çökertme deneyleri yapılacak; buradan elde edilen veriler ile şekillendirme sınır
diyagramları oluşturulacaktır. Ayrıca deneysel olarak farklı gerinim durumları oluşturulup
bunun sonucunda parçanın kazanacağı dayanım özellikleri belirlenecektir.
SUMMARY
ln industry of today sheet metals are used widely in automotive, aerospace and
household appliances because of satisfactory mechanical properties, lightness, easy
forming and surface quality. Aluminium sheets have a special advantage because of
extra-lightness and better corrosion resistance Especially in the last years light materials
are the point of interest in automotive bodies due to fuel economy and lowering weight.
However aluminium shows lower mechanical properties than steel. This is the main
problem in production of aluminium sheet metal parts. In literature there are many papers
due to contrary behaviour of formability and mechanical properties. Essentially aluminium
materials have a wide spectrum by different alloys and different treatments. According to
these different aluminium sheets have different formability characteristics.
At present we have limited types of aluminium sheets in our country. So the
topics about formability and strength of these aluminium alloys are thought to be
researched, in order to widen the usability of them.
Sheet metals parts are produced in various metods of forming. But in all these
operations the formability of metal is limited. To give an information about formability, first,
Keeler proposed the strain based forming limit diagrams by stretching with a spherical
dome[5]. The limit strains were indicated in graphic way. These graphics are called
Forming Limit Curves(FLC). Then following researchers made different researches and
proposed different methods.
In this research the forming limit diagrams for various aluminium sheet metals will
be obtained. In addition the change in mechanical (strength) properties of material by
straining will be observed. After these experiments if the acquired data will be used in test
parts, the formability and the strengthening of sheet would be foreseen. The path
between desing and production will be manifested more clear and advanced faster.
In course of this research tensile and formability tests will be experimented with
the provided various aluminium sheet metals. The acquired data will be used in building
the forming limit diagrams. Moreover, different straining conditions will be simulated by
changing the specimen geometry and the strengthening behaviour of sheet will be
observed. According to the results the feasibility of sheets will be checked in an
automotive foundation.
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Proje No: 2011-06-03-GEP01
İSTANBUL BÖLGESİNDE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN (EATIK) TOPLANMASI VE GERİ KAZANIMI İLE İLGİLİ STRATEJİLERİN
OLUŞTURULMASI
Arş. Gör. Dr. Vildan ÖZKIR
Yrd. Doç. Dr. Tufan DEMİREL, Yrd. Doç. Nihat Çetin DEMİREL, Dr. Tuğba EFENDİGİL,
Araştırmacı Önder ÖZDEMİR
Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Günümüzde yeni teknoloji taleplerinin hızla artması ve elekronik ürünlerin yaşam
çevrimlerinin kısalması nedenleriyle, üretilen elektronik atık miktarları her geçen gün
artmaktadır. Bu atıkların çevreye verebileceği zararları azaltmak ve bunlardan
hammadde, enerji kaynağı gibi kaynaklar yaratmak gerek ülke ekonomisine gerekse
şirket (toplum) menfaatlerine yüksek fayda sağlayacak potansiyele sahiptir. Elektronik
Tüketim Pazarı, hacmin yüksek ve ürün ömrünün kısa olması nedeniyle yeniden kullanım
aktivitelerinin büyüme potansiyelinin en fazla olduğu pazardır. Ülkemizde e-atık toplama
noktalarının sayısındaki yetersizlik, toplama ve geri kazanım faaliyetlerinin
planlanmasındaki ve koordinasyonundaki eksiklikler, bu potansiyel kaynağın kullanımını
ve sağlayacağı yararları engellemektedir. Bununla birlikte, bu değerli kaynakların gömme,
yakma gibi atık bertaraf yöntemleriyle yok edilmesi birçok çevre sorununa neden
olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, tüketimin ve e-atık üretiminin en yoğun olduğu şehirlerden
biri olması nedeniyle pilot bölge olarak seçtiğimiz İstanbul şehrinde e-atık toplama ve geri
kazanım faaliyetlerinin planlanması için bir uygulama çatısı sunmak ve optimal e-atık geri
kazanım ağını oluşturmaktır. Çalışmanın içeriğinde, ömrünü tamamlamış e-atık tipleri için
toplama şekli ve özelliklerine karar verecek bir karar destek modeli önerisi ve örnek bir
çalışma planı sunulacaktır. Oluşacak problemdeki verilerin karakteristikleri, formüle
edilecek modelin ve önerilecek çözüm yönteminin karakteristiklerini belirleyecektir.
Birçok Avrupa ülkesinde elektronik atıkların geri kazanımı ve bertarafı sürecinin
kontrolü için Avrupa Birliği düzenlenmeleri yürürlüktedir. Bunların başında, toplumdaki her
bir bireyin ev atıkları ile birlikte e-atıkları atması yasaklanmıştır. İnsanların ömrünü
tamamlamış olan bu e-atıklarına ayrı bir muamelede bulunmasını sağlamak için, onları
motive edecek sistemler kurmak ve e-atık toplama noktalarına erişimini kolaylaştırmak
üzere gerekli düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Bu proje, Türkiye genelinde
yapılacak daha geniş bir çalışma için temel oluşturacaktır.
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SUMMARY
Due to the rapid increase in demand for new technology and shorter life cycles of
electronic products, the amount of electronic waste produced is increasing day by day.
There are potential benefits in recycling these e-wastes regarding the aims of reducing
the damage to the environment, reducing the need for natural resources, and creating
alternative energy sources. Consumer electronics market has the greatest growth
potential for re-use activities since volumes are high and product life cycles are short. In
our country, insufficient number of e-waste collection points and the deficiencies in
planning of collection and recovering activities prevents benefit(s) and the use of this
potential resource. However, due to the destruction of these valuable resources by waste
disposal methods, such as burying and incineration, causes many environmental
problems.
The main purpose of this study is to present an application framework and the
optimal product recovery network for planning e-waste collection and recovery activities
in Istanbul. Istanbul is chosen since the metropol has quite electronic consumption and
generates high volume e-waste. In our study, we will present a decision support model to
determine collection strategy for each e-waste type. The characteristics of problem data
will determine formulation of the model and solution methods will be proposed.
European Union legislations are widely in use in many european countries for ewaste recycling and e-waste disposal processes. Among these, it is prohibited to keep ewastes with household waste. However, concurrently with the legislations, it is essential
to set up a system to facilitate access to collection nodes and to motivate people not to
treat their e-wastes as household wastes. This project will construct the basis for a
broader study in Turkey.
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Proje No: 2011-06-04-KAP01
BİR PARALEL ROBOT MEKANİZMASININ GÖRÜNTÜ GERİ BESLEMELİ UZAYSAL
KONUM DENETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Vasfi Emre ÖMÜRLÜ
Doç. Dr. İbrahim B. KÜÇÜKDEMİRAL, Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞIRLI,
Öğr. Gör. Dr. Seyid GANİ, Arş. Gör. Dr. İbrahim YILDIZ
Makine Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Stewart Platform tabanlı, uzaysal hareketin simüle edilmesine dair, birçok
uygulama, bu kinematik paralel mekanizmaların 1965 teki ilk çıkışından itibaren, hayata
geçirilmiştir. Başta uçak simülatörleri olmak üzere, üç boyutlu yüzeylerin işlenmesi gibi
problemlerin çözümünde, Stewart Platform kullanılagelmiştir. Paralel bir mekanizma
olmasından ve üç öteleme, üç dönme hareketi olmak üzere, yaptığı altı eksenli uzaysal
hareket kabiliyetinden dolayı, ileri kinematik hesaplar ile yapılan hareketli tablanın
pozisyon tahmin doğruluğu, motorlardaki kullanılan enkoderlere ve motorların kumanda
ettiği bacaklarla, üst platform arasındaki yatakların boşluklarına bağlıdır. Bu hesaplardaki
hata miktarlarının tespiti, sistem doğruluğunun öğrenilmesi açısından önemlidir. Üst
hareketli platformun doğrudan konum ölçümü, konum denetimi açısından daha isabetli
olmakla birlikte, temassız ölçüm yöntemlerinin pahalı olması bu çözümü geri plana
itmektedir. Bu çalışmada, pahalı temassız ölçüm yöntemlerine bir alternatif olarak, bir
kamera arayüzü, hareketli tablanın 6 eksenli konum bilgilerinin ölçülmesi, bacak
boylarından hareketle, ileri kinematik hesaplamalar ile üst platform ölçümlerinin
karşılaştırılması, alınan veriler neticesinde mekanizmanın kalibrasyonunun yapılması ve
hassas ve hızlı bir şekilde kontrolün gerçekleştirilmesi için kullanılacaktır.
Proje kapsamında, yukarıda bahsedilen arayüz tasarlanacak, elektronik,
mekanik, algılayıcı ve tahrik sistemleri ve kontrol sistemleri arasındaki entegrasyon
sağlanacaktır.
Görüntü işleme teknolojileri günümüzde çok önemli bir yere sahiptir ve hızla
kullanım alanları artmaktadır. Altı eksende pozisyon geri beslemesi günümüzde ataletsel
ölçüm birimleri (Inertial Measurement Unit) ile yapılmaktadır. Gelişmekte olan robot
teknolojileri veya uzaysal hareket edebilen taşıtlarda kullanılan bu tip ölçüm birimlerinin
geliştirilmesi teknolojik olarak dışa bağımlılığın azaltılması açısından konunun önemini
daha iyi ifade etmektedir.
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SUMMARY
Many applications related to physical simulation of spatial motion has been put
into realization since the first emergence of Stewart Platform based kinematical parallel
mechanisms in 1965. Stewart Platform has been used in the realization of flight
simulators and in the solution of problems related to manufacturing 3d surfaces. Position
feedback takes important place because of verifying kinematic calculations and
calibration of mechanism. The aim of this project is to measure the six axis position
information of Stewart Platform Mechanism with the help of a camera and image
processing techniques, to verify the kinematic calculations with obtained position data, to
calibrate the mechanism to eliminate errors and to apply precise and fast position control
techniques.
Within the frame of the project proposed, the aforementioned interface will be
designed and the integration of electronic, mechanical, sensory, driving and control
systems will be provided.
The image processing technologies play very important role today and the usage
is increasing rapidly. Inertial Measurement Units (IMU) has been providing six axis
position feedbacks. Increasing development on robot and aerospace technologies
requires these type measurement devices and this requirement causes external
dependence. The importance of this project can be clearly justified on this perspective.
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Proje No: 2011-06-04-KAP02
MEM TABANLI ATALETSEL YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ İÇİN OPTİMİZASYON VE
SİSTEM GERÇEKLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Vasfi Emre ÖMÜRLÜ
Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN, Yrd. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN, Arş. Gör. Dr. İbrahim
YILDIZ,
Makine Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri (Inertial Navigation System - INS), uçuş bilgilerinin
elde edilmesi açısından, hava araçlarında geniş çaplı olarak kullanılmakla beraber, daha
ucuz maliyet amacıyla, bu cihazların jiroskop tabanlı olanları yerine, küçük
elektromekanik algılayıcılar (Micro Electromechanical Devices - MEMs) kullanılarak
tasarlanması üzerine çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Bu sayede sağlanacak
maliyet düşüklüğü ve boyut küçüklüğü, yer araçları dâhil olmak üzere, farklı uygulamalara
da kapı açmaktadır. Bu araştırmada, MEM tabanlı ataletsel yönlendirme sistemlerinin
tasarım değişkenlerine ve detaylı olarak MEM algılayıcısı, algılayıcı konum ve yönelimi
üzerine benzetim çalışması yapılarak, farklı tasarım değişkenlerinin INS çıkışına etkisi ve
dolayısıyla, mükemmel parametrelerin belirlenmesi, ardından da optimizasyon
sonucunda elde edilecek ideal tasarım ölçütlerine göre örnek sistem imalatı ve
denemeleri gerçekleştirilecektir. Benzetim çalışması sonucunda, INS lerde kullanılan
MEMs lerin, INS üzerindeki konumlandırılmalarından kaynaklanan geometrik hataların ve
algılayıcının kendi iç hatalarının sebep olduğu açısal ve doğrusal konum hatalarının
asgariye indirilmesi düşünülmektedir.
Projenin genel seyri; benzetim çalışmaları, örnek sistem imalatları, veri toplama
sistemleri üzerinden verilerin işlenmesi ve elde edilmesi, bilgisayara bütünleşik
kullanılacak mikroişlemci tabanlı veri işleme sistemi üzerinde denemeler ve bağımsız GFINS sistemi gerçeklenmesi olarak düşünülmektedir. Birinci kısımda sistem
parametrelerine bağlı hataların asgariye çekilmesi amaçlanırken takib eden bölümde,
birinci bölümde elde edilecek ideal çözümler ışığında prototip imalatları amaçlanmıştır.
Üçüncü fazda, bilgisayara bağlı veri toplama üniteleri yardımıyla Matlab-Simulink
üzerinden prototip sistem çıktılarının işlenmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir.
Burada oluşturulacak algoritmalar, dördüncü fazda, mikroişlemcilere yüklenerek,
algoritmaların mikroişlemciler üzerinde sıhhatli çalıştığı test edilecek ve çıktılar
irdelenecektir. En son aşamada ise GF-INS sistemi, harici cihazlardan bağımsız olacak
şekilde, güç kaynağı, algılayıcıları ve işlemcileri üzerinde olacak şekilde tasarlanacak ve
gerçekleştirilecektir.
Havacılıkta kullanılan bütün sistemlerin maliyetli sistemler olması dolayısıyla,
öncelikle bu tarz bütünleşik (entegre) sistemlerin teknolojik altyapılarının ülkemizde
oluşturulması, bilgi birikimi ile ancak mümkündür. Dolayısıyla, teklif edilen proje hem bu
altyapıyı kısmen oluşturmayı hem de mevcut kullanılan jiroskop tabanlı ataletsel
seyrüsefer sistemlerinin daha ucuz maliyet ve yüksek hassasiyetle eldesini sağlayacak
MEM destekli yeni bir yapılanmayı amaçlamaktadır.
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SUMMARY
Although, gyro-based inertial navigation systems (INS) is extensively used on air
vehicles in order to obtain flight information, MEMs-based INS (GF-INS) has been studied
exponentially to reduce the costs of these devices in recent years. Resulting costeffective and small designs of INS sensors would lead to extended usage of the sensors
covering land vehicles. In this research, design parameters of the INS systems,
specifically, the ones that are related to the MEMs sensors, their location and directions,
are aimed to be optimized so that several near-ideal systems can be realized and the
system trials can be performed. Simulation studies aim to minimize the effects of the
MEMs locational, directional and internal errors on the overall INS system.
Throughout the project, simulation studies, realization of sample gyro-free MEMsbased INS systems, collection of data through data acquisition systems, trials through
embedded micro processing units and production of the independent MEMs-based INS
system will be performed in given order. Using simulation of the system, parameterdependent errors are aimed to be minimized on the system output. Then, near-ideal
geometry and the sensor configurations can be reached and the system can be realized.
Prototype outputs will be processed and efficient algorithms will be developed using DSpace system through Matlab-Simulink environment. Developed algorithms, then, will be
embedded into a digital signal controller unit which can be updated through MatlabSimulink environment, in order to evaluate on-chip performance of the whole system with
provided sensor configurations.
Since components related to aerospace industry is costly, integrated system
designs and realizations in our country is only reachable through a vast knowledgebase
about this very important topic. Proposed project aims to increase the availability of the
knowledge about this area and also to produce a very expensive component of INS
systems using MEMs sensors instead of gyroscopes so that the usage of these
equipments is also available to all vehicles including land, naval and aerial ones.
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Proje No: 2011-07-01-DOP01
AKTİF KARBON ESASLI HİBRİT ADSORBAN İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN AĞIR
METAL GİDERİMİ
Prof. Dr. Ülker BEKER
Doktora Öğrencisi Aslı Özge AVCI
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2014-01-04

ÖZET
Toprak ve suyun çeşitli amaçlar için kullanım döngüsünde organik ve inorganik
kimyasalların etkisiyle etkilenen su kalitesinin iyileştirilmesi gittikçe artan bir önem
kazanmaktadır. Atık sularda, geniş pH aralığında hem çevre ve hem de insanoğlu için
potansiyel bir kansorejen madde kaynağı olan metaloidler, klorofenoller, benzen, naftalin
sulfonatlar, benzen karboksilatların ve ağır metallerin giderilmesi genel olarak;
kompleksleyici maddelerle solvent ekstraksiyonu,
çöktürme yöntemleri ile
gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu yöntemler seyreltik ve büyük hacimlerdeki kirlenmiş
çözeltilerden bu maddelerin tamamen giderilmesi için birden fazla kademe gerektirmesi
nedeniyle ekonomik olmamaktadır. Düşük konsantrasyondaki organik ve inorganik
ligandlar çevresel kirleticilerin atık sulardan giderilmesinde spesifik tutma özellikli hali
hazırda var olan çeşitli adsorban maddeler ve iyon değiştiricilerin kullanılması daha
uygundur. Bu nedenle, atık çözeltilerdeki düşük konsantrasyonunun çevreye zarar
vermeyecek seviyelere indirilmesi konusunda endüstrinin çeşitli niteliklerdeki
adsorbanlara gereksiniminin çok daha fazla olduğu bir gerçektir.
İyon değiştirme yöntemi endüstride çok amaçlı olarak kullanılmakta olan ayırma
yöntemlerinden birisidir. İşlemin basitliği ve enerji maliyetinin çok az olması bu yöntemi
diğer ayırma yöntemlerine göre avantajlı kılmaktadır. Son zamanlarda özellikle farklı
tipteki adsorbanların üretimi özel amaçlı uygulamalarda iyon değiştirme yöntemini
vazgeçilmez hale getirmiştir. Belirli bir iyon veya iyon grubu için yüksek seçiciliği olan özel
amaçlı iyon değiştirici üretimi son yıllarda önem kazanmıştır. Bu çalışmadaki esas amaç
çeşitli anyon ve katyonları seçimli olarak tutan magnetik esaslı nanopartiküllü
adsorbanların sentezlenmesidir. Magnetik nanopartikül esaslı çeşitli adsorbanların
üretiminde kullanılabilecek maddelerin çeşitliliği ve bu konuda yapılan araştırmalar
gelecekte bu tip ayırma yönteminin kullanım alanının artacağının habercisidir. Ancak,
literatürde organik ve inorganik esaslı magnetik nanopartiküllerin üretimine yönelik sınırlı
çalışma bulunmaktadır.
Çeşitli amaçlarda kullanılan adsorbanların iyi mekanik özellik göstermesi, agresif
ortamlara dayanıklı olması, yüksek sorpsiyon kapasitesinde ve iyi kinetik özelliklere sahip
olması istenir. Alışılagelen polimer iyon değiştiriciler bu özelliklerin tamamına sahip
değillerdir. Yapılan çalışmalarda, bu reçinelerin manyetik olarak aktif hale getirildikleri
takdirde hem yukarıda bahsedilen özelliklerinini tamamıyla sağlanabileceği ve hem de
kompleks ayırma işlemleri için önemli uygulama imkanları sağlanabileceği saptanmıştır.
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Manyetik olarak aktive edilmiş iyon değiştiriciler sağlamlıkları, oksidasyona karşı
dirençleri ve organik maddelerden etkilenmeme gibi ilave özellikleri ile de çevresel
uygulamalarda gittikçe önem kazanmakta ve kabul görmektedir.
Bu çalışmanın amacı; (i) 0.3 - 10 µm tanecik boyutundaki magnetik özellikli mikro
partiküllerin (ii) taşıyıcı iskelet olan aktif karbon ve (iii) lignoselülozik esaslı atık maddeden
üretilen ve aktive edilmiş aktif karbon iskeleti üzerine çöktürülmüş nano partiküllerin
oluşturduğu sorbentin geliştirilmesi ve kirli suların inorganik kirlilikten arıtılması
işlemlerinde uygulanmasıdır. Bu amaçla çalışma: (i) magnetik özellikli mikro sorbentler,
nano boyutlu metal hidroksit partiküllerden oluşan hibrit sorbentin sentezlenmesi, aktive
edilmiş aktif karbon taneciklerin taşıyıcı olarak kullanılacağı matriksler üzerine
çöktürülmesi ve elde edilen adsorbanın özelliklerinin karakterize edilmesi, (ii) inorganik
kirleticilerin giderilmesi amacıyla üretilen sorbentin deneysel olarak giderme işlemlerinde
kapasitelerinin belirlenmesi çalışmaları ile nano boyutlu magnetik iyon değiştiriciler
teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması aşamalarını kapsayacaktır. Böylece, çevre
için kompleks sistemlerin ayırılması işlemi için yeni bir imkan yaratılacaktır. Bu sorbentler
tekrar kullanılabilir özellikte ve rejenerasyonu mümkündür. Bu yaklaşımla, geniş
uygulama imkanları sayesinde hala gelişmekte olan yüksek kapasiteli manyetikler ve
fonksiyonel sorbentler arasında süreklilik sağlanmış olacaktır.
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SUMMARY
Widespread contamination of soil and groundwater by synthetic organic
chemicals has been recognized as an issue of growing importance in recent years. Many
environmentally synthetic aromatic contaminants are potential or known human
carcinogens such as pentachlorophenol, benzene, naphthalene sulfonates and benzene
carboxylates exist as anions in water over wide range of pH values having harmfull
effects for both human health and environment even at low concentration. They can be
removed by chemical precipitation, adsorption, solvent extraction, ultrafiltration or ion
exchange. Among these, ion exchange is considered attractive because of relative
simplicity of application and is well-established techniques for the removal of trace
concentrations of toxic pollutants from large volumes of potable water, waste-water and
aqueous solutions.
With the progress in syntheses of selective polymeric sorbents, the prices of the
finished products are showing downward trend globally, and their durabilities getting
better. The sorbents used for this purpose must possess good mechanical stability,
resistance to aggressive media, high sorption capacity and selectivity, good kinetic
properties. Conventional polymeric ion exchange resins do not necessarily satisfy all of
these criteria. Despite their excellent sorption properties, however, the polymeric particles
cannot be viably retrieved from a complex matrix following the sorption process.
It is recognized that this wide array of tailored sorbents, if made magnetically
active, would find significat application opportunities for complex environmental
separation and monitoring aided by currently available magnetic technologies.
Magnetized sorbents are gaining acceptance in environmental applications due to their
durability, resistance to oxidation, and less susceptibility to fouling by natural organic
matters. Magnetic separation technique has the potential to achieve environmental
separation by selectively removing target toxic compounds from the background of
complex matrices such as sludge, sediment, viscous or radioactive liquid, biomass slurry,
and others. A host of commercially available and tailored sorbents exhibit specific
affinities toward a wide array of dissolved environmental contaminants. Magnetically
activated particles, thus prepared, offer new opportunities for enhanced separation in
complex environmental systems. The scientific objectives of the proposal is the
development and application of novel selective sorbents: (i) micro sorbents with magnetic
properties of 0.3 - 10 µm particle size, (ii) production of activated carbon in which metal
(hydr)oxide nanoparticles (10 - 50 nm) are incorporated in an inorganic carrier matrix,
and (iii) activated carbon with special properties based on lignocellulosic waste material.
There are three aims: (i) the synthesis and characterisation of micro sorbents with
magnetic properties, hybrid sorbents with incorporated nanoscale metal (hydr)oxide
particles and activated carbon of conventional particle size with special properties, (ii)
investigations of their properties with respect to the removal of inorganic pollutants in
water technology and for recovery of target species by means of sorption and (iiihe
modelling of sorption / recovery and reactor performance.
An appropriate scientific methodology, that can magnetize wide array of relatively
inexpensive commercially available sorbent particles, will create new opportunities for
environmental separation in complex systems. These particles should also be amenable
to regeneration and reuse. Such an approach will bridge the current gap between two
already developed technologies, namely production of high capacity magnets and
synthesis of functionalized sorbents.
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Proje No: 2011-07-01-DOP02
FARKLI YÖNTEMLERLE BARYUM METABORAT ÜRETİMİ VE ÜRETİM SÜRECİNE
ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN
Doktora Öğrencisi A. Eymen AKŞENER
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-08-02

ÖZET
Ticari boratlar arasında bulunan baryum metaborat (BaO.B2O3 / BaB2O4)
boyalarda, plastik, tekstil, kauçuk, yapıştırıcı sanayinde ve ahşap ürünlerin korunmasında
çok kullanılan bir katkı maddesidir, ancak ülkemizde üretimi mevcut değildir.
Boyalara katıldığında, yanmaya, renk atmasına ve renk değişimine, sürtünme
dolayısıyla aşınmaya, bakteri ve mantarlara karşı dayanım özelliklerini arttırmaktadır.
Ayrıca biyolojik sistemlerde enzim engelleyici ve çok iyi bir korozyon önleyicidir. Baryum
metaborat içeren boyaların, anti korozif özellik kazandığı uzun yıllardan beri bilinmektedir.
Baryum metaborat dış cephe uygulamalarında boyanın renginin solması ve tozumasını
geciktirerek boyalara dayanıklılık kazandırmaktadır ve yüzeyleri kaplayan boyaların UV
ışınlara karşı dayanımını arttırmaktadır. Aynı amaçla plastik malzemeler için de katkı
maddesi olarak kullanım alanı vardır.
Tekstil sanayisinde, kumaşlara yanmazlık özelliği vermek için kullanılabilmesinin
yanında, liflerin dayanımını arttırarak sürtünme haslıklarını da iyileştirdiği bilinmektedir.
Galvanizli çelikler üzerinde çok düşük metal kaybı ile yapışmaya teşvik edici
özelliği vardır.
Bu özelliklerinin dışında, β-baryum metaborat kristali üstün özellikleri dolayısıyla
optik cihazlarda ve özellikle lazer uygulamalarında kullanılmaktadır.
Çalışılacak olan bu projede, baryum metaboratın üretimine en uygun yöntem ve
ilgili parametreleri ile verim hesabı yapılarak, literatür taramalarında karşılaşılmayan yeni
bir yöntem olan ultrasonik enerjili üretim yöntemi geliştirilerek verimi ve en uygun üretim
parametrelerinin hesabı yapılacaktır.
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SUMMARY
Barium Metaborate (BaO.B2O3 / BaB2O4), found among the commercial borates,
is an additive which is frequently used in paint, plastics, textile, rubber and glue industry
and in the protection of wood products.
When added to paint, Barium Metaborate improves the characteristics related to
resistance against combustion, colour change and discoloration, wearing out due to
friction, bacteria and fungi. Furthermore, the enzyme in biological systems is a very good
deterrent and corrosion inhibitor. It has been known for years that paints containing
Barium Metaborate obtain anti-corrosion property. By delaying paint fading and dusting,
the exterior applications of Barium Metaborate provide paints with durability and increase
the resistance of paint coatings against UV rays. With the same purpose it is used as an
additive for plastic materials.
In textile industry it provides fabrics with flame resistance in addition to increasing
the frictional resistance of fibres which is known to improve fastness.
The property of galvanizing steel with very low metal loss is encouraging.
In addition to this property, β-Barium Metaborate crystal is used in optical devices
and particularly laser applications because of its excellent qualities.
Work on this project shall include the most appropriate methods and relevant
parameters for the production of Barium Metaborate and execution of yield calculation,
development of a new method for the efficiency of ultrasonic energy production, which is
not encountered in literature research, and calculation of the optimum production
parameters.
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Proje No: 2011-07-01-DOP03
KALSİYUM KARBONAT (CACO3) ÜRETİMİNDE REAKSİYON PARAMETRELERİNİN
İNCELENMESİ VE MORFOLOJİNİN KONTROLÜ
Prof. Dr. Mualla ÖNER
Doktora Öğrencisi Semra KIRBOĞA OKUMUŞ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Kalsiyum karbonat (CaCO3) plastik, kauçuk, boya, kağıt, kozmetik, seramik,
yapıştırıcı ve eczacılık gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca,
kalsiyum karbonatın sülfür dioksitin temizlenmesi, cam eşya üretimi gibi alanlarında da
kullanımı mevcuttur.
Kalsiyum karbonat kalsit, vaterit ve arogonit olmak üzere üç değişik polimorf
yapıya sahiptir. CaCO3’ın polimorfları çözünürlük, sertlik, kaynama noktası, yoğunluk gibi
fiziksel özelliklerinde farklılıklar göstermektedir. Endüstride, farklı uygulamalar maddenin
farklı polimorflarını gerektirdiğinden polimorfizm önemli bir olaydır. Kalsiyum karbonat
parçacıkların uygulaması morfoloji, yapı, boyut, yüzey alanı, parlaklık, yağ adsorplama,
kimyasal saflık gibi belirli parametreler ile saptanmaktadır. En önemli parametrelerden bir
tanesi parçacık morfolojisidir. Bu yüzden, kristal yapı ve boyutun kontrolü endüstriyel
uygulamalar için temeldir. Kalsiyum karbonat parçacığının boyutu, şekli ve morfolojisinin
saptanmasında pekçok faktör önemlidir. Aşırıdoygunluk, reaksiyon sıcaklığı, pH,
yaşlanma süresi ve katkı maddelerinin varlığı en önemli parametreler arasındadır.
Bu çalışmanın amacı, katkı maddeleri varlığında ve yokluğunda pH, sıcaklık, aşırı
doygunluk, yaşlanma zamanını içeren deneysel koşularda sulu çözeltiden kalsiyum
karbonat sentezlemektir. Deneysel koşullarda kalsiyum karbonat yapısı, morfolojisi ve
boyutu incelenecek ve deneysel tasarım ile kristal yapı verimliliği için matematiksel model
denklik kurulacatır.
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SUMMARY
Calcium carbonate is widely used in many industrial areas such as plastic,
rubber, paint, papermaking, cosmetic, ceramic, adhesive and pharmaceutical. Besides,
there are application areas of calcium carbonate in a variety of industries such as sulfur
dioxide scrubbing, glass manufacture.
The particle interest in calcium carbonate system is caused by the polymorphs of
calcium carbonate. Polymorphs of calcium carbonate exhibit markedly different physical
properties such as solubility, hardness, melting point, density. In industry, polymorphism
is an important phenomenon, since different applications may require different
polymorphs of a substance. The application of calcium carbonate particles is determined
by defined parameters such as morphology, structure, size, surface area, brightness, oil
adsorption, chemical purity. One of the most important parameters is particle size, so the
control of crystal shape and size are fundamental in many industrial applications. Many
factors are essential in determining the size, shape and morphology of calcium
carbonate. Supersaturation, temperature of reaction, pH, aging time and additives are
among the most important parameters.
The aim of this project is to synthesis calcium carbonate particles from aqueous
solution in the absence and presence of additives in experimental conditions including
pH, temperature, supersaturation, aging time. The structure, morphology and size of
calcium carbonate will be investigated under the experimental conditions. The
mathematical model for yielding of crystal phases will be developed with using
experimental design.
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Proje No: 2011-07-01-DOP04
FARKLİ YÖNTEMLERLE MEDİKAL BİTKİLERDEKİ YAĞ İÇERİKLERİNİN
BELİRLENMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN
Doktora Öğrencisi Zeynep KARA ESLEK
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2014-05-02

ÖZET
Bu çalışma kapsamında tıbbi uygulamalarda kullanılan çeşitli bitki (tetra yaprağı,
sarı kantaron, kırmızı kantaron, karaçalı, ısırgan otu gibi..) ekstraktları farklı yöntemlerle
elde edilecektir. Bu ekstraktlardan elde edilen yağ içerikleri belirlenerek, özellikleri
incelenecek ve bu ekstraktların farklı kanser ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanımı
için araştırmaları yapılacaktır.
Bitkiler insanlığın varoluşundan beri hayatın vazgeçilmez temel kaynaklarından
biridir. Bitkilerin tedavi amacıyla kullanılması ilk uygarlıklara kadar dayanır. İlk başta doğal
ilaçlar kullanılmasına karşın daha sonraları doğal ilaçların sentetik türevleri sentezlenerek
insanlığın hizmetine sunulmuştur. Bazı doğal ilaçların laboratuarda sentezi pahalı bir
işlem olduğundan, bu ilaçlar hala bitkisel droglardan elde edilmektedir. Günümüzde
ezcanelerde satılan ilaçların birçoğu bitkisel kaynaklı yada bitkisel kaynaklı bileşiklerin
sentezlenmiş türevleridir.
Ülkemiz florasında yaklaşık olarak 10.00 kadar tür yetişmekte ve bunlardan 650
kadarı halk hekimliğinde tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Dünya üzerinde yetişen
250.000 çiçekli bitkinin etken madde bakımından çok azının araştırılmış olduğu göz
önüne alınırsa, bitkiler aleminde keşfedilmeyi bekleyen birçok gizemin olduğunu
söyleyebiliriz.
Ülkemiz florası uçucu yağ taşıyan bitkilerin çokluğu ve çeşitliliği bakımından
oldukça zengindir. Türkiye’nin coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği, aromatik bitkilerdeki
çeşitliliğin artmasına neden olmuştur. Türkiye florasına kayıtlı 10.000’e yakın türün
1/3’ünü aromatik bitkilerin oluşturduğu belirlenmiştir.
Son yıllarda ülkemizde ve dünyadaki kanserli hasta sayısındaki artış nedeniyle
kanser tedavisinde kullanılan mevcut yöntemleri geliştirmeye ve yeni tedavi yöntemlerinin
araştırılmasına yönelik çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla çeşitli bitki
ekstraktlarının alternatif tıpta kanser ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanımı üzerine
araştırmalar hız kazanmıştır.
Bu proje çalışması kapsamında tıbbi uygulamalarda kullanılan bitki ekstraktlarının
kanser hücrelerinde ve farklı hastalıkların tedavisinde uygulamaları araştırılacaktır. Elde
edilen bitki ekstraktlarının içerdiği etken maddeler enstrümental cihazlarla (GC/MS cihazı
gibi..) ve farklı yöntemlerle belirlenecektir. Bu ekstraktların kanser ve hastalıklı hücreler
üzerine etkisi incelenecektir.
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SUMMARY
In the content of this project, various medicinal plants’ extracts will be obtained by
different methods. The oil contents of the extracts will be determined and the properties
of the oils will be analyzed. Also, the search of the usage of the extracts in the cure of
cancer and other diseases will be done.
Plants are essential primary resources since the existence of humanity. The
usage of plants for the purpose of treatment goes back to the first civilizations. At first,
natural medicine were used, afterwards the synthetic analogs of the natural drugs were
synthesized for the human health. Because syntheses of some natural drugs in
laboratory are difficult, most of these drugs are still extracted by herbal drugs.
Nowadays, the medicines sold in pharmacies are herbal or synthetic derivatives
of the herbal compounds. In our country’s flora nearly10, 000 species of plants grow and
650 of them are used in folk medicine. 250,000 species of flowery plants grow in the
world and the active substances of least of them are determined. This means that, there
are many things to be explored in plants.
There are plenty of plants that carry volatile oils and these plants have different
varieties in our country. The geographical position and climate of our country cause an
increase in the variety of aromatic plants. The 1/3 of the 10,000 species are determined
as aromatic plants.
In recent years, the increase in the number of people suffering from cancer in our
country and in the world caused a requirement for searching new curing methods and
developing the current ones. For this goal, the study on the search of the usage of
medicinal plant extracts in alternative medicine and in other diseases gained speed and
became more important.
In this project, medicinal plants’ extracts will be analyzed and the usage of the
extracts for the curing of cancer and other diseases will be searched. Also, the active
ingredients of the extracts will be determined by instrumental analysis (GC-MS etc.) and
by using other methods. The effect of these extracts on the cancer and on the unhealthy
cells will be analyzed.
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Proje No: 2011-07-01-GEP01
ATIK SULARDAKİ FENOLÜN MEMBRAN KONTAKTÖRLERDE KİMYASAL
ABSORPSİYON İLE UZAKLAŞTIRILMASI
Arş. Gör. Dr. Ayça HASANOĞLU
Arş. Gör. Nimet İPAR UZUN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Endüstriyel prosesler; ekosistemler ve insanlar üzerindeki olumsuz etkileri
bakımından (toksiklik, kansorejen ve mutant özellikler) hava ve suyu kirletebilecek pek
çok madde üretirler. Fenol, en yaygın organik su kirliliklerinden biridir, çünkü çok düşük
konsantrasyonlarda bile toksiktir ve aynı zamanda doğal sularda bulunması
dezenfeksiyon ve oksidasyon prosesleri sırasında zehirli alt bileşenlere dönüşmesine yol
açabilir [1].
Güncel olarak dünya çapında fenol üretim hızı 6 milyon/yıl civarında olmakla
beraber hızla artan bir eğilime sahiptir. Fenoller, çeşitli endüstrilerin atık sularında
mevcuttur; örneğin; rafineriler (6–500mg/l), koklaştırma işlemleri (28–3900mg/l), kömür
prosesi (9–6800mg/l), ve petrokimyasal üretimi (2.8–1220 mg/l). Fenoller aynı zamanda
kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma proseslerindeki kondensat akımlarında bulunan başlıca
organik bileşenlerdir. Fenol içeren diğer atık su kaynakları, ilaç, plastikler, ahşap ürünler,
boya ve kağıt endüstrileridir. Fenollü atık sular; fenolün toksiklik derecesinden dolayı
müdahale edilmeden açık su kaynaklarına verilemezler. Fenol aynı zamanda içme suları
ve gıdalarda tadın bozulmasında rol oynar. Diğer taraftan, şehir sularının arıtımı sırasında
fenoller sudaki klorla reaksiyona girerek oldukça kanserojen olan klorofenolleri
oluştururlar [2]. Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency, USA) bu
maddelerin zehirli yapısından dolayı yüzey sularında su arındırma standartını milyarda bir
birim fenoldan düşük (ppb) olarak bildirmiştir [1]. Fenolün endüstriyel atıklardan ayrılması
önemli ve dinamik bir araştırma alanı olmakla beraber aynı zamanda çözülmesi gereken
önemli bir sorundur, çünkü çevresel yasalar ve düzenlemelerin yönettiği güvenli arıtım
seviyeleri giderek zorlayıcı hale gelmektedir. Fenol uzaklaştırmada geleneksel metotlar,
biyolojik, kimyasal ya da elektrokimyasal oksidasyon, adsorpsiyon, buhar distilasyonu ve
sıvı-sıvı
ektraksiyonunu
içermektedir
[1-3].
Oksidasyon
metotları
fenol
konsantrasyonunun 50 ppm’den yukarı olduğu durumlarda fenolün geri kazanımı
mümkün olmadığı için uygun değildir. Diğer taraftan, sıvı sıvı ekstraksiyonunda organik
çözücü kullanımı, kullanılan çözücülerin toksikliği ve suda çözünürlüğü bakımından bu
metotun kullanımını sınırlamaktadır. Ayrıca, ekstraksiyonda çözücü sıyırmanın genelde
distilasyonla yapılıyor olması da bu metotun dezavantajlarından biridir [2,3]. Buhar
distilasyonu pahalı bir metot iken adsorpsiyon ise rejenasyon çözücüsü ve/veya aktif
karbon ajanının varlığından dolayı ikinci bir kirliliğe yol açan bir metottur. Tüm bu dezantaj
ve yetersizlikler; polipropilen delikli lifli (hollow fiber, HF) membran kontaktör kullanımı ile
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gerçekleştirilecek membran gaz absorpsiyonu prosesi ile elemine edilebilir.
Bu proje, fenolün membran yardımlı kimyasal absorpsiyon ile atık sulardan
uzaklaştırılması ve geri kazanımı üzerinde odaklanmıştır. Bunun için, ekstrakte edilecek
atık su akımı ile bir sıyırma çözeltisini birbirinden ayıran HF membran kontaktör
kullanılması önerilmiştir. Bu teknikte, katı ve gözenekli bir polipropilen membran atık su
akımı ile sıyırma çözeltisi olarak kullanılacak olan NaOH çözeltisi arasında arayüzey
olarak görev görür ve böylece iki yığın faz birbirine karışmadan çözünmüş fenolün
membran gözeneklerinden geçişine izin verir. Bu prosese göre, atık sudaki çözünmüş
fenol yığın beslemeden besleme-membran arayüzeyine difüze olur. Fenol, beslememembran ara yüzeyinde buharlaşır, membranın hava dolu gözeneği boyunca difüze olur
ve son olarak membran yüzeyinde NaOH ile hemen reaksiyona girerek fenol tuzu
sodyum fenoksiti oluşturur. Fenol uzaklaştırmada membran kontaktörlerin kullanımı ile
geleneksel yöntemlerde karşılaşılan dezavantajların üstesinden gelinecektir. Buna ek
olarak bu tekniğin diğer avantajları, birim hacim başına yüksek yüzey alanı, ve HF
modülün kullanılmasıyla her iki fazın hidrodinamik koşullarının istenildiği gibi
değiştirilebilmesidir. Aynı zamanda sudan uzaklaştırılan fenol sıyırma çözeltisinde geri
kazanılabilecektir. Önerilen projenin geleneksel ayırma metotlarına göre pek çok avantajı
olduğu öngörülmektedir; ek kirliliğin oluşmaması, ekonomik olması, hızlı ayırma, ve
çözünen maddenin geri kazanımı bu avantajlardan bazılarıdır.
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SUMMARY
Industrial processes generate a variety of molecules that may pollute air and
waters due to negative impacts for ecosystems and humans (toxicity, carcinogenic and
mutagenic properties). Phenol is one of the most common organic water pollutants,
because it is toxic even at low concentrations, and also its presence in natural waters can
lead further to the formation of substituted compounds during disinfection and oxidation
processes [1].
Currently, phenol is produced at a rate of about 6 million ton/yr worldwide, with a
significantly increasing trend. Phenols are present in wastewater of various industries,
such as refineries (6–500mg/l), coking operations (28–3900mg/l), coal processing (9–
6800mg/l), and manufacture of petrochemicals (2.8–1220 mg/l). Phenols are also the
main organic constituents present in condensate streams in coal gasification and
liquefaction processes. Other sources of waste streamwater containing phenols are
pharmaceutical, plastics, wood products, paint, and pulp and paper industries (0.1–
1600mg/l). Phenol-containing wastewater may not be conducted into open water without
treatment because of the toxicity of phenol. It also contributes to off-flavours in drinking
and food processing waters. On the other hand, phenols react with chlorine during the
treatment of municipal water and produce chlorophenols, which are carcinogenic [2]. Due
to the toxic nature of some of these compounds the Environmental Protection Agency
has set a water purification standard of less than 1 part per billion (ppb) of phenol in
surface waters [1]. Removal of phenol from industrial effluent is an important and
dynamic area of research as well as being an important challenge, because
environmental laws and regulations governing safe discharge levels are becoming
increasingly stringent. Traditional methods for the removal of phenol include biological,
chemical or electrochemical oxidation, adsorption, steam distillation and liquid–liquid
extraction and so on [1-3]. Oxidation methods are not feasible when the phenol
concentration is higher then 50 ppm since the recovery of phenol is not possible. On the
other hand the use of organic solvents for the liquid-liquid extraction systems is
nowadays limited because of their toxicity and solubility in water. Besides, the solvent
stripping, usually achieved by distillation, is one drawback of this type of solvent
extraction [2,3]. Steam distillation is a relatively expensive method while adsorption yields
a secondary pollution because of the presence of a regeneration solvent and/or active
carbon agent. These drawbacks and other shortcomings may be eliminated using a
process so-called membrane gas absorption utilizing a polypropylene hollow fiber
membrane contactor.
This project focused on removal and recovery of phenol by membrane-enhanced
chemical absorption. It is proposed to use a hollow fiber membrane contactor that
separates the water stream to be treated and a stripping solution in order to remove
fenol. In this technique a solid polypropylene membrane acts as an interface between
aqueous wastewater and a stripping solution of NaOH, allowing transfer of solute through
the pores of the membrane, but preventing mixing of the bulk phases. According to this
process, first dissolved phenol in the wastewater diffuses from the bulk of the feed to the
feed–membrane interface. Phenol volatilizes through the feed–membrane interface,
diffuses across the air-filled pore of the membrane, and finally it reacts immediately with
NaOH on the interface to form sodium salt of phenol, sodium phenoxide. With the use of
membrane contactors for phenol removal the disadvantages of conventional methods will
be overcome. Additional advantages of this technique are a high surface area per unit
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volume when hollow fiber modules are used, and the possibility of changing the
hydrodynamics of both phases independently. Furthermore the phenol removed from the
wastewater, will be recovered in the stripping solution. It is believed that the proposed
project has several advantages over the conventional methods; no additional pollutions
are produced, more economic, recovery of the solute and a fast operation.

356

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-07-01-GEP02
ULTRASONIC YÖNTEMLE BOYAR MADDE GİDERİMİ
Yrd. Doç. Dr. Jale GÜLEN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-11-02

ÖZET
Çevre kirliliği dünya nüfusunu tehdit eden genel bir sorundur. Her geçen gün
artan hava, su ve toprak kirliliği hem insan sağlığını tehdit etmekte hem de doğanın
ekolojik dengesinin de bozulmasına yol açmaktadır. Bu kirlilikler karşısında doğanın
kendini arıtım dengesi yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle su arıtım yöntemleri arasında
maliyet düşüklüğü, kolay uygulanabilirliği gibi nedenlerle adsorpsiyon tercih edilen bir
arıtım şeklidir.
Boyar maddeler başta tekstil sanayi olmak üzere pek çok sanayide dünyada
yaygın olarak kullanılmaktadır. Renkli organik madde olan boyar maddelerde kromofor ve
oksokrom grupları boyar maddeye has renkleri veren gruplardır. Bu maddelerin ürünleri
boyamak, çevre koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirmek gibi faydalarının yanında,
toprak ve su kirlenmesi yaratması gibi dezavantajları vardır.
Su arıtımında yaygın olarak kullanılan aktif karbon, filtre gibi malzemeler hem
pahalıdır hem de zaman içinda rejenere edilmesi gerekir.
Bu projede bir tarım ülkesi olan ülkemizde yetişen bitkilerden yararlanılacaktır ve
boyarmadde gideriminde adsorban olarak faydalanılacaktır. Değişik konsantrasyonda
boyar madde içeren çözeltilere konan kurutulmuş bitkinin adsorpsiyon verimi üzerindeki
etkisi sıcaklık, pH gibi farklı parametrelerinde yardımıyla incelenecektir.
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SUMMARY
Environmental pollution is a general problem that threaten world polulation. Air,
water and soil pollution are both dangerous to human health and cause to be spoiled the
ecological balance of the environment. The self purification balance are insufficient to
overcome these pollutions. Adsorption is a preferred purification methods because of the
low cost and easy applicability.
Dyestuff are used widely in the world in many industries especially textile
industry. Cromofor and oxochrome groups are the main groups that have given the colour
to the colour organic material of dyestuffs. These materials have the advantages of
coloring the materials and making durable to the environmental conditions but
disadvantages of causing the soil and water pollution.
The materials such as active carbon and filter are both expensive and must be
regenerated in time.
In this project, some plants that is harvested in our country are used and
evaluated as adsorbent for dyestuff removal. The effect of adsorption yield of dried plant
in the solutions that contains dyestuff of various concentrations will be examined with
several parameters such as temperature, pH, etc.
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Proje No: 2011-07-01-GEP03
YAPAY SUBSTRATLARLA KEFİR BİYOKÜTLESİ ÜRETİMİ VE KEFİR
FERMANTASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Dr. Dilek KILIÇ APAR
Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK, Arş. Gör. Elçin DEMİRHAN YILMAZ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Son yıllarda doğal gıdalara ve probiyotik ürünlere doğru artan tüketici talebi
neticesinde fermente süt ürünlerinin farklı bir konuma geldiği, insan sağlığı ve beslenmesi
açısından oldukça önemli bir nitelik taşıdığı görülmektedir. Fermente süt ürünleri, sütün
uygun mikroorganizmalar tarafından fermentasyonu ile pH değerinin düşürülmesi sonucu
oluşan ve içermesi gereken mikroorganizmaları yeterli sayıda, canlı ve aktif olarak
bulunduran süt ürünleri olarak tanımlanmıştır. En iyi bilinen fermente süt ürünleri yoğurt,
peynir ve kefirdir.
Kefir, çok eski yıllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapılan, bugün ise
Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari amaçla üretilen, koyu kıvamlı, hafif ekşimsi bir Türk
içeceğidir. Sütteki tüm besin maddelerini içerdiği için besin değeri çok yüksektir. Yapılan
araştırmalarda kefirin, mide iltihapları, uzun süren ve kronik olan bağırsak iltihapları,
depresyon, karaciğer ve safra bozukluklukları, enfeksiyon, sarılık, egzama, kalp ve
damar hastalıkları, yüksek tansiyon, ishal, kabızlık gibi birçok hastalığın tedavisinde
başarılı bir şekilde kullanılabileceği görülmüştür.
Kefir ve kefir tanesi üretiminde inek sütü başta olmak üzere, koyun, keçi, manda,
kısrak sütü gibi çeşitli sütler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, peynir altı suyu, peynir altı
suyu tozu, laktoz, galaktoz, süt tozu, ticari olarak satılan bazı bebek mamaları gibi çeşitli
maddeler kullanılarak hazırlanan yapay substrat ve/veya substrat karışımları ile kefir
tanesi üretimi ve kefir fermantasyon kinetiği incelenecek, ayrıca sıcaklık ve başlangıç
tane konsantrasyonu gibi farklı proses şartlarının biyokütle üretimine ve fermantasyona
etkileri araştırılacaktır.
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SUMMARY
In recent years, as there has been a tremendous increase in the worldwide sales
of natural foods and probiotics, the fermentated milk products have a different position
and have important feature on the health and nutrition of the human being. The
fermentated milk products are produced by decreasing the pH value as a result of the
incubatition of the milk with the proper microorganisms, and described as the products
that contain sufficient amount of active and living microorganisms. The well known
fermentated milk products are yogurt, cheese and kefir.
Kefir is slightly sour and viscous traditional Turkish drink has been produced
especially in the area of Caucasus since the ancient times. Today, it is commercially
produced in the European and American countries. It has very high nutritional value as it
contains all the nutrients of the milk. Researches showed that the kefir could be
successfully used in the treatment of many diseases such as stomach inflammation, longlasting and chronic inflammation of the bowel, depression, liver and gall diseases,
infection, jaundice, eczema, heart and vascular diseases, high blood pressure, diarrhea,
constipation.
Kefir and kefir biomass production is carried out by inoculating various type of
milk such as cow, sheep, goats, buffalo and horse’s milk. In this study, kefir fermentation
kinetics and kefir biomass production in artificial substrates and/or substrate mixtures,
prepared by using various substances such as whey, whey powder, lactose, galactose,
milk powder and some commercially available baby foods, will be investigated. Also, the
effect of temperature and starting biomass concentration on biomass production and
fermentation kinetics will be examined.
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Proje No: 2011-07-01-KAP01
FARKLI BÖLGELERDEN ALINAN UÇUCU KÜLLERİN AĞIR METAL İYONLARININ
ADSORBANSI ÜZERİNDE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL
Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN, Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN, Arş. Gör. Dr. Nil BARAN
ACARALI,
Arş. Gör. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN, Arş. Gör. Aysel KANTÜRK FİGEN,
Arş. Gör. Müge SARI YILMAZ, Arş. Gör. Özgül DERE ÖZDEMİR, Arş. Gör. Seyhun
KIPÇAK, Müh. Şeyma KÖLEMEN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2014-09-05

ÖZET
Uçucu kül termik santrallerde açığa çıkan önemli bir atıktır. Termik santrallerde
kullanılan kömürün yanması nedeniyle baca tarafından çekilen gazlarla birlikte yukarıya
sürüklenen çok ince parçacıklar olarak tanımlanmaktadır. Dünya’da ortaya çıkan uçucu
kül miktarı yılda 600 milyon ton civarındadır. Dünyada üretilen toplam uçucu külün
%25’den daha azı değerlendirilmektedir. Ülkemizde son yıllarda artan enerji ihtiyacı
termik santrallerin yaygınlaşmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Türkiye’de faaliyet
gösteren termik santrallerde yaklaşık olarak yılda 13 milyon ton uçucu kül elde
edilmektedir. Bu miktarın önümüzdeki yıllarda enerji tüketimine bağlı olarak daha da
artacağı düşünülmektedir. Ülkemizde 2020 yılına kadar yılda 50 milyon ton atık külün
ortaya çıkması beklenmektedir.
Ülkemizde enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulan büyük kapasiteli kömür
yakan termik santrallerde, düşük kalorili, kül oranı yüksek linyitler kullanılmaktadır.
Türkiye’deki yakıt olarak linyit ve taş kömürü kullanan termik santraller: Afşin Elbistan
Termik Santralı, Çan 18 Mart Termik Santralı, Çatalağzı Termik Santralı, Kangal Termik
Santralı, Orhaneli Termik Santralı, Seyitömer Termik Santralı, Tunçbilek Termik Santralı,
Soma Termik Santralı, Yatağan Termik Santralı ve Çayırhan Termik Santralidir.
Termik santrallerden açığa çıkan atıkların, önemli çevre sorunları yarattığı
bilinmektedir. Bu atıkların inşaat sektöründe, özellikle beton ve çimento üretiminde
değerlendirilmesi çevresel, teknik ve ekonomik yönden büyük faydalar sağlamaktadır.
Ancak ortaya çıkacak uçucu kül hacmi çok büyük olduğundan, ilave kullanım alanlarının
uygulamaya geçirilmesi son derece önemlidir.
Türkiye’deki birçok termik santrallerden çıkan uçucu küllerin içeriği birbirinden
farklıdır. Çünkü uçucu küllerin fiziksel, kimyasal, mineralojik ve puzalonik özelliklerinin en
belirgin ortak yanı, bunların yöreden yöreye, hatta aynı yörede dahi değişkenlik
göstermeleridir. Bu özelliklerinden dolayı uçucu küllerin inşaat sektöründe kullanımı her
zaman uygun olmayabilir. Ancak bu uçucu küllerin adsorpsiyon özellikleri iyileştirilerek
farklı bölgelerden çıkan uçucu küllerin ağır metallerin adsorbansı üzerindeki etkileri
belirlenebilir.
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Bu çalışmanın amacı; atık sularda bulunabilecek tüm ağır metal iyonlarının (Cr,
Zn, Pb, Cd, Cu, Ni, Fe, Hg, Ag, Al, Co, Mn) adsorpsiyonu için düşük maliyetli adsorban
malzemesi olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinden alınan uçucu küllerin, daha önce
yapılan çalışmalardan farklı olarak, bağlayıcı (bentonit) katkısıyla peletlendikten sonra,
kullanım imkânının araştırılmasıdır. Öncelikle Türkiye’nin farklı bölgelerinden alınan ve
bugüne kadar ağır metal iyonlarının adsorpsiyonu amacıyla kullanılmamış olan uçucu
küllerin karakterizasyonu yapılacaktır.
Farklı bölgelerden alınmış olan tüm bu uçucu küllerin karakterizasyon deneyleri
tamamlandıktan sonra adsorban malzemenin, yani uçucu küllerin yüzey alanını ve
gözenekliliğini, dolayısıyla adsorbansını arttırmak amacıyla, uçucu küller bağlayıcı
(bentonit) ilave edilerek peletlenecektir. Daha sonra hazırlanan bu peletler,
dayanımlarının arttırılması amacıyla pişirilecektir. Ağır metallerin adsorpsiyonunda pH,
sıcaklık, yüzey alanı, karıştırma hızı, uçucu kül pelet miktarı ve temas süresinin ağır metal
adsorpsiyonu üzerindeki etkileri incelenecektir. Deneysel veriler adsorpsiyon prosesinin
kinetik karakteristikleri bulunarak değerlendirilecektir. İzotermal veriler Freundlich ve farklı
adsorpsiyon modellleri ile hesaplanacaktır. Son aşama da adsorbans kapasitesini
artırmak amacıyla çeşitli katkı maddeleri (endüstriyel atıklar) ilave edilerek peletlenmiş
uçucu küllerin adsorpsiyon kapasiteleri belirlenecek ve bugüne kadar kullanılmış diğer
adsorban malzemelerle adsorpsiyon kapasiteleri karşılaştırılacaktır.
Türkiye’de metal, galvaniz ve tekstil sanayinden çıkan ve yoğun ağır metal
iyonları içeren atıkların, bu geliştireceğimiz yöntemle adsorpsiyonu hem çevre kirliliği,
hem de sanayi açısından çok önemli bir yer tutacaktır. Bugüne kadar yapılan
çalışmalarda bu küllerin direk olarak adsorpsiyon özellikleri ölçülmüştür. Ancak bunların,
bir bağlayıcı ile peletleyerek ve kalsinasyon sonucu yüzey alanlarını büyüterek çok farklı
sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu projede diğer projelerden farklı olarak, bir tek uçucu kül
değil, çok farklı yapıda, tane boyutunda ve yüzey alanında oluşan uçucu küller
kullanılarak yeni bir adsorbent malzeme elde etmek amaçlanmaktadır.
Proje ekibinin daha önce yaptığı çalışmalarda, Türkiye’deki tüm termik
santrallerden çıkan uçucu küllerin kimyasal özellikleri çok iyi incelenmiştir ve bu konuda
geniş bir altyapıya sahiptir. Hazır beton birliği ile yapılan ortak çalışmalarda, her hafta
farklı yörelerden gelen uçucu küllerin kapsamlı bir şekilde kimyasal içerikleri belirlenmiştir.
Dolayısıyla oldukça kapsamlı bir ürün envanterine sahiptir.
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SUMMARY
Fly ash is a significant waste that is released of thermal power plants and defined
as very fine particles that is drifted upward with uptaken by the flue gases due to the
burning of used coal. Emerging the amount of fly ash in the world is approximately 600
million tons per year. Less than % 25 of the total produced fly ash is evaluated in the
world. In recent years, because of the increasing energy demand in our country, has
made inevitable of the expansion of the thermal power plants. In Turkey, thermal power
plants is obtained approximately 13 million tons fly ash per year. It is expected that this
amount will increase in the coming years, depending on energy consumption. In our
country, it is expected that will be occured 50 million tons of waste ash per year until
2020.
Established to meet the energy needs of our country, large-capacity coal fired
power plants, low-calorie, high-ash lignites used. Thermal power plants using lignite and
hard coal as fuel in Turkey: Afsin Elbistan Thermal Power Plant, Çan March 18 Thermal
Power Plant, Çatalağzı Thermal Power Plant, Kangal Thermal Power Plant, Orhaneli
Thermal Power Plant, Seyitomer Thermal Power Plant, Tunçbilek Thermal Power Plant,
Soma Thermal Power Plant, Thermal Yatagan Power Plant and Cayirhan Thermal Power
Plant.
Realesed waste from the thermal power plants is caused very significant
problems as known. Assesment of these waste in construction industrial especially
production of concrete and cement, has provided very benefits in environmental,
technical and economic aspects. However, occured fly ash volume is very large,
implementation of additional utilization areas are extremely important.
Many thermal power stations in Turkey are different from the fly ash content.
Because the fly ash physical, chemical, mineralogical and puzalonik most obvious
features in common with them from place to place, or even show variability even in the
same region. Because of this feature may not always be appropriate to use fly ash in the
construction industry. However, improving the adsorption properties of fly ash from
different regions, the adsorption effects on heavy metals in fly ash can be determined.
The purpose of this study is to investigate the possibility of use of fly ashes taken
from different regions of Turkey like low-cost adsorbents for adsorption of all heavy
metals ions (Cr, Zn, Pb, Cd, Cu, Ni, Fe, Hg, Ag, Al, Co, Mn), found in waste water. In this
study, unlike previous studies, the fly ashes will be used after pelletizing with binders
(bentonite). First of all, the characterization analyses of the fly ashes taken from different
regions of Turkey and so far have not been used for adsorption of heavy metal ions will
be done.
The fly ashes taken from different regions of Turkey will be pelletized to evaluate
the adsorption capaticity and then they will be burned, in order to increase the strength of
pellets. Effects of pH, temperature, surface area, mixing rate, the amount of fly ash pellet
and contact time on the adsorption of heavy metals were examined. Kinetic
characteristics of adsorption process will be calculated with Freundlich and different
models. At the final step the fly ashes pelletizated by adding various additives (industrial
wastes) in order to increase adsorption capacities will be compared with other adsorbents
used till today.
Metal, galvanized steel and textile industries waste in Turkey, which have heavy
metal ions, this method can improve both the environmental pollution, adsorption, and the
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industry will hold an important place in terms of. To date, studies that measured the
adsorption properties of fly ash directly. But these, with a binding surface areas as a
result of calcination and pelletization, magnifies the results will come out very different.
Unlike other projects in this project, not a single fly ash, a very different structure, grain
size and surface area of fly ashes by using of a new adsorbent material is intended to
achieve.
The project team made earlier studies, the chemical properties of fly ash from
thermal power stations in Turkey, were very good in this regard and has an extensive
infrastructure. the common trials with Ready-mixed concrete association, each week
chemical contents of fly ash from different regions were determined in a comprehensive
manner. Therefore, the inventory of a product is very comprehensive.
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Proje No: 2011-07-01-KAP02
ÇEŞİTLİ ABSORBENTLERE PROTEİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK
Arş. Gör. Dr. Dilek KILIÇ APAR, Arş. Gör. Elçin DEMİRHAN YILMAZ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Proteinler, çözelti ile katı yüzey arasındaki ara yüzeyde birikme eğilimi olan büyük
moleküllerdir. Proteinlerin çözeltiden katı yüzeylere adsorpsiyonu bilimsel önemi olduğu
kadar biyokirlenme, gıda üretimi, biyosensör geliştirilmesi ve biyouyumlu malzemeler
yapımı gibi uygulamalarından dolayı ilgi çekmiştir. Bu nedenle, proteinlerin ara yüzeylere
adsorplanması ve adsorpsiyon sırasında meydana gelen yapısal değişiklikleri ile ilgili
temel bir anlayış uygun katı malzeme yüzey özellikleri seçiminde gereklidir.
Bu çalışmada, çeşitli adsorbentlerin üzerine, diğer biyomoleküllerin etkileşimleri
için model oluşturacak olan Bovin Serum Albüminin (BSA) adsorpsiyonu ve adsorpsiyon
kinetiği incelenecektir. Adsorpsiyon hız ve denge deneyleri farklı pH ve sıcaklık aralığında
gerçekleştirilecektir. Çeşitli adsorbentler üzerine BSA adsorpsiyonu için optimum koşullar
belirlenecektir. BSA’ın çeşitli adsorbentler üzerindeki deneysel denge verileri adsorpsiyon
izoterm modelleriyle karşılaştırılacak ve adsorpsiyon kapasiteleri hesaplanacaktır. Farklı
pH ve sıcaklıklarda adsorbentler üzerine BSA adsorpsiyonunun kinetiği incelenecek ve
uygun olduğu hız kinetiği belirlenecektir.
SUMMARY
Proteins are relatively large biomolecules which have a tendency to accumulate
at the interface between solutions and solid surfaces. The adsorption of proteins from
solutions to solid surfaces has scientific importance because this process is required for
the various biological applications such as biopollution, food production, development of
biosensors and construction of biocompatible materials. Therefore, a fundamental
understanding of how a protein to be adsorbed to interfaces and which structural changes
that may occur upon adsorption are necessary to aid in the proper selection of material
surface properties.
In this work, the kinetics of adsorption of Bovine Serum Albumin (BSA), which will
be a model for other biomolecules interactions, onto various adsorbents will be
investigated. Adsorption rate and equilibrium experiments will be performed at different
pH and temperature values. Optimum conditions will be determined for adsorption of BSA
on various adsorbents. The experimental adsorption equilibrium data of BSA on
adsorbent will be compared with the adsorption isotherm models and the adsorption
capacities will be calculated. On the other hand, the adsorption kinetic of BSA on various
adsorbents for different pH and temperatures will be investigated.
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Proje No: 2011-07-01-KAP03
CAM YÜZEYLERDE KULLANILACAK HİDROFOBİK/OLEOFOBİK ESASLI
FONKSİYONEL YÜZEY KAPLAMA MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI VE
GELİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ
Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Burcu Didem ÇORBACIOĞLU,
Arş. Gör. Berceste BEHRİBEY, Müh. Burçak ARICA
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Bu proje çalışmasında su ve yağ itici (hidrofobik/oleofobik), kolay temizlenebilme,
yüksek çizilme direnci ve leke tutmayan özelliklere sahip kaplama materyallerinin
hazırlanması ve cam yüzeylere kaplanması hedeflenmiştir. Kaplanmış cam yüzeylerin bu
özelliklerine, yüzeyin kimyasal bileşiminin değiştirilmesi ile elde edilecek nano ve mikro
yüzey pürüzlülüğünün etkileri incelenecektir. Tasarlanan kaplama malzemelerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla farklı nano ve mikro yüzey pürüzlülüğe sahip
hidrofobik/oleofobik kaplama malzemesi formülasyonları hazırlanacaktır. Televizyon
ekranı, otomobil camı, dokunmatik ekranlar, buzdolabı ve fırın kapağı yüzeyleri için yeni
özelliklere sahip ürünler elde etmek amacıyla su ve yağ itici camların yüzey kaplama
işlemi floroalkilsilan esaslı olacaktır. Floroalkilsilanlar, UV direnci, aşınma direnci ve
kimyasal direnç gibi yüksek dayanıklılığa ve leke tutma direnci ile kolay temizlenebilme
özelliğine sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedir. Lotus yaprağına benzeyen yüzey
morfolojisini elde etmek amacıyla kaplama malzemesinin yüzey pürüzlülüğü ve
dayanıklılığı, floroalkilsilanlar (floro-polihedral oligomerik silseskioksan, FPOSS),
floroalkoksisilanlar (FAS) ve farklı özelliklerde hidrofilik/hidrofobik silika nano partikülleri
kullanılarak kazandırılacaktır. Önerilen çeşitli hidrofobik/oleofobik kaplama malzemeleri
sprey-kaplama (spray-coating) ve spin-kaplama (spin-coating) yöntemleri ile
hazırlanacaktır ve en uygun kaplama tekniği belirlenecektir. Kaplanan cam yüzeylerin
hidrofobik/oleofobik özelliği temas açısı ve serbest yüzey enerjisi ölçümleri ile
incelenecektir. Bu özellikler ile hazırlanan kaplama malzemesi bileşimi ve proses
parametreleri arasındaki ilişki araştırılacaktır. Kaplama işlemi sonucu elde edilen cam
yüzeylerin morfolojisi, fiziksel ve kimyasal özellikleri; taramalı elektron mikroskobu (SEM),
geçirmeli elektron mikroskobu (TEM) ve Fourier transform infrared spektroskopi (FTIR)
analizleri ile karakterize edilecektir. Hazırlanan kaplamaların farklı parametrelere bağlı
dayanıklılığını belirlemek amacıyla çeşitli fiziksel testler (film kalınlığı, yayılma ve
görünüş, tutunma, sertlik, çizilme direnci, parlaklık ve kirlenme yeterliliği), kimyasal testler
(deterjan direnci ve deterjan/alkali silme dayanımı), yaşlandırma testleri (ultraviyole etkisi
ve sıcaklık dayanım direnci), leke ve parmak izi testleri yapılacaktır. Bu sayede, yüzeye
istenilen özellikleri kazandıracak kaplama malzemesinin belirlenerek en uygun yöntem ile
cam yüzeye kaplanmasına ilişkin ayrıntılar sanayinin hizmetine sunulabilecektir. Bu
çalışmanın ayrıntılarının günümüz teknolojisinde endüstriyel gereksinimleri karşılamak
için cam yüzeylere istenilen özellikleri kazandırmak amacıyla yapılan kaplama işleminin
endüstriyel cam yüzey kaplama prosesleri açısından önemli avantajlar sunacağı
düşünülmektedir.
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SUMMARY
The aim of this project is to prepare coating materials having
hydrophobic/oleophobic, easy to clean, high scratch resistant and stain repellent
properties for glass substrates. The effects of surface nano and micro roughness
obtained by varying the chemical composition of surface on these properties of coated
glass substrates will be investigated. To perform of the designed coating materials in this
project, the formulations of hydrophobic/oleophobic coating material having different
surface nano and micro roughness will be prepared using glass as a substrates. To
obtain of the products having novel properties the surface treatment of water and oil
repellent glass surfaces will be based on fluoroalkylsilane for using a television screen,
automobile window, a touch screen, an element of a refrigerator, and an oven door.
Fluoroalkylsilanes are preferred for glass surfaces because of their high durabilities such
as UV resistance, abrasion resistance and chemical resistance, and easy to clean and
stain repellent properties. Surface roughness will be introduced by means of various
hydrophilic or hydrophobic silica nanoparticles and fluoroalkylsilanes (fluoro-polyhedral
oligomeric silsesquioxanes FPOSS) and fluoroalkoxysilane (FAS)) using a double
morphology topography mimicking the Lotus leaf. After preparation of coating material
formulation, the proposed various hydrophobic/oleophobic coatings will be applied on
glass substrates using spray- and spin-coating methods and the suitable coating method
will be determined. Hydrophobicity/oleophobicity of coated glass substrates will be
evaluated by contact angle, sliding angle and free surface energy measurements.
Furthermore, the relationship between coating material composition and process
parameters will be investigated. At the end of the coating process, surface morphologies,
physical and chemical properties of coated glass substrates will be characterized by
using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis. To determine of the durability of
coated glass substrates related to different parameters, it will be performed by various
physical analysis (film thickness, creep and appearance, adherence, toughness, scratch
resistant, brightness and staining efficiency), chemical analysis (detergent resistant, and
detergent/alkali wiping durability), aging analysis (UV effect and heat durability resistant),
stain and fingerprint analysis. Finally, extension of this work to industrial scale, and its
contributions to research and development and economy will be discussed. Hence, the
details related to the suitable coating materials and methods for glass surface coating to
enhance the desired properties to glass surface will be offered to industrial employment.
The details of this study will offer several advantages to industrial coating processes for
glass surfaces in order to gain the desired properties to glass surfaces to provide the
present technology requirements.
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Proje No: 2011-07-01-KAP04
İLERİ OKSİDASYON SİSTEMLERİ İÇİN FOTOKATALİZÖR SENTEZİ VE TEKSTİL
ATIK SULARINA UYGULANMASI
Yrd. Doç. Dr. Yasemen KALPAKLI
Doç. Dr. Mesut AKGÜN, Prof. Dr. Suat YILMAZ, Müh. Şafak TOYGUN,
Müh. Gülhan KÖNEÇOĞLU
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Son yıllarda endüstrileşmenin hızla artış göstermesiyle birlikte artan üretimin
çevre üzerindeki olumsuz baskıları temiz bir çevreyi tehdit eder duruma gelmiştir. Bu
nedenle endüstriyel üretim sonucunda oluşan atık suların çevreye zararsız hale
getirilecek düzeyde arıtılması araştırmaların ana konusu olmuştur. Son yıllarda
geleneksel arıtma yöntemlerinin atık sulardaki kirlilikleri deşarj standartlarına ulaştırmada
yetersiz kalması ve nitelikli suyun temini, endüstriyel atık suyun uzaklaştırılması ile artan
maliyetler, endüstrileri daha etkin su yönetimi konusunda araştırmalara yöneltmiştir. Bu
araştırmalar atık suyun arıtılması için ileri arıtma teknolojilerine ihtiyaç duyulduğunu
göstermektedir. Buna ek olarak ileri arıtma yöntemleri arasında, daha az işletim
problemlerine sahip ve diğer ileri arıtma yöntemlerine nazaran daha yüksek arıtma verimi
sağlayan ileri oksidasyon prosesleri, endüstriyel atık suların arıtımında kullanılan
yöntemler arasında ön plana çıkmıştır. İleri oksidasyon prosesleri içerisinden özellikle
TiO2/ UV prosesi ön plana çıkmaktadır. TiO2 ucuz ve stabil olması, sudaki zararlı organik
bileşikleri UV ışınlaması altında oksijen, su ve CO2 gibi zararsız bileşiklere dönüştürmesi
nedeniyle literatürde en çok kullanılan yarı iletken madde olup Avrupa ve ABD’ de de
içme suyunda dezenfeksiyon ve organik madde arıtımı amacıyla yaygın olarak
kullanılmaktadır.
TiO2/ UV fotokatalitik oksidasyon prosesi temel olarak solar enerji (hv) ile TiO2
yüzeyinde elektron (e) ve hol (h+) çiftinin ayrılarak katalizör yüzeyindeki maddeler ile
çeşitli reaksiyonlar vermesine dayanmaktadır. Fotokatalitik sistemler, güneş enerjisinin
kimyasal enerjiye dönüşümü olarak tanımlanabilir. Bu dönüşüm sırasında hidroksil
radikali oluşur. Bu radikal çok güçlü bir oksitleyicidir ve sudaki pek çok organik kirletici
madde ile reaksiyona girerek organik maddelerin CO2’ ye oksidasyonunda önemli rol
oynar. Literatürde nano boyuttaki TiO2 partiküllerinin çeşitli yüzeylere çok farklı kaplama
metotları ile tutturularak kullanılması TiO2 partiküllerinin sudan tekrar ayrılması problemini
ortadan kaldırmıştır. Fotokatalitik reaksiyonlar katalizör yüzeyinde meydana geldiğinden
daha geniş spesifik yüzey alanına sahip katalizörlerin daha yüksek katalitik aktiviteye
sahip olması beklenmektedir. TiO2 nano- kristallerinin bileşik mezogözenek yapısı ve kil
tabakaları, yüksek etkili fotokatalizörlerdir çünkü kil tabakası üzerinde ayrı anataz
kristalleri içeren bir yapı geniş bir yüzey alanına sahiptir. Geniş yüzey alanlı TiO2- bentonit
bileşik yapısı kolayca hazırlanabilir. Dahası, TiO2- bentonit tozları sulu süspansiyonlardan
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kolayca geri kazanılabilir ve bu ayırma akımı yönünde potansiyel bir avantaj sağlar.
Bundan dolayı TiO2- bentonit fotokatalizörleri pratik uygulamalar için üstün birer
fotokatalizördür.
TiO2’ nin, solar spektrumun çok az bir bölümünü oluşturan UV ışığı ile aktive
edilebiliyor olması bu malzemenin pratik uygulamalardaki kullanımını sınırlandırmaktadır.
Bundan dolayı, pratik uygulamalar için, TiO2’ nin fotoaktivitesinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Fotoaktiviteyi arttırmanın bir yolu, TiO2’ nin geçiş metalleri veya soy
metallerle katkılandırması ile soğurma (absorpsiyon) bandının UV bölgesinden, görünür
bölgeye kaydırılmasıdır. Literatür incelemesi sonucu geçiş elementlerinin bir alt serisini
oluşturan ve lantanitler ya da nadir toprak elementleri grubuna dahil olan “Neodim” ve
“Praseodim”’ in katalitik aktiviteyi en çok arttıran dopantlar olduğu belirlenmiştir.
Ülkemizde geniş rezervleri bulunan bentonit minerali ucuz bir adsorban
olduğunun bilinmesinin yanı sıra uygun bilimsel yöntemlerle oldukça ucuz ve ticari olarak
üretimi mümkün bentonit- TiO2 kompozitine Praseodim (Pr) ve Neodim (Nd) dop
edilmesiyle çevre için atık suların arıtılmasına yönelik yeni bir imkan yaratacaktır. Bu
sorbentler tekrar kullanılabilir özelliktedir ve rejenerasyonları mümkündür. Önerilen bu
projede, sol- jel metodu kullanılarak, bentonit/ TiO2/ Nd ve bentonit/ TiO2/ Pr
materyallerinin sentezi ve karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi, sentezlenen bu
materyallerin, alıcı sular için büyük bir kirlilik sebebi olan boyar madde arıtımında
kullanılarak sorpsiyon özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
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SUMMARY
The negative effects of production, which has increased with the rapid increase of
industrialization during the recent years, on the environment have become a threat to the
clean environment. For this reason, to treat the waste water of industrial production at a
level so that it becomes harmless to the environment has become the main subject of
researches. Industries have turned to the researches on more efficient water
management due to the fact that traditional water treatment methods are insufficient in
terms of delivering the impureness in the waste water to the water discharge standards
and due to the costs which increase with procurement of quality water and removal of
industrial waste water. These researches indicate that advanced treatment technologies
are required for the treatment of waste water. In addition, advanced oxidation processes,
which have less operation problems among other advanced treatment methods and
which enables more treatment efficiency than the other advanced treatment methods,
have stand out among the methods used for industrial waste water treatment. Especially
the TiO2/UV process stands out among the advanced oxidation processes. TiO2 is the
most used semiconductor material in the literature due to the fact that it is economic and
stable and it transforms the harmful organic compounds in the water to the harmless
compounds like oxygen, water and CO2 under UV radiation, and it is widely used in order
to disinfect and treat the organic compounds in drinking water in Europe and the USA.
TiO2/UV photocatalytic oxidation process is fundamentally based on the isolation
of the electron (e) and hole (h+) pair on the TiO2 surface using the solar energy (hv) and
their various reactions with the materials on the catalyst surface. Photocatalytic systems
can be defined as the transformation of solar energy to chemical energy. Hydroxyl radical
is formed during this transformation. This radical is a very strong oxidant and it has a
quite important role in the organic materials’ oxidation to CO2 by reacting with many
organic pollutant materials in water. The fact that TiO2 particles at nanoscale are used by
attaching them to various surfaces using very different surfacing methods in the literature
removed the problem of TiO2 particles’ separate from water. Since photocatalytic
reactions occur in the catalyst surface, it is expected that the catalysts having the larger
specific surface area have higher catalytic activity. The composite mesoporous structure
and clay layers of TiO2 nano-crystals are highly effective photocatalysts since a structure
including different anatase crystals on the clay layer has a larger surface area. TiO2bentonite composite structure having a large surface area can be prepared easily.
Furthermore, TiO2- bentonite powder can be easily regained from aqueous suspensions
and this provides a potential advantage in terms of separating current. Therefore TiO2bentonite photocatalysts are quite appropriate photocatalysts for practical applications.
The fact that TiO2 is activated with the UV-light which constitutes only a very little
part of the solar spectrum limits the use of this material in practical applications.
Therefore, TiO2‘s photoactivity must be developed for the practical applications. One way
of increasing the photoactivity is to dope TiO2 with transition metals or noble metals and
to slide the absorption band from the UV area to the visible area. As a result of literature
review, it has been determined that “Neodim” and “Praseodim” which form the sub-series
of the transition elements and which are included in the lanthanites or rare earth elements
group are the dopants which increase the catalytic activity most.
The bentonite mineral of which large reserves are found in our country will create
a new opportunity for the waste water treatment with the fact that it enables that
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Praseodim (Pr) and Neodim (Nd) are doped to the bentonite- TiO2 composite which is an
economic adsorbent and which can be produced commercially and economically by using
appropriate scientific methods. These sorbents can be re-used and their regenerations
are possible. In this suggested project it is aimed that the synthesis and characterization
of the bentonit/TiO2/Nd and bentonit/TiO2/Pr materials are actualized using Sol-gel
method and that the sorption properties of these materials are examined experimentally
by using these synthesized materials to treat colorants, which is major impureness
reasons for receiving water.
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Proje No: 2011-07-01-YULAP01
KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA DOĞAL VE SENTETİK KATKI
MADDELERİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL
Yüksek Lisans Öğrencisi Kerim ONGUN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Az çözünen tuzların kristalizasyonu biyolojik sistemlerde de çok önemli bir yer
tutmaktadır. Üriner bölgede taş oluşması dünya genelinde %10 görünme yüzdesine
sahip, çok yaygın bir hastalıktır. Kalsiyum oksalat üriner bölgedeki patolojik kristal
oluşumunun ana bileşenini oluşturur. Ayrıca ısı değiştirici, soğutma kulesi gibi
proseslerde kalsiyum tuzlarının kabuk oluşturması, kirlilik, ısı transferinin düşmesi gibi
ciddi problemlere neden olmaktadır.
İdrar taşları idrarda çözünemeyen ve atılamayan kristallerin bir araya gelmesiyle
oluşur. Günümüzde idrar taşlarının büyük çoğunluğunu ortadan kaldırabilecek etkin
tedavi yolları bulunsa da bu problem pek çok insanı etkilemeye devam etmektedir.
Bu çalışmada gerek endüstriyel gerekse biyomineralizasyon açısından
kristalizasyon mekanizmasının araştırılmasında büyük önem taşıyan kalsiyum oksalat
kristallerinin büyüme mekanizmasına doğal ve sentetik katkı maddelerinin etkisi
incelenecektir. Sentetik katkı maddesi olarak benzensülfonik asit, fenilsüksinik asit ve
polistirensülfonik asit kullanılacaktır. Doğal katkı maddesi olarak özellikle Kayseri
yöresinde çok bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiği iddia edilen Gilaburu (Viburnum
opulus L.) meyvesi kullanılacaktır.
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SUMMARY
The crystallization of sparingly soluble salts is also of primary importance in
biological systems. Urolithiasis is a common disease that has %10 sighting frequency in
the world. There are many surgical and medical treatment against this disease. Calcium
oxalates are the main components of pathological deposits in the urinary tract. The
formation of scales that is caused by calcium salt in heat exchanger or cooling tower
process is lead to serious problems such as pollution, decreasing of heat transfer.
The kidney stones formes because of crystals that don’t resolve in the urine.
Today there are some treatment types that can take away the kidney stones, however
this problem continue to affect humans.
In this study, the effects of natural and synthetic additives on the growth
mechanism of the calcium oxalate crystals, which have great importance both in industry
and biominerallization is going to be investigated. Benzenesulfonic acid, phenylsuccinic
acid and poly(styrene sulfonic) acid are going to be used as synthetic additices. Snowball
tree (Viburnum opulus L.) fruit which is commonly found in Kayseri district and told as a
cure for many illnesses is going to be used as a natural additive.
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Proje No: 2011-07-01-YULAP02
KATKI MADDELERİNİN HİDROKSİAPATİTİN GÖZENEK YAPISINA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra BODUR
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Hidroksiapatit (HAP), Ca10(PO4)6(OH)2 , metamorfik kayaların, tortuların ve
toprağın içinde yer alan önemli bir mineraldir. Ayrıca Ca ve P oluşan, asidik, nötral ve
bazik pH bölgesinde en az çözünen ve termodinamiksel açıdan en kararlı fosfor
bileşiğidir. Apatit, fosfat mineralleri arasında en sık bulunan temel mineraldir ve
hammadde olarak endüstriyel kimyada çok büyük önem taşıyan bir maddedir. Ayrıca
kemik ve dişleri oluşturan inorganik bileşenlerin ana maddesidir. Son yıllarda termal ve
kimyasal olarak stabil bir madde olması, sorpsiyon özelliği ve biyouyumlu bir madde
olması nedeniyle pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Adsorban olarak kullanım
kolaylığı ile özellikle toprağın temizlenmesi ve su işlemlerinde ağır metallerin
adsorbsiyonunda kullanılmaktadır. Hidroksiapatitin, adsorban olarak kirli topraklardan ve
sulardan ağır metalleri (Pb+2, Cd+2, Zn+2, U+4, Sr+2, Al+3, Co+2, Cu+2, Fe+2, Ni+2)
uzaklaştırma özellikleri üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda büyük artış göstermiştir.
Bu çalışmanın amacı, polimerik katkı maddeleri varlığında gerçekleştirilen
kristalizasyon prosesi ile adsorban olarak kullanılacak gözenekli hidroksiapatit üretmektir.
Kristalizasyon prosesi ile düşük maliyette ve yüksek saflıkta ürün elde etmek mümkündür.
SUMMARY
Hydroxyapatite (HAP), Ca10(PO4)6(OH)2 is a mineral present in metamophic
rocks, sediments and soil. It is also major inorganic constituent of bones and teeeth. In
the past few decades, HAP was the subject of many scientific papers due to its high
chemical and thermal stability, unique sorption properties and biocompatibility. Its
sorption properties are of great importance for both environmental processes and various
industrial purposes including fertilizer production, water purification and fabrication of
biocompatible ceramics. It has been studied as a mineral sorbent for metal ions such as
Pb+2, Cd+2, Zn+2, U+4, Sr+2, Al+3, Co+2, Cu+2, Fe+2, Ni+2.
The aim of this project is to synthesize porous hydroxyapatite by crystallization
process that carried out with polimeric additives and investigate its adsorption
mechanisim in aqueous solution. In crystallization processes, its is possible to obtained
products that has very high purity with low production cost.
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Proje No: 2011-07-01-YULAP03
SÜPERKRİTİK İMPREGNASYON YÖNTEMİYLE İLAÇ YÜKLÜ POLİMER KOMPOZİT
TANECİKLERİNİN HAZIRLANMASI
Prof. Dr. Salih DİNÇER
Yüksek Lisans Öğrencisi Kevser SEVİM
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-08-04

ÖZET
Bu projede, yeni sayılabilecek bir yöntem olan süperkritik akışkan (Supercritical
Fluid-SCF) teknolojisi kullanılarak süperkritik CO2 (scCO2) ortamında impregnasyon
yöntemiyle ilaç yüklü polimerik taneciklerin hazırlanması hedeflenmiştir. Bu amaç
doğrultusunda ön denemelerle Ibuprofen (non-steroidal antiinflamatuar), Cefuroxim
Axetile (antibiyotik) ve Paroxetine (antidepresan) arasından seçilecek ilaç hammaddeleri
ile polivinilpirolidon, polimetilmetakrilat kopolimerleri ve siklodekstrin arasından seçilecek
polimerler scCO2 ortamında işlenerek ilacın polimere yüklenmesi ve ilaç-polimer kompozit
taneciklerinin elde edilmesi sağlanacaktır. Tanecikler hazırlandıktan sonra tanecik
büyüklüğü ve dağılımı, tanecik morfolojisi, ilaç yüklemesi ve salımı gibi özellikler tayin
edilecektir. Bu özelliklerle proses parametreleri arasındaki ilişki araştırılarak uygun
özelliklerde taneciklerin hazırlanması için optimum proses koşulları belirlenecektir.
Bu projede kullanılacak olan süperkritik impregnasyon yöntemi, ilaç yüklü
taneciklerin hazırlanmasına yönelik klasik proseslere nazaran çeşitli avantajlara sahiptir.
Bu nedenle, bu yöntemin klasik tanecik tasarımı yöntemlerinin dezavantajlarını ortadan
kaldıracağı ve onlara alternatif teşkil edeceği düşünülmektedir.
SUMMARY
The aim of this project is to prepare drug loaded polymeric microparticles by
supercritical impregnation method. The drugs selected on the basis of preliminary
experiments among Ibuprofen (non-steroidal anti-inflammatory), Cefuroxim Axetile
(antibiotic) and Paroxetine (antidepressant) will be processed with polymers selected
among such as polymethylmethacrylate based copolymers, polyvinylpyrrolidone and
cyclodextrin to form drug-polymer composite particles. After particle formation step,
particular size and distribution, morphology, drug loading and release properties of
particles will be determined. Furthermore, the relationship between these properties and
process parameters will be investigated to determine optimum process conditions for
preparation of particles with desired properties.
The supercritical impregnation method which will be used in this project has
several advantages, compared to classical particle formation processes. Therefore, this
method is expected to be alternative to the traditional particle formation methods
eliminating their disadvantages.
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Proje No: 2011-07-01-YULAP04
MEDİKAL ATIKLARDAN TİO2 ÜRETİMİ, MODİFİKASYONU VE UYGULAMA
ALANLARININ BELİRLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Yasemen KALPAKLI
Yüksek Lisans Öğrencisi Jale ACER
Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Gelişen dünya ve hızla artış gösteren nüfusla birlikte günden güne meydana
gelen atık miktarı da artış göstermektedir. Özellikle metal sektöründeki gelişen üretim
teknolojileri, birtakım olumsuz çevre etkenlerini de beraberinde getirmektedir.
Günümüzde yaygın oranda kullanılan biyomedikal malzemeler, metaller, seramikler,
polimerler ve kompozitler olarak ayrılmaktadır. Son zamanlarda özelliklerine bağlı olarak
titanyum ve titanyum alaşımlarının, medikal ve dental uygulamasında ciddi bir artış
görülmektedir. Titanyumun diğer kullanım alanları ise uzay, uçak ve deniz sanayinde
yoğunlaşmıştır. Metalin, dayanıklılık ve rijit yapısı, düşük özgül ağırlığı ve göreceli hafif
oluşu, yüksek ısılara dayanıklılığı ve korozyona karşı direnci kullanımın bu özel alanlarda
yaygınlaşmasına neden olmuştur. Son otuz yılda metalin yeni işleme yöntemlerinin
gelişimine paralel olarak biyomedikal ürünlerdeki kullanımı artmaktadır. Ancak
biyomedikal ürünlerin üretimleri sonucu açığa çıkan atık talaşlar yeniden kullanılmadığı
için ciddi bir çevre problemine yol açmaktadır.
Meydana gelen medikal malzeme atıkları çevreye katkı sağlayarak
değerlendirilmesi amacı ile araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Atık malzemelerin
özellikleri incelenerek endüstride kullanılabilecek farklı malzemeler hazırlanabilmektedir.
Diğer yandan günümüzde seyreltik manyetik yarıiletkenlerin magnetooptik
malzemelerin ve elektronik cihazların potansiyel uygulamalarında kullanılması,
araştırmacılar için daha çekici hale gelmektedir. Bu alanda bir çok çalışma, TiO2 ile geçiş
metallerinin meydana getirdiği Fe katkılı TiO2, Cr katkılı TiO2 örnekleri gibi seyreltik
manyetik yarıiletken malzemelerin araştırılması konusunda yoğunlaşmaktadır.
Bu projenin amacı olarak, atık medikal malzeme olan Ti6Al4V alaşımı talaşlarının
incelenerek TiO2 üretimi ve elde edilen TiO2 nin karakteristik özellikleri incelenerek
günümüzde ciddi bir araştırma payına sahip seyreltik yarıiletken manyetik malzemelerin
üretimi hedeflenmektedir.
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SUMMARY
Together with the developing world and increasing population, waste proportion
also increases day by day. Especially developing production technologies in metal
industry causes some kind of negative effects on environment. Nowadays common used
biomedical materials are seperated as metals, seramics, polimers and composites. In last
days according to specialities of titanium and alloys of titaniums an importan increase is
seen in medical and dental applications of them. Today, common usage of titanium is
centered in sectors such as space, plane and idustry. Metal’s strenght and rigit structure,
low density and relative lightness, strenght for high temperatures and resistence to
corrosion makes metals usage widespread in these special areas (industy). In last 30
years, in parallel with the developments in new metal treatments, its usage in biomedical
which came off from production of biomedical products and these lead a big environment
problem as they are not used again (not recycled).
The aim of evoluating waste medical materials takes the attention of
researchers. By examining the futures of waste materials, different materials which can
be used in industry can be prepared.
On the other hand, today usage of diluted magnetic semiconductors
magnetooptic materials and electronic devices inpotential applications become more
attractive for researchers. Many studies in this field focuss on subjects which are about
studying diluted magnetic semiconductors materials such as Fe doped TiO2 and Cr doped
TiO2.
The target of this project is the characterization of Ti6Al4V and production of TiO2
from Ti6Al4V biomedical waste chips and production of diluted magnetic semiconductor
materials which have widespread research area by evoluating of characterized proporties
of this TiO2.

377

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-07-02-DOP02
ELYAF TAKVİYELİ TERMOPLASTİK MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE
KARAKTERİZASYONU
Prof. Dr. Ahmet ÜNAL
Doktora Öğrencisi Aylin BEKEM
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2013-01-04

ÖZET
Kimyasal ve/veya fiziksel özellikleri açısından birbirinden farklı iki veya daha fazla
malzemenin aralarında ara yüzey oluşturarak, kimyasal bağ yapmaksızın meydana
getirdikleri yeni malzeme grubuna kompozit malzemeler denir. Kompozitlerin en önemli
avantajı kompozit malzemenin özelliklerinin, kendisini oluşturan diğer bileşenlerden üstün
olmasıdır. Kompozit malzemelerin dayanım değerleri, kompoziti oluşturan bileşenlerin
dayanım değerleri arasında kalmaktadır.
Kompozit malzemelerin yüksek mekanik, kimyasal ve fiziksel özellikler sunması
kullanım alanları genişletmektedir. Kırık cam elyaflı kompozitler, otomotiv endüstrisi başta
olmak üzere çoğu alanda kullanılırken; sürekli elyaflı kompozitler daha yüksek mekanik
özelliklerin gerektiği uygulamalarda büyük öneme sahiptir. Plastik matris günümüz
uygulamalarında termoset plastikten tercih edilmektedir. Bunun nedeni termosetlerin elyaf
malzemelerine yapışmasının kolaylıkla gerçekleşmesi; dolayısıyla fiber-matris arayüzey
bağlantısının kuvvetli olmasının sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra proses edilmesi kolaydır,
dolayısıyla üretim el yatırması gibi basit yöntemlerle bile gerçekleştirilebilmektedir.
Plastik kompozit uygulamalarının özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan yeni
uygulamalarda termosete göre daha iyi özellikler gösteren diğer bir plastik türü olan
termoplastikler kullanılmaya başlanmıştır. Termoplastiklerin yüksek kimyasal dayanım,
yüksek gerinim, esneklik, hafiflik ve geri dönüşüm gibi pek çok avantajları vardır. Ancak
bunlarda yaşanan başlıca problem arayüzeyin oluşumunu sağlayacak yapışmanın
sağlanamaması ve buna bağlı olarak mekanik özelliklerden beklenen performansların
alınamamasıdır. Ayrıca termoplastik kompozit üretimi, termoset kompozit üretimden çok
daha karmaşık prosesler gerektirmektedir. Termoplastik hammaddesi katı durumda
olmasından ötürü, bu hammaddenin öncelikle ergitilip daha sonra takviye malzemesi ile
buluşturulması gerekmektedir. Bu işlem sırasında yüksek viskozitedeki eriyik termoplastik
matrisin, cam elyaflar üzerinde yayılımı takviye düzenini olumsuz yönde etkilemektedir.
Elyaflarda topaklaşma ve ürün homojenizasyonunda bozulmalar bu esnada görülen hata
türleridir.
Termoplastik matrisin sebep olduğu bu gibi zorluklar bu tür kompozitlerin
üretimleri günümüze kadar geciktirmiştir. Fakat günümüzde bu zorluklarla yeni geliştirilen
gerek kimyasallar gerekse de üretim teknolojileri sayesinde termoplastik matrisin
sağladığı avantajlar gün yüzüne çıkmıştır. Bu sayede bugün endüstride üretimi yapılan
termoplastik kompozit uygulamaları enjeksiyon ve ekstrüzyon prosesiyle kırık cam elyafı
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kullanımıyla gerçekleşir hale gelmiştir. Ancak; sürekli elyaflı kompozit üretimine izin veren
proses dünyada yeni gelişmekte olup, henüz ülkemiz endüstrisinde yerini alamamıştır.
Buna sebebi sürekli elyaflarda konsantrasyonun fazla olmasından dolayı, yüksek
viskozitedeki eriyik termoplastiğin fiberlere nüfuzunun proses boyunca homojen olarak
sağlanamamasıdır.
Bu çalışmada termoplastik polimerlerden en düşük yoğunluğa sahip olan
polipropilen matris malzemesi olarak kullanılıp, dayanım ve maliyet yönünden optimum
sonuçlar sunan sürekli ve süreksiz tarzda E-camı ile takviyelendirilecektir. Arayüzey
özelliğinin iyileştirilmesi için çeşitli yapıştırıcı oranları denenerek ara yüzey özelliklerinin
karakterizasyonu ile fiziksel ve mekanik testleri yapılacaktır. Mekanik dayanım
değerleriyle ara yüzey karakteristikleri karşılaştırılarak ideal yapıştırıcı oranı saptanarak
her iki tür kompozit malzemenin de ara yüzeyinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Ardından
üretilen sürekli ve süreksiz kompozitlerin geri dönüşümü sağlanıp, tekrar belirli oranlarda
geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretilecektir. Bu ürünlerin performans özellikleri
ilk üretilen kompozitlere uygulanan benzer testler ile tespit edilecektir. Proje sonunda ilk
üretilen ve çeşitli oranlarda geri dönüştürülmüş kompozitlerin özellikleri karşılaştırılarak,
geri dönüşüm verimi ve ürünün mekanik performansı saptanacaktır. Böylece, termoplastik
kompozit atıkları ve hurdalarının %100 geri kazanımı sağlanarak çevreye zararı
minumuma indirilmiş olacaktır.
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SUMMARY
Composite materials are engineered materials made from two or more
constituent materials with different physical and/or chemical properties which are
interconnected by an interface but remain separate and distinct on a macroscopic level
within the finished structure. Properties of composite materials itself are superior to the
constituent materials, which is the most important advantage of composites. Strength
values of composite materials are among the compressive strength of its constituent
components.
Composite materials with high mechanical, chemical and physical properties,
offer expanded application areas. Chopped glass fiber composites, used in most areas
especially in the automotive industry, whereas continuous fiber reinforced composites
take place in applications that high mechanical properties are needed. In today’s
applications of plastic matrix composites, thermoset plastics are preferred as matrix
materials, because of the fact that adhesion takes place easily between fibers and
thermoset materials which provides a strong interface. In addition, thermosets are easy to
process, so production can be done even very simple methods such as hand lay-up.
In recent applications that are done to improve the plastic matrix composites,
another type of plastics named thermoplastics, which have better characteristic
properties, are being used instead of thermosets, in order to develop the features of
plastic matrix composites. Thermoplastics have many advantages such as high chemical
resistance, high strain, flexibility, lightness and recycling. However, the main problem of
thermoplastic materials is lack of interfacial adhesion which resulting in lower mechanical
performances than expected. In addition, production of thermoplastic composites requires
more complex manufacturing processes than of thermosets. Due to the fact that
thermoplastic materials are in solid state at room temperature, the raw material needs to
be melted at first, than the connection of matrix and reinforcement can be achieved.
During this process, the propagation of the high viscosity melt thermoplastic matrix on the
glass fibers, negatively affect the reinforcement layout. Fiber aggregation and product
homogenization errors are types of distortions that happen in the meantime.
Thermoplastic composite production is delayed until today because of the
production difficulties caused by thermoplastics. But today, these difficulties are
overcome by newly developed manufacturing technologies as well as chemicals, as a
result the advantages of thermoplastic matrix has come on the scene. By this way, in the
industry of today the production of chopped glass fiber thermoplastic composite
application, using injection molding and extrusion, occurs. However, the process allows
the production of continuous fiber composites is a new developing process in the world,
yet could not obtain a place in the industry of our country. This is because of
inhomogeneous matrix-fiber influence due to high viscosity melt thermoplastic behavior
and high concentration of continuous glass fiber.
In this study, the lowest density thermoplastic material, polypropylene will be
used as a matrix material; and both continuous and chopped glass fibers, providing the
optimal results in terms of strength and cost, will be used as reinforcement. In order to
improve interface adhesion, different proportions of binders will be used. Later on, the
interface features of the composites will be characterized in accordance with physical and
mechanical tests to determine the ideal binder kind and proportion that provides the
better interface. Then, continuous and discontinuous composites will be recycled and
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certain amounts of recycled composites will be used to produce discontinuous
composites. The performance characteristics of recycled composites will be determined
with the similar tests. At the end of the project, the first produced composites and
recycled composites will be compared, recycling efficiency and mechanical performance
of the recycled product will be determined. Thus, damages to the environment of
thermoplastic composite waste and scrap will be reduced to minimum by providing 100%
of reclamation.
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Proje No: 2011-07-02-DOP03
YÜKSEK ENERJİLİ ÖĞÜTME YÖNTEMİ İLE NB VE TA BAZLI ELEKTROSERAMİKLERİN ÜRETİMİ
Prof. Dr. Cemalettin YAMAN
Doktora Öğrencisi Mustafa İLHAN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-08-04

ÖZET
Yüksek enerjili öğütme yöntemini (mekanokimyasal yöntem), farklı değirmen
sistemlerinde (Gezegen (Planatery) ve Spex) deneyerek Ba ve Nb bazlı seramiklerin
üretilmesi ve bu seramiklerde liç işlemi kullanılarak demir giderimi çalışılacaktır. Proje
kapsamında üretilen liç edilmiş ve edilmemiş tozlar farklı sıcaklıklarda ısıl işleme tabi
tutularak öğütme ile birlikte ısıl işlemin faz gelişimine etkisi incelenecektir. Üretilen tozlar
hem XRD hem de SEM kullanılarak incelenecek ve tozların floresans özellikleri
ölçülecektir. Ayrıca, üretilen tozlardan üretilecek yüksek yoğunluğa sahip seramiklerin
dielektrik özellikleri ölçülecektir.
SUMMARY
In this project, high-energy milling method (mechanochemical synthesis) will used
to produce Ba and Nb-based ceramics in different milling systems (Planatery and Spex)
and to remove iron from these powder by means of leaching. Leached and unleached
powders will be heat treated at different temperatures to determine the effect of heat
treatment on phase development. Synthesized powders will examined by XRD and SEM
and the fluorescence properties of the powders will be measured. In addition, dielectric
properties of high density ceramics will be also measured.
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Proje No: 2011-07-02-DOP04
KİTOSAN ESASLI MİKROKAPSÜL ÜRETİMİ
Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ
Doktora Öğrencisi A. Gamze ONUK
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-11-02

ÖZET
Sunulan proje çalışmanın amacı; kitosan polimerini kullanarak mikrokapsüller
hazırlamak ve hazırlanacak yapıların biyotıp uygulamalarında kullanılabilirliğini
araştırmaktır. Kitosan; biyouyumlu, nontoksik, biyolojik olarak bozunabilen, hammaddesi
ucuz ve kolay işlenebilen doğal bir polimerdir. Çalışmanın ilk bölümünde; süspansiyon
ortamında çapraz bağlanma ile mikroküreler hazırlanacak ve taramalı elektron
mikroskobuyla alınan mikrograflar incelenerek yüzey morfolojileri değerlendirilecektir.
İkinci bölümde ise kitosan yapıların şişme davranışları kütle veya hacim değişimleri
ölçülerek, boyut dağılımları ZetaSizer ile, hazırlanan kitosan yapıların termal ve
fizikokimyasal özellikleri ise DSC ve FTIR yönetmleri kullanılarak incelenecektir. Kitosan
mikrokapsül yapıların biyotıp uygulaması, kitosan kapsüllerin insan serum albuminini
(HSA) adsorplama kapasitesi ölçülerek belirlenecektir.
Ayrıca, farklı mikrokapsül hazırlama yöntemleri, yeni modifikasyon teknikleri ve
farklı yapıların adsorpsiyon kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar üzerinde yapılmış
araştırmalar da incelenecek ve bu çalışmalar değerlendirildikten sonra yeni deneysel
çalışmalar için reçeteler hazırlanacaktır. Tüm çalışmaların sonunda üretilecek değişik
özelliklerdeki kitosan mikrokapsüllerin in vitro sitotoksik özellikleri belirlenecektir.
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SUMMARY
The purpose of the proposed project is to prepare microcapsules using the
chitosan polymers and analyze its possible uses in biomedicine applications. Chitosan is
a natural biopolymer with non-toxic, biodegradable and biocompatible properties.
Chitosan chemistry is very well known and very easy to handle. The first part of the
project will involve the preperation of microspheres using crosslinking in the suspension
medium. Surface morphologies will be determined from micrographs obtained from SEM.
The second part of the study will involve studying the expansion behaviours of chitosan
constructs by observing the mass and volume changes. Zetasizer will be used to
determine the size distributions. The prepared chitosan constructs will further be
analyzed using DSC and FTIR to determine thermal and physical properties. Biomedicine
applications of chitosan microcapsules will be determined using human serum albumin
(HAS) adsorption capacity.
In addition to this, the studies on different microcapsule preparation methods,
novel modification techniques, increasing adsorption properties of different constructs will
be searched. Depending on theses results, new recipes for new experimental studies will
be developed. As a restult, in vitro cytotoxic properties of different types of new chitosan
microcapsules produced during the course of this study will be determined.
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Proje No: 2011-07-02-GEP01
DEĞİŞTİRİLEBİLİR MÜHİMMAT KULLANABİLEN LABORATUVAR TİPİ BALİSTİK
TEST CİHAZI TASARIMI, ÜRETİMİ VE PARTİKÜL TAKVİYELİ HAFİF METAL
KOMPOZİTLERİN BALİSTİK PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Cem AKÇA
Yrd. Doç. Dr. Yaman ERARSLAN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-11-02

ÖZET
Bu proje, metalik ve kompozit malzemelerden imal edilen zırh malzemelerinin
balistik testlerinin, herhangi bir ateşli silaha ihtiyaç göstermeksizin laboratuvar ortamında
gerçekleştirilebilmesi için gerekli cihazın geliştirilmesi ve imalinin gerçekleştirilerek,
magnezyum ve alüminyum esaslı nano ve mikro karbür takviyeli SiC ve TiC kompozit
malzemeler ile pilot testlerin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla, herhangi bir
itki (pnömatik, hidrolik ya da patlayıcı esaslı) mekanizmasına gerek duymayan, yerçekimi
etkisiyle çalışan ve üzerine ek ağırlıkların eklenmesi veya çıkarılmasıyla (ya da düşme
yüksekliğinin değiştirilmesiyle) çeşitli çap ve ebattaki mühimmatın ve silahın etkisini
oluşturabilen bir cihaz tasarlanmıştır. Cihaz, namlu çıkış hızları 900 m/s hızlara erişen
silahların etkilerini yerçekimi ivmesi altında meydana getirdiği için hareket hızı en fazla
3,2 m/s ve en yüksek hareket süresi de 0,32 s’dir. Bu bağlamda gerçek bir testteki birçok
güvenlik sorununu da ortadan kaldırmaktadır. Cihaz, zırh ve ilgili alanlarda araştırma
yapan tüm araştırmacılar için de güvenli ve hızlı bir test ortamı oluşturacaktır.
SUMMARY
The main aim of this project is to design and manufacture the lab-type ballistic
test apparatus which does not need firearms that carries out the ballistic test of metallic
and composite armor materials and realization of pilot scale tests using Al-based
composite materials. To this end, an apparatus that runs without any pressure-related or
explosive propulsion system but using gravity instead was designed. The apparatus
allows to create the effect of different firearms and ammunition ranging pistols to rifles.
Since the apparatus creates the impact of firearms (which have muzzle velocities up to
900 m/s) using gravity, its terminal velocity only reaches to 3.2 m/s and it travels for only
0.32 s after fired (ran). The lab-type ballistic test apparatus will also provide a secure and
fast working environment to all researchers studying ballistics.
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Proje No: 2011-07-02-KAP01
HİDROTERMAL YÖNTEMLE SENTEZLENEN NANO-TOZLARDAN ANTİMİKROBİYAL
ALÜMİNA (AL2O3) ESASLI SERAMİK FİLTRELERİN ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME
VE EKSTRÜZYON YÖNTEMLERİYLE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Doç. Dr. Cengiz KAYA
Öğr. Gör. Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ, Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV,
Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini, Yrd. Doç. Dr. Yüksel PALACI
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Bu ulusal ve uluslar seviyede planlanan disiplinler arası kapsamlı araştırma
projesinde hidrotermal yöntemle sentezlenen nano-boyutlardaki (20-50 nm) böhmit (γAlOOH) tozları düşük oranlarda (ağırlıkça %1-10 arasında) antimikrobiyal özellik taşıyan
Ag, Cu ve TiO2 içerecek şekilde sentezlenecektir. Daha sonra bu projede ilk kez iki
değişik yöntem kullanılarak (ekstrüzyon ve elektrokinetik biriktirme teknikleri)
antimikrobiyal (bakteri ve virüsleri etkisiz hale getiren) özellik taşıyan ve değişik
gözenekliliğe sahip alümina esaslı filtreler üretilecektir. Ekstrüzyon deneylerinde
kullanılacak olan seramik pastalar sentezlenen tozların uygun yağlayıcı ve bağlayıcılar
karıştırılmasıyla hazırlanıp dizayn edilen iç kalıplar kullanılarak değişik boyutlardaki
filtrelerin üretiminde kullanılacaktır. Elektrokinetik biriktirme yöntemiyle filtre üretiminde ise
ilk aşamada kararlı kolloidal çözeltiler elde edilip, daha sonra bu çözeltiler kullanılarak
paslanmaz çelikten oluşan hedef bir elektrodun üzerinde seramik filtreler değişik
uygulama voltajı ve sürelerinde oluşturulacaktır. Her iki yöntemle elde edilen filtreler
sinterlendikten sonra antimikrobiyal özellikleri, mekanik davranışları ve mikroyapı
özellikleri belirlenecektir. Bu projede üretilecek olan antimikrobiyal seramik filtrelerin
özellikle kimya sanayinde sıvı malzemelerin (örneğin zeytin yağının son kademe
filtreleme işlemlerinde) filtrasyonunda veya içme suyunun filtrasyonu sırasında sıvı
içerisinde bulunan çok değişik bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirmesi nedeniyle çok
geniş uygulama alanı bulabileceği öngörülmektedir. Ayrıca günümüzde kullanılan metal
filtrelerin korozyona uğrama ve metal iyonlarının sıvıya karışma gibi arzu edilmeyen
olayların da elimine edileceği düşünülmektedir. Son olarak iki farklı yöntemle üretilen
seramik filtrelerin yapı ve özellik farklılıkları da irdelenecektir.
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SUMMARY
In this inderdisciplinary research investigation at national and international level,
hydrotermal synthesis will be used to synthesis nano-size bohmite powders (γ-AlOOH)
mixed with Ag, Cu or TiO2 in an attempt to produce alumina based antimicrobial ceramic
filters using extrusion and electrophoretic deposition techniques. Suitable compositions
that contain powders, lubricants and binders will be prepared to obtain an extrudable
ceramic paste for extrusion experiments. For the formation of ceramic filters by
electrophoretic deposition, kinetically stable colloidal suspensions will be prepared by
mixing powders with small amount of dispersant and these suspensions will be used to
produce ceramic filters on metal substrate using different applied voltage and deposition
times. Antimicrobial behaviour as well as structural and mechanical properties of the
sintered ceramic filters produced will be evaluated using various test techniques. It is
assumed that the ceramic filters produced would be widely used in chemical industry fort
he filtration of olive oil and drinking water to catch and eliminate bacterias and viruses. By
the use of antimicrobial ceramic filters in industry some of the disadvantages associated
with metallic filters, such as corrosion and metal ion release to liquid environment wil also
be eliminated.
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Proje No: 2011-07-02-KAP02
KOMPOZİT PELETLERDEN DEMİR TANESİ ÜRETİMİNDE REDÜKLEYİCİ OLARAK
PLASTİK ATIK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
Yrd. Doç. Dr. Burcu Didem ÇORBACIOĞLU, Arş. Gör. Burak BİROL,
Doktora Öğrencisi Nilüfer DUYGULU, Doktora Öğrencisi Aylin BEKEM,
Arş. Gör. İbrahim Gökhan GÜNDÜZ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Son yıllarda klasik pişirilerek sertleştirilen peletlerin yerine, soğukta sertleşebilen
peletler ve redükleyici madde ilaveli kompozit peletler geliştirilmiştir. Bu peletlerin
kullanımına uygun pik demir üretim teknolojileri de pilot tesis boyutundan sanayi
boyutuna doğru bir gelişim göstermiş ve bu konuda ilk ticari tesis Kobe Steel tarafından
ABD’de hayata geçirilmiştir. Bu yeni hammadde ve yeni üretim teknikleri, hem demir çelik
üretiminde yüksek fırının yerini alabilecek yeni teknolojiler ortaya koymakta, hem de
düşük kaliteli hammaddelerin kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanında
düşük işletim maliyeti, yüksek üretim hızı ve yüksek verimlilik gibi avantajlara da sahiptir.
Katı redükleyici ve katkı malzemeleri ilave edilerek üretilen kompozit peletler,
yüksek sıcaklıklarda (1350-1400°C) ve kısa sürelerde (10-20 dk.) redükleyici ergitme
prosesiyle pik demire yakın bileşimde bir ürün verecek şekilde kullanılabilmektedir.
Demir-çelik sektörünün en büyük problemlerinden biri yüksek kok tüketimi ve
bunun getirdiği maliyet oluşturmaktadır. Bu projede tüketimi giderek artan ve atıkları
çevreye zararlı olan plastiklerin, pelet bünyesinde redükleyici olarak kullanılmasıyla, hem
demir-çelik üretiminde kok tüketiminin azaltılarak maliyetin düşürülmesi hem de atık
plastiklerin geri dönüşümlerinin sağlanarak çevreye verdiği zararların azaltılması
hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında yanma sonucu oluşan gazların fiziksel ve
kimyasal analizi gerçekleştirilecek, açığa çıkan gazların temizlenmesi üzerine
çalışılacaktır.
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SUMMARY
Recently the cold bonded pellets and reducer containing composite pellets have
been developed instead of traditionally hardened pellets by sintering. The ironmaking
technologies appicable to these kinds of pellets have improved from pilot plant scale to
the commercial scale. The first commercial plant using this process began production of
iron nuggets in the United States by Kobe Steel, Ltd. These new raw material and
production technologies are capable of taking the place of blast furnace technology and
using law grade raw materials. Furthermore, they have advantages like low operation
costs, high production rates and high productivity.
The composite pellets produced by mixing solid reducer and some additives, can
be used for pig iron like products at high temperatures (1350-1400°C) and in a short time
(10-20 min.) by reducing melting process.
One of the biggest problems of iron and steel industry is high amounts of coke
consumption and the high cost of its production. The aim of this project is to reduce costs
due to coke consumption reduction and environmental damage caused by waste plastics.
This aim can be achieved by recycling waste plastics, of which consumption is increasing
day by day, as reductant in pellet reduction. Besides the gases formed by burning will be
analyzed physically and chemically and the cleaning of these gasses will be discussed.
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Proje No: 2011-07-02-KAP03
NANO VE MİKRO SİC VE TİC PARTİKÜL TAKVİYELİ, SICAK DÖVÜLMÜŞ
MAGNEZYUM KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MİKROYAPI,MEKANİK VE YÜKSEK
SICAKLIK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Yaman ERARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Cem AKÇA
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Magnezyum alaşımları, düşük yoğunlukları ve yüksek özgül mekanik özellikleri,
ağırlık azaltılmasında yüksek potansiyele sahip olma gibi önemli özelliklere sahiptir.
Özellikle otomotiv sanayinde, CO2 salınımının azaltılması amacıyla araçların
hafifletilmesi konusunda belirlenen hedefler, son yıllarda Mg alaşımlarını ilgi çekici hale
getirmiştir. Endüstriyel metalik malzemeler içinde en düşük yoğunluğa, yüksek özgül
dayanıma sahip olması, dökülebilirliğinin iyi ve yüksek basınçlı döküme uygun olması gibi
üstün özelliklerinin yanı sıra göreceli olarak düşük elastitisite modülü, yüksek sıcaklıklara
sınırlı dayanım ve bu dezavantajların geleneksel alaşımlama teknikleri ile aşılamaması
sebebiyle, alaşımın özelliklerinin seramik esaslı takviye elemanları ile geliştirilmesi
zorunluluk haline gelmektedir.
Partikül takviyeli kompozit malzemeler, karıştırma döküm, toz metalürjisi ve
püskürtme biriktirme gibi yöntemlerle üretilebilmelerine rağmen, karıştırmalı döküm
yöntemi, kolay uygulanabilirliği, nihaî şekle yakın parça üretilebilmesi, düşük üretim
maliyeti ve yüksek üretim hızı gibi avantajlarıyla diğer yöntemlerin arasında öne
geçmektedir.
Bu çalışmada, değişen oranlarda (%5, %10 ve %15) mikro (3-5 m) ve nano (501000 nm) boyutta SiC ve TiC partikül takviyesi yapılmış olan AZ91D alaşımından
karıştırmalı döküm yöntemi kullanılarak Mg matrisli partikül takviyeli kompozit üretilmesi
yoluyla kompozit malzemenin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi ve ardından sıcak
dövme işlemi uygulanarak mekanik özelliklerde ikincil iyileştirme elde edilmesi
hedeflenmektedir. Sıcak dövme yöntemi ile ayrıca kompozit malzemede üniform partikül
dağılımı ve daha ince tane yapısı elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada ayrıca sıcak dövme işleminin ve partikül takviyesinin kompozit
malzemenin yüksek sıcaklık davranışına etkisinin, yüksek sıcaklık mikroskobisi ile
incelenmesi ve matris-partikül ara yüzey ilişkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
Elde edilen kompozit malzemelerin özellikleri, mikro sertlik, çekme, çentik darbe
testleriyle ve optik mikroskobi, tarama elektron mikroskobisi (SEM), geçirimli elektron
mikroskobisi (TEM) ve X-ışını kırınımı yöntemleriyle belirlenecektir.
Araştırmanın sonucunda, partikül takviyeli magnezyum kompozitlerinin mekanik
özelliklerinin belirgin derecede gelişmesi öngörülmektedir.
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SUMMARY
Magnesium alloys exhibit promising properties like low density, high specific
strength and suitability for reducing weight of products. Objectives determined to reduce
the emission of CO2 on automotive sector have made magnesium alloys more attractive
recently. Improvement of various properties –such as lower modulus of elasticity and high
temperature resistance- of magnesium alloys using intermetallic particles has become
necessity since they could not be improved using conventional alloying techniques.
At present, particulate reinforced composites are being produced by different
methods, such as stir casting, powder metallurgy, and spray deposition technique.
Among these methods, stir casting is considered to be easily adaptable and economically
viable due to its low processing cost and high production rate. An additional benefit of this
process is the near-net shape formation of the composites.
In this study, it is aimed to improve mechanical properties of AZ91D magnesium
alloy based particulate reinforced composites using various sized nano and micro scale
SiC and TiC particles (1%, 5%, 10%, 15% vol., and 50 nm, 1000 nm, 3-5 mm particle
size) and hot forging. Hot forging also provides a uniform grain distribution and finer grain
size.
It is also aimed to determine the effect of particle reinforcement and hot forging
on the matrix-particle interface using high temperature microscopy. Properties of
produced composites will be determined by means of microhardness test, tensile test,
impact test and optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), transmission
electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction techniques.
It has been forseen that the mechanical properties of magnesium composites to
be significantly improved as a result of this research.
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Proje No: 2011-07-02-YULAP01
KİMYASAL VE BİYOMİMETİK YÖNTEMLE SENTEZLENMİŞ HİDROKSİAPATİT
TOZLARININ KARAKTERİZASYONU VE SİNTERLENEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Deniz UZUNSOY
Yüksek Lisans Öğrencisi Türkay YILDIZ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
İnsan yapımı malzemelerin tedavi amaçlı kullanılmasına ilişikin olan istek
biyomalzeme alanındaki çalışmaları tetiklemiştir. İnsan vücudundaki kemiklerin %60 ı
hidroksiapatite kimyasal kompozisyon olarak benzer olan kalsiyum fosfatlardan
oluşmaktadır. Kalsiyum fosfatlar hidroksiapatit (HA; Ca10(PO4)6(OH)2 ), trikalsiyum fosfat
(TCP, Ca3(PO4)2) ve bruşit gibi (CaHPO4-2H2O ) çok değişik formlarda bulunmaktadır.
Bir biyomalzeme olan hidroksiapatit kemiğin mineral yapısına benzerliğiyle vücut
tarafından kolayca kabul edilen, yüksek biyouyumluluğa sahip bir implant malzemesi
olarak ortopedi ve diş hekimliğinde kullanılmaktadır. HA, termodinamik olarak fizyolojik
sıvının pH, sıcaklık ve kompozisyonunda en kararlı kalsiyum fosfat seramiğidir. Vücuttaki
en sert malzeme olan minenin yaklaşık %96 sı hidroksiapatittir. Ancak hidroksiapatitin
mekanik özellikleri zayıftır, plastisitesi yoktur ve bu yüzden kırılgandır. Buna rağmen
kollajen fibriller tarafından mekanik özellikleri telafi edilir ve kollajen fibrillerle mükemmel
bir uyum içinde biraraya gelerek doğal kompozit olan kemikleri meydana getirirler.
HA tozları; hazırlanma koşullarına örneğin kullanılan reaksiyon sistemleri,
başlangıç malzemeleri, pH, sıcaklık, kalsinasyon sıcaklığına bağlıdır. Gözenek hacmi ve
boyut dağılımı büyük ölçüde hem sinterleme sıcaklığına hem de sinterleme yöntemine
bağlıdır. Sinterlenmiş hidroksiapatitin mekanik özelliklerini geliştirmek için tanecik boyutu
ve şekli, tanecik dağılımı ve topaklanma gibi önemli parametrelerin kontrolüyle toz
prekürsörün özellikleri araştırılmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle kimyasal ve biomimetik yöntemle sentezlenmiş
hidroksiapatit tozların karakterizasyonu yapılacaktır. Ardından preslenmiş tozun farklı
sıcaklıklarda sinterlenmesi ve sinterlenmiş bu HA tozlarının karakterizyon işlemi
gerçekleştirilerek, sinterlenme kabiliyeti araştırılacaktır.
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SUMMARY
The desire to introduce man-made materials into the treatment of the human
body has prompted a wave of research into the field of biomaterials. Around 60 wt% of
human bone is made of a calcium phosphate (CaP) mineral with a chemical composition
similar to that of hydroxyapatite. Calcium phosphate is found in a variety of forms which
are well-known in the art, such as hydroxyapatite (HA (Ca10(PO4)6(OH)2), tricalcium
phosphate (TCP, Ca3(PO4)2) and brushite (CaHPO4-2H2O ).
Hydroxyapatite has gained clinical acceptance in many areas of orthopedics and
dentistry as an implant material with high biocompability. HA is thermodynamically the
most stable calcium phosphate ceramic compound at the pH, temperature and
composition of the physiological fluid. Enamel which is the hardest material in the body
comprises approximately %96 HA. However, by reason of low mechanical properties and
no plasticity, HA is a fragile material. Nevertheless collagen fibrils compensate low
mechanical properties of HA.
HA powder is sensitive depending on preparation conditions e.g. the reaction
system used, starting material, pH, temperature, ripening time, calcination temperature,
etc. Pore volume and size distribution greatly depends on both sintering temperature and
sintering method. In order to improve the mechanical properties of sintered
hydroxyapatite, the properties of the powder precursors have been studied by controlling
important parameters such as particle size and shape, particle distribution and
agglomeration.
In this study; characterization of hydroxyapatite powders synthesized by chemical
and biomimetic techniques, sintering of hydroxyapatite powder and pressed powder at
different temperatures, characterization and sintering abilities of tempered HA powders
will be investigated in detail.
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Proje No: 2011-07-02-YULAP02
KATI HAL  ALFESİ →  ALFESİ FAZ DÖNÜŞÜM MEKANİZMASININ
ARAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa Onur ÇETİN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Proje çalışmasında alüminyum alaşımlarında karşılaşılan  AlFeSi fazlarının
homojenizasyon tavlaması sırasında  AlFeSi fazına dönüşüm mekanizmasının
incelenmesi gerçekleştirilecektir. Söz konusu fazların döküm sırasında nasıl oluştuklarına
dair literatürde çalışmalar bulunmaktadır. Ancak literatürde katı halde bu faz
dönüşümünün nasıl gerçekleştiği kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan teorik
yaklaşımların doğruluğu ise pek çok gerçek uygulamada doğrulanamamaktadır. Bu
çalışmada metalografik incelemelerle katı halde  AlFeSi →  AlFeSi dönüşümü
incelenecek, çekirdeklenme ve büyüme mekanizmaları araştırılacaktır. Araştırmada
metalografik yöntemler ve transmission elektron mikroskobik incelemeler kullanılacaktır.
Oluşan çekirdeklerin ana faz ile kristalografik uyumu, potansiyel çekirdeklenme noktaları
araştırılacaktır.
Demirce
zengin
intermetaliklerin
türleri
alüminyumun
alaşımlarının
şekillendirilmesinde son derece önem göstermektedir. Bu nedenle üretim sırasında
yapıda oluşan  AlFeSi fazlarının homojenizasyonla  AlFeSi fazına dönüştürülmesi
genel bir endüstriyel uygulama olduğundan bulgular ve meknizmanın aydınlatılması
homojenizasyon işleminin veriminin arttırılması ve bu işlemin daha ekonomik olarak
gerçekleştirilmesine fırsat oluşturacaktır.
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SUMMARY
The cast structure of the wrought alloy Aluminum products basicly formed by
aluminum dendrites and AlFeSi based insoluble intermetallics that were solidified
between these. These intermetallics can be in different types according to the cooling
rate of the alloy and Fe/Si ratio in the composition. İn the extrusion billets that were
produce by DC from the AA6063 alloys the structure contains more β AlFeSi phases.
This phase is needle formed and effects the further extrusion process and product quality
in a bad way in the Homogenization heat treatment process, β AlFeSi type intermetallics
break into  AlFeSi phases which are more round and stable.  and  AlFeSi amounts
in the billet structure after homogenization are effected from the cast conditions and the
heat and time of homogenization.
In the literature to define the types of AlFeSi intermetallics in the aluminum matrix
many techniques have been used. One of these techniques is XRD phase analysis. As
AlFeSi intermetallics are very few in the Al matrix analyzing these is impossible using
XRD. A widely used technique to overcome this difficulty is using XRD after solutionizing
matrix in a solution and separating it from the remaining intermetallics by distilling.
In the study the kinds of intermetallics in the structure will be defined by
transmission electron microscopy (TEM) and the rate of these phases to each others will
be defined in order to find the effect of annealing time and temperature on the rate. The
findings will further be compared with the former study which used light microscope. By
this way the reliability of this study will be evaluated. All these research is going to help us
to have a better understanding of the kinetics of intermetallics phase transformation.
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Proje No: 2011-07-02-YULAP03
YALVAÇ BÖLGESİ DÜŞÜK TENÖRLÜ CEVHERİ İÇİNDEKİ İLMENİT VE HEMATİTİN
FLOTASYON VE MANYETİK YÖNTEMLERLE AYRILMASI
Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
Yüksek Lisans Öğrencisi Köksal YILMAZ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-08-04

ÖZET
Isparta YALVAÇ yöresindeki düşük tenörlü demir cevherlerden alınan temsili
numunenin analizleri aşağıdadır.
 Al2O3 (%36,67), CaO (%0,41), Fe2O3 (%24,19) SiO2 (%26,07) ve TiO2 (4,46).
Cevher içindeki demir minerallerini ve Titan mineralini (ilmenit) diğer esas gang
mineralleri olan Al2O3 ve SiO2 den ayırmak için fiziksel testler; manyetik ayırma testleri,
flotasyonla ayırma testleri yapılacaktır. Cevher ısısal işlem sonrası redükleme ile
manyetiklik kazandırılması sağlanarak değişik şiddetlerde 5000-20000 gause arasında
manyetik alan şiddetli ayırıcı kullanılacaktır. Demir cevherlerinde manyetik cevherleri
ayırmak için genellikle düşük manyetik alan şiddetleri 3000-5000 gauss kullanılır. Bu
ayırmalarda orjinal numune üzerinde ısı etkileri araştırılacaktır. Değişik ısı derecelerinde
ısıtıldıktan ve gerektiğinde ilave redükleme ile bu minerallerin manyetik özellikleri
incelenerek birbirinden ayrılma imkanı araştırılacaktır. Ayrıca bu minerallerin flotasyonla
birbirinden ayrılma imkanları değişik reaktif kombinazyonları kullanılarak cevherin oda
sıcaklığı ve belli sıcaklıklara ısıtıldıktan sonra içindeki minerallerin birbirinden ayrılma
olanakları incelenecektir.
SUMMARY
The analysis of the leading sample taken from the ore in ISPARTA Yalvaç are
below
 Al2O3 (%36,67), CaO (%0,41), Fe2O3 (%24,19) SiO2 (%26,07) ve TiO2 (4,46)
To separate the iron, titan minerals and other essence gang minerals, Al2O3 ve
SiO2, magnetic separation tests and separation with flotation methods will be used as
physical tests.
In magnetic separation tests, separators which have 5000-20000 gauss range
magnetic field force will be used. In this process the heat effects will be studied on
original samples. It use generally to be separation iron mine 3000-5000
gauss.Investigating the magnetic characteristics of these minerals by heating and
reduction if necessary, the probability of separation of the minerals will be analyzed. In
addition to that, the separation scope of these minerals by means of flotation method in
room temperature and at different temperatures will be investigated by using different
reactive combinations.
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Proje No: 2011-07-02-YULAP04
İZOFİTALİK POLYESTER REÇİNE MATRİSLİ SÜREKLİ E-CAMI VE BAZALT FİBER
DESTEKLİ KOMPOZİT MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU
Prof. Dr. Ahmet ÜNAL
Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçegül GÜMÜLCİNE
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Günümüzde teknolojik/ileri teknolojik uygulamalarda hızla ilerleyen malzeme
çeşitliliği ve talepler doğrultusunda farklı özellikler gösteren kompozitlere olan talep
süratle artmaktadır. Artan bu gelişmiş malzeme talepleri arasında hafiflik ve sağlamlık
özelliklerini en iyi sağlayabilecek malzemelere olan, talepleri karşılayacak en iyi
alternatiflerden bir tanesi de sürekli fiber ile desteklenmiş plastik matrisli kompozitlerdir.
Plastik matrisli kompozitler hafiflik, yüksek dayanım özelliklerinin yanı sıra düşük
maliyet kolay uygulanabilirlik, korozyon dayanımı özellikleri ile geniş uygulama alanı
bulmaktadırlar. Günümüzde en çok tercih edilen plastik matris malzemesi termosetlerdir.
Termoset
malzemeler,
düşük viskoziteli
olmalarından
ötürü, fiberler ile
takviyelendirildiklerinde iyi yapışma sağlamakta ve kuvvetli bir ara yüzey oluşturmaktadır.
Bu sayede yüksek mekanik performans özellikleri kazanmaktadır.
Genel amaçlı polimer matrisli kompozit uygulamalarında takviye elamanı olarak
cam fiber kullanımı öne çıkmaktadır. Bunda yüksek performans sergileyen fiber çeşitleri
arasında en ekonomik olma özelliğinin de payı büyüktür. Kompozit malzemeden
beklenen dayanım, fiber boylarının artması ve en üst limit olarak sürekli fiber kullanımı ve
sürekli fiberlerde fiber hacim oranını arttırmakla sağlanmaktadır. Beklenen dayanım halen
sağlanamıyorsa fiber malzemesini değiştirmek yararlı olacaktır. Bunun için son birkaç
yılda geliştirilen bazalt fiber, cam fiberlere alternatif olarak geliştirilmiş bir fiber türüdür.
Elastiklik modülü ve dayanım özelliklerinin E-camı fibere göre daha yüksek olduğu
söylense de, literatürde özellikle dayanım değerleriyle ilgili çelişkiler mevcuttur ve
özelliklerinin araştırılmasına halen devam edilmektedir.
Bu çalışmada termoset bir malzeme olan izofitalik polyester reçine matris
malzemesi olarak kullanılacaktır. Takviyelendirme ise E-camı fiber ve bazalt fiberle
yapılacaktır. Takviye elemanı uygulaması sürekli fiber, dokuma kumaş ve keçe kumaş
kullanımı ile olmak üzere üç farklı formda olacaktır. Üretim öncesi fiber yapıları bir
gerdirme düzeneğine yerleştirilecektir. Bu fiberler termoset kalıplamayı gerçekleştirmek
için özel olarak tasarlanmış olan kalıba yerleştirilerek kompozit üretimi
gerçekleştirilecektir. Üretim, endüstride yaygın olarak kullanılan ve vasat ürün kalitesi
veren el yatırması yöntemi yerine hot izostatik pres ile yapılacaktır. Böylece her iki yüzü
düzgün, minimum gözenekte ve near net shape bir ürün elde edilecektir.
İki farklı fiber türü ile üretilen kompozit malzemelere fiziksel ve mekanik testler
uygulanarak malzemeler karakterize edilecektir. Fiziksel testlerden ilk olarak yoğunluk
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tayini ve nem absorpsiyonu testi yapılacaktır. Mekanik testlerden başlıca çekme olmak
üzere, üç noktalı eğme ve Charpy darbe testleri yapılacaktır. Ayrıca mekanik testler
sonucunda kırık kesit analizleri optik ve elektron mikroskoplarında yapılacaktır. Mekanik
testlerden arta kalan kısımları ise kalsinasyon testine tabi tutularak, numunelerin fiber
hacim oranları tespit edilecektir. Bu testler ve analizler sonucunda fiber türlerinin birbiri
üzerindeki üstünlükleri tespit edilecektir. Bu şekilde alternatif malzemelerin kullanımı ile
gelişmiş özelliklerde kompozit malzemelerin üretimi sağlanacaktır. Ayrıca çalışmanın
sonunda özellikleri belirlenen bazalt ve E-camı fiberler aynı kompozit yapı içersinde
kullanılarak hibrit kompozit uygulamasının da denenmesi planlanmaktadır.
SUMMARY
Today rapidly advanced materials diversity of technological/advanced
technological applications and on increasing rapidly demand for composites showing
different characteristics. Between increasing demands of these advanced materials
lightness and strength properties of the materials to provide the one of best alternative is
the continuous fiber reinforced plastic matrix composites.
Plastic matrix composites as well as characteristic of lightweight and high
strength, side with a wide range of applications with low cost, easy applicability, corrosion
resistance properties. Today, the most preferred plastic matrix materials are
thermosetting. Thermosetting materials reinforcement with fiber, provide good adhesion
and constitute strong interface.
General-purpose polymer matrix composite applications stand out use of glass
fiber as a reinforcement element. With use of discontinuous fibre rather than continuous
fibres in the direction of force the higher strength values can be obtained.The expected
strength of composite material, the fiber length increases and as the upper limit of using
the continuous fibers and fiber-volume ratio increases of continuous fiber is provided. The
expected strength is still not be achieved it would be useful to change the fiber material. It
was developed for the last few years, basalt fiber, glass fiber as an alternative to an
improved type of fiber. Modulus of elasticity and strength properties of the E-glass fiber is
said to be higher than, in the literature there are some contradictions especially strength
values and the features are still investigating.
In this study, thermosetting isophtalic polyester resin will be used as a matrix
material. Reinforcement will be continuous glass fiber and basalt fiber. Application of
reinforcement element in three form will be done for continuous fiber, woven fabric and
mat. Before the production process of the fiber structure will be put in a stretch kit. For the
achievement of the composite production, these fibers will be placed on a special die
which is designed for thermoset molding. This production will be different from the hand
lay-up method. Production will be done by using hot ishostatic press instead of had lay-up
which is commonly used in industry and gives low product quality. In this way both sides
smooth, near net shape, the minimum prosity a product will be obtained.
Composite materials which are produced two type of fiber, will be characterized
by applying the physical and mechanical tests. Firstly density and moisture absorption
test will be done in physical tests. Mechanical tests primarily the tensile test, than threepoint bending and Charpy impact tests will be done. Besides result of mechanical tests,
cross-sectional analysis of fracture will be done at optical and electron microscobe. The
remaining parts of the mechanical tests, are subjected calcination tests thus fiber volume
fraction of samples will be determined. The result of these tests and analysis, the
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advantages of fiber types will be determined on each other. In this way with utilize the
alternative materials improved properties composite materials produce obtained. Also the
conclusion of this study, determineted properties basalt fibers and glass fibers by using in
the same composite structure, experience the hybrid composite application is planned.
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Proje No: 2011-07-02-YULAP05
AG-TİO2 ANTİMİKROBİYAL NANO KOMPOZİT TOZLARININ ÜÇ BOYUTLU METALİK
FİLTRELER ÜZERİNE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİ KULLANILARAK
KAPLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
Doç. Dr. Cengiz KAYA
Yüksek Lisans Öğrencisi Cansu NOBERİ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Önerilen yüksek lisans araştırma projesi üç ana çalışma başlığı altında
yürütülecek olup ilk aşamasında nano-boyutlardaki gümüş-titanyum dioksit antimikrobiyal özellik taşıyan tozlar hidrotermal yöntemle sentezlenip karakterize edilecektir.
Projenin ikinci aşamasında sentezlenen nano-tozların kullanılmasıyla elde edilen su alkol bazlı kolloidal çözeltilerden elektrokinetik biriktirme yöntemi kullanılarak üç boyutlu
metalik filtreler üzerinde nano-yapılı anti-mikrobiyal kaplama tabakalarının elde edilmesi
araştırılıp projenin üçüncü aşamasında ise kaplanan metalik filtrelerin antimikrobiyal/bakteriyal, fiziksel ve mekanik özellikleri detaylı olarak belirlenecektir.
Bu projenin, günümüzde dünyada ve ülkemizde çok ivedi olarak çözüm bekleyen
ve virüslerin/bakterilerin neden olduğu problemlere, uygulanabilirliği kolay ve yüksek olan
teknolojik bir çözüm önermesi ve bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir çalışmanın
yapılmamış olması özgün değerini oluşturmaktadır. Ayrıca ilk kez kendi kendini
temizleyebilen (fotokatalitik) titanya ilave edilmiş gümüş tabakaları da elde edilerek
filtrelerin zamanla tıkanma probleminin de önüne geçileceği öngörülmektedir. Bu projenin
başarı ile tamamlanması, bu salgın nedeni ile büyük kayıplara maruz kalan özellikle ilgili
çiftçilik sektörü ve turizm sektörü başta olmak üzere ülkemiz ekonomisine büyük katkılar
sağlanacağı ve bu nedenle projenin etki alanının ülkemizde olduğu kadar dünyada da çok
geniş olacağı öngörülmektedir.
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SUMMARY
The proposed master research project will be conducted under three main
activities. During the first stage of the project, anti-microbial nano-size silver-titanium
dioxide powders will be synthesised using hydrothermal technique and various
characterisation techniques will be used for the characterisation of the obtained powders.
This activity will be followed by the preparation of water and alcohol-based stable
colloidal suspensions suitable for coating of 3-D metallic filters using electrophoretic
deposition. In the final stage of the project, characterisation studies, such as physical,
mechanical and anti-microbial properties of coated layer will be undertaken.
The present project proposes an effective solution for a world-wide problem
waiting for an immediate answer and as far as we know there has not been any study on
the subject and technology offered in this project. Furthermore, first time in the present
work, coating layers containing titania which shows photocatalytic effect (self cleaning
under UV) and silver will be studied. Our national economy as well as world population
will benefit from the outcomes of the proposed project and it is expected that it will have a
wold-wide impact across Europa, America and the rest of the world.
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Proje No: 2011-07-02-YULAP06
ETİ SEYDİŞEHİR ALÜMİNASINA AŞILAMA VEYA ÇEKİRDEKLEME YÖNTEMİYLE
SİNTERLENME KABİLİYETİ KAZANDIRILMASI
Doç. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Selin ENGÜRLÜ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Alümina yüksek ergime sıcaklığına, dayanıma ve sertliğe sahip seramik esaslı bir
mühendislik malzemesidir. Ülkemizde alümina esaslı seramik malzemelerin kullanımı
giderek yaygınlaşmaktadır. Yüksek alüminalı seramik malzemelerin üretiminde kullanılan
alüminanın belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Seydişehir alüminasının teknik seramik malzeme yapımına yönelik olarak
değerlendirilmesi son yıllarda oldukça önem kazanmaktadır. Eti Seydişehir Alüminyum
tesislerinde üretilen alumina büyük partikül boyut dağılımı, yüksek empürite içeriği ve
yüksek oranda ara alümina fazları içermesi gibi nedenlerden ötürü, teknik seramik
malzeme üretimine uygun değildir. Bu sebeble, yapılan çalışmalar toz kalitesinin
geliştirilmesi ve sinterleşme özelliklerinin iyileştirilmesi yönünde yoğunlaşmaktadır. Bu
kapsamda, yıkama işlemi ile empürite miktarının azaltılmasına, kalsinasyon ile kararlı
faza dönüşümün sağlanmasına ve geleneksel öğütme ile tane boyutunun düşürülmesine
yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmada, Seydişehir alüminasına yıkama ve kalsinasyon işlemleri
sonrasında, jetmill öğütme işlemi uygulanacak ve elde edilen Al2O3 taneleri üzerine sol
jel yöntemiyle TiO2 partikülleri kaplanacaktır. TiO2 ile kaplanan Al2O3 tozları kuru
presleme ile şekillendirildikten sonra farklı sıcaklık ve sürelerde sinterleme işlemine tabi
tutulacaktır. Elde edilen son ürünün mikroyapı, mekanik ve fiziksel özellikleri TiO2
ilavesinin alüminanın sinterlenebilirliğinin arttırılmasına etkisi bir çok karakterizasyon
tekniği (SEM, XRD VE Sertlik vb.) ile araştırılacaktır.
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SUMMARY
Alumina is a ceramic-based engineering material having high melting
temperature, strength and hardness. Using of alumina-based ceramic materials is
becoming increasingly widespread in our country. Alumina is used for the production of
high-alumina ceramic materials which must exhibit certain properties.
In recent years, Seydisehir alumina’s have been attracting considerable amount
of attention about construction of technical ceramic materials. The alumina which is
produced by Eti Seydişehir Alüminium factory is not eligible to produce technical ceramic
material because of large particle size distribution, high impurity content, intermediate
alumina phases contain a high proportion. For these reasons, Studies focus on improving
the quality of powder and developing the sintering properties. In this context, there are
several researches about reducing the impurities by washing, and also about providing
phase transition from metastable phases to the stable phase of alumina (alpha alumina)
by calcination and reducing the grain size with the traditional grinding approaches. .
In this study, after washing and calcination processes, jetmilling will be
implemented owing to this process then Al2O3 particles which were obtained will be
subjected to coating with TiO2 colloidal particles by sol-jel method. Subsequently the
ceramic powders will be shaped by dry pressing, they will be sintered at different
temperatures and times , respectively. Finally, the microstructure, mechanical behaviour
and physical properties of the final products will be analyzed by several characterization
techniques ( SEM, XRD, and Hardness etc.) to assess the effects of the TiO2 addition on
the sinterability of alumina.
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Proje No: 2011-07-04-DOP01
CANİNE PARVOVİRUS’E AİT ANTİJENİK ÖZELLİKLİ SENTETİK PEPTİDLERİN
SENTEZİ VE BİYOKONJUGATLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE
Doktora Öğrencisi Serap DERMAN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Yeni ve etkili polimerik sistemlerin geliştirilmesi ve spesifik kontrollü dağılım
formülasyonlarının hazırlanıp uygulanması biyoteknolojide ileri ilaç uygulamalarının
bugünü ve geleceği açısından büyük olanaklar sunmaktadır. Biyoteknolji, stratejik
amaçlar hedefleyen ve biyolojik yapılardan nanoboyutlarda malzemeler üretmeye ve
araştırmalara odaklanan nanoteknolojinin bir alt bölümüdür. Birincil yapı malzemeleri
DNA ve peptidler (yada peptidomimetik), nanomalzeme sentezi için başlangıç malzemesi
olarak yaygın bir şekilde araştırılmaktadır. Birden çok işlevleri (hücre hedefleme, ilaç
dağılımı ve biyogörüntüleme) ile nanoboyutlu malzemeler (5-100 nm) terapötik ajanlar
olarak kullanılmak amacı ile son yıllarda ortaya çıkmıştır. Lipozomal taşıyıcılar, amfifilik
kopolimerler, silika esaslı parçacıklar, kolloidal sistemler vb. gen dağılımı, biyogörüntüleme ve ilaç dağılım gibi tıbbi uygulamalar için incelenmeye çalışılmıştır. Öte
yandan, virüs parçacıkları, ferritin, diğer protein ve doğal polimer moleküllerinden
esinlenilerek gerçekleştirilen sistemler genetik ya da kimyasal değişiklikler ile son derece
farklı formlarda hazırlanabilmektedirler. Polimerlerin biyomoleküllerle etkileşiminin
incelenmesi, gerek canlı organizmadaki davranışlarının anlaşılmasında, gerekse de
biyoseperasyon ve biyokonjugasyon teknolojisinin geliştirilmesi için önem taşımaktadır.
Bu projede polimerlerin, Canine Parvoviruse ait antijenik peptid bölgeleri ile etkileşiminin
incelenmesi (fiziksel kompleks oluşturulması yolu ile) ve “çapraz bağlayıcılar” varlığında
suda çözünebilen polimer-peptid, protein-peptid konjugatlarının sentezlenmesi ve
sonrasında komplekslerin ve konjugatların fiziko-kimyasal analizlerinin gerçekleştirilmesi,
yapı işlev özelliklerinin araştırılması hedeflenmiştir.
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SUMMARY
The development of new and effective polymeric systems and the preparation
and application of specific controlled delivery formulations offer enormous possibilities in
the present and in the future of advanced pharmaceutical application in biotechnolgy.
Bionanotechnology, a subdivision of nanotechnology, focuses on research and
development of novel nanoscale materials from biological building blocks for strategic
purposes. Primary building materials, DNA and peptides (or peptidomimetics), have been
extensively studied as starting materials for nanomaterial synthesis. Nanosized materials
(5-100 nm) with multiple functionalities (cell targeting, drug delivery, and bioimaging)
have emerged over the recent years as promising therapeutic agents. Liposomal carriers,
amphiphilic co-polymers, silica-based particles, colloidal systems etc. have been explored
for medical applications such as gene delivery, bio-imaging, and drug delivery. On the
other hand, systems inspired from virus particles, ferritin, and other protein and natural
polymer molecules can be prepared different forms with genetic and chemical
modifications. Investigation of the interaction of polymers with biomolecules is important
as well as understanding the behavior in living organism and developing bioseperation
and bioconjugation technology. In this project we aimed to investigate the interaction (by
physical complex formation) of synthetic polymers with antigenic peptide region of Canine
Parvovirus and synthesis of covalent conjugates by using “cross linkers” and than the
realization of physico-chemical analysis and investigation of structure-function properties
of complexes and polymer-peptide, protein-peptide conjugates.
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Proje No: 2011-07-04-GEP01
FINDIK YAĞINDAN YENİ BİR YÖNTEMLE METİL ESTER ELDESİ
Yrd. Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN
Doç. Dr. Sevil YÜCEL, Müh. Cem KESGİN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2013-05-02

ÖZET
Dünya fındık üretiminin yaklaşık %70’ini gerçekleştiren ülkemizde üretilen
fındıklardan elde edilen fındık yağının, Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı her geçen gün
artış göstermektedir. Son yıllarda yemeklik yağ olarak farklı bir çeşit olarak karşımıza
çıkan fındık yağından çok değerli kimyasallar ve ürünlerin eldesi mümkün olup, bu şekilde
dönüşüm gerçekleştirilerek yapılacak ihracat ile ülkemiz yüksek miktarda katma değer
kazanacaktır. Bu bağlamda, proje kapsamında fındık yağından transesterifikasyon
reaksiyonu ile son yıllarda yeni bir metot olarak karşımıza çıkan mikrodalga yöntemiyle
metil ester üretimi gerçekleştirilecektir. Organik sentez reaksiyonlarında kullanılmakta
olan mikrodalga yöntemi son yıllarda kısa reaksiyon süresi, yan ürünlerin oluşumunda
önemli ölçüde azalma gibi sağladığı önemli avantajlarından dolayı metil ester eldesinde
kullanılmaya başlanmıştır. Fındık yağından bu yöntem kullanılarak metil ester eldesi için
literatürde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.. Üretilen metil esterin çok çeşitli
kullanım alanları mevcuttur. Günümüzde metil esterlerin en yaygın kullanımı olan
biyodizelin yanı sıra, kozmetik ve eczacılık ürünleri ile yumuşatıcı, sabun ve deterjan
sanayi başlıca kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Üretilen metil esterler hangi alanda
kullanılacaksa ona uygun saflaştırma ve iyileştirme işlemlerine tabi tutulurlar. Proje
kapsamında fındık yağından NaOH, KOH gibi farklı katalizörler ile metil alkol, etil alkol,
izo-propil alkol gibi farklı yapıdaki alkoller denenerek, farklı reaksiyon koşullarında
(katalizör miktarı, substrat mol oranı, reaksiyon süresi ve sıcaklığı gibi) üretim
yapılacaktır. Elde edilen deneysel sonuçlar için deneysel tasarım gerçekleştirilecek ve
sonuçlar istatistiksel analiz ışığında incelenerek, optimum üretim koşulu belirlenecektir.
Hammadde olarak kullanılan yağ ile farklı koşullarda elde edilen ürünler için
karakterizasyon çalışması yapılacaktır. Çalışmanın son aşamasında, üretilen metil esterin
öncelikli olarak biyodizel amaçlı kullanımı ile diğer kullanım alanları araştırılacak,
laboratuar ölçeğinde üretilen metil ester ürünün büyük ölçekte üretilmesi durumundaki
ekonomik analizi irdelenecek ve gelecekte ticari ölçekte üretilmesi durumunda AB
ülkelerine ihracı için bir senaryo oluşturularak, içerdiği kimyasal maddeler açısından
AB’nin öngördüğü REACH (kimyasalların tescili, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması)
tüzüğü kapsamında değerlendirmesi yapılacaktır.
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SUMMARY
The export to European Union of hazelnut oil obtained from hazelnuts produced
in our country which has approximately 70% of the world hazelnut production is
increasing sharply. It is possible to obtain valuable chemicals and products from hazelnut
oil as a different kind of cooking oil we face in recent years, our country will gain a high
amount of added value with this export after the conversion processes. In this context, in
recent years, a new method of methyl ester production from hazelnut oil with
transesterification reaction will be applied in the scope of the project. This new method
called microwave method is being used in organic synthesis reactions in recent years, it
has been used for obtaining methyl ester due to provide significant advantages such as
short reaction time and a significant decrease in the formation of by-products. This
microwave method for the synthesis of hazelnut oil methyl ester has not been tested
previously in the literature. There are lots of application areas of methyl ester product in
the industry. Today, in addition to the most common use of methyl ester as biodiesel,
cosmetic and pharmaceutical products, plasticizer, soaps and detergent industry are the
major application areas for methyl esters. Methyl esters are subjected to purification and
treatment methods according to their application area. In the scope of the project, the
methyl ester production will be performed with different catalysts such as NaOH and
KOH, by trying out different alcohols such as methyl alcohol, ethyl alcohol and iso-propyl
alcohol in different reaction conditions (amount of catalyst, substrate molar ratio, reaction
time and temperature etc.). Experimental design will be made for the obtained
experimental results, these results will be evaluated according to the statistical analysis
and the optimum production condition will be determined for this process. The
characterization work will be carried out for raw material and products obtained in
different conditions. In the last stage of the study, primarily the usage as biodiesel of
methyl ester product and other application areas will be investigated, economic analysis
will be examined in the state of large scale production of methyl ester produced in the
laboratory, and creating a case study for its export to EU countries with the commercial
scale in the future, the REACH (chemicals registration, evaluation, and restriction of
permit) assessment applied by the EU will be evaluated according to product contents in
terms of chemical substances.

407

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

Proje No: 2011-07-04-GEP02
AZOTUN MİKROORGANİZMALARLA ÜRETİLMESİ VE BİTKİ ÜRETİMİNDE
KULLANILMASI
Dr. Azade ATTAR
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK, Doç. Dr. Mustafa CEMEK, Arş. Gör. Dr. Melda
ALTIKATOĞLU,
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
İnsan yaşamında önemini hiçbir zaman kaybetmeyen tarım, 21. yüzyılda giderek
artan hayati bir boyut kazanmıştır. Artan nüfus karşısında ekilebilir ve otlak arazilerin
sabit, hatta azalmakta oluşu, bu boyutu daha da belirginleştirmiş ve dünya açlığa doğru
giderken tarımsal ürünlerin, dolayısıyla üretken toprağın stratejik değeri de artmıştır.
Uzun yılların birikiminin, hatalı uygulamaların, toprak bünyesinde oluşturduğu
olumsuz gelişmelerin kısa vadede çözümlenerek toprağın doğal yapısına uygun hale
getirilmesi imkansız gibi görülürken, son yıllarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini
ıslah etmek ve toprak üretkenliğini devamlı kılmak için geliştirilen biyoteknolojik yöntemler
ümit vermektedir. Tarımsal üretim amacıyla kullanılacak 1 cm toprak katmanının, doğal
süreç içerisinde 150-200 yılda meydana geldiği düşünüldüğünde, bu süreci 1 yıl gibi kısa
bir zaman dilimine indiren biyoteknolojik yöntemlerin anlam ve önemi ortaya çıkmaktadır.
Yaşamın başlangıcından beri, atmosfer ve okyanuslar azot içerir. Azot canlılar
için önemli bir maddedir. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için oksijen ve
karbondioksite ihtiyaç duydukları gibi, büyüyebilmek için de azota (N2) ihtiyaç duyarlar.
Ekosistemlerdeki canlıların kullanabilmesi için öncelikle atmosferik azot gazının inorganik
formda fikse edilmesi gerekmektedir. Azot gazının çeşitli şekillerde bağlanarak
kullanılabilir bileşikler haline dönüşmesi olayına fiksasyon denir. Fiksasyon sonucu elde
edilen inorganik form genellikle amonyak ve nitrattır. Dünyadaki azot fiksasyonu, bazı
canlılar tarafından (Rhizobium, Azotobacter, Oscillatoria, Anabeana) biyolojik süreçlerle
gerçekleşebildiği gibi, fizikokimyasal (şimşek, yıldırım gibi etkenlerle azotun nitrata
dönüşümü) ve endüstriyel süreçlerle (sentetik nitratlı gübre üretimi) de gerçekleşmektedir.
Yapılan hesaplamalara göre yıllık azot fiksasyonunun en önemli miktarını biyolojik
fiksasyon oluşturmaktadır. Gübre üretimi ile yapılan suni fiksasyon, biyolojik fiksasyonun
yaklaşık yarısı; şimşek, yıldırım ve yanardağ hareketleri gibi fizikokimyasal yolla oluşan
fiksasyon ise yaklaşık 1/8'i kadardır. Bazı Doğu Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalara
göre tohumların Azotobacterin denen bakteriyel gübreyle aşılanması sonucu mahsulün
önemli miktarda arttığı bildirilmektedir.
Bu çalışmada, mikroorganizmalar aracılığıyla sağlanacak azotun sera ortamında
yetiştirilecek bitkilere faydası araştırılacaktır. Çalışmada biyoloji, kimya ve mühendislik
bilimlerinden yararlanılarak azot tespiti yönünden etkili suşları seçmek için
mikroorganizmalar, laboratuvar ortamında steril koşullarda izole edilecektir. Aseptik
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koşullarda üretilecek olan mikroorganizmalar tohuma aşılanacaktır. Aşılanmış tohumlar,
tüp veya kavanozlar içerisindeki agarlı besi yerine veya kum kültürüne ekilecektir.
Çimlenen bu bitkiler topraksız kültür ortamında (besin ortamı olarak sadece suyun
kullanıldığı topraksız sera) yetiştirilecektir. Belirli süre sonunda bu bitkilerin köklerindeki
nodüller ve bitkinin gelişmesi incelenecektir. Bitkinin kuru ağırlığı ve azot muhtevası tespit
edilecektir. Bu şartlarda en fazla azot tespit ederek en iyi bitki gelişimini sağlayan suşlar,
etkili olarak seçilecektir.
SUMMARY
Agriculture has never lost importance in human life and has gained an increasing
vital dimension in 21st century. This importance is very prominent that arable and pasture
lands are scaling down. While the world is going through the way of hunger, the strategic
value of the agricultural products and productive lands are improving.
It seems impossible to resolve the adverse developments of wrong practices and
accumulation of many years on the nature of soil in a short-term. While in recent years,
biotechnological methods are promising for continuous improvement of soil productivity
by reforming the physical, chemical and biological properties of soil. Within natural
processes 1 cm layer of soil occur within 150-200 years, but with biotechnological
methods this process is reduced to the time period of 1 year.
Since the beginning of life, atmosphere and the oceans contain nitrogen. Nitrogen
is an important substance for living organisms. Living things need oxygen and carbon
dioxide in order to survive; also they need nitrogen (N2) to grow. Atmospheric nitrogen
needs to be fixed in the inorganic form to be used by the living organisms in ecosystems.
The transformation of nitrogen gas into different compounds by variety types of bonding
is called fixation. The inorganic form usually obtained as a result of fixation is ammonia
and nitrate. Nitrogen fixation in the world is carried out by some organisms (Rhizobium,
Azotobacter, Oscillatoria, Anabeana) with biological processes. It is also carried out by
physicochemical (the transformation of nitrate nitrogen with factors such as thunder,
lightning) and industrial processes (production of synthetic nitrate fertilizer). According to
calculations, the amount of annual biological fixation of nitrogen fixation is the most
important one. The fixation with the production of artificial fertilizers is about half of the
biological fixation, while the physicochemical fixation such as lightning and volcanic
movements is approximately 1/8. According to the researches reported in some Eastern
European countries, vaccination of crop seeds with Azotobacterin, so-called bacterial
fertilizer, provides a significant increase in the crop amount.
In this study, the benefits of nitrogen, provided by the microorganisms, for plants
grown in the greenhouse will be investigated. In the study, microorganisms will be
isolated in the sterile laboratory conditions and biology, chemistry and engineering
sciences will be used due to select effective strains. The microorganisms produced in
aseptic conditions will be vaccinated into plant seeds. Inoculated seeds will be cultured
into agar media, feeding tubes, jars or sand culture. These germinated plants will be
trained in soilless culture (a soilless greenhouse that only water is used as a soil nutrient
environment). The development of plant and nodules of roots will be investigated after a
period of time. The plant's dry weight and nitrogen content will be determined. In these
circumstances, the best strains providing the extra nitrogen to plant will be selected as
effective.
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Proje No: 2011-07-04-GEP03
TOPRAKSIZ TARIMDA ECHİNACEA PURPUREA (L.) MOENCH (EKİNEZYA),
FOENİCULUM VULGARE MİLLER (REZENE), MATRİCARİA RECUTİTA L. (TIBBİ
PAPATYA) ÜRETİMİ VE ÜRETİM KOŞULLARININ OPTİMİZE EDİLMESİ
Dr. Banu MANSUROĞLU
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK, Doç. Dr. Mustafa CEMEK, Arş. Gör. Dr. Zafer Ömer
ÖZDEMİR,
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Tıbbi bitkilerin üretiminde giderek artan talebi karşılamak ve sınırlı toprak ve su
kaynaklarına sahip bölgelerdeki ülkelerin karşı karşıya kaldığı sorunları çözebilmek için
tarımda yeni yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Son yıllarda, topraksız ortamda bitki
yetiştiriciliği; geleneksel yöntemle yetişenlere göre minimum su kullanımı, daha yüksek
verim ve kalitede ürün ve yıl boyunca üretim yapabilme potansiyeli gibi birçok avantajları
nedeniyle büyük bir önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Echinacea purpurea (L.)
Moench (Ekinezya), Foeniculum vulgare Miller (Rezene), Matricaria recutita L. (Tıbbi
Papatya) gibi tıbbi bitkilerin açık arazide, topraksız sera ortamında üretilmesi ve üretim
için gereken şartların optimize edilmesidir.
Bu amaçla, bitkinin ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin elementleri farklı
bileşimlerde hazırlanarak bilgisayar kontrollü kimyasal ve biyosensör sistemler
kullanılarak bitkinin ihtiyacına göre istenilen düzeyde verilerek üretim sağlanacaktır.
Bu önerilen projeyle ülkemiz tıbbi bitki üretim tarımına yeni alternatif yöntemler
kazandırılacak ve ülkemizde yetişmeyen yeni tıbbi bitkiler yetiştirilmeye başlanacaktır.
Daha da önemlisi yetiştirilen bu tıbbi bitkilerinin kültürlerinden sanayi ham maddeleri
yapılmaya başlanacaktır. Böylelikle Echinacea purpurea (L.) Moench (Ekinezya),
Foeniculum vulgare Miller (Rezene), Matricaria recutita L. (Tıbbi Papatya) tıbbi bitkilerinin
Türkiye'deki kültürünün yaygınlaştırılması ve ilaç sanayinde değerlendirilmesi sağlanarak
ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacaktır.
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SUMMARY
The production of medicinal plants to meet growing demand in characterized
areas by limited land and water resources began to develop new methods in agriculture
to solve the problems faced by the countries. In recent years, soilless growing medium of
plants grown in soil by using traditional methods with minimum water use efficiency and
higher quality products and production throughout the year had a great importance due to
several advantages such as making potential. The purpose of this study is to optimize the
conditions for the production of soilless greenhouse environment in open country for
medicinal plants such as Echinacea purpurea (L.) Moench (Echinacea), Foeniculum
vulgare Miller (Fennel), Matricaria recutita L. (Medical Daisy). To this end, biosensor
systems will keep the plant needs at desired level with macro and micro nutrients in
different compositions according to the need of the plants.
This proposed project, new alternative methods will be gained by the production
of medicinal plants agriculture of our country and new medicinal plants production will
start in our country. More importantly, industrial raw materials production will begin with
these medicinal plants which are grown in culture. Thus, the culture dissemination of
medicinal plants in Turkey such as Echinacea purpurea (L.) Moench (Echinacea),
Foeniculum vulgare Miller (Fennel), Matricaria recutita L. (Medical Daisy) and their
evaluation in pharmaceutical industry will provide contribution to our country’s economy.
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Proje No: 2011-07-04-GEP04
ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLİ PEPTİDLERİN TASARIMI, SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMASI
Dr. Zafer Ömer ÖZDEMİR
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK, Doç. Dr. Mustafa CEMEK, Yrd. Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Peptid sentezi son yıllarda yoğun ilgi gören bir konudur. Çok çeşitli amaçlarla
(antimikrobiyal, senteik aşı vb) istenilen yapıda ve uzunlukta peptid sentezlemek ortaya
çıkan gelişmelerle mümkün hale gelmiştir. Özellikle mikrodalga destekli peptid sentezi
metodunun gelişmesi sentetik peptid alanında büyük ilerlemelere neden olmuştur.
Antimikrobiyal peptidler (AMP), doğada bazı canlılar (kurbağa, balık, vb)
tarafından zararlı çevresel etkenlerden korunma amaçlı olarak kullanılan etken
maddelerdir. AMP’lerin ticari olarak dezenfeksiyon amaçlı kullanımı son yıllarda gelişen
bir araştırma konusudur. AMP’lerin doğal yapıda olması onların su depolarında ve
tarımsal sulama sularında kullanımını gündeme getirmektedir.
Önerilen bu projede literatürde mevcut peptid dizileri ışığında yeni antimikrobiyal
özellikli
peptid
dizileri
tasarlanacak,
sentezi
yapılarak
karakterizasyonu
gerçekleştirildikten sonra uygun şartlarda denemeleri yapılacaktır. Sentezlenen
peptidlerin topraksız tarımda karşılaşılan problemlere (bitki kökünde meydana gelen
enfeksiyonlar, zengin besi ortamında mikrobiyal üreme, vb) çözüm potansiyeli projeye
ayrı bir önem kazandırmaktadır.
SUMMARY
In recent years, peptide synthesis is receiving great interest. A variety of
purposes (antimicrobial, synthetic vaccine, etc.) and the length of the desired peptide
structure has become possible to synthesize the developments occurring. In particular
the development of microwave assisted peptide synthesis method has led to major
advances in the field of peptide synthesis.
In nature, some creatures (frog, fish, etc.) by the active substances used for
antimicrobial peptides (AMP), the purpose of protection from harmful environmental
factors. In recent years commercial use of AMP as a disinfectant in a growing research
topic. AMP’s have the natural structure, raises the possibility of their use for water
storage and agricultural irrigation water.
This proposed project, in the light of the existing literature, new antimicrobial
peptide sequences with designed peptide sequences, the characterization is performed
by synthesis of the trials will be held in appropriate conditions. Synthesized peptides can
be treatment of the problems encountered in soilless farming (root infections, microbial
growth in a rich solution, etc.) This situation gives a special importance to the project.
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Proje No: 2011-07-04-GEP05
HİDROPONİK TOPRAKSIZ TARIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIMLA KATI
ORTAM BİTKİ YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK, Doç. Dr. Mustafa CEMEK, Arş. Gör. Dr. Banu MANSUROĞLU
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Dünyamızın son yıllarda maruz kaldığı küresel ısınma ve çevresel felaketler,
toprak kaybı, tarımsal alanların verimsizleşmesi, toprak yorgunluğu, ürün hastalıklarındaki
artış, tarımsal ilaçların ve kimyasal sentetik maddelerin bitkisel üretimde kullanılması,
aşırı su tüketimiyle birlikte su kaynaklarının tükenmeye yüz tutması gibi sorunlar
nedeniyle tarımsal alanda farklı üretim yöntemleri ve uygulamaları geliştirilmiştir.
Topraksız tarım teknikleri çok eski yıllardan beri bilinmekte olup, ticari anlamda
uygulamaları son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Hidroponik teknik, topraksız
üretim tekniklerinden birisi olup, üretimin su ortamında gerçekleştirilmesi şeklinde
tanımlanabilir. Hidroponik tekniklerde, bitki kökü direkt hava veya su içinde tutulabileceği
gibi, bitkinin kökünü desteklemek amaçlı kullanılacak katı ortam kültürü için de inorganik
ve organik bazlı çok çeşitli materyaller kullanılabilir. Perlit, kum, çakıl, zeolit, hidrojel ve
farklı polimerik yapıdaki inorganik materyaller kullanılabileceği gibi, ağaç kabukları, talaş,
charlar ve farklı bitkilerin kabuk, küspe gibi atıklarıda organik materyaller olarak sıklıkla
kullanılmaktadır. Ayrıca organik ve inorganik materyaller en uygun yetiştirme ortamını
oluşturmak amacıyla karıştırılarak ta kullanılabilmektedir. Katı ortam olarak kullanılacak
yetiştirme ortamlarında aranan belli başlı özellikler: Ucuz ve yerel olması, iyi bir drenaj ve
havalanma sağlaması, sterilize edildikten sonra biyolojik ve kimyasal olarak bitkiye zarar
verecek şekilde bozulmaması, fiziksel ve kimyasal olarak homojen olması, ortamda
kullanılması sonucu çabuk bozulmaması, bitki için yeterli miktarda su ve besin maddesi
tutma özelliğine sahip olması ve en önemliside hafif olmasıdır. Bu projede hidroponik
ortamda üretimin gerçekleştirileceği seradan elde edilecek bitki atıkları değerlendirilerek,
tekrar serada katı ortam materyali olarak kullanımı sağlanacaktır. Bitkisel atıklar bazı ön
işlemlere tabi tutulduktan sonra, yukarıda belirtilen katı ortam materyali özelliklerine
ulaşması için, yani gözenekli, homojen ve hafif olması, su ve besin maddelerini iyi bir
şekilde absorblaması için havasız ortamda retort içersinde farklı parametre değerleri
kullanılarak termal bozundurmaya uğratılacaktır. Elde edilen ürünlerin bitki yetiştirilmesi
için katı ortam materyali olarak uygunluğu araştırılacak ve kokopit (cocopeat=Hindistan
cevizi kabuğu lifi), fındık kabuğu gibi farklı katı ortam materyalleri ile karşılaştırması
yapılacaktır. Özetle, bu projeyle serada kullanılan topraksız tarım katı ortam materyalinin
tekrar sera atığı kullanılarak eldesi, hem çevresel açıdan geri dönüşüm için, hemde
ekonomik açıdan çok büyük kazançlar sağlayacaktır.
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SUMMARY
Different production methods and practices developed in the area of agriculture
because of problems such as loss of land, agricultural land unproductiveness, soil
exhaustion, increased product diseases, synthetic pesticides and chemical substances
used in plant production, to keep excessive water consumption in the face with problems
such as depletion of water resources and global warming and environmental disasters
that world is exposed in recent years. Landless agricultural techniques is known since
ancient times and commercial applications
gained importance in recent years.
Hydroponics technique is one of the soilless production techniques and can be defined as
the realization of production in the aquatic environment. In hydroponics techniques, the
plant root can be held directly in air or water, also, a wide variety of inorganic and
organic-based materials for the purpose of supporting plant roots in solid medium culture
can be used. Perlite, sand, gravel, zeolite, polymeric hydrogel structure and the different
inorganic materials and organic materials such as bark, sawdust, bark chars and different
kinds of plants, pulp wastes are frequently used. In addition, organic and inorganic
materials can easily be used in mixing to create the most appropriate training
environment. The major features of solid media are: to be cheap and local, provide a
good drainage and aeration, not to be the biological and chemical degradation after
sterilizing, to have physical and chemical homogenity, not to be degradation rapidly, to be
capable of holding enough water and nutrients for the plant, and to being light. In this
project, plant waste, which was obtained from greenhouse which in hydroponics
production is made, will be evaluated and reused as solid media material in the
greenhouse. Vegetable wastes, after being subjected to some preliminary treatments, will
subjected to thermal degradation using different parameter values in the airless
environment to obtain above-mentioned solid media properties: porous, homogeneous
and light, good absorbance of water and air environment nutrients. The products will be
investigated in terms of suitability as a solid medium for growing plant material and its
comparison with of cocopeat and hazelnut shell will be made. In summary, by this project
the production of solid growth media used in the soilless agriculture greenhouse from
greenhouse vegatable remains will produce big gains in terms of environment and
economics.
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Proje No: 2011-07-04-KAP01
TÜRKİYE’DE İLK DEFA HİDROPONİK SİSTEM İLE BİYOSENSÖRLER
KULLANILARAK LALE ÜRETİMİ
Doç. Dr. Mustafa CEMEK
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK, Yrd. Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN,
Arş. Gör. Dr. Melda ALTIKATOĞLU, Arş. Gör. Dr. Zafer Ömer ÖZDEMİR,
Arş. Gör. Dr. Banu MANSUROĞLU, Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2012-09-05

ÖZET
Lale, Liliaceae (zambakgiller) familyasından Tulipa cinsi soğanlı bir bitkidir. Birçok
farklı çeşidi bulunmaktadır. Asıl vatanının Orta Asya olduğu bilinmesine rağmen,
Avrupa’ya Anadolu’dan yayılmıştır. Bu güzel bitkiyi en iyi değerlendiren ülke Hollanda
olmuştur. Lale, milletimiz açısından ayrı bir kültürel önem de taşımaktadır. Güzelliği ve
zerafeti ile birçok şiire, resime konu olmuş; mimariden kumaşa kadar birçok yerde
motifleri kullanılmıştır.
Hidroponik sistem, topraksız, sadece su ve mineral desteği kullanılarak bitki
yetiştirilmesidir ve bu teknik lale üretimi içinde son derece uygundur. Ayrıca topraklı
üretime göre pek çok avantajı da bulunmaktadır. Öncelikle bu sistemde bitkiler suya ve
besine daha kolay ulaşabildiklerinden daha hızlı büyürler. Yılın her zamanı, bu sistem ile
kapalı ortamlarda ürün yetiştirilebilir. Bitki hastalıkları görülmediğinden insektisit, pestisit
kullanımını gerektirmez. Bu açıdan hem çevreye, hem de insana yan etkisi olmayan bir
tekniktir.
Mevcut proje kapsamında hidroponik sistemde lale yetiştirilmesi planlanmıştır. Bu
amaçla, ilk olarak soğuk havada dinlendirilen lale soğanlarının hidroponik sistemde kök
salmaları sağlanacaktır. . Daha sonra kökleşmesini tamamlayan laleler, kimyasal ve
biyosensensör sistemlerle kontrolü yapılan ve besin elementlerinin bulunduğu topraksız
tarım sisteminde beslenme ve gelişmelerini tamamlayarak üretilecektir.
Projede kullanılacak kimyasal sensör ve biyosensör sistemler tarafımızdan
geliştirilmiştir. Seçici tanıma mekanizmasına sahip olan bu sensör sistemler de tanıma
ölçümü yapılan maddeyle sensör etkileşimi sayesinde gerçekleşmektedir. Kullanılacak
sensörler kısa sürede sonuca ulaştırma ve uygulama kolaylığı gibi avantajlara sahiptir.
Sunulan proje ile, Dünyada ilk defa olarak hidroponik sistemde, kimyasal sensör ve
biyosensörler kullanılarak etkili bir şekilde lale üretimi gerçekleştirilecektir.
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SUMMARY
Tulip is a bulbous plant which is classified in Liliaceae genus with many different
species. Although Central Asia is homeland for tulip, it has spread out Europe from
Anatolian region. The Netherlands is the best country that obtains the most efficiency by
marketing tulip. Tulip has cultural impact concerning on our national values. It’s beauty
and smartness has been subjected for many poetry and pictures; it’s motifs have used in
wide range from architecture to fabric.
Hydroponic system is the system in which plants are grown without soil. In this
system only water and mineral take place, and this technique is very suitable for growing
tulip. In addition, it has many advantages compared to growing on soil. First of all, plants
are grown more rapidly as this technique provides easier water and nutrient intake to the
system. It also allows to produce plants in closed environment at any time in a year. It
doesn’t require insecticide and pesticide since plant diseases aren’t observed. This
technique has no side effects on regarding both human health and the environment.
In the first step of hydroponic system, tulip bulbs are incubated with cold air.
Secondly, these bulbs are placed to hydroponic system and allow for rooting. In this
period, tulips are treated with calcium nitrate solution and controlled with biosensor
simultaneously. Eventually, the development of the rooted tulip bulbs are completed.
Biosensor is a device that is combination of biomolecule (bioagent) with
selectively detection mechanism, an adaptor which has an ability to convert interaction of
biomolecule (bioagent)-targeted substance to electrical signal and electronic part. It has
several advantages such as obtaining data in a short time and application ease.
In this system, controls -when calcium nitrate are being added- will be checked by
biosensors. Biosensors are devices that measure analyt amount and turn it to electrical
signals. Recently, analyses are performed in many areas with these devices. With this
presented project, first time in Turkey, raising tulip with using biosensors in hydroponic
system will be achieved.
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Proje No: 2011-07-04-KAP02
BİYOTEKNOLOJİK SERA
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Arş. Gör. Dr. Melda ALTIKATOĞLU, Arş. Gör. Dr. Zafer Ömer ÖZDEMİR, Arş. Gör. Dr.
Banu MANSUROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN, Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2012-09-05

ÖZET
Son yıllarda gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı
bitkisel üretimde artışın yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bununla birlikte tarımsal alanların verimsizleşmesi, toprak
kaybı, toprak yorgunluğu, ürün hastalıklarındaki artış, zararlı ve yabancı ot sorunu, aşırı
su tüketimiyle su kaynaklarının tükenmeye yüz tutması, 21.yüzyıl insanını tarımsal alanda
farklı çözümler geliştirmeye itmiştir. Ayrıca artan dünya nüfusu ve küresel ısınmanın bir
sonucu olan artan gıda fiyatları önümüzdeki yıllarda daha da büyüyen sorunlar olarak
karşımıza çıkacaktır. Sunulan bu projeyle, daha dayanıklı, daha kaliteli, ekonomik,
besleyici değeri yüksek, yüksek verim ve yüksek standarta sahip çeşitli bitkisel ürünlerin
topraksız tarım yöntemiyle geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmektedir. Üretimin
topraksız tarımın bir alt kolu olan ve “hidroponik” olarak adlandırılan su ortamında
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada su kültürünün yanı sıra seranın belirli
bir bölgesi yalıtılarak aeroponik yöntem de (köklerin hava yoluyla beslenmesi)
denenecektir. Çalışmada ürünlerin fiziksel özelliklerine göre farklı bitki yetiştirme ortamları
uygulanacaktır. Bitki yetiştirme ortamı olarak tek başına ya da değişik kombinasyonlarda
farklı malzemelerin karıştırıldığı çeşitli ortamlar incelenecektir. Bu bağlamda, temin
edilebilme kolaylığı olan ve ucuz maliyete sahip çeşitli organik ve inorganik katı ortamlar
kullanılacaktır. Çalışmada başlangıçta perlit desteği kullanılarak araştırma
gerçekleştirilecektir. Sonrasında ponza, kum, çakıl, zeolit, sentetik polimerler, hidrojeller
gibi inorganik materyaller ile çeşitli ağaç kabukları, talaş, sap, saman ve fındık kabuğu vb.
tarımsal atıklar gibi organik materyallerin kullanıldığı ortamların incelenmesi
hedeflenmektedir.
Sera ve bitki yetiştirme ortamların dezenfeksiyonu bilinen kimyasal yöntemler
kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca suyun ve bitki köklerinin dezenfeksiyon
aşamasında bölümümüz tarafından tasarlanıp sentezlenecek sentetik peptidler gibi farklı
antimikrobiyel malzemelerden de faydalanılacaktır.
Serada geniş bir yelpazede ürün yetiştirilmesi hedeflenmekte olup, öncelikli
olarak dünyada tüketim sıralamasında ikinci olan domates sebzesinin yetiştirilmesi
planlanmaktadır. Ortamın ve uygulanan yöntemlerin çeşitliliğine bağlı olarak, çeşitli
farmosetik bitkiler, gül, lale gibi bahçe bitkileri ile farklı sebze ve meyvelerin üretimi de
hedeflenmektedir. Üretilen ürünlerin kalite ve ürün kontrolleri modern karakterizasyon ve
görüntüleme teknikleri kullanılarak yapılacaktır.
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Ayrıca ürün yetiştirmede kullanılacak olan ve bitkinin ihtiyaç duyduğu makro ve
mikro besin elementlerini içeren karışımlar, (nutrient solüsyon) ürüne göre farklı
formülasyonlarda geliştirilecektir. Ürüne özel nutrient solusyonların geliştirilmesi, ürünle
buluşturulması ve sistem içi dolaşımının kontrolü aşamaları, proje kapsamında
geliştirilecek olan bilgisayar yazılımı ile yönetilecektir. Beslenme sürecinde nutrient
solusyonu içindeki besin elementlerin bitkinin ihtiyacına göre istenen düzeyde tutulması
ve takibi bilgisayar kontrollü potansiyometrik ve kondüktometrik mikro büyüklükte
kimyasal sensör ve biyosensör sistemler kullanılarak takip edilecektir.
Kısaca özetlenecek olursa; bu proje çalışması, kimya, kimya mühendisliği,
biyoloji, tarım mühendisliği, proses mühendisliği ve işletme mühendisliği gibi çok sayıda
disiplinlerin bir arada çalışacağı, bilimsel açıdan çok fazla araştırma ve deneyi kapsayan,
teknolojik açıdan da ileri seviyede olup, ekonomik ve ticari yönü ile de çok büyük faydalar
getirecek olan geniş çaplı, evrensel bir proje olarak görülmektedir.
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SUMMARY
In recent years, both unconscious use of pesticides and also fertilizers has led to
poor quality production and products threatening human health next to increasing crop
production. However, unproductiveness of agricultural areas, land degradation, soil
exhaustion, increased product diseases, pests and weed problems, depletion of water
th
resources with excessive water consumption forced the people of the 21 century to
develop different solutions for the agricultural field. In addition, the increasing world
population and rising food prices as a result of global warming will come up as the
growing problems in the coming years. By this project, development and production of
various vegetable products, having more durable, higher quality and affordable, high
nutritional value, high efficiency and high standard, with the soilless agricultural method
are targeted. Soilless agricultural production is aimed to perform in aquatic environment
called "hydroponics". In this study, aeroponic method as well as water culture method will
be tested in an isolated particular region of the greenhouse. According to physical
properties of products, different plant growing media will be applied. As a plant growth
medium, different materials and their various combinations will be examined. In this
context, several inexpensive and available organic and inorganic solid medias will be
used. At the beginning of the research, the use of perlite is intended. Afterwards, the
examining of different media, where pumice, sand, gravel, zeolite, synthetic polymers,
inorganic materials such as hydrogels and various tree bark, wood chips, stalks, straw,
hazelnut shell and several organic materials such as agricultural wastes used, is aimed.
Disinfection of greenhouse and plant growing media will be performed by using
the chemical methods. Also during disinfection of water and plant roots, different
antimicrobial materials such as synthetic peptides designed by the department will be
utilized.
In greenhouse, cultivation of a wide range of products is also aimed, and
primarily the cultivation of tomato with a second ranking in the world vegetable
consumption is planned. Depending on the variety of media and methods applied, the
production of various farmosetic plants, roses and tulips as garden plants and different
vegetables and fruits is aimed. Product quality control of manufactured products will be
done by using modern imaging and characterization techniques.
In addition, nutrient solutions containing the elements of macro and micro
nutrients needed by plants will be developed with different formulations depending on the
product. Development of product-specific nutrient solutions, the connection of product
and the control of circulation in system, will be managed with computer software to be
developed for the project. Keeping of plant nutrients elements in the nutrient solution at
the desired level according to the plant needs will be monitored by using the micro-sized
computer-controlled potentiometric and conductometric chemical sensor and biosensor
systems.
Briefly, this project can be summarized as working together of a large number of
scientific disciplines such as chemistry, chemical engineering, biology, agricultural
engineering, process engineering and business, covering a lot of scientific researches
and experiments, the advanced level in terms of technological, providing great economic
and commercial benefits, the large-scale and universal project.
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Proje No: 2011-07-04-KAP03
THEİLERİA ANNULATA’NIN ENOLAZ ENZİMİNİ KODLAYAN GENİN İNTRONDAN
ARINDIRILARAK İZOLE EDİLMESİ, İFADESİNİN YAPILMASI VE YÖNLENDİRİLMİŞ
MUTAGENEZ İLE ANALİZ EDİLMESİ
Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK
Uzman Ayşegül ERDEMİR, Müh. Ayberk AKAT, Müh. Ebru ÖZKAN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-03-05

ÖZET
Theileriosis, Theileria cinsi parazitik protozoonların enfeksiyonu sonucu oluşan bir
hastalıktır. Sığırlarda görülen en önemli iki türü şark sahili hummasına sebep olan T.
parva ile tropikal theileriosise sebep olan T. annulata’dır. 250 milyon hayvan, Theileria
enfeksiyonu riski altındadır. Geçtiğimiz yılda Tunus’ta yapılan bir çalışmada Theileria
annulata enfeksiyonlarına karşı kullanılan en önemli antiparazitik ilaçlardan biri olan
buparvaquone’a karşı bir direnç oluştuğu rapor edilmiştir. Bu durum, var olan ilaçlardan
daha farklı bir etki şekli olan yeni ilaçların tasarımını gerekli kılmaktadır. Yeni antitheilerial
ilaçların tasarımı için metabolik yolların enzimlerini hedeflemek mantıklı bir yaklaşımdır.
Sitrik asit çemberi enzimlerinin bir kısmına sahip olmayan Theileria parazitleri
enerji üretimi için glikolitik metabolizmaya dayanmaktadırlar. Enolaz, T. annulata
parazitinin glikolitik metabolizmasında 2-fosfogliseratı fosfoenolpirüvata çeviren bir
metalloenzimdir ve bu yüzden ilaç tasarım çalışmalarında hedef olarak seçilmiştir.
Enzimin inhibisyonunun, enzimatik aktiviteyi yok edeceği ve dolayısıyla tüm kandaki
parazitleri öldürmesi beklenmektedir. T. annulata enolazında konak enziminde
bulunmayan bir intron dizisi ve bazı insersiyon bölgelerinin olduğu bilinmektedir. Bu
çalışmada, Theileria annulata’nın enolaz geninin intron dizisi olmadan izolasyonu,
proteinin ekspresyonu ve proteinin yabanıl ve mutajenik hallerinin kinetik ve mutajenik
analizi, yapıya dayandırılmış ilaç tasarımı amacıyla, hedeflenmiştir. Genin insersiyon
içeren ve içermeyen formlarının değerlendirilmesi parazite karşı geliştirilecek yeni enzim
inhibitörleri çalışmalarına ışık tutacaktır.
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SUMMARY
Theileriosis is a disease resulting from infection with parasitic protozoa in the
genus Theileria. The two most important species in cattle are T. parva, that causes East
Coast fever, and T. annulata, that causes tropical theileriosis. 250 million cattle are at risk
because of Theileria infections. A resistance against buparvaquone, which is the most
effective antiparasitic drug against Theileria annulata, has been reported for the first time
last year in Tunisia. This necessitates development of new drugs that will have different
mode of action from the existing drugs. Targeting metabolic pathway enzymes is one of
the rational approaches for designing a new antitheilerial.
Theileria parasites mostly rely on the glycolytic metabolism to obtain their energy
because of lack of some enzymes of citric acid cycle. Enolase is a metalloenzyme that
converts 2-phosphoglycerate to phosphoenolpyruvate in the glycolytic metabolism of T.
annulata parasite and therefore targeted for the drug design studies. Inhibition of the
enzyme is expected to abolish enzymatic activity and so kill the parasite in whole blood.
T. annulata enolase is known to have an intron sequence and some insertions that are
not present in the host enzyme. In this study, isolation of the enolase gene from Theileria
annulata without intron sequence, expression of the protein and mutagenic and kinetic
analysis of the both wild type and mutagenic proteins have been targeted with the
ultimate aim of structure based drug design studies. Evaluations of the gene with and
without insertions will enlighten the studies towards designing of new enzyme inhibitors
against the parasite.
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Proje No: 2011-07-04-KAP04
ARKEAL KAYNAKLI -AMİLAZ VE SELÜLAZ ENZİMLERİNİN ÜRETİMİ VE ENZİM
AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Sevil YÜCEL
Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR, Arş. Gör. Yeliz BAŞARAN ELALMIŞ,
Yüksek Lisans Öğrencisi Gurbet EJDER
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Enzimler, biyokimyasal reaksiyonları ılımlı koşullarda katalize eden protein
yapısında moleküllerdir. Tıp, biyokimya ve biyolojide çok geniş ve yaygın araştırma
konusu bulan enzimler gündelik ve ekonomik hayata girmiştir. Bu enzimlerin içerisinde αamilaz ve selülaz enzimleri de endüstride yaygın kullanım alanı bulan enzimlerdir. αamilaz enzimi tekstil, gıda, içki, kâğıt, klinik, medikal ve analitik kimya alanlarında
kullanım alanı bulabilen ve nişastayı parçalayan önemli bir enzimdir. Selülaz enzimi ise,
tarımsal atıklardan glikoz üretilmesinde, sindirimi kolaylaştırıcı ilaçların yapımında,
deterjan ve tekstil sanayinde kullanılan, selülozu glikoza hidroliz eden enzimdir. Bu
enzimler aktivitelerinin yüksek olması, daha az yan ürün oluşturmaları, daha stabil ve
ucuz olmaları nedeni ile mikroorganizmalardan üretilmektedir. Özellikle sıcaklığa,
çözücülere karşı aktivitesini koruyan enzimlerin üretimi kullanılacak sanayi kolları için
tercih sebebidir. Bu amaçla arkeal kaynaklı mikroorganizmalardan enzim üretimi önem
kazanmıştır. Arkeal kaynaklı ekstrem halofilik mikroorganizmalar biyolojik tuza
toleranslılığın model organizmalarıdır ve farklı sıcaklık, tuz konsantrasyonlarında optimum
aktivite gösteren proteaz, lipaz, amilaz, DNaz, esteraz, selülaz, pullulanaz ve ksilanaz gibi
hidrolitik enzim kaynaklarıdır.
Bu proje kapsamında, 2004 yılında Türkiye’de ilk defa Tuzköy Tuz Madeni’nden
izole edilen arkeal kaynaklı Haloarcula hispanica suşu kullanılarak amilaz ve selülaz
enzimlerinin izolasyonu ve aktivite tayinleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla halofillerin
besiyerlerinde üreme ve enzim üretme yetenekleri ile maksimum aktivite gösterdiği
optimum sıcaklık, pH ve NaCl konsantrasyonları belirlenecektir. Haloarcula hispanica yeni
tanımlanmış, üzerinde enzim çalışmaları bulunmayan ve aşırı tuzluluğa ve sıcaklığa
dayanıklı olması nedeni ile endüstride umut vaat edecek bir mikroorganizma kaynağı
olacaktır.

422

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010-2011 YILLARI)

SUMMARY
Enzymes are protein structured molecules which catalyze biochemical reactions
on mild conditions. Enzymes that found wide and extensive research topic in medicine,
biochemistry and biology have got in to daily and economical life. Among these enzymes,
α-amylase and cellulase are enzymes which commonly used in industry. Alpha amylase
which founds an application area in textile, food, juice, paper, clinical, medical and
analytical chemistry fields is a significant enzyme that breaks down the starch.
Cellulase is the enzyme, used for production of glucose from agricultural wastes,
production of digestive agents, detergent and textile industries, the enzyme hydrolysis
cellulose to glucose. Because of the high activity of these enzymes, less by-product,
more stable and cheaper, they are produced by microorganisms. The production of
enzymes which particularly having protection activity against to temperature and solvent
is desirable for the industry. For this purpose, enzyme production from the
archaeal microorganisms has gained importance. Archaeal origin extreme halophilic
microorganisms are biological model organisms of the salt tolerant and are hydrolytic
enzyme sources such as protease, lipase, amylase, DNase, esterase, cellulase, xylanase
and pullulanase which show optimum activity at different temperature and salt
concentrations.
In this project, isolation of amylase and cellulase enzymes and their activity will
be determined using archaeal Haloarcula hispanica strain isolated for the first time in
2004 from Tuzköy Salt Mine of Turkey. For this purpose, enzyme production capacity and
the maximum activity at optimum temperature, pH and NaCl concentrations will be
determined. Haloarcula hispanica will be a source of a microorganism promising in
industry due to its new defined its halophilic structure and high thermostability.
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Proje No: 2011-07-04-KAP05
ANTİBAKTERİYEL, ÇİFT KATMANLI YARA ÖRTÜ MALZEMELERİNİN
HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Sevil DİNÇER
Yrd. Doç. Dr. Kadriye TUZLAKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRK, Müh. Gürhan
UZUNALAN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-03-05

ÖZET
Önerilen projede amaç, diyabet ayak ülserlerinin tedavisinde kullanılmak üzere
yara iyileşme sürecini hızlandıracak ve aynı zamanda kaybolan dokunun kaliteli ve
düzgün bir şekilde iyileşmesine yardımcı olacak, antibakteriyel özellikler gösteren çift
tabakalı bir doku iskelesinin tasarlanmasıdır. Derinin yapısı ve iyileşme süreci gözönüne
alındığında üretilecek olan doku iskelelerinin her tabakasının ayrı gözenek yapısında
olması gerekmektedir. Dermis tabakasının iyileşmesine yönelik olarak hazırlanan alt
tabakanın dermisteki tek hücre tipi olan fibroblastların çoğalmasına izin verecek gözenek
yapısına sahip olması önemlidir. Epidermis tabakası ise daha çok derinin bakteriyel
saldırılara karşı korunmasını sağlayan, su ve oksijen geçişini kontrol edebilecek yapıda
yani daha az gözenekli olması beklenir. Bu amaçla öncelikle, doğal bir polimer olan
kolajen kullanılarak dondurarak kurutma yöntemiyle makrogözeneklere sahip sünger
yapılar elde edilecektir. Bu derinin alt tabakasını temsil etmektedir. Ardından, üst tabaka
ise, nanofiber yapısında ve nano boyutta gözenekler içeren membranlar halinde,
elektroeğirme yöntemiyle sünger üzerine yerleştirilecektir. Bu şekilde çift katmanlı yapılar
elde edilmiş olacaktır. Bu yapılar SEM ile görüntülenecektir. Epidermal tabakanın
gerçeğe yakın olması dolayısıyla antibakteriyel özellik kazanması için, gümüş yüklemesi
yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle gümüş nanopartiküller sentezlenerek UVspektrofotometre ve Zeta Sizer ile karakterize edilecek ve ardından destek malzemesine
yüklenecektir. Çalışmanın takip eden aşamasında ise, dermal tabakanın iyileştirmesini
hızlandırmak amacıyla yapıya fibrinojen katılacaktır. Sonuçta, antibakteriyel, yara
iyileşmesini uyaracak, derinin fizyolojik görevlerini taklit edebilecek bir yara örtü
malzemesi elde edilmiş olacaktır. Bu malzemenin antibakteriyel etkisi AATCC147-2004
standardı (Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials) izlenerek belirlenecektir.
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SUMMARY
Here, we aim the preparation of an antibacterial, bilayered scaffold having ability
to a stimulated healing and to be used in diabetic foot ulcers. Considering the structure
of skin and healing process, it is a need that the corresponding scaffold should have a
sturcture with different porosities in each layers. Thus, lower layer representing dermis
has to possess porosity allowing the growth of fibroblast cells which are the only cell type
in dermis part of the skin. Similarly, upper layer representing epidermis should be in a
lower porous structure which can be able to prevent bacterial attack and also allow water
and gas exchange. To do this, first, collagen based macroporous sponges which is the
lower layer of the scaffold will be prepared by freeze drying method. After that, the upper
layer will be formed by electrospinning. These bilayered scaffolds will be characterized by
SEM. Then, silver nanoparticles will be synthesized and characterized by UVspectrophotometer and Zeta Sizer and loaded to the upper part of the scaffold for
antibacterial property. Following that, to stimulate the healing, fibrinogen will be loaded to
the lower layer. At the end of these experiments, a wound dressing material having
wound healing-stimulating and antibacterial caharacteristics will be obtained. The last
part of the study is the testing of antibacterial effect of the corresponding scaffolds by
AATCC147-2004 standard.
Proposed project is directly related to the tissue engineering which is a really
emerging field especially in the application of artifical organs. The material which is going
to be obtained at the end of the Project has a potential to be published in important
journals, presented in several organizations and also transform into the commercial
product. We think that this project is going to allow the starting of new projects especially
related to the cell culture and animal studies, and make great contribution to the science,
society and also economy of our country.
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Proje No: 2011-07-04-KAP06
METALİK NANOPARTİKÜLLERİN TOKSİSİTESİNİN TAYİN EDİLMESİNDE HÜCRE
KÜLTÜR MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Melahat BAĞIROVA
Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV, Arş. Gör. Emrah Şefik ABAMOR,
Yüksek Lisans Öğrencisi Serap YEŞİLKIR BAYDAR,
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Son yıllarda nano boyutta yapılar ilaç sanayi, kozmetik, tekstil, boya sanayi, gıda
endüstrisi ve rejeneratif tıp gibi çeşitli alanlarda kullanılmakta ve nanobiyoteknolojinin
önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda bazı nanopartiküllerin ayrı
ayrı hücre ve dokular için oldukça toksik olduğu belirlenmiştir (2,3,4). Vücut içi ilaç
salınımında, kozmetik ürünlerin cilt ile olan temasında, sanayi çalışmalarında kullanılan
aerosollerin inhalasyonunda, gıda ürünleri ile gastrointestinal sistem içerisine alımı ve
benzer nanopartikül maruziyetlerinde nanopartiküllerin hücreler üzerindeki toksik
etkilerinin belirlenmesi oldukça önemlidir (4, 36). Buna göre de, çeşitli ürünler aracılığıyla
organizmaya alınan nanopartiküllerin kullanım öncesinde toksik olup olmadıklarının ve
toksik olmayan konsantrasyonlarının belirlenmesi ve daha sonra nanoteknolojiye dayalı
ürünlerde bu toksik olmayan konsantrasyonların kullanılması insan sağlığı açısından
büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle nanopartiküllerin toksisitesinin tayin
edilmesinde hücre kültür modelleri oldukça önemlidir.
Buna göre de bu çalışmanın amacı farklı metalik nanopartiküllerin farklı hücre
kültür modellerinde toksisitesini inceleyerek, her nanopartikül için daha uygun hücre
kültür modelinin belirlenmesidir. Hedefe ulaşmak için bu çalışmada ilk kez olarak metalik
nanopartiküllerin çeşitli hücreler (fare fibroblast hücreleri (L929), sünnet derisi hücreleri
(HFF-1), meme kanser hücreleri (MCF-7), fare makrofaj hücreleri (J774) ve insan adipoz
dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücreler (AD-MKH)) üzerindeki etkisini
kıyaslamalı olarak incelenecek ve incelenen bu hücre hatlarının hangi nanopartikül için
daha uygun olduğu belirlenecektir.
Proje kapsamında metalik nanopartiküllerin hücreler üzerindeki toksik etkilerinin
belirlenmesi için aşağıdaki parametreler incelenecektir:
 hücre canlılık testleri (Tripan mavisi ile boyama ve MTT),
 mikroskobik gözlem (ışık mikroskopu ve invert mikroskop),
 hücre proliferasyonu
 immünfenotipleme (hücre akım sitometrisi),
 histokimyasal teknikler ile kök hücre farklılaşmalarını inceleme (Oil Red O,
Alizarin Red S ve Alamar Blue)
Böylelikle hangi nanopartikülün toksisitesinin tayin etmek için hangi hücre
kültürünün daha uygun olacağı tespit edilecek ve geliştirilen bu model kullanılarak
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ürünlerdeki nanopartiküllerin toksik olmayan konsantrasyonlarının önceden belirlnmesine
imkan sağlayacaktır.
Böylece projenin tamamlanması ile birlikte, nanopartiküllerin toksisitesinin
belirlenmesinde in vitro hücre kültür modelinin geliştirilmesi sonucunda, günümüzde pek
çok üründe yoğun olarak kullanılan nanopartiküllerin toksik olmayan konsantrasyonlarının
tespit edilmesiyle, insan sağlığı açısından daha güvenilir ürünlerin oluşturulması
konusunda ülkemizde ve dünyada temel bir çalışma gerçekleştirilmiş olacaktır.
SUMMARY
Recent years, nano structured materials are used in variouse kinds of areas
such as drug, comsmetics, textile, dye, food industries and regenerative medicine and so,
the importance of nanobiotechnology increases day by day. However in some studies, it
is dediccated that some nanoparticles are quite toxic for each cells or tissues (2,3,4). It is
extremely important to detect the effects of nanoparticles in drug delivery system in
organism, interaction of the cosmetic product through the skin, inhalation of aerosolles in
industrial works, absorbtion of feed products by the gastrointestinal system and such
nanoparticle exposed subjections. Therefore, it takes a very significant importance to
determine the toxcity of these nanoparticles taken from such products and non toxic
consantrations should be analised and these non toxic consantrations should be used in
nanotechnological productions for health. So, it is very important to determine the toxicity
of nanoparticles in cell culture models. The aim of this project is investigation of various
metallic nanoparticles’ toxicity in different cell culture models, and determination the
suitable cell culture model for the nanoparticle species. For the target, for the first time in
this study, the effect of metallic nanoparticles on such cell lines (L929, HFF-1, MCF-7,
J774 and ADMSC) will be comparingly investigated and these cell lines will be choosen
as the suitable one for each nanoparticle.
These parameters will be applicated for the extent of this project:
 cell viability tests (Tripan blue stainning and MTT assay)
 microscopic observation (light and invert microscopy)
 cell proliferation
 immuphenotyping (flowcytometer)
 investigation of stem cell differentiation histochemically (Oil Red O, Alizarin Red S
and Alamar Blue)
In this way, it will be determined the suitable cell culture model fort he
nanoparticle type on toxicity and this developped model will enable the non toxic
consantration of the nanoparticles for each product earlier. Thus, by completion of the
project, after development of cell culture model for nanoparticle toxicity, an important and
necessary study will be composed of more faithful products for our country and world.
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Proje No: 2011-07-04-YULAP01
TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN SOYA TOHUMLARINDA GDO (GENETİĞİ
DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA TARAMASI) VE GDO SAPTANAN TOHUMLARA
UYGULANAN GIDA PROSESLERİNİN KANTİTATİF ANALİZE ETKİSİ
Doç. Dr. Sevil YÜCEL
Yüksek Lisans Öğrencisi Alime Gül GÖNEŞ
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2012-01-04

ÖZET
Son yıllarda gelişen bilimsel çalışmalarla beraber, dünyanın açlık sorununa çare
bulması için tarım ürünlerinin genetiği değiştirilerek daha yüksek verim elde edilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen genetiği değiştirilmiş tarım
ürünlerinin başında soya gelmektedir. Bitkinin, herbisitlere daha dayanıklı olması, ürün
kalitesinin arttırılması gibi sebeplerle genetiği değiştirilmiştir.
Soya uzak doğu ülkelerinde günlük diyetin bir parçasıdır. Zengin protein ve
karbonhidrat içeriği ile beslenmede önemli bir yere sahiptir. Soya ürünleri de çeşitli
fonksiyonel özellikleri ile önem arz etmektedir, örneğin, inek sütüne alerjisi olanlar veya
vejetaryenler için soya sütü ile alternatif bir beslenme kaynağını oluşturmaktadır.
Türkiye soya ile yakın bir zamanda tanışmıştır. Birçok bölgemizde soya
yetiştirilmektedir. Ancak soya tüketimi konusunda halkımız tereddütler yaşamaktadır. Türk
halkı, haber kaynaklarından elde edilen bilgi ışığında soya ve ürünlerinin büyük
çoğunluğunun genetiğinin değiştirildiğini düşünmektedir. Bu çalışmada Türkiye’ nin çeşitli
bölgelerinde yetiştirilen soya tohumları toplanarak genetiği değiştirilmiş organizma (GDO)
taraması yapılacaktır. Bununla beraber, GDO içeren bir tohum türüne rastlanması halinde
GDO miktar tayini yapılarak, endüstriyel gıda proseslerine benzer proseslerden
geçirilerek tekrar kantitatif analiz yapılacak, GDO miktarına proseslerin etkisi
araştırılacaktır.
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SUMMARY
In recent years, with growing scientific studies, to find a cure for the problem of
world hunger, genetically modified agricultural products is to obtain a higher yield. For this
purpose, developed genetically modified soybean crops are at the beginnig of. The plant
is genetically changed for reasons such as more resistant to herbicide, improving product
quality.
Soy bean is a part of daily diet for far eastern countries. It has an important place
because of rich in protein and carbohydrate content. With various functional properties of
soy products is of great importance, for example, soy milk is an alternative source of
nutrition for those to allergic to cow’s milk or vegetarians.
Turkey has recently met with soy beans that are grown in a lots of our region. But
turkish people suspects about soy bean, with the informaiton obtained from news
sources, consider that the vast majority of soy beans and soy products are genetically
modified. In this study, Turkey’s grown soy bean seeds collected from various parts of the
genetically modified organism (GMO) will be screening. Nevertheless, the type of GMO
seeds present will be ouantitative analysis, after the industrial food processes through
similar processes will be requantitative analysis, by the end, the amount of GMO impact
processes will be investigated.
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Proje No: 2011-07-04-YULAP02
MİKRODALGA YÖNTEMİ İLE MISIR YAĞINDAN ENZİMATİK BİYODİZEL ÜRETİMİ
Doç. Dr. Sevil YÜCEL
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem KESGİN
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-01-04

Bitiş Tarihi: 2011-07-04

ÖZET
Yenilenebilir kaynaklardan yapılmış olması ve çevresel yararlarından ötürü
biyodizel üretimi, son zamanlarda daha yaygın hale gelmiştir. Transesterifikasyon
reaksiyonu ile elde edilen biyodizel, ayrıca non-toksik ve biyobozunur alternatif bir dizel
yakıttır. Geleneksel metodla biyodizel üretiminde, asit veya baz katalizörü kullanılarak
termal ısıtma ile yağ asidi alkil esteri elde edilmektedir. Bu çalışmada, geleneksel yolla
biyodizel üretiminden farklı şekilde mikrodalga enerjisi ısıtma kaynağı olarak
kullanılacaktır.
Mikrodalga enerjisi, reaksiyonu hızlandırıcı ve ayırma işlemlerini
kolaylaştırıcı avantajlarıyla birlikte hızlı, kontrolü kolay bir reaksiyona olanak sağlar.
Ayrıca çalışmamızda geleneksel katalizörlerin haricinde biyolojik katalizör olarak
immobilize lipaz enzimi kullanılarak transesterleşme reaksiyonu gerçekleştirilecektir.
Kararlılık, tekrar kullanılabilme, sürekli işletim imkanı, reaksiyonun daha iyi kontrolü,
yüksek saflık ve yüksek ürün dönüşümü immobilize lipaz enzim kullanımının
avantajlarıdır. Bu çalışmada farklı proses şartlarında, immobilize Lipozyme TL IM
(Thermomyces lanuginosus) enzimi kullanılarak metanol varlığında mısır yağından
mikrodalga yöntemi ile biyodizel sentezi(yağ asidi metil esteri) yapılacaktır. İncelenecek
değişkenler ise yağ/metanol mol oranı, reaksiyon sıcaklığı, reaksiyon süresi ve enzim
miktarıdır. Bu çalışmadaki temel amaç mikrodalga yöntemiyle enzimatik biyodizel
üretiminin optimum reaksiyon koşullarını belirlemektir.
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SUMMARY
Biodiesel has become more attractive recently because of its environmental
benefits and made from renewable resources. It is also biodegradable and non-toxic an
alternative diesel fuel which can be produced through transesterification reaction. The
conventional method for producing biodiesel involvels acid and base catalysts to form
fatty acid alkyl esters by thermal heating. In this study, microwave energy will be used for
heating that is different from conventional production. The microwave energy offers a
fast, easy route reaction with the advantages of enhancing the reaction rate and
improving the separation process. Additionally in our study, immobilized lipase enzyme
will be used as a biological catalyst as distinct from traditional catalysts to occur
transesterification reaction. Stability, reusability, continuously operating facilities, better
control of the reaction, high purity and high yield conversion are advantages of
immobilized lipase enzyme usage. In this study, the enzymatic microwave assisted
biodiesel synthesis from corn oil and methanol using immobilised Lipozyme TL IM
(Thermomyces lanuginosus) was studied with different process conditions.
The
investigated variables were oil/methanol molar ratio, reaction temperature, reaction time
and enzyme amount. The main purpose of this study was to obtain the optimum reaction
conditions for enzymatic biodiesel production by microwave method.
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Proje No: 2011-07-04-YULAP03
RAFT YÖNTEMİYLE N-(2-HİDROKSİPROPİL) METAKRİLAMİD(HPMA)VİNİLPİRİDİN(VP) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Yrd. Doç. Dr. Sevil DİNÇER
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep ÖZDEMİR
Kimya - Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Projede amaçlanan ilaç veya DNA taşıma potansiyel gösteren polimerlerin RAFT
yöntemi ile sentezi ve karakterizasyondur. Son yıllarda özellikle kanser gibi genetik
hastalıkların tedavisi için çalışılan/uygulanmakta olan stratejilerden biri hücrelere belli bir
taşıyıcı yardımıyla ilaç veya genetik materyal aktarımıdır.
Gen aktarımı için viral veya nonviral vektörler kullanılmaktadır. Viral vektörler,
özellikle immünojenik etki gösterdiklerinden virüs bazlı olmayan moleküllerden hazırlanan
nonviral vektörler ile çalışmalar ivme kazanmıştır. Viral olmayan moleküller arasında en
yaygın olarak çalışılanı, pozitif yüklü polimerlerdir. Polimerik taşıyıcıların en önemli
avantajları ucuz olmaları, kolayca modifiye edilebilir olmaları, immün yanıt
oluşturmamaları, yüksek miktarda DNA taşıma kapasiteleridir. Diğer taraftan, amfifilik
özellikte polimerik taşıyıcılar özellikle hidrofobik ve toksik ilaçların vücuda verilmesinde ve
hücrelere aktarılmasında etkin yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, sentetik
polimerlerin polidispers karakteri in vivo deneylerde tekrarlanabilirliği önemli oranda
düşürmekte ve yapı-fonksiyon ilişkisinin doğru olarak incelenmesini engellemektedir. Bu
nedenle, monodisperse yakın özellikte polimerlerden oluşan taşıyıcıların eldesinde yeni
yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Projede önerilen RAFT yöntemi vinil esaslı
monomerlerin kontrollü polimerizasyonuna imkan veren yeni bir yöntemdir. Bu yöntemle
birçok farklı yapıda (blok, gradient, graft, yıldız) polimer monodisperse yakın özellikte
sentezlenebilmekte ve polimerin α- ve ω-uçlarına fonksiyonel grup bağlanabilmektedir.
Ayrıca, nerdeyse tüm vinil esaslı monomerler bu yöntemde polimerleştirilebilmekte, bu
sayede polimer zinciri boyunca da fonksiyonel gruplar yerleştirilebilmektedir.
Proje kapsamında öncelikle N-(2-hidroksipropil)metakrilamid monomeri
sentezlenecek ardından, poli(N-(2-hidroksipropil)metakrilamid)) poli(HPMA) homopolimeri
uygun RAFT ajanı ile sentezlenecektir. Sonraki aşamada, poli(4-vinilpiridin)-b- poli(N-(2hidroksipropil)metakrilamid)) (PVP-b-PHPMA) amfifilik blok kopolimeri seçilen RAFT ajanı
ile sentezlenecektir. Polimerizasyon sırasında, başlatıcı/zincir transfer ajanı ve
monomer/zincir transfer ajanı oranları değiştirilerek, bu parametrelerin oluşan ürüne ve
polimerizasyon kinetiğine, polimerin molekül ağırlığına etkisi incelenecektir. Elde edilen
polimerler FTIR ve NMR (veya elementel analiz) yöntemleri ile, yapı ve fonksiyonel grup,
Zeta Sizer ile boyut ve misel oluşturma yeteneği, GPC ile molekül ağırlığı ve dağılımı,
AFM ile şekil/boyut açısından inceleneceklerdir.
Proje sonunda amfifilik özellikte, monodisperse yakın, kontrollü molekül
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ağırlığında blok kopolimerler elde edilecektir. Bu polimerlerin amfifilik özelliklerinden
dolayı ilaç taşıma, vinil gruplarının kısmi kuaternerleştirmesiyle de DNA taşıma
potansiyeli olduğundan bunların mevcut taşıyıcılar güzel bir alternatif olacakları
düşünülmektedir. Ayrıca, polimerizasyon RAFT yöntemi ile yapıldığından, polimer
üzerinde seçilen RAFT ajanına bağlı olarak değişik fonksiyonel grupların bulunma
oalsılığı da özellikle uygulama kısmında gerekebilecek hedefleyici ajanların
yerleştirilmesine olanak sağlayacaktır.
Proje gerçekleştiğinde elde edilecek taşıyıcıların yüksek oranda ürüne dönüşme
potansiyeli olduğundan, ülke ekonomisine de ileriki dönemlerde katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca, yapılması önerilen çalışmaların hem bilimsel etkinliklerde hem
de SCI’e giren dergilerde yayınlanma potansiyeli bulunduğundan, bilime de katkısı büyük
olacaktır. 12 ay olarak önerilen proje çalışması bir yüksek lisans öğrencisinin tez
konusudur.
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SUMMARY
This project aims the preparation of polymers for drug and gene delivery by RAFT
method. Recently, one of the most common strategy to for the treatment of especially
genetic diseases, such as cancer, is to deliver drugs or genetic materials into the cells by
using a certain carrier.
Both viral and nonviral vectors can be used for gene transfer. Studies with
nonviral vectors have gained acceleration in particularly due to immunologic effect of viral
vectors. Positively charged polymers are the most widely studied member of nonviral
family. Being cheap, being able to be modified, not to display any immune response and
having great capacity for carrying large amount of DNA are the most important
advantages of polymeric carriers. Also, amphiphilic polymeric carriers come out as an
effective method for the delivery of especially hydrophobic and toxic drugs to the body
and cells. However, probable polydispersity of synthetic polymers significantly reduces
reproducibility of in vivo experiments and hampers accurate analysis of structure-function
correlation. Therefore, new methods are required to obtain polymeric carriers having
monodisperse character. The RAFT method proposed in this project is a new method to
enable controlled polymerization of vinyl based monomers. A lot of different structures
(block, gradient, graft, star) of polymers with properties close to monodispersity may be
synthesized and functional groups can be bonded to α- and ω- ends of polymers with this
method. Besides, practically all vinyl based monomers may be polymerized by this
method so that functional groups may take place along the polymeric chain.
Here, N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide monomer will be synthesized firstly,
then poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide), poly(HPMA), homopolymer will be
synthesized with suitable RAFT agent. In the next stage, amphiphilic copolymer of poly(4vinylpyridine)-block-poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide) (PVP-b-PHPMA) will be
synthesized by using selected RAFT agent. During the polymerization, initiator/chain
transfer agent ratio and monomer/chain transfer agent ratio will be changed and effects of
these parameters on product, polymerization kinetics and polymer molecular weight will
be investigated. Obtained polymers will be examined with FTIR and NMR (or elemental
analysis) for structure and functional group characterization, with Zetasizer for size
analysis and micelle formation ability, with GPC for molecular weight and distribution
analysis and with AFM for shape/size analysis.
At the end of the project, amphiphilic, nearly monodisperse, in controlled
molecular weight block copolymers will be obtained. These polymers are thought as a
good alternative to the current carriers since they have a great potential for carrying drug
due to amphiphilic properties and delivering DNA through the partial quaternization of the
vinyl groups. In addition, using the RAFT method in polymerization gives the probability of
functional groups on the polymer depending on the chosen RAFT agent, allowing the
placement of targeting agents which may be required in application of carrier.
When the project is accomplished, obtained carriers are thought to have a
positive contribution to the our country in economical manner for future, since they have a
great potential to transform into the product. Furthermore, proposed study will have great
potential to be published in journals indexed in SCI.
This project, which is proposed for a period of 12 months, is a thesis study of a
master student.
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Proje No: 2011-08-02-KAP01
İSTANBUL’DAKİ BİR KISIM OSMANLI MİMARİ ESERLERİNDE DEKORATİF
UNSURLARIN ESTETİK ANALİZİ (ÇİNİ-KALEMİŞİ-AHŞAP-TAŞ-MERMER
DESENLERİ-HAT KOMPOZİSYONLARI)
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
Arş. Gör. Burcu BÖCEKLER, Arş. Gör. Ozan YAVUZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-09-05

ÖZET
Bu proje , fotoğraf destekli bir analiz ve estetik yorum projesidir. Başta Vakıflar
Genel Md.lüğü olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş tarafından mimari yapılar bu güne
kadar detaylı ve titiz bir şekilde çizimlerle incelenmiştir. Fotoğraflama ve katalog
konusunda değişik uygulamalar gerçekleşmiştir. Periyodik kültür ve sanat dergileri, Kültür
Bakanlığı yayınları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer başka kuruluşlar da kitap
veya katalog tarzı yayınlarla konuya çeşitli görsel yaklaşımlarda bulunmuşlardır.
Osmanlı Devletinde Kanuni Sultan Süleyman döneminin bütün noktalarda zirveyi
temsil ettiği düşünülmektedir. Ülkenin bu sınırlarının Avrupa içlerine kadar uzandığı bu
devrede devletin kültür politikaları sanat zevkinin de bilinçli bir dağılımda olmasını tevlid
eder. Mimarlıkta Sinan’ın geldiği noktada ortaya koyduklarının bugün bile uzmanlarınca
anlaşılması oldukça zordur. Sadece mimarlıktaki maharet değil aynı zamanda
dekorasyonda hattın ve çeşitli dallarıyla bezemenin göstermiş olduğu estetik gelişim
fevkalade verimli ve zengindir.
Ne var ki genel bir perspektiften bakılacak olursa Türk sanatının, özelde Osmanlı
sanatının temel kurgu unsurları, motif ve tasarım açısından yeterli bir biçimde
incelenebilmiş değildir. Bugüne kadar yapılan makale, kitap gibi belki yüzlerce çalışma
olmasına ve bu çalışmaların birçok açıdan konuya ışık tutmalarına rağmen tamamlayıcı,
çevreden merkeze ulaşan köklü çalışmalar henüz gerçekleşmemiştir. Bu proje çalışması
elbette engine bir derya gibi olan Türk sanatını bütünüyle tanımaya yetmeyecektir. Ancak
farklı anlayışlarla yaklaşımın elde edilecek conuçların başarısına önemli katkılar
sağlayacağı da açıktır.
Mimari yapıların dış görünüşleriyle başlayan senaryo, iç mekanların geniş alan
görünümleriyle devam eder. Bu projede fotoğraf tekniği ile resimlenen unsurlar daha
sonra analitik değerlendirmeye tabi tutacaktır. Bu suretle dekoratif unsurların; bitkisel
süsleme, motif, kurgu, tasarım, desen-yüzey ilişkisi tartışmaya açılacaktır. Belli tasnife
uğrayan bu malzeme estetik biçimleme ve yorumlamaya açılmış olacaktır.
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SUMMARY
This project is an analysis and aesthetic evaluation project which is supported by
photography. The architectural buildings have been examined by various institutions and
organizations such as General Directorate Of Foundations. A variety of applications are
realized in the area of photography and cataloging. Periodicals on culture and art,
magazines, publications of Ministry of Culture, Istanbul Metropolitan Municipality and
other organizations other publications approached to this subject in various visual forms.
Suleiman the Magnificent of the Ottoman Empire is considered as the peak point
in all areas. The period which the borders of the country have extended into the Europe,
represents that cultural policies and art of the state were established consciously. Even
today, experts point out where Sinan has achieved in Architecture. Not only in
architecture but also the dexterity and aesthetic development in the area of decoration
and calligraphy has demonstrated exceptionally productive and rich forms.
As a matter of perspective, however, the basic elements of Turkish art in terms of
design motifs is not adequately examined. Despite the amount of published material, the
subject is not fully examined. This project, of course will not be sufficient to fully recognize
Turkish art. However, important contributions and different insights will be obtained from
this approach.
The scenario starting with the external appearance of architectural structures,
continues with the wide-area views of the interior. In this project, the elements illustrated
with photographic techniques will be evaluated analytically. In this way, decorative
elements; floral decoration, motifs, editing, design, pattern-surface relationship will be
discussed. This material will have been subjected to certain aesthetic formatting and
interpretation.
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Proje No: 2011-09-01-YULAP01
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYİNE İLİŞKİN
ALGILARI (KÜÇÜKÇEKMECE ÖRNEĞİ)
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem BİLGİÇ
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, örgütsel güven konusunda ilköğretim okullarındaki
öğretmenlerin görüşlerini belirlemek ve bu görüşleri çeşitli değişkenler açısından
incelemektir. Tarama modelindeki araştırmanın verileri Yılmaz (2006) tarafından
geliştirilen “Örgütsel Güven Ölçeği” ile toplanacaktır. Araştırmanın çalışma grubu
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki 24 ilköğretim okulunda görev yapan 798
öğretmenden oluşmaktadır.
SUMMARY
The aim of this study is to determine the teachers’ perceptions of organizational
trust in primary schools and examine these perceptions in terms of various variables.
Data of the research, which is a general survey model, will be gathered by
“Organizational Trust Scale” developed by Yılmaz (2006). Study group of the research
consists of 798 teachers who work in 24 different primary schools in Küçükçekmece
district of İstanbul.
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Proje No: 2011-09-01-YULAP02
OKUL MÜDÜRLERİ, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ
ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Yüksek Lisans Öğrencisi T. Olcay Özdemir Şerbet
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-05-02

Bitiş Tarihi: 2012-05-02

ÖZET
Bu araştırmanın amacı okul yöneticileri, öğretmenler ve öğretmen adaylarının
algılarına göre, öğrenci başarısı üzerinde etkili olan öğretmen niteliklerini belirlemektir. Bu
amaçlara ulaşmak için,İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alan okullardan öğretmenler, okul
yöneticileri ve öğretmen adayı olan üniversite öğrencileri örnekleme olarak alınacaktır.
Araştırmada, William (2010)'ın “Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin etkili öğretmen
niteliklerine ilişikin algıları” adlı envanteri ölçme aracı olarak kullanılacaktır.
SUMMARY
This study aims to reveal that school principles, teachers and teacher candidates'
perceptions about the qualities of effective teachers. Moreover, this researcher hopes to
see the difference whether those perceptions are affected by some demographic
factors.For this purpose, school administrators, teachers, and teacher candidates from
the universities will be taken as the sample. In this study, the instrument developed by
William (2010) named “Administrator and teacher perceptions of the qualities of effective
teachers” will be used to collect data.
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Proje No: 2011-09-03-KAP01
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ VE MOBİL TABLET ARAÇLAR KULLANILARAK
KLASİK DÜZ ANLATIM YÖNTEMİ İLE İŞLENEN DERSLERİN ETKİNLİĞİNİN
ARTTIRILMASI
Doç. Dr. İlhan VARANK
Yrd. Doç. Dr. Tuncay SEVİNDİK, Yrd. Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT, Arş. Gör. Zeynep
GECÜ
Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2012-12-03

ÖZET
Taşınabilir tablet bilgisayarların yaygınlaşması ve farklı teknolojiler (Kablosuz,
3G, EDGE vb.) ile sürekli internete bağlanabilmeleri, öğrenme amaçlı olarak
kullanılabilmeleri potansiyelini ortaya çıkartmışlardır. Her ne kadar mobil teknolojiler
(taşınabilir bilgisayarlar, tablet PC ler, mobil telefonlar vb.) asenkron öğrenme ortamları
için uygun olarak görülse de, sunuma dayalı klasik derslerde de bu araçlar öğrencilerin
derse aktif olarak katılmalarını ve bu aktifliği ders boyunca devam ettirmelerini
sağlayacak bir potansiyele sahiptir.
Bu çalışmada, Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi ile tablet PC uygulamaları
birleştirilerek, klasik düz anlatım metoduyla işlenen derslerde kullanılacaktır. Bu
araştırmada bütün eğitim fakültelerinde öğrencilerine servis dersi olarak verilen Öğretim
teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi, Moodle öğrenme yönetim sistemi desteği ve
tablet PC uygulamaları ile yeniden tasarlanıp, uygulanacaktır.
Bu çalışmanın sonucunda, öğrencilerin derste kazandıkları beceriler ile alakalı öz
yeterlilik algılarının, derse karşı motivasyonlarının gelişip gelişmediği araştırılacak ve nitel
yöntemler kullanılarak öğrencilerin ders hakkındaki görüşleri değerlendirilecektir.
SUMMARY
Mobile tablet PCs with internet connection (wireless, 3G, EDGE etc.) bring new
potentials for educational applications. Although, mobile technologies are considered for
asynchronous educational applications they potentially provide means for continuous
student participation in courses where classical lecture methods were used.
In this study, moodle learning management systems and tablet PC applications
will be combined and used in classical lecture method courses. Educational Technologies
and Material Development course, a mandatory service course for all faculty of education
students, will be redeveloped by using Moodle learning management system and tabled
PC applications.
As a result of this study, students’ self efficacy perceptions relevant to skills that
will be acquired through courses and motivation towards the course will be researched.
Also by using qualitative methods, students' opinions about the course will be assessed.
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Proje No: 2011-10-01-KAP01
ALTI (6) SERBESTLİK DERECELİ GEMİ HAREKETLERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL
OLARAK İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Seyfettin BAYRAKTAR
Arş. Gör. Özgür DEMİR, Arş. Gör. Yavuz Hakan ÖZDEMİR
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2012-09-05

ÖZET
Günümüzde ekonomik açıdan daha verimli ve daha çevreci gemiler inşa
edilebilmesi için tekne formunun amaca yönelik biçimde optimize edilmesi başlangıç
dizayn evresinde yapılabilmekte olup bu aşamada tekne direnç bileşenleri tespit edilerek
hidrodinamik özelliklerin optimizasyonu yapılmaktadır. Tekne direncinin tespit edilmesi ve
teknenin diğer hidrodinamik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla deneysel
çalışmalarla beraber, son zamanlarda deneysel çalışmalara alternatif olarak görülen,
deneysel çalışmaları destekleyen ve onlardan yararlanan sayısal modelleme teknikleri de
kullanılmaktadır.
Dizayn işleminin başlangıcında istenen gereklilikler ışığında tekne alt ve üst
formları tasarlanır. Bu aşamadaki en önemli amaçlardan biri sevk gerekliliklerini
sağlayacak güç performansını tahmin edebilmektir. Daha önceleri gemiye ait direnç ve
güç gereklilikleri hesabı benzer gemilerden elde edilen basit ampirik formüllere
dayanmaktaydı. Zamanla dizayn işlemindeki gelişmelere paralel olarak çekme
tanklarında gerçekleştirilen model deneylerine dayalı daha doğru ve güvenilir hesap
yöntemleri elde edilmiştir. Çekme tanklarında gerçekleştirilen model deneyleri pahalı ve
zaman alıcı olduklarından özellikle optimizasyon gerektiren parametrik çalışmalarda hızlı
ve ekonomik olarak çalışmaya imkan veren hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD)
teknikleri tercih edilmektedir. Günümüzde gelişmiş sayısal yöntemler ve yüksek kapasiteli
ve hızlı bilgisayarlar yardımıyla direnç hesapları sayısal olarak yapılabilmektedir. Genel
amaçlı olduğu kadar belirli çalışma alanlarına hitap eden yazılımların varlığı ile beraber
HAD ülkemizde ve dünyada oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bununla beraber, gelişen bilgi teknolojilerine rağmen gemi inşaatında direnç
hesaplarının HAD teknikleri ile yapılması hala doğruluklarının kanıtlanmasını
gerektirmektedir. Bu nedenle belirli bir çalışma için klasik yöntemlerden biri olan model
deney çalışmaları yapılmaya devam etmektedir. Böylece deneysel verilerle sayısal
çalışmalardan elde edilen sonuçlar karsılaştırılmakta ve HAD tekniğinde kullanılan
çalışma bölgesi, ağ yapısı ve sayısı, kullanılan türbülans modeli, tercih edilen sayısal
yöntemlerdeki katsayılar, çözüm tekniği vb. değişkenler kontrol edilmektedir. HAD ile elde
edilen sonuçların deneysel verilerle doğrulanmasından sonra parametrik çalışmalara
geçilmesi konun uzmanları tarafından önerilmektedir.
Bu bilgiler ışığında bu projede aşağıdaki adımların takip edilerek gemi üst ve alt
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yapılarındaki direnç bileşenlerinin değerleri ve gerekli sevk gücü hesaplanarak geminin
çeşitli hava ve deniz şartlarındaki davranışları incelenecektir. Bunun için geminin altı (6)
serbestlik dereceli hareketi göz önüne alınarak en gerçekçi ortam şartlarında gemi üst ve
alt yapılarının formları, direnç değerleri, tekne ve üst yapı etrafındaki akis alanları
araştırılacaktır. Parametrik bir çalışma gerektirdiğinden bu projenin ilk aşaması olan on
tasarımdan elde edilen çeşitli gemi formlarına uygun modeller üretilerek bunlar çekme
tankında çekilecek, tekne direnç değerleri bulunacak, bas-kıç, dalıp-çıkma ve yalpa
hareketlerine ait direnç değerleri elde edilecektir. HAD analizlerinde oldukça yaygın bir
şekilde tercih edilen Fluent ve Star CCM+ gibi yazılımlar vasıtasıyla gemi üst ve alt
yapıları modellenip analiz edilecek ve elde edilen sonuçlar deneysel verilerle mukayese
edilecektir.
SUMMARY
Hull form optimization could be done in the initial design stage to build more
economically efficient and environment-friendly ships nowadays. Hull resistance
components are also determined to optimize hydrodynamic characteristics at that stage.
In addition to experimental works to identify hull resistance and hull other hydrodynamic
attributes, computational modeling techniques that are accepted as alternative methods
to the experiments are also used. At the initial design stage, the forms of hull and
superstructures are planned to satisfy the requirements. The most striking goal at this
level is to predict power performance for the shipping requirements. Ship resistance and
power requirements calculations were performed by means of the data obtained from the
similar ships. Developments in the design process lead to appear correct and trustworthy
calculation techniques. On the other hand, model experiments performed in the towing
tanks are time consuming and expensive so it cannot be preferred especially in the
parametric works. Due to this reason, computational fluid dynamics (CFD) techniques
have been developed to work faster and more economically. Todays, resistance
calculations could be done computationally by means of developed computational
methods with the fastest and higher capacity computers. Besides, with the generalpurpose and specific programs CFD has been used widely in our country and the
worldwide. İn spite of developing information technologies, resistance calculations with
CFD techniques in shipbuilding still requires the validation to show the robustness. That
is why towing tank experiments have still been doing as conventional methods. By using
towing tank experiments, experimental results and computational data would be
compared and working domain, mesh structure and number, used turbulence model,
chosen coefficients, solution techniques etc. can be controlled. It is advised to do
parametric studies after validation with experimental and computational results. İn the
light of this information, steps written below will be followed to investigate the value of the
resistance components of the hull and superstructure and required driving force for
different weather and sea conditions. The treatment of the ship under aforementioned
condition is also taken into consideration. Ship superstructure and hull form investigation,
resistance values, flow around hull, etc. are going to be investigated in realistic ambient
conditions by means of six-degree-of-freedom (6-DOF) movement. Since it requires
parametric works the first stage of the present project is to obtain the appropriate form
obtained from the initial design process and then hull resistance value in case of pitching,
heaving, and rolling movements. Hull and superstructure of the ship are going to be
modeled with Fluent and STAR CCM+ and obtained data will be compared with towing
tank experimental results.
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Proje No: 2011-10-01-KAP02
GEMİLERDE DÜMEN DONANIMININ ISI DEĞİŞTİRİCİ OLARAK KULLANILMASINA
YÖNELİK DÜMEN TASARIMI VE OPTİMİZASYONU
Doç. Dr. Yasin ÜST
Doç. Dr. Fahri ÇELİK, Arş. Gör. Bekir ŞENER, Arş. Gör. Ahmet YURTSEVEN,
Arş. Gör. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Bölümü
Başlangıç Tarihi: 2011-09-05

Bitiş Tarihi: 2013-03-05

ÖZET
Günümüzde gemilerde bir çok ısı kaynağı ve ısı ihtiyacı bulunan yerler
mevcuttur. Özellikle ana makina soğutmasında, yağ devresi soğutmasında, balıkçı
teknelerinde
depoların
soğutulmasında ve
yaşam
mahali
ısıtma/soğutma
uygulamalarında çevreyle sık olarak ısı alışverişi yapmak gerekmektedir. Gemilerde ısı
alışverişi için genellikle çevre olarak deniz kullanılmaktadır. Bu ısı alışveriş işlemleri deniz
suyunun bir ısı değiştiriciden geçirilmesiyle sağlanmaktadır. Deniz suyunun ısı değiştirici
içerisinden geçirilmesi için bir pompa vasıtasıyla güç harcanmaktadır. Isı değiştiricinin
gemi içerisinde yer alması nedeniyle hacim kaybı meydana gelmektedir. Isı değiştiricileri
deniz suyunda bulunan gerek mineral gerekse deniz canlıları nedeniyle kirlenmekte,
bakım – tutum süreleri oldukça kısalmaktadır. Isı değiştiricilerde genellikle galvanizli
pazlanmaz çelik borular kullanılmaktadır. Bu durum maliyetleri oldukça yukarılara
çekmektedir.
Bu çalışmada ısı alışveriş kaynağı yine deniz olarak seçilecek fakat etrafında
zorlamalı bir akış oluşması nedeniyle gemi arkasındaki dümen ısı değiştirici olarak
tasarlanacaktır.
Yapılacak olan bu çalışmada öncelikle belirli bir gemi tipi seçilip dümen modellenecektir.
Bu modeller hesaplamalı akışkanlar dinamiği metodlarıyla akış yönünden, ve ısıl
dağılımlar yönünden analiz edilecektir. Farklı modellerin analizleri sonucu eldeki veriler
ışığında modeller değerlendirilecektir. Yapılan optimizasyonlar sonucu en hibrit dümenin
elde edilmesi hedeflenmektedir.
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SUMMARY
Nowadays, many heat sources and field that need heat exist in ships.
Particularly exchanging heat is usually required for main engine cooling, lubrication
cooling, store cooling in fishing vessels and air conditioning in accommodations. Sea
water is commonly used as environment to exchange heat in the ships. This exchanging
heat process is obtained to pass through a heat exchanger. For the sea water’s way that
passing through in heat exchanger, a pump consume power. The volume loss is occurred
because of heat exchanger existing in ship. Heat exchanger is getting dirty due to both
minerals and netrons, its maintenance is often required. In the heat exchanger,
galvanized stainless steel pipes are generally used. In this situation the costs is
increasingly rised.
In this study as heat exchanging sources, sea water is selected but rudder is
designed as heat exchanger in aft of ship due to occurring forced flow.
In this working study, firstly by choosing a specific type of ship, rudder is
modeled. This models are analysed by compututional fluid dynamics methods about flow
direction and thermal distribution. At the end of analyses of various models , the models
will be evaluated in the light of this datas it is aimed to obtain most hybrid rudder at the
end of the optimizations that was carried out.
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ÖZET
Motorlu taşıtların dünya üzerindeki kullanımı ve üretimi, ulaştırma politikalarına,
sosyo-ekonomik duruma ve diğer birçok şartlara rağmen artmaktadır. Bu artışla beraber
motorlu taşıtların petrol tüketimindeki payı artmakta, dolayısıyla egzoz emisyonlarının
neden olduğu kirlilik ve insanlar üzerindeki zararlı etkileri her geçen gün daha da büyük
boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle içten yanmalı motorlardan çevreye salınan zararlı
emisyonların azaltılması konusunda Avrupa Birliği ve ABD’ de yürürlüğe giren katı yasal
düzenlemeler, otomotiv üreticilerini egzoz kaynaklı kirletici bileşenlerin azaltılması
konusunda önlem almaya zorlamaktadır. Dolayısıyla,
üretici firmalar bir taraftan
emisyonların azaltılması konusunda önlemler alırken diğer taraftan rekabet edebilirlik
açısından motor performansında artış ve yakıt sarfiyatında iyileştirmeler sağlayacak
teknolojileri de geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Dizel motorları Avrupa Birliği Emisyon
Standartlarına göre Avrupa Birliğinde dolaşıma çıkan dizel araçlarında NOx üst limiti
1992 yılında 8.0 g/kWh iken 2008 yılında yürürlüğe giren Euro V standartlarında NOx
üst limiti 2.0 g/kWh ‘ e kadar düşmüştür. 2013 yılında yürürlüğe girecek olan Euro VI
standartlarında NOx limiti 0.4 g/kWh ‘ kadar düşürülmesi planlanmaktadır. Buda yaklaşık
20 yıllık zaman zarfında NOx emisyonunun üst limitinde 20 kat azalmayı beraberinde
getirmektedir. Bu amaçla dizel araçlardan kaynaklanan NOx emisyonlarının, yasal
düzenlemelerin öngördüğü seviyelere çekilebilmesi için yeni kontrol yöntemlerine
gereksinim duyulmaktadır.
Son zamanlarda dizel motorlardan kaynaklanan NOx emisyonunun azaltılması
için yapılan çalışmalar üç temel başlık altında toplanmaktadır. Bunlar yanma öncesinde
emisyon kontrolü, yanma esnasında termodinamiksel olayların kontrolü ve NOx
emisyonlarının egzoz stroğunda atmosfere atıldığı süreç içersinde alınan önlemleri
kapsamaktadır. Literatürde NOx emisyonlarının azaltılması, performans ve verimin
artırılması için önerilen yöntemlerden birisi de dizel motorlarına Miller çevrimi
uygulamaktır. Miller çevrimi emme periyodu esnasında piston AÖN ya ulaşmadan önce
veya standart motora göre AÖN’dan çok daha sonra kapatılarak sıkıştırma oranının
genişleme oranına göre düşürülmesi esasına dayanır. Bu işlemle maksimum yanma
sıcaklığı düşürülerek NOx emisyonlarının standart değerin altına düşürülmesi mümkün
olmaktadır. Bu etkisinden dolayı orta devirli gemi dizel motorlarında NOx emisyonlarını
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aşağıya çekmek için Miller çevrimi uygulanmaya başlanmıştır.
Bu projede, NOx emisyonlarını standartların öngördüğü emisyon limitlerinin
seviyesine indirmek için standart dizel motorunu Miller Çevrimine göre çalışır hale
getirdikten sonra, NOx emisyon oranlarına ve motor performansına etkileri deneysel
olarak araştırılacak ve elde edilen NOx emisyonlarındaki değişimler standart motor
verileri ile karşılaştırılacaktır. Çalışma sonucunda performans ve emisyonlar açısından
optimum çalışma şartları belirlenecektir.
SUMMARY
Despite policies, socio-economic situation and many other conditions, the
production and use of motor vehicles and ships in the world is increasing, In spite of this
increase, the rate of oil consumption of motor vehicles is increasing, Fort his reason the
pollution caused by exhaust emissions and harmful effects on people is growing bigger
day by day. In order to reduce harmful emissions causing internal combustion engines,
the European Union and the United States' strict legal regulations forces to the
automotive manufacturers to reduce pollution of the exhaust gases. According to the
European Union Emission Standards, circulating diesel vehicles within the European
Union in 1992, while the upper limit NOx of diesel vehicles is 8.0 g / kWh, the EURO V
regulations which were valid from 2008 , maximum allowable values of NOx has
decreased up to 2.0 g / kWh. The regulations of EURO 6 which will be acted from 2013,
the NOx limit is planned to reduction until 0.4 g / kWh .The upper limit for NOx will be
reduced at 20 times about twenty-year period. . Therefore, new control methods are
needed to be developed in order to reduce the emissions from diesel vehicles to the
levels required by 'Legal Regulations'.
Recently , the studies are grouped under three main headings for reducing. NOx
emissions from diesel engines,. They are pre-combustion emission control, combustion
control of events during the thermodynamical and precaution for releasing NOx emissions
in the atmosphere at exhaust stroke. Miller cycle is applied to diesel engines for
improving performance and reduction of NOx emissions of diesel engines. There are two
versions of Miller Cycle. One of the first is the intake valve is closed before bottom dead
center (BDC). The other one is the intake valve is closed after bottom dead center (BDC)
compared to standart engines, so that the miller cycle has an expansion ratio greater
than the compression ratio. The Miller cycle has also been proposed as a means of
reducing harmful NOx emissions while maintaining a high engine efficiency, by reducing
the engine compression ratio and thereby also peak in-cylinder gas temperatures and
pressures. The miller cycle are started to apply the medium speed marine engines for
reducing NOx emissions.
The miller cycle will be applied at single-cylinder diesel engine in this project.
Miller cycle diesel engine will analyze experimentally for NOx emission rates and the
effects on engine performance and changes in NOx emissions will be compared with
standard engine data.As a result, the optimum working conditions will be determined
about engine performance and NOx emissions.
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ÖZET
Egzoz emisyonlarının insanlar ve çevre üzerinde pek çok zararlı etkileri
görülmektedir. Bu nedenle günümüz kara ve deniz vasıtalarında kullanılan dizel
motorlarından salınan emisyonları aşamalı olarak sınırlandırılmaktadır. Gemi kaynaklı
kirleticilerin sınır değerlerini belirleyen MARPOL’ün (International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships) Ek VI Belgesinde 1 Ocak 2000 tarihinden sonra inşa
edilen makine devir sayısı n<130 d/d olan gemilerin NOx limiti 17,0 g/kWh (Tier I) olarak
belirlenmişken bu değer 2011 tarihinden itibaren 14,36 g/kWh’a (Tier II) çekilmiştir. 2016
yılından sonra yürürlüğe girecek olan Tier III düzenlemesinde ise sahile yakın belirli
alanlarda çalışacak gemiler için NOx emisyonlarının sınır değeri Tier I düzenlemesinde
öngörülen NOx değerinin %80 oranında azaltılmasını öngörmektedir. Belirlenen alanların
dışında ise Tier II düzenlemesi aynen devam edecektir. 2000 öncesi inşa edilen
gemilerde ise Tier I düzenlemeleri devreye sokulacaktır. Dolayısıyla, gemi kaynaklı NOx
emisyonlarının ‘Düzenlemeler’in öngördüğü seviyelere çekilebilmesi için yeni kontrol
yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Son zamanlarda egzoz bacasından çevreye salınan NOx harici bileşenlerin de
azaltılması önem arz etmektedir. Emisyon Kontrol alanlarında halen uygulanan kükürt
emisyon değerleri %1.5(15.000) dan%1 (10.000ppm) çekilerek 1Mart 2010 dan itibaren
uygulanmaya başlayacaktır. Küresel uygulamada halen %4.5 (45.000ppm) olan oran %3
(30000ppm) düşürülecek ve 1 Ocak 2012 den itibaren yürürlüğe girecektir. Emisyon
kontrol alanlarında ise bu oran 1 Ocak 2015 tarihinden sonra%0.10 (1000ppm) olacaktır.
Küresel uygulamada yakıt içerisindeki kükürt miktarı 1 Ocak 2020 den itibaren % 0.5
(5000ppm) olacaktır. TierIII uygulaması yürürlüğe girdiğinde emisyonlarla ilgili özellikle
özel alanlarda katı kuralların devreye gireceği görülmektedir. Bu kapsamda boğazlar ve iç
su yolları gibi dar alanlarda özellikle SOx, CO, HC ve CO2 emisyonlarının standart dizel
yakıtıyla çalışan dizel motorlarının aşağısına çekilebilmesi için dizel yakıtının bitkisel
yağlardan elde dilen biyodizel ile karıştırılarak yakılması söz konusudur. 10.Ulaştırma
Şura kararları arasında iç sularda seyreden gemilerde biyodizel karışımlarının kullanımı
tavsiye edilmektedir.
Biyodizel kullanımı pek çok kirletici emisyonda azalma meydana getirse de, NOx
emisyonları üzerinde tam tersi bir etkiye sahiptir. NOx oluşumunun ana nedeni yüksek
sıcaklıklardır. Biyodizel yakıtların standart dizel yakıta oranla daha fazla O2 içermesi
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sebebiyle yüksek silindir içi sıcaklıklarında oksijen azot ile tepkimeye girmekte ve NOx i
oluşumunu hızlandırmaktadır. Biyodizel karışımının kullanımı durumunda NOx
emsiyonlarının da control altında tutulması gerekmektedir.
NOx emisyonunu azaltmanın ana mekanizması yanma odası sıcaklığının
düşürülmesine dayanır. Ancak NOx emisyonunun azaltılması yönünde yapılan
iyileştirmeler yanma odasında oluşan is emisyonlarını olumsuz etkilemektedir. Düşen
yanma odası sıcaklığı oksidasyon hızını azalttığından NOx emisyonu düşerken is
emisyonu bir miktar artar. Bu durumda NOx, is emisyonu ve yakıt sarfiyatı arasında
optimal bir noktanın bulunması gerekir.
NOx emisyonlarının azaltılması için uygulanan yöntemler: SCR (Selective
Catalytic Reduction), sıcak ve soğuk EGR, püskürtme avansının azaltılması, su-yakıt
emülsiyonu, doğrudan veya emme manifolduna su püskürtme sayılabilir. Katı emisyon
sınırlarına ulaşabilmek için günümüzde özellikle gemilerde emme manifolduna ve yanma
odasına direk su püskürtme yöntemleri yaygınlaşmaya başlamıştır.
Literatürde biyodizel kullanan bir dizel motoru için, emme periyodunda buhar
enjeksiyonunun NOx emisyonu ve performans parametreleri üzerine etkilerine dair
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yönüyle çalışma bir ilk niteliği taşımaktadır.
Çalışmanın diğer bir orijinal tarafı deneylerin çok sayıda biyodizelle yapılarak farklı
özellikteki bitkisel kökenli yakıtların uygulanabilirliğinin de araştırılacak olmasıdır.
Bu çalışmada, dizel motorlarında NOx emisyonlarının azaltılması amacıyla
emme periyodunda buhar püskürtme yöntemi kullanılacaktır. Buhar, egzoz devresi
üzerine bağlanacak özel olarak tasarlanmış bir ısı eşanjöründen elde edilecektir.
Emme zamanlarında püskürtülecek buhar miktarları, geliştirilecek bilgisayar programı
sayesinde her devir ve yükte motora gönderilen yakıt miktarının farklı yüzde değerleri
olarak belirlenecektir. Farklı biyodizel tip ve oranlarıyla çalışan motora buhar
enjeksiyonunun performans ve emisyon değerlerine etkileri standart motor verileriyle
karşılaştırmalı olarak verilecektir. Çalışma neticesinde, standart motor verilerine gore tüm
emisyon eğerlerinde iyileşme hedeflenmektedir.
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SUMMARY
It is obvious that exhaust gases have a great many effects on human beings and
environment. Therefore, emissions from diesel engines having used in land and sea
vehicle is gradually limited. MARPOL (International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships) Annex VI, which determines the limit values of pollutants from the
ship, states that emission value is limited to 17,0 g/kWh (Tier I) for ships constructed on
and after 1 January 2000 and engine speed n<130 rpm. That emission value has been
decreased to 14,36 g/kWh (Tier II) in 2011. Tier III regulation entering into force after
2016 will require that limiting values for NOx emissions of ships sailing in coastal areas
are reduced by 80% of that stated in Tier I regulation. Tier II regulation will continue to
apply outside the specified area. Tier I regulations will be applied on ships constructed
before the year 2000. Therefore, new control methods are needed to be developed in
order to reduce the emissions from ships to the levels required by 'Regulations'.
Recently, reducing exhaust emissions other than NO x is also significant. Sulphur
emission limit values that are still in force in emission control areas will be reduced from
1.5% (15.000 ppm) to 1% (10.000 ppm) and enforced by 1 March 2010. Current globally
applied value will be reduced from 4.5% (45.000 ppm) to 3% (30.000 ppm) and will enter
into force on 1 January 2012. This value will be 0.10% (1000 ppm) in emission control
areas after 1 January 2015. In global application sulphur content inside the fuel will be
0.5% (5000ppm) on 1 January 2020. It can be clearly seen that, strict regulations,
especially in special areas, will be applied when Tier III enters into force. In this context, it
is a useful application to use a fuel which is a mixture of diesel oil and biodiesel, that is
obtained from vegetable oil, to reduce especially SOx, CO, HC and CO2 emissions, lower
than that of engines using standard diesel oil, in straits and inner waterways. Using
biodiesel mixtures on ships sailing in inner waterways was recommended in 10th
Transportation Council.
Biodiesel usage can make reductions on many pollutant emissions; however, it
has an inverse effect on NOx emissions. The main reason of NOx formation is high
temperatures. Since biodiesel comprises more oxygen when compared to standard diesel
fuel, oxygen reacts with nitrogen in high cylinder temperatures and quickens the NOx
formation process. In case of using biodiesel, NOx emissions are needed to be kept under
control. The main mechanism of reducing NOx emissions is based on reducing the
temperature of combustion chamber. However, betterments for reducing NOx emissions
affects smoke emissions in combustion chamber negatively. Since reducing combustion
chamber temperatures decreases the oxidation speed, smoke emissions increase a little,
while NOx emissions reduce. In this situation, optimal point should be found between NO x
emissions, smoke emissions and fuel consumption.
The methods of reducing NOx emissions are: SCR (Selective Catalytic
Reduction), hot and cold EGR, reducing injection advance, water-fuel emulsion, water
injection directly or through inlet manifold. At the present time, especially water injection
through inlet manifold or directly to the combustion chamber methods became
widespread on ships to reach the strict emission limits.
No study could be found in literature about the effects of steam injection during
intake period through the inlet manifold on NOx emission and performance parameters of
a diesel engine using biodiesel. From this aspect, this study will be the first on this
subject. Another original side of the study is that making experiments with several
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biodiesels, the applicability of different types of vegetable oil based fuels will be
investigated.
In this study, steam injection during intake period method will be used in order to
reduce the NOx emissions of diesel engines. Steam will be obtained from a specially
designed heat exchanger mounted on the exhaust system. Steam amounts to be injected
at inlet period will be defined as different percentages of fuel amount sent to the engine,
at each rpm and load conditions, with the help of a computer program that will be
developed. The effects of steam injection to performance and emissions of an engine
running with different types and ratios of biodiesel, will be given in comparison with the
one using standard diesel oil. In consequence of this study, a reduction in all emission
levels is expected, comparing to the standard diesel engine values.
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ÖZET
Egzoz emisyonlarının insanlar ve çevre üzerinde pek çok zararlı etkileri
görülmektedir. Bu nedenle günümüz kara ve deniz vasıtalarında kullanılan dizel
motorlarından salınan emisyonları aşamalı olarak sınırlandırılmaktadır. Gemi kaynaklı
kirleticilerin sınır değerlerini belirleyen MARPOL’ün (International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships) Ek VI Belgesinde 1 Ocak 2000 tarihinden sonra inşa
edilen makine devir sayısı n<130 d/d olan gemilerin emisyon limiti 17,0 g/kWh (Tier I)
olarak belirlenmişken bu değer 2011 tarihinden itibaren 14,36 g/kWh’a (Tier II) çekilmiştir.
2016 yılından sonra yürürlüğe girecek olan Tier III düzenlemesinde ise sahile yakın belirli
alanlarda çalışacak gemiler için NOx emisyonlarının sınır değeri Tier I düzenlemesinde
öngörülen NO x değerinin %80 oranında azaltılmasını öngörmektedir. Belirlenen alanların
dışında ise Tier II düzenlemesi aynen devam edecektir. 2000 öncesi inşa edilen
gemilerde ise Tier I düzenlemeleri devreye sokulacaktır. Dolayısıyla, gemi kaynaklı NOx
emisyonlarının ‘Düzenlemeler’in öngördüğü seviyelere çekilebilmesi için yeni kontrol
yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Son dönemlerde NOx emisyonlarının kontrolü için suyun farklı yöntemlerle silindir
içerisine gönderilmesi hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak, NOx emisyonlarının kontrolü
amacıyla suyun buhar fazında elektronik kontrollü olarak motor yüküne bağlı olarak
emme periyodunda gönderilmesi ilk kez Parlak ve ark.[12] tarafından gerçekleştirilmiştir.
Mevcut teknolojilere ilave olarak gemi motorlarından salınan NO x emisyonlarını daha
fazla aşağıya çekebilmek için Egzoz Gazları Geri Dolaşımı (EGR) uygulamasına da
geçilmeye başlanmıştır.
Bu çalışmada, su buharı enjeksiyonlu bir dizel motora Egzoz Gazı Geri
Dolaşımının (EGR) NOx ve performansa etkileri deneysel olarak araştırılacaktır.
Performans, NOx ve duman emisyonları açısından optimum su buharı-EGR oranı
deneysel olarak araştırılacaktır.
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SUMMARY
It is obvious that exhaust gases have a great many effects on human beings and
environment. Therefore, emissions from diesel engines having used in land and sea
vehicle is gradually limited. MARPOL (International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships) Annex VI, which determines the limit values of pollutants from the
ship, states that emission value is limited to 17,0 g/kWh (Tier I) for ships constructed on
and after 1 January 2000 and engine speed n<130 rpm. That emission value has been
decreased to 14,36 g/kWh (Tier II) in 2011. Tier III regulation entering into force after
2016 will require that limiting values for NOx emissions of ships sailing in coastal areas
are reduced by 80% of that stated in Tier I regulation. Tier II regulation will continue to
apply outside the specified area. Tier I regulations will be applied on ships constructed
before the year 2000. Therefore, new control methods are needed to be developed in
order to reduce the emissions from ships to the levels required by 'Regulations'.
Recently, routing water into the cylinder through various means has become
widespread so as to control the NOx emissions. However, in order to control NOx
emissions, injecting water in vapor phase, controlled electronically, depending on engine
load in intake period is carried out first time by Parlak et al. [12]. In addition to the
existing technology, Exhaust Gas Recirculation (EGR) has begun to be applied on marine
engines so as to reduce NOx emissions more and more.
In this study, experimental analysis of the effects of Exhaust Gas Recirculation
(EGR) on performance parameters and NO x emissions to diesel Engine operating with
water steam injection system will be carried out. The optimum water-vapor-EGR rate in
terms of performance, NOx and smoke emissions will be experimentally investigated.

451

