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SAYILARLA UNAM

70   
laboratuvar

125 Milyon TL’yi aşan 
Ar-Ge yatırımı 

166   
proje

Türkiye’nin ilk ulusal araştırma merkezi olan 
UNAM, her geçen yıl daha da büyümektedir. 
UNAM’daki artan araştırmacı sayısına paralel 
olarak yeni laboratuvarlar kurulmakta ve cihaz 
altyapısı geliştirilmektedir. UNAM, Bilkent 
Üniversitesi’nin bir parçası olarak sadece 
ülkemizdeki araştırmacıların değil, yurtdışından 
birçok araştırmacının da bilimsel faaliyetlerini 
yürüttüğü bir merkez olarak çalışmalarına 
devam etmektedir. UNAM’a kayıtlı araştırmacı 
sayısı 800’ü aşmış bulunmaktadır. Bunun 
yanında UNAM bünyesinde düzenlenen seminer 
ve çalıştaylar ile çok daha büyük bir kitleye 
ulaşılmaktadır.

9200 m2   kapalı alan

18   
çalıstay
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82 
ödül

148   
mezun

101 MSc
48 PhD

800’den fazla   

SCI indeksli yayın

75 
patent

303 araşt ırmacı
 45 ögretim üyesi
 36 uzman arastırmacı
 30 doktora sonrası arastırmacı
 158 lisansüstü ögrenci
 20 mühendis ve teknisyen
 14 idari personel

1000’den çok kullanıcı
600’den çok dıs kullanıcı
400’den çok iç kullanıcı
50’den çok firma
90’dan çok üniversite

16 
spin-off sirket
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UNAM HAKKINDA GÖRÜŞLER

Dr. Safacan Kölemen, MSN’14
Doktora  Sonrası Araştırmacı, Kaliforniya Üniversitesi-Berkeley  

Türkiye’nin ilerlemesi ve gelişmesi için bilim, kültür, eğitim, teknoloji, ekonomi, etik ve değerler sistemlerinde kapsamlı ve 
çok boyutlu stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Nanobilim ve nanoteknolojinin katkısı üst katmanlara çıkabilmeyi 
sağlayacaktır, bu bağlamda sosyo-ekonomik trendler çok önemli bir alt küme olarak ve sistem içerisinde çok etmenli, çok 
sektörlü üretkenlik ve katmadeğerli bir artış sağlayan katalizör olarak yer alacaklardır.   
“Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi-UNAM” bu arayış içerisinde üst katmanlarda yer alarak ve gelişmiş Türkiye ide-
alini yakalamak için en yüksek uluslarası bilimsel hedeflere yaklaşmaktadır. Bir yurttaş ve öğretim üyesi olarak bu dikkat 
çekici araştırma merkezinin kurucu müdürü Salim Çıracı’ya, katkıda bulunanlara ve bulunmaya devam edenlere saygı ve 
minnet duygularımı sunarım.

Prof. Dr. Orhan Güvenen,
Bilkent Üniversitesi

UNAM Strateji, Ekonomi ve Endüstri Danışma Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Doktoram boyunca Güney Kore’den Singapura, Almanya’dan ABD’ye birçok laboratuvarda bulundum 
ve işbirliği yaptım. Bulunduğum ensitütelere kıyasla UNAM’ın en iyilerinden biri olduğunu söylemek-
ten gurur duyuyorum. UNAM’ı binasında bulunan dünya standartlarındaki imkanlar farklı alanlardan 
gelen araştırmacılar için gerçekten üretken bir ortam kılıyor.Araştırmacılar UNAM’da binadan çık-
madan yeni malzemeler sentezleyip bunları karakterize edebiliyor ve prototip cihazlar oluşturabili-
yorlar. Bu yüzden UNAM araştırmacılarını kendi alanlarında dünyada önde gelen birer uzman olması 
yönünde teşvik ediyor. UNAM’a doktoram boyunca sağladığı tüm  imkanlardan dolayı minnettarım.

Dr. Burak Güzeltürk, EE’16
Doktora  Sonrası Araştırmacı, Standford Üniversitesi  

UNAM bana son teknolojik imkanları sundu ve fikirlerimi denemem için fırsat verdi. Böylelikle yaptığım 
çalışmamım kalitesi arttı. UNAM’daki farklı gruplarla yaptığımız işbirlikleri sayesinde çalışmama farklı bakış 
açılarıyla bakabildim.
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Doktora eğitimim boyunca gerçekten özel interdisipliner bir ortam çalışma imkanım oldu. UNAM dünya 
standartlarında çalışma yapabilmek için farklı alanlardaki araştırmacılar biraraya geldiği bir yer. Bu sayede 
son teknolojileri uzmanlarından öğrenerek kendi araştırmamda yenilik yakalama imkanı buldum. Gururla 
söylebilirim ki UNAM Türkiye’deki sayılı araştırma binalarından.

Dr. Gözde Uzunallı, MSN’16
Doktora  Sonrası Araştırmacı, Purdue Üniversitesi  

Doktora eğitimim boyunca UNAM’ın dünya standartlarındaki araştırma imkanlarına ulaşma imkanım 
oldu. Sıcak çalışma ortamının yanında zengin araştırma cihazları yüksek kalitede araştırma yapmamız-
da yardımcı oldu. Cambrigde Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışırken açıkca 
görebiliyorum ki UNAM mezunları olarak biz dünya standartlarında araştırma yapabiliyoruz. Çünkü 
gerekli bilgiyi, özgüveni ve yeteneğe UNAM’da aldığım eğitim sahibiz bu yüzden kendimi çok şanslı 
hissediyorum.

Dr. Talha Erdem, EE’16
Doktora  Sonrası Araştırmacı, Cambrigde Üniversitesi  
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EĞİTİM

UNAM’da eğitim Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (MSN) lisansüstü programımız 
üzerinden organize edilmektedir. MSN programında şu an Yüksek Lisans ve 
Doktora eğitimi verilmektedir. 2016 yılı itibari ile bu programda 34 Yüksek Lisans, 
40 doktora öğrencisi mevcuttur. MSN programının en önemli özelliklerinden 
birisi disiplinlerarası bir program olması ve öğrencilere nanoteknoloji alanında 
çok geniş bir bakış açısı kazandırmasıdır. Bu programda mühendislik ve temel 
bilimlerin hemen hemen her dalından öğrenci yer almaktadır. Ayrıca UNAM’da 
13 farklı ülkeden lisansüstü öğrenci ve doktora sonrası araştırmacısı çalışmalarına 
devam etmektedir. Uluslararası deneyime sahip bu araştırmacılar sayesinde 
lisansüstü öğrencilerimiz kendilerini daha da geliştirme fırsatı bulmaktadır. 

51 

20
15

34 M
. S

c.

20
16

55

20
15

40 Ph. D
.

20
16

38

20
15

66 post-
docs

20
16

MSN programında dahilinde dersler mühendislik bilimlerinden doğal bilimlere kadar bir çok alanı kapsayıp UNAM’ın interdisipliner doğasına 
yansıtmaktadır. MSN programındaki dersler öğrencileri mühendislik ve doğa bilimleri arayüzündeki problemleri anlayıp çözüm üretebilmesini 
sağlamak için dizayn edilmiştir. MSN programı öğrencilere disipliner arasındaki ortak dili anlayabilmesi ve disiplinerarası çalışma yapabilmesi için 
kendini geliştirme imkanı sunmaktadır. 
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Ders Kodu Ders Adı
MSN 500 Concepts in Materials Science

MSN 501 Atomic Structure, Mechanical and Thermal Properties of Materials

MSN 502 Nanoscale Materials and Nanotechnology

MSN 503 Quantum Mechanics for Materials Science I

MSN 504 Phase Transformations and Diffusion in Materials

MSN 505 Fundamentals of Thin Film Materials

MSN 506 Experimental Methods in Applied Physics

MSN 507 Electrical, Optical and Magnetic Properties of Materials

MSN 508 Quantum Mechanics for Materials Science II

MSN 509 Statistical Thermodynamics

MSN 510 Imaging Techniques in Materials Science and Nanotechnology

MSN 511 Surface Science and Spectroscopy

MSN 512 Biomedical Materials

MSN 513 Micro and Nanostructured Sensors

MSN 515 Nanotechnology in Agriculture and Food

MSN 517 Fundamentals of Nanoscience

MSN 518 Fundamentals of Nanotechnology

MSN 519 Applications of Microfluidics and Nanofluidics

MSN 520 Materials and Technologies for Radio Frequency and Terahertz Devices

MSN 521 Biotechnology

MSN 522 Moleculer Biomimicry and Synthetic Biology

MSN 532 Selected Topics in Materials Science and Nanotechnology

MSN 533 Nanomaterieals for Energy Conversation and Storage

MSN 534 Polymeric Materials

MSN 535 Textile Materials

MSN 541 Nanobiotechnology

MSN 543 Protein and Gene Engineering

MSN 551 Introduction to Micro and Nanofabrication

MSN 555 Nanomaterials Processing by Intense Laser Beam

MSN 590 Seminars in Materials Sci. & Nanotechnology: Technology Development

MSN 591 Nanotechnology and Its Impacts on Socio-Economic Structures

MSN 598 Seminar I

MSN 599 Master's Thesis

MSN 601 Advanced Computational Nanoscience

MSN 698 Seminar II

MSN 699 Ph.D. Thesis
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UNAM MEZUNLARI

Name Current Institute Current Position
Burcu Gümüşçü University of Twente, Institute 

for Nanotechnology 
PhD Student

Göksu Çınar Bilkent University Post-doc

Gözde Uzunallı Purdue University Post-doc

Hasan Güner Ertunç Sağlık Tesisleri ve Tıbbı 
Cihazlar

Senior Engineer

Ilke Şimsek Turan Hayat Kimya Patent Expert

Melis Şardan Ekiz Bilkent University Post-doc

Mutlu Erdoğan Max Planck Institute Post-doc

Okan Önder Ekiz Nanodev Mühendislik Owner

Ruslan Guliyev Rutgers University Post-doc

Seher Yaylacı Bilkent University Post-doc

Sencer Ayaş Stanford University Post-doc

Seydi Yavaş FiberLAST Lim Şti. Engineer

Veli Ongun Özçelik Princenton University Post-doc

Zeynep Aytaç Bilkent University Post-doc

Bartu Şimsek Bilkent University PhD student
Duygu Akbulut Twente University PhD student

Elif Ertem Federal Polythenic Institute PhD Student

Elif Gül Özkan Sabancı University, SUNUM PhD Student

Elif Özgöztaşı Bilkent University PhD Student

Elif Uzcengiz Şimsek Bilkent University PhD Student

Engin Çağatay Technical University of Munich PhD Student

Erman Bekaroğlu Northwestern University PhD Student

UNAM mezunlarının sayısı her geçen sene daha büyük bir hızla artmaktadır. UNAM’daki 
yüksek kalitede eğitim ve dünya çapındaki araştırma imkanları sayesinde öğrencilerimiz 
kendilerini birçok yönden yetiştirmektedir. Bu sayede mezunlarımız kariyerlerine önde 
gelen üniversiteler ve şirketlerde devam edebilmektedir.  Çalıştıkları tüm kurumlarda 
UNAM’ı ve ülkemizi başarıyla temsil eden mezunlarımız en büyük gurur kaynağımızdır. 
Aşağıda bazı UNAM mezunları ve şu an görev yaptıkları kurumlar listelenmiştir.
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Imran Bakiye Akça Twente University PhD Student

Lütfiye Hallıoğlu Max Planck Institute PhD Student

Meryem Hatip Bilkent University PhD Student

Muhammed Yunusa Max Planck Institute PhD Student

Ozgün Candan Onarman 
Umu

Norwegian University of Life 
Sciences

PhD Student

Ozlem Köylü Daleware University PhD Student

Ozlem Celik Duke University PhD Student

Samet Kocabey Ludwig Maximillian University of 
Munich

PhD Student

Selma Bulut Koc University PhD Student

Turan Selman Erkal The University of California, 
San Diego

PhD Student

Türkan Gamze Ulusoy Bilkent University PhD Student

Yavuz Selim Dağdaş University of California at 
Berkeley

PhD Student
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CİHAZ ALTYAPISI

UNAM, farklı disiplinlerden birçok araştırmacının çalışmalarını yürütebileceği bir cihaz altyapısına sahiptir. Kurulduğu günden beri 
sürekli gelişen altyapısı ile UNAM, her geçen sene daha çok sayıda araştırmacıya hizmet vermektedir. UNAM’ın öncelikli hedeflerinden 
biri ülkemizdeki tüm araştırmacılara rahatlıkla faydalanabileceği bir altyapı sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda 2014 yılında yeni bir 
cihaz altyapısı kontrol sistemine geçildi. Kullanıcıların cihazlara erişebilmeleri için bir birim oluşturularak tüm altyapının daha etkin 
şekilde kullanılması sağlandı. UNAM altyapısını kullanmak isteyen araştırmacılar/uzmanlar, UNAM internet sayfası aracılığı ile projelerini 
tanımlamakta ve ihtiyaç duydukları cihazlara kayıt yaptırmaktadırlar. Bunun yanında UNAM’ın kullanıcılarına ve teknik personeline 
yönelik eğitim faaliyetleri de devam etmektedir. Bu sayede cihazlar konusunda uzmanlaşma sağlayarak kullanıcıların ihtiyaçlarına daha 
etkin cevap verilebilmektedir. 

UNAM cihaz altyapısı ile ilgili 2014 yılında yapılan bir diğer yenilik de, tam zamanlı bir bakım/onarım ekibinin kurulması oldu. UNAM’ın 
en önemli hedeflerinden biri tüm cihazların kullanıma hazır şekilde tutulabilmesidir. Bu amaçla kurulan UNAM bakım/onarım ekibi 
cihazların rutin bakımlarının yapılmasının yanında, arıza anında müdahale ederek cihazın tekrar kullanımına imkan sağlamaktadır.
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Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM, Asylum) Floresan ve DIC Mikroskop

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM, PSIA) Geçirgen Elektron Mikroskobu (TEM)

Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu (ESEM) Konfokal Mikroskop

Dual Beam Malzeme Mikroskopları

Elektron Demeti Litografi (E-BEAM) SNOM ve Raman Mikroskop

Floresan ve DIC Inverted Mikroskop Stereo Mikroskop

  Görüntüleme

Accurate-Mass Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF) LC/MS Microplate Okuyucu

Boyut Eleme Kromatografisi (SEC) Mikroskoplu FTIR Spektrometre (Nicolet 6700)

CD (Circular Dichroism) Sistemi Mikroskoplu FTIR Spektrometre (Vertex 70)

CHNS/O Element Analizörü Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre (NMR)

Endüktif Plazma Kütle Spektrometre (ICP-MS) UV-VIS Spektrofotometre

Floresan Spektrofotometre UV-VIS-NIR Spektrofotometre

Florospektrometre X-Ray Floresan Spektrometre (XRF)

FTIR Spektrometre (Tensor 37) X-Ray Fotoelektron Spektrometre (XPS)

FT-Raman Spektrometre Yüksek Çözünürlüklü Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (TOF) LC/MS

Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GC/MS) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) Zaman Tanımlı Floresans Spektrometre

  Spektroskopi / Kromatografi

Ayarlanabilir Diyot Lazer (Toptica) Karbondioksit Lazerler (Coherent, Lumenis)

Ayarlanabilir Telekomünikasyon Lazeri (Newport) Kızılötesi Kamera

Ayarlanabilir Yarı-iletken Lazer (Santec) Lock-In Yükselteçleri

Elipsometre (IR-VASE) Monokromatörler

Elipsometre (V-VASE) Optik Spektrum Analizörleri

Femto-saniye Lazer Sistemi Solar Simülatör

Fiber Lazer (Toptica) Supercontinuum Lazer Kaynağı

Fiber Parlatma Makinesi UV Lazerler

FSP Spektrüm Analizörü Xe, Halogen, Deuterium Işık Kaynakları

He-Cd Lazer (Kimmon) Yüksek Güçlü Lazerler (özel yapım)

He-Ne Lazerler Yüksek Hassasiyet Hizalama Sistemi

  Optik / Lazerler
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Alçak Basınç Kimyasal Buhar Biriktirme (LPCVD) Otoklav

Atomik Katman Kaplama Sistemi (ALD, Fiji) Plazma Aşındırıcı

Atomik Katman Kaplama Sistemi (ALD, Savannah) Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme (PECVD, Plasma-Therm) 

Elektrokaplama İstasyonu Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme (PECVD, Vaksis)

Elektron Demeti Buharlaştırma Sistemi Prob İstasyonu

Endüktif Eşleşmiş Plazma Aşındırıcı (GaN, GaAs) Saçtırma Kaplama Sistemleri

Endüktif Eşleşmiş Plazma Aşındırıcı (Si) Sıcak Tablalar

Hızlı Termal Annealing (RTA) Stylus Profilometre

Islak Tezgahlar Taramalı Elektron Mikroskobu (NanoSEM)

Kaplayıcılar (Spinners) Tel Çekme Cihazı (Wire Bonder)

Kritik Nokta Kurutucu Termal Buharlaştırma Sistemleri

Maske Hizalayıcı XeF2 Aşındırıcı

Maske Hizalayıcı - Nanoimprint Litografili Yarı İletken Parametre Analizörü

Maske Yazıcı Yonga Kesme Cihazı

Optik Profilometre Yonga Birleştirici

Organik İnce Film Buharlaştırıcı

  Temiz oda

BET Yüzey Alanı ve Porozite Analiz Cihazı Kontak Açı Ölçüm Sistemi

Çok Amaçlı  X-ışını Difraktometre Materials Research Difraktometre (MRD)

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC, Netszch) Mikromekanik Test Cihazı

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC, TA) Piknometre

Dinamik Mekanik Analizör Porozimetre

Dondurarak Kurutma Sistemi Reometre

Fiziksel Özellik Ölçüm Sistemi (PPMS) Tek Kristal X-Ray Difraksiyonu

Glovebox Termogravimetrik Analizör (TGA)

İzotermal Titrasyon Kalorimetre (ITC) Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı (Zeta Sizer)

  Malzeme sentezi / Karakterizasyonu
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Atık Gaz Yıkama Kulesi (Scrubber) Preform Analizör

Çalkalamalı Fırın Preform Birleştirici

Cam Üretim Sistemi Preform Dilim Ölçme Sistemi

Fiber Çekme Kulesi Preform Polariskop

Fiber Çekme Kulesi (2300 oC'ye kadar çıkabilen) Preform Yıkayıcı

Kızılötesi Kamera Termal Buharlaştırma Sistemi

Kuvartz Kesme Cihazı Üç Bölgeli Fırın (1200 oC)

Modifiye Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemi (MCVD) Vakum Fırınları

  Fiber üretimi / Karakterizasyonu

-80 Dondurucular Krayostat

Biyoreaktörler (2 lt / 5 lt / 30 lt) Microplate Okuyucu

Çalkalamalı İnkübatör Microtomlar

Çeker ocaklar Osmometre

Elektroporatör Santrifüj / Mikrofüj / Ultra Santrifüj

Gradyan PCR Cihazı Soğuk Oda

Gradyan Gerçek Zamanlı PCR Cihazı Steril Kabinler

Jel Görüntüleme Sistemi Vibratom

  Biyoteknoloji

Cam Bıçak Hazırlama Sistemi Kesme ve Öğütme Cihazı

Dimple Öğütme Mounting Pres

Disk Öğütme Öğütme ve Cilalama Makineleri

Disk Delme Sistemi Ultramikrotom

Elektrolitik İnceltici Ultrasonik Kesici

Hassas Aşındırma Kaplama Sistemi (PECS) Vakum İmpregnasyon

Hassas İyon Cilalama Sistemi (PIPS)

  Örnek hazırlama
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ENDÜSTRİYEL VE AKADEMİK 
KATKILAR
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ENDÜSTRİ İLE İŞBİRLİKLERİ
UNAM bir yandan dünya çapında ses getiren araştırmalar yürütürken diğer yandan da ülkemizdeki firmalar ile ortak projeler yürütmektedir. Burada 
amaçlanan UNAM’daki bilgi birikiminin ülkemiz ekonomisine katkısının sağlanmasıdır. UNAM’ın firmalar ile ilgili çalışmaları iki ana başlık altında 
yürütülmektedir. Bunlardan ilki firmalar ile birlikte yapılan Ar-Ge faaliyetleridir. UNAM araştırmacıları yüksek katma değere sahip araştırma çıktılarını 
firmalar ile birlikte çalışarak ülke ekonomisine katkı yapmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedirler. 2009’dan bu yana birçok proje yürüten UNAM 
araştırmacıları firma temsilcilerinin ihtiyaçlarını kolayca kavrayabilecek ve bunlara çözüm üretecek düzeydedirler. Firmalar ile yapılan bir diğer  çalışma 
modeli ise hizmet alımı şeklindedir. Firmalar kendi bünyelerinde yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları için ihtiyaç duydukları ekipmana veya uzmanlığa 
UNAM’da rahatlıkla ulaşabilmektedirler. UNAM’ın donanımlı mikro üretim ve karakterizasyon laboratuvarları ticari faaliyetler yürüten firmaların da 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. 

Şu anda 25’in üzerinde firma UNAM’ı aktif olarak kullanmakta ve bu altyapıdan faydalanmaktadır. Bunun yanında UNAM’ın üniversite kökenli 
kullanıcılarının sayısı 550’yi geçmiştir. UNAM laboratuvarları birçok farklı disiplinden çok sayıda araştırmacıyı bir araya getirdiği için bilgi paylaşımının 
da artmasında büyük rol oynamaktadır. Günümüz bilgi çağında, yarının teknolojilerini üretebilmek için bu tip bir bilgi paylaşımı hayati önem arz 
etmektedir. 2014 senesinde UNAM’ın endüstri tabanlı kullanıcılarının sayısı 250’yi geçmiştir. Bu sayede UNAM’ın toplam kullanıcı sayısı bu sene itibari 
ile 800’ün üzerine çıkmıştır. Kendi alanında uzman ve deneyim sahibi araştırmacıların tek çatı altında buluşması, yenilikçi fikirlerin doğmasına ön ayak 
olarak ülkemizin nanoteknoloji alanındaki itici gücü olmaktadır.  
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UNAM Cihaz Altyapısından Faydalanan Firmalar

Aselsan Milli İstihbarat Teşkilatı
Akzo Nobel Boya Mono Kristal AR-GE
Argetest NanoDev
Ariteks Boya Nehir Biyoteknoloji
Art Bant Norm Tıbbi Ürünler
As İnşaat Nurol Teknoloji
Bayrak Ar-Ge Okyay Enerji
Betopan Paşabahçe
Biyotez Makina PMS Medikal
Bosch-Siemens Roketsan
Boylam Yazılım Sanko Tekstil
Cyberpark Senses Biyoteknoloji
Deltamed Hacettepe Sermed Tıbbi Cihazlar
Dizayn Grup So Soğutma
Drogsan Eczacılık SPM Kompozit
Dyo Boya Sun Tekstil
E-A Teknoloji Şişecam
Eczacıbaşı Tübitak Uzay
Ermeksan Tekser Limited Şirketi
Eti Maden Türkiye Petrolleri
Gata Vamet Makine
Genamer Ar-Ge
Hemosoft
İksa Ltd.
Korozo
Maden Tetkik Arama
MAN
Mikron Makina
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UNAM SPIN-OFF ŞİRKETLERİ

Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesinde yenilikçiliğin önemi göz ardı edilemez bir gerçektir. UNAM’ın birçok disiplini bünyesinde barındıran 
ortamı, teknolojik ilerlemeler için çok uygun bir ortam oluşturmaktadır. UNAM altyapısını kullanan şirketler için Bilkent Cyberpark, ODTÜ ve Hacettepe 
Teknokent gibi kuluçka merkezlerine yakın olmak birçok işbirliğine imkan sağlamaktadır. Ayrıca 2014 senesinde kurulan Bilkent Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi sayesinde yeni kurulan şirketlere patent, sektör bağlantıları ve fon destekleri konusunda destek verilmektedir. UNAM birçok firma 
ile ortak çalışmalar yürütmenin yanında bünyesinde geliştirdiği teknolojileri spin-off şirketler aracılığıyla da ülkemize kazandırmaktadır. UNAM 
araştırmacıları tarafından kurulmuş olan spin-off şirketler aşağıda verilmiştir.

● Synbiotik
● Auron Teknoloji
● Niser 
● SY Nanoboya Teknoloji

● Nanodev
● IPS Ankara Tekno Bilişim Ar-Ge
● Biyonesil
● Deber

● E-A Teknoloji
● Nanosens
● Nanobiyoteknoloji
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Nanodev Scientific

Nanodev Scientific firması UNAM spin-off şirketi olarak doğmuş, 
ileri karakterizasyon ve optik konusunda uzman bir firmadır. 
Nanodev, Yüzey Plazmon Rezonans sistemi başta olmak 
üzere Biyomedikal Algılama ve Gelişmiş Mikroskop sistemleri 
üretmektedir. Nanodev Bilimsel’in ürünleri Türkiye ve dünyada 
birçok araştırma merkezi ve enstitüde kullanılmaktadır. Nanodev, 
ürünleri ve yenilikçi projeleri ile birçok yarışmadan ve kuruluştan 
ödüller kazanmıştır. Nanodev’in temel hedefi gelişmiş teknolojileri 
günlük hayatta uygulanabilir hale getirmektir. Nanodev’in en 
önemli projelerinden biri; taşınabilir, kullanımı kolay ve evde 
kullanılabilecek bir biyomedikal tanı cihazıdır. Bu cihaz ile tıbbi 
eğitimi olmayan kullanıcılar bile kalp krizi veya enfeksiyonel 
rahatsızlıklar gibi ciddi hastalıkların tesbitini yapabilecekler.

Materials Research Society (MRS 2014) Bahar Toplantısındaki Nanodev Standı
San Fransico, CA, USA

E-A Teknoloji

E-A Teknoloji, 2010 yılında kurulduğundan bu güne dek UNAM altyapısını yoğun bir şekilde kullanmış olan bir teknoloji firmasıdır. Bugün itibari ile 
kendi ürettiği damar içi lazer operasyonlarına yönelik optik fiberlerin satışını başarı ile sürdürmektedir. Optik fiberler, özellikle varislere yönelik lazer 
tedavisinde uzun süredir kullanılmakta ve çoğunlukla Avrupa ülkelerinde üretilip ithal edilmektedir. Kayda değer bir kısmı UNAM laboratuvarlarında 
ve UNAM öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Bülend Ortaç ve grubu ile işbirliği içerisinde sürdürülen, 
birkaç yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından, damar içi medikal optik fiberlerin üretiminin teknik 
bilgisi (know-how) mükemmelleştirilmiştir. Lazer cerrahi uygulamalarında kullanılan pek çok farklı 
fiber türü içerisinde ışığı homojen bir halka olarak fiber çevresi boyunca yönlendiren fiberler, 
uygulamadaki avantajlarından dolayı uygulayıcı hekimler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. E-A 
Teknoloji tarafından üretilen halka ışık çıkışlı fiberler, uygulama öncesi bütün gerekli teknik testlerden 
başarı ile geçmiş, ve bu ürünler medikal alanda “yerli üretim” ürünler olarak ülkemiz sınırları 
içerisinde operasyonlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu aynı zamanda E-A Teknoloji için sadece Ar-
Ge yapan bir firmadan, pazara yönelik seri üretim yapan bir firma olmaya yönelik devasa bir adımdır. 
Fiberleri ameliyatlarda kullanan hekimlerin geri bildirimleri, fiberlerin Avrupa menşeili rakipleri ile 
kıyaslandığında bile çok daha kaliteli ve güvenilir olduklarına işaret etmektedir. E-A Teknoloji’nin 
şimdiki vizyonu, sadece damar içi uygulamalarla veya halka çıkışlı fiberlerle sınırlı kalmamaktır. Bu 
doğrultuda üroloji, jinekoloji, KBB, oftalmoloji ve diğer asgari girişimsel veye girişimsel olmayan lazer 
uygulamalarında kullanılacak farklı özellikteki fiberlere yönelik Ar-Ge çalışmaları firma tarafından 
yoğun olarak sürdürülmektedir.

E-A Teknoloji tarafından geliştirilen dairesel 
ışık çıkışlı lazer operasyon fiberi
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UNAM KULLANICILARI

Zorlu bir araştırma konusuyla karşı karşıya 
mısınız? Son teknoloji ölçüm cihazlarında 
deney yaparken yardıma mı ihtiyacınız var? O 
halde UNAM sizin için doğru yer.

UNAM kurulduğu yıldan itibaren yüzlere farklı 
alanlardan araştırmacıya hizmet vermekte-
dir. Sahip olduğumuz uzmanlığı paylaşmanın 
çığır açıcı araştırmalarda kilit nokta olduğuna 
inanıyoruz. UNAM olarak altyapımızı sürekli 
geliştirmek ve tüm araştırmacıların kullanımına 

hazır halde bulundurmak en büyük öncelikler-
imizdendir. 

UNAM’ın artan bilgi birikimi ile birlikte kullanıcı 
sayısı da sürekli artmaktadır. 2016 senesi içinde 
UNAM’dan hizmet alan üniversitelerin sayısı 
80’dir. Tüm kullanıcıların üzerinde uzlaştığı bir 
diğer görüş de, UNAM’daki cihaz altyapısının 
yanında verilen teknik desteğin de çok üst 
düzeyde olduğudur. Tecrübeli teknik persone-
limizin yönlendirmeleri sayesinde kullanıcılar 

ihtiyaç duydukları deneysel çalışmaları başarıy-
la tamamlayabilmektedir. Kullanıcılarımızdan 
aldığımız olumlu görüşler UNAM için büyük 
kıvanç kaynağıdır.
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List of the universities utilizing UNAM infrastructure

Abdullah Gül Üniversitesi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ordu Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi Gazi Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi Osman Gazi Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi Hitit Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi
Amasya Üniversitesi İnönü Üniversitesi Sabancı Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi
Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Selçuk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi
Atılım Üniversitesi İzmir Institute of Technology Sütçü İmam Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi İzzet Baysal Üniversitesi Tahran Üniversitesi, Iran
Başkent Üniversitesi Kafkas Üniversitesi TED Üniversitesi
Beykent Üniversitesi Karabük Üniversitesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Trakya Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi
Bingöl Üniversitesi Kazım Karabekir Üniversitesi Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Antalya Uluslararası Üniversitesi
Bozok Üniversitesi Koç Üniversitesi Yazd Üniversitesi, Iran
Çanakkale Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi Marmara Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi Masdar Enstitüsü, Abu Dhabi Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dicle Üniversitesi Muğla Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi
Ege Üniversitesi Musul Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi
Erzurum Üniversitesi Niğde Üniversitesi
Fırat Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

TOTAL: 85 Universities
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KULLANICI GÖRÜŞLERİ

110T131 Nolu Tübitak 1001 projesi kapsamında UNAM bünyesinde yer alan çok amaçlı X-Işınları toz kırınımı cihazını kul-
landım. Az miktarda ama çok sayıda numuneden çok kısa sürede yüksek kalitede veri toplamam gerekti. Yapmış olduğum 
çalışmalar sonucunda elde ettiğim veriler proje açısından kritikti. UNAM da yer alan cihazların UNAM dışı araştırmacıların 
kullanıma açılması, görevli mühendislerin yardımları ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki araştırma grubum mekanik alaşımlama ile üretilen nanometal ve nanoalaşım-
ların termal dayanıklık, mikroyapıları ve mekanik özelliklerini araştırmaktadır. Geleneksel yöntemlerle bu yapılardan TEM 
örneği hazırlamak oldukça zor olsa mikroyapıların incelenmesinde oldukça kritik bir analizdir. Bu yüzden fokuslanmış iyon 
ışını mikroskobuyla ince ve electron transparan örnekler hazırlayarak TEM ile mikroyapıları inceliyoruz. Bu aşamada iki 
yıldır uzun bir süredir UNAM’da bulunan altyapıyı kullanıyoruz. UNAM aldığımız hizmet oldukça memnunuz. Tecrübeli lab-
oratuvar personelleri yüksek kalitede veri toplamamıza yardımcı oluyor. Dış kullanıcılara sağladığı servisten ötürü UNAM 
teşekkürlerimizi sunarız.

Yrd. Doç. Dr. Hasan Kotan
Necmettin Erbakan Universitesi
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

UNAM altyapısıyla ülkemizin önde gelen araştırma laboratuarlarından birisidir. Vermiş olduğu hizmetler ile Tür-
kiye çapında bir çok araştırmacıya hizmet vermektedir. 2016 yılı içerisinde toplam 4 defa olmak üzere XPS siste-
minden randevu alarak uzaktan hizmet aldım.  
Bu noktada almış olduğumu hizmetten oldukça memnun olduğumu belirtmek isterim Umarım bundan sonraki 
dönemlerde de UNAM bu çalışma tarzını korumaya devam eder

Doç. Dr. Emre Gur
Ankara Üniversitesi
Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
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Her yıl yaklaşık 10-12 yerli ve yabancı araştırmacının çalıştığı Radyasyon ve Polimer Kimyası araştırma grubumda doğal 
olarak çok farklı ileri düzeyde araştırma cihazlarına ihtiyaç duymaktayız. Bunların hemen tümünü aynı çatı altında 
bulduğumuz ve konumumuz olarak da bize çok yakında bulunan UNAM bizim adeta ikinci adresimiz olmuştur. Ancak bizi 
UNAM’daki olanakları kullanmaya iten sadece zengin cihaz alt yapısı değildir, bu cihazları kullananların yaklaşımı, tutumu 
bir o kadar önemlidir. Nitekim sıklıkla kullandığımız FT-Raman ve CHNS/O Organik Elementel Analiz cihazlarının sorumlu-
su Dr. Gökçe Çelik’in son derece titiz, her bir deney ve ölçümü sanki kendi doktora tez çalışmasını yaparcasına özenli ve 
aldığı ilk sonuçtan tatmin olmayan yaklaşımı ile kullandığımız aletlerden maksimum verimi almamız mümkün olmaktadır. 
Nitekim şu sıralarda ayrı bir uzmanlık gerektiren ve ilk kez kullanmakta olduğumuz Elipsometri ölçümlerimizde kendisinin 
uzmanlığından yararlanmaktayız. 

Prof. Olgun Güven
Hacettepe Universitesi
Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 

FEI Nova NanoLAB FIB-SEM platformunuzu ‘porlu seramik elektrotların mikro ve mezo ölçekte karakterizasyonu’ 
projesinde kullandım. Dış kullanıcılara gösterdiğiniz hassasiyet ve servisten dolayı sizelere teşekkürlerimi sunarım. 

Dr. Meltem Sezen
Sabancı Universitesi
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
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ÖNE ÇIKAN ARAŞTIRMALAR

UNAM henüz çok kısa bir geçmişe sahip olmasına 
rağmen, kazandığı bilimsel başarılar ile hem 
yurtiçinde hem de yurtdışında adından söz 
ettirmektedir. UNAM’da yürütülen araştırmalar çok 
prestijli dergilerde yayınlanmıştır. Bu dergilerden 
bazıları Science Translational Medicine, Nature 
Communications, Nature Photonics, Nano Lettters, 
Angewante Chemie, Advanced Materials, ACS Nano, 
Lab on a Chip and Nanoscale.’dir.  
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Küresel endüstriyel faaliyetlerin hızla gelişmesi, su kaynaklarında-
ki ağır metal iyonlarının miktarında artışa neden olmaktadır. Bu ağır 
metal iyonları zehirli ve kanserojen olmaları nedeniyle çok düşük 
konsantrasyonlarda dahi insan sağlığını ve çevre güvenliğini etkileme-
ktedir. Toksik metal iyonlarının arıtılması ve temiz suya erişilebilirlik  
günümüzde bile zor iken, gelecekte bu durum daha da kötüleşecektir. 
Bu durum toksik metal iyonlarının etkili bir şekilde uzaklaştırılmasını 
ihtiyaç haline getirmiştir. Nanolifler de dahil olmak üzere adsorban-
ların en önemli sorunu, metal iyonlarının mono tabaka olarak yüzey-
lerine adsorplanması ve bunun sonucunda denatürasyona uğrayarak 
kapasitelerinin sınırlandırılmasıdır. 

Dr. Anitha Senthamizhanm, Dr. Brabu Balusamy ve Dr. Aslı Çelebioğ-
lu, electrospin edilmiş gözenekli selüloz asetat liflerinde (pCAFs) stabil 
“nanotuzaklar” oluşturarak sudaki Pb2+’ın etkin bir şekilde uzaklaştırıl-
masını sağlayacak bir strateji geliştirmişlerdir ve bu araştırma çalışması 
Doç. Dr. Tamer Uyar gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yazarlar, 
nanolif yapısının, su ile olan etkileşimlerini daha detaylı bir şekilde in-
celeyerek, metal iyonu uzaklaştırma kapasitesinin geliştirilmesi üzer-
ine de çalışmıştır. İlginç bir şekilde, nanolif yüzeyinde oluşan gözenek 
yapılarının pCAFM/AuNC örneğindeki kılcal etkiyi gözenekli olmayan 
nanoliflere nazaran arttırdığı gözlenmiştir.  Sonuç olarak, pCAFM/AuNC 
örnekleri metal iyonlarını Pb2+ >Zn2+ >Cd2+ >Hg2+ >Ni2+ >Mn2+ 
sırasıyla uzaklaştırma davranışı göstermiştir. Yani, Pb2+ iyonları diğer 
metal iyonlarına kıyasla daha verimli bir şekilde su ortamından uzak-
laştırılabilmiştir. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, Pb2+ iyonlarının 
~%70’i ilk 5 dakika içinde uzaklaştırılırken, 3 saat içinde bu oran % 99’u 
bulmuştur. Burada anlatılan çalışma, adsorbanların ana özelliklerini 
kaybetmeden, nanotuzak yapıları içerecek şekilde modifikasyonları 
ile, etkili membran sistemlerinin geliştirilmesinin yolunu açmıştır. 

Sudaki ağır metal giderimi için “Nanotuzaklar” 
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Normal Koşullarda Yapısal Kayganlık

Sürtünme doğanın her yerde bulunan bir olgudur. Sürtünme olmadan 
yürüyemez, kalem ile yazamaz ve ya telli çalgılar çalamazdık. Diğer bir 
yandan, sürtünme bir çok mekanik sistem için büyük bir problem olarak 
görülür ve kaçınılmaz bir şekilde kullanışlı enerjinin kaybına ve zorlayıcı 
ekonomik etkilere sebep olur.

Sürtünmenin bilimsel ve teknolojik bir çok alandaki önemine rağmen 
şaşırtıcı bir şekilde Leonardo Da Vinci nin 6. Yüzyıldaki ilk belgelenmiş 
sürtünme deneylerinden bu yana sürtünmenin fiziksel kanunlarıyla ilgili 
çok az şey keşfedilmiştir. 

Güncel olarak, Makine Mühendisliği Bölümü ve Ulusal Nanoteknoloji 
Araştırma Merkezi (UNAM) üyesi Yrd. Doç. Dr Mehmet Z. Baykara tarafın-
dan yönetilen Bilkentli bir araştırma grubu sürtünmenin nano boyuttaki 
temel kavranışına önemli katkılar yapmıştır. Bu çalışma, dünyanın lider 
disiplinler arası bilimsel dergilerinden olan Nature Communications’daki 
yayınlanmıştır.

Özellikle, Bilkentli araştırma grubu, nanometre boyutunda altın ve karbon 
tabanlı yüzeyler ile atomik boyutta düz olan ve normal koşullarda yok olan 
sürtünme özelliği,  yapısal kayganlık fenomeni, olan arayüzler oluşturula-
bileceğini göstermişlerdir. Yapısal kayganlık ile sürtünmesiz kayma teorik 
olarak moleküler seviyede temiz vakum koşullarında mümkün olsa da, 
sürtünme araştırmacıları uzun zamandır bunun çevre koşullarında im-
kansız olduğunu düşünmüşlerdir. Bilkentli grup, UNAM üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Engin Durgun’un yönettiği bilgisayar bazlı çalışmanın da yardımıyla, 
çalışmalarındaki nanoboyuttaki arayüzlerin çevre koşullarında moleküler 
olarak temiz kaldığını ve böylece yapısal kayganlık elde edilebileceğini 
göstermiştir.

Pennsylvania Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Uygulamalı Mekanik 
Bölümü başkanı ve John Henry Towne Profesörü Robert W. Carpick, çalış-
mayla ilgili görüşleri sorulduğunda şunları söyledi: “Bu etkileyici bir keşif: 
yapısal kayganlık ile ultra-düşük sürtünme olayı ilk kez normal koşullarda 
gözlenmiştir. Bunun, bu olayla ve oluştuğu koşullarla ilgili daha çok çalış-
ma yapılmasını teşvik etmesini ve bu olaydan gerçek dünya uygulamarın-
da faydalanılmasının önünü açmasını bekliyorum.”
 

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü profesörü 
ve UNAM ın kurucusu Prof. Salim Çıracı’da 
çalışmanın öneminin altını şunları ekleyerek 
çizdi “Çevre koşullarında sürtünmesiz kayma 
yüzyılın bilimsel keşfi olabilir ve birçok bilim in-
sanının da hayaliydi. İnanıyorum ki Dr. Baykara 
ve Dr. Durgun, enerji kaybı olmadan hareket et-
meye doğru önemli bir gelişme sağladılar.”
Dr. Baykara şunları ekledi: “ Bu makalenin Na-
ture Communications’da Türk adresiyle basılan 
sadece 2. Makale olmasından dolayı özellikle 
gurur duyuyoruz. Dahası, kadının rolünün bilim 
ve sanatta güçlendirilmesinden yanayımdır. 
Bu makaledeki ilk yazarın kadın olması da bu 
açıdan önemlidir.” 
Bu makale Nature Communications web site-
sinde online aşağıdaki link ile ulaşılabilir: http://
dx.doi.org/10.1038/NCOMMS12055.#
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Aterosklerosis Araştırmalarında Bir Yenilik

Yağlar, kötü sağlık etkileriyle bilinirler ancak tüm yağlar değil. 
Vücudunuz yaptığı bazı yağlar sizin için iyi olabilir. Bilkent Üniver-
stesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve UNAM – Ulusal 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Er-
bay’ın laboratuvarından Science Translational Medicine da 
basılmış yeni bir çalışma, alışılmadık fizyolojik etkileri olan ve 
vücudumuz tarafından üretilen bir lipitin, uzun süreli ağızdan 
verilerek, aterosklerosisi önlediğini gösteriyor.

Bir mono doymamış yağ olan palmitoleate (PAO) daha önce fare 
ve insanda insülin direncinin iyileşmesiyle ilişkilendirilmiştir. PAO 
yaygın yiyeceklerde bol miktarda bulunmaz. Ancak adipositler 
ve karaciğerde yeniden yağ üretimi (de novo lipogenesis, DNL) 
ile üretilebilir. Yağlı karaciğeri, insülin direnci ve  obezite hasta-
larında DNL ve PAO arttığı için daha önceleri yanlış bir şekilde bu 
hastalıklarla ilişkilendiriliyordu. Ancak farelerde yapılan önceki 
çalışmalar gösteriyor ki, adipoz dokusunda üretilen PAO uzak or-
ganlarda önemli etkilere yapabilir, kaslarda insulin duyarlılığını 
geliştirmek ve glucose alımını artırmak ya da karaciğerde lipit 
üretimini baskılamak gibi. 

 Bu çalışmalar PAO’nun önemli fizyolojik etkileri olduğunu gösteri-
yor ama nasıl çalıştığı hala gizemli kalıyor. Bu yeni çalışmada, dis-
lipidemik farelerden alınan dokulara yapılan lipit analizi, ağızdan 
verilen PAO’nun hücrelere girip organellerin zarlarına katıldığını 
gösteriyor. Endoplazmik retikulum (ER) un zarının ağızdan alınan 
PAO tarafından dinamik olarak yeniden modellenmesi, organelin 
çalışmasına büyük etki yapmıştır. Bu farelerde yeniden model-
lenmiş ER, dislipidemi stresine karşı dayanıklı hale gelmiştir. ER 
stresinin, IL-1b adlı bir pro-aterojenik sitokini işleyerek, salgıla-
nabilir olgun haline getirdiği ve inflamazom adlı çoklu protein 
kompleksini aktive etmeye katkı sağladığı biliniyor. İnflamazom 
ve IL-1b nın aktive olması aterosklerosis, diyabet ve insülin 
direnci ile bir çok kez ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar PAO’nun 
inflamazom aktivasyonunu durdurup dolaşımdaki ve aterosk-
lerotik plaklardaki IL-1b yı baskıladığını gösterdiler. Çalışmanın 
bulguları, diyet değişiklinin, organellerimiz seviyesinde etki eden 
metabolik stresi azaltmasına ve aterosklerosise yol açan infla-
masyonu engelleyebilmesine örnek teşkil etmektedir.



28

Elektroeğrilmiş ZnO nanoyapılarının “tanecik sınır” ile geliştirilmesi

Elektroeğirme yöntemiyle üretilen çinko oksit (ZnO) nanofiberleri, fotokalitik 
olarak kullanımlarındaki inanılmaz performans potansiyelleri sebebiyle dikkat 
çekmektedir. Ancak, tane sınırları ve fotokatalitik aktiviteleri arasındaki ilişki-
ye dair belirsizlikler bulunmaktadır.

Doç Dr Tamer Uyar’ın denetimi altında, Dr. Anitha Senthamizhanm, Dr. Brabu 
Balusamy ve Dr. Zeynep Aytaç, sıcaklık ile yapısal evrimi teşvik edilen ZnO na-
noyapıların yanı sıra tanelerin ve tane sınırlarının büyümesinin boyaların ışıl  
bozunumlarına yönelik performanslarında nasıl bir etkisi olduğunu inceleyen 
bir araştırma sundular. Sunulan araştırma, verimli ve uygun maliyetli bir yön-
tem olan elektroeğirme ile üretilen ZnO nanofiberlerin 500C ile 1000C arasın-
daki sıcaklıklarda gerçekleşen yapısal evrimi dikte etmektedir.

Gözlemlenen sonuçlara göre, tane sınırlarının tasarlanmasıyla özellikleri 
kontrol edilebilir ZnO nanofiberler geliştirilebilir. Yüzey alanı ile fotokatalitik 
performanstaki bozulma kaynaklı yayılımların arasındaki ilintisilik bu nokta-
da göz önünde bulundurulması gereken önemli bir etmendir. Aksine, tane 
sınırlarının etkileri, dizilişleri ve ışıldanım özellikleri ile ilintilerin kavranması 
üzerine çaba harcanmıştır. Tane yüzeylerinin bol kusurlu olmasından dolayı 
yazarlar, tane yüzeylerinin tasarlanmasının fotokatalitik performansın arttırıl-
masında faaliyet alanı oluşturduğuna şiddetle inanmaktadırlar. Ulaşılan elek-
troeğirilmiş ZnO şekillerinin haricinde, tane sınırları ZnO’in ışıldamasını keskin 
biçimde etkilemektedir. Şekil, geniş yüzey alanı ve kusurların yanı sıra, tane 
sınırlarının kirletici boyaların parçalanması üzerindeki etkileri üzerine geniş 
çaplı araştırmalar yapılmıştır. Bu sebeple, ZnO nanofiberlerin umut vadedici 
fotokatalizöre dönüştürlmesi için tane sınırlarının tasarlanması üzerine etkili 
düşünceler oluşturulmuştur.

Çalışmanın tamamı “CrystEngComm, 2016, 18, 6341-6351”de dış kapak 
olarak yayımlanmış ve çalışmaya şu linkten ulaşılabilir:
: http://pubs.rsc.org/-/content/articlelanding/2016/ce/c6ce00693k
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Demir Araştırma Grubu’nun bir diğer çalışmasında yeni 3B mimariye, yük-
sek PL-QY’e ve farklı mimarideki nanolevhalar arasında en düşük kazanç 
eşiğine sahip nanolevhaların geliştirilip, sentezlenmesine yer verilmiştir. 
Bu çalışmadaki bulgular, yüksek verimlilikli, kararlı ve yüksek performanslı 
optoelektronik aygıtlara imkan sağlayacak nanolevhaların koloidal sentezi 
için önemli bir kılavuz sağlayabilmektedir. 

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir ve Grubu bu çalışmada geniş alanlı, yarı şeffaf, 
ardışık ışığa duyarlı nanokristal ciltler esnek yüzeyler üzerinde ışık yoluy-
la elektriksel potansiyel üretimine dayanan yapısı ile dışarıdan potansiyel 
uygulanmasını gerektirmeksizin ve birleşim noktalarında akım eşleştirme-
si kısıtlamasından kaçınarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Başarılı şekilde 
ürettiğimiz ardışık ışığa duyarlı nanokristal ciltler, koloit ve suda çözüle-
bilen CdTe ile CdHgTe nanokristallerinin tek katmanlı bir şekilde peşi sıra 
eklenmesinden meydana gelmektedir. Her katmanda ışıkla üretilen eksi-
tonları yarı şeffaf Al elektrotu ve nanokristal katmanları arasında ayrış-
makta; deşikler kontak elektrotunda, elektronlar da nanokristallerde 
hapsolmaktadırlar. Sonuçta, ardışık ışığa duyarlı nanokristal ciltler bu iki 
katmanda üretilen elektriksel potansiyelin toplamı olan 128.4 mV değer-
ine 75.8 μW cm2 ışık şiddetinde ve 350 nm dalga boyunda ulaşmaktadır. 
Dahası bu esnek ışığa duyarlı nanokristal ciltler 3.5 mm kıvrım yarıçapı ile 
bükülebilmekte ve herhangi bir şekilde kesilip çıkarılabilmektedir. Kesi-
len parçaların çalışmasında hiçbir aksama olmaksızın cihaz hassasiyetinde 
önemli derecede bir kayıp da görülmemektedir. Bu gözlemler göstermek-
tedir ki nanokristal ciltler düşük maliyetli, esnek, geniş alanlı UV/görülebil-
ir bölge algılayıcı platformları için yüksek verimlilikli tüm tayf dönüştürücü 
yapı taşları olarak umut vaat etmektedir.

Esnek ve parçanabilir ardışık fotosensitif nanokristal deriler

CdSe/CdS kuantum noktalarında kararlı ve düşük optik kazanç eşiği: tüm kol-
ladial frekans yüksek çevirimli lazer
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Çok Hızlı Alyuvar Çöküm Hızı Tayini

Alyuvar çöküm hızı (AÇH), iltihapla ilişkili enfeksiyonları ya da ilti-
hapla ilişkili olmayan travma, inme gibi bir çok durumu görüntüle-
memizi sağlayan önemli bir klinik testtir. AÇR ölçümü için yaygın 
olarak kullanılan metod Westergren metodudur. Bu method ile 
ölçüm yaklaşık 1 saat sürer. Ölçüm için bir kaç ml tam kan ve 
eğitimli bir personel gereklidir. 

Basit olmalarına rağmen, alyuvarlar bir çok değişik davranış sergil-
erler. Alyuvar birikimi (AB), alyuvarların iki taraflı yüz yüze yapılar 
oluşturduğu fizikokimyasal bir olaydır. UNAM araştırmacılarından 
Ziya Işıksaçan ve Dr. Çağlar Elbüken alyuvarların temel özellikleri 
üzerinde çalışarak alyuvar çöküm hızı ile alyuvar birikimi arasın-
daki ilişkiyi açıklamışlardır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tıp 
fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Özcan Erel ile birlikte yürütülen 
çalışmada ekip, alyuvar çöküm hızını 2 dakika içinde 40ul tam kan 
kullanarak ölçen yeni bir “hasta başında ölçüm” şekli geliştirmiştir. 
Bu çalışma Lab on a Chip dergisinde baş makale olarak yayınlan-
mıştır.

Hasta başında ölçüm sistemi, alyuvar çöküm hızını, alyuvar biri-
kim-parçalanma kinetiğini gerçek zamanlı olarak ölçerek hesap-
lamaktadır. Hastanede yapılan doğrulama testleri, geliştirilen 
sistemle elde edilen sonuçların, geleneksel olarak kullanılan stan-
dart Westergren metoduyla yüksek oranda uyumlu olduğunu 
doğrulamıştır.

Dr. Elbüken yaptığı açıklamada, mikroakışkan araçların, hücreler-
in bazı çok temel fizyolojik davranışlarına yardımcı olabileceğini 
görmekten dolayı heyecanlı olduklarını belirtti. Doktora öğrenci-
si Ziya Işıksaçan, hasta başında ölçüm ile hastaların hekim / has-
tane ziyaretlerinin sayısını azaltmayı ve tıbbi giderlerini azaltmayı 
hedefliyoruz dedi. 

Makale, Lab Chip dergisinin 2016, 16, 4682 sayısında ön kapak 
olarak yayınlanmıştır ve derginin internet sitesinden ulaşılabilir.

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/lc/
c6lc01036a
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Sürekli uzun karbon atomik zincirlerinin seri üretilmesi için yeni yollar

UNAM ve Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji Programının üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Seymur Cahangirov yakın zaman-
da  Nature Materials’da 5, 634–639 (2016) çıkan Sürekli uzun karbon atomik zincirlerinin seri üretilmesi için yeni yollar 
makalesinde ortak yazardır.  
  

Karbon atomları, canlıların ana yapı taşıdır. Küçük çekirdek yarıçapları ve sp, sp2 ve sp3 orbitallerini oluşturmak üzere 
hibridize olan dört valans elektronları sayesinde farklı geometrilere sahip güçlü bağlar oluşturabilirler. Sp3 orbitalleri tet-
rahedral bağ oluşturarak elmas gibi üç boyutlu yapılar elde ederken sp2 hibridizasyon grafen gibi iki boyutlu materyallerle 
sonuçlanır. 

Sp hibridizasyon, bir boyutlu karbon atom zincirleri üretir, ancak bunlar doğada çok nadirdir ve sentezlenmesi zordur. 
Aslında şimdiye kadarki kayıt 44 karbondu. Dr. Cahangirov’unda dahil olduğu Avrupa ve Japonya’daki deney ve teori gru-
plarından ortak çalışanlar  6000 karbon atomuna ulaşan zincirlerin sentezini, detaylı deneysel ve teorik analizleri rapor 
etmişlerdir!

Bu uzun karbonlu atomik zincirler, hem zincirlerin oluşumunu hızlandıran nanoreaktör hem de çevreden oldukça reaktif 
zincirlerin kapsüllenmesini sağlayan çift duvar karbon nanotüpleri içinde sentezlenmiştir. Karbon atom zincirleri nano ciha-
zlarda nihai bir kuantum teli olarak da kullanılabilir.



32



33
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“Zebrabalığı beyninde transmisyon elektron 
mikroskobu ile sinapsların incelenmesi. Ok; çapraz 
kesilmiş mikrotübüller, yıldız; mitokondri, kısa 
çizgi; vesiküller, çift yıldız; sinaps. (Arslan-Ergul vd., 
yayımlanmamış veri)”



43

Nöron ve Sinapslarda Yaşlanma ile İlişkili Değişiklikler ve Diyet
Laboratuvarımdaki araştırmalar, 
nöron ve sinapslardaki yaşlanma ile 
ilişkili değişiklikleri anlamaya ve diyet 
kısıtlaması(DK)nın bu değişiklikleri en-
gellemedeki etkisine odaklanmıştır. 
İnsan popülasyonlarına uyarlanabi-
lecek olası ilaçları bulabilmek için, 
DK’nın etkilerini uyguladığı moleküler 
yolakları belirlemeyi hedefliyoruz. 

Yaşlanma karmaşık bir süreçtir, ve çoklu 
faktörlerin pek  çok sistemi etkilediği, ge-
netik ve çevresel faktörlerin karşılıklı et-
kileşimleri ile düzenlenir. Normal yaşlan-
maya bilişsel gerileme eşlik eder, hücresel 
ve sinaptik seviyedeki mekanizmaları anla-
mak, bu gerilemenin altında yatan biyolojik 
değişikliklere ilişkin bilgi sağlar. Yaşlanmaya 
bağlı bilişsel değişiklikleri engellemek ve 
iyileştirmek için stratejiler geliştirmek ve 
yaşlı popülasyon için potansiyel tedaviler 
bulmak önemli amaçlardır. Diyet kısıtla-
ması (DK), günlük kalori alımını azaltan bir 
diyet rejimidir. DK  uygulanmış hayvanlar, 
daha uzun ortalama yaşam ve sağlık sürel-
erine sahiplerdir, yaşlanmaya bağlı fizyolo-
jik değişimler gecikir, ve hafıza testlerinde 
daha iyi performans gösterirler. DK’nın 
cinsiyete, başlangıç zamanına ve uygulama 
süresine bağlı farklı etkileri, ve de özgün 
moleküler mekanizmaları bilinmemektedir. 
Ayrıca, DK’nın etkilerini taklit eden ilaçların 
geliştirilmesi önemlidir.  Yaşlanmanın ve 
DK’nın nöronlar ve sinapslar üzerindeki 
etkilerini incelemek için model organiz-
ma olarak zebrabalığını kullanmaktayız 
çünkü, tıpkı insanlar gibi, zebrabalığı kade-
meli olarak yaşlanmaktadır ve DK’nın me-

kanizmalarının belirlenmesi için bu modele yöne-
lik çeşitli genetik araçlar bulunmaktadır.Şimdiye 
kadar yaşlı hayvanlarda nörogenezin azaldığını, 
ve sinaptik protein seviyelerinin yaş ve cinsiyete 
bağlı bir şekilde değişim gösterdiğini gözlemledik. 
DK müdahalesinin nöron ve sinapslardaki etkile-
rini belirlemek için zebrabalıklarını iki günde bir 
kez besleyerek, kısıtlanmış diyet rejimi uyguladık.  
Başlangıç datalarımız, telomer uzunluklarının 
yaşlanma ve DK ile değiştiğini ancak nörogenezin 
etkilenmediğini göstermektedir.  Güncel çalışma-

larımızda DK’nın moleküler mekanizmalarını 
araştırmak için DK’nın etkilerini taklit eden ve be-
sin sinyal yolaklarını bloke eden rapamisin ilacını 
kullanmaktayız.  Ayrıca, hızlanmış ve geciktirilmiş 
yaşlanma profillerini görebilmek için, besin sinyal 
yolakları değiştirilmiş transgenik zebrabalığı üre-
timi üzerine çalışmaktayız.

Dr. Michelle Adams
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Süpramoleküler Kimya ve Kimyasal Nanoteknoloji
Çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere 
moleküler  veya süpramoleküler sistem-
lerin rasyonel tasarımı, araştırmalarımızın 
öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. 
Bu amaçla, moleküler mantık kapıları için 
pratik uygulamalar bulmak, biyolojik akti-
vitesi olan organik moleküller için kendili-
ğinden aktivasyonu olabilecek protokoller 
geliştirmek ve moleküler sistemlerin fizik-
sel ve kimyasal özelliklerinin fotokimyasal 
olarak değiştirilmesi ilgilendiğimiz konular 
olarak öne çıkmaktadır.  
Grubumuz, yıllar içerisinde moleküler mantık 
kapılarının geliştirilmesine oldukça katkıda bu-
lunmuştur. Fakat, son yıllarda, moleküler mantık 
konseptini, düşünsel egzersiz alanından pratik-
liğe taşımak acil bir ihtiyaç olmuştur. Bu kay-
naşma fikrinden yararlanacak araştırma konu-
sundan biri, fotodinamik terapidir. Fotodinamik 
terapi (FDT) kötü huylu tümörlerin ve yaşa bağlı 
maküler dejenerasyonun tedavisinde kullanılan 
noninvazif bir yöntemdir ve birden fazla ilaca 
direnç gösteren (multi-drug resistant) tümörle-
rin tedavisinde özellikle ümit vericidir. FDT stra-
tejisi, tümör dokularında fotouyarıcıların tercih 
edilen belirli lokalizasyonuna dayanan sistemik 
bir yöntemdir. Daha sonra bu ‘duyarlaştırıcı’ kır-
mızı ışık veya yakın kızıl ötesi ışık ile uyarılma-
sıyla singlet oksijen oluşturarak tümör hücrele-
rini yok etmektedir. Sitotoksik singlet oksijenin 
salınımının kontrollü bir şekilde gerçekleştiril-
mesi, önemli bir adım olarak düşünülmektedir. 
Daha önceki tasarımımızda, “VE” mantık kapısı 
ile çalışan bir fotoduyarlaştırıcı geliştirmiştik. 
Fotoduyarlaştırıcının uyarılmış singlet halinde 
iken izleyebileceği birçok de-ekzitasyon yolları 
bulunmaktadır. Bu yollar içerisinde fotoindük-
lemeli elektron transferi (PeT), sistemler arası 
geçiş (ic), floresans (fl), ışımasız de-ekzitasyon 

(nr) en çok öne çıkanları arasındadır. Floresans 
ve ışımasız proseslerin oranları, Na+ ve H+ gibi 
modülatörlerden etkilenmemektedir. Fakat, 
Na+ iyonun taç etere bağlanması ile birlikte PeT 
mekanizması bloklanmış, sistemler arası geçiş 
prosesi, de-ekzitasyon için ana geçiş olmuştur. 
Bu geçiş, singlet oksijen üretilmesi için gerekli-
dir. H+ iyonu da yine aynı mekanizmayı farklı bir 
yolla etkilemektedir. Asit eklenmesi ile birlikte 
absorpsiyon spektrumunda kırmızı bölgeye 
doğru bir kayma olmaktadır. Absorpsiyon pikin-
deki bu kayma ile birlikte emisyon pikinin dalga 
boyundaki LED ler ekzitasyon için kullanılabilir 
hale gelmektedir. Bu yüzden, bahsedilen foto-
duyarlaştırıcı, ortam asidik olduğu zaman etkili 
bir şekilde uyarılabilir duruma gelmektedirler. 
Bu çalışma, kavram kanıtlama çalışması olması-
na rağmen, moleküler mantık konusunun daha 
önce farkedilmeyen çok önemli bir potansiyele 
sahip olduğunu göstermiştir.

Ancak, moleküler mantık kapılarının “ikna edici 
uygulaması” maalesef  bulunmamaktadır. Bir-
çok örnekte mantık kapılarının tasarımı geriye 
dönük spektral değişimlere dayanan uygun 
dijital tasarımların bulunmasına dayanmak-
tadır. Bu çalışmamızda, birbirinden bağımsız 
fonksiyonel mantık kapılarının tasarlanması ve 
bunların singlet oksijen sinyaliyle birleştirilmesi 
gösterilmiştir. Ayrıca, elde edilen birleştirilmiş 
mantık kapısı nanodüzeyde (misel içerisinde) 
singlet oksijen üretilmesi, aynı zamanda, singlet 
oksijen üretimini rapor edebilmesi sağlanmıştır. 
Bu sonuç ile birlikte, fotodinamik terapi kon-
septi çerçevesinde çok önemli terapatik etkileri 
olması beklenmektedir. Moleküler mantık kapı-
ları alanında çalışan birçok araştırmacı, önceki 
muhtemel pratik uygulamaların tıp alanında 
olacağını ve bizim çalışmamızın (ACIE, 2013, 53, 
11364) bilgiyi işleyebilen terapatik olarak aktif 
moleküller için müjdeleyici olduğunu düşün-
mektedir. 

Dr. Engin Umut Akkaya
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“Grubumuz moleküler mantık kapılarının 
geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.”
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“Taramalı uç mikroskobisi yüzeylerin atomik 
boyuttaki dünyalarına özgün bir pencere 
açmaktadır, bu sayede sürtünme, katalizleme 
gibi pek çok olayla ilintili temel süreç 
gözlemlenebilmektedir.”
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Taramalı Uç Mikroskopisi  
Sürtünme, korozyon ve heterojen 
kataliz gibi bilimsel ve teknolojik önem 
arz eden birçok fenomen malzeme 
yüzeylerinde gerçekleşmektedir. 
Bahsi gecen süreçleri yöneten temel 
prensiplerin anlaşılması ise ilgili 
malzeme yüzeylerinin nano boyutta 
sergiledikleri yapısal, mekanik, fiziksel 
ve kimyasal özelliklerin detaylı bir 
şekilde incelenmesiyle mümkün 
olmaktadır. Bu bağlamda, araştırma 
grubumuzda çeşitli malzeme 
yüzeylerini ve ilgili fenomenleri nano 
boyutta inceleme amacıyla taramalı uç 
mikroskopisi teknikleri geliştirmekte 
ve uygulamaktayız.

Nanotriboloji
Günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız 
bir fenomen olmasına rağmen, sürtünmeyi 
yöneten temel fiziksel kanunlar halen tam 
olarak anlaşılamamıştır. Makro boyutta 
gerçeklesen sürtünme olaylarını tahmin 
ve kontrol edebilme kabiliyetinin nano bo-
yutta ortaya çıkan süreçlerin anlaşılmasına 

bağlı olduğu düşünülerek, nanotriboloji (nano 
boyutta sürtünme, aşınma ve kayganlaştırma) adlı 
bilimsel araştırma alanı ortaya çıkarılmıştır.
Araştırma grubumuzda, atomik kuvvet mikrosko-
pisi deneyleri vasıtasıyla (i) grafen gibi iki boyutlu 
malzemelerin sürtünme özelliklerini ve (ii) meta-
lik nanoparçacıkların grafit gibi alttaşlar üzerinde 
sergiledikleri nanotribolojik davranışları araş-
tırmaktayız. Böylece, sürtünmeyi ara yüz yapısı 
ve kimyasının bir fonksiyonu olarak inceleyerek, 
nano boyutta önem kazanan sürtünme kanun-
larının tespit edilmesine katkıda bulunmaktayız. 
Bilhassa, an itibariyle yürütmekte olduğumuz 
deneyler vasıtasıyla ortam koşullarında süperkay-
ganlık fenomeninin gözlemlenmesine yoğunlaş-
maktayız.
Taramalı Uç Mikroskopisinde Ucun Önemi
Taramalı uç mikroskopisi tekniği, malzeme yüzey-
lerinin fiziksel özelliklerinin atomik boyutta araştı-
rılması konusunda çok geniş bir kullanım potansi-
yeline sahiptir. Buna karşın, deneylerde kullanılan 
uçların yapısal asimetri ve elastiklik gibi özellikleri 

ile çok kanallı deneylerde veri kanalları arasında 
ortaya çıkan etkileşim gibi sorunlar, elde edilen 
sonuçların doğru yorumlanmasında ciddi sorun-
lara yol açmaktadır. 
Araştırma grubumuzda, sayısal benzetim çalışma-
ları vasıtasıyla uç yapısı ve elastikliğinin atomik 
çözünürlüklü taramalı uç mikroskopisi deneyle-
rine olan etkisini incelemekteyiz. Yakın zamanda 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, grafen 
ve benzeri yüzeyler üzerinde yürütülen eş zaman-
lı atomik kuvvet/taramalı tünelleme mikroskopisi 
ölçümlerinde asimetrik ve düşük mukavemetli 
uçlar kullanıldığında, yüzeyin atomik ölçekte ser-
gilediği özelliklerin kolaylıkla yanlış yorumlanabi-
leceğini ortaya çıkarmış bulunmaktayız.

Dr. Mehmet Z. Baykara
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Mekanokimya ile yeni malzemeler ve yöntemler  
Çalışmalarımızı günlük hayatta sıkça 
rastlanılan fakat şu ana kadar göz ardı 
edilmiş mekanik enerjinin kimyasal enerjiye 
dönüşümü konusunda sürdürmekteyiz.  

Mekanokimyasal yöntemler 
Mekanokimya mekanik enerjinin, maddeye uy-
gulanan mekanik etki ile (çekme, kırma, ezme, 
sündürme vb.) moleküler boyutta kimyasal 
enerjiye (reaksiyona) dönüştürülmesine verilen 
addır. Günümüzde enerjinin giderek artan bir 
ihtiyaç olması ve (özellikle polimerler gibi sente-
tik) malzemenin hammadde olarak değer kazan-
ması mekanokimya üzerine yapılan araştırmaları 
enerji dönüşümü ve geridönüşüm gibi alanlarda 
tekrar cazip kılmaya başlamıştır. Grubumuzda 
özellikle mekanik-kimyasal enerji dönüşümünü 
verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek sistemler 
üzerine çalışılmaktadır.  
Polimer mekanokimyası 
Polimerler gittikçe artan üretim miktarları (2009 
yılında dünya polimer madde üretimi yıllık 245 
milyon ton ve satışı 454 milyar dolar olmuştur. 
2012 ve 2017 yılları arasında üretimde beklenen 
büyüme hızı ise %3.8’dir) ve çoğalan kullanım 
alanları ile günümüzde kullanılması kaçınılmaz 

olan temel malzeme gruplarından birini oluştur-
maktadır. Ayrıca organik ve polimer maddeler-
den enerji eldesine olan ilginin artması nedeniy-
le polimer maddelerin mekanokimyası, üretim 
teknolojilerinde büyük ölçülerde enerji tasar-
rufu yapabileceğinden dolayı, giderek ilgi çeken 
bir çalışma alanı olmuştur. Biz de grubumuzda 
hem halihazırda üretilen ve çok kullanılan poli-
merlerin mekanokimyası üzerine araştırmalar 
yapmaktayız. Aynı zamanda mekanokimya ile 
daha önce gerçekleştirilmemiş olan yeni (orga-
nik) reaksiyonları bulmaya ve tamamen yenilikçi 
yöntemler geliştirmek üzerine yeni malzemeler 
üretme üzerine çalışmaktayız. 

Dr. Bilge Baytekin
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“Polimer mekanokimyası hem çok çeşitli, hem de 
verimli (ve çok renkli) reaksiyonların kapılarını 
açıyor. Şekilde: Yürüdükçe floresan olan Nike Air 
ayakkabı tabanı görülmektedir.”
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“Yüzeylerde fiziksel ve 
kimyasal değişikliklerin 
moleküler düzeyde 
anlaşılması bize statik 
elektriklenme, sürtünme 
ve aşınma gibi problemlere 
çözümler bulmaya yardım 
ediyor.”
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Triboelektriklenme ve Tribokimya  
Sürtünen yüzeylerde meydana gelen 
elektriksel, fiziksel ve kimyasal tüm 
değişimler grubumuzun çalışma alanını 
oluşturmaktadır. Özellikle moleküler 
boyutta incelemeye aldığımız yüzeylerdeki 
bu değişimlerin makro boyuttaki etkileri 
ve bunların da uygulamaya yönelik 
açılımları üzerine çalışmaktayız. Yaptığımız 
çalışmalar öncü niteliğinde olup statik 
elektrik oluşumu hakkında uzun süredir 
sorulmakta olan soruları yanıtlamaya 
yöneliktir.

Polimer triboelektriklenmesi  
Polimerler günlük hayatımızda en çok karşı-
laştığımız ve kullanımı hızla artan bir malzeme 
grubudur. Kullanım alanı genişliği (uzay çalış-
malarından günlük kullanılan polimerlere ka-
dar), kimyasal ve fiziksel özelliklerinin çok çeşitli 
olması ve bunların çevresel faktörlerden etki-
lenmesi polimer yüzeylerinin elektriksel davra-
nışlarının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Yine 
de, yakın zamanda yaptığımız çalışmalarda, 

polimerlerin elektriksel özelliklerinin, özellikle 
de statik elektriklenmelerinin sistematik bir bi-
çimde incelenip anlaşılmasına ve hatta elektrik-
lenmenin kontrolüne dair başarılı sonuçlar elde 
ettik.
Polimer gibi yalıtkan maddelerin elektriklen-
mesinin anlaşılması binlerce yıllık bir sorudur. 
Araştırmalarımız, bu binlerce yıllık sorunun bi-
limsel tabanda çözülmesine büyük katkılar sağ-
lamaktadır. Ayrıca, grubumuzda geliştirdiğimiz 
bu yöntemler sayesinde özellikle polimer mal-
zemenin kullanıldığı tüm sanayilerde (tekstil, 
plastik malzeme üretimi, uçak ve uzay sanayisi) 
polimer elektriklenmesinin azaltılması yönünde 
kullanılabilmektedir.   

Tribokimya
Birbirine dokunan (sürtünen) yüzeylerde kim-
yasal değişimlerin (tribokimya) olduğu bilin-
mektedir. Bu değişimler otomotiv sanayi başta 
olmak üzere hareketli sistemlerin olduğu her 
sanayi dalında kimi zaman büyük sorunlara yol 
açmaktadırlar. Grubumuzda tribokimyanın ve 
triboelektriklenmenin neden olduğu zararların, 

örneğin statik elektriklenmeden kaynaklanan, 
önüne geçmek için çalışmalar yapmaktayız.

Dr. Tarık Baytekin
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Plazmonik Algılayıcılar ve Görüntüleme  
Plazmonik alanı, metal nanoyapılar 
ve ışığın etkileşimlerini kullanarak 
metalik nanoyapıların elektromanyetik 
özelliklerinden faydalanmayı hedefler. 
Plazmonik sayesinde yüzeylerin optik 
özelliklerini kontrol etmek mümkündür ve 
bu sayede yonga üzeri ışık yönlendirimi, 
biyomoleküler algılayıcılar, güneş enerjisi 
dönüşümünde verim artışı, kızılötesi ve 
Raman spektroskopisinde sinyal artışı gibi 
uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. 
Yaptığımız çalışmalarda, plazmonik 
tasarımlarla tek molekül seviyesinde 
spektroskopi ve görüntüleme 
gerçekleştirilmiştir. 

Laboratuvardan avucunuza
Mikroelektronik alanındaki sürekli gelişme, 
artık herkesin bir tablet veya akıllı cep telefonu 
şeklinde güçlü bir bilgisayar taşır olduğu günlere 
bizi getirmiştir. Grubumuzda, elektromanyetik 
tasarım ve nanoyapılandırma yardımı ile bu 
taşınabilir platformlarda plazmonik tabanlı 
yüksek hassasiyetli algılama ve spektroskopi 
yapılabilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Yüzey 
destekli Raman spektroskopisi (SERS), tek 
molekül seviyesinde moleküllerin kimyasal 
parmak izlerini çıkartmakta kullanılır. 
Geliştirdiğimiz yüzeyler, ucuz ve kolay 
üretilebilen ve çok yüksek nitelikli SERS 
yüzeyleri sayesinde, bu kimyasal parmak 
izlerinin cep telefonu ile ölçülebilmesine 
olanak sağlamaktadır. Havadan yakalanan 
moleküllerin SERS yolu ile gözlemlenebildiğini 
ve potansiyel olarak spektroskopik parmak 
izinden tanınabildiğini gösterdik.

Kırınım bariyerini işaretlemesiz olarak kırmak
Optik mikroskopi, özellikle biyolojide 

yüzyılı aşkın bir süredir birçok önemli 
gelişmeye yardımcı olmasına rağmen, 
ışığın dalga boyundan çok küçük yapıların 
gözlemlenebilmesine izin vermemektedir. 
Kırınım bariyeri denilen bu sınırlama, canlıları 
doğal ortamlarında gözlemlemeye yarayan 
mikroskopların, hücre altı bileşenleri ve 
moleküler makinaları görüntülemesinde 
bir engel olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda optik 
mikroskopi, süperçözünürlük denilen yeni 
gelişen tekniklerle kırınım bariyerini aşarak 
önemli gelişmelere sahne olmaktadır. 
Yaptığımız çalışmalarda, yüksek yoğunluklu 
ve yüksek performanslı plazmonik yüzeyler 
kullanarak SERS etkisine dayalı bir stokastik 
süperçözünürlüklü görüntüleme tekniği 
geliştirdik. Floresan boyalarla işaretlemeye 
gerek duymayan teknik ile 20 nm çözünürlükle 

görüntüleme yapılmıştır. Teknik, görüntülenen 
yapıların Raman etkisine dayalı spektroskopik 
görüntülenmesine olanak tanıyabilecektir. 
Tek kullanımlık yüzeylerle mobil plazmon 
rezonans görüntülemesi
Birçok tıbbi test, kanda farklı moleküllerin 
konsantrasyonlarını ölçmektedir. Plazmon 
rezonans görüntülemesi, otuz yılı aşkın bir 
süredir biyokimyasal etkileşimlerin algılanması 
ve analizinde vazgeçilmez bir araç olmuştur. 
Yaptığımız çalışmalarda, nanobaskılama 
tekniği ile üretilebilen ucuz yüzeyler 
kullanarak, dizin plazmon rezonans algılaması 
gerçekleştirebilmekteyiz. Okuyucu optik 
sistem minyatürleştirilerek bir cep telefonu 
ile birleştirilmiştir. Bu yolla ucuz bir platform 
ile hassas bir şekilde çoklu biyoalgılama 
gerçekleştirilebilecektir.

Dr. Aykutlu Dâna
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2015’de, Dana grubu yumuşak maddelerin mekanik karakterizasyonları 
için yeni bir yöntem geliştirmiştir. Geliştirilen yöntem, manyetik olarak 
harekete geçirilen ve iyi karakterize edilmiş uç yarıçaplarına sahip atomik 
kuvvet mikroskobu manivelası sayesinde elde edilen yüksek hızlı kuvvet-
mesafe haritlandırılmasına dayanmaktadır.  Başka bir çalışmada ise, 
tek tabaka dizilmiş proteinlerin kızılötesi absorpsiyon spektrometresi 
için yüksek performanslı tabakalar  geliştirilmiştir. Bu tabakaların sinyal 
yoğunluğu bakımından optimize plazmonik özelliklere sahip oldukları 
gösterilmiştir. Araştırma taşınabilir bir kızılötesi görüntüleme sisteminin 
bir cep telefonuna eklenmesiyle daha geniş bir açıdan ele alınmıştır. Bu 
sayede  oluşturulan ışınımölçer dizileri ve özel bir ızgara ile  minyatür 
bir kızılötesi spektrometre geliştirilmiştir. Hem geliştirilen özel tabakalar 
hem de geliştirilen kızılötesi spektrometre sayesinde proteinlerin sahada 
algılanması ve karakterize edilmesi  mümkün olabilmektedir. 
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Demir Araştırma Grubu, Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir liderliğinde, nano ölçekli işlevsel 
yapıların gömülü olduğu, yenilikçi nanofotonik ve optoelektronik malzemeler, aygıtlar 
ve platformlarla ilgili çalışmalarını sürdürürken; özellikle atomik seviyede düz yüzeye 
sahip nanokristallerin ve koloidal kuantum noktacıklarının kuantum optoelektroniğine 
ve nanofotoniksel özelliklerine (eksitonlar, plazmonik etkileşimler) odaklanmaktadır. 
Ayrıca enerji aktarımı prensibine dayalı kuantum aygıtlarının, yüksek kaliteli ışık yayan 
diyotların ve nanoparçacık tabanlı sensörlerin tasarım, üretim ve karakterizasyonu 
gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte vücuda yerleştirilebilen tıbbi aygıt ve biyoim-
plantların geliştirilmesi üzerine de çalışmalar yürütülmektedir. 



55

Dr. Hilmi Volkan Demir

Kuantum Aygıtlar ve Sensörler Laboratuarı
Demir Araştırma Grubu’nun yaptığı araştırma 
çalışmaları, yarı iletken nanokristal tabanlı aydın-
latma konusundaki bilimsel bilginin geliştirilmesi 
ve  teknolojik kıstasların belirlenmesine katkı sağla-
maktadır. Ekip, üstün yumuşak-malzeme sentezi, 
malzeme karakterizasyonu ve aygıt üretim sistem-
leri ile malzemenin sentezinden karakterizasyonuna 
ve aygıt uygulamalarına kadar olan süreci çalışmak-
tadır. Bu çalışmalar, görüntüleme sistemleri için 
renk zenginleştirmede hedeflenen uygulamalar, 
kaliteli iç mekan aydınlatmaları, spektral olarak 
iyileştirilmiş dış mekan aydınlatmaları, esnek ve 
bükülebilir görüntüleme sistemleri ve ayarlanabilir 
lazerlerle ilgili  birinci sınıf uzmanlık oluşturulmasını 
ve malzemeden sisteme yeni bilgi ve teknolojilerin 
üretilmesini sağlmaktadır. Ekip, ayrıca, II-VI ve III-V 
malzeme sistemlerini de içeren değişik tipte koloi-
dal  kuantum noktacıklarının sentezleme yeteneği 
de kazanmıştır.

Güneş Işığı Yoğunlaştırıcıları için malzemeler 
(LCS’ler)
Demir Araştırma Grubu’nun koloidal na-
nokristal çalışmalarının  sonucunda elde edilen 
teknolojik yeniliklerden bir tanesi  ilk defa 
gösterilen  çekirdek katkılı 2 boyutlu koloidal 
kuantum kuyularıdır.  Bu malzemelerin  güneş 
spektrumunda yüksek Stokes kaymalı ve ayar-
lamalı ışıma sağlaması için  tasarlanabilmeleri, 
Güneş Işığı Yoğunlaştırıcıları (LCS’ler) için umut 
verici malzemeler olduklarını göstermiştir. 

Aydınlatmada Oligomer nanoparçacıklar (OL 
NP):
Demir Araştırma Grubu’nun oluşturduğu çok 
ışıyıcı ve kararlı OL NP’lar,  bu parçacıkları 
aydınlatma sektörü cazip hale getirmektedir.  
Bu amaçla, bu parçacıklar bir organik kristal 
matris içerisine eklenmiştir. Demir Araştırma 
Grubu tarafından matris içerisinde paketlenen 
nanoparçacıkların, katı film halinde   ~%6 olan 
kuantum verimliliklerinin önemli bir artışla %44 
mertebesine çıktığı gösterilmiştir.  Ekip, yük-
sek kararlılığa ve yüksek verimliliğe sahip bu 
malzemeyi renk dönüştürücü olarak mavi LED 
yongası üzerinde kullanarak, başarılı bir uygu-
lamaya da imza atmışlardır. Geliştirilebilir optik 
özellikleri, düşük maliyeti ve sunulan yöntemin 
basit olması göz önünde bulundurulduğunda, 
bu çalışma OL NP’ların aydınlatma ve belki de 
diğer fotonik  uygulamalarında yaygın bir şekil-
de kullanılacağı  izlenimi uyandırmaktadır [ACS 
Nano, 2016, 10, 5333–5339]. 
Yüksek Verimlilikli Işımasız Enerji Transferi (NRET):
Demir Araştırma Grubu’nun yapmış olduğu son 
çalışmalardan bir diğeri de koloidal CdZnS/ZnS çekird-
ek/kabuk kuantum noktacık ve CdSe  nanolevha 
hibrit gruplarını içeren katı ince filmlerdeki eksiton-

ların ışımasız enerji transferini sıcaklığın fonksiyonu 
cinsinden araştırılmasıdır. Nanolevhaların geniş 
kesit soğurumu tarafından etkinleştirilen ve %90 
seviyesine ulaşan, oldukça yüksek NRET verimliliği 
saptanmıştır. Bu NRET verimliliği seviyesi, bildiğimiz 
kadarıyla koloidal yarıiletken nanokristaller arasın-
da bugüne kadar rapor edilen en yüksek seviyedir. 
Buna ek olarak, NRET verimliliğinin düşen sıcaklıkla 
birlikte yüksek doğrusal tekdüze davranış gösterdiği 
ve artarak %94 gibi en yüksek seviyeye ulaştığı gö-
zlemlenmiştir. Bu artış, düşük  sıcaklıklarda donör 
kuantum noktacıklarının fotoluminesans kuantum 
verimliliğinin (PL-QY) artması ile açıklanmaktadır. 
50–300 K sıcaklık aralığında NRET verimliliğinin yük-
sek doğrusal tekdüze davranışından dolayı, bu QD–
NPL  hibrit sistemi yüksek hassasiyette sıcaklık al-
gılama uygulamaları için uygundur. Bu durum, daha 
önce raporlanmış nanoölçekli, gelişmiş güvenirliliğe 
sahip oransal algılama ilkesine dayanan sıcaklık pro-
bları ile karşılaştırıldığında, sıcaklık algılaması için 
NRET verimliliğindeki değişime dayanan yeni bir ölçü 
olarak sunulmaktadır [Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 
2891–2899]. 

Kutu içerisindeki levha yapısındaki koloidal 
kuantum kuyuları:
Demir Araştırma Grubu’nun bir diğer 
çalışmasında yeni 3B mimariye, yüksek PL-QY’e 
ve farklı mimarideki nanolevhalar arasında en 
düşük kazanç eşiğine sahip nanolevhaların 
geliştirilip, sentezlenmesine yer verilmiştir. Bu 
çalışmadaki bulgular, yüksek verimlilikli, kararlı 
ve yüksek performanslı optoelektronik aygıt-
lara imkan sağlayacak nanolevhaların koloidal 
sentezi için önemli bir kılavuz sağlayabilmekte-
dir [Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 3570–3579]. 
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“Günümüzde, bilgisayar simülasyonları ile 
atom ve moleküllerin kuantum dünyasındaki 
davranışlarını incelemek ve anlamak 
mümkündür.”
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Hesaplamalı Nanobilim
Grubumuzda fizik, kimya ve malzeme bi-
limi alanlarını bir araya getiren çok disip-
linli hesaplama bilimi üzerinde çalışmalar 
yapmaktayız. Dünya çapında önem arz 
eden kritik problemleri çözmek için en  
üst seviyede modelleme ve simülasyon 
uygulamalarını kullanmakta, üstün özel-
liklere  sahip  yeni malzemeleri öngörme 
ve tasarlama çalışmaları yapmaktayız. 
Araştırmalarımız genel olarak iki-boyutlu 
nano-yapılar, solar-termal yakıt sistemleri 
ve yüksek performanslı çimento üzerinde 
yoğunlaşmaktadır.  

İki-Boyutlu ultra ince sistemler
Tek atomik katmanlı grafen sentezi ve grafen ta-
banlı cihazların üretilebileceğinin gösterilmesi-
nin ardından iki-boyutlu ultra ince malzemeler 
hem deneysel hem de teorik çalışmaların odak 
noktası olmuştur. 3-boyutta bilinen malzemele-
rin 2-boyuta indirgenmesiyle ortaya çıkan ku-
antum etkiler, hali hazırda var olan teknolojiye 
yeni ilhamlar verip açılımlar sunmaktadır. Bu 
çerçevede amacımız, bu özgün sistemleri tasar-
layıp işlerlik kazandırmak ve gelecekteki olası 
uygulamalara yön vermektir.

Solar-termal yakıt sistemleri
Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olarak 
güneşin etkin kullanımı, günümüzün en büyük 
hedeflerinden biridir. Güneş enerjisini ışıl-izo-
merize olabilen molekül sistemlerinin kimyasal 
bağlarında depolamak ve kullanılabilir hale ge-
tirmek yeni ve alternatif bir strateji olarak dü-
şünülmektedir. Bu kapsamda solar yakıt sistemi 
olarak çalışabilecek yeni moleküler tasarımlar 
üzerinde çalışmakta ve enerji depolama kapa-
sitesini  artırma yöntemleri üzerine araştırma 
yapmaktayız.

Çevre dostu ve yüksek performanslı çimento
Yapı sektöründe yoğun şekilde kullanılan çi-
mentonun üretim aşamaları toplam CO2 sa-
lınımının %8’den fazlasına sebep olmaktadır. 
Çimentonun üstün özelliklerini kaybettirmeden 
çevresel etkilerini azaltmak ve üretim maliyet-
lerini düşürmek uzun zamandır amaçlanan ama 
henüz başarılamayan bir hedeftir. Bu konudaki 
endüstriyel çalışmalar daha çok deneme yanıl-
ma yöntemine dayanmakta, sorunun neden-
leri tam anlaşılamadığından gelişmeler yavaş 
ve sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle çimentonun 
elektronik yapısal analizinden başlayan temel 
araştırmalar yapmakta ve aşağıdan-yukarıya  
olarak  adlandırılan bu yöntemle yeni nesil çi-
mento için, nano boyuttan başlayarak gereken 
özelliklerini şekillendirmekteyiz. 

Dr. Engin Durgun
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Mikroakışkan ve Nanoakışkan Sistemler

Grubumuzdaki çalışmalar akışkan 
sistemlerin mikro ve nano düzeyde 
sergiledikleri temel davranışlar 
ve bunların uygulamaları üzerine 
yoğunlaşmıştır. Özellikle biyolojik 
uygulamalar için nanolitre boyuttaki 
sıvı damlacıkların mikro kanallar içinde 
oluşturulması ve kontrolü üzerine 
çalışmaktayız.

Mikrodamlacık bazlı sistemler
Grubumuzda iki fazlı akış kullanarak mikrodam-
lacık oluşturan sistemler başarıyla geliştiril-
mektedir. Bu sistemleri elektriksel algılayıcılar 
ile birleştirerek farklı uygulamalar için cihazlar 
geliştirmekteyiz. Nanolitre boyutundaki sıvıla-
rın çok yüksek hassasiyette oluşturulabilmesi 
ve kanallardaki hareketinin algılanması saye-
sinde birçok biyolojik ve kimyasal uygulama 
mümkün olmaktadır. Ayrıca bu sistemlerin 
düşük maliyetli ve taşınabilir elektriksel ölçüm 
metotları ile birleştirilmesi ile damlacıklarının 
içeriğinin ölçülmesi sağlanmaktadır. 

Grubumuzda geliştirdiğimiz bu sistemleri yüksek 
sayıda tekrar gerektiren canlılık veya toksikoloji 
çalışmaları için kullanmaktayız. Bu çalışmalar ile 
tek hücre boyutunda gözlem yapma imkanına 
kavuşmaktayız. Hücreleri damlacıkların içine 
hapsederek, ve dakikada onlarca damlacık oluş-
turarak tek hücre boyutunda istatistiksel analiz 
yapan sistemler geliştirmekteyiz. 

Taşınabilir tanı ve tedavi sistemleri
Grubumuzda taşınabilir tanı ve tedavi sistemleri 
üzerine de çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. 
Mikroakışkan sistemler ile çok yakında ilgili olan 

taşınabilir tıbbi sistemler son yıllarda hayatımıza 
daha çok girmektedir. Grubumuzda geliştirdiği-
miz temel mikroakışkan mekanizmaları mühen-
dislik deneyimimiz ile birleştirerek, çok az mik-
tarda numune kullanan, hassas ve hızlı ölçüm 
yapabilen sistemler geliştirmekteyiz. Su andaki 
çalışmalarımız kalp krizi algılaması için kullanı-
lan troponin-I molekülünün tespitine yönelik bir 
cihaz geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 

Dr. Çağlar Elbüken
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“Mikroakışkan sistemleri elektriksel ölçüm mekanizmaları 
ile birleştirerek birçok biyolojik ve kimyasal uygulama 
gerçekleştirmekteyiz.”
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“Obezite, diyabet ve ateroskleroz gibi insanlarda 
görülen kompleks ve genetik kökenli metabolik 
hastalıklar yeni tedavi ve tanıya yönelik moleküler 
hedefler ve yaklaşımların tanımlanabilmesi için 
transgenik farelerde modellenmektedir.” 
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Kardiyometabolik Sendrom için Özgün Tedavi ve Tanı Yöntemleri
Grubumuzun başlıca araştırma odağı 
inflamatuvar, stres ve besine duyarlı 
sinyal yolaklarının karşılıklı etkileşiminin 
obezite, diyabet ve ateroskleroz gibi 
kronik metabolik hastalıklara nasıl 
sebebiyet verdiğidir. Bu hastalık grubu 
için özgün, tedaviye yönelik moleküler 
hedefler ve biyolojik belirteçler bulmak 
araştırmalarımızın asıl amacıdır. Bu amaca 
ulaşmak için kullandığımız interdisipliner 
yaklaşımlar moleküler biyoloji, kimyasal-
genetik, RNA sekanslaması, proteomik, 
metabolomik, transgenik fareler, gelişmiş 
görüntüleme ve nanobiyoteknoloji 
yöntemlerini kapsamaktadır.  
Aşırı besin alımının hücrelerdeki inflamatuvar 
ve stres yolakları ile etkileşimi kronik metabolik 

ve inflamatuvar hastalıklara nasıl yol açar? Bu 
sorunun cevaplanmasında önemli bir ipucu ana-
bolik ve katabolik hücre içi organellerin besinler 
tarafından aşırı yüklenmesinin metabolik strese 
sebebiyet vermesidir. Metabolik aşırı yüklenme 
endoplasmik retikulum (ER) stresine ve ER’den 
menşe alan özgün bir sinyal yolağı olan Katlan-
mamış Protein Yanıtına (KPY) neden olmaktadır. 
ER’nin yağları algılamasındaki alışılagelmedik 
mekanizmaları ve ER’nin hücre içi besin düzey-
lerini bağışıklık hücrelerinin inflamatuar tepkile-
re bağlamaktaki rolü anlaşılmamaktadır. Hede-
fimiz kronik metabolik hastalıkların gelişiminde 
metabolik kökenli (yağların sebep olduğu) ER 
stresinin ve KPY’nin organizmadaki zararlı so-
nuçlarını ortadan kaldırabilecek, tedavi amaçlı 
moleküler hedefler bulmaktır. KPY sinyal yolağı 
üç ayrı koldan oluşmaktadır. Ancak bu kolların 
hangisinin metabolik hastalıklara katkıda bu-

lunduğu net olarak bilinmemektedir ve bunları 
spesifik olarak kontrol edebilecek bir yöntem 
henüz bulunmamaktadır. Kimyasal-genetik adı 
verilen özel bir yaklaşımla ER stresini kontrol 
ettiği bilinen başlıca kinazların aktivitelerini dü-
zenleyerek bu sorunu aşmaya çalışmaktayız. Bu 
teknik, sadece genetik olarak modifiye edilmiş 
kinazların mono-spesifik olarak küçük kimya-
sal molekülerle kontrol edilebilmesine imkan 
verdiğinden, hücre içinde bulunan 500’den 
fazla kinazın arasından ER stresi kontrol eden 
kinaza karşı spesifisite sağlamaktadır. Özetle, 
kimyasal-genetik metod kullanılarak ER stresini 
kontrol eden başlıca kinazların yeni substratla-
rının bulunması ve bu kinazların transgenik fare 
modellerinin oluşturulması KPY’nin her bir ko-
lunun metabolik hastalığa direk katkısının ince-
lenebilmesi planlanmaktadır.

Dr. Ebru Erbay
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Mikro-Nano Akışkanlar Laboratuvarı (MiNI Lab)  
MiNI Lab nanomalzeme teknolojisi ile 
mikroakışkan sistemleri bir araya getiren 
bir araştırma grubudur. Grubumuzun 
temel odağı nanomalzeme sentezi, 
manipulasyonu ve mikroakışkanlar 
kullanılarak bu malzemelerin yüzeye 
entegrasyonudur. Günümüzde 
nanomalzeme sentez teknikleri büyük 
çaplı sistemler kullanıldığı için reaksiyon 
koşullarını istenen hassasiyette kontrol 
edememektedir ve bu sebeple üretilen 
nanomalzemeler boyut ve şekil olarak 
bir örnek olmamaktadır. Mikroakışkan 
sistemler ise nanoparçacık üretimine 
alternatif teşkil ederek sadece sentez 
işlemlerine değil, nanoparçacık 
kaplanması ve fonksiyonelleştirilmesi 
gibi işlemlere de kontrollü bir ortam 
sağlayarak üretimin bir örnek olmasını 
sağlamaktadır.  

Nanoparçacık, nanoçubuk gibi nanomalzeme-
lerin boyutlarına ve şekillerine göre değişen 
ve büyük ölçekli malzemelerde görülemeyen 
özgün özellikleri bulunmaktadır. Bu sebeple 
herhangi bir uygulamada kullanılmak istendik-
lerinde boyut ve şekil bakımından bir örnek ol-
maları çok önemlidir. Bunu sağlayabilmek için 
reaksiyon koşullarının reaktör içerisinde her 

yerde aynı olması gerekmektedir. MiNI Lab na-
nomalzemeleri mikroakışkan sistemler kullana-
rak üreterek nanomalzemelerin bir örnek olma-
sı konusunda çalışmalar yürütmektedir. Birinci 
yaklaşım mikrokanalların içerisinde kimyasalla-
rın karıştırılıp ısıtılmasına dayalı bir yöntemdir. 
İkinci yaklaşım ise bir yüzeyin üzerinde damla-
cıklar kullanarak bu işlemleri gerçekleştirmeyi 
amaçlamaktadır. İkinci yaklaşımda yüzey üze-
rinde oluşturulan enerji gradyanları sayesinde 
yüzeyde suyu seven ve suyu sevmeyen alanlar 
oluşturulmakta ve bu alanlar kullanılarak bir 
enerji gradyanı yapılmaktadır. Bu gradyan sa-
yesinde de mikro damlacıklar istenilen yöne 
doğru ilerleyebilmektedirler. Böylece herhangi 
bir kanala hapsedilmeden nanoparçacıkların 
sentezi gerçekleşebilmektedir.

MiNI lab nanomalzeme üretmenin yanı sıra, 
onları bir yüzeye yerleştirerek sensörler ve akıllı 
yüzeyler elde etmek üzerine de çalışmalar yü-

rütmektedir. Nanomalzemeler mikroakışkan 
sistemler kullanarak belirli bir konuma getirile-
bilmekte ve daha sonra içlerinde bulundukları 
taşıyıcı akışkan buharlaştırılarak yüzeye entegre 
edilebilmektedir. Bu metotla farklı nanoparça-
cıklar aynı yüzeye yerleştirilebilecektir. Bu me-
tot aynı zamanda sadece mekanik bir metottur, 
yani yüzeyde herhangi bir kimyasal modifikas-
yon yapılmadan gerçekleştirilecektir bu da çalı-
şılabilecek malzeme çeşidini artırmaktadır. 

Akıllı yüzeylerin pek çok uygulama alanı bulun-
maktadır. MiNI lab ise biyosensörler ve yeni-
lenebilir enerji olmak üzere iki uygulama alanı 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Biyosensörler fonksi-
yonelleştirilmiş nanoparçacıkların farklı biyo-
molekülleri algılamalarına dayalı bir yöntemdir. 
Enerji konusunda ise akıllı yüzeyler rastgele me-
kanik titreşimleri elektrik enerjisine çevirebilme 
kapasitesine sahip olacaklardır.

Dr. Yegân Erdem



63

“MiNI Lab nanomalzeme teknolojileri için mikroakışkan çözümler 
geliştirmektedir.”
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Nanoelektromekanik Sistemler (NEMS)  
Araştırma grubumuz, biyolojik ve çevresel 
problemlerin çözümüne yönelik, yüksek 
hassasiyetli algılayıcılar geliştirmeye 
çalışmaktadır. Bu algılayıcıların 
temel teknolojisi çok küçük boyutlu 
makinalardır. Küçük boyutları sayesinde, 
bu algılayıcılar fiziksel değişikliklere karşı 
son derece hassastır.  Araştırmalarımızda, 
bu küçük makinaları – yani Nano-
Elektromekanik Sistemleri (NEMS) 
–  kullanarak moleküler düzeyde kütle 
ölçümü gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle 
molekülün kimyasal yapısıyla ilgili bilgi 
elde edilebilir. Bu hassas algılayıcılar, 
gelecekte taşınabilir biyokimyasal analiz 
uygulamaları için dönüştürücü bir niteliğe 
sahiptir. 

Nano-elektromekanik sistemler (NEMS), elekt-
ronik yöntemlerle kontrol edilebilen ve mik-
rometre boyutundan küçük olan mekanik 
yapılardır: bu yapılar son on yılda hem temel 
araştırmalarda, hem de uygulamaya yönelik 
araştırmalarda kullanılmıştır. Bu alan 1990’lı yıl-
ların başından beri aktif bir araştırma alanıdır. 
Son yıllarda artık NEMS teknolojisi, araştırma 
laboratuvarlarından çıkıp mikroçip üretim la-
boratuvarlarında endüstriyel ölçekte üretilme-
ye başlanmıştır (Nanosystems Alliance). Artık 
günümüzde, bu hassas mekanik devrelerinden 
binlercesini, aynı fabrikasyon süreciyle oluştur-
mak ve bu devreleri hassas ölçümlerde kullan-
mak mümkündür.

NEMS tabanlı Kütle Ölçüm ve Kütle Spektrometri
NEMS alanının bir uygulaması, çok küçük küt-
lelerin ölçülmesidir. Şu anda zeptogram (10-21 

g) mertebesinde kütle ölçümü yapmak NEMS 
cihazlarıyla mümkündür. Bu hassasiyet seviye-
si, tek moleküllerin ölçümü için yeterlidir ve bu 
ölçümler 2012 yılında gerçekleştirilmişlerdir. Bir 
molekülün kütlesini ölçmek sayesinde, molekü-
lün ne olduğunu belirlemek ve dolayısıyla verilen 
bir numune üzerinde biyokimyasal analiz gerçek-
leştirmek mümkündür. 
NEMS yapılarının kütle spektrometresi olarak 
kullanılması için, bu yapıların mekanik salınım 
(rezonans) frekanslarının çok hassas bir şekilde 
ölçülmesi gerekir. Bir mekanik yapının her bir re-
zonans frekansı, o yapının efektif kütlesi ve yay 
sabitine bağlıdır. Deneylerimiz sırasında, meka-
nik yapının seçilen birkaç titreşim frekansını aynı 
anda takip etmekteyiz. Bir molekül yapı tarafın-
dan soğurulduğu zaman, bu rezonans frekansla-
rında çok ani kaymalar, frekans atlamaları olur. 
Elektronik ölçüm sistemimiz tarafından algıla-
nan bu kaymaları kullanarak, yapı üzerine konan 
molekülün kütlesi hesaplanabilir. Bu şekilde bir 
numuneyi oluşturan moleküllerin kütlelerini ölç-
mek, o numunenin içeriğinin bulunmasını sağlar.

Dr. Selim Hanay
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“Küçük boyutları ve yüksek rezonans frekansları 
sayesinde, NEMS yapıları çok hassas bir algılayıcı 
olarak fiziksel değişmeleri ölçebilir. Düşük-
gürültülü elektronik ölçüm tekniklerini geliştirmek 
ve kullanmak, geliştirdiğimiz teknolojinin ana 
öğelerinden biridir.” 
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Hidrojen Ekonomisi için Koordinasyon Bileşikleri  
Karbon bazlı yakıtların sınırlı miktarda 
olduğu ve global enerji ihtiyacı giderek 
arttığı için alternatif enerji kaynakları ara-
sından birisi olan Hidrojen Ekonomisinin 
önemi gün geçtikçe artmaktadır. Hidro-
jen ekonomisinin hayata geçirilmesindeki 
en önemli engel sudan oksijen üretme ve 
hidrojen depolama basamaklarıdır.

Hidrojen Depolama
Gözenekli yapıya sahip koordinasyon bileşikle-
ri yüksek sıcaklık ve basınç gibi koşullarda dahi 
kararlı oldukları için hidrojen depolamada kul-
lanılabilecek önemli malzeme sınıflarından bi-
risidir. Grubumuzun amacı normal koşullarda 
yüksek hidrojen depolama kapasitesine sahip 
yeni koordinasyon bileşiklerinin sentezi ve özel-
liklerinin detaylı olarak incelenmesidir.

Suyun Yükseltgenmesi ‘Yapay Fotosentez’
Suyun yükseltgenmesi, diğer bir deyişle sudan 
oksijen üretme basamağı, dört-elektron içeren 
yüksek potansiyele sahip bir işlem olduğu için 
suyun ayrıştırılmasındaki en zorlu basamaktır.  

2H2O → O2 + 4H+ + 4e−      E = 0.82 V, at pH=7

Grubumuzun amaçlarından birisi de bu basa-
makta görev alacak uygun ve verimli moleküler 
veya nanoparçacık yapısına sahip koordinas-
yon bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu, ve 
elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesidir.

Dr. Ferdi Karadaş

Metal Siyanür Koordinasyon Bileşikleri
Mavi ve mor küreler yapıdaki farklı boşlukları göstermektedir.
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“Grubumuz özgün inorganik ve organometalik 
koordinasyon bileşiklerinin ve çok metal 
merkezli moleküler yapıların sentezini ve 
karakterizasyonunu hedeflemektedir.” 
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Kendiliğinden Organize Nanoyapıların Lazer-güdümlü Fabrikasyonu

Maddenin ışık ile kontrolü fikri insanlığı 
her zaman cezbetmiştir; doğal olarak, 
malzemelerin lazer ile yapılandırılmasının 
geçmişi lazerin tarihi kadar eskidir. 
Yakınlarda, Doğrusal Olmayan Lazer 
Litografisi ismini verdiğimiz yeni bir 
teknik geliştirdik. Bu teknik ile limitsiz 
derecede geniş alanlarda nanometrik 
seviyede tekdüzeliği sahip nanoyapıları 
yüzeyin üzerini lazer ile tarayarak 
kontrollü olarak elde edebiliyoruz. 
Şimdilerde, bu kapasiteleri çok büyük 
oranda genişletmek için çalışıyoruz. Lazer 
demetinin ileri seviyeli kontrolü ve plazma 
jetlerini kullanarak bölgesel olarak reaktif 
kimyasallarını kullanmayı planlıyoruz.

Doğada olan herşey kendiliğinden organizedir. 
Doğadaki sistemler yapı ve fonksiyonaliteyi 
eforsuz bir şekilde stokastik süreçler sonucu, 
çoğu kez doğrusal olmayan geribesleme me-
kanizmaları aracılığıyla, ortaya koymaktadırlar. 
Bizim yaklaşımımız doğada her köşede görülen, 
ancak insan yapısı sistemlerde ender değer-
lendirilen bu tip süreçlerden esinlenmektedir. 
Kontrol için lazerlerden elde edilen şiddetli 
ve evre-uyumlu elektromanyetik dalgalar çok 
elverişlidir. Plazma jetleri ise malzeme yüzey-
lerine hassas kontrollü ve konuma özel olarak 
reaktif kimyasalların yönlendirilmesine olanak 
vermektedir. Bu iki kuvvetli tekniği bir arada 
kullanarak üretebildiğimiz kendiliğinden orga-
nize yapıların üzerindeki kontrol kapasitemizi 
geliştirerek çok çeşitli malzeme kompozisyon-
larına sahip, çok çeşitli yüzey yapıları oluştur-

maya ve katman katman yapılar aracılığıyla üç 
boyutlu yapılara ulaşmaya odaklanmış durum-
dayız.
Bu çalışmanın temel motivasyonu lazer-mal-
zeme etkileşimlerinde ortaya çıkan kendiliğin-
den organizasyon süreçlerini nasıl daha etkin 
olarak kontrol edebileceğimizi anlama arzusu-
dur. Daha genel çerçevede ise, biz inanıyoruz 
ki, pek çok fiziksel sistemde bulunan doğrusal 
olmayan mekanizmalardan faydalanarak doğ-
rusal sistemlerden elde edilmesi mümkün ol-
mayan, müthiş teknolojik faydalar elde etmek 
mümkündür. Bu temel motivasyonun yanısıra, 

özellikle bu tekniğin esnek, düz olmayan, hatta 
pürüzlü yüzeylere, dolayısıyla standart endüst-
riyel malzemelere uygulanabilir olması sayesin-
de pek çok pratik uygulama sonucunun elde 
edilmesi beklenmektedir. Bu çalışmalar, “Nonli-
near Laser Lithography” isimli ERC Consolidator 
Grant ile desteklenmektedir.
Ultrahızlı Optik ve Lazerler Laboratuvarı’nda  
(UFOLAB) yürütülen diğer araştırmalar yenilikçi 
kip-kilitli lazer salıngaçlarını, yüksek güçlü ultra-
hızlı fiber lazerleri ve kendi geliştirdiğimiz lazer-
lerin biyomedikal ve ileri lazer malzeme işleme 
alanlarına uygulamalarını kapsamaktadır.

Dr. F. Ömer İlday
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“Yapı ve fonksiyonalitenin tetiklemesiz, 
kendiliğinden ortaya çıkışının yaygın 
olduğu doğadan esinlenerek, karmaşık 
dinamiklerin lazer ışınlarıyla bilinçli olarak 
yönlendirilip, kullanılmasına dayanan, 
nonlinearity engineering ismini verdiğimiz 
farklı bir mühendislik yaklaşımı geliştirmeyi 
hedefliyoruz.” 
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“At SCMLab we investigate the fundamental 
properties of materials using optics and electronics 
to find new physics and applications”.”
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Güçlü Etkileşimli Malzemeler
Yarıiletken endüstrisinde kullanılan 
standart malzemelerde bulunmayan, 
güçlü elektronik etkileşimli 
malzemelerdeki serbestlik dereceleri, 
elektronik ve optoelektronik 
teknolojilerinde önemli gelişmelere yol 
açacak potansiyele sahiptir. Araştırma 
motivasyonumuz bu güçlü elektronik 
etkileşimlerden ortaya çıkan olguların 
nano-boyutlarda incelenmesi ve bu 
olguların özgün uygulamalar için 
kullanılması yönündedir.

Güçlü etkileşimli malzemelerin nano-boyut-
larda çalışılması
Bir malzemede elektronlar arası ve elekt-
ron-fonon etkileşim enerjileri, elektronların 
kinetik enerjisiyle kıyaslanabilir büyüklük-

lere geldiğinde bilinen tek-elektron kuramları 
gözlemlenen olguları açıklamakta yetersiz kal-
maktadır. Metal-yalıtkan geçişi, yüksek sıcaklık 
süperiletkenliği ve muazzam manyeto-direnç 
bu olgulardan sadece birkaçıdır. Araştırmaları-
mız kısmen, güçlü elektronik etkileşim gösteren 
malzemelerden gözlemlenen olguların deneysel 
yöntemlerle incelenmesi ve bu patik anlayışın 
uygulamalarda kullanılmasını hedeflemektedir. 
Araştırmalarımız özellikle vanadyum dioksitte-
ki metal-yalıtkan faz geçişinin nano-kristallerle 
elektronik ve optik olarak çalışılarak, bu malze-
menin elektronik ve hidrojen bağlantılı uygula-
malarının gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. 
2B Malzemeler

Grafende gözlemlenen özgün olgular dünya 
çapında 2 boyutlu sitemlere olan bir ilgi akını 
oluşturdu. Bunun temel nedenlerinden birisi 2 
boyutlu malzemelerde görülen elektronik, spin, 
yörüngesel ve vadi etkileşimlerinin yenilikçi ay-
gıt yapılarına olanak sağlamasıdır. Bu sistem-
lerde mekanik stres malzemelerin elektronik 
iletkenlik, mobilite, bant yapıları, manyetizas-
yon,  spin-vadi etkileşimi gibi özellikleri üzerinde 
büyük bir rol oynamaktadır. Optik ve elektronik 
yöntemler kullanılarak bu malzemeler ve bu 
malzemelerden üretilen aygıtlar üzerinde meka-
nik stresin etkilerini çalışmaktayız.

Dr. Serkan Kasırga

30 nm thick nanobeams transferred across a   
5 micron wide trench
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Kuantum Optoelektronik Laboratuvarı

Araştırma gurubumuz yeni kuantum 
malzemelerin sentezi ve bu malzemelerin 
elektronik ve optik uygulamaları üzerinde 
çalışmaktadır. Uzun vadedeki amacımız 
yeni kuantum malzemelerin elektronik ve 
optik özelliklerini anlamak ve bu özellikleri 
kontrol edilebilir hale getirmek. Bu kuantum 
malzemeleri kullanarak disiplinler arası temel 
yaklaşımlar geliştirip yeni ve özel aygıtlar 
ortaya çıkarabilecek çoklu hibrit sistemler 
geliştirmek istiyoruz. Bu yönde yaptığımız son 
çalışmalarda mikrodalgadan görünür bölgeye 
kadar geniş bir dalga boyu aralığında kontrol 
edilebilir ışık-madde etkileşimini grafen tabanlı 
optoelektronik aygıtlarda ortaya koyduk. 

Grafen tabanlı aktif kamuflaj 
Radar-emici malzemeler gizleme teknolojisinde 
bir objeyi radar görüntüleme sistemlerinden 
saklamak için kullanılır. Bazı yüksek direnç-
li veya manyetik alaşım malzemeler yansıyan 
veya saçılan radar sinyallerini azaltmak için 
günümüz teknolojisinde kullanılmaktadır. Fa-
kat kullanılan bu malzemelerin elektriksel veya 
manyetik özellikleri kontrol edilemediğinden 
aktif bir kontrol imkanı veremezler ve bu yüz-
den de aktif olarak kontrol edilebilen radar 
emici yüzeyler çok önemli ve gerekli olmasına 
rağmen henüz keşfedilememiştir. Grubumuz 
geniş alanlı grafen kullanarak aktif ve kontrol 
edilebilir kamuflaj sistemleri geliştirmektedir. 
Grafen kullanarak tasarladığımız mikrodalga 
modülatör ile modülatör üzerine düşen mik-

rodalganın geçişini, yansımasını ve modülatör 
tarafından emilecek kısmını elektriksel olarak 
kontrol edebiliyoruz. Tek atom kalınlığındaki 
grafen yüzeylerin üzerindeki yük yoğunluğunu 
elektrostatik olarak değiştirerek grafeni mikro-
dalga bölgesinde özellikleri kontrol edilebilen 
bir metal olarak kullanıyoruz. Tasarladığımız ge-
niş alanlı aktif radar-emici yüzeyler gelen radar 
sinyalini -50dB seviyelerine kadar emebilmiştir, 
üstelik bunu da 5V’dan daha düşük voltaj sevi-
yelerinde yapabilmiştir. Tasarladığımız bu radar 
emici aygıtları kullanarak çok geniş alanları kap-
layabilmek amacı ile birbirinden bağımsız çalı-
şabilen piksellerden oluşan veya kavisli geniş 
alan radar emici yüzeyler tasarladık. Yaptığımız 
buluşlar ve tasarladığımız aygıtlar sayesinde 
mikrodalga frekansında çalışabilen aktif kamuf-
laj sistemleri geliştirilmesi konusunda önemli 
bir adım atılmış oldu. 
Grafen ile görünür bölgede optoelektronik
Grafenin sahip olduğu çok geniş bir optik ara-
lığı kapsayan optik özelliklerinden dolayı opto-
elektronik alanında uygulamalar geliştirmeye 
çok uygun bir malzeme olduğu son zamanlarda 
yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmıştır. Fakat 
tek katmanlı grafen tabakasının görünür bölge-
deki teorik olarak limitli az emicilik özelliğinden 
dolayı görünür bölgedeki pratik uygulamalar 
için çok uygun değildir. Araştırma grubumuz 
görünür bölgede tek katmanlı grafen yerine çok 
katmanlı grafenin sahip olduğu yüksek emici-
liği ve elektriksel olarak iyi iletken olmasını ve 
ayrıca mekanik olarak da esnek olmasını kulla-
narak yüksek performanslı optik modülatörler 

tasarlayıp üretmektedir. Bu modülatörlerde 
çok katmanlı grafen katmanları arasına elekt-
rostatik olarak pozitif ve negatif yüklü iyonların 
sokulması ile çok katmanlı grafendeki bantlar 
arasındaki optik geçişler engellenmekte ve gra-
fenin görünür bölgede ve kızılötesi bölgesinde 
daha geçirgen olması sağlanmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda iyonların grafen tabakası içerisi-
ne sokulması ile grafenin bantları içindeki yük 
yoğunluğunun değişmesi sayesinde engellenen 
bantlar arası geçişten dolayı çok katmanlı gra-
fenin geçirgenliğinde görünür ve kızılötesi böl-
gede yaklaşık %55’e varan oranlarda değişim 
gözlemlenmiştir. Ayrıca keşfedilen metodun 
geçirgen ve yansıtan tip ve çok pikselli aygıtlar-
da da etkili bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. 
Üretilen aygıtın basit olması ve geniş alan üreti-
mine uygun olmasından dolayı akıllı pencere ve 
görüntü ekranı teknolojilerinde çok geniş uygu-
lamalar bulmasını bekliyoruz. Gerçekleştirilen 
bu proje sayesinde grafenin görünür bölgede 
kullanımı konusunda önemli bir ilerleme kayde-
dildiğini düşünüyoruz.

Dr. Coşkun Kocabaş
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“Kuantum malzemelerin optoelektronik özelliklerini daha 
iyi anlayıp kontrol ederek yenilikçi uygulamalar üzerinde 
çalışıyoruz.”



74

“Bilimsel ve endüstriyel uygulamalar için çok yönlü 
araçlar olarak, kompaktlık, düşük gürültü, enerji ve 
güç bakımından benzersiz performans sağlayan, yeni 
tasarlanan darbeli ve sürekli dalga lazer kaynaklarının 
geliştirilmesi üzerine çalışmaktayız.”
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Lazer Bilimi ve Teknolojisi
Araştırmalarımız lazer bilimi ve 
teknolojisine odaklanmıştır. Güçlü, geniş 
aralıklı, fiber tabanlı lazer sistemlerini 
tasarlıyor ve geliştiriyoruz. Bilimsel ve 
endüstriyel uygulamalar için çok yönlü 
araçlar olarak, kompaktlık, düşük gürültü, 
enerji ve güç bakımından benzersiz 
performans sağlayan, yeni tasarlanan 
darbeli ve sürekli dalga lazer kaynaklarının 
geliştirilmesi üzerine çalışmaktayız. Devam 
eden araştırma faaliyetlerimiz lazer ile 
çok çeşitli katı ve biyolojik materyallerin 
etkileşimlerinin incelenmesini 
içermektedir. 
Endüstriyel, savunma ve sağlık alanlarındaki 
yüksek güçlü lazer kaynakları birçok uygulama 
için çok önemli bir hale gelmiştir. Fiber lazer sis-

temlerinde, yeni nesil fiber optik kablolar kulla-
nılmaktadır.  Saha tarafından sağlanan kullanım 
kolaylığı ile fiber lazer sistemleri, çok az ısınma 
sorunu, pompalanan ışığın yüksek oranda emili-
minden dolayı yüksek üretkenlik seviyesi, siste-
min kullanımı ve optimizasyonu sırasında üreti-
len yüksek kaliteli ve düşük maliyetli lazer ışığı 
ürettiği için özellikle yüksek güçlü lazer sistemle-
ri için tercih edilmektedir.
Fiber lazer araştırmalarımız açısından, temel 
olarak farklı bilimsel ve endüstriyel uygulamalar 
için güçlü darbeli ve sürekli atımlı lazer kaynak-
larının tasarlanması ve geliştirilmesi üzerine ça-
lışmaktayız. Aynı zamanda, sistem parametrele-
rinin daha iyi anlaşılması ve kontrolü için lazer 
sistemlerimiz üzerine teorik araştırmalar da yü-
rütmekteyiz. Bu güçlü lazer sistemleri savunma 
sanayi de dahil olmak üzere farklı endüstriyel 
alanlarda kullanılabilir.

Bu güçlü fiber lazer sistemlerinin yanı sıra, aynı 
zamanda farklı uygulamalar için modüle edile-
bilir, medikal lazerler ve medikal optik fiberlerin 
tasarım ve geliştirilmesi üzerine çalışmaktayız. 
Endovenöz lazer ablasyonu uygulamaları için 
tarafımızca bir lazer sistemi geliştirildi. Şu anda 
retinal bir lazer sistemi üzerinde çalışmaktayız.

Ayrıca, sıvı içinde lazer ablasyonu ile saf ve karar-
lı nanoparçacıkların üretimi ve istenen kullanım 
alanına göre bu nanoparçacıkların uyarlanması 
üzerine de çalışmalarımız bulunmaktadır. Nano-
parçacık çalışmalarımız farklı gruplarla yapılan 
ortak çalışmalar ve sensör geliştirilmesinden 
biyolojik etkileşimlere kadar geniş bir alanda de-
vam etmektedir.

Dr. Bülend Ortaç
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“İnsan genomunun sırlarının 
çözümünde hastalıklardan 
etkilenen aileler büyük önem 
taşıyor.
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İnsan Genetiği ve Genomik
Araştırma grubumuzun çalışmaları 
insanlarda kalıtsal hastalıklara neden olan 
mutasyonların tanımlanması ve hücresel 
mekanizmalarının çözülmesi üzerine 
odaklanmıştır. Genom yolculuğumuz 
yaklaşık 25 yıl önce klonlanmış genlerin 
kromozomal lokalizasyonlarının 
insanlarda ve bir model organizma olan 
farede haritalanması ile başladı. Böylece 
kalıtsal hastalıkların moleküler temellerini 
anlayabildik. Aynı zamanda, geniş ve 
pek çok neslin bir arada olduğu ailelerde 
klasik bağlantı incelemesi yaptık. Bunların 
sonucunda Prader Will Sendromu, 
Charchot-Marie-Tooth hastalığı tip 
1A, kalıtsal MLH1 eksikliği ve genetik 

heterojenitenin ön planda olduğu Üner 
Tan Sendromu (CAMRQ) ile ilgili genleri 
tanımladık. 

Halen insanlarda kompleks kalıtım gösteren 
hastalıklar üzerinde araştırmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Bu kapsamda obezite, aşırı zayıflık, 
polikistik over sendromu ve esansiyel tremor 
hastalıklarının genlerini hedefliyoruz. İnsan 
genomunun çözümü için yeni nesil dizileme 
ve biyoinformatik yaklaşımlara başvuruyoruz. 
Bilkent Üniversitesi’nde bulunan nörobilim 
araştırmacıları ve bunun yanında Ülkemizden 
Hacettepe, Ankara, İstanbul Üniversiteleri, yurt 
dışında Rockefeller, Yale ve Washington Üniver-
siteleri ile işbirliği yapıyoruz. Bu araştırmalar 
genlerin anlatım profilleri, denetimleri ve iş-

levleri konularında bilgi elde etmemizi sağlıyor. 
Araştırmalarımızın nihayi hedefi insanlarda has-
talıkla sonuçlanan potofizyolojik süreçlerin ta-
nımlanması, etkin tanı ve tedavi stratejilerinin 
geliştirilmesidir.

Dr. Tayfun Özçelik
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Sentetik Biyosistemler Araştırma Grubu

Sentetik biyoloji, elektrik ve bilgisayar 
mühendisliğinin prensiplerine dayanarak 
biyolojik temelli sistemlerin ve cihazların 
üretilerek uygulamaya konulmasına 
odaklanan bir mühendislik dalıdır. 
Grubumuzda, tüm hücre biyosensörleri 
inşa etmek, orijinal biyokataliz sistemleri 
oluşturmak ve fonksiyonel nano/
biyomateryal üretmek için genetik 
devrelerin uygulanmaya konulması ve 
tasarlanması ile ilgilenmektedir. Aynı 
zamanda sentetik genetik regülasyon 
sistemleri ve elementleri kullanma ve 
tasarlama ile ilgilenilmektedir.

Sentetik biyoloji, sentetik gen ile değiştirilen 
gen ifadeleri ve sentetik regülasyon sistemleri 
ile özgün fonksiyonların eklenebilmesini sağla-
maktadır. Bu sayede, özgün canlıların tasarımını 
kolaylaştırabilmek mümkündür. Sentetik biyo-
loji teknikleri, hem mevcut metabolik yolakla-
rı hedef alabilir, hem de yeni yolakların keşfini 
kolaylaştırır. Son yıllarda yükselen holistik bir 
bilim dalı olan sistem biyolojisi ile sıkı bir bir-
liktelik içinde olan sentetik biyoloji; bu bilim 
dalının sınıflandırdığı genetik bir anlam ifade 
eden parçalar, metabolik ağlar ve düzenleyici 
mekanizmaları kullanarak canlılara yeni özellik-
ler kazandırmayı amaçlar. Bir sentetik biyoloji 
uygulamasında her bir genetik parça, bir ge-
netik devreyi tamamlayan devre elemanı gö-
revi görür. Bu elemanlar, genler ve proteinler 
olabileceği gibi genetik düzenleyici elemanlar 
da olabilir. Bir genetik devre kurabilmek için, 
özellikleri iyice bilinen genetik elemanların kul-
lanımı önem arz etmektedir. Bu parçaların bir 
kısmı nükleik asit, genetik düzenleyici eleman-

lar ve proteinler olabilir. Bu parçaları birleşti-
rerek genetik mantık devreleri, biyolojik hafıza 
birimleri, biyolojik ifade değiştiriciler (devirmeli 
gen anahtarları), biyolojik osilatörler ve diğer 
biyolojik cihazları üretmek mümkündür. Bu im-
kanlar sayesinde, sentetik biyoloji ile genetiğin 
programlama dilini öğrenmek olağan hale ge-
lebilir. Bu devreler sayesinde hücre içerisinde 
kompleks görevleri yerine getirmek veya kont-
rolünü sağlamak mümkün olabilir. 
Şu anda grubumuzda; nanoteknolojik, biyome-
dikal ve biyoteknolojik uygulamalar için genetik 
devreler tasarlanmaktadır. Çeşitli organizmala-
rın biyomateryal senteziyle ilgili genlerini, he-
def bir canlıya transfer ederek, sentetik devre 
oluşturmak suretiyle fonksiyonel nano-biyoma-

teryal sentezi için kullanmaktayız. Grubumuz-
da, biyomedikal, gıda ve çevre izleme konula-
rında sentetik tüm hücre sensörlerini ile çözüm 
üretme çalışmaları da yapılmaktadır. Biyolojik 
yapılardan kaynaklanan elektrik iletkenliğini 
taklit etmek için tasarlanmış iletken biyofilm-
ler üzerinden, elektronik arayüzler ile iletişim 
kuran “hücre içinde lab” (lab-in-a-cell) sistem-
leri (Birden fazla sensör gen devreleri içeren 
bütünleşmiş hücresel platformlar) birleştirmek 
için gen devreleri inşa etmekteyiz. Ayrıca, biyo-
teknolojik/biyomedikal uygulamalarına yönelik 
elektro-genetik ve opto-genetik sistemleri inşa 
etmek için sentetik biyoloji araçları keşfi ile ilgi-
lenmekteyiz.

Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker
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“Sentetik Biyosistemler Laboratuvarı (SBL) bakteri biyofilm 
proteinlerini sentetik gen devreleri aracılığı ile  kullanarak 
işlevsel biyomalzeme sentezini başarı ile gerçekleştirmiştir. 
SBL, malzeme biyouyumluluğunu gerçek zamanlı olarak 
test etmek ve biyomedikal analizlerde kullanılmak üzere 
kendi kendini üretebilen canlı tüm hücre sensörleri üzerine 
çalışmalarını sürdürmektedir.”



80

Dr. Tekinay’ın grubu, doku dejenerasyonunun moleküler 
mekanizmalarını araştırmakta ve bu mekanizmalar 
hakkındaki bilgileri dokuların rejenere olması yoluyla 
tamirinde kullanmaktadır.  Grubumuz 2014 yılında 
çalışmalarının sonuçlarını PNAS, Biomacromolecules ve 
Acta Biomaterialia gibi çok saygın bilimsel dergilerde 
yayımlamıştır.  
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Nanobiyoteknoloji  
Dr. Tekinay’ın grubu, moleküler biyoloji 
ve nanoteknolojiden yararlanarak hücre 
ve hücre dışı matrisin etkileşiminin 
anlaşılması üzerine çalışmalar 
yapmaktadır. Bu etkileşimler sadece 
büyüme ve gelişim sırasında değil ayrıca 
doku yenilenmesi ve yara iyileşmesi 
sürecinde de hücreler üzerinde son derece 
önemli rol oynamaktadır. Bu etkileşimlerin 
geniş kapsamlı bir şekilde anlaşılması, 
bilginin yenilenebilir tıp ve ilaç taşınımı 
uygulamalarında kullanılmasına olanak 
sağlayacaktır.  

Doku dejenerasyonunun arkasındaki molekü-
ler mekanizmaların anlaşılması
Kalıtsal dejeneratif hastalıkların moleküler se-
bepleri rejenerarif terapiler için önemli yeni te-
rapötik hedefler belirlenmesinde çok önemlidir. 
Bu sebeple grubumuzun önemli araştırma alan-
larından biri dejeneratif hastalıkların moleküler 
ve genetik mekanizmalarının incelenmesi ve bu 
şekilde patofizyolojilerinin aydınlatılmasıdır. Bu 
bağlamda çalışmalarımız özellikle kalıtsal hare-
ket bozukluklarından esensiyal tremor (el titre-
mesi) ve Parkinson hastalığı üzerinde yoğunlaş-
maktadır.

Bunun dışında moleküler biyoloji ve nanotek-
nolojiden yararlanarak hücre ve hücre dışı mat-
risin etkileşiminin anlaşılması üzerine çalışma-
larımız da önemli bir araştırma konumuzdur. 
Nitekim bu etkileşimler sadece büyüme ve ge-
lişim sırasında değil ayrıca doku yenilenmesi ve 
yara iyileşmesi sürecinde de hücreler üzerinde 
son derece önemli rol oynamaktadır. Bu etkile-
şimlerin geniş kapsamlı bir şekilde anlaşılması, 
bilginin yenilenebilir tıp ve ilaç taşınımı uygula-
malarında kullanılmasına olanak sağlayacaktır. 
Hücre dışı matrisin biyokimyasal bileşenleri ve 

mekanik özellikleri son derece kompleks oldu-
ğundan ve sıkı bir şekilde düzenlendiğinden, biz 
hücre davranışlarını çalışmak için nanoboyutta 
öğelerin kontrol edilebilir platformlar oluştur-
duğu daha basit sistemler kullanıyoruz. Bu öğe-
lerin fonksiyonlarını taklit eden basit sentetik 
sistemler, bu yapıların detaylı moleküler karak-
terizasyonunun yapılmasına olanak sağlamak-
tadır.

Rejeneratif Tıp ve İlaç Taşınımı için Sentetik 
Platformlar
Toplumların yaş ortalamasının artmasıyla birlik-
te artış gösteren dejeneratif hastalıkların yay-
gınlığı, rejeneratif tedavilerin önemini ortaya 
koymaktadır. Nanobiyoteknoloji grubu olarak, 
hücre ve hücre dışı matris arasındaki molekü-

ler etkileşimlerin analizleri yoluyla, hastalık-
lar ve kazalar sebebiyle hasar gören dokuların 
yenilenmesine imkan sağlayacak yeni sentetik 
platformlar geliştirmekteyiz. Bu sistemler kök 
hücrelerin akıbetini etkilemekle beraber, hasar-
lı yerlere hücre alımını kolaylaştırarak ve hızlan-
dırarak, doğal iyileşme sürecine yardımcı olur-
lar. Ayrıca, hücre dışı matris bileşenleri ve belirli 
hücre tipleri arasındaki doğal etkileşimleri kul-
lanarak, tedavi amaçlı nano ölçekli ilaç taşıma 
sistemleri geliştiriyoruz. Bu sayede, ilaçlar seçili 
hedeflerine daha etkin bir biçimde taşınmakta 
ve toksik etkileri de en aza indirilebilmektedir. 
Grubumuz nanofiberler, nanoküreler, lipozom-
lar ve SPION’lar (Süperparamagnetik demir ok-
sit nanoparçacıkları) dahil çeşitli ilaç vektörle-
riyle çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Ayşe Begüm Tekinay
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İleri Uygulamalara Yönelik İşlevsel Organik Malzemeler

Araştırma grubumuzda organik, supramoleküler ve polimer kimyasından 
faydalanarak optoelektronik (LED, katı hal aydınlatma ve güneş pilleri, 
vs.) ve biyosensör/kemosensör alanlarında uygulama bulabilecek çok 
fonksiyonlu yeni malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımlarının gösterilmesi 
konusunda çalışmalar yürütmekteyiz. 
Işıyan polimerlere dayanan çok fonksiyonlu foto ve kimyasal kararlığı artırılmış nanoparçacıklar 
ve nanokapsüllerin geliştirilmesi konusu da ilgi alanlarımızdan birisidir. Işıyan polimer 
bazlı nanoparçacıklar yeni gelişmekte olan bir alan olup, çok farklı ve ilginç uygulamalarda 
kullanılma potansiyeline sahiptir. Grubumuzda, farklı büyüklüklerde ve farklı renklerde ışıyan 
nanoparçacıklar tasarlayıp, sentezleyip bunların organik fotonik ve biyomedikal uygulamalarını 
göstermekteyiz. Farklı özelliklerde tasarlanmış olan nanoparçacıkları, ilaç taşıma ve kontrollü 
ilaç salınımında kullanmaktayız. Bu nanoparçacıklar kendiliğinden ışıdığı için görüntüleme 
ve ilaç taşıma işlemini aynı zamanda yapabilme yetisine sahiptir ve taşıdığı fonksiyonel 
gruplar sayesinde pH, ısı, redoks gibi etkilere tepki vererek ilaç salınımını kontrollü bir şekilde 
gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, katı hal aydınlatmada uygulama bulacak foto/kimyasal olarak 
kararlı ve farklı çözücülerde şeklini koruyabilecek beyaz ışıyan nanoparçacıklar da sentezleyip 
uygulamalarını göstermekteyiz.

Dr. Dönüş Tuncel

Işık saçan polimerler
Çeşitli fonksiyonel gruplara sahip mavi, yeşil ve kırmızı gibi renklerde ışık 
saçan yeni konjuge polimerler sentezlenip, bunların optoelektronik, biyo 
ve kemosensör alanlarındaki uygulamaları gösterilmektedir.

Çok işlevli konjuge polimer nanoparçacıkların kanser 
ilacı ve hücre görüntülemede floresan işaretleyici olarak 
kullanımının gösterilmesi

Çapraz bağlanmış yamalı ışık saçan nanoparçacıkların çıt-çıt 
(klik) tepkimesi ile sentezlenmesi 
Suda disperse olup şeklini koruyan kararlı nanoparçacıklar 
nanofotonik ve biyomedikal uygulamalarda kullanım 
bulacaktır.
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“Çok işlevli konjuge polimer 
nanoparçacıklar kanser ilacı 
ve hücre görüntülemede 
floresan işaretleyicisi olarak 
kullanılmaktadır.”
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Elektrospin ile Fonksiyonel Nanolifler
Elektrospin, çeşitli polimer ve karışım-
larından, kompozitlerden, sol-jellerden, 
seramiklerden fonksiyonel  nanoliflerin 
üretilmesi için kullanılan  kolay ve eko-
nomik bir tekniktir. Uyar Araştırma Gru-
bu’nun araştırmaları temel olarak Çevre 
(moleküler filtreler, su saflaştırılması, atık 
giderimi, ağır metallerin uzaklaştırılması, 
hava filtrasyonu, uçucu organik bileşikle-
rin (VOCs) uzaklaştırılması), Tekstil (anti-
bakteriyel nanoporlu tıbbi tekstiller, koru-
yucu tabakalar), Nanobiyoteknoloji (yara 
örtüsü, kontrollü/devamlı salım sistemle-
ri), Gıda ve aktif gıda paketleme (esansiyel 
yağlar, antioksidanlar ve antibakteriyeller 
gibi gıda katkı maddelerinin salım ve sta-
bilizasyonu), Sensör (ağır metal sensörleri, 
patlayıcı sensörleri, biyosensörler), Tarım 
(nanogübreler, tohum/bitki koruma, bö-
cek ilaçlarının kontrollü salımı) ve Nano-
kompozit (yüksek performanslı nanoporlu 
malzemeler) gibi uygulama potansiyeline 
sahip yeni fonksiyonellikte nanolif/nano-
ağ malzemelerin elektrospin yöntemi ile 
üretilmesine odaklanmıştır.

2015 yılında grubumuz “Chem Comm (Kapak 
makalesi), Scientific Reports, ACS Applied Ma-
terials & Interfaces, Journal of Materials Che-
mistry C, Applied Catalysis B: Environmental, 
RSC Advances” gibi yüksek etki faktörüne sahip 
dergilerde bir çok makale yayımlamıştır. 2015 
yılında yaptığımız çalışmalar aşağıdaki gibi alt 
başlıklar halinde özetlenebilir;    
- Ağır Metal ve TNT Algılama için Floresan ve 

Esnek Elektrospan Nanolifli Membranlar
- Su Arıtımı için Bakteri İmmobilize Edilmiş Tek-
rar Kullanılabilir Electrospan Nanolifli Ağlar
- Elektrospin ve Atomik Katman Kaplama (ALD) 
ile Öz-Kabuk (Core-Shell) ve İçi Boş (Hollow) 
Nanolifler
- Siklodekstrin fonksiyonlu Elektrospan Nanolif 
Tabanlı Moleküler Filtreler 
- Kontrollü İlaç Salımı için Siklodekstrin Fonksi-
yonlu Elektrospan Nanolifler

 Araştırmanın yanında, grubumuz genç 
araştırmacıların elektrospin alanında eğitimi ile 
de aktif olarak çalışmaktadır. COST Aksiyonu 
MP1206 ve Bilkent Üniversitesi-UNAM’ın des-
teği ile Nanoliflerin Elektrospin Edilmesi üzeri-
ne Uluslararası Eğitim Programı organize edil-
miştir. Bu eğitim programına, 17 farklı ülkeden 
aralarında uzmanların, doktora sonrası araştır-
macıların ve PhD öğrencilerinin bulunduğu yak-
laşık 75 araştırmacı katılmıştır.

Dr. Tamer Uyar
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Yumuşak Madde, Optik Cımbızlar ve Karmaşık Sistemler  
Araştırma konularımız istatistiksel fiziği, 
yumuşak madde, optik manipülasyon 
ve stokastik mekanizmalar üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu konularda hem 
deneysel hem de teorik çalışmalarımız 
devam ettirmekteyiz. Bunlardan başka 
plazmonik, Raman spektroskopisi, 
biyofotonik, silindirik vektör ışınları ve 
fiber optik konularında da çalışmaktayız.  

Nanoteknoloji ve nanobilimin gelişmesi ile ha-
yatımızın her alanında çığır açacak teknolojik 
değişimlerin olması beklenmektedir. Yenilikçi 
ve daha gelişmiş özelliklere sahip malzemeler 
yakın gelecekte günlük yaşantımızın birçok aşa-
masında yer alacaktır. Nanoteknolojinin giderek 
daha çok önem kazandığı bu dönemde, grubu-
muzun amacı da nanoskopik seviyede kuvvetler 
hakkındaki temel bilgi seviyemizi arttırmak ve 
bu kuvvetlerin yenilikçi uygulamalarını geliştir-
mektir.

Optik cımbızlar
Optik cımbız çok yüksek seviyede odaklanmış 
bir lazer ışını ile elde edilmektedir. Bu odak-
lanmış ışığı kullanarak hücrelerin, organellerin 
veya moleküllerin hapsedilmesini veya hareket 
ettirilmesini gerçekleştirebilmekteyiz. Optik 
cımbızlar alanındaki çalışmalarımız ile bu sis-
temlerin nanoboyuttaki yeni uygulamaları üze-
rine yoğunlaşmaktayız. 

Nanoskopik kuvvetlerin ölçümü
Termal gürültüden kaynaklı kuvvetler mikro ve 
nano boyutta yapılan çalışmalarda ölçülen kuv-
vetlere direk olarak etki etmektedir. Çalışmala-
rımızda gösterdiğimiz gibi termal kuvvetler he-

saba katılmadan yapılan ölçümlerde ciddi hata 
oranları oluşmaktadır. Bu çalışmalarımız uzun 
süredir araştırmacıları meşgul eden stokastik 
diferansiyel denklemlerdeki katlanan gürültü 
çalışmalarına da temel oluşturacak seviyededir.

Aktif madde
Pasif Brownian parçacıklarından farklı olarak 
aktif Brownian parçacıkları, diğer adıyla mikro-
yüzücüler, çevrelerinden elde ettikleri enerjiyi 
harekete çevirebilmekte ve denge durumundan 
çıkabilmektedir. Bu sebeple bu tip hareketleri 
inceleyerek bakterilerde ve mikroyüzücülerde 
görülen denge-dışı mekanizmalar hakkında bil-
gi edinmek mümkün olmaktadır. Bu çalışmalar 
kapsamında birçok yenilikçi mikroyüzücü ge-
liştirerek, bu yüzücülerin farklı uygulamalarını 
geliştirmekteyiz. Bu yüzücüleri kullanarak biyo-
medikal uygulamalar için mikroskobik parçacık-
ların taşınmasını hedeflemekteyiz.

Dr. Giovanni Volpe
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“İstatistiksel fizik, yumuşak madde ve optik 
mekanizmaları bir araya getirerek birçok farklı 
uygulama geliştirmekteyiz.”
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Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemleri
Enerji depolama sistemleri günümüzün 
en önemli araştırma konularından 
biridir. Araştırma grubumuzda kullanıcı 
elektronikleri, elektrikli arabalar ve 
şebeke enerji depolama gibi çeşitli 
uygulamalara yönelik, dayanıklı ve yüksek 
enerji depolama kapasitesine sahip “daha 
iyi” piller geliştirmeyi amaçlamaktayız. 
Bunun için ileri karakterizasyon 
metotlarını ve nano-yapı temelli sentez 
yöntemlerini kullanarak yeni malzemeler 
geliştirmekteyiz.

Lityum-Oksijen Piller
Lityum-iyon piller 90’lı yılların başında piyasaya 
ilk sürüldüklerinde taşınabilir elektronik kavra-
mını tamamen değiştirmişlerdir. Lityum-iyon 
piller sundukları yüksek enerji kapasitesi ve 
dayanıklılık sayesinde daha küçük ve şarj edi-
lebilen taşınabilir elektronik sistemleri müm-
kün kılmışlardır. Yeni nesil teknolojilerin enerji 
ihtiyaçları hiç durmadan artmaya devam etse 
de, lityum-iyon piller artık enerji depolama 
kapasitelerinin sınırına ulaşmışlardır. Bu ba-
kımdan daha fazla enerji depolayabilen piller 
üretilebilmesi için yeni pil sistemlerine ihtiyaç 
vardır. Lityum-oksijen (veya lityum-hava) pil-
ler lityum-iyon pillere kıyasla 10 kat daha fazla 
enerji depolama kapasitesine sahip yeni nesil 
pil sistemleridir. Lityum-oksijen piller sayesin-
de daha uzun kullanım süresine sahip kullanıcı 
elektronikleri veya daha uzun sürüş mesafesine 
sahip elektrikli arabalar yapılabilir.  

Lityum-oksijen piller, lityum iyonları ve oksijen 
moleküllerinin katotta reaksiyona girmesi ile 
deşarj olur. Bu reaksiyonun ürünü olarak katı 
haldeki lityum peroksit üretilir. Şarj sırasında lit-
yum peroksit katotta parçalanarak lityum iyon-
larının ve oksijen moleküllerinin geri salınması-

nı sağlar ve döngüyü tamamlar. Deşarj ve şarj 
reaksiyonlarına ev sahipliği yapması için kulla-
nılan gözenekli yapıya sahip katot malzemeleri 
bu pil sisteminin en önemli bileşenlerinden biri-
dir. Ekibimiz lityum-oksijen pillerin ihtiyaçlarına 
ve özelliklerine göre özel olarak dizayn edilmiş 
nano-yapılı katotlar geliştirmeyi amaçlamak-
tadır. Bunun yanı sıra ilgi alanlarımız arasında 
katot katalizörlerinin, lityum anodunun yüzeyi-
nin yan reaksiyonlardan korunmasına yönelik 
ince film kaplamaların ve dayanıklı elektrolit 
solüsyonlarının geliştirilmesi de bulunmakta-
dır. Tüm bu çalışmalar sonucunda dayanıklı ve 
yüksek enerji kapasiteli lityum-oksijen pillerin 
geliştirilmesi için çok yönlü bir yaklaşım kulla-
narak enerji depolama sorununa uygulanabilir 

çözümler getirmeyi amaçlamaktayız. 

Dr. Eda Yılmaz
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“Lityum-oksijen pilin deşarjı sonrası katotta 
oluşan küresel lityum peroksit ürünleri taramalı 
elektron mikroskopu kullanılarak incelenebilir. 
İleri karakterizasyon yöntemleri bu pilin 
çalışma prensiplerinin aydınlatılması ve görülen 
problemlerin aşılması açısından çok önemlidir.”
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UNAM direktörü ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik 
bölümlerinde öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, Spring-
er tarafından yayınlanan“Förster Tipi Rezonans Enerji Transferini 
Anlamak ve Modellenmesi” konusundaki üç ciltlik bir seride ortak 
yazarlarından biridir.

Förster tipi radyatif olmayan enerji transferinin tarihsel bir özeti 
ve Förster araştırmalarındaki önemli ilerlemelerin bir araya getir-
ilmesiyle birlikte, alanın mevcut durumu hakkında özetle birlikte, 
“FRET’e Giriş” ikinci cilt,” Tek Donörden Tek Alıcıya ve Alıcıların 
Birleşimleri”, karmaşık boyutluluklu nanoyapılardaki Förster tipi 
enerji transferinin genelleştirilmiş teorisini irdelemektedir. Üçüncü 
cilt “FRET Uygulamaları”, geniş bir uygulama yelpazesinde FRET’in 
nasıl kullanılacağı ve analiz edileceği konusunda hem uzman hem 
de uzman olmayan kişiler için bilgi sunmaktadır.

UNAM öğretim üyeleri tarafından 2016’da yayınlanan ders kitapları

Fizik Bölümü ve UNAM üyesi Yrd. Doç. Dr. Giovanni Volpe, yakın 
zamanda Dr. Philip H. Jones (Londra, Birleşik Krallık UCL) ve Dr. 
Onofrio M. Maragò (CNR-IPFC, Messina, İtalya) ile yeni bir kitap 
olan Cambridge University Press tarafından yayınlanan “Optik 
Cımbızlar: İlkeler ve Uygulamalar,” kitabında ortak yazar olmuş-
tur. Kitap geniş kapsamlı ve organik bir şekilde optik yakalama 
ve manipülasyon alanlarına hitap etmektedir.

Modern araştırma ile pedagojik bir yaklaşım birleştiren 568 
sayfalık metin, optik cımbızların teorisi, pratiği ve uygulamaları 
için ayrıntılı bir rehber sunmaktadır. Optik yakalama teorisinin 
derinlemesine türetilmesi ve optik kuvvetlerin sayısal model-
lenmesi, optik cımbızların oluşturulması için adım adım tasarım 
ve yapı kılavuzu ile desteklenmekte ve verilerin toplanmasına 
ve analiz edilmesine ilişkin detaylı incelemeler bulunmaktadır. 
Ayrıca, hücre biyolojisinden kuantum fiziğine kadar uzanan al-
anlarda optik cımbız araştırmalarının kapsamlı incelemeleri de 
yer alıyor.
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ÖDÜLLER

Genç Liderler ve Girişimçiler Derneği (JCI) 18 ile 40 yaşları arasında 
insanlardan oluşan ve dünya çapında büyük ve aktif kar amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Her sene dünya çapında farklı alanlarda önde 
gelen 10 kişi seçerek ödüllerini takdim etmektedir. Seçimde kriter kendi 
alanlarına yaptıkları katkının yanı sıra yaşadıkları topluma ve dünyaya 
yaptıkları hizmettir.

Bu sene nanoteknolojideki başarılarından ötürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Z. 
Baykara, Makine Mühendisliği Bölümü ve UNAM, 175 adaylar arasından 
“bilimsel ve teknolojik gelişme” alanında 10 kişiden biri seçilmiştir. Dr. 
Baykara ödülünü Kanada, Quebec düzenlenmiş kongre’de almıştır.

Yrd. Doç. Dr. Baykara Dünya’nın önde gelen 10 genç insanından biri seçildi.

Bilkent Üniversitesi Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejiler Araştır-
ma Merkezi kurucularından ve UNAM yürütme kurulu üyelerinden 
Prof. Dr. Orhan Güvenen Ramamoorthy & Yeh Transdisipliner Başarı 
Ödülünü almıştır. Prof. Güvenen 2016 yılında bu ödülü alan ikinci kişidir.

Ödül Prof. Güvenen’in transdisipliner araştırma alanındaki başarılarını 
tanımak ve faaliyetlerini göstermek amacıyla verilmiştir. 

Prof. Orhan Güvenen TheATLAS ödülünü aldı.
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Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir (UNAM Yöneticisi, Bilkent Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümleri öğretim üyesi) Col-
orado Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılarla iş birliği ile, kompleks kemik kırığı iyileşmesinin erken tespiti ve önlenmesi için 
kablosuz in vivo algılama üzerine olan büyük çaplı projeleriyle ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden NIH-R01 araştırma ödeneğine 
layık görüldü. 
Proje sürecinde Dr. Demir ve takımı biyo-uyumlu olan kablosuz metamateryal algılama platformlarını geliştirmek için çalışıyor 
olacak. Çoklu derin alt dalga boyu sensörlerini kullanan bu kablosuz teknoloji, in vivo gözlem yapmak ve iyileşme sürecinin 
klinik başarıya mı yoksa başarısızlığa mı ilerlediğini tahmin etmek için kullanılabilecek. Cerrahi ortopedik tedavilerin çoğu op-
erasyon sonrası dört haftalık akut zaman çerçevesinde yoğun bir şekilde gözlemlenememekte ve bu nedenle erken dönemde 
gözden kaçan anormal iyileşme veya zor kırıkların belirlenmesine yönelik ihtiyaca değinecek olan 5 yıllık proje, nakledilebilir 
multisensör dizilerin kullanımını da göstermiş olacak. 
Prof. Demir projeye nakledilebilir elektronik ve alt dalga boyu metametaryaller üzerine uzmanlığını getiriyor ve onun 
gözetmenliğinde Bilkent-UNAM takımı, tasarımın tüm aşamalarını ve nakledilebilir biyo-uyumlu sensör teknolojisi platfor-
munun imalatını üstlenecek.

UNAM Demir Araştırma Grubu büyük çaplı projeleri için ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden ödenek kazandı

Ayşe Begüm Tekinay, 2016 FABED Ödülü’nü aldı

UNAM araştırmacısı Yrd. Ayşe Begüm Tekinay, 2016 FABED Eser Tümen’in Olağanüstü Genç 
Bilim İnsanı Ödülünü biyoloji alanında aldı. Her sene 40 yaşın altındaki kariyerlerini Türki-
ye’de yapmayı seçen araştırmacılara verilen Eser Tümen ödülü, ülkenin akademik beceris-
ine büyük katkıda bulunan kariyer bilim insanlarını takdir etmeyi amaçlamaktadır.

Dr. Tekinay, doku dejenerasyonunun moleküler nedenlerini anlama ve doku onarımı için 
yeni nesil nanomalzemeler geliştirme alanındaki araştırmaları için Eser Tümen ödülünü 
kazandı.
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UNAM Araştırmacıları BAGEP Ödülünü kazandı

UNAM araştırmacıları, Yrd. Doç. Dr. Bilge Baytekin (Kimya Bölümü, UNAM 
misafir Üyesi ), Yrd. Doç. Dr.. E. Yegan Erdem (Makine Mühendisliği Bölümü, 
UNAM misafir üyesi), Yrd. Doç. Dr.. Seymur Cahangirov (Malzeme Bilimi ve 
Nanoteknoloji Bölümü, UNAM) ve Yrd. Doç. Dr.. Urartu Şeker (Malzeme Bilimi 
ve Nanoteknoloji Bölümü, UNAM) 2016 Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları 
Ödül Programı (BAGEP) ödülü aldılar. 

Ödül, 2011 de kurulan Bilim Akademisi Derneği tarafından verildi. BAGEP 
programı kapsamında, kazananlar 2 yıllık bir periyot için yıllık 10000 TL araştırma 
desteği alıyorlar. Programın amacı en çok gelecek vaat eden genç araştırmacıları 
bulmak ve onları araştırmalarında desteklemektir.

UNAM’dan iki Bilkentli Türkiye’nin önde gelen insanlarından seçildi.

Bilkent Üniversitesi mezunlarından Dr. Engin Durgun ve Dr. Burak Güzeltürk, bu yıl ‘Türkiye’de Öne 
Çıkan 10 Genç İnsan’ olarak seçilmişlerdir.

Doktora çalışmalarını Fizik Departmanı’nda tamamlayan ve şu anda UNAM’da görev alan Yrd. Doç. 
Dr. Durgun, UNAM’daki üstün bilimsel liderliğinden ötürü bu ödüle layık görülmüştür. 

2016 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlayan ve bu sırada 
UNAM’da Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir gözetiminde çalışmalarda bulunan Dr. Güzeltürk, doktora 
sonrası çalışmalarını Stanford Üniversitesi’nde devam ettirmekte olup, Bilkent Üniversitesin’deki 
doktora çalışmaları sırasında gösterdiği bilimsel ve teknik gelişmelerden dolayı bu ödüle seçilm-
iştir. 

Junior Chamber International’ın (JCI) Türkiye ayağı olan ‘TOYP Turkey’, (‘Dünyada Öne Çıkan 10 
Genç İnsan’ programı olarak da bilinmektedir.) kendi alanlarında başarılı olan bireyleri öne çıkar-
mak, dünyadaki genç ve başarılı insanlara ithafta bulunmak için kurulmuştur.

TOYP Türkiye ödülleri, her yıl 18 ile 40 yaşları arasındaki Türk vatandaşlarına, 10 ayrı kategoride 
verilmektedir. Bu yıl 24 Kasım’da İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde 
Dr. Durgun ve Dr. Güzeltürk ödüllerini almışlardır.  
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UNAM-Malzeme Bilim ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Tamer Uyar, 2016 
Uluslararası Siklodekstrin Jozsef Szejtli Ödülü’nü (sadece Siklodextrin araştırma-
larındaki olağanüstü başarıları tanıyan Genç Bilim İnsanlarına) aldı (yılda iki kez 
verilen bu ödülün ikincisi Dr. Uyar’a verildi). Prof. Uyar bu prestijli ödülü (bronz pla-
ket ve parasal bir ödül)  18-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gainesville FL,ABD’de 
düzenlenen Uluslararası Siklodekstrin Sempozyumu’nda Dr. Lajos Szente’den aldı. 

Doç. Dr. Uyar, polimersiz siklodekstrin nanofiberlerin, siklodekstrinler ve siklodekstrin 
inklüzyon kompleksleri ile fonksiyonel elektro-eğrilmiş nanofiberleri elektro lif çekimi 
yöntemi uygulamasıyla, siklodekstrin araştırması alanındaki öncü rolü ve olağanüstü 
katkısı ile bu prestijli ödüle layık görüldü. Doç. Dr. Uyar, bu siklodekstrin esaslı yeni 
nanofiberlerin sağlık, filtrasyon teknolojisi, fonksiyonel tekstil, çevre, gıda, paketleme, 
tarım vb. alanlarda potansiyel uygulamalara sahip olduğunu göstermiştir.

Doç. Dr. Tamer Uyar Uluslararası Siklodekstrin  Jozsef Szejtli Ödülünü aldı

Prof. Dr. H. V. Demir IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM 
ELECTRONICS  dergisinin “Yarı İletken Nanokristal Optoelektriği” sayısına 
misafir editör olarak atandı. The IEEE Journal of Selected Topics in Quan-
tum Electronics dergisi yarı iletken nanokristal optoelektroniğiyle alakalı 
çalışmalarını yollaması için araştırmacıları davet etmektedir. Derginin bu 
sayısının amacı kristal yarı iletken nanoparçacıkların uygulamalarında ve 
optoelektronik karakteristiklerindeki son gelişmeleri önemi belirtmekte-
dir.

Basım: Eylül/Ekim 2017

Prof. Dr. H. V. Demir IEEE(JSTQE) dergisinin sayısına misafir editör olarak 
atandı.
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UNAM NANODAY 2016

UNAM 26 Mayıs 2016’da ikinci NanoDay etkinliğini 
düzenlendi. Her yıl UNAM’da yapılan NanoDay 
sempozyumuna dünyaca ünlü araştırmacılar 
çağrılmaktadır. UNAM seminar serisi bu tüm gün 
etkinliğiyle birlikte nanoresim yarışması ve poster 
sunumlar ile kapanmıştır. Nanogünü etkinliğinde 
Prof. Samuel I. Stupp (Northwestern Üniversitesi), 
Prof. Qihua Xiong (Nanyang Teknik Üniversitesi), 
Prof. Nicholas A. Peppas (Teksas Üniversitesi), Prof. 
Bharat Bhushan (Ohio State Üniversitesi) and Prof. 
Ali Khademhosseini (Harvard Üniversitesi) sunum 
yapmıştır.

2016 NanoDay Resim Yarışması 
by Asli Cebecioglu

Prof. Abdullah Atalar (Bilkent Universitesi Rektörü)  
NanoDay’16’ sında açılış konuşmasını yaparken
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NanoDay’deki konuşmalar poster ve nanoresim yarışmasının kazananlarının açıklanması ve ödüllerini takdim edilmesiyle devam etti. Abba Us-
man Saleh, İsmail Bilican and Aslı Çelebioğlu nanoresim yarışmasında ödül alırken Yusuf Keleştemur, Ebru Şahin Kehribar and Egemen Deniz 
Eren poster yarışmasında ödül aldılar.

Prof. Samuel I. Stupp, Northwestern Üniversitesi Materyal Bilim-
leri, Kimya ve Tıp Mütevelli Heyeti Professörü, peptit amfifil pep-
titleri ve nanoteknolojideki uygulamarıyla ilgili son çalışmalarını 
sunarken 

Nanyang Teknik Üniversitesinden Prof. Qihua Xiong 
anizotropik ve düşük boyutlu malzemelerin fiziksel özellerini 
anlatan konuşmasını yaparken
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Seminerler
Çalıştaylar

UNAM’da 3. Uluslararası Elektro Lif Çekme ile Nanofiber Üretimi Okulu Düzenlendi

Doç. Dr. Tamer Uyar ve grubu 1-3 Haziran 2016 tarihleri arasında 3. Uluslararası Eğitim Okulunu düzenledi. Okul 
COST aksiyonu MP1206-“Biyoesinlemiş kompozit materyaller için elektroeğrilmiş nanofiber ve innovatif endüstri-
yel uygulamları” ve UNAM, Bilkent Üniversitesi tarafından finanse edilmiştir. Önceki 2014 ve 2015 okullarındaki 
gibi bu sene de başarıyla tamamlandı. 13 farklı ülkeden olmak üzere aralarında uzmanlar, doktora sonrası araştır-
macılar ve doktora öğrencisiyle toplam 65 katılımcı ile tamamlandı. 
Okulda odak olunan nokta elektro lif çekme ile nanofiber üretimi ve ileri teknoloji teknikleriyle karakterize etme-
kti. Seminer konuşmalar ve dersler dışında katılımcılar elektrospinleme ünitesi ile nanofiber üretip bunları tarama 
elektron mikroskopu/enerji dispersiv spektroskopisi, transmisyon elektron mikroskopu, atomik güç mikroskopu, 
konfocal raman mikroskopu ve x-ray fotolektron spektroskopisi ile karakterize etti.
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6. Uluslararası Nanoteknoloji ve Nanobilim Uygulama Alanları Çalıştayı (IWANN 2016): Su Filtrelemede Nanoteknolojik 
Çözümler

Bilkent Üniversitesi- Ulusal Nanoteknoloji ve Araştırma Merkezi (UNAM)’ın ev sahipliği yaptığı “6. Uluslararası Nanobilim ve Nanoteknoloji Üzerinde 
Uygulamalar Çalıştay” 11-22 Haziran, 2016 tarihleri arasında düzenlendi. Bu yılın ana teması “Su Filtrelemek için Nanoteknoloji Çözümleri” idi, bu 
yüzden, çeşitli nano-filtreleme materyal sentezleme yöntemleri ve uygulamaları çalıştay boyunca seminerlerle ve laboratuvar seanslarıyla araştırıldı. 
UNIDO ve Bilkent Üniversitesi-UNAM’ın ortak çalışmaya dayalı bir girişimi olan bu çalıştay, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenmiştir.

Seminerin amacı, katılımcıların nanobilim ve Nanoteknoloji uygulamaları alanındaki bilgisini geliştirmekti. Katılımcılar, nanoölçekte materyal büyüt-
mesi ve sentezi, temiz oda için micro/nano-ölçek alet fabrikasyon süreç dizaynı ve optimizasyonu, proje ve süreç spesifik ekipman eğitimi üzerine 
eğitildi.

Nanoteknolojide üstün başarının ulusal merkezi olan UNAM bünyesinde, içlerinde en gelişkin micro ve nanofabrikasyon ekipmanlarını (ince film 
kaplama sistemleri, yüksek ısı fırınları, litografi ekipmanları vs.)  bulunduran 400m2 lik en gelişmiş sınıf 100 ve 1000 temiz oda ile birlikte 62 laboratu-
var alanı vardır. UCF’de süregelmekte olan araştırma alanları mikro/nano iölçekte elektronik ve opto-elektronik cihazlar, NEMS/MEMS, LAb-on-chip 
sistemleri ve kimyasal ve biyolojik sensorlerini kapsar ama bunlarla sınırlı değildir.

Çalıştay, 40 katılımcıyı ağırlamıştır. Bunların 30’u TİKA ve UNIDO tarafından gelişmekte olan geçiş ekonomileri ülkelerinden seçilmiştir, 10’u is Türki-
ye’den katılmıştır



112

Grafen & Benzer Malzemeler Konferansı (GRM-2016)

2016 Grafen & Benzer Materyaller Konferansı 
(GRM-2016) Ulusal Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi (UNAM)’inde 13-15 Temmuz tar-
ihler arasında düzenlendi. Grafen ve diğer 
benzer 2D materyallere odaklanan konfer-
ansa 100’den fazla katılımcıyla tamamladnı. 
Poster sunumlar ve sunumların yanında al-
anın önde gelen isimlerinden Klauss Ensslin, 
Guy le Lay ve Francois Peeters’da konuşma 
yaptı. Katılımcılarla beraber yerli restoranda 
yenilen yemekle beraber etkinlik tamam-
landı. .
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Bilkent UNAMBG Sentetik Biyoloji Günü

Yrd. Doç. Dr. Urartu Şeker, iGEM 2016 yarışmasında gümüş 
madalya alan Bilkent UNAMBG takımı ile birlikte 15 Ekim 
2016 tarihinde UNAM konferans salonunda Sentetik Biyolo-
ji Günü düzenledi. Bilkent Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Urar-
tu Özgür Şafak Şeker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
Prof. Mahinur S. Akkaya, Massachusetts Teknoloji En-
stitüsü’nden Dr. Piro Siuti ve Dr. Sam Perli sentetik biyoloji 
ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.  Ayrıca, Bilkent UNAM-
BG takımı ve İstanbul Teknoloji Üniversitesi’nden Istanbul 
Tech takımı, iGEM yarışması ile alakalı deneyimlerini pay-
laştılar ve projelerini sundular. Bir günlük olan bu çalıştaya; 
Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ankara Üniversite-
si lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 50’ den fazla 
izleyici katıldı. Bilkent UNAMBG takımı çalışmalarını, Yrd. 
Doç. Dr. Urartu Şeker ve Doç. Dr. Işık Yuluğ danışmanlığında 
sürdürmektedir.
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Kanseri koklamak projesiyle Bilkent UNAMBG takımı, Amerika’daki Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’nde düzenlenen iGEM (International Genetically Engineered Machine ) yarışmasın-
da gümüş madalya aldılar. Bilkent UNAMBG takımı, UNAM’daki Yrd. Doç. Urartu Özgür Şa-
fak Şeker ‘in yürüttüğü Sentetik Biyosistemler Laboratuvarında lisans düzeyinde araştırmacı 
olarak çalışan Özge Beğli, Hazal Beril Çatalak, Büşra Merve Kırpat, Ayşe Naz Ozantürk, Si-
may Ayhan ve Musa Efe Işılak’ tan oluşmaktadır.  Bilkent UNAMBG takımı çalışmalarını Yrd. 
Doç. Dr. Urartu Şeker ve Moleküler Biyoloji  ve Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Işık Yuluğ 
danışmanlığında çalışmalarını sürdürmektedir.

Kanseri koklamak projesi, bakteride oluşturulan genetik mantık kapılarını barındıran sente-
tik genetik devreler sayesinde meme kanseri hastalarının nefeslerindeki meme kanserine 
özgü olan uçucu organik moleküllerini tanıyarak sinyal vermesini amaçlamaktadır.  Projenin 
nihai amacı ise  farklı kanser türlerini rutin, kolay ve invazif olmayan bir şekilde teşhis ede-
bilecek bir kit geliştirmektir.

2004’ten bu yana, uluslararası sentetik biyoloji yarışması olan iGEM, The Internationally 
Genetically Engineered Machine Vakfı tarafından düzenlenmektedir. Bu vakıf Massachu-
setts Teknoloji Enstitüsü’nde kurulmuş olup , kendini sentetik biyoloji eğitimine ve iGEM 
yarışmasına adamıştır.

Amerika’da düzenlenen iGEM yarışmasında  UNAMBG Takımı “Kanseri koklamak ” projesi gümüş madalya aldı
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Dr. Talha Erdem Uluslararası Newton Bursunu Kazandı.

Dr. Talha Erdem prestijli Uluslarası Newton bursunu kazandı. Dr. Er-
dem çalışamalarına Cambridge Üniversitesi’nde bulunan Cavendish 
laboratuvarında Dr. Erika Eiser ile devam edecek. DNA güdümlü 
kendiğilinde oluşan kollodial kristallerle bunların optik özelliklerini 
gerçek zamanda kontrol etme üzerine çalışmalarına devam edecek. 
Royal Akademi ve British Akademi tarafından desteklenen bu pro-
gram amacı partner ülkelerle ilişkileri güçlendirmek ve bilimde ve 
inovasyonda sürdürebilir büyümeyi güçlendirmektir. 
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Patent Number Author(s) Title Place Date Status

TR 2015/04... M. Bayindir, M. Kanık Spontaneous High Piezoelectricity in 
Poly(vinylidene fluoride) Nanowires 
Produced by Iterative Thermal Size 
Reduction Technique

Republic of Turkey 
Patent Institute

2015 patent pending

TR 2015/04... M. Bayindir, M. Kanık Motion- and Sound-Activated, 
3D-Printed, Chalcogenide-Based 
Triboelectric Nanogenerator

Republic of Turkey 
Patent Institute

2015 patent pending

TR 2015/04051 M. Bayindir, G. B. Demirel, B. 
Daglar

Cellulose Based Sensor for Detection 
of Nitroaromatic Explosives

Republic of Turkey 
Patent Institute

2015 patent pending

TR 2014/0412 M. O. Guler, A. B. Tekinay, R/ 
Mammadov

Peptide Nanostructures for 
Oligonucleotide Delivery

Republic of Turkey 
Patent Institute

2014 patent pending

TR 2014/0413 M. O. Guler, A. B. Tekinay, M. 
Sardan, S. Ustun

Glycopeptide Nanostructures for 
Cartilage Regeneration

Republic of Turkey 
Patent Institute

2014 patent pending

TR 2013/01349 H. V. Demir et. al. Enhancement of Magnetic Resonance 
Image Resolution by Using Bio-
compatible, Passive Resonator 
Hardware

Republic of Turkey 
Patent Institute

2013 patent pending

TR 2012/02559 H. V. Demir et. al. Large and Photosensitive Nanocrystal 
Skin and Manufacturing Method

Republic of Turkey 
Patent Institute

2012 patent pending

G-104575 M. O. Guler, A. B.Tekinay Dopa Conjugated Peptide Nanofibers 
for Bioactivation of Metal Implant 
Surfaces

Republic of Turkey 
Patent Institute

2011 issued

G-16885 M. O. Guler, A. B. Tekinay, R. 
Mammadov, B. Mammadov

Heparin Mimetic Peptide Nanofibers 
for Growth Factor Binding

Republic of Turkey 
Patent Institute

2011 issued

G-149978 A. Dana Plasmon Integrated Sensing 
Mechanism

Republic of Turkey 
Patent Institute

2011 issued & 
commercialized

US 2012122668 
EP 2294014 
JP 2011519720 
CN 102164860

H. V. Demir et. al. A photocatalytic nanocomposite 
material

USA, EU, Japan, China 2011, 
2012

issued

US2011152725 (A1)
KR20110044758 (A)
JP2012501237 (A)

H. V. Demir et al. Biomems Sensor and Apparatuses and 
Methods Thereof

US; Korea, Japan 2009 issued

PATENTS
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unam bilim ve teknolojide mükemelliyete odaklıdır

•unam bir Cyberpark araştırma merkezidir•
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Ulusal Nanoteknoloji Arastırma Merkezi 
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü
Bilkent Üniversitesi
Ankara, 06800, Türkiye

Tel: +90 312 290 2513
Fax: +90 312 266 4365
http://www.nano.org.tr

UNAM, T. C. Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulmuştur ve Bilkent Üniversitesi tarafından yönetilmektedir.

Bilkent Üniversitesi


