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1984 yılında Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi 
olarak kurulan Bilkent Üniversitesi, kuruluşundan 
itibaren dünya çapında bir araştırma üniversitesi 
olmayı hedeflemiştir. Son yıllarda farklı uluslararası 
derecelendirme kurumları tarafından yapılan 
sıralamalarda, üniversitemiz mühendislik ve 
teknoloji alanlarında ilk 100’de yer almıştır. 
Araştırma Üniversitesinin temel dinamiklerinden 
birisi hiç kuşkusuz farklı alanlarda uzmanlaşmış 
araştırma merkezlerine sahip olmasıdır. 2006 yılında 
Kalkınma Bakanlığı  desteği ve Prof. Salim Çıracı’nın 
önderliğinde ülkemizin ilk ulusal merkezi olarak 
kurulan UNAM-Ulusal Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi, kısa süre içerisinde  bölgenin   en önemli 
nanoteknoloji merkezi haline gelmiştir. UNAM, 
bünyesinde barındırdığı dünya çapında başarılı 
olan araştırmacıları, bilimin sınırlarında yaptığı 
araştırmaları, yetiştirdiği çok başarılı lisansüstü 
öğrencileri ile temayüz etmiştir. UNAM, sahip 
olduğu çok gelişmiş makine teçhizat altyapısıyla 
ülkemizden ve çevre ülkelerden 800’ün üzerindeki 
araştırmacıya hizmet vermektedir. Sanayi ile 
olan etkileşmeye büyük önem veren UNAM, 
sanayicilerimizle birlikte çok sayıda ortak proje 
yürütmektedir. UNAM araştırmacıları ve lisansüstü 
öğrencileri elde ettikleri önemli bilimsel çalışmaları 
ekonomiye aktarabilmek için 13 şirket kurmuşlardır. 

Kurulum sürecini tamamlamış olan UNAM, 
önümüzdeki yıllarda sağlıklı bir şekilde büyüyerek 
nanoteknoloji ve malzeme biliminde dünya çapında 
başarılarıyla tanınan ulusal bir merkez olmayı 
hedeflemektedir. 

Prof. Dr. Abdullah Atalar

REKTÖR’ÜN MESAJI
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Prof. Dr. Mehmet Bayındır

DİREKTÖR’ÜN MESAJI

UNAM’ın misyonu bilimin ve teknolojinin sınırlarında araştırmalar yapmak, geliştirdiği 
ileri teknolojilerle sanayi ürünlerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak, 
ülkemizin ihtiyacı olan nanoteknoloji alanında uzmanlaşmış insangücünü yetiştirmek,  sahip 
olduğu cihaz donanımını günün her saatinde çalışır vaziyette araştırmacıların hizmetine 
sunmaktır.

Ulusal Araştırma Merkezleri: UNAM Modeli

- 21. Yüzyılın bilimi olarak görülen nanoteknoloji alanına odaklanmış araştırmalar
- Dünya ile rekabet edebilen şeçkin araştırmacılar
       Kaliteli üniversitelerden mezun yetenekli öğretim üyeleri
       Azaltılmış ders yükü
       Performansa dayalı gelir sistemi
- Kaliteli lisansüstü öğrenciler
       Farklı disiplinlerden, parlak, çalışkan ve tamamı burslu öğrenciler
       Yurtdışından çok başarılı öğrenciler
- Dünyadaki en gelişmiş cihaz altyapısı
       Her daim çalışır vaziyette tutulan cihazlar
       Bilimsel ölçümlerin alınmasında ve yorumlanmasında uzman desteği 
- Proje tabanlı araştırmalar
       Tamamı dış destekli fonlarla yürütülen araştırmalar
       Öğrencilerin ve araştırma personelinin projelerden desteklenmesi
- Saygın uluslararası dergilerde yayın
- Temel bilim araştırmalarının ekonomiye kazandırılması
       Önemli çalışmaların tescillenmesi
       Spin-off şirketlerin kurulması
- Bilim, teknoloji ve eğitim odaklı bir ekosistem
       İşbirliğini teşvik, pozitif rekabet, disiplin, verimlilik
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SAYILARLA UNAM

9000 m2  kapalı alan

80 Milyon TL yatırım

62   
laboratuvar

50 Milyon TL’yi 
aşan   

araştırma bütçesi

48   
aktif proje

Türkiye’nin ilk ulusal nanoteknoloji merkezi 
olan UNAM, dünya çapında ses getiren 
araştırmalar yürütmekte ve çok sayıda 
bilim insanı yetiştirmektedir. Ayrıca, 
gelişmiş donanım altyapısı ve bilgi birikimi 
ile Türkiye çapında birçok araştırmacıya 
hizmet vermektedir. Bunun yanında, 
UNAM  araştırmacıları, sanayi ile ortak 
projeler yürütmekte ve sahip oldukları 
birikimi çalıştay ve seminerler aracılığıyla 
çok geniş bir kitleyle paylaşmaktadır.

13   
çalıştay
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52 
ödül

68 
mezun

450’den 
fazla   

SCI indeksli hakemli 
yayın

24 
patent

256 araştırmacı
- 25 öğretim üyesi
- 16 uzman araştırmacı
- 25 doktora sonrası araştırmacı
- 161 lisansüstü öğrenci
- 25 mühendis
- 4 idari personel

800 kullanıcı
- üniversitelerden 550
- şirketlerden 250

13 
spin-off şirket

son 5 yılda
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EĞİTİM

İleri seviye araştırmalar yürütmenin yanında, UNAM’ın bir diğer 
misyonu da ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı işgücünün 
yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda UNAM bünyesinde 
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (MSN) programı açılmıştır. Birçok 
farklı disiplinden öğrenciler, bu programda yüksek lisans ve doktora 
derecesi çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu programın en önemli 
yönlerinden biri farklı bölümlerden öğrencileri UNAM çatısı altında 
buluşturması ve çok disiplinli araştırmaların önünü açmasıdır. Bu 
program kapsamında eğitimlerine devam eden öğrenciler UNAM 
altyapısını da kullanarak teorik yönden olduğu kadar deneysel yönden 
de kendilerini geliştirmektedir. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
programı kapsamında fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik dallarından 
lisansüstü dersler verilmektedir. Çok geniş bir ders yelpazesi olan 
programda, öğrenciler nanoteknolojinin temellerini ve farklı 
disiplinlerdeki uygulamalarını öğrenme fırsatı bulmaktadır. 

2013 yılı itibariyle, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji programında 49 
doktora öğrencisi, 41 yüksek lisans öğrencisi ve 25 doktora sonrası 
araştırmacı bulunmaktadır. Bu öğrencilerden %34’ü mühendislik, 
%66’si ise temel bilim kökenlidir. Öğrenci sayısı ve ders kapsamı 
giderek genişleyen MSN programı, çok disiplinli bir alanda eğitim 
almak isteyen öğrencilerin buluşma noktası olmuştur. 

MSN programındaki lisansüstü öğrencilerin ve 
doktora sonrası araştırmacıların dağılımı

MSN programına kayıtlı öğrenciler çok farklı 
disiplinlerden gelmektedir
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Ders Kodu Ders İsmi
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 521 Biotechnology

MSN 532 Selected Topics in Materials Science and Nanotechnology

MSN 534 Characterization of 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

İsim Soyisim Görev Yaptığı Kurum Unvan
Yusuf Çakmak Manchester Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı 

Sündüs Erbaş Çakmak Manchester Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Hasan Şahin Antwerp Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Hülya Budunoğlu Aselsan A.Ş. Proje Mühendisi 

Oya Ustahüseyin Max Planck Enstitüsü Doktora Öğrencisi 

Pınar Angün Eti Şirketler Grubu Proje Mühendisi

Sıla Toksöz Biyonesil Kurucu-Ortak 

Tural Khudiyev Bilkent  Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Onur Büyükçakır KAIST Doktora Sonrası Araştırmacı

Bülent Öktem Aselsan  A.Ş. Proje Mühendisi

Shabab Akhavan Northwestern  Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Murat Kılınç Rockefeller  Üniversitesi Araştırma Stajyeri 

Gökçe Küçükayan Doğu Bilkent  Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Ruslan Guliyev Bilkent  Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Yasemin Coşkun Arçelik  A.Ş. Proje Mühendisi

Kıvanç Özgören Start-up Girişimci 

Mecit Yaman Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi 

Doçent Doktor 

Seymur Cahangirov Avrupa Teorik 
Spektroskopisi Kuruluşu

Doktora Sonrası Araştırmacı

Mehmet Topsakal Minnesota  Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Hüseyin Duman Roketsan Proje Mühendisi

Muhammet Çelebi TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Proje Mühendisi

Mert Vural Carnegie Mellon  
Üniversitesi

Doktora Öğrencisi

Handan Acar Iowa  Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

UNAM’da verilen eğitim sayesinde, mezunlarımız kariyerlerini dünya çapında 
üniversitelerde ve şirketlerde sürdürmektedir. 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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MEZUN GÖRÜŞLERİ

UNAM’a bağlı malzeme bilimi ve nanoteknoloji (MSN) yüksek lisans ve doktora 
programından mezun olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada teorik 
ve hesaplamalı katı hal fiziği alanında yaptığımız çalışmaların dünyadaki araştırmalara 
yön verdiğini düşünüyorum. UNAM’ın başarısındaki temel unsurun farklı altyapılara 
sahip insanları bir araya getirerek disiplinler üstü araştırmaya yöneltmesi olduğunu 
söyleyebilirim. Program süresince katı hal fiziği, kuantum mekaniği, istatistik fizik, grup 
teorisi, nanofotonik, doğrusal olmayan dinamik ve kaos teorisi ve buna benzer ufkumu 
genişleten dersler aldım. Buna paralel olarak yaptığım araştırmalar bu derslerden 
öğrendiğim bilgileri hemen uygulama imkanı sağladı. UNAM’ın, sağladığı olanaklarla, 
yetiştirdiği insanlarla ve yaptığı yayınlarla dünyanın önde gelen enstitüleriyle yarıştığına 
inanıyorum.

Dr. Seymur Cahangirov

2007-2012 yılları arasında UNAM’da doktora eğitimimi tamamladıktan sonra doktora 
sonrası araştırmacı olarak Minnesota Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi 
bölümünde çalışmaya başladım. Bulunduğum bölüm Amerika’da Kimya Mühendisliği 
alanında en iyi 3. bölüm olarak bilinmekte ve oldukça iyi imkanlara sahiptir. Amerika’daki 
olanakları da tecrübe etmiş biri olarak UNAM’daki birçok çalışmanın Amerika’da 
tanıdığım yerlerde üretilen bilimsel çalışmalarla yarışır nitelikte olduğunu düşünüyorum. 
Burada tanıştığım Türk bilim insanları için de UNAM’ın ayrı bir yeri var, birçoğu UNAM’ 
dan övgüyle söz etmekteler. Amerika’dan Türkiye’ye dönmeyi planlayan başarılı bilim 
insanlarının çalışmak istedikleri yerlerin başında UNAM geliyor. 

Dr. Mehmet Topsakal

2007-2013 yılları arasında yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı UNAM bünyesinde 
yapmış bulunmaktayım. UNAM teknik donanımının yeterliliği yanında birçok farklı bilim 
alanından akademisyen ve öğrenciyi buluşturarak disiplinler arası bir diyalog imkanı da 
sağladığı için Türkiye’deki önemli bilimsel kurumlardan biridir. UNAM’ın mühendislik ve 
pragmatik araştırma alanları dışında da saf bilimsel gelişmelerin doğuş yuvası olmasını 
ve imkanlarının yeterliliği ve genç-dinamik kadrosu sayesinde coğrafyamızda da bir bilim 
ekolunun oluşmasına yardımcı olmasını ummaktayım.

Dr. Sündüs Erbaş Çakmak
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Doktoramı Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (MSN) programı kapsamında tamamladım. 
Doktora konum olan fiber lazerler üzerinde yaptığım çalışmalar sırasında fiber lazer teorisi ve tasarımı, ultra 
hızlı ve nonlineer optik, yüksek güçlü fiber lazer sistemleri ve lazerlerin malzeme işleme, tıp, metroloji, savunma 
alanlarındaki uygulamaları üzerinde uzmanlaştım. Ultrahızlı Optik Laboratuvarı’nda (UFOLAB) bulunan lazer 
altyapısının yanında Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin (UNAM) sağlamış olduğu çok disiplinli ortam ve 
buna bağlı olarak geniş laboratuvar altyapısı bu çalışmaların yürütülmesinde büyük kolaylık sağladı.

Dr. Kıvanç Özgören

UNAM’da diğer üniversitelerdeki arkadaşlarıma kıyasla bir hayli zorlu bir doktora dönemi geçirdim. Ancak, 
Amerika’ya gelince anladım ki, dünyayla yarışacak şekilde eğitilmişiz. Kullanacağımız cihazların eğitimini almamız, 
cihazlara erişimimizin 7/24 olması, analizlerimizi daha hızlı ve zamanında yapabilmemizi sağlıyordu. Bu imkanlar 
dünya çapında çok az yerde var. Bu önemli ayrıcalığın sonucunda da, diğer meslektaşlarınıza göre daha başarılı bir 
akademik geçmişiniz oluyor ve önünüze daha çok kapı açılıyor.
Ayrıca, UNAM’da nadir rastlanır derecede kaliteli bilim insanları tarafından verilen seminerlerin sıklığı da oldukça 
önemli. Seminer veren bazı bilim insanlarıyla dünyanın farklı yerlerinde tekrar görüşme ve konuşma fırsatı 
bulduğumda UNAM’ı ziyaretleri sırasında ne kadar etkilendiklerini memnuniyetle tekrar dile getirdiler. UNAM 
ismi; birçok yerde önemli mevkilerde insanlarla tanışmamı sağladı. UNAM, akademik dünyada oldukça prestijli bir 
isim olarak anılıyor ve mezunu olarak bu ismi taşımak bana her zaman gurur veriyor. 

Dr. Handan Acar

Bilkent Üniversitesi’ne katıldığım 2007 yılında henüz inşaatı devam eden UNAM öngörülen vizyon ve misyonu 
ile akademiye gönül veren benim gibi her öğrencide büyük heyecan uyandırdı. DPT`nin maddi desteği ve Bilkent 
Üniversitesi’nin başarılı öğretim üyelerinin azmi ile hızla birçok merkezde bulunmayan cihaz altyapısını bir çatı 
altında kurmuş oldu.
UNAM’da 8 aylık doktora sonrası çalışmam sırasında aktif olarak çalışma fırsatı buldum. Cihaz altyapısı ve gelişmiş 
cihaz yönetimi ile kısa bir sürede projemi tamamlama fırsatı buldum. Bu çalışmalarımızda elde ettiğimiz bulgular 
alanında çok seçkin bir dergide basıldı. Gelişmiş cihaz altyapısını yeni öğrencilerin çalışmalarında aktif olarak 
kullanması UNAM için harcanan emeklerin boşa olmadığının göstergesidir. UNAM’ın kurulumunda emeği geçen 
tüm hocalarıma ve idari çalışanlara teşekkür ederim. 

Dr. Gökçe Küçükayan Doğu
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ALTYAPI

UNAM, ekipman altyapısının geliştirilmesine ve sürekli en üst verimde kullanılabilmesine büyük önem vermektedir. Kurulduğu günden 
beri sürekli gelişen altyapısı ile UNAM, her geçen sene daha çok sayıda araştırmacıya hizmet vermektedir. Bir merkezi laboratuvar 
olarak UNAM’ın kullanıcılara sağladığı bir diğer fırsat da, çok deneyimli teknik personel ile çalışma yapma imkanıdır. UNAM altyapısını 
kullanmak isteyen araştırmacılar/uzmanlar, UNAM internet sayfası aracılığı ile projelerini tanımlamakta ve ihtiyaç duydukları cihazlara 
kayıt yaptırmaktadırlar. Cihazın kullanımı esnasında da o cihazın kullanımı konusunda uzmanlaşmış UNAM teknik personelinden destek 
alabilmektedirler. Online rezervasyon sistemi sayesinde tüm cihazların en üst düzeyde kullanılabilmesi sağlanmaktadır. 

Bu tip yüksek teknoloji cihazlar ile hizmet veren kurumlar için en önemli görevlerden biri cihazların her daim hazır durumda tutulmasıdır. 
Bunun için UNAM personeli cihazların rutin bakımları konusunda çok titiz davranmaktadır. Teknik ekibimizin donanımı ve hassasiyeti 
sayesinde 2013 yılı boyunca cihazların kullanılabilirliği %95’in üzerinde tutulmuştur. 
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Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM, Asylum) Floresan ve DIC Inverted 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 Mikroskop Stereo Mikroskop

  Görüntüleme

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 Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometre (ICP-MS) Quadrupole Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (Q-TOF) LC/MS

Floresan Spektrofotometre UV-VIS Spektrofotometre

Florospektrometre UV-VIS-NIR Spektrofotometre

FTIR Spektrometre (Tensor 37) X-Ray Floresan Spektrometre (XRF)

FT-Raman Spektrometre X-Ray Fotoelektron Spektrometre (XPS)

Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GC/MS) Yüksek Çözünürlüklü Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (TOF) LC/MS

Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

Microplate Okuyucu 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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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

Alçak Basınç Kimyasal Buhar Biriktirme (LPCVD) Organik İnce Film Buharlaştırıcı

Atomik Katman Kaplama Sistemi (ALD, Fiji) Otoklav

Atomik Katman Kaplama Sistemi (ALD, Savannah) Plazma Aşındırıcı

Elektrokaplama İstasyonu Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme (PECVD, Plasma-Therm) 

Elektron Demeti Buharlaştırma Sistemi Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme (PECVD, Vaksis)

Endüktif Eşleşmiş Plazma Aşındırıcı (GaN, GaAs) Prob İstasyonu

Endüktif Eşleşmiş Plazma Aşındırıcı (Si) Saçtırma Kaplama Sistemleri

Hızlı Termal Annealing (RTA) Sıcak Tablalar

Islak Tezgahlar Stylus Profilometre

Kaplayıcılar (Spinners) Taramalı Elektron Mikroskobu (NanoSEM)

Kritik Nokta Kurutucu Tel Çekme Cihazı (Wire Bonder)

Maske Hizalayıcı Termal Buharlaştırma Sistemleri

Maske Hizalayıcı - Nanoimprint Litografili XeF2 Aşındırıcı

Maske Yazıcı Yarı İletken Parametre Analizörü

Optik Profilometre Yonga Kesme Cihazı

  Temiz oda
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Atık Gaz Yıkama Kulesi (Scrubber) Preform Birleştirici

Çalkalamalı Fırın Preform Dilim Ölçme Sistemi

Cam Üretim Sistemi Preform Polariskop

Fiber Çekme Kulesi Preform Yıkayıcı

Fiber Çekme Kulesi (2300 oC'ye kadar çıkabilen) Termal Buharlaştırma Sistemi

Kızılötesi Kamera Üç Bölgeli Fırın (1200 oC)

Kuvartz Kesme Cihazı Ultrasonik Matkap

Modifiye Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemi (MCVD) Vakum Fırınları

Preform Analizör

  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 hazırlanması
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AKADEMİK VE ENDÜSTRİYEL 
BAŞARILAR
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ENDÜSTRİ İLE İŞBİRLİKLERİ

UNAM, bünyesinde bulunan 10, 100 ve 1000 
sınıfları barındıran 400 m²’lik UNAM temiz oda 
laboratuvarı son teknoloji cihazlarıyla 2009’dan 
beri faaliyet vermektedir. Buna ek olarak, birçok 
karakterizasyon ve ölçüm laboratuvarımız aktif 
olarak kullanıcılara hizmet vermektedir. Kısa 
geçmişine rağmen, UNAM şu anda yaklaşık 
250 araştırmacıya ve çok sayıda dış kullanıcıya 
hizmet vermektedir. UNAM’ın alt yapısından 
faydalanan araştırmacıların sayısı, 250’si 
sanayiden ve 550’si akademiden olmak üzere 
800’ün üzerindedir. 

Tüm cihazların kullanımı online rezervasyon 
sistemi ile düzenlenmektedir.  Bu sistem 
sayesinde, yetkili kullanıcılar cihazlara 7/24 
erişebilmektedir. Ayrıca her laboratuvarda, 
cihazların kullanımı konusunda teknik açıdan 
yardımcı olan mühendisler ve teknisyenler 
mevcuttur. Böylelikle, kullanıcılar,  uygulamalı 
bir eğitim ve çok kapsamlı rehberlik 
alabilmektedir. 
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UNAM altyapısınından faydalanan şirketler

Akzo Nobel Boya Korozo Ambalaj
Arıteks Boyacılık Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
As İnşaat MAN Türkiye
Aselsan Meteksan Savunma
Bayrak ARGE Mikron Makine
Biyotez Makine Kimya Mono Kristal Teknolojileri 
Bilkent Cyberpark Nanodev
Deltamed Yaşam Bilimleri Norm Tıbbi Ürünler
Dizayn Teknik Boru ve Elemanları Nurol Teknoloji
Drogsan İlaçları Paşabahçe Cam
DYO Boya Fabrikaları Plant Tıbbi Malzemeleri
E-A Teknoloji Biyomedikal Cihazlar PMS Medikal
Eczacıbaşı Holding Roketsan
Embil İlaç Sanko Holding
Ermaksan Makine Şişecam
Eti Maden İşletmeleri Gapso Soğutma
Genamer Teknoloji Teksel ARGE
İKSA Mühendislik Tepe Betopan
Kordsa Global Endüstriyel İplik TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Kordsa Virosens Medikal
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ATEL Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş.

ATEL ve UNAM birlikte yüksek güçlü fiber lazer teknolojisi kullanarak uzak 
mesafeden bir optik sensör tahribat sistemi geliştirmek için çalışmaktadır. 
Optik sistem sensörleri hedefin yerini, hızını ve muhtemel rotasını izlemek 
veya belirlemek için kullanılır. Güçlü fiber lazer sisteminin görevi optik sensör 
sistemleri üzerinde geçici veya kalıcı tahribat yaratmaktır. Fiber lazer sistemi 
kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve askeri uygulamalar için 
yüksek kalitede ışığı düşük maliyetle üretir. UNAM-Lazer Laboratuvarında 
geliştirilmesi planlanan İterbiyum-katkılı fiber lazer sistemi sürekli dalga 
modunda çalışacaktır. Yabancı ülkelerde birçok sektörde kullanılan bu önemli ve kritik teknoloji ülkemize bilimsel olanaklar, deneyimli personel ve 
endüstriyel uygulamalar sağlamaktadır. Resimde artan lazer gücün ile sensörün yarı iletken aktif alanına verilen hasar görülmektedir.

Hemosoft Bilişim

Hemosoft ve UNAM yakın zamanda başladıkları ortak çalışmalar ile taşınabilir tanı sistemleri üzerine çalışmaktalar. Hemosoft, ülkemizde tıbbi 
uygulamalar için geliştirilen yazılımlar konusunda öncü firmalardan biridir. Hemosoft tarafından geliştirilmiş kan bankası yazılımı bugün hem Türkiye’de 
hem de çevre ülkelerde kullanılmaktadır. Bunun yanında Hemosoft birçok yenilikçi biyomedikal ürününün geliştirmesi üzerine de çalışmalarını 
sürdürmektedir. Hemosoft piyasada edindiği birikimi UNAM’da geliştirilen teknolojiler ile birleştirerek yenilikçi kardiyovasküler ölçüm sistemlerinin 
geliştirilmesini hedeflemektedir.

Sağlık teknolojileri tüm dünyada ciddi bir dönüşüme tanık olmaktadır. Son yıllarda önemi giderek artan kişiselleşmiş tıp uygulamaları ile hastaların 
evlerinde kullanabileceği teknolojiler giderek yaygınlaşmaktadır. Birçok hastalık için erken teşhis hayati önem arz etmektedir. Bu sebeple, Hemosoft 
ve UNAM’dan araştırmacılar bir araya gelerek taşınabilir bir tanı sisteminin çalışmalarına başlamışlardır. Bu sistem sayesinde sadece bir damla 
kan kullanarak ve birkaç dakika içinde kalp krizi tanısı koymak mümkün olabilecektir. Bu ve benzeri sistemler ile ülkemiz yenilikçi sağlık sektörü 
uygulamalarında ön sıralarda yer alabilecektir.
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BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

BSH, üniversiteler ve araştırma merkezlerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin ürüne ya da sürece dönüştürülebilir, sanayide uygulanabilir hale 
gelmesi için kurulan farklı işbirliği modellerine önem vermekte ve bu doğrultuda alanında öncü kurumlar ile çalışmaktadır. UNAM ile kurulan işbirliği 
çerçevesinde gerçekleştirilen araştırma niteliği yüksek çalışmaların, örnek bir üniversite – sanayi işbirliği modeli olarak önümüzdeki yıllarda da katma 
değeri yüksek projelere dönüşeceğine inanmaktayız. 

Örnek verecek olursak, UNAM ile yaptığımız fonksiyonel yüzey kaplamaları geliştirme projesi ile ürünlerimize değer katacağına inandığımız fikirlerimizi 
UNAM’ın bilimsel deneyimi ile birleştirerek bu tür çalışmaların ürünlerimiz üzerindeki pozitif etkisini kanıtlamış olduk. Bu proje dahilinde, beyaz 
eşyalarda kullanılan malzemelere çeşitli özellikler (kolay temizlenebilirlik, su tutmama vb) kazandırmak adına yeni kaplamalar geliştirildi. Yapılan 
ilk çalışmalarda güzel sonuçlar elde edilmesi ve uygulanabilirliklerinin gözlemlenmesi bilimsel çalışmalara verdiğimiz önemin değeri bir kere daha 
vurgulamış oldu.

Merkez Bankası ile Nanobanknot Projesi

Nanoteknolojinin bir çok alanda olduğu gibi değerli kağıt üretiminde de kritik açılımlar getireceği beklenmektedir. Merkez Bankası ile birlikte başlatılan 
nanopara projesi kapsamında nanoteknolojinin, banknot ve kıymetli evrak üretiminde, güvenliğinde ve kullanımında getireceği yenilikler araştırılmış 
ve detaylı bir yol haritası çıkarılmıştır. Başlayacak yeni projelerle, nanokaplamalarla banknotların yıpranmasını azaltma ve canlı görünümü uzun süre 
muhafaza etme, belirli kokuya sahip olma, güvenlik için renk değiştirme, esnek elektronik devrelerle güvenlik, mürekkep teknolojileri, femtosaniye 
lazer sistemleriyle kağıt işleme ve benzer konularda çalışmalar yapılacaktır.

UNAM’da yapılan çalışmalarda görme konusunda sorun yaşayan vatandaşlarımızın banknotları daha 
rahat algılayabilmeleri için üretilmiş gül kokulu para geliştirilmiştir. Gül kokusu yayan moleküller 
nanofiberlerin içerisine hapsedilip kontrollü salınım yapması sağlanarak, kokunun yıllarca kalıcı olması 
sağlanmıştır.

Murat Yücel

Dr. Mehmet Bayındır / Proje Yürütücüsü
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UNAM SPIN-OFFs

Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesinde yenilikçiliğin önemi göz ardı edilemez bir gerçektir. Türkiye’nin ilk nanoteknoloji araştırma merkezi 
olarak UNAM,  yenilikçi ürünler geliştirerek sektör gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. UNAM’ın birçok disiplini bünyesinde barındıran 
ortamı, teknolojik ilerlemeler için çok uygun bir ortam oluşturmaktadır. Ayrıca, UNAM altyapısını kullanan şirketler için Bilkent Cyberpark, ODTÜ 
ve Hacettepe Teknokent gibi kuluçka merkezlerine yakın olmak birçok işbirliğine imkan sağlamaktadır. 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.

Şirket adı
Yeni Bilge Nanoteknoloji
IPS Ankara Tekno Bilişim Ar-Ge
Auron Teknoloji
Niser 
Nanosens İleri Teknoloji
Deber
E-A Nanoteknoloji
Nanobiyoteknoloji
SY Nanoboya Teknoloji
EA Teknoloji
Nanodev
Okyay Enerji
Biyonesil
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Nanodev Bilimsel

Nanodev Bilimsel firması UNAM spin-off şirketi olarak doğmış, ileri karakterizasyon ve optik konusunda uzman bir firmadır. 
Nanodev, Yüzey Plazmon Rezonans sistemi başta olmak üzere Biyomedikal Deteksiyon 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 Bilimsel’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.

EA Teknoloji

EA Teknoloji’nin ana araştırma alanları nanoteknoloji ve biyoteknolojidir. EA Teknoloji Sanayi Bakanlığı desteği ile kurulmuştur ve teknolojik sorunlara 
hızlı, ekonomik ve profesyonel çözümler ile bilimsel yaklaşımı kullandığı ileri teknoloji projeler üzerinde uzmanlaşmiştir. EA Teknoloji aşağıdaki 
konularda üretim ve Ar-Ge çalışmaları üzerine odaklanmaktadır:
 ○ Mikro ve nanofabrikasyon özel imalatların tasarım ve uygulamaları
 ○ Yüksek güçte ve çözünürlükte endüstriyel lazer uygulamaları (mikro ve     
...nano seviyede malzeme işleme, mikro etiketleme)
 ○ İnce film optik yalıtım ve filtreleme sistemlerinin tasarımı ve üretimi
 ○ Aktivite ilişkili proje sahaları (nanoteknoloji, optik sistemler, biyoteknoloji), bilimsel ve teknik danışmanlık servisi

Okan Öner Ekiz
Nanodev Bilimsel, CEO

SEIS V. Ulusal Medikal Cihazlar Yarışması
Birincisi

En çok gelecek vaad 
eden şirket

Bilim ve Sanayi 
Bakanlığı
2012
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UNAM’DAN HİZMET ALAN KURUMLAR

UNAM, tüm Türkiye’den ve çevre ülkelerden 
kullanıcılara hizmet veren bir merkez olarak 
görev yapmaktadır. Kuruluşundan itibaren, 
araştırmacılara çok güçlü bir cihaz altyapısı 
ve teknik destek sağlamaktadır. Birçok farklı 
projede görev alan araştırmacıların UNAM’ 
da buluşması ile üst düzey bir bilgi paylaşımı 
gerçekleşmektedir. Ayrıca disiplinler arası 
bir çalışma ortamı sunan UNAM, birçok 
disiplinden araştırmacıyı bir araya getirerek 
daha kapsamlı ve yenilikçi projelerin doğmasına 

imkan sağlamaktadır. UNAM olarak altyapımızı 
sürekli geliştirmek ve tüm araştırmacıların 
kullanımına hazır halde bulundurmak en büyük 
önceliklerimizdendir. 

2013 yılı itibari ile UNAM’ın kullanıcı sayısı 
800’ü geçmiş bulunmaktadır. Kullanıcılarımız 
UNAM’ın araştırmalarına katkılarından 
minnetle söz etmektedirler. Tüm kullanıcıların 
üzerinde uzlaştığı bir diğer görüş de, 
UNAM’daki cihaz altyapısının yanında 
verilen teknik desteğin de çok üst düzeyde 

olduğudur. Tecrübeli teknik personelimizin 
yönlendirmeleri sayesinde kullanıcılar 
ihtiyaç duydukları deneysel çalışmaları kısa 
sürede başarıyla tamamlayabilmektedir. 
Kullanıcılarımızdan aldığımız olumlu görüşler 
bizleri altyapımızı daha da geliştirerek daha çok 
sayıda araştırmacıya hizmet vermek konusunda  
yüreklendirmektedir. 
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UNAM altyapısından faydalanan üniversiteler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Fatih Üniversitesi Musul Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fırat Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Gazi Üniversitesi Niğde Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Amasya Üniversitesi Gebze Üniversitesi Ordu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Özyeğin Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi
Bağdat Teknoloji Üniversitesi Hitit Üniversitesi Sabancı Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi İnönü Üniversitesi Sakarya Üniversitesi
Başkent Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Selçuk Üniversitesi
Beykent Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Tahran Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TED Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Trakya Üniversitesi
Bozok Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Turgut Özal Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi Karabük Üniversitesi Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazd Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dicle Üniversitesi Koç Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Marmara Üniversitesi
Ege Üniversitesi Masdar Enstitüsü
Erciyes Üniversitesi Melikşah Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TOPLAM: 74 Üniversite
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KULLANICI GÖRÜŞLERİ

Üniversitenizde kurulu olan Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan 
cihazlardan yıllardır hizmet almaktayız. Özellikle Yüksek Ayırımlı Kütle Spektrometre (HRMS) 
cihazını öğrencilerim sürekli olarak kullanmaktadır. Cihazdan almış olduğumuz sonuçlar, bizleri 
mutlu etmekte ve yapmış olduğumuz araştırmaların kalitesinin yükselmesine de önemli derecede 
katkı sağlamaktadır.

Ölçümler esnasında yaşanan sorunlar karşısında görevli personeliniz her zaman yardımcı olmaktadır. 
Bu da bizim işlerimizi oldukça kolaylaştırmaktadır. Sizlerden hizmet aldığımız için mutluyuz. 
Uygulamış olduğunuz kuralların diğer üniversitelerin merkezi laboratuvarlarına da örnek olmasını 
umut eder, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Metin Balcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Gerçekleştirmiş olduğumuz nanopartikül boy ve boy dağılımı ölçüm deneylerinde kurumunuz Zetasizer cihazı tarafımızdan 
kullanılmıştır. Ölçümler sırasında, örnek hazırlanması ve cihazın ayarlarının yapılması dahil olmak üzere her konuda profesyonel 
yaklaşımınız ve yardımlarınız deneylerimizi hızlı ve başarılı gerçekleştirmemizi sağlamıştır. Sorumluluğunuzda olan cihazı güvenle 
kullanabileceğimizi bilmek çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır. Yardımlarınız ve desteğiniz için memnuniyetimizi bildirir, 
çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Ş. Tolga Çamlı
Ar&Ge Direktörü

BİYOTEZ
Makine Kimya Ar&Ge Danışmanlık
San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Prof. Dr. Bülent Çakmak
Rektör Yardımcısı
Erzurum Teknik Üniversitesi

UNAM’ı kuruluşundan itibaren takip etmekle birlikte yakından 
tanımama 2008-2009’lu yıllarda yürüttüğüm bir TÜBİTAK projesi 
vesile oldu. Proje kapsamında bazı ölçümleri gerçekleştirmek için 
UNAM’daki imkanlardan istifade etmiştim. Ayrıca öğrencilerim 
UNAM’da bulunan Temiz Oda laboratuvarında lazer üretim 
çalışmalarını yürüttüler.

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, UNAM gibi bir merkezin 
ülkemizde kurulmuş olması ve sadece kurulduğu üniversitede değil 
ülkemizdeki tüm araştırmacıların kullanımına açık olması ziyadesiyle 
memnuniyet verici bir husustur. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak 
kuracağımız İleri Teknoloji Araştırma Merkezinde UNAM modelini 
örnek alıyoruz ve sadece üniversitemizdeki değil ilimizdeki, 
bölgemizdeki ve hatta komşu ülkelerimizdeki araştırmacıları da bu 
merkezden yararlandırmayı hedefliyoruz.
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UNAM’dan yürütücüsü olduğum Kanser Antijen 125 (CA 125) Tayini için Metal Nanoparçacık İçeren 
Optik Nanosensör Geliştirilmesi isimli TÜBİTAK projem için hizmet alımı yapmaktayım. Birçok cihazın 
aynı mekanda yer alması sebebiyle, hiç vakit kaybetmeden hazırladığım numunelerin ölçümlerini 
alabilmekteyim. Proje kapsamında en çok kullandığım cihazlar X Işınları Fotoelektron Spektroskopisi 
(XPS), Fourier Transform IR Spektrofotometre (FT-IRS), Ultraviole-Görünür (UV-Vis) Spektrofotometre, 
Raman Spektrofotometre, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) cihazlarıdır. Cihazlar tamamıyla 
beklentilerimi karşılayabilecek özellikte ve hassasiyettedir. UNAM sadece cihazlarıyla değil bünyesinde 
bulunan mühendisleri ve idari personeliyle de bizlere ihtiyaç duyduğumuz anda gerekli tüm desteği 
sağlamaktadır.

Yrd. Doç. Dr. İlknur Tunç
Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Dört yılı aşkın bir süredir merkeziniz ile aktif işbirlikleri yürütmekteyiz. Bunun yanısıra, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde yürüttüğümüz araştırma faaliyetlerinde de sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz kritik 
önemdeki altyapı ve cihazlar için de kurumunuzdan faydalanmaktayız. Merkeziniz ile yürüttüğümüz 
tüm bu çalışmalarda, kurmuş olduğumuz insan ve teçhizat altyapısı, kullanım sistemi ve erişim 
kolaylığı bizler için her zaman takdire şayan olmuştur. Bu özellikleri bu seviyede taşıyan başka bir 
merkez Türkiye’ de henüz mevcut değildir. Ayrıca, merkeziniz bünyesinde faaliyet gösteren araştırmacı 
ve araştırma gruplarının mükemmelliği ve uluslararası ölçekte başarıları göğsümüzü kabartmaktadır. 
Bu vesileyle, bu güne kadar şahsım ve araştırma grubum mensuplarına sağlamış olduğunuz tüm 
destekleriniz için teşekkürü borç biliriz.

Doç. Dr. Selçuk Aktürk
İstanbul Teknik Üniversitesi

Sentezlediğimiz maddelerin kütle analizlerini yapmak için numunelerimizin yüksek çözünürlüklü 
kütle spektrometresiyle (HRMS) analizlerini yapmak için UNAM’ı kullanmaktayız. Gerek numunelerin 
hazırlanmasında gerekse cihazın kullanımı esnasında verilen teknik ve idari hizmetten son derece 
memnun kaldığımızı belirtmek isterim.

Prof. Dr. Metin Zora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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2011 yılı Şubat ayından bu yana  düzenli olarak UNAM’ın altyapısından hizmet alımı şeklinde yararlanmaktayım. 
Bu zaman zarfında PPMS (Physical Property Measurement System), Geçirimli Elektron Mikroskobu, Taramalı 
Elektron Mikroskobu, Raman Spektroskopisi, Fourier Transform IR Spektrofotometresi (FT-IRS), X-ışını Fotoelektron 
Spektroskopisi (XPS), X-ışını Difraksiyon Spektroskopisi (XRD), Diferansiyel Tarama Kalorimetresi ve Termogravimetri 
cihazlarını ağırlıklı olarak kullandım. Cihazların kalitesi ve teknik personelin yönlendirmesi sayesinde çok güzel sonuçlar 
aldık. Bu başarılı test sonuçları, araştırmalarımızın sonuçlarını yüksek-etki değerine sahip dergilerde yayınlamamızda 
ve uluslararası konferanslarda sonuçlarımızı gönül rahatlığı ile sunmamızda etkili oldu. Online randevu sistemi ile 
de deneylerimizi çok önceden planlayarak zamanımızı daha etkin kullanabiliyoruz. Türkiye’de Avrupa standartlarında 
-hatta daha da ileri- bir altyapıya sahip kaliteli ve hızlı hizmet veren, bilimsel vizyonu geniş böyle bir araştırma 
merkezinin bulunmasından çok mutlu ve gururluyum.

Yrd. Doç. Dr. Hatice Duran
TOBB ETÜ Üniversitesi

Gerçekleştirmiş olduğumuz Temiz oda, Fotolithografi ve Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) analizi çalışmalarında kurumunuzda 
bulunan EVG620, Heidelberg Instruments (DWL-66), Tecnai G2 F30 cihazları tarafımızdan kullanılmıştır. Ölçümler sırasında, 
örnek hazırlanması ve cihazın ayarlarının yapılması dahil olmak üzere her konuda profesyonel yaklaşımınız ve yardımlarınız 
çalışmalarımızı hızlı ve başarılı gerçekleştirmemizi sağlamıştır. Sorumluluğunuzda olan cihazları güvenle kullanabileceğimizi 
bilmek çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır. Yardımlarınız ve desteğiniz için memnuniyetimizi bildirir, çalışmalarınızda 
başarılar dileriz.

Yrd. Doç. Dr. Harun Kaya
İnönü Üniversitesi

UNAM‘da ölçüm yapmaktaki amacım, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) yeterli olmayan 
elipsometre cihazının UNAM’da kurulu ve çalışıyor olması, cihaz kullanımında yardımcı olabilen personel 
ve öğrencilerin mevcut olmasıydı. MIT’de hazırladığım malzemelerin ışığı kırma indislerini ve ışığı soğurma 
katsayılarını UNAM’da ölçtüm. UNAM’da proje başvurum hızla onaylandı, ekipman sistemine kaydım yapıldı ve 
personelin ilgi ve desteği sayesinde ölçümlerimi yaptım. UNAM’da bilimsel çalışmaların ivedilikle yürütülebilmesi 
Türkiye açısından büyük bir fırsattır.  UNAM’ın bu kadar etkili yönetilebilmesi en iyi çalışan üniversiteler dahil 
bütün dünyaya örnek olmaktadır.  

Mehmet Cengiz Onbaşlı
Doktora öğrencisi, MIT



30

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 araştırmacıları 
tarafından yapılan araştırmalar alanlarında 
en prestijli dergilerde yayınlanmıştır. Bu 
dergilerden bazıları Nature Materials, Nature 
Photonics, Nano Lettters, Angewante Chemie, 
Advanced Materials, ACS Nano, Lab on a Chip, 
Nanoscale’dir.

Hakemli dergilerdeki yayınların yanında, 
UNAM’daki birçok çalışma patentlenebilir 
teknolojilerin doğmasını sağlamıştır. Bu da 
UNAM’in ülkemize hem bilimsel anlamda hem 
de endüstriyel gelişimimiz anlamında yaptığı 

katkıları göstermektedir. 2013 yılında UNAM, 
Cyberpark “En çok patent alan firma” ödülünü 
almıştır. 

UNAM araştırmacıları bugüne kadar 47 proje 
tamamlamışlardır. Bu araştırmaların toplam 
bütçesi 75 milyon TL’nin üzerindedir. 2013  yılı 
Aralık ayı itibari ile UNAM’da yürütülmekte 
olan 48 projenin toplam bütçesi ise yaklaşık 
50 milyon TL’dir. Bu projeler sayesinde UNAM, 
altyapısını sürekli güçlendirmekte ve tüm 
Türkiye’den kullanıcılara hizmet verecek şekilde 
sürekli hazır bulundurmaktadır. Bu altyapı 
online rezervasyon sistemi ile 7/24 çok verimli 
bir şekilde kullanılmaktadır. 
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Süpramoleküler polimerler

Süpramoleküler hidrojeller, düşük moleküler ağırlıklı yapı taşı moleküllerin nonkovalent bağlarla bir 
araya gelmesiyle oluşmaktadır. Yapı taşı moleküller arasındaki zayıf etkileşimler pH, ışık, metal iyonları 
gibi uyaranlara karşı adaptif tepkilerin geliştirilmesi ve mekanik hasarların malzemenin kendisi tarafından 
iyileştirilebilmesi için gereklidir. Midyelerin yapışkan proteinlerinden esinlenerek Dr. Güler ve ekibi 
tarafından geliştirilen süpramoleküler polimerler metal iyonlarını nanofiber ağlarına koordine kovalent 
bağlarla entegre etmektedir. Bu sayede hem mekanik özellikleri yüksek hidrojeller geliştirilebilmekte 
hem de yapının orijinal özellikleri korunmaktadır.

Dr. Güler ve ekibi tarafından biyomimetik bir yaklaşımla geliştirilen sentetik peptitler pH ve demir 
iyonu derişimine bağlı olarak bir araya gelerek nonkovalent nanofiber ağları oluşturmaktadır. Böylece 
hidrojellerin mekanik özellikleri kovalent çapraz bağlı ağlarla karşılaştırılabilir seviyede güçlendirilmektedir. 
Ancak kovalent çapraz bağlı hidrojellerde, polimerin monomerlerine ayrışması (toplanmanın tersinirliği) 
ya da mekanik deformasyon sonunda ağsı yapının yeniden toplanması mümkün olamamaktadır. Metal 
bağlanmasının tersinir olması, metal iyonlarının mekanik deformasyon sırasında ağ içerisinde yayılarak 
bağlantı noktalarını yeniden oluşturması sebepleriyle hidrojellerin kendi kendine iyileşebilme özellikleri 
tamamen nonkovalent ağlardaki gibi olmaktadır. Midye yapışkanlarının moleküler mekanizmalarından 
esinlenerek geliştirilen bu stratejinin diğer birçok süpramoleküler sisteme de entegre edilmesi 
mümkündür.
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Plazmonik etkilerle güçlendirilmiş yarı iletken nanokristal tabanlı fotodetektörler

Dr. Okyay’ın araştırma gurubu nanoparçacık tabanlı, çok düşük maliyetli optoelektronik aygıtlar 
konusunda araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırma gurubu lazer ablasyon yoluyla sentezlenmiş 
silisyum nanokristal tabanlı fotodetektörler geliştirmiştir. Düşük maliyetli ve yüksek verimli bu 
sentez yöntemiyle 20-150 nm aralığında silisyum nanokristal eldesi mümkün olabilmektedir (S. 
Alkis, F.B. Oruç, B. Ortaç, A.C. Koşger ve A.K. Okyay, Plasmonic Enhanced Photodetectors Based 
on Silicon Nanocrystals Obtained Through Laser Ablation. J Optics, 14, 125001 (2012)). Yapılan 
bu çalışma Nature Photonics dergisi tarafından research highlight olarak seçilmiştir. Lazer 
ablasyon yoluyla silisyum nanoparçacık sentez yönteminin esnek ve tek kullanımlık sensörler ve 
düşük maliyetli güneş pilleri gibi birtakım aygıt uygulamalarında faydalı olacağına inanılmaktadır.

Çok düşük maliyetli fotodetektörlerin yapılmasına olanak veren bu çalışma Nature Photonics 
dergisi tarafından research highlight olarak seçilmiştir (Nature Photonics, 7,2, 2013) doi 
10.1038/nphoton.2012.348).
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Nanokristal kuantum noktacıkları ile aydınlatma ve ekran uygulamaları 

Fotonik endüstrisinde kullanılan optoelektronik malzemeler içerisinde koloidal nanokristaller son 
zamanlarda gittikçe öne çıkmaktadır. Bu malzemelerin sağladıkları yüksek verimlilik, renk saflığı getiren 
ve spektrumun ayarlanabilmesine imkân veren dar ışıma bantları, kuantum noktacıklarını başta yapay 
aydınlatma ve ekran uygulamalarında öne çıkarmıştır. Kuantum noktacıklarının renk dönüştürücü LED’lerde 
kullanılmasıyla akkor ve floresan lamba gibi geleneksel ışık kaynaklarının ya da fosfor tabanlı beyaz LED’lerin 
tersine aynı anda başarılı renk dönüşümü performansının elde edilmesi, gözün hassasiyetiyle uyumluluğun 
sağlanması sıcak beyaz renkte ışık elde edilmesi mümkündür. Bu çalışmamızda, kuantum noktacıklarının 
aydınlatma ve ekran uygulamaları konusundaki son gelişmeleri özetledik. Renk bilimi, fotometri ve 
radyometriye genel bir giriş bölümünün ardından, kuantum noktacıklı LED’lerin verimli iç ve dış mekân 
aydınlatma uygulamaları konusunda yürütülen çalışmalar sunulmuştur. Son olarak da bu malzemelerin 
kullanıldığı LED’lerle ekran uygulamaları alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

UNAM ileri seviye spektroskopiyi cebinize getiriyor

Spektroskopik analiz metotları malzeme özellikleri hakkında geniş bilgi edinmeye olanak sağlamaktadır. Genelde spektroskopik sistemler pahalı aletler 
ve karmaşık optik düzenekler içerir. UNAM’da yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalarda cep telefonu kameraları ve plazmonik sinyal yükseltme 

ile bu tür analizlerin ucuz ve taşınabilir sistemlerle yapılabileceği gösterilmiştir. Söz konusu çalışma Dr. 
Aykutlu Dâna grubu tarafından ACS Photonics dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmada sıradan bir cep telefonu 
kamerası ile Raman sinyallerinin ölçülmesi ve daha özelleşmiş detektörler ile hassasiyetin kıyaslanması 
verilmektedir. Cep telefonu kamerası, fotoçoklayıcı tüp veya soğutmalı CCD kameralara göre daha kötü 
bir başarım göstermesine rağmen, çok zayıf olan Raman sinyallerini ölçebilmektedir. Çalışmada silisyum 
kristali ve etanol gibi farklı maddelerin Raman imzaları ölçülerek, farklı malzemeleri ayırt edebilme kabiliyeti 
gösterilmiştir. Cep telefonu kamerası önüne odaklayıcı bir mercek ve kırınım ağı konularak, telefon bir 
Raman spektrometresine dönüştürülmüş ve algılama saniyede 30 kare hızında gerçekleştirilmiştir. Raman 
sinyalleri, plazmonik bir yüzey aracılığı ile 108 kat kuvvetlendirildiğinde, yüzeyde hareket halinde olan 
moleküllerin oluşturduğu zamana bağlı sinyaller cep telefonunda gözlemlenebilmekte, ve tek molekül 
olayları sayılabilmektedir. Raman sinyallerinden kimyasal parmak izlerinin çıkartılabilmesi sayesinde, 
havadan moleküllerin tanınması mümkün olabilir. Nature Photonics dergisinde haber olarak sunulan bu 
çalışma, taşınabilir cihazlardaki teknolojik gelişmeye tanıklık etmenin yanında, düşük maliyetli kimyasal 
analiz için geliştirilecek sistemlere öncülük etmektedir.
(Nature Photonics 8, 168, 2014) doi:10.1038/nphoton.2014.30
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Optoelektronik burun: Sahte içkilerin tespiti

Endüstriyel ölçekte sahte içki imalatı ciddi sağlık problemlerine ve birçok olayda 
ölümlere sebep olan, dünya çapında büyümekte olan bir problemdir. Sahte içkilerde 
doğal olarak fermente olmuş etanol yerine sentetik ve çok zehirli olan metanol 
kullanılmaktadır. Sahte içkilerin tespiti standart yapay burun teknolojileri için iki 
sebepten dolayı oldukça zordur; alkollü içecekler ölçüme engel olan birçok uçucu 
bileşik içermekte, ve etanol ve metanolün fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirlerine 
çok benzemektedir (fonksiyonel grupları, buhar basınçları, molekül boyutları vb.). 
Bayındır araştırma grubu tarafından Analytical Chemistry dergisinde yayınlanan 
çalışmada önerilen optoelektronik burun yardımıyla, kimyasal olarak karmaşık 
ortamlarda etanol ve metanolü birbirinden başarıyla ayırdığı gösterilmiştir. Geliştirilen 
bu yeni burun teknolojisi sahip olduğu üstün sensör özelliklerinden dolayı nefesten 
hastalık tahlili ve hızlı gıda kalitesi kontrolü gibi alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

AlN, GaN ve AlxGa1-xN kristal ince filmlerin oyuk katod plazma-destekli atomik kat-
man biriktirme yöntemi ile düşük sıcaklıklarda büyütülmesi

III-nitrür bileşik yarı iletkenler ve alaşımları geniş bir elektronik ve optoelektronik cihaz uygulama 
yelpazesi için çok yönlü ve yüksek performanslı malzemeler olarak ortaya çıkmıştır. Yüksek kaliteli III-
nitrür ince filmler yüksek sıcaklıklarda (>1000 °C) kayda değer hızlar ile büyütülebiliyor olsada, bu filmlerin 
sıcaklığa duyarlı cihaz katmanları ve alttaşlar üzerine biriktirilmesi atomik katman biriktirme (AKB) gibi 
düşük sıcaklıklarda gerçekleşen yöntemlerin adaptasyonunu gerektirmektedir. Diğer düşük sıcaklık ince 
film biriktirme teknikleriyle karşılaştırıldığında, AKB, son derece muntazam ve konformal ince filmlerin 
angstrom-altı kalınlık kontrolü ile biriktirilmesini sağlayan, kendi kendini sınırlayan büyütme mekanizması 
ile dikkat çeker. Bu özellikler AKB’yi nanoyapılı şablonların kaplanması ve iyi tanımlanmış kompozisyonlara 
sahip alaşım ince filmlerin hazırlanması için güçlü bir method yapmaktadır. Bu makalede, düşük safsızlık 
konsantrasyonlarına sahip AlN, GaN ve AlxGa1- xN kristal ince filmlerin düşük sıcaklıklarda plazma-destekli 
AKB yöntemi ile büyütülmesi için oyuk katod plazma (OKP) kaynağının kullanımını gösterilmiştir. Bildiğimiz 
kadarıyla, bu çalışmada OKP ve AKB ilk kez birarada kullanılmış, böylece kristal AlxGa1- xN ince filmlerin 
düşük sıcaklıklarda kendi kendini sınırlayan şekilde büyütülmesi ilk defa rapor edilmiştir.
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Süpramoleküler Kimya ve Kimyasal Nanoteknoloji
Çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere 
moleküler veya süpramoleküler sistemle-
rin 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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“Bu çalışmamızda, birbirinden bağımsız 
fonksiyonel mantık kapılarının tasarlanması 
ve bunların singlet oksijen sinyaliyle 
birleştirilmesi gösterilmiştir.”
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“Geniş kullanım 
potansiyellerine rağmen, 
taramalı uç mikroskopisi 
deneyleri vasıtasıyla elde edilen 
sonuçlar, kullanılan ucun yapısal 
ve kimyasal özelliklerine sıkı bir 
bağlılık göstermektedir.”
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Nano Boyutta Yüzey Bilimi  
Sürtünme, korozyon ve heterojen ka-
taliz gibi bilimsel ve teknolojik önem 
arz eden birçok fenomen malzeme 
yüzeylerinde gerçekleşmektedir. Bahsi 
gecen süreçleri yöneten temel pren-
siplerin anlaşılması ise ilgili malzeme 
yüzeylerinin nano boyutta sergiledik-
leri yapısal, mekanik, fiziksel ve kim-
yasal özelliklerin detaylı bir şekilde 
incelenmesiyle mümkün olmaktadır. 
Bu bağlamda, araştırma grubumuzda 
çeşitli malzeme yüzeylerini ve ilgili 
fenomenleri nano boyutta inceleme 
amacıyla taramalı uç mikroskopisi tek-
nikleri geliştirmekte ve uygulamakta-
yız.

Nanotriboloji
Günlük yaşamımızda sıklıkla karsılaştığımız 
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 mikros-
kopisine dayanan nano-manipülasyon teknik-
leri kullanarak metalik nanoparçacıkların çe-
şitli alttaşlar üzerinde sergiledikleri sürtünme 
özelliklerini incelemekteyiz. Sürtünmeyi ara 
yüz yapısı ve kimyasının bir fonksiyonu olarak 
inceleyerek, nano boyutta önem kazanan sür-
tünme kanunlarının tespit edilmesine katkıda 
bulunmayı amaçlamaktayız.

Atomik Kuvvet Spektroskopisinde Ucun Önemi
Atomik çözünürlüklü kuvvet spektroskopisi, 
malzeme yüzeylerinin fiziksel ve kimyasal özel-
liklerinin atomik boyutta incelenmesine yara-
yan yakın zamanda geliştirilmiş bir ölçüm tekni-
ğidir. Tekniğin çok geniş kullanım potansiyeline 
rağmen, deneylerde kullanılan uçların yapısal 
asimetri ve elastiklik gibi özellikleri sonuçların 
doğru yorumlanması konusunda ciddi sorun-
lara yol açmaktadır. Araştırma grubumuzda sa-
yısal benzetim çalışmaları vasıtasıyla uç yapısı 
ve elastikliğinin atomik çözünürlüklü kuvvet 
spektroskopisi ölçümlerine olan etkisini incele-
mekteyiz.

Dr. Mehmet Z. Baykara
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Nanomalzeme ve Nanofotonik Laboratuvarı
Bayındır Araştırma Grubunda, molekü-
ler biyoloji, kimya, fizik, malzeme bilimi 
ve elektronik gibi farklı alanlardan gelen 
araştırmacılar, uygulamalı bilimlerin sınır-
larında yeni kavramlar geliştirme amacıy-
la bir arada çalışmaktadır. Araştırma gru-
bumuzun özellikle üzerinde yoğunlaştığı 
alanlar çok uzun ve düzenli nanotellerin 
üretimi ve cihaz entegrasyonu, kimyasal 
ve biyolojik sensörler için optik yöntemler 
geliştirilmesi, ve çok fonksiyonlu nanoya-
pılı yüzeylerdir. 

Yeni bir nanoüretim tekniği 
Nanoteller, oluşturuldukları malzemede gö-
rünmeyen yeni özellikleri nedeniyle nanotek-
nolojideki en heyecan verici araştırma alan-
larından bir tanesidir. Nanotellerin üretim ve 
karakterizasyonu konularında önemli seviyeler 
kat edilmiş olsa da, nanotellerin büyük ölçekte 
cihazlara entegrasyonunda hala ciddi problem-
ler bulunmaktadır, bu da nanotellerin yaygın 
kullanımını engellemektedir. Araştırma grubu-
muz tarafından tekrarlı ısıl boyut küçültme yolu 
ile üretilen nanoteller ise, kendiliğinden sahip 
oldukları düzen ve olağandışı uzunlukları saye-
sinde bu konuda belirgin bir üstünlüğe sahiptir. 

Kimyasal ve Biyolojik Sensörler
UNAM’daki disiplinlerarası araştırma ortamı 
sayesinde tek molekül seviyesinde ölçüm ya-
pabilen yeni sensör sistemleri ve yapay koku 
algılama teknolojileri geliştirilmektedir. Mik-
rooptik alt grubumuzda, yüksek kalite faktörlü 
mikrokaviteleri kullanarak ve onların rezonans 
dalgaboyundaki kaymaları ölçerek ortamdaki 
analit miktarları tayin edilmektedir. Bu yakla-
şım, mikrotoroidlerin yüzey kimyası kullanılarak 
modifiye edilmesi ile birlikte, tek molekül has-
sasiyetinde yüksek seçicilikte ölçüm yapılma-

sına olanak sağlamaktadır. Fotonik burun alt 
grubumuzda ise, laboratuvarımızda geliştirdiği-
miz optoelektronik burun kavramı üzerinde ça-
lışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, içi boş 
kızılötesi fiberler, uçucu maddelerin kızılötesin-
deki soğurmasının tayininde kullanılmaktadır. 

Fonksiyonel Nanoyapılı Yüzeyler
Yüzeyler üzerindeki nanomühendislik çalışma-
ları, güneş pilleri, kendini temizleyen pencere-
ler ve kimyasal ve biyolojik sensörler gibi ileri 

teknoloji uygulamalarında önemli bir potansi-
yel barındırmaktadır. Grubumuz, fonksiyonel 
nanoyapılı yüzeyleri güneş pillerinin verimli-
liğini arttırmak, çok hızlı patlayıcı sensörleri 
üretmek ve tekrarlanabilir SERS yüzeyleri hazır-
lamak gibi pek çok farklı amaçla üretmektedir. 
Ayrıca, su yoğuşması ve buzlanma engelleyen 
yüzey üretimi konusunda sanayi işbirliklerimiz 
bulunmaktadır.

Dr. Mehmet Bayındır
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“Fiber çekme yönteminin nanoteknoloji 
çağında yeniden keşfi: Nanotel temelli geniş 
alan esnek sensör platformları, faz değişimi 
hafızası, nanoyapılarla güçlendirilmiş 
fotovoltaik, yarıiletken nanofotonik, 
dielektrik metamalzemeler, doğrusal ve 
doğrusal olmayan fotonik ve nanotel temelli 
yüksek performanslı kompozit malzemeler 
gibi yepyeni uygulamaların önünü açan, 
olağandışı uzunlukta nanoyapıların üretimi.”
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“Çeşitli yarı-iletken temelli 
aygıt uygulamalarına 
yönelik fonksiyonel III-
nitrür ve metal-oksit ince 
film ve nanoyapıların 
sentezi için atomik katman 
kaplama (ALD) tekniği 
kullanılmaktadır.”
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Fonksiyonel Yarı-iletken Malzeme ve Aygıtlar

Grubumuzun araştırma odağı, III-nitrür ve 
metal-oksit alaşımları da içeren mikro ve 
nano-yapılı fonksiyonel bileşik yarı-iletken 
malzemelerin sentez ve karakterizasyonu 
ile bu malzemelerin çeşitli kritik 
teknolojilere yönelik, katma değeri yüksek 
aygıt uygulamalarını (sensör teknolojileri, 
esnek ve şeffaf elektronik, yenilenebilir 
enerji, kablosuz haberleşme, ulusal 
güvenlik, vb.) kapsamaktadır.

Grubumuzdaki malzeme araştırmalarında fonk-
siyonel yarı-iletken ince film veya nanoyapılı 
malzemelerin sentezi için başlıca iki malzeme 
sentezi tekniği kullanılmaktadır: kimyasal buhar 

kaplama (termal ve plazma-katkılı ALD) ve fizik-
sel buhar kaplama (DC/RF saçtırma). III-nitrür 
ve metal-oksit alaşımları da içeren çeşitli bileşik 
yarı-iletken malzemeler için sentez reçeteleri 
kapsamlı ve detaylı malzeme karakterizasyon 
çalışmaları (yapısal, kimyasal, optik, elektriksel, 
mekanik ve yüzey morfolojisi ölçümleri) ile ge-
liştirilmektedir. Elde edilen optimal sentez re-
çeteleri kullanılarak çeşitli kritik uygulamalara 
yönelik aygıt  (kimyasal ve biyolojik sensörler, 
mikro/nano-elektromekanik hareketlendirici-
ler, elektronik ve opto-elektronik pasif ve aktif 
komponentler, katalitik/kendini temizleyen yü-
zeyler, güneş pilleri, yeniden yapılandırılabilen 
RF bileşenler, vs.) prototipleri geliştirilmektedir. 
Araştırma grubu olarak temel amacımız yarı-i-

letken araştırmalarına hem malzeme hem de 
aygıt uygulaması alanında aşağıda özetlenen 
çerçevede katkıda bulunmaktır:

1) Yarı-iletken ince film ve nano-yapılı malze-
melerin alternatif sentez teknikleri ile kaplama 
reçetelerinin araştırılması ve geliştirilmesi ve 
disiplinlerarası metot ve malzemelerle birleşti-
rilerek yenilikçi mikro ve nano-boyutlu fonksi-
yonel yarı-iletken malzemelerin üretimi

2) Geliştirilen ince film ve nano-yapılı yarı-ilet-
ken malzemeleri ve sahip olduğumuz standart 
temiz oda mikro ve nano-fabrikasyon teknolo-
jisini kullanarak çeşitli kritik uygulamalara yö-
nelik alternatif, yüksek performanslı ve katma 
değeri yüksek aygıtların üretimi
  

Dr. Necmi Bıyıklı
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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 çözünürülükle 
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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“Elektromanyetik tasarımlar ve nano 
boyutlu yapılar kullanarak plazmon rezonans 
görüntüleme ve spektroskopi için yüzeyler ve 
sistemler geliştirmekteyiz.”
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Aygıtlar ve Sensörler Araştırma Grubu
Aygıtlar ve Sensörler Araştırma Grubu, 
Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir liderliğinde, 
yenilikçi, çip boyutunda, nano ve mikro öl-
çekli işlevsel yapıların gömülü olduğu na-
nofotonik ve optoelektronik platformlar; 
yüksek kalite ve yüksek verimliliğe sahip 
yarıiletken LED aydınlatma aygıtları; FRET 
tabanlı ışık üretimi ve ışık hasadı; enerji 
transferi olgusu ve yarıiletken nanokristal, 
metal nanoparçacıklar, nanoteller gibi iş-
levsel nano yapılar konuları üzerinde ça-
lışmalarını sürdürmektedir.

Bilkent Üniversitesi bünyesinde 2005 yılından 
beri çalışmalarını sürdüren ve çok disiplinli bir 
yapılanmaya sahip olan Aygıtlar ve Sensörler 
Grubu’nun çalışmaları, nano ve mikro boyut-
ta işlevsel yapılar ihtiva eden, yenilikçi aygıt 
ve sensörler için malzemelerin ve sistemlerin 
tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve bun-
ların aydınlatma, enerji, sağlık ve savunma 
uygulamalarında kullanılması üzerine yoğun-
laşmıştır. Grubumuz tarafından üretilen nanok-
ristaller, boyutları değiştirilerek kazandıkları 
ayarlanabilir bant genişliği özelliği sayesinde, 
birçok faydalı elektronik ve optik uygulamada 
kullanılmaktadır. Nanokristallerin çoklu kom-
binasyonlarından istifade edilerek, fotometrik 
özellikleri ayarlanabilir ve yüksek kaliteye sahip 
beyaz ışık üretimi grubumuz tarafından gös-
terilmiştir (Nanotechnology ve Nano Letters). 
Aygıtlar ve Sensörler Araştırma Grubu’nun ge-
liştirdiği, beyaz LED’lere ait fotometrik perfor-
mans, hala en iyi olma özelliğini korumaktadır 
(Optics Letters ve Applied Physics Letters).
Bu çalışmalara paralel olarak, dünyadaki ilk na-

nokristal tabanlı UV sintilatör grubumuz tara-
fından gerçekleştirilmiştir. Bu sintilatör, amorf 
silikon fotovoltaik platform kullanarak, UV’deki 
güneş ışığı dönüşüm verimliliğini iki katına çı-
karmıştır (Optics Express). Ayrıca iyileştirilmiş 
fotovoltaik verimliliği için nanosütun yapılar 
kullanılarak, umut vaat eden sonuçlar elde 
edilmiştir. Aynı şekilde, başka bir nano parça-
cık çalışmasında,  çevresel temizlik için büyük 
ölçüde iyileştirilmiş fotokatalitik etki elde edil-
miştir(Applied Catalysis B: Environmental). 
Yakın geçmişte, koloidal kuantum nokatacık-
larının oluşturduğu geniş alanlı (50 cm × 50 
cm’nin üzerinde) serbest tabaklar oluşturulmuş 
(Nano Letters) ve plazmonik oyuklar içerisin-
de izotropik kuantum noktacıkları kullanılarak 
elde edilen polarize ışıma elde edilmiştir(ACS 
Nano). Grubumuzun yapmakta olduğu bilimsel 
çalışmalar, Avrupa Bilim Kurumu (ESF), Avru-
pa Komisyonu (EC), Amerikan Sağlık Enstitüsü 
(US NIH), TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) ve ülkenin önde gelen özel ve kamu sa-
nayi kuruluşlarınca desteklenmektedir.

Dr. Hilmi Volkan Demir
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“Bu görselde, esnek ve serbest 
duran InP/ZnS kuantum noktacık 
tabakasının, gün ışığı altında (sol)  
ve UV aydınlatma altındaki (sağ) 
görüntüsü görülmektedir. Bu esnek 
ve serbest tabaka, 0.5 m × 0.5 m’den 
daha geniş boyutlara sahip olacak 
şekilde üretilmiştir. Bu üretilen 
yapı, geniş alanlara uygulanabilecek 
optoelektronik uygulamalara 
olanak sağlamakatadır. Bu yapıların 
beyaz LED uygulamaları için uzak 
renk dönüştürücü nanofosforlar 
olarak kullanılabileceği de ayrıca 
gösterilmiştir.”

GÜN IŞIĞI UV AYDINLATMA
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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 
tabanlı cihazlarının üretilebileceğinin gösteril-
mesinin ardından iki-boyutlu ultra ince malze-
meler hem deneysel hem de teorik çalışmaların 
odak noktası olmuştur. 3-boyutta bilinen malze-
melerin 2-boyuta indirgenmesiyle ortaya çıkan 
kuantum etkiler, hali hazırda var olan teknolo-
jiye yeni ilhamlar verip açılımlar sunmaktadır. 
Bu çerçevede amacımız, bu özgün sistemleri 
tasarlayıp işlerlik kazandırmak 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 kimya-
sal bağlarında depolamak ve kullanılabilir hale 
getirmek yeni ve alternatif ve bir strateji olarak 
düşünülmektedir. Bu kapsamda solar yakıt sis-
temi olarak çalışabilecek yeni moleküler tasa-
rımlar üzerinde çalışmakta ve enerji depolama 
kapasitesini  artırma yöntemleri üzerine araştır-
ma yapmaktayız.

Çevre dostu ve yüksek performanslı çimento
Yapı sektöründe yoğun şekilde kullanılan çi-
mentonun üretimi 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 sistem-
lerin mikro ve nano düzeyde sergiledikle-
ri temel davranışlar ve bunların uygula-
maları üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle 
biyolojik uygulamalar için nanolitre bo-
yuttaki 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 yük-
sek sayıda tekrar gerektiren canlılık veya tok-
sikoloji çalışmaları için kullanmaktayız. Bu ça-

lışmalar ile tek hücre boyutunda gözlem 
yapma imkanına kavuşmaktayız. Hücreleri 
damlacıkların içine hapsederek, ve dakika-
da onlarca damlacık oluşturarak tek hücre 
boyutunda istatistiksel analiz yapan sis-
temler geliştirmekteyiz. 

Taşınabilir tanı ve tedavi sistemleri
Grubumuzda taşınabilir tanı ve tedavi sis-
temleri üzerine de çalışmalarımızı devam 
ettirmekteyiz. Mikroakışkan sistemler ile 
çok yakında ilgili olan taşınabilir tıbbi sis-
temler son yıllarda hayatımıza daha çok 

girmektedir. Grubumuzda geliştirdiğimiz 
temel mikroakışkan mekanizmaları mü-
hendislik deneyimimiz ile birleştirerek, 
çok az miktarda numune kullanan, hassas 
ve hızlı ölçüm yapabilen sistemler geliştir-
mekteyiz. Su andaki çalışmalarımız kalp 
krizi algılaması için kullanılan troponin-I 
molekülünün tespitine yönelik bir cihaz 
geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 

Dr. Çağlar Elbüken
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“Mikrodamlacık bazlı akışkan 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 inf-
lamatuvar, stres ve besine duyarlı sinyal 
yolaklarının karşılıklı etkileşiminin obe-
zite, diyabet ve ateroskleroz gibi kronik 
metabolik hastalıklara nasıl sebebiyet 
verdiğidir. Bu hastalık grubu için özgün, 
tedaviye yönelik moleküler hedefler ve 
biyolojik belirteçler bulmak araştırmaları-
mızın asıl amacıdır. Bu amaca ulaşmak için 
kullandığımız interdisipliner yaklaşımlar 
moleküler biyoloji, kimyasal-genetik, RNA 
sekanslaması, proteomik, metabolomik, 
transgenik fareler, gelişmiş görüntüleme 
ve nanobiyoteknoloji yöntemlerini kapsa-
maktadır.  

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-
mamıs 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 mik-
roakışkan sistemleri bir araya getiren bir 
araştırma grubudur. Grubumuzun temel 
odağı nanomalzeme sentezi, manipulas-
yonu ve mikroakışkanlar kullanılarak bu 
malzemelerin yüzeye entegrasyonudur. 
Günümüzde nanomalzeme sentez teknik-
leri büyük çaplı sistemler kullanıldığı için 
reaksiyon koşullarını istenen hassasiyet-
te kontrol edememektedir ve bu sebeple 
üretilen nanomalzemeler boyut ve şekil 
olarak bir örnek olmamaktadır. Mikroakış-
kan sistemler ise nanoparçacık üretimine 
alternatif teşkil ederek sadece sentez iş-
lemlerine 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
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“MiNI Lab nanomalzeme 
teknolojileri için 
mikroakışkan çözümler 
geliştirmektedir.”
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“Programlanabilir düzenlenme 
ile küçük moleküllerin bir araya 
gelmesi ile oluşan nanoyapılar.”
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Biyomimetik Malzemeler Laboratuvarı  
Biyomimetik Malzemeler Laboratuvarı 
(BML) disiplinler arası eğitim anlayışı içe-
risinde, kimya, biyoloji ve malzeme bilimi 
alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Gru-
bumuzda sürdürülen çalışmalar, doğadaki 
biyolojik malzemelerde görülen programlı 
düzenleme yapılarını ve işlevlerini taklit 
eden yeni malzemelerin sentezi ve kullanı-
mı üzerine yoğunlaşmaktadır. Geliştirilen 
yapıların; malzeme bilimi, sağlık ve ener-
ji alanlarında uygulanabilirliği ve enteg-
rasyonu, çalışmalarımızın temel amaçları 
arasındadır. Grubumuz, farklı akademik ve 

endüstriyel gruplarla, ve UNAM’daki diğer 
gruplarla ortak çalışmalarıyla dikkat çek-
mektedir.
Çeşitli fonksiyonel grupları içeren nanoyapılar; 
biyomalzemelerde, rejeneratif tıp alanında, ilaç 
salım sistemlerinde, biyogörüntüleme sistemle-
rinde, katalitik sistemlerde ve yenilenebilir ener-
ji gibi alanlarda önemli rollere sahiptirler. BML 
grubu, bu araştırma alanlarına yönelik; doğadan 
esinlenmiş ve doğayı taklit eden malzemeler, 
yüzey modifikasyonu için akıllı kaplamalar, re-
jeneratif tıbba yönelik biyomalzemeler, katali-
tik nanoyapılar, biyolojik görüntüleme ajanları, 

biyofizik, biyomekanik ve yenilenebilir enerji 
için yeni malzemeler geliştirerek çalışmaları-
na devam etmektedir. Çalışmalarında temel 
olarak, supramoleküler kimyada “program-
lı düzenlenme” olarak bilinen mekanizmayı 
kullanmaktadır. Bu mekanizmanın işlediği 
sistemler, moleküler birimlerin hidrojen bağ-
ları, van der Waals bağları, pi-pi etkileşimleri, 
elektrostatik ve hidrofobik etkileşimler gibi 
kovalent olmayan bağlar aracılığıyla tersinir 
olarak biraraya gelmesine olanak sağlamak-
tadır.

Canlı organizmaları oluşturan peptit, protein 
ya da diğer yaşamsal bileşenlerin, supramole-
küler düzenlenişlerini incelemek ve anlamak; 
temel bilimler için gerekli olmakla birlikte, 
biyolojik sistemlerdeki yapı-görev ilişkilerinin 
ortaya çıkarılmasını kolaylaştırabilir. Grubu-
muzda, doğada bulunan yapı-görev ilişkilerin-
den ilham alarak; glikozaminoglikan benzeri 
peptit nanolifleri, hybrid peptit/polimer yapı-
ları, sıfır ve bir boyutlu katalizler, metal bağ-
lanma ve görüntüleme amaçlı nano-yapılar, 
amiloyid yapılar ilham alınarak oluşturulan 
hidrojeller, biyomimetik yüzeyler, gen ve ilaç 
taşınması için lipozomlar ve peptit nanoyapı-
ları geliştirilmektedir.  

Dr. Mustafa Özgür Güler
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Nanoelektromekanik Sistemler (NEMS)  
Araştırma grubumuz, biyolojik ve çevresel 
problemlerin çözümüne yönelik, yüksek 
hassasiyetli algılayıcılar geliştirmeye çalış-
maktadır. Bu algılayıcıların temel teknolo-
jisi çok küçük boyutlu makinalardır. Küçük 
boyutları sayesinde, bu algılayıcılar fiziksel 
değişikliklere karşı son derece hassastır.  
Araştırmalarımızda, bu küçük makinala-
rı – yani Nano-Elektromekanik Sistemleri 
(NEMS) –  kullanarak moleküler düzeyde 
kütle ölçümü gerçekleştirmekteyiz. Böy-
lelikle 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 kütle-
lerin ölçülmesidir. Şu anda zeptogram (10-21 g) 

mertebesinde kütle ölçümü yapmak NEMS ci-
hazlarıyla mümkündür. Bu hassasiyet seviyesi, 
tek moleküllerin ölçümü için yeterlidir ve bu 
ölçümler 2012 yılında gerçekleştirilmişlerdir. 
Bir molekülün kütlesini ölçmek sayesinde, mo-
lekülün ne olduğunu belirlemek ve dolayısıy-
la verilen bir numune üzerinde biyokimyasal 
analiz gerçekleştirmek mümkündür. 
NEMS yapılarının kütle spektrometresi olarak 
kullanılması için, bu yapıların mekanik salınım 
(rezonans) frekanslarının çok hassas bir şekil-
de ölçülmesi gerekir. Bir mekanik yapının her 
bir rezonans frekansı, o yapının efektif kütlesi 
ve yay sabitine bağlıdır. Deneylerimiz sırasın-
da, mekanik yapının seçilen birkaç titreşim 
frekansını aynı anda takip etmekteyiz. Bir 
molekül yapı tarafından soğurulduğu zaman, 
bu rezonans frekanslarında çok ani kayma-
lar, frekans atlamaları olur. Elektronik ölçüm 
sistemimiz tarafından algılanan bu kaymaları 
kullanarak, yapı üzerine konan molekülün küt-
lesi hesaplanabilir. Bu şekilde bir numuneyi 
oluşturan moleküllerin kütlelerini ölçmek, 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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Kendiliğinden Organize Nanoyapıların Lazer-güdümlü Fabrikasyonu

Maddenin ışık ile kontrolü fikri insanlı-
ğı her zaman cezbetmiştir; doğal olarak, 
malzemelerin lazer ile yapılandırılmasının 
geçmişi lazerin tarihi kadar eskidir. Yakın-
larda, Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi 
ismini verdiğimiz yeni bir teknik geliştir-
dik. Bu teknik ile limitsiz derecede geniş 
alanlarda nanometrik seviyede tekdüzeliği 
sahip nanoyapıları yüzeyin üzerini lazer ile 
tarayarak kontrollü olarak elde edebiliyo-
ruz. 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 organi-
ze yapıların üzerindeki kontrol kapasitemizi ge-
liştirerek çok çeşitli malzeme kompozisyonları-

na sahip, çok çeşitli yüzey yapıları oluşturmaya 
ve katman katman yapılar aracılığıyla üç boyut-
lu yapılara ulaşmaya odaklanmış durumdayız.
Bu çalışmanın temel motivasyonu lazer-malze-
me etkileşimlerinde ortaya çıkan kendiliğinden 
organizasyon süreçlerini nasıl daha etkin ola-
rak kontrol edebileceğimizi anlama arzusudur. 
Daha genel çerçevede ise, biz inanıyoruz ki, pek 
çok fiziksel sistemde bulunan doğrusal olma-
yan mekanizmalardan faydalanarak doğrusal 
sistemlerden elde edilmesi mümkün olmayan, 
müthiş teknolojik faydalar elde etmek müm-
kündür. Bu temel motivasyonun yanısıra, özel-
likle bu tekniğin esnek, düz olmayan, hatta pü-

rüzlü yüzeylere, dolayısıyla standart endüstriyel 
malzemelere uygulanabilir olması sayesinde 
pek çok pratik uygulama sonucunun elde edil-
mesi beklenmektedir. Bu çalışmalar, “Nonline-
ar 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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“Metal-yalıtkan faz geçişi esnasında 
vanadyum dioksit nano-kristalleri. Koyu 
renkli kısımlar metalik iken açık renkli 
kısımlar yalıtkan.  Bu malzeme elektronik 
ve optik anahtar uygulamaları için önemli 
özellikler sergilemektedir.”
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Güçlü Etkileşimli Malzemeler
Yarıiletken endüstrisinde kullanılan stan-
dart malzemelerde bulunmayan, güçlü 
elektronik etkileşimli malzemelerdeki 
serbestlik dereceleri, elektronik ve op-
toelektronik teknolojilerinde önemli ge-
lişmelere yol açacak potansiyele sahip-
tir. 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 büyüklükle-
re geldiğinde bilinen tek-elektron kuramları 
gözlemlenen olguları açıklamakta yetersiz 
kalmaktadır. Metal-yalıtkan geçişi, yüksek 
sıcaklık süperiletkenliği ve muazzam man-
yeto-direnç bu olgulardan sadece birkaçıdır. 
Araştırmalarımız kısmen, güçlü elektronik et-

kileşim gösteren malzemelerden gözlemlenen 
olguların deneysel yöntemlerle incelenmesi ve 
bu patik anlayışın uygulamalarda kullanılmasını 
hedeflemektedir. Araştırmalarımız özellikle va-
nadyum dioksitteki metal-yalıtkan faz geçişinin 
nano-kristallerle elektronik ve optik olarak ça-
lışılarak, bu malzemenin elektronik ve hidrojen 
bağlantılı uygulamalarının 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
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İmplant Yapılabilen Elektronik ve BiyoMEMS

Araştırmalarımız biyomedikal elektro-
niği alanında, daha özel olarak da imp-
lant yapılabilen elektronik alanındadır. 
Biz günlük hayatta klinik uygulamalarda 
kullanılabilecek olan sensör ve cihazla-
rın, teorisini ve üretimini çalışmaktayız. 
Ürettiğimiz implantlar ortopedide erken 
teşhis için ve sinirsel hastalıkların tedavi-
si için kullanılmaktadır. Kemik kırıklarının 
iyileşme süreçlerini takip edebilmek için 
canlıda (in-vivo), metatarsal kemiğinde, 
kablosuz çalışan implantlar grubumuzca 
üretildi. Ayrıca, sinirsel bozukluğu olan 
hastaların fonksiyonel motor aktivitelerini 
yerine getirmek için, siyatik siniri uyaran 
ve bloklayan implant yapılabilen elektrot-
lar da üretildi.

Günümüzde kemik kırıklarının iyileşme süreçleri 
takip edilemediğinden her 10 hastadan birinde 
iyileşme gerçekleşememektedir. Standart rad-
yografi kullanıldığında kemiğin kaynaşmasının 
düzgün olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu 
problemi çözmek için canlıya (in-vivo) implant 
yapılan plakanın üzerindeki mekanik gerinimi 
vücut dışından kablosuz olarak gerçek zamanlı 
ölçmeye imkân veren vücut içerisine yerleştiri-
len (metatarsal kemiği) sensörler ürettik. Sen-
sörlerimiz kemik kırıklarının iyileşme süreçlerini 
takip etti,  doktorlara kırığın iyileşmesini değer-
lendirmesini sağlayacak güçlü bir yeti sundu ve 
erken teşhis yapılmasını sağladı. 

Günümüzde yapılan araştırmalara göre; Avru-
pa’da yaklaşık 14 milyon insan (nüfusun %1,7’si) 
felçlidir ve bunların 2,5 milyon kadarı (nüfusun 
%0,3’ü) omurilik zedelenmesinden dolayı felç-

lidir. Klasik fonksiyonel elektriksel uyarı (FEU); 
ayakta durma, dolaşma, elle kavrama ve bı-
rakma gibi fonksiyonel motor aktivitelerini ve 
sinirsel fonksiyonları yerine getirmeyi amaçlar. 
Fakat klasik FEU, yüksek akım gerektirdiğinden 
dolayı, yüksek enerji kullanımı problemine ne-
den olmaktadır. Bununla birlikte, klasik FEU’da 
verilen akım gerekli yerde lokalize edilemediği 
için verilen akımın vücuttaki başka sinirleri de 
uyarması ve acıya neden olması sorunları or-
taya çıkmaktadır. Bu problemlere karşı, özgün 
elektrokimyasal metodumuzu kullanarak uyarı 
akımını düşürmek ve enerji ihtiyacını azaltmak 
mümkündür. Bu projede, bu yaklaşımı kullana-
rak, dünyada ilk kez esnek ve kablosuz çalışa-
bilen, vücuda implant yerleştirilebilen yenilikçi 
nöroprostatik cihazlar geliştirmeyi hedeflemek-
teyiz. Ayrıca, bu implantlar ile bloklama akımını 

da azaltarak uyarıyı 
lokalize etmek ama-
cındayız. 

Dr. Rohat Melik
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“Ürettiğimiz elektrotlar, 
kurbağanın siyatik sinirinin 
altında olacak ve üzerlerindeki 
iyon-seçici zarlar vasıtasıyla sinir 
etrafındaki Ca2+ iyon miktarını 
değiştirip ayarlayacaktır. 
Bu sayede sinir uyarı eşiği 
düşürülecek ve bloklama 
akımı azaltılarak uyarı lokalize 
edilecektir.”
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Fonksiyonel ve Akıllı Sistemler için Entegre Aygıt ve Sensörler
Çok yönlü ve disiplinler arası bir ekip ve 
uluslararası işbirlikleri: Okyay Group 25’in 
üzerinde lisansüstü öğrenci, mühendis ve 
doktora sonrası araştırmacılardan oluşan 
çok uluslu bir ekiptir. Yarıiletken aygıt ve 
sensörler ile ilgili çalışmaları tüm dünyada 
yankı uyandırmıştır. Okyay Group ulusal 
ve uluslararası araştırma grupları ile işbir-
liklerini ortak projeler, bilimsel yayınlar ve 
öğrenci değişimi ile sürdürmektedir.   

İleri araştırma
Araştırma konuları arasında akıllı malzemele-
re dayalı yenilikçi nanofotonik aygıtların geliş-
tirilmesi, nanokristal, metal nanoparçacık ve 
nanotel gömülü nanoaygıtlar, yeni nesil sığa 
aygıtları, yüksek performans RF ve optoelektro-
nik sensörler, atomik katman kaplama yöntemi 
ile III-nitrür yarıiletken filmlerin geliştirilmesi 
ve bunlara dayalı optoelektronik aygıtlar ve 
nanomalzemeler ile yüksek performans güneş 
gözelerinin geliştirilmesi sayılabilir. Bilkent Üni-
versitesi’nde Okyay Group tarafından bugüne 
kadar başarılmış gelişmeler arasında direnç 
anahtarlamalı aktif ayarlanabilir fotonik yapılar, 
optik özellikleri elektronik yöntemler ile dina-
mik olarak ayarlanabilir akıllı yarıiletken mal-
zemeler, plazma destekli atomik katman kap-
lama yöntemi ile kristal yapılı GaN yarıiletken 
filmlerin kaplama teknolojisi, plazmon destekli 
sıcak elektron toplamaya dayalı yarıiletkensiz 
fotovoltaik aygıtlar, tamamı ALD ile üretilmiş 
yeni nesil sığa aygıtları, rekor seviyede yüksek 
TCR katsayısına sahip kızılötesi uygulamalar için 
malzemeler ve peptit ağları kullanılarak yüksek 
verim artışlı boya uyarımlı güneş gözeleri sayıla-
bilir. Dr. Okyay’ın doktora tez konusu yüksek yo-
ğunlukta çip içi optik iletişim için yeni nesil çok 
küçük optoelektronik anahtarlama aygıtlarının 

geliştirilmesi üzerinedir. Doktora çalışmaları 
sonucu dünyada ilk kez ışık sinyalini elektronik 
ortama dönüştürebilen aygıtı çip ölçeğinde gös-
terilebilmiştir. Ayrıca, dünyanın en küçük CMOS 
uyumlu fotodedektörü başarı ile gösterilmiştir. 

Başarı hikayeleri ve ticarileşme
Ekip üyelerimiz bilim ve teknoloji camiasına 
yaptıkları önemli katkılardan ötürü aralarında 
IEEE ve SPIE gibi kuruluşların da olduğu çok 
sayıda prestijli ödüller almaya hak kazanmak-
tadır. Okyay Group bilimsel araştırmaları 10’un 
üzerinde ulusal ve uluslararası proje ile destek-

lenmektedir. Aralarında Nature Photonics’in de 
bulunduğu prestijli dergiler Okyay Group’un 
çalışmalarına sıklıkla vurgu yapmakta ve RSC 
Journal of Materials Chemistry gibi prestijli der-
giler de bu çalışmaları kapaktan duyurmaktadır. 
Bilimsel ve teknolojik yenilik çalışmalarımızın 
yanı sıra ekip olarak araştırma sonuçlarımızın 
ticarileştirilmesi de bizim için çok önemlidir. Ça-
lışmalardan ilham alarak grubumuz içerisinden 
çıkan bir firma yeni nesil sensörler üzerine, bir 
diğeri ise atomik katman kaplama ekipmanı ge-
liştirilmesi üzerine çalışmaktadır.

Dr. Ali Kemal Okyay
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“Bilimsel ve teknolojik yenilik 
çalışmalarımızın yanı sıra ekip 
olarak araştırma sonuçlarımızın 
ticarileştirmesi de bizim için çok 
önemli.”
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“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 teknolo-
jisine odaklanmıştır. Güçlü, geniş aralıklı, 
fiber tabanlı lazer sistemlerini tasarlıyor 
ve geliştiriyoruz. Bilimsel ve endüstriyel 
uygulamalar için çok yönlü araçlar ola-
rak, kompaktlık, düşük gürültü, enerji ve 
güç bakımından benzersiz performans 
sağlayan, yeni tasarlanan darbeli ve sü-
rekli dalga lazer kaynaklarının geliştiril-
mesi üzerine çalışmaktayız. Devam eden 
araştırma faaliyetlerimiz lazer ile çok çe-
şitli katı ve biyolojik materyallerin etkile-
şimlerinin incelenmesini içermektedir. 
Endüstriyel, savunma ve sağlık alanlarındaki 
yüksek güçlü lazer kaynakları birçok uygulama 
için çok önemli bir hale gelmiştir. Fiber lazer 
sistemlerinde, yeni nesil fiber optik kablolar 
kullanılmaktadır.  Saha tarafından sağlanan 
kullanım kolaylığı ile fiber lazer sistemleri, çok 
az ısınma sorunu, pompalanan ışığın yüksek 
oranda emiliminden dolayı yüksek üretkenlik 
seviyesi, sistemin kullanımı ve optimizasyo-
nu sırasında üretilen yüksek kaliteli ve düşük 
maliyetli lazer ışığı ürettiği için özellikle yüksek 
güçlü lazer sistemleri için tercih edilmektedir.
Fiber lazer araştırmalarımız açısından, temel 

olarak farklı bilimsel ve endüstriyel uygula-
malar için güçlü darbeli ve sürekli atımlı lazer 
kaynaklarının tasarlanması ve geliştirilmesi 
üzerine çalışmaktayız. Aynı zamanda, sistem 
parametrelerinin daha iyi anlaşılması ve kont-
rolü için lazer sistemlerimiz üzerine teorik 
araştırmalar da yürütmekteyiz. Bu güçlü lazer 
sistemleri savunma sanayi de dahil olmak üze-
re farklı endüstriyel alanlarda kullanılabilir.

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

Ayrıca, sıvı içinde lazer ablasyonu ile saf ve 
kararlı nanoparçacıkların üretimi ve istenen 
kullanım alanına göre bu nanoparçacıkların 
uyarlanması üzerine de çalışmalarımız bulun-
maktadır. Nanoparçacık çalışmalarımız farklı 
gruplarla yapılan ortak çalışmalar ve sensör 
geliştirilmesinden biyolojik etkileşimlere ka-
dar geniş bir alanda devam 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 in-
sanlarda kalıtsal hastalıklara neden olan 
mutasyonların tanımlanması ve hücre-
sel mekanizmalarının çözülmesi üzerine 
odaklanmıştır. Genom yolculuğumuz yak-
laşık 25 yıl önce klonlanmış genlerin kro-
mozomal lokalizasyonlarının insanlarda 
ve bir model organizma olan farede hari-
talanması ile başladı. Böylece kalıtsal has-
talıkların moleküler temellerini anlayabil-
dik. Aynı zamanda, geniş ve pek çok neslin 
bir arada olduğu ailelerde klasik bağlantı 

incelemesi yaptık. Bunların sonucunda 
Prader Will Sendromu, Charchot-Ma-
rie-Tooth hastalığı tip 1A, kalıtsal MLH1 
eksikliği ve genetik heterojenitenin ön 
planda olduğu Üner Tan Sendromu (CAM-
RQ) 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 ge-
nomunun 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 
Üniversiteleri ile işbirliği yapıyoruz. Bu araştır-
malar genlerin anlatım profilleri, denetimleri ve 
işlevleri konularında bilgi elde etmemizi sağlı-
yor. Araştırmalarımızın nihayi hedefi insanlarda 
hastalıkla sonuçlanan potofizyolojik süreçlerin 
tanımlanması, etkin tanı ve tedavi stratejileri-
nin geliştirilmesidir.

Dr. Tayfun Özçelik
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Sentetik Biyosistemler ve Biyomühendislik 

Sentetik biyoloji, elektrik ve bilgisayar 
mühendisliğinin prensiplerine dayanarak 
biyolojik temelli sistemlerin ve cihazların 
üretilerek uygulamaya konulmasına odak-
lanan bir mühendislik dalıdır. Grubumuz-
da, tüm hücre biyosensörleri inşa etmek, 
orijinal biyokataliz sistemleri oluşturmak 
ve fonksiyonel nano/biyomateryal üret-
mek için genetik devrelerin uygulanmaya 
konulması ve tasarlanması ile ilgilenmek-
tedir. Aynı zamanda sentetik genetik regü-
lasyon 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 Şeker
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“Nanoteknoloji ve malzeme 
bilimleri gibi yenilikçi 
bilim dalları ile beraber 
düşünüldüğünde sentetik 
biyoloji, yaşamın sırlarını 
ve nano boyuttaki biyolojik 
etkileşimleri anlama 
konusunda bize oldukça 
parlak bir gelecek vaat 
ediyor.”
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“Hücrelerarası matrisin 
mekanik özellikleri 
hücrelerin transkripsiyon 
mekanizmasını ve hücreiçi 
iskeletin özelliklerini 
belirler.”
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Nanobiyoteknoloji
Dr. Tekinay’ın grubu, moleküler biyoloji 
ve nanoteknolojiden yararlanarak hücre 
ve hücre dışı matrisin etkileşiminin anla-
şılması üzerine çalışmalar yapmaktadır. 
Bu etkileşimler sadece büyüme ve gelişim 
sırasında değil ayrıca doku yenilenmesi ve 
yara iyileşmesi sürecinde de hücreler üze-
rinde son derece önemli rol oynamaktadır. 
Bu etkileşimlerin geniş kapsamlı bir şekil-
de anlaşılması, bilginin yenilenebilir tıp ve 
ilaç taşınımı uygulamalarında kullanılması-
na olanak sağlayacaktır.  

Hücre-Hücrelerarası matris etkileşimi
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 kullanmaktayız. Na-
nofiber yapılı ve küresel proteinler ile glikanlar 
başlıca hücre dışı matris elemanlarıdır ve bu 
çevrenin karmaşıklığı her bir öğenin de fonksi-
yonunun analiz edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu 
öğelerin fonksiyonlarını taklit eden basit sen-
tetik sistemler, bu yapıların detaylı moleküler 
karakterizasyonunun yapılmasına olanak sağla-
maktadır.

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, hastalıklar 
ve kazalar sebebiyle hasar gören dokuların 
yenilenmesine imkan sağlayacak yeni sente-
tik platformlar geliştirmekteyiz. Bu sistemler 
kök hücrelerin akıbetini etkilemekle beraber, 
hasarlı yerlere hücre alımını kolaylaştırarak ve 
hızlandırarak, doğal iyileşme sürecine yardımcı 
olurlar. Ayrıca, hücre dışı matris bileşenleri ve 
belirli hücre tipleri arasındaki doğal etkileşim-
leri kullanarak, tedavi amaçlı nano ölçekli ilaç 
taşıma sistemleri geliştirmekteyiz. Bu sayede, 
ilaçlar seçili hedeflerine daha etkin bir biçimde 
taşınmakta ve toksik etkileri de en aza indirile-
bilmektedir. Grubumuz nanofiberler, nanokü-
reler, lipozomlar ve SPION’lar (Süperparamag-
netik demir oksit nanoparçacıkları) dahil çeşitli 
ilaç vektörleriyle çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Ayşe Begüm Tekinay
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İleri Uygulamalara Yöenlik İşlevesel Organik Malzemeler
Araştırma gurubumuzda organik, supramoleküler ve polimer kimyasından 
faydalanarak optoelektronik (LED, katı hal aydınlatma ve güneş pilleri, vs.) 
ve biyosensör/kemosensör alanlarında uygulama bulabilecek çok fonksi-
yonlu yeni malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımlarının gösterilmesi konu-
sunda çalışmalar yürütmekteyiz. 

Işıyan polimerlere dayanan çok fonksiyonlu foto ve kimyasal kararlığı artırılmış na-
noparçacıklar 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 büyüklük-
lerde ve farklı renklerde ışıyan nanoparçacıklar tasarlayıp, sentezleyip bunların orga-
nik fotonik ve biyomedikal uygulamalarını göstermekteyiz. Farklı özelliklerde tasar-
lanmış 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 gerçekleştirebil-
mektedir. Ayrıca, katı hal aydınlatmada uygulama bulacak foto/kimyasal olarak kararlı 
ve farklı çözücülerde şeklini koruyabilecek beyaz ışıyan nanoparçacıklar da sentezle-
yip 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.

Çapraz bağlanmış yamalı ışık saçan nanoparacıkların çıt-çıt 
(klik) tepkimesi ile sentezlenmesi 
Suda disperse olup şeklini koruyan kararlı nanoparçacıklar 
nanofotonik ve biyomedikal uygulamalarda kullanım bula-
caktır.

Çok işlevli konjuge polimer nanoparçacıkların kanser ilacı 
ve hücre görüntülemede floresan işaretleyici olarak kulla-
nımının gösterilmesi
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“Çok işlevli konjuge polymer 
nanoparçacıkların kanser ilacı ve 
hücre görüntülemede floresan 
işaretleyicisi olarak kullanılmaktadır.”
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“Elektrospin yöntemi ile elde 
edilen nanolifler/nanoağlar 
yüksek yüzey alanına, 
nanoboyutta gözenekli 
yapıya, eşsiz fiziksel ve 
mekanik özelliklere ve bunun 
yanı sıra kimyasal/fiziksel 
olarak fonksiyonlaştırılabilme 
esnekliğine sahiptirler.”
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Elektrospin Yöntemi ile Üretilen Fonksiyonel Nanolifler
Elektrospin, çeşitli polimer ve karışımla-
rından, kompozitlerden, sol-jellerden, se-
ramiklerden fonksiyonel nanoliflerin üre-
tilmesi için kullanılan kolay ve ekonomik 
bir tekniktir. Elektrospin yöntemi ile elde 
edilen nanolifler/nanoağlar yüksek yüzey 
alanına, nanoboyutta gözenekli yapıya, 
eşsiz fiziksel ve mekanik özelliklere ve bu-
nun yanı sıra kimyasal/fiziksel olarak fonk-
siyonlaştırılabilme esnekliğine sahiptirler. 
Bu seçkin özellikler ve çok fonksiyonlu-
luk, nanoliflerin/nanoağların, sağlık, filt-
rasyon, tekstil, enerji, sensör, elektronik, 
çevre, gıda, paketleme, tarım gibi pek çok 
alanda kullanılabilecek uygun malzemeler 
olmalarını sağlamaktadır.

Elektrospin Yöntemi ile Üretilen Nanolifler 
Filtrasyon (moleküler filtrasyon, su arıtımı, atık 
temizlenmesi), biyoteknoloji (yara bakım örtü-
sü, kontrollü/devamlı salım sistemleri), gıda ve 
aktif gıda paketlemesi (gıda katkı maddelerinin, 
esansların, antioksidanların ve antibakteriyelle-
rin stabi¬lizasyonu), enerji (güneş pilleri, lazer 
uyarılmış kırılım spektroskopisi), sensör (gaz 
sensörü, biyosensör, ağır metal ve patlayıcı tes-
pit edilmesi, uçucu organik moleküller), tekstil 
(tekstil katkı maddelerinin stabilizasyonu, koru-
yucu giysiler) ve yüksek performanslı kompozit-
ler gibi potansiyel alanlar için orjinal fonksiyo-
nellikleri olan nanoliflerin elektrospin yöntemi 
ile üretilmesi, çalışmalarımızın esas odak nokta-
sını oluşturmaktadır. 

Siklodekstrinler (CD’ler) toroid şeklinde mo-
leküler yapısı olan siklik oligosakkaritlerdir ve 
çeşitli moleküllerle kovalent olmayan inklüzyon 
kompleksler (IC) oluşturabilirler. CD ve IC’ler 
ilaçlarda, fonksiyonel gıdalarda, filtrasyonda, 

devamlı/kontrollü salım sistemlerinde ve teks-
tilde kullanılmaktadırlar; öyle ki, CD ve CD-IC 
içeren nanoliflerin üretilmesi ile CD’lerin biyo-
teknoloji, gıda, filtrasyon, tekstil gibi alanlarda 
kullanımlarının artması beklenmektedir. Poli-
mer kullanmaksızın CD ve CD-IC nanoliflerinin 
ve CD ve CD-IC’ler içeren çeşitli polimerik na-
noliflerin üretilmesi, Uyar Araştırma Grubu’nun 
özel ilgi alanını oluşturmaktadır. Ayrıca atomik 
kaplama tekniği kullanarak nanoliflerin yüze-
yinin fonksiyonlaştırılması, nanoparçacıklar/
nanoyapılar içeren nanolifler elde edilmesi ve 
elektrospin prosesinin temel yapısının ve nano-
liflerin yapı-özellik ilişkisinin anlaşılması, ilgilen-
diğimiz diğer çalışma alanlarıdır.

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 yoğunlaş-
mıştır. Bu konularda hem deneysel hem 
de teorik çalışmalarımız devam ettirmek-
teyiz. Bunlardan başka plazmonik, Raman 
spektroskopisi, biyofotonik, silindirik vek-
tör 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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“Optik cımbız deney düzeneği. 
Mikroskobik parçacıklar 
odaklanmış lazer ışınına 
hapsedilerek mikroskop altında 
hassas bir şekilde hareket 
ettirilmektedir.”
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Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemleri  

Enerji depolama sistemleri günümüzün 
en önemli araştırma konularından biridir. 
Araştırma grubumuzda kullanıcı elektro-
nikleri, elektrikli arabalar ve şebeke enerji 
depolama gibi çeşitli uygulamalara yöne-
lik, dayanıklı ve yüksek enerji depolama 
kapasitesine sahip “daha iyi” piller geliş-
tirmeyi 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 kullanı-
lan gözenekli yapıya sahip katot malzemeleri bu 

pil sisteminin en önemli bileşenlerinden biridir. 
Araştırma grubumuz lityum-oksijen pillerin ihti-
yaçlarına ve özelliklerine göre özel olarak dizayn 
edilmiş nano-yapılı katotlar geliştirmeyi amaç-
lamaktadır. Bunun yanı sıra ilgi alanlarımız ara-
sında katot katalizörlerinin, lityum anodunun 
yüzeyinin yan reaksiyonlardan korunmasına yö-
nelik ince film kaplamaların ve dayanıklı elekt-
rolit solüsyonlarının geliştirilmesi de bulunmak-
tadır. 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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ÖDÜLLER

UNAM Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgür Güler, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen 2013 Teşvik Ödülü’nü 
aldı. TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 40 yaşın altında olan ve uluslararası düzeyde bilime 
önemli katkı sağlamak için gerekli niteliklere sahip olduğunu kanıtlayan bilim 
insanlarına verilmektedir.

Dr. Mustafa Özgür Güler 2013 TÜBİTAK Teşvik Ödülünü aldı

UNAM araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Engin Durgun,  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanında 
2013 seçkin genç bilim adamı (BAGEP) ödülünü aldı. Bu ödül, Bilim Akademisi Derneği 
tarafından Türkiye’de çalışan seçkin genç bilim insanlarını teşvik etmek ve desteklemek 
amacıyla ilk kez verilmiştir.

Dr. Engin Durgun 2013 Bilim Akademisi-BAGEP Ödülünü aldı

UNAM araştırmacılarından Yrd. Doç. Dr. Necmi Bıyıklı ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Baykara 2013 Mustafa Parlar Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödül, 
Mustafa Parlar onuruna, genç bilim adamlarına başarılarının takdir edilmesi 
amacıyla verilmektedir.

Dr. Necmi Bıyıklı ve Dr. Mehmet Baykara 2013 Mustafa Parlar Araştırma Teşvik 
Ödülünü aldı
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Doç. Dr. F. Ömer İlday, “Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi (NLL)” isimli ERC projesinde 
ultrahızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullanarak malzemelerin önce 2 boyutta, 
ardından 3 boyutta kendiliğinden oluşum mekanizmalarıyla nanoyapılandırılmalarını 
hedefliyor. NLL projesi sayesinde nanoelektronikte potansiyel olarak büyük getirileri 
olabilecek bir teknik Türkiye’de geliştirilecek ve bu teknik nanoelektronik, yüksek 
teknoloji camlar gibi alanlarda uygulamaya aktarılabilecek. Ayrıca devrimsel olabilecek 
3 boyutlu yazıcı teknolojilerine bir aday olarak ultrahızlı lazer ile nanometrik boyuttan 
başlayarak 3 boyutlu yapıların sentezlenmesi ve ultrahızlı lazer teknolojisinin Türkiye’deki 
gelişimi desteklenmiş olacak. 

2 milyon Avro’luk proje 1 Haziran 2014’te başlayacak ve Mayıs 2019’da tamamlanacaktır.

Dr. Ömer İlday Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Consolidator Grant desteğini aldı

Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay’ın METARNAFLAMMATION isimli ERC projesi Türkiye’den 
Yaşam Bilimleri alanında kabul alan ilk proje oldu. Erbay, damar sertliği ve 
kalp krizinin tedavisi için moleküler biyolojiye dayalı yeni ilaç hedeflerinin 
geliştirilmesini amaçlıyor. METARNAFLAMMATION Projesi metabolizma ile 
bağışıklık sisteminin kesiştiği moleküler nodların tanımlanmasında önem 
taşıyacak. Diyabet, kanser, damar sertliği gibi birçok kompleks hastalığın 
moleküler patolojisinin aydınlatılmasında faydalı olacak. 5 yıl boyunca Bilkent 
Üniversitesi’nde yürütülecek olan bu ERC projesi sayesinde Erbay, Türkiye’nin 
birincil derecede ölümlere ve hastalığa bağlı ekonomik güç kaybı sebeplerinden 
olan kalp ve damar hastalıkları için ilaç geliştirilmesine öncülük edecek.

1,5 milyon Avroluk bütçeyle desteklenecek proje 1 Ocak 2014’te başladı ve Aralık 
2018’de tamamlanacak.

Dr. Ebru Erbay Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Starting Grant desteğini aldı
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BİLİMSEL VE SOSYAL FAALİYETLER

Bu çalıştay Bruker Biospin, Anatek, Bilkent Üniversitesi, UNAM, UMRAM ve FMP Berlin’in katkılarıyla Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenmiştir.

Çalıştay kapsamında NMR alanında uzman araştırmacıların konuşmalarına yer verilmiştir. Toplamda 65 katılımcının olduğu çalıştayda seminerler, 
dersler ve NMR kullanım eğitimi verilmiştir. 

Nükleer Manyetik Rezonans Çalıştayı
10-11 Ekim 2013

3. Uluslararası Temiz Oda ve Kritik / Sürdürülebilir Teknolojiler Çalıştayı - Yenilenebilir Enerji
24 Haziran - 6 Temmuz 2013

Bu çalıştay UNAM, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim 
Organizasyonu (UNIDO), T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), 
ve T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından organize edilmiştir. 
Bu yıl 3.sü yapılan seminer UNAM’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayın ilk haftasında katılımcılara yenilenebilir enerji 
konusunda seminerler ve dersler verilmiştir. Ayrıca 
katılımcılara UNAM Temiz Oda Laboratuvarı’nda öğretim 
üyemiz Dr. Necmi Bıyıklı tarafından deneysel eğitim 
verilmiştir. Çalıştaya katılan araştırmacıların birçoğu ilk defa 
temiz odada çalışma fırsatı bulmuştur. 

Çalıştayın ikinci haftasında ise sosyal faaliyetlere de yer 
verilmiştir. Seminere katılmak amacıyla UNAM’da buluşan 
farklı ülkelerden birçok araştırmacı Kapadokya gezisine 
katılmıştır. Çalıştay kapanış seremonisi ve kapanış yemeği ile 
son bulmuştur. Başarılı katılımcılara sertifika verilmiştir.

ÇALIŞTAYLAR

Çalıştay 19 ülkeden 50 araştırmacının katılımı ile gerçekleştirildi
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Bağlantı Noktası dergisi UNAM direktörü Dr. Mehmet Bayındır ile yapılan bir röportaj yayınladı. 
Derginin Şubat 2013 sayısında 5 sayfa yer bulan röportajda geleceğin teknolojilerini geliştirmek için 
nanoteknoloji araştırmalarının önemine dikkat çekildi. 

Dr. Bayındır’ın da vurguladığı gibi geleceğin bilimi olan nanoteknoloji alanında dünya çapında devam 
eden yarışta ilk sıralarda yer alabilmemiz bugünden yaptığımız yatırımlara bağlıdır. Türkiye’nin 2023 
yılı için hedeflediği kişi başına 25,000 dolar gelir için yüksek katma değerli ürünler pazarında söz 
sahibi olması gerekmektedir. Bu da ancak nanoteknoloji gibi yenilikçi ve yüksek teknoloji gerektiren 
alanlarda yapacağımız hamlelerle mümkündür.

UNAM, 2013 yılında 35 seminer düzenlemiştir. Bu 
seminerlere ülkemizden ve yurtdışından başarılı 
araştırmacılar davet edilmiş ve birikimlerini pay-
laşmışlardır. Ayrıca seminer sonrasındaki ikramlar 
ve tartışma ortamı ile, UNAM çapında tüm araş-
tırmacıların bir araya gelmektedir. Bu da araştır-
macıların bilimsel yönden olduğu kadar sosyal 
olarak da etkileşimini sağlamaktadır.

MSN seminer serisi

TRT Radyo-1 “Bilim ve Teknoloji Dünyası” programında 
UNAM’dan üç öğretim üyesini ağırladı

Türkiye’deki nanoteknoloji araştırmaları üzerine

Dr. Ali Kemal Okyay - Nanoteknolojinin optoelektronik uygulamaları
Dr. Bülend Ortaç - Lazerler ve uygulamaları
Dr. Engin Durgun - Nanoteknoloji için bilgisayar destekli çalışmalar

Doç. Dr. F. Ö. İlday  tarafından verilen “Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi” semineri
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PATENTLER

Patent no. Yazar(lar) Başlık Yer Tarih Statü

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

25 Aralık 2013 tarihinde UNAM, Cyberpark “En çok patent alan firma” ödülünü kazandı.
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