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Bilkent'te ‘Ulusal Laboratuvar’ olarak hizmet vermenin öncü rolünün farkında olan  
Bilkent Üniversitesi UNAM, insanlığın ve doğanın faydasına olan katma değeri ve  
olumlu ilerlemeyi sağlayacak kaliteli bilgi ve iş gücünü üretmek için başarılı olmaya ve  
Bilkent sınırlarını aşmaya çalışmaktadır.

Bilkent UNAM, bilim ve teknolojide mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemektedir. Durağanlık; 
sürdürülebilir ve ölçeklenebilir başarı ve ilerleme için bir seçenek değildir. UNAM daima  
gelişmeli ve uluslararası rekabet içinde olmalıdır. Bu nedenle, Bilkent UNAM, önde gelen ulusal 
laboratuvar modelinin temelini mükemmellik üzerine kurmalı ve ileriye taşımalıdır.

UNAM HAKKINDA

Geleceği İnşa Et
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hayal et.

düşün.

çalış.

meydan oku.

ilham ver.

unam.

gülümse.
UNAM, 6550 no.lu kanun kapsamında desteklenmektedir. Bu destek için;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu,
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu,

Yükseköğretim Kurulu - YÖK ve
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK'a

teşekkür ederiz.
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Toplumsal ve ekonomik faydalara 
dönüştürülecek yüksek etkili yeni bilgiler 

üretmek,

Katma değeri yüksek teknoloji platformları 
kurmak; gelişmiş Ar-Ge yeteneği ve 
yetkinliği üretmek hedeflenmektedir.

Geleceğin liderleri olacak nitelikli 
insan kaynağı yetiştirmek ve

Dolayısıyla UNAM’da ilkesözümüz:  

Bilim ve Teknolojide

Mükemmeliyet

UNAM'ın misyonu, bilginin üstünlüğüne ve rekabet gücüne dayanarak, nanoteknolojide ve onunla ilgili 
tüm alanlarda mükemmeliyeti yakalamaktır. Bunun için;

UNAM MİSYONU

01 02 03
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Dünya standartlarında bilim-teknoloji 
merkezi ve bilgi topluluğu liderliği için,

Geleceğin akademik ve teknik 
liderlerini yetiştirmek için,

Nanoteknoloji, malzeme bilimleri ve 
mühendisliği ile ilgili tüm alanlarda, 
yaratıcı fikirler ve kaliteli bilgi üreterek 
geleceğin Ar-Ge'sini şekillendirmek için,

UNAM VİZYONU
UNAM Misyonu doğrultusunda, Vizyonumuz şunlardan oluşmaktadır:

Dünya standartlarında sürdürülebilir yetkin 
altyapı öncülüğü yapmak, 
 
Küresel olarak başarılı bir 'ulusal 
laboratuvar' modeli oluşturmak ve insan 
merkezli, kurumsallaşmış ve profesyonel 
yönetim önderliği yapmak;

Fikirleri ve bilgiyi toplumsal ve ekonomik 
faydalara için dönüştürerek Ar-Ge 
çalışmalarında iz bırakmak ve 

Yüksek teknolojili ekosistemi geliştirmek ve 
sistematik yeniliklerle UNAM'ın başarısını ve 
sürerliğini güvence altına almak.

Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve 
Nanoteknoloji Enstitüsü’nde lisansüstü 
eğitimi ve en ileri Ar-Ge çalışmaları teşvik 
etmek, yetenekli bilim insanlarını çekmek 
ve nitelikli Ar-Ge işgücü eğitmek, 
 
 
Altyapımızı kullanarak gelişmiş tekniklerin 
pratik eğitimlerinin verilmesini sağlamak;

01 02 03

2018 UNAM Faaliyet Raporu

www.unam.bilkent.edu.tr

5



“ULUSAL LABORATUVAR”  
OLARAK UNAM MODELİ

UNAM Ana Binası
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Bilkent’te Ulusal Laboratuvar olarak kurulan ‘Bilkent Üniversitesi UNAM’, malzeme bilimi ve mühendisliği, elektrik ve elektronik 
mühendisliği, makine mühendisliği; fizik, kimya ve moleküler biyoloji gibi çeşitli disiplinleri kapsayan nanobilim ve nanoteknoloji 
alanlarında küresel düzeyde bilimsel ve teknolojik üstünlüğü teşvik etmektedir.

Seçkin öğretim üyelerimiz (45’in üzerinde öğretim üyesi) ve ‘açık laboratuvar’ konseptiyle (400’ün üzerinde cihaz) iftihar ettiğimiz 
dünya standartlarındaki araştırma altyapımız, yaklaşık 400 araştırmacı ve personelin birinci sınıf bilimsel araştırmalarını yürütebilmeleri 
için disiplinlerarası ekosistemde enerjik bir Ar-Ge ortamı sunmaktadır. UNAM öğretim üyeleri, ERC (Avrupa Araştırma Konseyi), EMBO 
(Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) ve NIH (ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü) programlarını da içeren, ulusal akademi üyelikleri, çok sayıda 
ulusal ve uluslararası sayısız prestijli ödül ve bağış ile büyük ölçüde tanınmıştır.

Bir kalite ölçütü olarak Nature İndisli dergilerdeki yayınlara göre Bilkent UNAM'ın araştırma enstitüsü olarak ülke çapında birinci sırada 
yer aldığı görülmektedir. UNAM, bugüne kadar Nature Indisli dergilerdeki yayınların yaklaşık %7,2'sine katkıda bulunmuştur.

Bilkent’teki UNAM altyapısı, 100 Milyon TL’den fazla işletme ve yatırım bütçesi ile 6550 sayılı Araştırma Altyapı Desteği kanunu 
kapsamında özel ve büyük ölçekli bir program için seçilmiştir. Bu destekle, Bilkent UNAM, şu anda endüstriden (91 şirket) ve akademiden 
(102 üniversite) 1.350 kullanıcıya hizmet veren ulusal bir laboratuvar olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, UNAM ileri teknolojili 
ticarileştirme faaliyetlerinde, başarı öykülerine katkıda bulunmuştur (21 filiz şirket, 93 patent). 

UNAM, yoğun ve başarılı Ar-Ge programlarının yanı sıra Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (MSN) Lisansüstü 
Programı'nda kalifiye araştırmacılar da yetiştirmektedir. Bugün Bilkent UNAM lisansüstü mezunları Ar-Ge alanında çokça aranan 
elemanlar olmuşlardır. 

UNAM, lisansüstü ve doktora sonrası araştırmacı ve bilim insanları ile sürekli büyütmektedir. Nanoteknolojide ve ilgili tüm alanlarda ulusal 
ve uluslararası yetenekler için cazip bir araştırma enstitüsü olan UNAM, Bilkent Üniversitesi Doktora/Yüksek Lisans Bursu ve SANCAR 
Doktora Sonrası Bursu da dâhil olmak üzere rekabetçi destek programlarını kullanarak beyin göçünü tersine çevirmeye 
 katkı amaçlamaktadır.

İdari Özet

UNAM Direktör Ofisi

BUGÜNÜN UNAM'I

UNAM İAL Binası
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Y Ö N E T İ M

UNAM Yönetim Kurulu seçkin üyelerden oluşan
bağımsız bir kuruldur.
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UNAM YÖNETİM KURULU

METE ÇAKMAKCIADNAN AKAY HİLMİ VOLKAN DEMİR

FARUK ECZACIBAŞI ATAÇ İMAMOĞLU ANIL YILMAZVAHİT ERDEM

ABDULLAH ATALAR
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DİREKTÖRÜN MESAJI
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"Bilgi güçtür"
Dünyada hiç bitmeyen uluslararası bir bilgi yarışı var. Bir şeyler yapsak da yapmasak 
da şu sorular hep gündemimizde: Şimdi bu yarışta neredeyiz? Gelecek nesillerimiz bu 
yarışın neresinde olacak?

Bilkent UNAM, Türkiye’de ve bölgede bilginin üretildiği bir zirve olarak öne çıkmakta ve 
bilginin hızla aktarıldığı ağlarla dünyadaki birçok mükemmel zirveye bağlanmaktadır. 
Ulusal Laboratuvar olarak, Bilkent UNAM, bu amaca hizmet etmek için en üst düzeyde 
bilgi üretmeye, ileri teknolojiler ve öncü ürünler geliştirmeye ve geleceğin liderlerini 
yetiştirmeye devam etmelidir ve edecektir. 

Bu amaçla, UNAM'ın misyon ve vizyonu, bu hedeflere ulaşmak için evrensel değerlerde 
gerekli eylemlerle birlikte açıkça belirtilmiştir. Bu yolculukta, stratejik hedeflerimize 
ulaşmak için en kritik ve önemli esas insanlarımız ve onlara verdiğimiz değerdir. 

Bu yolculukta, stratejik hedeflerimize ulaşmadaki kesintisiz destekleri için Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu – YÖK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu – TÜBİTAK, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim 
Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları 
Kurulu ve Üniversitemize şükranlarımızı sunuyorum. Kurumsal 
yapımızın temellerini oluşturan vizyoner katkıları için Yönetim Kurulu 
Üyelerimize ve  “bilim ve teknolojide mükemmeliyet” hedefimizi 
gerçekleştirmek için özverili çalışmalarıyla fark yaratan tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
 

Profesör Hilmi Volkan Demir
UNAM İcra Kurulu Başkanı
Direktör
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01

93 PATENT

87 LABORATUVAR
>240 ORTAK EKİPMAN

02

393 ARAŞTIRMACI VE 
DESTEK EKİPLERİ

127 ÖDÜL

03

>1.350 KULLANICI

Sayılarla UNAM

10.464 m2

07 08 09
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421 TAMAMLANMIŞ TEZ

229 NATURE İNDİSLİ
DERGİ MAKALESİ

NIP
10

216  ARGE PROJESİ

11

1.249 ÜZERİNDE
SCI DERGİ YAYINI

21 FİLİZ
ŞİRKET

12

Sayılarla UNAM

04 05 06

126 ETKİ DEĞERİ 10 
ÜZERİ DERGİDE MAKALE
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Sayılarla UNAM
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Sayılarla UNAM
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Sayılarla UNAM
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Sayılarla UNAM
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Lazer ve Spektroskopi

Nanofabrikasyon, Mikrofabrikasyon (Temizoda)

Nanogörüntüleme & Malzeme Karakterizasyon

Sağlık Bilimleri

Nanokimya

Nanomalzemeler, Nanoaygıtlar

Nanofotonik, Nanoelektronik, Nanomekanik

UNAM Ana Binası, her katta farklı temel kapasiteleri 
barındıracak şekilde organize edilmiştir.

UNAM Binaları

10.464 m2

Toplam Alan
 

UNAM, toplamda 10. 464 m2 üzerine kurulmuş iki bina 
(UNAM Ana Binası ve UNAM İAL Binası) ve bir de ayrı 
laboratuvarda (Yüksek Hassasiyetli Üretim Laboratuvarı); 
400’ü aşkın cihazı, 87 laboratuvarı ve 856 m2 alana sahip 2 
ayrı temiz odası ile, geniş bir yelpazede bilimsel araştırmaya 
ve teknolojik gelişmeye ev sahipliği yapmaktadır.

UNAM Ana Binası
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Temiz Oda

Laboratuvarlar

Ofisler

Ulusal bir laboratuvar olan UNAM, sürekli olarak büyümekte ve gün geçtikçe daha fazla bilim insanına ve araştırmacıya 
erişmektedir. Bu büyüme, merkezimizin bilimsel çıktıları ve teknolojik sonuçlarına yansımaktadır.

UNAM’ın sağladığı olanaklar, 333’ü grup kullanıcısı, 1020’si de saatli kullanıcılar olmak üzere toplamda 1350 kullanıcı 
tarafından değerlendirilmektedir. Araştırmacılarının ve projelerinin sayısı arttıkça UNAM, yüksek etkili araştırmalar ve 
yetenekler için ilgi merkezine dönüşmektedir.

UNAM İAL 
(İleri Araştırma Laboratuvarı) Binası

 

Laboratuvar
TOPLAM

87
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Morötesi Işık Altında Koloidal Kuantum Noktalar 
UNAM’da sentezlenmiş, yalnızca birkaç nanometre kalınlığında ve 
farklı boyutlardaki kuantum noktalar morötesi ışık altında farklı 
renklerde ışık saçıyor.
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ÖZGÜR YILDIRIM DÖNÜŞ TUNCEL
Yardımcı Direktör 
Altyapı Müdürü 

(Operasyon, İnovasyon)

Yardımcı Direktör
(MSN Lisansüstü Programı, Mezunlar)

T. SERKAN KASIRGA
Yardımcı Direktör 

(Akademik İlişkiler, Stratejiler)

DİREKTÖR OFİSİ
UNAM direktör ofisi, idari ve akademik işlemleri koordine etmek ve yürütmek, altyapıyı çalışır halde ve güncel 

tutmak, teknolojik gelişmeleri ve bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak, akademi ve endüstri ile iş birlikleri 
başlatmak, finansal sürdürülebilirliği garanti altına almak, insan kaynaklarını yönetmek ve strateji geliştirip 

uygulamak ile ilgili alanlarda faaliyetlerini yürütmektedir.

HİLMİ VOLKAN DEMİR
Direktör
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UNAM İdari Ofis

DUYGU BERBEROĞLU
Sanayi İş Birliği ve Teknoloji 

Girişimciliği

FATİH BÜKER
İş Güvenliği,

Bakım - Onarım

MURAT DERE
Altyapı

MUSTAFA DOĞAN
Bilişim Teknolojileri

METE DUMAN
Grafik Tasarım

FUNDA EKER
Satın Alma

MUHAMMED EMİN GÜRBAY
Bakım - Onarım

DUYGU KAZANCI
İdari

UMUT SİNANOĞLU
Muhasebe

AYŞEGÜL TORUN
İnsan Kaynakları,

Lisansüstü Programı

OLCAY ÜNDAL
Finans

SONGÜL ZEYBEK
Finans
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UNAM Operasyon Ekibi

UNAM Annual Report 2018

SEMİH BOZKURT
Mühendis

İSA MURAT ÇALIK
Mühendis

GÖKÇE ÇELİK
Takım Lideri

ZEYNEP ERDOĞAN
Takım Lideri

MUSTAFA GÜLER
Takım Lideri

MURAT GÜRE
Takım Lideri

ABDULLAH KAFADENK
Teknik Uzman

ENVER KAHVECİ
Takım Lideri

ESRA ARMAN KARAASLAN
Mühendis

ÖVÜNÇ KARAKURT
Mühendis

ERGÜN KARAMAN
Teknisyen

MUSTAFA ÖZER
Teknisyen

FİKRET PİRİ
Teknisyen

ZEHRA VELİ
Mühendis
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UUNAM Hakkındaki Görüşler
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“…'Türkiye Optimali', bilim, kültür, eğitim, teknolojiler, ekonomi, siyasi irade, etik ve değer sistemlerinde çok kapsamlı ve çok boyutlu 
stratejilerin geliştirilmesini gerektiriyor. Nanobilim ve nanoteknolojinin buna katkısı; üst tabakaya, sosyo-ekonomik eğilimlerin çok önemli 
bir altküme olarak taşınması ve çok faktörlü, çok sektörlü verimlilik ve katma değer artışı sağlayarak sistemde bir katalizör olması 
olacaktır. Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi UNAM, bu araştırmanın üst sınırında, 'Türkiye Optimali' ve en yüksek uluslararası bilim 
hedeflerine yaklaşma sürecinde yer almaktadır…”

Profesör Orhan Güvenen
Bilkent Üniversitesi ve UNAM

“…Doktora çalışmam sırasında, Güney Kore'den Singapur, Almanya ve ABD'ye kadar dünya çapında sayısız araştırma 
laboratuvarını ziyaret ettim ve onlarla işbirliği yaptım. Gittiğim tüm enstitüler arasında UNAM'ın kesinlikle en iyilerden biri 
olduğunu söylemekten her zaman çok gurur duydum. UNAM’ın dünya standartlarında araştırma altyapısı ve tek bir bina içindeki 
imkânları, çeşitli altyapı ve birikime sahip araştırmacılar için en ileri düzeyde araştırma yapabilsinler diye son derece verimli 
bir ortam sağlamaktadır. UNAM'da araştırmacılar binadan hiç çıkmadan, yeni malzemeler sentezlemekte, ortaya çıkan bu 
malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyebilmekte ve ayrıca bu nano malzemelere dayanarak prototip 
cihazları üretebilmektedir. UNAM, sağladığı bu olanaklarla bilimsel mükemmelliği teşvik ederek araştırmacıların dünyanın önde 
gelen uzmanları olmalarına imkân tanımaktadır. Sonuç olarak, UNAM'ın sağladığı tüm kaynaklar için minnettar hissediyorum... " 
 
Dr. Burak Güzeltürk, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora ve UNAM'16 
Şu anda, Doktora Sonrası Araştırmacı, Stanford Üniversitesi, ABD

UNAM Hakkındaki Görüşler
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UNAM Hakkındaki Görüşler

…Doktora sırasında UNAM'ın eşsiz entelektüel ekosistemine ve deneysel altyapısına erişme fırsatım oldu. UNAM'ın dünya 
standartlarında araştırma olanakları ve disiplinlerarası araştırma ortamı, önemli miktarda yeni bilgi ve teknik/bilimsel beceriler 
edinerek ve ufkumuzu genişleterek ileri seviye araştırma yapmak ve iyi eğitimli bilim adamları olmak için bize muazzam 
fırsatlar sağladı. Bu nedenle, UNAM mezunu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum…”

Dr. Yusuf Keleştemur, Bilkent Üniversitesi MSN Doktora ve UNAM’17
Şu anda, Doktora Sonrası Araştırmacı, ETH Zürih
İsviçre

“…Doktora çalışmalarımı UNAM'da Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji programı kapsamında 2012-2017 yılları arasında 
tamamladım. Bu süre zarfında farklı disiplinlerden araştırmacılarla çalışma ve tüm bilimsel düşüncelerimi geliştirme fırsatım 
oldu. Tüm dünyada birçok araştırmacı tarafından tanınan ve takip edilen bir enstitünün üyesi olduğum için kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Bana bu imkânı sunan UNAM'a teşekkür ederim…”

Dr. Melike Sever, Bilkent Üniversitesi MSN Doktora ve UNAM’17
Şu anda, Doktora Sonrası Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi

…UNAM’da fizik, kimya ve malzeme biliminin çeşitli alanlarında hem deneysel hem de teorik olarak yapılan yüksek etkili 
çalışmalar çok ilgimi çekti. Hesaplamalı malzeme bilimi, ileri optik ve optoelektronik alanlarında yapılan çalışmalar ve 
kendinden montajlı ve yumuşak malzemelerin teorisi ve pratiğinden özellikle etkilendim. Weizmann Enstitüsü'nün bilim 
insanlarıyla pek çok ortak ilgi alanları görüyorum ve gelecekteki iş birlikleri için sabırsızlanıyorum…”

Profesör Leeor Kronik
Weizmann Bilim Enstitüsü
İsrail
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UNAM Hakkındaki Görüşler

“…Doktora programım sırasında UNAM'ın birinci sınıf araştırma tesislerine erişme fırsatım oldu. Sıcak çalışma ortamı 
ve zengin araştırma ekipmanları, yüksek kaliteli araştırmaları sürdürmemize yardımcı oldu. Cambridge Üniversitesi’nde 
çalışırken, bizim (UNAM’ın mezunları) dünya çapında araştırma yapabildiğimizi, dünyanın önde gelen araştırma enstitüleriyle 
rekabet edebildiğimizi ve gerekli tüm eğitim, yetenek, yeterlilik ve özgüvene sahip olduğumuzu açıkça görebiliyorum. Bu 
nedenle, UNAM'da eğitim almış bir bilim adamı olduğum için çok şanslı hissediyorum…”

Dr. Talha Erdem, Bilkent Üniversitesi EE Doktora ve UNAM’16
Şu anda, Doktora Sonrası Araştırmacı, Cambridge Üniversitesi
İngiltere

“…Bugün UNAM’ın, yenilikçilik konusunda belirgin bir liderlik ve sezgiye sahip genç ve çok aktif araştırmacıların çok hoş bir 
düzeneği temsil ettiğini, yüksek araştırma notu ve güçlü teknoloji odaklı ruhu olan yaratıcı ve arkadaş canlısı bir atmosferde 
olduklarını bildirmekten büyük zevk duyuyorum. Kuşkusuz, gelecekte UNAM'ın yeni başarılarına tanık olacağız!...”

Profesör Sergey Gaponenko, Nanofotonik Merkezi Bilimsel Yöneticisi
Stepanov Fizik Enstitüsü, Belarus Ulusal Bilim Akademisi,  
Belarus

“…UNAM'ın başarılarından etkilendim. UNAM güçlü öğretim üyeleri ve çok sayıda hevesli genç öğrenci ve doktora sonrası 
araştırmacılarıyla nano teknolojik araştırmalarda ön sıralarda yer alıyor…”

Profesör Andrey L. Rogach
ACS Nano Editörü
Hong Kong Şehir Üniversitesi
Hong Kong
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UNAM Hakkındaki Görüşler

“…UNAM, multidisipliner ve dinamik bir iş ortamı sağlar. Öğrencilerin cihazları kendi başlarına kullanmasına izin verilir. Bu 
nedenle, doktora çalışmalarımda UNAM'da bulunan hemen hemen tüm karakterizasyon ekipmanlarında deneyim kazandım. 
Bugün UNAM'dan bölünerek kurduğum (spin-off) Nanodev Scientific, yüksek teknoloji ürünü optik karakterizasyon araçları ve 
aletleri üretiyor ve ürünlerimin kalitesini garanti etmek için UNAM'daki harika deneyim ve eğitimimi kullanıyorum…”

Dr. Okan Önder Ekiz, Bilkent Üniversitesi MSN Doktora ve UNAM’15
Nanodev Scientific’in Kurucusu ve CEO’su

“…UNAM'daki bilimsel ortamın zenginliği, doktora adayları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ana çalışma alanınız fizik, kimya ve 
biyolojinin klasik tanımlarını aşıyorsa, UNAM çalışma yerinizdir. UNAM, kariyer öncesi bilim adamları için zengin bir sosyal 
ortamı teşvik ederek iş birlikçi araştırmalar için yeni yollar açar. UNAM’da ki araştırma düzeyi, dünya standartlarındaki 
diğer araştırma kurumlarıyla rekabet ediyor…”

Dr. Tolga Tarkan Ölmez, Bilkent Üniversitesi MSN Doktora ve UNAM’17
Şu anda, Doktora Sonrası Araştırmacı, Yale Üniversitesi
ABD

…Araştırma altyapısının ve bu pahalı araştırma kaynaklarının korunması için ciddi yatırım gerektiren yüksek bağlılıktan 
çok etkilendim. Öğrencilerin eğitim ve araştırmalarının uygulamalı deneyime dayandığını duymaktan mutluyum, çünkü bu 
durum her yerde her zaman böyle değil. UNAM araştırmacılarının aktif bir şekilde uluslararası iş birliklerinde yer aldıklarını 
duyduğuma ayrıca sevindim. UNAM araştırmacılarının son derece rekabetçi Horizon 2020 AB araştırma programına ve 
özellikle de prestijli ERC burslarına başarılı katılımını duyduğuma memnun oldum…”

Profesör Reshef Tenne
Weizmann Enstitüsü, İsrail Bilim ve İnsanlık Akademisi Üyesi
İsrail
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UNAM Hakkındaki Görüşler

“…UNAM'da sunulan çeşitli dersler ve UNAM'da çeşitli uzmanlık düzeyindeki tüm araştırma gruplarıyla iletişim kurma fırsatı 
ile birlikte, biyoloji alt yapıma ek olarak farklı akademik bakış açıları elde ettim…”

Dr. Canan Kurşungöz, Bilkent Üniversitesi MSN Doktora ve UNAM’17

“…UNAM enstitüsü ekibini etkileyici ve yetenekli buldum. Personel, teknoloji ve araştırmada en yüksek kapasiteye sahip 
ve UNAM'da yürütülen araştırma çalışmaları ilham verici, devrimci ve öncü nitelikte. Ankara, UNAM'a sahip olmaktan çok 
huzurlu ve bölgedeki nüfus orada eğitim alma şansına sahip olduğu için çok şanslı…”

Rafi Nave, The Bronica Entrepreneurship Merkezi Önceki Yöneticisi,  
The Samuel Enstitüsü, Techion
İsrail

“…2012-2017 yılları arasında UNAM'da doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. Dünya
standartlarında ekipmanları ve altyapıları olan öncü bir araştırma enstitüsünün parçası olmak bir ayrıcalıktı. Bana göre, 
UNAM sadece çığır açan araştırmalar için bilimsel bir ortam sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda genç araştırmalar için 
yeni bilim insanı fikirlerini geliştirmek ve uluslararası bilimsel toplumla bütünleşmek için yeni kapılar açıyor. Umarım 
UNAM yeni başarılarla birlikte büyümeye devam edecektir…”

Dr. Mohammad Aref Khalily, Bilkent Üniversitesi MSN Doktora ve UNAM’17
Şu anda, Doktora Sonrası Araştırmacı, MESA+ Nanoteknoloji Enstitüsü, Twente Üniversitesi
Hollanda
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Ödüller

Urartu Şeker TÜSEB  
Aziz Sancar Ödülü Aldı

Bilkent Üniversitesi UNAM Malzeme Bilimi ve 
Nanoteknoloji Enstitüsü ve Sinirbilim Lisansüstü 
Programı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Urartu 
Özgür Şafak Şeker, 28 Ekim 2018 tarihinde 
düzenlenen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 
tarafından verilen Aziz Sancar Teşvik Ödülü’ne 
layık görüldü. Dr. Şeker’in ödülü Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat 
Okay tarafından takdim edildi. Bu ödül, 2015 
Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar’ın elde 
ettiği bilimsel başarıları takdir etmek için Aziz 
Sancar adıyla anılmaktadır.

Dr. Şeker, sentetik biyoloji ve genetiği 
değiştirilmiş biyosistemler alanındaki çalışmaları 
için bu ödüle layık görülmüştür. Dr. Şeker’in 
çalışma alanları, sentetik genetik devreler 
aracılığı ile hastalık koşullarını irdelemek için 
hücrelerin programlanması, yaşayan hücresel 
terapötik sistemlerin geliştirilmesi, yaşayan yeni 
nesil biyomalzemelerin yerine tasarlanması 
ve biyomedikal uygulamalar için hücre 
biyosensörlerinin oluşturulmasını kapsamaktadır.

 
Dr. Şeker, doktorasını 2009 senesinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden almış ve bu süreçte 
Washington Üniversitesi’nde (2004-2008 
yılları arasında) ziyaretçi doktora öğrencisi 
olarak bulunmuştur. Ardından, Singapur 
Nanyang Teknoloji Üniversitesi (2010-2011) ve 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde Biyoloji 
Mühendisliği ve Sentetik Biyoloji Araştırma 
Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacısı 
olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Dr. Şeker 
Bilkent Üniversitesi UNAM bünyesinde öğretim 
görevlisidir ve UNAM binası yaşam bilimleri 
kısmında yer alan Sentetik Biyosistemler 
araştırma laboratuvarını yönetmektedir.

Aziz Sancar Teşvik Ödülü, her sene yaptığı 
çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkı 
yaratma potansiyelini kanıtlamış 40 yaşından 
genç araştırmacılara verilmektedir.

URARTU ŞEKER
MSN Lisansüstü Programı, UNAM

ÖdülUlusal Ödüller 68 

Uluslararası Ödüller 59

TOPLAM

127
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ÖDÜLLER

Engin Durgun 2018 TÜBİTAK  
Teşvik Ödülü Aldı 

Bilkent UNAM Öğretim Görevlileri  
ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Ödülü Aldı

Dr. Öğr. Üyesi Engin Durgun (UNAM ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü öğretim üyesi) 
hesaplamalı malzeme bilimi ve nanoteknolojiye katkılarından dolayı mühendislik bilimleri alanında 2018 
TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Aziz Sancar Teşvik Ödülü, her sene yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkı yaratma 
potansiyelini kanıtlamış 40 yaşından genç araştırmacılara verilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker (UNAM, 
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü ve 
Sinirbilim Lisansüstü Programı öğretim üyesi) ve
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Baytekin (Kimya Bölümü ve 
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Lisansüstü 
Programı öğretim üyesi) ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. 
Parlar Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Parlar Vakfı 
her yıl farklı alanlardan bilim insanları ve 
akademisyenlerin üstün araştırma başarılarını 
rahmetli ODTÜ profesörü Mustafa Parlar şerefine 
takdim eder. Dr. Şeker ve Dr. Baytekin ödüllerini 19 
Aralık 2018’de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen seremoni ile aldılar. 

Dr. Şeker sentetik biyoloji ve genetiği değiştirilmiş 
biyosistemler alanlarındaki katkılarından ve Dr. 
Baytekin mekanokimya, enerji uygulamaları 
için polimerler ve yumuşak robotlarla ilgili 
araştırmalara yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık 
görüldü. 

ENGİN DURGUN
MSN Lisansüstü Programı, UNAM

BİLGE BAYTEKİN
Kimya Bölümü ve UNAM

URARTU ŞEKER
MSN Lisansüstü Programı, UNAM
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ÖDÜLLER

Serim Kayacan İlday L’Oréal - UNESCO 
“Bilim Kadınları İçin” Ödülünü Aldı

Seymur Jahangirov  
2018 GEBİP Ödülü Aldı

UNAM öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serim Kayacan İlday bu yılın L’Oréal Kurumsal Vakfı ve UNESCO 
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) iş birliği ile başarılı kadın araştırmacıları desteklemek 
ve takdir etmek, daha fazla genç kadının araştırma alanına girmesini teşvik etmek ve onlara kariyerlerinde 
yardımcı olmak için verilen “Bilim Kadınları İçin” ödülüne layık görüldü. Dr. Kayacan İlday, ödülü doktora 
çalışmaları (Nano Letters, 2016) sırasında keşfettiği karmaşık, hiyerarşik olarak kendiliğinden birleşen bir 
malzemeden uygun maliyetli ve yüksek verimli ince film güneş pilleri üretmek için geliştirdiği projesi ile 
malzeme bilimleri alanında aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Seymur Jahangirov UNAM Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü, Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) tarafından fizik alanında 2018 GEBİP Ödülü’ne layık görüldü.

TÜBA-GEBİP ödülleri her yıl 40 yaşından genç üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne 
çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede 
desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara 
özendirmek amacıyla verilmektedir.

SERİM KAYACAN İLDAY
MSN Lisansüstü Programı, UNAM

SEYMUR JAHANGIROV
MSN Lisansüstü Programı, UNAM
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ÖDÜLLER

Ödüller

Manoj Sharma EPIC 2018 En İyi  
Poster Ödülünü Aldı
Demir araştırma grubu üyesi ve LUMINOUS! araştırma 
görevlisi Dr. Manoj Sharma 5-7 Aralık 2018’de Nanyang 
Teknoloji Üniversitesi Fizik ve Matematik Bilimleri 
Bölümü tarafından düzenlenen Excitonics and Polaritonics 
Uluslararası Konferansı’nda (EPIC) nano kristalleri 
katkılama (emayitleme) üstüne çalışması ile ödüle layık 
görüldü.

Kolloidal nanoplateletlerin bakır ile katkılanmasının 
(emayitlemesinin) ilk örneği olan ve konferansta sunulan 
çalışmanın başlığı “Atomik Seviyede Düz CdSe Kolloidal 
Kuantum Kuyucuklarında Bakır Katkı” idi.

Ortak yazarların da katıldığı projenin bir parçası 2017’de 
Advanced Materials ve 2018’de Chemistry of Materials 
dergilerinde yayımlandı. Çalışma, Profesör Hilmi Volkan 
Demir önderliğinde Bilkent Üniversitesi UNAM ve 
LUMINOUS! NTU, Singapur uluslararası araştırmacı 
takımları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.
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ÖDÜLLER

Bilkent-UNAMBG iGEM Takımı  
Gümüş Madalya Kazandı
28 Ekim 2018’de Moleküler Biyoloji ve Genetik 
bölümü ve UNAM lisans öğrencilerinden oluşan 
takım her yıl Uluslararası Genetiği İşlenmiş 
Makineler Vakfı tarafından düzenlenen dünya 
çapındaki iGEM yarışmasında gümüş madalya 
kazandı. Yarışma için her takım standart moleküler 
biyoloji teknikleri kullanarak genetiği değiştirilmiş 
bir sistem tasarlar ve inşa edip bu sistemleri test 
eder.

Bilkent’te UNAMBG takım üyeleri Dr. Öğr. Üyesi 
Urartu Özgür Şafak Şeker (UNAM) ve Dr. Öğr. Üyesi 
Ali Osmay Güre (Moleküler Biyoloji ve Genetik 
bölümü) denetimi altında lisans araştırmacıları 
olarak çalışmaktadır. MBG öğrencisi olan üç takım 
üyesi, Deniz Çayırtepe, Ahmet Hınçer ve Mehmet 
Ali Hoşkan, 2018 iGEM Giant Jamboree’deki final 
proje sunumlarına katıldılar.

UNAMBG takımının madalya kazanan projesi 
insanlık için bir kâbusa dönüşme potansiyeline 
sahip olan antibiyotik direncinin artması riskiyle 
mücadele etmeyi amaçlıyor. “Son Penisilin 
Bağlayıcı” olarak isimlendirilen projede, genetik 
olarak değiştirilmiş penisiline bağlanan proteini 
(PBP1b) kullanarak genetiği değiştirilmiş 
başka bir proteinin (bacterioferritin) bakteride 
ifade edilmesi sağlanıyor. Bu işlem sayesinde, 
manyetik özelliklere sahip olan bakterilerin 
şehrin atık sularındaki penisilini toplaması ve 
ortadan kaldırması sağlanıyor. Kirli su dışarıdan 
manyetik kuvvet uygulanarak penisiline bağlanmış 
bakterilerin toplanmasıyla

antibiyotiklerden temizlenebilir. Uzun vadede bu 
proje, alternatif bir atık su arıtma metodu ile eser 
miktardaki antibiyotiği ortadan kaldırarak artan 
antibiyotik direncini önlemeyi hedefliyor.

UNAMBG takımı finansal desteği Bilkent 
Üniversitesi ve Bilkent UNAM’dan, laboratuvar 
çalışmaları için desteği ise Bilkent UNAM Sentetik 
Biyo sistemler Laboratuvarından almaktadır. 
Bilkent UNAMBG takımı, iGEM 2019 yarışması 
için yeni üyelerini sadece MBG bölümünden değil 
CHEM, EE, CS, ME ve CTIS bölümlerini de kapsayan 
diğer bölümlerden de arıyor.

Bu yarışma iGEM Vakfı’nın asıl programıdır. 
Bağımsız ve kâr amacı gütmeyen vakıf, sentetik 
biyoloji alanındaki gelişmelere ve eğitime 
adanmıştır. Yarışma sayesinde lisans öğrencilerini 
dünyanın her gün uğraştığı problemleri genetik 
mühendislik kullanarak ele almaları için teşvik 
etmektedir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
(MIT) tarafından başlatılan yarışma 2004 yılından 
beri her yıl yapılmaktadır.

Ödüller
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UNAM Altyapısı
UNAM ana binası farklı disiplinlerden araştırmacılar için 
multidisipliner araştırma ortamını sağlamak amacıyla 
tasarlanmıştır.

2018’de UNAM altyapısı İRL (İleri Araştırma Laboratuvarı) ve 
Makina Mühendisliği bölümünde yüksek hassasiyetli imalat 
laboratuvarı ile genişletildi. Kuruluşundan beri akademi ve 
endüstri alanlarındaki araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılaması 
için UNAM’ın altyapısı geliştirilmektedir.
UNAM hâlihazırda 400 cihaza ev sahipliği yapmaktadır.

Giderek artan imkân ve yetenekleri ile UNAM, son teknoloji 
laboratuvar yönetim platformlarıyla ve araştırma geliştirme 
aktivitelerini destekleyen koordinasyonla işletilmektedir. Sonuç 
olarak UNAM, yetkili kullanıcıları tarafından 7/24 erişilebilen 
çekirdek tesis cihazları için % 95'in üzerinde çalışma süresi elde 
etmiştir. Benzer şekilde arzu edildiği takdirde UNAM’ın özelleşmiş 
cihazları, yüksek vasıflı UNAM teknik takımı rehberliğinde 
kullanılabilmektedir.
Yeni kullanıcıların UNAM tesislerindeki zamanlarını en iyi şekilde 
kullanabilmesi için onlara deneyimli UNAM personeli eşlik 
edebilmektedir.

UNAM altyapısı araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için 
düzenli olarak güncellenmektedir. Her cihazın detaylı tesis bilgisi 
web sayfamız:
http://www.unam.bilkent.edu.tr/facility/ ’da 
görüntülenebilmektedir.

UNAM bilgi sistemi, tüm ekipmanlara tek bir noktadan erişim 
sağlayan adres olarak kullanılmaktadır. Kullanıcıların öncelikle 
kullanıcı adı ve parolalarını almak için UNAM-IS’e kaydolmaları 
gerekmektedir. Projelerini tanımladıktan sonra listelenen 
cihazlara erişimleri UNAM-IS aracılığı ile sağlanmaktadır. UNAM 
kullanıcıları aynı zamanda uygulamalı ekipman eğitimlerini 
koordine edip UNAM-IS’ten ekipmanların durumlarını takip 
edebilmektedirler.

UNAM-IS rezervasyon prosedürü sorunsuz çalışmaktadır. Yetkili 
kullanıcılar her cihazın uygunluğunu kontrol ederek
UNAM-IS portalları üzerinden rezerve edebilmektedirler.
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GÖRÜNTÜLEME / MİKROSKOPİ
• Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM, PSIA) • Düz Floresan Mikroskop

• Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM, Asylum) • Ters Floresan Mikroskop

• Konfokal Mikroskop (Leica) • Malzeme Mikroskopları

• Konfokal Mikroskop (Zeiss) • SNOM - Yakın Alan Taramalı Optik Mikroskop - Raman Konfokal Mikroskobu

• Dual Beam • Stereo mikroskop

• Elektron Işın Litografisi (E-BEAM) • Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM)

• Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu (E-SEM) 

  SPEKTROSKOPİ / KROMATOGRAFİ
• Sıvı Kromatografisi ve Dört Kutuplu Uçuş Zamanlı  

Kütle Spektroskobu (Q-TOF) LC / MS • İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektroskometresi (ICP-MS)
• CHNS / O Elementel Analiz Cihazı • Plaka Okuyuculu M5 Spektrofotometre

• Dairesel Dikroizm Spektroskobu (CD) • Nükleer Manyetik Rezonans Spektrobu (NMR)

• Floresan Spektrofotometre • Hazırlayıcı - Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (Prep-HPLC)

• Spektrofotometre • Boyut Ayırma Kromatografi (SEC)

• Fourer Dönüşümlü - Kızılötesi Spektroskobu (Tensor 37) • Zaman Çözümlemeli Floresan Spektroskobu

• Fourier Dönüşümlü-Mikroskop Destekli Kızılötesi Spektroskobu (Nicolet 6700) • Ultraviole-Görünür Bölge Spektrofotometre

• Fourer Dönüşümlü - Kızılötesi Spektroskobu (Vertex 70) • Ultraviole-Görünür-Yakın Kızılötesi Bölge Spektrofotometre

• Fourier Dönüşümlü-Raman Spektroskobu • X-Işını Floresan Spektroskobu (XRF)

• Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskobu (GC / MS) • X-Işını Fotoelektron Spektroskobu (XPS)

• Jel Geçirgenli Kromatografi (GPC) • Peptit Sentezleyici

• Sıvı Kromatografisi ve Uçuş Zamanlı Kütle Spektroskobu (TOF) LC / MS

  TEMİZODALAR
• Oksijen Plazma Temizleyici • Organik İnce Film Kaplama

• Atomic Katman Büyütücü Sistemi • Plazma Destekli Kimyasal Buhar Kaplama Sistemi (PECVD, Plasma-Therm)

• Plazma Destekli Atomik Katman Büyütücü Sistemi • Plazma Destekli Kimyasal Buhar Kaplama Sistemi (PECVD, Vaksis)

• Otoklav • Stilus Profilometre

• Kritik Nokta Kurutucusu • Hızlı Termal Tavlama Sistemi (RTA)

• Alttaş Kesici • Taramalı Elektron Mikroskobu (NanoSEM)

• Yonga Mikrodizgisi Bağlama Sistemi • Yarı İletken Parametre Analiz Cihazı

• E-Demeti Buharlaştırma Sistemi  • Döndürmeli Kaplama Sistemi

• Elektrokaplama Sistemi • Magnetron Saçtırma Sistemi

• İndüktif Eşleşmiş Plazma Sistemi (GaN, GaAs) • Termal Buharlaştırma Sistemi

• İndüktif Eşleşmiş Plazma Sistemi (Si) • Çeker Ocak

• Düşük Basınçta Kimyasal Buhar Kaplayıcı Sistem (LPCVD) • Tel Bağlayıcı Sistem

• Maske Hizalayıcı Sistem • Zenon Diflorid Aşındırıcı (XeF2)

• Maske Yazıcı • Reaktif İyon Aşındırıcı Cihazı (RIE)

• Optik Profilometre • Yonga Birleştirici (Fine Tech)
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YÜKSEK HASSAS ÜRETİM
• 5 Eksen Elmas Tornalama Cihazı (FG 350) • Lazer Mikroskop (Keyence VKX110)

• Tel Erozyon Cihazı (SODICK-Wire EDM) • Micro Cerrahi Ekipmanları (Zwick)

• Koordinat Ölçme Cihazı (Zeiss MICURA CMM) • 3D Yazıcı

  MALZEME SENTEZİ / KARAKTERİZASYON
• Gaz Soğurmasıyla Yüzey Karakterizasyon Cihazı (BET) • Mikromekanik  Analiz Cihazı

• Temas Açısı Ölçümü Cihazı • Civa Porozimetresi

• Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC, Netszch) • Fiziksel Özellik Ölçüm Sistemi (PPMS)

• Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC, TA) • Helyum Piknometre Cihazı

• Dinamik Mekanik Analiz Cihazı • Reometre

• İzotermal Titrasyon Kalorimetre (ITC) • Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

• X-Işını Kırınımı - Malzeme Araştırma Difraktometresi (MRD) • Zeta Potansiyel Parçacık Boyutu Ölçüm Aleti (Zeta Sizer)

• X-Işını Kırınımı - Çok Amaçlı Difraktometre (MPD)

• Tek Kristal X - Işını Kırınım Cihazı (SCXRD)

UNAM Altyapısı

OPTİK / LAZERLER
• Karbondioksit Lazerler (Koherent, Lumenis) • Kızılötesi Kamera

• Kızılötesi-Değişik Açılı Spektroskopik Elipsometre (IR-VASE) • Kilitleme Yükselteçleri

• Dikey-Değişik Açılı Spektroskopik Elipsometre (V-VASE) • Monokromatörler

• Femtosaniye Lazer Sistemi • Optik Spektrum Analizörleri

• Fiber Lazer (Toptica) • Güneş Simülatörü

• Fiber Parlatma Cihazı • Süper İnce Lazer Kaynağı

• FSP Spektrum Analizörü • Ayarlanabilir Diyot Lazeri (Toptica)

• He-Cd Lazer (Kimmon) • Ayarlanabilir Yarı İletken Lazer (Santec)

• He-Ne Lazerleri • Ayarlanabilir Telekomünikasyon Lazeri (Newport)

• Yüksek Güçlü Lazerler (özel) • UV Lazerler

• Yüksek Hassasiyetli Konumlandırma Sistemi • Xe, Halojen, Deuterium Işık Kaynakları
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FİBER ÜRETİM / KARAKTERİZASYON
• Fiber Çekme Kulesi (350 °C'ye kadar düşük sıcaklık) • Preform Dilim Ölçüm Sistemi

• Fiber Çekme Kulesi (2.300 °C'ye kadar yüksek sıcaklık) • Preform Yıkama

• Cam Üretim Sistemi • Kuvars Cam Kesme Cihazı

• Kızılötesi Kamera • Sallanan Fırın

• Plazmayla Güçlendirilmiş CVD Sistemi (MCVD) • Kimyasal Gaz Temizleyici Sistem

• Preform Analizörü • Termal Buharlaştırma Sistemi

• Preform Konsolide Edici • Üç Bölgeli Fırın (1.200 °C)

• Preform Polariskobu • Vakumlu Fırınlar

ÖRNEK HAZIRLAMA
• Yüksek Kesinlik Kesme Cihazı ve Taşlama Cihazı • Bakalit Alma

• Mekanik İnceltme Cihazı • Hassas Aşındırma Kaplama Sistemi (PECS)

• Disk Aşındırma Cihazı • Hassas Kazıma ve Kaplama Sistemi (PIPS)

• Ultramikrotom

• Örnek Hazırlama Cihazı • Ultrasonik Kesici

• Cam Bıçak Hazırlama Cihazı • Vakumlu Emprenye

• Taşlama ve Parlatma Cihazı

UNAM Altyapısı

BİYOTEKNOLOJİ
• Biyoreaktörler (2 L / 5 L / 30 L) • Kantitatif Eş Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyon Cihazı (QRT-PCR)

• Santrifüjler / Mikrofiberler / Ultra Santrifüjler • Laminer Akış Kabinleri

• Soğuk Oda • Mikroplaka Okuyucu

• Kriyostat • Mikrotomlar

• Elektroporator • Osmometre

• -80 °C Dondurucu • Çalkalama İnkübatörleri

• Jel Görüntüleme ve Belgeleme Sistemi • Steril Kabinler

• Polimeraz Zincir Reaksiyon Cihazı (PCR) • Vibratome
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UNAM Temizodalar
UNAM temizodaları Sınıf 100 de dahil olmak üzere 
nano ve mikro boyutta üretim ortamı sunmaktadır. 
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UNAM Filiz Şirketler

Filiz Şirket
21

Türkiye'nin ilk ve tek ulusal nanoteknoloji laboratuvarı olan UNAM, aktif olarak piyasa değeri yüksek teknolojilerin 
geliştirilmesi için çalışmaktadır. UNAM araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen teknolojik sıçramalar, birçok 
UNAM filiz (spin-off) şirketinin doğmasını sağladı.

Şirketler, ürün gerçekleştirme döngüsünü hızlandırmak için iş birlikçi ekosistemi sağlayan Bilkent Cyberpark, 
ODTÜ Teknokent ve Hacettepe Teknopolis gibi kuluçka merkezlerine yakınlıklarından yararlanmaktadır.
UNAM’dan bölünerek ayrılan şirketlerimiz, Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin kurulmasıyla ek bir 
destek sağlamıştır. UNAM filiz şirketlerimiz;

• Auron Teknoloji
• Biyonesil
• CSY
• Deber
• E-A Teknoloji
• Innovative In Vivo Sensing
• İnnovel
• İnovnano
• IPS
• LST Scientific Instruments 

• MRid
• Nanobiyoteknoloji
• Nanodev
• NanoEye
• Nanosens
• Niser Yazı
• SY Nanoboyatek
• Synbiotik
• Yeni Bilge Nanoteknoloji
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E-A Teknoloji Ltd. 2010 yılında kurulan bir UNAM spin-off şirketidir. Şirketimiz, endovenöz lazer operasyonları için medikal optik fiberlerin 
üretilmesi ve pazarlanmasındaki başarısıyla iftihar etmektedir. Varis tedavisinde uzun süre Avrupa ülkelerinde üretilen optik fiberler 
kullanılmıştır. Bir kısmı UNAM laboratuvarlarında gerçekleşen birkaç yıl süren Ar-Ge çalışmalarından sonra, artık endovenöz uygulamalar 
için tıbbi optik elyaf üretiminin teknik bilgisi sağlandı. Lazer uygulamalarında kullanılan farklı fiber optik tipleri arasında, özellikle çıktının 
fiberin çevresine homojen bir halka biçiminde olduğu radyal yayıcılar, tıp pratisyenleri tarafından tedavide artırılmış etkinlikleri için sıklıkla 
kullanılmaktadır.

E-A Teknoloji tarafından geliştirilen radyal elyaf, saha kullanımı için gerekli tüm testleri geçmiştir. Şirketin, “Türkiye’de Üretildi” radyal elyafların 
seri üretimi ve pazarlamasına geçmesi, Ar-Ge çalışmalarından büyük ölçekli üretime geçmesi bakımından büyük bir adımdır. Bu lifleri kullanan 
tıp doktorlarının ilk geri bildirimleri çok motive edicidir çünkü bu ürünler piyasadaki mevcut ürünlere kıyasla daha verimli ve dayanıklıdır. 
Bununla birlikte, E-A Teknoloji'nin kapsamı endovenöz uygulamalar ve radyal fiberlerle sınırlı değildir. Şirket, üroloji, jinekoloji, KBB 
operasyonları, oftalmoloji ve diğer minimal invaziv ve non-invaziv uygulamaları gibi çeşitli alanlarda kullanılabilecek diğer optik fiber türleri 
üzerinde araştırmalara devam etmektedir.

E-A Teknoloji

Nanodev Scientific 
 
Nanodev Scientific firması UNAM spin-off şirketi olarak doğmuş, ileri optik 
ve biyomedikal karakterizasyon cihazları üreten bir şirkettir. Nanodev, yüzey 
plazmon rezonans sistemleri, biyomedikal algılama sistemleri ve gelişmiş 
mikroskoplar dahil olmak üzere çok çeşitli yüksek teknoloji ürünlerinden 
elde edilen gelirlere sahiptir. Şu anda, Nanodev Scientific cihazları dünya 
çapında lider kurumlarda kullanılmaktadır. Nanodev'in yeni projeleri “En 
çok gelecek vaat eden genç şirket”, “Yeni Biyomedikal Cihaz” ve “Ar-Ge 
Yarışmasında Birincilik Ödülü” dâhil olmak üzere birçok kez ödüllendirildi. 
Nanodev'in temel amacı, en son teknolojilerini günlük hayata uygulamaktır.

Nanodev'in en umut verici projesi, evde bir dizi hastalığı tespit etmeyi 
mümkün kılan bir araçtır. Şimdi, küçük bir aygıta dokunduğunuzu ve kalp 
krizi ya da bulaşıcı bir hastalık için belirtilerinizin olup olmadığını anında 
öğrenebileceğinizi hayal edin. Bu tür erken teşhis araçları Nanodev'in 
geliştirdiği yenilikçi ürünlerden bazılarıdır.
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PATENT 
NUMARASI

BAŞVURU 
TARİHİ

YAYINLANMA 
TARİHİ BAŞLIK

ULUSLARARASI 
PATENT AİLESİ

2018/00480 18.06.2010 21.02.2018 Photocatalytic nanocomposites structured with boron TR

TWI617052 (B) 27.12.2013 01.03.2018 Method of fabricating semiconductor devices  TW

2014/16213 30.12.2014 22.01.2018 A reel for fiber optic winding TR

2014/00222 09.01.2014 21.06.2018
Fabrication method of planer InGaAs based avalanche photodetector 
structure

TR

2015/17327 29.12.2015 23.07.2018 A cervical disc cage system TR

2015/17320 29.12.2015 27.08.2018 A rod system TR

US2016027963 (A1) 23.07.2015 20.09.2018 Optical element and electronic device including the same US

US9997664 (B2) 23.07.2015 12.06.2018 Optical element and electronic device including the same US

2015/15977 14.12.2015 21.06.2018
High electron mobility transistor fabrication method including a silicon nitrate 
based geometric shaped gate

TR

2015/14665 20.11.2015 21.09.2018 A fiber optic winding method TR

2015/16636 22.12.2015 21.09.2018 A fiber optic table TR

US2018317842 (A1) 24.10.2016 11.08.2018 A cable system with sensors US

US9997707 (B2) 26.02.2016 12.06.2018 Perovskite thin films having large crystalline grains US

2014/14011 26.11.2016 22.01.2018 A bipolar photoconductor terahertz antenna operating in C-Band TR

US9997664 (B2) 28.01.2016 12.06.2018 Optical elements and electronic devices including the same US

UNAM Patentleri
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PATENT 
NUMARASI

BAŞVURU 
TARİHİ

YAYINLANMA 
TARİHİ BAŞLIK

ULUSLARARASI 
PATENT AİLESİ

US2016091509 (A1) 31.03.2016 11.08.2018
Cartridge device with segmented fluidics for assaying coagulation in fluid 
samples 

US

SE1750878 (A1) 07.05.2017 20.11.2018 A field emission cathode structure for a field emission arrangement SE

SE540824 (C2) 07.05.2017 20.11.2018 A field emission cathode structure for a field emission arrangement SE

WO2018083058 (A1) 30.10.2017 11.05.2018 Inductive coil unit comprising conductive layers WO

WO2018208274 (A2) 29.12.2017 15.11.2018 Aligned electrical and optical confinement WO

US2018302726 (A1) 28.03.2018 18.10.2018 A high-performance sealed-gap capacitive microphone US

EP3356864 (A1) 30.03.2018 Extraction structure for a UV Lamp EP

KR20180080701 (A) 12.07.2018 Photoluminescent polarizers and electronic devices including the same KR

WO2018151645 (A1) 23.08.2018
A chip testing method and an apparatus for testing of plurality of field 
emission light sources

WO

SE540717 (C2) 23.08.2018 23.10.2018
A chip testing method and an apparatus for testing of plurality of field 
emission light sources

SE

WO2018162211 (A1) 13.09.2018 A flow-through type induction heater WO

WO2018195437 (A1) 25.10.2018
Displacement and deformation monitoring method and system without using 
any strain sensor and components thereof 

WO

UNAM Patentleri

Patentler

Uluslararası Patentler

Ulusal Patentler

Uluslararası Patent Başvuruları

Ulusal Patent Başvuruları

Ticarileştirme / Lisanslamada Kullanılan Patentler

51

42 

110 

61 

46

TOPLAM

93
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Türkiye’deki UNAM Kullanıcıları

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

UNAM kurulduğu yıldan itibaren yüzlerce farklı alandan araştırmacıya 
hizmet vermektedir. Sahip olduğumuz uzmanlığı paylaşmanın çığır 
açıcı araştırmalarda kilit nokta olduğuna inanıyoruz. UNAM olarak 
altyapımızı sürekli geliştirmek ve tüm araştırmacıların kullanımına 
hazır bulundurmak en büyük önceliklerimizdendir.
 

UNAM tüm araştırmacılar tarafından erişilebilir durumdadır. Şu 
anda 1.350'den fazla UNAM kullanıcısı var. Ankara’da bulunan 
UNAM’a Türkiye’deki tüm araştırmacılar erişebilir. UNAM'ı kullanan 
üniversitelerin sayısı 102'ye ulaştı ve UNAM'ı kullanan şirketlerin sayısı 
şimdi 91 oldu. Tüm UNAM kullanıcılarından çok olumlu geri dönüşler 
alıyoruz ve bu da tesisimizi daha da genişletmemiz ve tüm topluma 
daha etkin hizmet vermemiz için bizi motive ediyor.

UNAM'da, kullanıcılarımız UNAM'ın sunduğu tüm imkânlardan 
faydalanmaktadır. Kullanıcıların UNAM'daki deneyimlerinden en iyi 
şekilde faydalanmasına yardımcı olan şey, sadece altyapımız değil aynı 
zamanda paylaştığımız uzmanlığımızdır. Tüm UNAM kullanıcılarının 
ürünlerini en üst düzeye çıkarmak için teknik kapasitemizi ve işletme 
prosedürlerimizi geliştirmek için sürekli çaba sarf ediyoruz.

  Grup Kullanıcı Sayısı 333

Dış Kullanıcı Sayısı 1,020

TOPLAM
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UNAM Altyapısını Kullanan Üniversiteler

Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri

Acıbadem Üniversitesi, İstanbul

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon

Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Aksaray Üniversitesi, Aksaray

Amasya Üniversitesi, Amasya

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Ankara Hacıbayramı Veli Üniversitesi, Ankara

Ankara Üniversitesi, Ankara

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya

Ardahan Üniversitesi, Ardahan

Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Atılım Üniversitesi, Ankara

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir

Başkent Üniversitesi, Ankara

Beykent Üniversitesi, İstanbul

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik

Bingöl Üniversitesi, Bingöl

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa

Çankaya Üniversitesi, Ankara

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı

Çukurova Üniversitesi, Adana

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Düzce Üniversitesi, Düzce

Ege Üniversitesi, İzmir

Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan

Erzurum Technical Üniversitesi, Erzurum

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir

Fırat Üniversitesi, Elazığ

Gazi Üniversitesi, Ankara

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli

Giresun Üniversitesi, Giresun

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane

Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay

Hitit Üniversitesi, Çorum

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara

İnönü Üniversitesi, Malatya

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

İstanbul Üniversitesi, İstanbul

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir

Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Kafkas Üniversitesi, Kars

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş

Karabük Üniversitesi, Karabük

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir

Koç Üniversitesi, İstanbul

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya

KTO Karatay Üniversitesi, Konya

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya

Maltepe Üniversitesi, İstanbul

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

Marmara Üniversitesi, İstanbul

Mersin Üniversitesi, Mersin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara

Milli Savunma Üniversitesi, İstanbul

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde

Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Ordu Üniversitesi, Ordu

Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye

Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize

Sabancı Üniversitesi, İstanbul

Sakarya Üniversitesi, Sakarya

Selçuk Üniversitesi, Konya

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ

TOBB ETÜ Ekomomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversity, Tokat

Trakya Üniversitesi, Edirne

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat

Yüzüncüyıl Üniversitesi, Van

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak
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UNAM Altyapısını Kullanan Şirketler

UNAM altyapısını kullanan şirketlerden bazıları şunlardır:

AB-MİKRONANO

AGAMİRZE

AKZO NOBEL BOYA

ARÇELİK

ARGETEST

ARITEKS

ART BANT

ARVEN

AS İNŞAAT

ASELSAN

ATAKİM BOYA

BAYRAK AR-GE

BEREN ECZA DEPOSU

BETOPAN

BİYOTEZ

BOSCH SIEMENS

BOYLAM YAZILIM

BRK MEDİKAL

CANNES

CREON

CYBERPARK

DELTAV UZAY TEKNOLOJİLERİ

DELTAMED

DIGITEST SAV.

DİZAYN GRUP

DROGSAN ECZACILIK

DST MEDİKAL

DS ÜRÜN TAKİP

DYO

E-A TEKNOLOJİ

E-BERK MAKİNA

ECZACIBAŞI

EMBİL İLAÇ

ENİGMA

ERMEKSAN

ETİ MADEN

FOTONİKA

GATA

GENAMAR AR-GE

GENZ BİYOTEKNOLOJİ

GO ENERJİ

GODİ BİYOTEKNOLOJİ

HAYAT KİMYA

HEMOSOFT BİLİŞİM

İBA VALSERA

İKSA LTD.

İNOVAKTİF

İSKO-SANKO

İŞBİR SENTETİK

KORDSA

KORDSA TEKSTİL

KOROZO

MAN

METEKSAN

MİKRO BİYOSİSTEMLER

MİKRON MAKİNA

MİKROSİSTEMLER

MİT

MONO KRİSTAL TEKNOLOJİLERİ

MTA

NANODEV

NANOGRAFİ

NORMMED MEDİKAL

NUROL

ÖZTEK TEKSTİL

PAŞABAHÇE

PLASBANT PLASTİK

PMS MEDİKAL

RAMADA

ROKETSAN

SASAN MEDİKAL

SENSES

SERMED TIBBİ CİHAZLAR

SİSTEM ALUMİNYUM SANAYİ

SO SOĞUTMA

SPM A.Ş.

STC ELEKTRONİK

ŞİŞECAM

TDU SAVUNMA SUN TESKTİL

TEKSER

TUSAŞ (TAI)

TURPAMED

TÜBİTAK MAM

TÜBİTAK SAGE

TÜBİTAK UZAY

TÜPRAŞ

TÜRKİYE PETROLLERİ

ULUSOY MEDİKAL

VAKSİS

VAMED MEDİKAL

VESTEL

VİROSENS MEDİKAL
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UNAM, tüm ülkeye altyapısıyla hizmet etmektedir; 2018 yılında UNAM 
altyapısını kullanan şirket sayısı 91'e ulaşmıştır. Toplam dış kullanıcı sayısı 
1.350'yi aşmıştır. UNAM geniş bir ilgi alanına sahip araştırmacılar tarafından 
kullanıldığından, diğer araştırmacıların birbirleriyle bağlantı kurmaları için 
verimli bir ekosistem oluşturur.

UNAM, endüstri ve akademi ortaklığını destekleyen bir ortam sunmaktadır. 
UNAM'da ki araştırmacılar disiplinlerarası projeler yürütür ve endüstri 
paydaşlarının beklentilerini karşılar. UNAM, ortak ve sanayi anlaşmalı 
projeler yürüterek KOBİ'lerin ve büyük kuruluşların bilimsel ve teknolojik 
kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, UNAM'ın altyapısı, şirketlere 
en yeni ekipmanlara ve özel ihtiyaçları için gereken teknik bilgi birikimine 
erişme imkânı sağlamaktadır.

Endüstriyel şirketlere altyapı desteği sağlamanın yanı sıra, UNAM ayrıca 
şirketlerle araştırma projeleri yürütmektedir. Halen, UNAM' da ki endüstriyel 
şirketler tarafından çeşitli araştırma projeleri finanse edilmektedir. Şirketlerle 
birebir çalışmanın ötesinde, çok sayıda şirketi ve araştırma merkezini 
bir araya getirmek için yüksek teknoloji platformu kapsamında iş birliği 
toplantıları düzenlenmektedir.
 

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile birlikte TÜBİTAK 2244 
Endüstri Doktora Programına başvurumuz kabul edildi. Proje kapsamında 
desteklenecek doktora öğrencileri, doktora çalışmalarını UNAM'da 
tamamladıktan sonra TUSAŞ'ta çalışma imkânı bulacaktır.

UNAM ayrıca, UNAM'da Ar-Ge yapmak isteyen firmalarla protokol 
imzalamaktadır. Bu protokollerle hayata geçirilen “CorporateLab@UNAM” 
uygulaması ile şirketler UNAM'a işletme olarak katılabiliyorlar. İlk örnek 
olarak “TUSAŞ@UNAM”, “Vestel@UNAM” ve “Şişecam@UNAM” protokolleri 
imzalandı. Diğer bazı büyük şirketler de aynı programda UNAM'a katılma 
isteklerini dile getirmektedir. UNAM bugüne kadar ASELSAN, Cannes 
Biotechnology ve GenZ Biotechnology ile eğitim ve altyapı kullanımı için 
protokoller imzaladı.

Endüstri Alanı ile Ortaklıklar
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Aygıt İmalatı
Optik litografi ve cihazların elektron demeti deseni 

cihazların nano ve mikro üretimi için çok önemlidir. 
Resimde UNAM temiz odalarında ilk adım ışık kaplama 

hassas polimer kaplanması gösterilmiştir.
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Farklı moleküller arasındaki enerji transferinin kullanımı, yüksek verimli 
ışık üretimi ve kolloidal sistemlerde hasadı içeren yarıiletken nanokristal 
optoelektronik için umut verici bir aday olduğu kanıtlanmıştır.

Bir molekülden (verici) diğerine (alıcı) uyarma enerjisi, Förster rezonans 
enerji transferi (FRET) ile yakın-alan dipol-dipol eşleşme mekanizması ile 
aktarılır. Bu şekilde, nano ölçekte bir sistemde, elektron-delik çiftlerinin 
(eksitonlar) akış kontrolü, istenilen optoelektronik aygıtlarda kullanılması 
için yeni ve benzersiz fırsatlar sunmaktadır. 

FRET’in etkinliği esas olarak alıcının soğurma kesiti ve verici-alıcı çiftinde 
verici ve alıcı arasındaki uzaklığa, FRET verimliliğinin %50 olduğu Förster 
yarıçapına bağlıdır. Ek olarak, şimdiye kadar FRET’in uzaklık ölçeğinin 
yalnızca alıcının geometrisine bağlı olduğuna kanaat getirilmiştir. 

ACS NANO’da yayınlanan son bir çalışmada, Bilkent Üniversitesi  
UNAM’dan Prof. Hilmi Volkan Demir’in yönettiği araştırma ekibi, FRET’in 
birliğe yakın verimliliği (%99,88’e kadar) katı ince film kolloidal kuantum 
kuyuları 4-tek tabakalı CdSe/CdS nanoplakalardan (NPL’ler)  MoS2 tek 
tabakalıya, 268.06 ns-1 ultrahızlı FRET seviyesine ulaştığını göstermiştir.  

Ayrıca, CdSe/CdS NPL vericilerinin atomik olarak düz yapısı ve MoS2’nin 
tek tabakalı alıcısı, yakın alan elektriksel çekim etkileşimini artıran çok 
kuvvetli tabakadan tabakaya dipol-dipol eşleşmesi ile bugüne kadar elde 
edilen en uzun Förster yarıçapına (33 nm) ulaşılmıştır.

Burada NPL katmanındaki eksitonların yer değiştirmesinden dolayı ve 
bunun sonucundaki MoS2’de elektrik alan katmanı dağılımları nedeniyle 
FRET oranı d-2 mesafe ölçeklendirmesini izler, halbuki iki boyutlu alıcılar 
için FRET’in d-4 küçülmesi beklenmektedir.

Bu sonuçlar gösteriyor ki kinetik düşüşteki değişimde vericinin 
böyle bir hibrit sistemdeki geometrisi büyük bir rol oynuyor. Prof. Dr. 
Demir vurguluyor ki bu çalışma alıcı-verici boyut farklılıklarında FRET 
davranışlarını anlamamızda önemli bir boşluğu doldurmaktadır.  
 
Bu çalışma bir Nature İndisli dergi olan ACS NANO'da yayımlandı. [ACS 
Nano (2018), 12, 8547-8554.]

Verimli enerji transferi: rekor Förster yarıçapı 
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Meme kanserinde ilaç direncinin arkasındaki genler

Etkili kanser tedavisinin önündeki en büyük engellerden ve kansere bağlı ölümlerin önde gelen 
nedenlerinden biri de ilaç direncinin geliştirilmesidir. Kanser hücreleri çeşitli kemoterapi ve hedefe 
yönelik tedavi ajanları dahil antikanser terapötiklere karşı direnç kazanmaktadırlar. İlaç direnci 
mekanizmasının moleküler tanımlanması ve tanımlanan moleküllerin ilaçlar tarafından hedeflenerek 
etkinliğinin arttırılması çok önemlidir. Bu işlemler hastalığı iyileştirmede çok büyük bir etkiye sahip 
olacaktır.

TÜBİTAK tarafından finanse edilen ilk projede, Dr. Şahin ve ekibi, trastuzumab-emtansine (T-DM1) ilacına 
olan direncin moleküler mekanizmasını tanımladı. T-DM1, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 
2013 yılında onaylanmıştır ve o günden beri meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan 
metastatik HER2 pozitif meme kanseri hastalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada polo-benzeri kinaz 
1 (PLK1) proteininin T-DM1 direncinde artış gösterdiği bulunmuş ve PLK1’in küçük moleküllü inhibitör, 
volasertib, tarafından hedeflenmesinin ilaç duyarlılığını artırdığı gösterilmiştir.

Avrupa Moleküler Biyoloji Kurumu (EMBO) tarafından finanse edilen ikinci projede, araştırmacılar PDE4D 
geni tarafından üretilen enzim fosfodiesteraz 4D'nin hiperaktivasyonunun tamoksifene karşı dirençten 
sorumlu olduğunu göstermişlerdir. Tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan ER 
pozitif meme kanserinin tedavisi için tamoksifen kullanılmaktadır. Fosfodiesteraz 4D’ün hücre hatlarında 
ve tamoksifene dirençli ER pozitif meme kanseri modeli olan farelerde dipridamol veya aspirin ile 
hedeflenmesi tamoksifene duyarlılığı artırdı. Bu projede, bir yüzyıldan fazla bir süredir çeşitli amaçlar 
için kullanılan bir ilaç olan aspirinin, ER-pozitif meme kanserinde tamoksifen direncinin üstesinden 
gelebileceği ve tümör yükünü azaltabileceği gösterilmiştir. Bu iki preklinik çalışma, ilaç direncine aracılık 
eden iki önemli geni tanımlamış ve yakın gelecekte diğer kanserler için klinik denemelerde test edilen 
ilaçların (örneğin, volasertib) veya FDA tarafından daha önce onaylanmış olan ilaçların (örneğin aspirin) 
tedaviye dirençli meme kanseri alt tiplerinin kliniklerinde test edilmesinin yolunu açmıştır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve 
UNAM’ da öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Özgür 
Şahin ve grubu kanser alanındaki çalışmalarını 
yakın zamanda ileri gelen dergilerde 
yayımlamışlardır; Nature Publishing Group 
journal Oncogene ve American Association 
for Cancer Research (AACR) journal Clinical 
Cancer Research. Her iki preklinik çalışmada 
da, Dr. Şahin ve grubu meme kanserinin 
alt tiplerinde ilaç direncinden sorumlu 
genleri tanımlamışlardır. Bu çalışmalarda, 
tanımlanan genlerden sentezlenen proteinlerin 
engellenmesiyle ilaç direncinin ortadan 
kaldırıldığını ve hastalığın fare modellerinde 
tümörü küçülttüğü göstermişlerdir. Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Can Alkan, ilk çalışmaya, Yrd. Doç. Çağlar Çekiç 
de ikinci projeye katkı sağlamıştır.
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Kimya Bölümü ve UNAM’dan Prof. Engin Umut Akkaya liderliğindeki Bilkent 
ve Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip, Nature 
Communications dergisinde “teminatör” otomatı olarak işlev gören bir 
moleküler etkisizleştirici üzerine bir makale yayımladılar. Ama bu küçük 
teminatör bizim tarafımızda: kanser hücrelerini öldürür, daha sonra otomatik 
olarak başka bir moda geçer ve hedeflenen hücrenin öldüğünü göstermek 
için bir ışık sinyali gönderir.

Moleküler mantık kapıları konusunda önde gelen bir bilim adamı olan ve 
Moleküler Sensörler ve Moleküler Mantık Kapıları (MSMLG) için Czarnik 
Ödülü'nün sahibi olan Prof. Akkaya, şu anki çalışmanın önceki çalışması olan 
moleküler mantık kapılarının geliştirilmesi ve radikal bir şekilde kanserin 
fotodinamik tedavisini dönüştürme ile başarılı bir entegrasyon olduğunu 
söylüyor. Araştırma ekibinin diğer üyeleri Dr. İlke Şimşek Turan (UNAM), 
doktora öğrencisi Seylan Ayan (CHEM) ve Yrd. Gürcan Günaydın (Hacettepe 
Temel Bilimler Bölümü Onkoloji).

Terapötik robotlar üzerinde yapılan çalışmalar genellikle mühendisliğin 
krallığı olarak görülmüştür ve makroskopik dünyada sahip olduklarımızın 
küçültülmüş bir şekilde üretilmesi asıl beklentidir. Ancak bilgi işlem ve 
molekül boyutlu nesneler vaadi çok daha fazlasını kastetmektedir; Bu 
soruşturma alanı hastalık tedavisinde “yıkıcı” değişiklikleri ve sağlığın sürekli 
izlenmesini getireceği konusunda büyük umut veriyor.

Gelişen özellikleri olan bu tür tasarım molekülleri bilimin, ama öncelikle 
kimyanın etki alanına girer.

Prof. Akkaya’nın makalesinde açıklanan, gerektiğinde otomatik olarak 
terapötik ve teşhis modları arasında geçiş yapabilen nano boyutlu otomat 
molekül, yukarıda not edilen potansiyelin bir örneğidir.

Makale Nature Communications dergisinin websitesinde  
online olarak bulunmaktadır. 
https://www.nature.com/ articles/s41467-018-03259-z.

Kanser tedavisi için moleküler bir otomat
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UNAM’dan Dr. Öğr. Üyesi Bülend Ortaç’ın grubundan araştırmacılar Nature 
Scientific Reports dergisinde önemli bir çalışma yayımladılar. Bu çalışmada 
Ortaç Grubu, dünya rekoru çıkış gücü, oktav yayılımını gösteren spektral 
olarak düz süper devamlı başarmanın yeni bir metodunu önermişlerdir.
Yüksek güçlü süper devamlı ışık kaynakları mikroskop ve metroloji ölçümleri 
önemlidir. Şimdiye kadar literatürdeki süper devamlılık üretim çalışmaları 
fotonik fiber kristal üzerine yoğunlaşmıştır ama bunların üretimi zor ve 
maliyeti yüksektir.  

Yakın bir zamanda, Ortaç Grubu’nun, çok modlu doğrusal olmayan fiber optik 
üzerine çalışmaları, tümüyle fiber lazer boşlukların en basitlerinden birinin 
geliştirilmesine olanak tanıyan femtosaniye zaman-mekansal kararsızlık 
ve çok modlu girişim bazlı doyurulabilir emici bant geçirici filtre aygıtları gibi 
çeşitli dinamikleri ortaya çıkardı.

Bu çalışmaların devamı olarak, Ortaç Grubu, basamaklı indeks çok modlu 
fiberlerde kademeli Raman saçılma olgusuna dayanan yeni bir ‘süper 
devamlı’ üretme yöntemi önermiştir.

 Bu çalışmada, araştırmacılar, kademeli indeksli çok modlu fiberlerde oktav 
yayılımlı spectral olarak düz ‘süper devamlı’ elde etmek için tek özellik olan 
basamaklı Raman saçılma etkisinden yararlanmıştır.

Deneysel olarak doğrulanmış sonuçlar çok modlu fiberlerde elde edilen 
literatürdeki en yüksek çıktı ortalama gücünü sunmaktadır. Önerilen 
yöntemin güç ölçeklenebilirliği onlarca vat çıkış ortalama gücü, sadece 
pompanın nabız gücü ayarlanması ile mümkün olacaktır.

Bu makale Scientific Reports web sitesinde
çevrimiçi olarak bulunmaktadır:
https://www.nature.com/srep/

Çoklu-Watt seviyeli, oktav yayılımlı, tayf olarak düz
süperdevamlı ışık üretmenin yeni yolu
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UUNAM tarafından yayınlanan kitaplar
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Uygulamalı Nanofotonik
Cambridge Üniversitesi yayınevi tarafından basılan bu kitap, nanofotonik konularını temel 
prensiplerden uygulamalarına kadar kapsıyor. Kitap yarıiletkenlerde kuantum hapsi, metal 
ve dielektrik nanoyapılarda ışık hapsi ve nanoyapılardaki dalga birleşmesi gibi temel fiziksel 
kavramları açıklayıp bunların ışık kaynaklarına, lazerlere, fotonik devrelere ve fotovoltaik 
sistemlere nasıl uygulanabileceğini anlatmaktadır. Kitapta yarıiletken optoelektronik optik 
malzeme özellikleri ve ışık yayılımının temelleri dahil edilmiş olup kolloidal fotonik, Si bazlı 
fotonik, nanoplazmonik, bioyoloji temelli fotonik gibi yeni ortaya çıkan alanlar da tartışılmıştır.  
Bu kitap, nanofotonik ile ilgilenen araştırmacılar ve nanofotonik dersi alan lisansüstü öğrenciler 
için rehber niteliğindedir.

Nature Photonics dergisinde bu kitap haber edilip içeriği özetlenmiştir. 
Nature Photonics | Sayı 13 | Ocak 2019 | 5

Yayınevi: Cambridge University Press,  
Online ISBN: 978-131-653-586-8,  
Subjects: Physics And Astronomy, Engineering, Electronic, 
Optoelectronic Devices, and Nanotechnology, Optics, 
Optoelectronics and Photonics ©2018

HİLMİ VOLKAN DEMİR
Doktora Stanford Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, Fizik Bölümü ve UNAM
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MSN, lisansüstü öğrencilerine materyaller ve 
nanobilim-nanoteknoloji konularında teşvik edici 
bir eğitim sunmaktadır. MSN programı, yüksek 
lisans öğrencilerine, UNAM'daki en son teknolojiye 
sahip tesislerle donatılmış laboratuvarlarda yüksek 
kalitede bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme 
yapmaları konusunda olanaklar sağlar.  Ulusal 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, var olan ve 
gelecekteki teknolojilerin yanı sıra sağlık, enerji, 
çevre, su, gıda, iletişim ve bilgi teknolojileri için 
gelişmiş ve nano yapılı malzemelerin tasarım ve 
sentez alanlarını kapsar. Bu yüksek lisans programı; 
nanobiyoteknoloji, nanoelektronik, nanotıp, atom 
ölçeğinde görüntüleme, algılama, femtosaniye 
lazerler, nanotekstil, nano malzemeler, nano lifler, 
nanotriboloji, hidrojen ekonomisi ve güneş enerjisi, 
nanofotonik dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak

 üzere, çeşitli nanobilim-nanoteknoloji ve malzeme 
bilimi ve mühendisliği alanlarında yaratıcı, seçkin Ar-
Ge çalışmalarını yürütebilecek genç bilim adamları 
ve araştırmacıları eğitmek için tasarlanmıştır. 
Program, temelden uygulamalı ve yenilikçi 
araştırmaya kadar uzanır ve lisansüstü öğrencilerini, 
araştırma konusunda korkusuz olacakları ve 
yaratıcı çözümler sunacak bilim adamlarına ve 
araştırmacılara dönüştürmek için; onları gerekli 
bilgi ve en ileri becerilerle donatır böylece ülkemiz 
ve dünyanın bugün ve yarının zorlayıcı sorunları ile 
karşı karşıya olduğumuzda yüzleşebilecek bireyler 
yetiştirmiş olalım. MSN yüksek lisans öğrencileri 
tarafından alınacak dersler kendi tez çalışmalarına 
odaklanmalıdır.

UNAM'da Malzeme Bilimi ve 
Nanoteknoloji (MSN) yüksek 
öğrenim programı Bilkent 
Üniversitesi Malzeme Bilimi ve 
Nanoteknoloji Enstitüsü'nde 
canlı bir disiplinlerarası 
akademik ortam sunmaktadır. 
MSN programı kapsamında 
Master of Science (Yüksek 
Lisans) ve Doktora Felsefesi 
(Doktora) dereceleri sunuyoruz. 
Şu anda, MSN programında 31 
yüksek lisans ve 35 doktora 
öğrencisi bulunmaktadır.

MSN Lisansüstü Programı
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KURS İSİMLERİ VE KODLARI
KU

RS
LA

R KURS KODU İSİM

MSN 500 Concepts in Materials Science

MSN 501 Atomic Structure, Mechanical and Thermal Properties of Materials

MSN 510 Imaging Techniques in Materials Science and Nanotechnology

MSN 512 Biomedical Materials

MSN 514 Computational Methods for Material Science and Complex Systems

MSN 517 Nanoscience and Nanotechnology I

MSN 518 Nanoscience and Nanotechnology II

MSN 519 Applications of Microfluidics and Nanofluidics

MSN 521 Biotechnology

MSN 522 Synthetic Biology

MSN 523 Nanocomposites

MSN 524 Introduction to Mesoscopic Solid-State Materials

MSN 525 Self- Organized and Self-Assembled Systems From Nanoscience to Biotechnology

MSN 526 Functional Surfaces and Interfaces

MSN 527 Quantitative Approaches in Biophysics and Life Sciences

MSN 534 Polymeric Materials

MSN 541 Nanobiotechnology

MSN 551 Introduction to Micro and Nanofabrication

MSN 555 Laser Physics: from Principles to Applications for Materials Science

MSN 598 Seminar I

MSN 599 MS Thesis

MSN 698 Seminar II

MSN 699 PhD Thesis
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UNAM'da verilen birinci sınıf eğitim ve öğretim sayesinde hem akademik hem de endüstride 
mezunlarımızın aranan yetenekler olmaları ile gurur duyuyoruz. 

UNAM mezunları, kariyerlerini dünyanın önde gelen üniversitelerinde sürdürmeyi seçer veya 
ileri teknoloji şirketlerinde çalışmak için sektöre taşınır.

UNAM Mezunları
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UNAM MSN mezunlarından bazıları ve mevcut pozisyonları:

Adem Yıldırım, Colorado Üniversitesi, Doktora Sonrası Araştırmacı

Berna Şentürk, Doktora Sonrası, EMPA, İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi 
Laboratuarları

Berna Şentürk, EMPA şirketinde Doktora Sonrası Araştırmacı

Bilal Kılıç, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bilge Temiz, TÜBİTAK-SAGE şirketinde Araştırmacı

Bülent Öktem, ASELSAN şirketinde Lider Lazer Tasarım Mühendisi

Burcu Gümüşçü Sefunç, UC Berkeley şirketinde Doktora Sonrası Araştırmacı

Büşra Mammadov, Sentegen Biotechnology şirketinde Ürün Yöneticisi

Çağla Akgün, ASELSAN şirketinde Mühendis

Çağla Eren Çimenci, Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü Doktora Öğrencisi

Ebru Cihan, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) Doktora Öğrencisi

Egemen Deniz Eren, Technische Universiteit Eindhoven'da Doktora Öğrencisi

Elif Ertem, Cambridge MPM'de Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Doktora

Erol Özgür, Arizona Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Fatma Kayacı, TÜBİTAK-SAGE şirketinde Uzman

Gökçe Küçükayan Doğu, Intel Corp. şirketinde Süreç Mühendisi

Göksu Çınar, KTH Royal Institute of Technology'de Doktora Sonrası Araştırmacı

Gözde Uzunallı, Purdue Üniversitesi'nde Doktora Sonrası Araştırmacı

Hakan Ceylan, Max Planck Enstitüsü'nde Doktora Sonrası Araştırmacı

Handan Acar, Chicago Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Hasan Şahin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

Hilal Ünal Gülsüner, Washington Üniversitesi'nde Doktora Sonrası Araştırmacı

Hülya Budunoğlu, ASELSAN şirketinde Proje Mühendisi

İlke Şimşek Turan, Hayat Kimya Ar-Ge'de Yönetici Araştırmacı

Kıvanç Özgören, Fiblas Fiber Lazer San. Tic. Ltd

Mehmet Kanık, MIT'de Doktora Sonrası Araştırmacı 

Mehmet Topsakal, Univ. Minnesota - Brookhaven Ulusal Laboratuvarı

Melike Sever, Doku Biyoteknoloji şirketinde Kalite Kontrol Yöneticisi 

Mohammad Aref Khalil, Twente Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Mustafa Beter, Doğu Finlandiya Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Mutlu Erdoğan, Max Planck Enstitüsü'nde Doktora Sonrası Araştırmacı 

Nurcan Haştar, Freie Üniversitesi'nde Doktora Öğrencisi

Okan Öner Ekiz, Nanodev Mühendislik şirketinde Kurucu ve CEO

Ömer Faruk Sarıoğlu, E-Kalite şirketinde Araştırmacı

Onur Büyükçakır, Kaist Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Pelin Tören, Joanneum Research şirketinde Araştırmacı

Rashad Mammadov, Virginia Üniversitesi’nde Doktora Sonrası Araştırmacı

Ruslan Garifullin, Bilkent Üniversitesi şirketinde Doktora Sonrası Araştırmacı

Ruslan Guliyev, Rutgers Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Safacan Kölemen, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi

Samet Kocabey, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde Doktora Öğrencisi

Seher Yaylacı, Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Seren Hamsici, Oklahoma Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Seydi Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Lumos Lazer Kurucusu 

Seymur Cahangirov, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sündüs Erbaş Çakmak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi

Taha Bilal Uyar, Coante Quartz Surfaces Araştırma ve Geliştirme Müdürü

Timur Ashirov, Université de Fribourg'da Doktora Öğrencisi

Tolga Tarkan Ölmez, Yale University şirketinde Doktora Sonrası Araştırmacı

Turan Selman Erkal, University College London'da Doktora Sonrası Araştırmacı

Uğur Teğin, Doktora Öğrencisi Ecole Polytechnique Fédérale de Lozan

Veli Ongun Özçelik, Princeton Üniversitesi'nde Doktora Sonrası Araştırmacı

Yusuf Çakmak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı

Yusuf Keleştemur, ETH Zürih'te Doktora Sonrası Araştırmacı

Zeynep Aytaç, Michigan Üniversitesi’nde Doktora Sonrası Araştırmacı
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Metal ve Dielektrik Buharlaştırma ile Kaplama
UNAM'da, metal ve dielektrikleri yüzeylere nanometre 

kalınlığında kaplamak için çeşitli buharlaştırma 
yöntemleri kullanmaktayız. Fotoğrafta, bir kullanıcı 
electron ışını buharlaştırıcı haznesini izlemektedir.
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U2018 UNAM NanoGün
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2018 UNAM NanoGün

Geleneksel yıllık bir etkinlik haline gelen NanoGün etkinliği, 15 Mayıs 2018’de UNAM’ın ev sahipliğinde 
düzenlendi. Dünyaca ünlü bilim insanları önceki yıllarda olduğu gibi 6. NanoGün etkinliğinde de bir 
araya geldiler.

Tüm gün süren, en son bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı bu etkinlikte ana konuşmacılar; Efrat Lifshitz 
(Technion Üniversitesi), Banu Onaral (Drexel Üniversitesi), Joel Schneider (Ulusal Kanser Enstitüsü) ve 
Reshef Tenne (Weizmann Bilim Enstitüsü) çalışmalarını sundu.

15 Mayıs 2018’de UNAM 6. NanoGün  
etkinliğine ev sahipliği yaptı. 

2018 NanoGün Konuşmacıları

EFRAT LIFSHITZ
Technion Üniversitesi

BANU ONARAL
Drexel Üniversitesi

JOEL SCHNEIDER
Ulusal Kanser Enstitüsü

RESHEF TENNE
Weizmann Bilim Enstitüsü

2018 NanoSanatYarışması 
Kazananı, Çağatay Mert Oral, 
ODTÜ
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2018 UNAM NanoGün
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Etkinlik süresince “En İyi Poster” ve “NanoSanat” yarışmaları 
düzenlendi ve kazananların ödülleri tören ile takdim edildi. NanoArt 
kazananları: Çağatay Mert Oral, ODTÜ; Ece Uslu, ODTÜ ve Engin Can 
Sürmeli, Bilkent Üniversitesi. En İyi Poster kazananları:  
Ziya Işıksaçan, Elif Duman Ergül ve Yemliha Altıntaş.
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2018 UNAMkonuşuyor

Eczacıbaşı grubundan ve UNAM yönetim kurulu üyesi Faruk Eczacıbaşı ilk kitabı “Daha Yeni Başlıyor”daki 
argümanları ışığında bir konuşma yaptı. Eczacıbaşı konuşmasında kendi deneyimlerinin yanısıra 
Türkiye’deki ve dünyadaki son dönüşümlerden yola çıkarak, teknolojik gelişmelerin hayatımıza her gün 
giderek artan bir ivme ile iyi ve kötü neler getirip götürdüğünü açıklarken gelecekte dünyayı nelerin 
beklediğini tartıştı.

FARUK ECZACIBAŞI
UNAM Yönetim Kurulu Üyesi

Daha Yeni Başlıyor; Geleceğin Dünyasında Esneklik, 
Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf
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2018 UNAMkonuşuyor

Bilkent Üniversitesi rektörü ve UNAM yönetim kurulu üyesi Abdullah Atalar, UNAM’da 
“Akademisyen Yönetici ve Baba Olmak” konulu bir konuşma yaptı.

Prof. Atalar açıklamalarına akademik kariyerin birçok pozitif yönünü vurgulayarak 
başladı: öğretme zevki, istediğin konuda çalışma özgürlüğü, hiyerarşi veya bir patronun 
yokluğu, uzun ama esnek çalışma saatleri, entelektüel çalışma ortamı, tüm dünyadaki 
konferanslara katılma ve geç emekli olma olanağı. Akademik kariyerin olumsuz yönlerinin 
ise ise araştırma için fon bulma zorluğu ve endüstriyel pozisyonlardan daha düşük ücret 
miktarları olduğunu belirtti.

ABDULLAH ATALAR
UNAM Yönetim Kurulu Üyesi

Akademisyen, Yönetici ve Baba Olmak 
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Atalar, konuşmasına öğretme pratikleri, lisansüstü öğrencilerle çalışma, fon bulma ve araştırma gibi 
konulara değinip akademik hayatın çeşitli yönlerini tartışarak devam etti. Bu bağlamda Prof. Atalar bir 
öğrencinin motivasyonunun yüksek, çalışkan, yaratıcı ve zeki olması gerektiğini söyleyerek iyi bir öğrencinin 
tanımını da yaptı. Araştırmayla ilgili olarak ise “tüm beyin hücrelerini bir süreliğine aynı konuya konsantre 
olması” ihtiyacından bahsederek böyle bir adanmışlığın ödülü olarak “daha önce kimsenin bilmediği bir şeyi 
keşfetme zevki”ne sahip olduğunu söyledi. Aynı zamanda araştırma sonuçlarını olabilecek en iyi dergilerde 
yayımlamayı önerirken makalelerin kalitesinin sayısından çok daha önemli olduğunu belirtti.

Prof. Atalar, daha sonra, üniversite yöneticisi olmanın sorumlulukları hakkında konuştu. Konuşmanın 
bu bölümü, üniversite yöneticisinin fakülte üyelerini işe alma sürecindeki rolü hakkındaki bir tartışmayı 
ve Kuzey Amerika Üniversitelerindeki kadro sistemi ile birlikte Bilkent’in fakülte görevlisi yükseltme 
sisteminin tanımını da kapsadı.

Atalar, konuşmasını konu hakkındaki genel bir gözlemiyle sonlandırdı: “Akademik hayatta başarılı olmak 
için motivasyona, yaptığınız işi sevmeye, çok fazla çalışma ve iyi şansa, anlayışlı ve destekleyici bir eşya da 
partnere ihtiyacınız var.”
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2018 UNAM AçıkLab

“2018 Türkiye AçıkLab” 2014 Uluslararası Kristalografi 
Yılı’nda yer alan eğitim girişimlerinin devamı 
niteliğinde, UNESCO ve IUCr’nin iş birliği ile 10-13 
Eylül 2018’de Türkiye’de düzenlendi. Birinci AçıkLab’da 
(Ankara, 19-22 Ocak 2015) olduğu gibi bu etkinlik de 
Bilkent Kampüsü Ulusal Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi’nde (UNAM) yapıldı. AçıkLab lojistik ve 
organizasyonu IUCr, Padova Üniversitesi (İtalya), 
Malvern Panalytical

B.V. (Hollanda), Atomika Teknik (Türkiye) ve UNAM 
(Türkiye) desteği ile birlikte Bilkent Üniversitesi 
ve UNAM (Enver Kahveci) ve Türkiye Kristalografi 
Derneği (Prof. Betül Kaynak ve Prof. Süheyla Özbey, 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara) tarafından karşılandı.

AçıkLab programı kristalografinin temel prensipleri hakkındaki geniş bir giriş ile başladı, toz kırınımı teorisi ve pratiği ile 
madencilik ve yapı malzemeleri gibi endüstrilerle alakalı özelleşmiş uygulamalara odaklandı.

2018 Türkiye AçıkLab 

76



2018 UNAM Nanokolokyum

2 Şubat 2018 Prof. Annette Taylor 
Sheffield Üniversitesi

Bioinspired dynamic materials

9 Şubat  2018 Prof. Raffaele Mezzenga 
ETH Zürich İsviçre Federal
Teknoloji Enstitüsü

Nanotechnology and materials science using protein nanofibrils

16 Şubat  2018 Prof. Andrew M. Weiner 
Purdue Üniversitesi

Ultrafast photonics time-frequency signal processing using integrated photonics

2 Mart 2018 Prof. J.R. Galan Mascaros 
Barselona Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi

Oxygen evolution catalysis in acid media with heterogeneous earth-abundant metal complexes

16 Mart 2018 Prof. Giovanni Maglia 
Groningen Üniversitesi

Biological nanopores for single-molecule enzymology and protein sequencing

30 Mart 2018 Prof. Khuloud T Al-Jamal 
King’s Koleji Londra

Rationale design of nanocarriers for brain and cancer targeting

6 Nisan 2018 Prof. Dirk W. Grijpma 
Twente Üniversitesi

Preparation of orbital floor implants by stereolithography using a ptmc and nanoapatite composite resin

20 Nisan 2018 Prof. Martin Hegner 
Trinity Koleji

Translation and folding of single proteins in real time

27 Nisan 2018 Prof. Klaus Ensslin 
ETH Zürich

Mesoscopic thermodynamics

4 Mayıs 2018 Prof. Erwin Reisner 
Cambridge Üniversitesi

Artificial photosynthesis: solar-driven synthesis of sustainable fuels & chemicals

11 Mayıs 2018 Prof. Andrew Dove 
Birmingham Üniversitesi

Using stereochemistry to control materials properties

7 Aralık 2018 Dr. Mehmet Somel 
OTTÜ

Ancient genomics and insights into anatolian population history

14 Aralık 2018 Prof. Leeor Kronik 
Weizmann Bilim Enstitüsü

Understanding molecular and hybrid crystals from first principles

21 Aralık 2018 Dr. Ekaterina V. Skorb
ITMO Üniversitesi

Photostimulated physico-chemical processes at semiconductor / polyelectrolyte interface to further 
brain-inspired chemical computing

28 Aralık 2018 Dr. Gökhan Ünel
CERN

How deep is the bottom?
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MURAT ALPER CEVHER
Doktora New York Şehir Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Transkripsiyon, 
transkripsiyon faktörleri, mediyatör 
kompleksi, multibak baculovirüs bazlı 
rekombinant protein sentezi, nükleer 
reseptörler ve meme kanseri

murat.cevher@bilkent.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri

MICHELLE ADAMS
Doktora New York Üniversitesi 
Nörobilim Lisansüstü Programı
Psikoloji Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları: Yaşlanan 
beyinlerde hücresel ve sinaptik 
değişiklikler

michelle@bilkent.edu.tr

ENGİN UMUT AKKAYA
Doktora Ohio State Üniversitesi
Kimya Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Floresan 
moleküler sensörler, moleküler mantık 
dizileri, boyaya duyarlı güneş pilleri, 
fotodinamik tedavi

eua@fen.bilkent.edu.tr

ABDULLAH ATALAR
Doktora Sstanford Üniversitesi 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Mikro düzeyde 
üretilmiş sensörler, analog ve dijital 
entegre devre tasarımı

aatalar@bilkent.edu.tr

BİLGE BAYTEKİN
Doktora Freie Üniversitesi, Berlin
Kimya Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları: Mekanokimya, 
enerji uygulamaları için polimerler, 
yumuşak robotlar

b-baytekin@fen.bilkent.edu.tr

LUCA BIANCOFIORE
Doktora Nice Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları: Bilişimsel 
akışkanlar mekaniği, sıvı yağlamalı 
etkileşimler, faz değişimi, karmaşk 
reoloji, aktif parçacıklar ve mikro/nano 
filmler

luca@bilkent.edu.tr

SEYMUR JAHANGIROV
Doktora Bilkent Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Bilişimsel yoğun 
madde fiziği, karmaşık sistemler, 
bilişimsel nörobilim

seymur@unam.bilkent.edu.tr

AGNESE CALLEGARI
Doktora Rome Tor Vergata Üniversitesi
Fizik Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Yumuşak madde, 
kolloitler, optik cımbızlar, kritik casimir 
etkisi, Brownian dinamiği

callegari@fen.bilkent.edu.tr
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Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri

ABDULLAH DEMİR
Doktora Central Florida Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları: Optoelektronik, 
nanofotonik cihazlar, yarı iletken 
lazerler, yüksek güçlü lazer diyotlar, 
VCSEL, kuantum kademeli lazerler, 
nano boyutta ışık kaynakları

abdullah.demir@unam.bilkent.edu.tr

SALİM ÇIRACI
Doktora Stanford Üniversitesi
Fizik Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Çok düşük 
sürtünme, hidrojen depolama, 
moleküler elektronik, spintronik, 
nanoteller

ciraci@bilkent.edu.tr

ONUR ÇİZMECİOĞLU
Doktora Heidelberg Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Mitojenik sinyal 
yolları, hücre döngüsü, kanser tedavisi 
ve hücre biyolojisi

onur.cizmecioglu@bilkent.edu.tr

ÖMER DAĞ
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kimya Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Orta derecede 
gözenekli metal oksit, metal sülfit ve 
metal selenit malzemeler, liyotropik sıvı 
kristaller ve jel elektrolitler, gözenekli 
ince film elektrot malzemeleri

dag@fen.bilkent.edu.tr

HİLMİ VOLKAN DEMİR
Doktora Stanford Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, Fizik Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları: Nanofotonik, 
nanokristal optoelektroniği, aygıtlar ve 
sensörler, ışık yayan diyotlar (LED'ler), 
implant edilebilir elektronik

volkan@bilkent.edu.tr

ENGİN DURGUN
Doktora Bilkent Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Hidrojen 
depolama, 2D ultra ince malzeme 
sistemleri, güneş enerjisini kullanark 
termal enerji üreten yakıtlar, çimento 
kimyası, ferroelektrik ve multiderroik 
malzemeler

durgun@unam.bilkent.edu.tr

ÇAĞLAR ELBÜKEN
Doktora Waterloo üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Mikro damlacık 
tabanlı mikroakışkan sistemleri, 
entegre mikroakışkan sistemleri

elbuken@unam.bilkent.edu.tr

AYKUT ERBAŞ
Doktora Münih Teknik Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Yumuşak 
maddenin istatistiksel, mekanik ve 
termodinamik tanımı, biyofizik, polimer 
fiziği

aykut.erbas@unam.bilkent.edu.tr
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Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri

EBRU ERBAY
Doktora Illinois Üniversitesi, UC
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Lipotoksik 
endoplazmik stres, kardiyometabolik 
sendrom, inflamasyon mekaniği, 
hastalık modellemesi

eerbay@bilkent.edu.tr

YEGAN ERDEM
Doktora UC Berkeley
Makine Mühendisliği Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Mikroakışkan 
reaktörler ve ağlar, MEMS, 
nanosensörler, enerji toplama

yeganerdem@bilkent.edu.tr

SERKAN İSMAİL GÖKTUNA
Doktora Münih Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Kanser biyolojisi, 
mide-bağırsak kanserleri, tümör 
immünolojisi, sinyal iletimi

serkan.goktuna@bilkent.edu.tr

OĞUZ GÜLSEREN
Doktora Bilkent Üniversitesi 
Fizik Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Teorik yoğun madde 
fiziği, nanobilim, grafen, güneş pilleri, 
plazmonik, metal nanoteller, karbon 
nanotüpler, katıların elektronik yapıları, 
temel prensiplerden malzeme özellikleri

gulseren@fen.bilkent.edu.tr

ALİ OSMAY GÜRE
Doktora Cornell Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Kanser biyolojisi, 
antikor ve gen ifadesi profili oluşturma, 
biyobelirteç keşfi

agure@bilkent.edu.tr

İHSAN GÜRSEL
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Nanobiyoteknoloji 
ve nanobiyomalzemelerin immün 
terapötik uygulamaları; kanseri, 
bulaşıcı hastalıkları ve alrjiyi 
iyileştirmek için aşı ve adjuvan tasarımı

ihsangursel@bilkent.edu.tr

SELİM HANAY
Doktora Caltech Makine Mühendisliği 
Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Biyosensör 
tasasrımı, MEMS ve NEMS, çip-üstü 
kütle spektroskopisi

selimhanay@bilkent.edu.tr

SERİM KAYACAN İLDAY
Doktora ODTÜ Üniversitesi  
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Öz-birleşme ve 
organizasyon, karmaşık sistemler, 
dengeden uzak termodinamik, doğrusal 
olmayan ve rastlantısal dinamikler, 
adaptif hiyerarşik malzemeler, 
oluşumsal temeller. 

serim@bilkent.edu.tr
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Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri

FATİH ÖMER İLDAY
Doktora Cornell Üniversitesi
Fizik Bölümü, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Fiber lazerler, 
doğrusal olmayan ve ultra hızlı optik, 
lazerlerin biyomedikal uygulamaları, 
doğrusal olmayan ve stokastik dinamikler, 
malzemelerin lazer ışığı yardımıyla mikro 
ve nano yapılandırılması, ve nanofotonik

ilday@bilkent.edu.tr

FERDİ KARADAŞ
Doktora Teksas A&M Üniversitesi
Kimya Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Hidrojen 
depolama, su oksidasyon katalizi

karadas@fen.bilkent.edu.tr

YİĞİT KARPAT
Doktora Rutgers Üniversitesi
Endüstri Mhendisliği Bölümü, Makine 
Mühendisliği Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Süper düşük 
sürtünme, hidrojen depolama, 
moleküler elektronik, nanoteller

ykarpat@bilkent.edu.tr

TALİP SERKAN KASIRGA
Doktora Washington Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Güçlü etkileşimli 
malzemeler, 2D malzemeler

kasirga@unam.bilkent.edu.tr

ÖZLEN KONU
Doktora Teksas Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 
Nörobilim Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Biyoinformatik 
ve genomik, kanserde hücresel 
sinyalizasyon, zebra balıklarında ilaç 
taraması ve hastalık modelleme

konu@fen.bilkent.edu.tr

HAYRETTİN KÖYMEN
Doktora Birmingham Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Akustik, 
ultrasonik bilimi, elekronik, iletim, 
mikro düzeyde sensörler

koymen@ee.bilkent.edu.tr

BÜLEND ORTAÇ
Doktora Rouen Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Fiber lazerler, 
doyurulabilir adsorb ediciler, yüksek 
güçlü fiber yükseltici sistmlerin 
geliştirilmesi

ortac@unam.bilkent.edu.tr

EKMEL ÖZBAY
Doktora Stanford Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 
Fizik Bölümü, NANOTAM ve UNAM

Araştırma alanları:  Nanofotonik, 
malzemeler, plazmonik, fotonik 
kristaller, GaN/AlGaN araçlar, MOCVD 
büyütme

ozbay@bilkent.edu.tr
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DÖNÜŞ TUNCEL
Doktora Cambridge Üniversitesi ve 
Imperial College Kimya Bölümü ve 
UNAM

Araştırma alanları:  Fotonik, 
fotokataliz ve biyonanoteknoloji 
alanlarında potansiyel uygulamaları 
olan yeni organik ve inorganik hibrit, 
nanoyapılı fonksiyonel malzemelerin 
tasarımı ve sentezi

dtuncel@fen.bilkent.edu.tr

YUNUS EMRE TÜRKMEN
Doktora Chicago Üniversitesi
Kimya Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Organokataliz, 
biyom,metik katalizör tasarımı, 
sürdürülebilir kimya, sentetik metot 
geliştirme

yeturkmen@bilkent.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri

TAYFUN ÖZÇELİK
M.D. İstanbul Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Kalıtsal gen 
mutasyonlarının belirlenmesi, 
nörogelişimsel hastalıklar, 
X-kromozom inaktivasyonu ve 
otoimmünite, kansere genetik yatkınlık

tozcelik@fen.bilkent.edu.tr

EMRAH ÖZENSOY
Doktora Teksas A&M Üniversitesi
Kimya Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Heterojen kataliz 
ve fotokataliz, enerji depolama ve 
dönüşümü için nanomalzemeler, 
çevresel kataliz, yenilenebilir enerji 
sistemleri, spektroskopi ve yüzey bilimi

ozensoy@fen.bilkent.edu.tr

ÖZGÜR ŞAHİN
Doktora Heidelberg Üniversitesi ve 
Alman  Kanser Araştırmaları Merkezi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  İlaç direnci ve 
metastaz sistemler biyolojisi

osahin@fen.bilkent.edu.tr

ŞEFİK SÜZER
Doktora Kaliforniya Üniversitesi 
Berkeley
Kimya Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Katmanlar halinde 
birikim ve antbakteriyel uygulamaları, 
dinamik XPS yardımıyla nano boyuttaki 
yapıların elektriksel olarak araştırılması, 
çeşitli malzemelerin tribokimyasal olarak 
araştırılması, yüzeylerin ıslatılabilirliği

suzer@fen.bilkent.edu.tr

URARTU ŞEKER
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Sentetik biyoloji, 
genetiği değiştirilmiş organizmaların 
biyolojik cihazları, biyo-nano 
interfazında genetik ve protein 
mühendisliği, tıbbi biyoteknoloji

urartu@bilkent.edu.tr

otokel@bilkent.edu.tr

ONUR TOKEL
Doktora Cornell Üniversitesi
Fizik Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Durum seçici lazer 
fotoliz dinamiklerinden temel fotoniğe temel 
ışık-madde etkileşimleri ve sonuçta elde 
edilen bilgilerin yeni mikro/nano üretim 
teknolojilerinde ve optik cihazlarda kullanımı
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BURAK ÜLGÜT
Doktora Cornell Üniverstesi 
Kimya Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Empedans 
tabanlı enerji depolama modelleri ve 
dönüşüm sistemleri. Enstrümentasyon, 
yerinde elektrokimyasal teknikler. 
Elektrokimyasal gürütü ölçümleri.

ulgut@fen.bilkent.edu.tr

MEHMET YILMAZ
Doktora Columbia Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:   
Mikro/nano üretim, yerinde SEM 
nanomekanik karakterizasyonu, MEMS, 
CMUT

mehmetyilmaz@unam.bilkent.edu.tr

SEMİHA YILMAZER
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Bina fiziği, akustiği 
öne çıkaran yapı malzemelerinin fiziksel 
ve mekanik özellikleri, ısı ve neme bağlı 
davranışlar, bina yapımı, oda akustiği, 
mimari aydınlatma

semiha@bilkent.edu.tr

IŞIK YULUĞ
Doktora Londra Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Araştırma alanları: 
İnsan kromozomlarının transkripsiyonel 
haritalandırılması, insan ve farede gen 
haritalandırma, kalıtsal kanserlerin 
moleküler genetiği ve biyolojisi, somatik 
hücre genetiği

yulug@fen.bilkent.edu.tr

İBRAHİM SARPKAYA
Doktora stevens Teknoloji Enstitüsü
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları: Karbon nanotüp 
ve 2D malzeme tabanlı nanofotonik, 
deneysel kuantum optiği, plazmonik

sarpkaya@unam.bilkent.edu.tr

Üyeleri
Fakülte

45
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Laboratuarımızın araştırma odağı, sinir hücreleri ve sinapslarındaki yaşa bağlı değişiklikleri ve bu değişiklikleri önlemede diyet kısıtlamasının (DK) etkilerini anlamaktır. 
İnsanlara da uygulanabilecek olası ilaç adaylarını geliştirmek için DK'nın bu etkileri uyguladığı moleküler yolakları belirliyoruz.

Yaşlanma, birçok sistemi etkileyen çok faktörlü değişikliklerle genetik ve 
çevresel faktörler arasındaki etkileşimle düzenlenen karmaşık bir süreçtir. 
Normal yaşlanmaya bilişsel gerileme eşlik eder ve hücresel ve sinaptik 
düzeylerdeki mekanizmaların anlaşılması, bu gerilemenin altında yatan biyolojik 
değişikliklerle ilgili iç görü sağlayacak yegane şeydir. Yaşlanan nüfus için bilişsel 
değişikliklerin iyileştirilmesi ve önlenmesi için stratejiler geliştirmek ve potansiyel 
çeviri terapileri önemli hedeflerdir. Diyet kısıtlaması (DK) günlük kalori alımını 
azaltmaya dayanan bir diyet rejimidir. DK hayvanları daha yüksek ortalama 
yaşam ve sağlık alanlarına, daha geç yaşa bağlı fizyolojik değişikliklere ve hafıza 
görevlerinde daha iyi performansa sahiptir. Deneğin cinsiyeti, zamanlaması ve 
süresi gibi DK'nın farklı etkileri ve ayrıca DK'nın spesifik moleküler mekanizmaları 
bilinmemektedir. Ayrıca, DK etkilerini taklit eden ilaçlar olan potansiyel DK-
mimetiklerin gelişimi de önemlidir. Zebra balığını yaşlanma ve DR'nin sinir 
hücreleri ve sinapslardaki değişiklikler üzerindeki etkilerini incelemek için 
model bir organizma olarak kullanıyoruz çünkü tıpkı insanlar gibi yavaş yavaş 
yaşlanıyorlar ve bu hayvanlarda DK'nın mekanizmalarını belirlemek için birçok 
genetik araç mevcut. Şimdiye kadar, yaşlı hayvanlarda nörojenezin azaldığını ve 
sinaptik protein seviyelerinin beyin yaşlanması ile birlikte cinsel olarak dimorfik 
bir model gösterdiğini gözlemledik.

Bu müdahalelerin nöral hücreler ve sinapslar üzerindeki etkilerini belirlemek 
için her-başka-gün-DK beslenme rejimi uygulamaya başladık. İlk veriler telomer 
uzunluklarının aksine(onlar etkileniyor) nörogenez oranlarının yaş ve DR'den 
etkilenmediğini göstermektedir. Şu anda, DK'nın moleküler mekanizmalarını 
incelemek için besin sinyal yolunu bloke eden bir DK-mimetik, rapamisin, 
kullanıyoruz. Ayrıca, hızlandırılmış veya yavaşlatılmış yaşlanma modellerini 
elde edip edemeyeceğimizi belirlemek için besin sinyal yolunda değiştirilmiş 
transgenik balıklar yaratıyoruz. Protein düzeyleri beyin yaşlanması ile cinsel 
açıdan dimorfik bir yapı göstermektedir. Bu müdahalelerin moleküler yollarını 
belirlemek için CR ve CR-mimetikleri uygulamaya başladık.

Yaşlanma ve Diyet ile Nöral hücrelerde ve sinapslarda değişim

MICHELLE ADAMS
Doktora New York Üniversitesi 
Nörobilim Lisansüstü Programı
Psikoloji Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları: Yaşlanan 
beyinlerde hücresel ve sinaptik 
değişiklikler

michelle@bilkent.edu.tr
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"Zebra balığı beyninde transmisyon elektron 
mikroskobu ile sinapsların incelenmesi.   

Ok: çapraz kesilmiş mikrotübüller 
Yıldız: mitokondri 

Kısa çizgi: vesiküller 
Çift yıldız: sinaps 

(Aslan-Ergul vd., yayımlanmamış veri)" 
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Ortaya çıkan işlevselliğe sahip moleküler veya supramoleküler yapıların rasyonel 
tasarımı, araştırma çabalarımızın temel hedefidir. Bu amaçla, moleküler mantık 
kapıları için pratik uygulamalar bulmaya, biyolojik olarak aktif organik bileşikler 
için özerk aktivasyon protokolleri geliştirmeye ve moleküler sistemlerin çeşitli 
kimyasal ve fiziksel özelliklerini fotokimyasal olarak modüle etmeye çalışıyoruz.

Araştırma grubumuz yıllar boyunca moleküler mantık kapılarının (logic gates) 
geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Biz, birçok diğer grup gibi, ilk net olmayan 
uygulamanın kendisini nanotıp alanında sunacağına inanıyoruz.

Bu tür fikirlerin birleştirilmesinden faydalanabilecek belirli bir araştırma alanı 
fotodinamik terapidir. Fotodinamik terapi (PDT), malign tümörleri ve yaşa bağlı 
maküler dejenerasyonu tedavi etmek için invazif olmayan bir yöntemdir ve 
özellikle çok ilaca dirençli tümörlerin tedavisinde umut vericidir. PDT stratejisi, 
sistemik uygulama üzerine tümör ışığındaki bazı ışığa duyarlılaştırıcıların tercihli 
lokalizasyonuna dayanmaktadır. Duyarlaştırıcı daha sonra kırmızı veya yakın 
kızılötesi (NIR) ışıkla heyecanlandırılır, tekli oksijen üretir (1O2) ve böylece geri 
dönüşümsüz şekilde zarar veren tümör hücrelerine zarar verir. Önemli bir özellik, 
üretilecek sitotoksik singlet oksijenin verilmesinin sıkı kontrolüdür. Daha önceki 
bir tasarımda, “VE” mantık geçidi gibi davranan bir hassaslaştırıcı önerdik. Tekli, 
hassaslaştırıcı boyanın uyarılmış halini, rekabet etme işlemleriyle, uyarma- 
giderme için bir takım farklı yollar alabilir. Bu yollar arasında foto-kaynaklı 
elektron transferi (PeT), sistemler arası geçiş, floresan, ışıma dışı-uyarılma en 
belirgin olanlardır. Floresans ve ışınım yapmayan işlemlerin oranları,

Na + ve H + gibi modülatörlerden etkilenmez. Ancak, PeT'nin Na + ile taç eter 
kısmına bağlanmasının bloke edilmesi, sistem-arası geçişi, uyarılma için ana yol 
olarak bırakır. Bu singlet oksijen üretimi için yoldur. Bu nedenle, Na + iyonlarının 
konsantrasyonunun artması, singlet oksijen oluşum oranını arttırır. H + iyonları 
aynı hızı farklı bir mekanizma ile etkiler, eklenen asit emme spektrumunda 
bathochromic (kırmızı) bir kaymaya neden olur. Bu kayma, emme tepe noktasını, 
uyarımda kullanılan LED'in tepe emisyon dalga boyuna hareket ettirir. Dolayısıyla, 
ortam asidik olduğunda duyarlılaştırıcılar daha etkili bir şekilde uyarılır. Her ne 
kadar bu bir prensip çalışmasının kanıtı olsa da, moleküler mantığın daha önce 
kabul edilenden daha büyük bir vaadi olduğu gerçeğini zaten tespit ettik.

Moleküler mantık kapıları alanında “inandırıcı bir uygulama” çok kötü biçimde 
atlanıyor. Çoğu örnekte, özellikle daha karmaşık sistemlerde, mantık kapılarının 
atanması, spektral değişikliklere uygun, uygun bir dijital tasarım bulmaya 
dayanan “fiili sonrası”dır. Bağımsız fonksiyonel mantık geçitleri tasarlanır ve 
sonra onları bir singlet oksijen sinyali ile kademelendiririz (veya bütünleştirir). 
Ek olarak, ortaya çıkan basamaklı kapılar, nano-uzayda (misel içinde) bir singlet 
oksijen jeneratörü olarak işlev görür; bu, singlet oksijen üretim hızını da rapor 
eder. Bu, fotodinamik terapi bağlamında açık terapötik etkilere sahiptir.

Supramoleküler Kimya ve Kimyasal Nanoteknoloji

ENGİN UMUT AKKAYA
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Mekanokimya, malzemelere uygulanan mekanik enerjinin (yani gerilme, basma ve hatta iki yüzeyin basit bir teması) kimyasal enerjiye bağ kırılmalarıyla dönüşümüdür.

Yeni enerji kaynakları bulmak için artan talep ve hammadde malzemelerinin sürekli artan değeri son zamanlarda, enerji dönüşümünde yeni yaklaşımlar ve yeni 
teknolojiler için mekanik kimyaya olan ilgiyi arttırmıştır. Bizim araştırma grubumuz da mekanik enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürecek ve yukarıdaki alanlara katkıda 
bulunacak sistemleri araştırmaktadır.

Polimer Mekanik Kimyası
Polimerik malzemelerin üretiminde büyüme (üretimi 2009 yılında yıllık 245 milyon ton, 454 Milyar Dolarlık satışa
sahip 2017 yılına kadar 567 Milyar Dolar olması bekleniyor) yıllık artışı %3.8lik bir büyüme yüzdesine sahip) ve 
kullanımlarının artması polimerleri birincil malzeme sınıfı haline getirmektedir. Polimer mekanokimyası da polimer 
malzeme üretimi ve polimer/organik malzemelerden enerji üretimine artan ilgiden dolayı daha fazla önem kazanmıştır. 
Araştırma grubu olarak, hem her gün büyük miktarlarda üretilen ve kullanılan yaygın polimerlerin mekanokimyası 
üzerinde çalışıyoruz hem de en sonunda yenilikçi teknolojilere, mesela enerji dönüşümü ve geri dönüşüme yansıyacak 
yeni malzemeler ve yöntemler üretiyoruz.

Mekanokimya (Mekanik Kimya)

BİLGE BAYTEKİN
Doktora Freie Üniversitesi, Berlin
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Bizler, kendi içinde çelişkisiz bir evrende yaşıyoruz. 
Yüzyıllardır evren anlayışımızı gerek matematiksel 
ve fiziksel teoriler geliştirerek gerek mikroskop ve 
teleskoplar gibi fiziksel inceleme cihazları geliştirerek 
artırmaya çalışıyoruz. Son birkaç on yılda, gelişen 
bilgisayarla hesaplama teknolojileri ve gücü ile evrendeki 
her şeye bilgi gözüyle bakmaya başladık. Bu bağlamda; 
evrenimizin mümkün olan sonsuz sayıda evrenden, kendi 
içinde çelişkisiz olacak şekilde, biri olduğunu düşünmeye 
başladık.

 Şimdilerde bilgisayarları ve hesaplama metodlarımızı 
evreni en küçükten en büyüğe; atomlardan galaksilere 
kadar tüm ölçülerde incelemek için kullanıyoruz. 
Hesaplama teori ile deneyleri birleştirmeye aday bir 
köprü olarak çok önemli bir rol üstleniyor denebilir.

Kompütasyonal evrende özel malzemeler ve akıllı yaşam arayışı

SEYMUR JAHANGIROV
Doktora Bilkent Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM
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Kuantum mekaniğinin tasarlanmasından bir asır sonra, 
doğada bile bulunmayan malzemelerin stabilitesini ve 
fiziksel özelliklerini tahmin edebiliyoruz.

Tahminlerimiz, deneysel çalışmaları yönlendirmek veya 
anlamak için yeterli hassasiyete sahiptir. Bu hassaslığa, 
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (Density Functional Theory) 
gibi zarif teorilerin, güçlü süper bilgisayarlarda çalışan 
verimli algoritmalarla uygulanmasıyla ulaşıyoruz.

Hesaplamalı yoğunlaştırılmış madde 
fiziği için   geliştirilen   en   gelişmiş 
araçları kullanarak, yeni, düşük boyutlu 
malzemelerin atomik, elektronik, mekanik, 
termal ve diğer özelliklerini araştırıyoruz. 
Bunlar arasında grafen, silisen, almanen, 
metal diklorojenitler gibi iki boyutlu(2B) 
malzemeler ve geçiş metal atomik zincirleri, 
karbon atomik zincirleri ve nanotüpler, 
silisen nanoribbonlar, Ga/As nanotelleri ve 
benzeri gibi tek boyutlu(1B) malzemeler 
bulunur. Bu amaçla, kompütasyonel evrenin 
fiziksel gerçekliğimize karşılık gelen kısmını 
incelemek ve keşfetmek için elimizdeki 
araçlarımızı kullanıyoruz. Böylece bu şekilde 
keşfettiğimiz yeni malzemeler ve özellikler 
bir yerlerde deneylerle gerçekleştirilebilir.

Fiziksel evrenimiz, yaşamı yaşayabilecek 
yerleri bulmak için her zamankinden 
daha güçlü teleskoplar tarafından özenle 
incelenmiştir. Bu iddialı arayış, insanoğlunun 
saf merakı ve mevcut yaşamlarımızı aşan 
planlar yapma inancıyla desteklemektedir 
hem de kat be kat. Akıllı yaşam arayışı 
içinde, kompütasyonel evreni

keşfederek bu araştırmaya katılmak 
istiyoruz. Bu bağlamda, biyolojik 
organizmalarda karşılaşılan en ilkel nöronal 
devreleri taklit eden hesaplama modelleri 
geliştirmeye başladık. Bu amaçla, çeşitli 
disiplinlerden uzmanlarla iş birliği yapıyoruz 
ve modellerimiz istatistiksel fizikten makine 
öğrenmesine kadar birçok disiplinden ödünç 
alınan kavramlardan faydalanıyor.
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Grubumuzun temel araştırma gayesi yumuşak madde (soft matter), optik yakalama ve optik manipülasyondur; bunları ışık-madde 
etkileşiminin temel fiziğinden organize kolloidal düzeneklerin teknolojideki uygulamalarına kadar hem deneysel hem de sayısal 
açıdan, tek atomlu yapılardan kompleks hayat içeren sistemlere kadar inceliyoruz.

Halihazırda yürüttüğümüz araştırmalarımızdan birisi de kolloidal parçacıkların bioaktif ve sentetik ortamlar gibi kompleks ortamlarda 
nasıl davrandıklarını anlayabilmek adına, ikili kollodial parçacıkların farklı optik potansiyeller (homojen, pürüzlü ya da benekli 
potansiyeller gibi) altındaki dinamiklerinin incelenmesi ile ilgilidir. İşin aslı, bu anlamda, önceden belirlenmiş uzaysal düzensizliklere 
bağlı olarak 2 boyutta gerçekleşen kolloidal toplanmaların ve farklı türdeki parçacıkların ayrıştırılmasının daha hızlı ve basit bir yöntem 
ile mümkün olduğu bir metod geliştirdik.

Bir diğer araştırma alanımız ise, kritik Kasimir kuvvetleri ve torklarının, mikroparçacıkların kendi kendilerine bir araya gelmeleri ve 
mikro-elektro-mekanik sistemlerin (MEMS) geliştirilmesi bağlamında potansiyel uygulamalarının incelendiği alanla ilgilidir.

Ayrıca aktif maddelere ve özellikle de hem pasif hem de aktif bileşenlerin oluşturduğu sistemlerin davranışlarının incelenmesine 
çalışmayla ilgileniyoruz. Şu anda, aktif parçacıkların varlığı ile geliştirilmiş olan pasif bileşenlerin toplanması ve ayrılması için bir 
model sistemi olarak, pürüzsüz bir optik potansiyel varlığında, Janus parçacıklarıyla normal mikro parçacıkların bir karışımından 
oluşan bir sistemde, ortaya çıkan öz-örgütlenme (self-organization) dinamiklerini araştırıyoruz.

Ayrıca kendiliğinden oluşabilen ve tasarlanan, mikro parçacıkların ve canlı hücrelerin çok düşük sayısal açıklıklarda ve lazer 
yoğunluğuna maruz kalma oranının optik olarak yakalanmasına izin veren, bir boşluk içi optik yakalama düzeneğine sahibiz. Bu, 
özellikle biyolojik sistemler ve nano-bilim için ve fotodamaya (photodamage) hassas olan numunelerin manipülasyonunun gerekli 
olduğu tüm durumlarda önemlidir. Deneysel olarak araştırdığımız sistemlerin sayısal simülasyonunda (Brownian dinamikleri) 
sağlam bir anlayışa sahibiz. Dijital video mikroskopisi için görüntü işleme özel yöntemler geliştirme konusunda da uzmanız.

Kolloidal sistemler ve optik manipülasyon simülasyonları ve deneyleri
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Protein-DNA interactions and their role in 3D 
structure of genome 

Demir araştırma grubu yüksek teknoloji mazleme 
platformları ve nano ölçekli fonksiyonel yapıları içeren 
yenilikçi aygıtlar üstüne çalışmaktadır. Profesör Hilmi 
Volkan Demir liderliğinde grubu kolloidal kuantum 
noktalarını ve atomik seviyede düz kuantum kuyularını da 
kapsayan nanokristallerin yarıiletken optoelektroniğini, 
kolloidal nanofotoniğin fiziğini ve nanoparçacık fotoniği 
çalışmaları üzerine odaklanmaktadır. Grup aynı zamanda 
kaliteli aydınlatma, algılayıcı biyolojik implantlar, implant 
edilebilen elektronik ve medikal aygıtlar, enerji transferli 
kuantum aygıtları/sensörleri ve ışık veren diyot (LED)
geliştirmektedir.

Demir laboratuvarı yarı iletken nanokristal aydınlatmada 
bilimsel bilgi ve teknoloji mihenktaşlarını geliştirdi. Grup 
kolloidal malzeme sentezi, ve aygıt üretim sistemleri 
dâhil olmak üzere, sentezden karakterizasyonuna 
ve aygıt uygulamalarına kadar uzanan yarıiletkenler 
üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar grubun dünya 
standartlarında uzmanlık ve yeterliliğini kanıtlamasını 
sağlamış ve ekranlar için renk zenginleştirme, kaliteli iç 
mekan aydınlatması, tayf olarak geliştirilmiş  dış  mekan  
aydınlatması  ve ayarlanabilir lazerler gibi hedeflenen 
uygulamaları kapsayan ileri teknoloji materyallerin ve 
sistemlerin üretilmesini sağlamıştır. Grup aynı zamanda 
II-VI ve III-V materyal sistemlerini kapsayan çeşitli 
kuantum noktaları sentezleme kabiliyetini geliştirmiştir.

Kuantum Malzemeleri, Aygıtları ve Sensörleri

HİLMİ VOLKAN DEMİR
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Son zamanlarda, yeni iki boyutlu (2D) kolloidal nanolevhalar (NPL'ler), yeni 
nesil optoelektronik ve fotonik aygıtlarda uygulamaların doğması ve artmasını 
sağlamıştır. Tek katmanlı bir ölçekte kalınlığı tam olarak ayarlanabilen bu 
yarıiletken nanokristaller, kısa ışıma ömrünü ve yüksek topluluk renk saflıklarını, 
belirgin bir 2D elektronik yapı, büyük soğurma kesitleri ve sıfırımsı Stokes 
kayması ile birleştirmektedir. Buna ek olarak, iki boyutlu şekilleri nedeniyle, 
NPL'ler, fotodetektörlerde ve transistörlerde kullanılan küresel benzerlerine 
kıyasla daha iyi yük taşıması için büyük potansiyel sergilemektedirler. Son 
zamanlarda geliştirilen kolloidal atomik katman biriktirme tekniği (c-ALD), 
karmaşık çekirdek/kabuk heteroyapılarının sentezini mümkün kılmaktadır.

Bu çalışma, Demir Laboratuvarı’nda sentezlenen çekirdek-kabuk CdS/(MnS)/ 
Mn:CdS hetero-nanolevhalarda elektron ve deşik bant durumları ile manyetik 
katkılar arasındaki etkileşimli alışverişi göstermektedir. Elektron veya deşik 
değişimi etkileşimleri, hetero-nanolevhaların mimarisi, yani bileşimi, çekirdek 
ve kabuk kalınlıkları ve ara katmanı değiştirilerek ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. 
Manyetik değişim etkileşimlerinin, nanolevhaların geometrisini tek-katman 
hassasiyeti ile ayarlanabilmesi, tüm kolloidal seyreltik manyetik yarı iletken 
nanoyapıları ailesi arasında yenidir. Bu çalışma, sadece kalkojenit nanolevhalarını 
ayarlanabilir manyeto-optik işlevlerle donatma olanağını kanıtlamakla kalmayıp 
aynı zamanda bu elverişli malzeme sınıfının elektronik yapısı hakkında yeni 
bilgiler sunmaktadır.

[Nano Letters, 2018, 18, 2047–2053 (Nature Index Journal)]. 

Dalga Fonksiyonları Değiştirilmiş Kolloidal Nanolevhalar
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Araştırmalarımız çeşitli uygulamaları hedefleyen özgün nanofotonik cihazların tasarım, simülasyon, 
fabrikasyon ve testleri üzerine odaklanmaktadır.

Geleceğin “dijital ekonomi” ve “yeşil” teknolojileri, 
enerjiyi verimli kullanan cihazlara günümüzden daha 
fazla ihtiyaç duyacak. Optoelektronik ve fotonik, düşük 
enerji tüketimli, yenilikçi fotonik bileşenler ve ışık 
kaynakları ile teknolojinin bu yönde gelişmesine ve 
kapasitesinin arttırılmasına geniş katkıda bulundu. Biz de 
bu amaçla, özgün nanofotonik cihazların ve yarı iletken 
lazer teknolojisinin geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz. 
Günümüzde, bilgi iletişim teknolojileri, tıbbi teşhis, 
endüstriyel kesim/ısıtma sistemleri, gözetleme amaçlı 

kızılötesi aydınlatma, 3D algılayıcılar, ışığın algılanması ve 
mesafesinin tayini (LiDAR), ülke güvenliği ve savunma, 
çevresel görüntüleme ve sürücüsüz araç gibi birçok 
uygulamada bu cihazlar kullanılmakta. Bu alanlardaki 
ilerlemeler yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini 
gerektiriyor. Bu da günümüz teknolojisinin sınırlarını 
anlamanın yanında endüstriye dönük bilimsel araştırma 
yaklaşımına ihtiyaç duyar. 

Nanofotonik Cihazlar
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Nanofotik Cihazlar Araştırma Grubu’nda (nanoPhD Lab) yeni özellik ve 
kabiliyetlere sahip mikro- ve nano-boyutta yapılar içeren cihaz yapıları üzerine 
çalışıyoruz. Fotonik cihazların epitaksiyel yapılarını nano-ölçek hassasiyetinde 
tasarlıyoruz. Aynı zamanda bu yapıların ısıl-optik-elektronik davranışlarını 
anlamak ve öğrenmek için simülasyonlar yapıyoruz. Tasarladığımız cihazların 
üretimini mikro- ve nano-fabrikasyon yöntemleri kullanarak temiz odalarımızda 
gerçekleştirdikten sonra laboratuvarımızda test ediyoruz.

Projelerimiz hem bilimsel hem de endüstri-odaklı araştırmaları kapsamakta. 
Şu ana kadar çalıştığımız nanofotonik cihazlar yarı iletken lazerler, yüksek güçlü 
lazer diyotlar, dikey kovuklu lazer (VCSEL), düşük-boyutlu kuantum kuyu ve 
nokta yapıları, nano-lazerler, kuantum çağlayan lazerler (QCL), lazerlerde parite-
zaman simetrisi alanlarını içerir.

Temel araştırma hedeflerimizden biri, lazer çıkış gücünün arttırılması konusunda 
elde ettiğimiz endüstriyel araştırma sonuçlarını genişletmektir. Son on yılda, yarı 
iletken lazerlerin çıkış gücünün artırılması konusunda gelişmeler epey yavaşladı. 
Lazer gücünü sınırladığı düşünülen çeşitli açıklamalar önerilse de bunların fiziksel 
mekanizmaları çok netleştirilemedi. Bu konuda yaptığımız çalışmalar hem lineer 
hem de lineer olmayan kayıpların, lazer gücünün kısıtlanmasına sebep olduğunu 
ortaya koydu. Çözüm olarak, güç ve kazanç profillerinin kontrolü ile yarı iletken 
lazerin gücünün yükseltilebileceğini önerdik. Bu yöntemi kullanarak, rekor 
değerlerde lazer güç seviyeleri elde ettik.

Ayrıca, lazer diyotların uzun yıllardır bilinen temel problemlerine çözüm olarak 
özgün cihaz mimarileri geliştirmek için çalışıyoruz. Yarı iletken lazerlerin hem 
performansı hem de dayanıklılığı bakımından yıkıcı optik ayna hasarı (COMD) 
temel sınırlayıcı problemlerden biridir. Bu mekanizma ısınmayla tetiklenir ve 
lazer çıkış yüzeyinin bozulması ve lazerin ölmesiyle sonlanır. Yakın zamanda, yeni 
bir yöntem geliştirerek, lazer yapısında oluşan ısıyı lazerin ısınmaya karşı hassas 
olan çıkış yüzeyinden büyük ölçüde izole edebileceğimizi gösterdik. Lazerin kendi 
sıcaklığından daha düşük çıkış yüzey sıcaklığı, yani yüzey soğuması, elde ettik. 
Lazer performansını etkilemeden dayanıklılığını ve ömrünü artırabilecek bir 
yaklaşım olması açısından çok önemli bir yöntem ortaya koyduk.

Lazerlerin minyatürleştirmesi düşey kovuklu lazerlerin (VCSEL) icadıyla başladı. 
Bununla beraber, mevcut teknolojiyi kullanarak üretilebilir nano-boyutlu lazerler 
elde etmek imkânsızdı. Mikrodiskler, fotonik kristaller, nanoteller ve plazmonik 
lazerler gibi sınırlı başarıya sahip birçok nanolazer yöntemi son on yılda gösterildi. 
Biz de farklı bir yöntem kullanarak, üretilebilir nano-lazerler için yeni bir büyütme 
ve üretim süreci geliştirme konusunda çalışıyoruz.
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Hesaplamalı bilimin fizik, kimya ve malzeme bilimi ile kesişen çok disiplinli alanında çalışıyoruz. Küresel öneme sahip kritik zorlukların üstesinden gelmek için 
yeni malzeme sistemlerini anlamak, tahmin etmek ve tasarlamak amacıyla modelleme ve simülasyon araçlarının uygulanmasına odaklanıyoruz. Özellikle 2D 
malzemelerin nano ölçekte araştırılması, güneş-termal yakıt sistemlerinin tasarımı ve yeşil (çevreci) ve yüksek performanslı çimento çalışmaları ile ilgilenmekteyiz.

Yeşil (Çevreci) ve yüksek performanslı çimento
Çimento, küresel CO2 emisyonlarının % 8'inden fazlasının
nedenidir; UPR ancak kullanılan en yaygın malzemelerden 
biri olmasına rağmen, çimentonun mikroskobik özellikleri 
hakkında oldukça az bir bilgiye sahibiz. Çevresel ayak 
izini azaltmak ve performansını artırmak için, elektronik 
özelliklerinin ölçeğine kadar inen, daha derin bir anlayış 
esastır ve gereklidir. Yeni nesil çimento üretimi için nano 
ölçekte özellikleri değiştirmek amacıyla aşağıdan yukarıya bir 
yaklaşım öneriyoruz.

2D ultra-ince sistemler
Tek katmanlı grafenin sentezi ve grafen bazlı cihaz 
uygulamalarının gösterilmesinin ardından, iki boyutlu ultra-ince 
malzemeler hem deneysel hem de teorik çalışmaların odak 
noktası haline gelmiştir. Dökme malzemelerin boyutunun iki 
boyutlu forma indirgenmesiyle sağlanan ilginç kuantum etkileri, 
mevcut teknolojilerde çok önemli yenilikler getirecektir. Bu 
çerçevede asıl amacımız, yeni sistemlerin olası uygulamalarını 
tasarlamak, işlevselleştirmek ve öngörmektir.

Güneş-termal yakıtlar
Güneşin yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olarak verimli
bir şekilde kullanılması bu yüzyılın en büyük hedeflerinden biridir. 
Alternatif ve yeni bir başka strateji ise güneş enerjisini doğrudan 
foto- dönüştürülebilir moleküler sistemlerin kimyasal bağlarında 
depolamaktır. Güneş yakıtı uygulamaları için malzeme tasarımı 
için farklı yaklaşımlar ve fikirler öneriyoruz ayrıca ürünün enerji 
depolama kapasitesini ve ömrünü artırmaya yönelik yöntemleri 
araştırıyoruz.

Hesaplamalı Nanobilim

ENGİN DURGUN
Doktora Bilkent Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Hidrojen 
depolama, 2D ultra ince malzeme 
sistemleri, güneş enerjisini kullanark 
termal enerji üreten yakıtlar, çimento 
kimyası, ferroelektrik ve multiderroik 
malzemeler

durgun@unam.bilkent.edu.tr
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“Bugün kuantum dünyasındaki atom ve moleküllerin davranışlarını 
bilgisayar simülasyonlarıyla tanımlayabiliyoruz.”
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Küçük ölçekte akışkan akımının temel anlayışını ve uygulamalarını geliştirme üstüne çalışmaktayız. Özellikle 
sıvıların biyokimyasal uygulamaları için aşırı hassas kontrolü ile ilgilenmekteyiz. Nanolitre büyüklüğündeki 
akışkan paketlerin hassas kontrolü yüksek verimli çalışmaların yok denecek kadar az miktarda örnekle 
yapılmasını sağlamaktadır. Böyle sistemler geniş bir uygulama alanını kapsamaktadır. Biz de parçacık 
sentezi ve tek hücre çalışmalarındaki uygulamalarını araştırmaktayız.

Alyuvarların viskoelastik odaklanması hücrelerin pasif bir şekilde paraşüt 
şeklini almasına izin vermektedir. Parçacık karakterizasyonu için impedans 
sitometrisi, viskoelastik odaklanma ile birleştirilmiştir.

Mikro/Nano akışkanlar ve Çip Üstü Laboratuvar Sistemleri

ÇAĞLAR ELBÜKEN
Doktora Waterloo üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Mikro damlacık 
tabanlı mikroakışkan sistemleri, 
entegre mikroakışkan sistemleri
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Son zamanlarda, iki fazlı akışı kullanan mikro damlacık tabanlı platformlar geliştirdik. Bu 
sistemleri gerçek dünya uygulamaları için gerçek zamanlı ölçüm aracıyla birleştirmekteyiz. 
Bu sistemleri kullanarak, farklı koşullar altında nanolitre büyüklüğünde mikro damlacıklarda 
kimyasal ve biyolojik numunelerin analizini daha iyi yapabilmekteyiz.

Bu sistemlerin impedimetrik damlacık ölçümü (iDM) aracıyla entegrasyonu, hızlı tanı ve 
tarama uygulamalarına kapı açmaktadır. Sistem, damlacıkların morfolojik özelliklerini 
gerçek zamanlı ölçmek için otomatikleştirilebilir. Ek olarak, üstün damlacık monodispersitesi 
elde edebileceğimiz bir yöntem önerdik. Partikül sentezinde ve damlacıkta dijital polimeraz 
zincir reaksiyonunda (ddPCR) hassasiyeti artırmak için bu sistemi ve yöntemleri uygulamayı 
hedeflemekteyiz.

Ayrıca viskoelastik akışkanların reolojik özellikleri ve bu akışkanlarda asılı katı 
mikro parçacıkların davranışı üzerinde de çalışmaktayız. Akışkanın kanaldaki 
kayma gradyanı ile etkileşimi ilgi çekici parçacık odaklama davranışına yol 
açmaktadır.

Kırmızı kan hücreleri gibi küresel olmayan parçacıklara odaklanan tek yönlü 
oryantasyon elde etmek için bu tür mekanizmaları anlamak istiyoruz, çünkü 
sitometri benzeri sistemler kullanan bu tür hücreler optik veya impedimetrik 
karakterizasyonu için çok önemlidir. Çeşitli odaklanma türlerini açıklamak için 
çözünmüş polimerlerin süspansiyon parçacıkları ile etkileşimlerini incelemekteyiz.

Mikro damlacık tabanlı sistemler

Viskoelastik sıvılar
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Tüm genetik bilgiyi taşıyan genom ile su şişelerinden araba 
tamponlarına kadar tüm çevremizi saran plastik materyaller 
arasındaki ortak şey nedir? Bu “yumuşak madde” sistemleri 
kompleks kimyasal yapıları olan polimer olarak adlandırdığımız 
uzun moleküllerden oluşurlar. Biyolojik ya da insan yapımı 
sistemlerle oluşturulan polimerik maddeler mekanik stres, 
konsantrasyon gradyanı, elektrik alan, akış, pH değişimi, sıcaklık 
gibi dış uyaranlara termal dalgalanmaların sırasına göre tepki 
verebilir ve bu nedenle kısa süreli olarak konformasyonlarını 
değiştirebilirler. Bu değişkenlik bir yandan yaşam için eşi benzeri 
görülmemiş hayatta kalma ve evrimsel beceriler sağlarken, 
diğer yandan yeni nesil materyallerin ve farmasötik çözümlerin 
dizaynı için yeni olanaklar yaratmaktadır.
 

Laboratuvarımızdaki araştırmalar biyoloji ve materyal biliminin 
şu anda hiç bilmediğimiz ya da sınırlı anlayışımız olduğu temel 
problemlerine odaklanmaktadır. Özellikle sentetik ve biyolojik 
polimerik sistemlerin kinetik ve uyarı-cevap özelliklerini 
çalışmaktayız. Polielektrolit hidrojellerin mekanik ve elektrik 
tepkileri ya da protein-DNA etkileşimlerinin kinetikleri ve 
bunların kromatin organizasyonundaki rolü bu çalışmalara örnek 
olarak verilebilir. Araştırmamızda analitik araçlar ve istatiksel 
mekanikle birlikte atomik ve iri taneli seviyelerde Moleküler 
Dinamik (MD) simülasyonlarını kullanmaktayız.

Hesaplamalı ve Teorik Yumuşak Madde

AYKUT ERBAŞ
Doktora Münih Teknik Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Yumuşak 
maddenin istatistiksel, mekanik ve 
termodinamik tanımı, biyofizik, polimer 
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“Protein-DNA interactions 
determine the 3D structure 
of double stranded DNA in cell 
nucleus or bacterial volume.”
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Metreler uzunluğundaki DNA molekülü ökaryotik 
hücrelerin (örn. memeli hücreleri) mikro metre 
boyutlarındaki çekirdeği doldurabilecek şekilde farklı 
sıkışma durumlarında bulunur. Bazı durumlarda 
daha da sıkışmış DNA (örn.heterokromatin) hücre 
çekirdeğinin ara yüzeyinde bulunurken farklı çekirdek 
içi lokasyonlarda daha az sıkışmış DNA formu 
(öre. ökromatin) gözlenebilir. DNA bu özel formları 
heterojen olarak dağılmış nükleik aside bağlanan 
proteinler ve iyonlarla (Na+, Mg+2 gibi tek değerlikli 
ya da çok değerlikli tuzlar) arasındaki etkileşimler 
sonucu katlayabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, kanser ve 
progeria sendromunun (erken yaşlanma) da dahil 
olduğu kötü huylu bozuklukların ayırıcı bir özelliği 
olan DNA sıkışma durumlarındaki düzensizliklerin 
kaynağı DNA-protein etkileşimlerine kadar takip 
edilebilir. Araştırmamızda, polimerlerin fiziği ve 
kendiliğinden toplanma argümanlarından yola 
çıkarak DNA’nın “faz” ayrımını, negatif yüklü DNA 
molekülünün polimer doğasını göz önüne alarak nicel 
bakımından modellemek istiyoruz. Nihai hedefimiz 
DNA’nın sıkıştırılmış haldeki organizasyonunun 
temel mekanizmalarını resmederek, hastalıkların 
bilinmeyen mekanokimyasal yönlerini çözmek.

Uyarı-cevap polimerleri
Biyosürtünme: Biyolojik sistemler uç koşullarda 
sürtünmeyle baş etmekte iyidirler; Örneğin, 
insanlar her atlayıp ayaklarını üstüne yere 
indiklerinde dizlerdeki sinovyal dokular megapaskal 
büyüklüğündeki basınçlara dayanırken hareket 
eden eklemlerdeki sürtünmeyi minimize ederler. 
Benzer şekilde göz kapakları da saniyede metrelere 
çıkabilen hızlarla açılır ve kapanırlar (10 m/s= 36 
km/h), bununla birlikte retinayı kaplayan doğal 
kayganlaştırıcılar sağlıklı gözlerde

hasar ve yıpranma olmasını engeller.  Bu ve 
bunun gibi diğer bağıl harekete maruz kalan bağ 
dokularda sürtünme glikoproteince zengin yüklü 
polimerlerin görece hareketli mezoskopik yüzeyleri 
(örn. Sinovyal eklemler, göz kapağı ve kornea 
arasındaki müsin tabakası) kaplamasıyla azaltılır. 
Polielektrolitler diye adlandırılan bu biyopolimerler, 
yüksek basınç ve hız gibi uç mekanik koşullar 
altında dağılma ve adezyonu optimize ederler. Yine 
de biyopolimer katmanlarının bu sistemlerdeki 
sürtünme mekanizmaları ve işlevselliği tam olarak 
ortaya çıkarılamamıştır. Laboratuvarımızdaki bu 
araştırma aşılanmış polimer yapılarını etkileyen 
kesme kuvveti ve normal kuvvetleri incelemektedir. 
Bu çalışma bir yandan doğanın sürtünme kuvvetiyle 
nano ölçekte nasıl baş ettiğini anlamamıza yardım 
ederken diğer yandan biyobenzetim materyalleri 
ve ölçeklendirilebilir mikro ölçekli araçların tasarım 
prensiplerini öngören yeni kapılar açmaktadır.

Deniz suyunun içme suyu elde etmek amacıyla 
işlendiği tuzdan arındırma sistemlerinde ya da 
diyaliz gibi diğer filtreleme problemlerinde, filtre 
parçalarının yeniden kullanılabilirliğini korurken 
polimer zarların iletim ve filtrelemesinde ayırma ve 
iyonik bileşenlerin kesin bir şekilde seçilmesi esas 
zorluktur. Ayrıca gelecekteki batarya uygulamaları 
yüksek enerji yoğunluklarına izin veren hafif ve ucuz 
elektrolit materyallere ihtiyaç duymaktadır. Yüklü 
polimer sistemleri gerçekten de filtreleme ve enerji 
uygulamaları için çözümler sunabilir. Heterojen 
yapıları içinde iyonları ileten yüklü polimerler iyi 
tanımlanmış ve uygun hale getirilmiş tasarımlar 
ile filtreleme uygulamalarında seçici zarlar olarak 
kullanılabilirler. Bununla birlikte polimerlerin bu 
uygulamalarda kullanılması için

yüklü polimerlerin dış akım ve elektrik alandaki 
mikro ölçekli davranışları detaylı bir şekilde 
anlaşılmalıdır. Araştırmamız, yukarıda bahsettiğimiz 
mühendislik uygulamaları açısından çok büyük 
öneme sahip mikroskopik yapıları makroskopik 
özelliklerle ilişkilendirmeyi amaçlar. İyonik dağılımın 
hidrojellerdeki yük transfer verimini nasıl yükselttiği 
ya da frekansa bağlı dış alanların polimerik 
medyadaki iyonik korelasyonları ve yayılmasını 
nasıl etkilediği sorularına cevap vermek istiyoruz. 
Araştırma sonuçlarımız enerji, çevre ve medikal 
uygulamalar için modern filtreleme ve iletim 
sistemleri geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
 

Protein-DNA etkileşimleri ve genomun 3D yapısındaki rolleri
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Laboratuvarımın araştırma odağı, obezite, diyabet ve aterosklerosis gibi kronik enflamatuar ve metabolik hastalıkların bağlamında besine hassas, enflamatuar 
yapan ve stres yollarının kesişimindedir. Amacımız hastalık kümesi için yeni tedavi hedefleri ve biyobelirteçleri tanımlamaktır. Multidisipliner yaklaşımımız moleküler 
biyoloji, kimyasal-genetik, RNA-dizileme, proteomik, metabolomik, transgenik fare, ileri görüntüleme ve nanobiyoteknoloji yöntemlerini kapsamaktadır.

Fazlalık besinler, hücrelerdeki enflamatuar yapan ve stres 
yollarıyla nasıl etkileşime geçer ve kronik ve metabolik 
hastalıkların gelişmesine nasıl yol açar? Anabolik ve 
katabolik organellerin kronik aşırı yüklenmesi sonucu 
oluşan metabolik stres ipuçlarından biri olabilir. Gerçekten 
de metabolik aşırı yükleme endoplazmik retikulum (ER) 
stresine ve katlanmamış protein oluşumunun (UPR) 
aktivasyonuna neden olur. ER’nin alışılmadık lipid algılama 
mekanizmaları ve bu mekanizmaların besinlerin yangısal 
yanıtlarlara ilişkilendirilmesindeki rolleri ile ilgilenmekteyiz. 
Esas amacımız kronik metabolik hastalıkların tedavisinde 
kullanmak üzere metabolik ER stresinin ölümcül sonuçları 
ve uyarlanabilen UPR sinyalleri arasındaki moleküler 
farklılıkları araştırmaktır. UPR üç farklı koldan oluşmasına 
rağmen bu kollardan herhangi birinin kullanımını kontrol 
edecek spesifik bir araç bulunmamaktadır.

Bu probleme yaklaşımımız proksimal kinazların ER’ın 
stres tepkisindeki aktivitelerini modüle edecek kimyasal- 
genetik yöntemlerini içermektedir. Bu yöntem sadece 
modifiye edilmiş kinazların canlı içindeki hücre ve dokularda 
monospesifik aktivasyonu ve inhibisyonuna olanak 
sağlamaktadır. Bu method substrat keşfi ve transgenik fare 
modellerinin oluşturulmasıyla birleştirilecektir.

Kardiyometabolik Sendrom İçin Yeni Tedavi ve Teşhisler

EBRU ERBAY
Doktora Illinois Üniversitesi, UC
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Lipotoksik 
endoplazmik stres, kardiyometabolik 
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hastalık modellemesi

eerbay@bilkent.edu.tr

106



2018 UNAM Faaliyet Raporu

www.unam.bilkent.edu.tr

107



Mikro ve Nano entegre Akışkanlar Bilimi (MiNI), mikroakışkanlar dinamiğinin nanoteknoloji uygulamaları için bir araç olarak kullanılmasına odaklanmaktadır. Temel 
odak noktası, mikroakışkanlar ile nanomalzeme sentezi, geliştirmesi ve baskısıdır. Nanomalzeme sentezi için kullanılan mevcut teknikler, çeşitlilikle sonuçlanan 
reaksiyon koşullarını kontrol etme imkanını bulundurmuyorlar. Mikroakışkanlar bilimi yalnızca sentez için kontrollü bir ortam sağlamanın yanı sıra kabuk kaplama ve 
işlevselleştirme gibi rötuşlama işlemlerine de olanak sağlar.

MiNI Laboratuvarı, nanomalzeme teknolojilerine mikroakışkanlarla 
çözüm getiren bir araştırma grubudur.  Nanoparçacıklar, nanoçubuklar ya 
da nanoteller gibi nanomalzemeler boyutlarına bağlı olarak kendilerine 
özel özelliklere sahiptirler.  Bu nedenle, aynı boyutlarda nanomalzeme 
elde edebilek için reaksiyon koşulları üzerinde kontrol sağlayacak sentez 
reaksiyonlarını gerçekleştirebilmek büyük önem taşır. Aynı boyutlarda 
üretilmiş parçacıklar daha sonra işlevsel hale getirilebilir ve sensör ya da 
daha farklı akıllı yüzeyler elde etmek için yüzeylerin üzerine basılabilirler. MiNI 
Laboratuvarı, mikroakışkan sistemler aracılığıyla nanomalzemelerin sentezi 
ve istenilen şekilde elde edilmesi için iki yaklaşım kullanmaktadır. Bunlardan 
ilki, çözeltilerin kanallardan geçtiği ve sentezin karıştırma ve çözeltilerin 
kanallar içinde ısıtılmasına dayanan mikrokanal temelli yaklaşımdır. İkinci 
yaklaşım ise, damlacıkların bir kanala hapsedilmeden dokulu bir yüzey 
üzerinde hareket ettiği yüzey yöntemidir. Yüzeyde lokal olarak yaratılan 
enerji farkları sayesinde, sıvı damlacıkları dışarıdan sağlanan bir enerjinin 
varlığıyla, yüzeyde dikine titreşimler, istenilen şekilde manipüle edilebilir. 
İkinci bahsedilen yöntemle, nanomalzeme sentezi küçük damlacıklar halinde 
gerçekleştirilebilir ve daha sonra bu damlacıklar hareketsizleştirme ve baskı 
için özel konumlara taşınabilir.

Laboratuvarımızda, akıllı yüzeyler geliştirmek 
için nanomalzemelerin substratlara tutunmasını 
sağlayacak mikroakışkan ağları geliştirmeyi planlıyoruz. 
Nanomalzemeler, mikroakışkan kanallar ve dokulu 
yüzeylerden oluşan bir kombinasyonla istenilen konumlara 
taşınabilirler. İstenilen konuma ulaştıklarında ise, çözücü 
sıvı seçilerek buharlaştırılabilir.  Bu ağ kullanılarak,  
farklı nanoparçacıklar aynı substrat üzerinde istenilen 
konumlara tutturulabilir. Bu yöntem, nanoparçacıkların 
bir araya gelmesi için kullanıla mekanik bir yoldur. Bu 
nedenle, substrattan bağımsızdır ve yüzeyin kimyasal 
olarak değiştirilmesine ihtiyaç duymaz. Bahsedilen akıllı 
yüzeylerin iki tane uygulama alanı vardır. Bunlardan ilki 
biyoalgılama. Biyomoleküller ile işlevsel hale 
 

getirilmiş nanoparçacıklar, bakım noktası teşhislerinin 
kullanılabilir hale getirilmesi için biyoalgılama 
uygulamalarında kullanılmaktadır. Akıllı yüzeylerin bir 
başka umut verici uygulama alanı ise rastgele mekanik 
hareketlerden enerji toplamak için kullanılmasıdır.

Micro ve Nano Entegre Akışkanlar Bilimi

YEGAN ERDEM
Doktora UC Berkeley
Makine Mühendisliği Bölümü 
ve UNAM
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iltihaplı mikro ortamın oluşmasını sağlayan bağışıklık reaksiyonlarının 
kontrol edilmesinde önemli bir role sahiptir.

Önceki çalışmalarımız (Greten et al. 2007, Cell; Schwitalla et al. 2013, Cell 
Reports; Chau and Stellzig et al. 2013, Oncogenesis; Göktuna et al. 2014, 
Cell Reports; Chau and Göktuna et al. 2015, Journal of Immunology; Ladang 
et al. 2015, Journal of Experimental Medicine; Göktuna et al. 2016, Cancer 
Research), kolorektal tümör gelişiminde fare modellerindeki enflamatuar 
hücre aktivasyonunu sağlayan sitokin ve kemokin sinyal sistemini kontrol 
eden temel sinyal yollarının belirlenmesine odaklanmıştır. Sonuç olarak, 
evre ve kemoterapi ilaçlarına dirençten bağımsız olarak tümör gelişimine 
müdahale etmemizi sağlayan terapötik araçlar geliştirmemize yardım 
edecek, epitel ve bağışıklık hücrelerinin etkileşimini kontrol eden temel 
mekanizmaları belirledik. Bu nedenle, farklı sitokin sinyal yollarının, 
tümör mikro ortamındaki farklı hücre tipleri içinde nasıl düzenlendiğini ve 
bu düzenlemelerin farklı kanserlerde tümör gelişimini nasıl etkilediğini 
belirlemek için trangenik fare modelleri ile birlikte farklı tümör modellerinin 
fare modellerini kullanacağız.

Aynı zamanda, hastalıklı ve sağlıklı durumlarındaki rollerini daha iyi 
anlamak amacıyla, tümör mikro ortamının mikrobiyota tarafından kontrolü 
hakkında bilgilerimizi genişletmek istiyoruz.

Bunların yanında, enflamatuar bağırsak hastalıklarının 
risk faktörlerini anlamak ve bu hastalıkların farklı 
koşullarda kolorektal kanser oluşumuyla bağlantısını 
anlamak amacıyla fare modelleri geliştirmek istiyoruz.

Uzmanlık alanımız, çeşitli hastalık modelleri için in vivo 
örneklerin kullanımı, birincil hücre dizisi oluşturma, 
bağışıklık hücrelerinin izolasyonu ve akış sitometrisi 
yardımıyla bu hücrelerin karakterize edilmesi, bağışıklık 
hücrelerinin konak hayvanlara nakli, belirli fenotiplerin 
belirlenmesi için çeşitli histolojik yöntemler, lentivirüs 
tabanlı fonksiyon kaybı deneyleri ve çeşitli hücresel 
analizler içim kolorektal hücre dizileri kullanımı ve temel 
araştırma bilimciler için gerekli olacak neredeyse tüm 
moleküler biyoloji tekniklerini (klonlama, transfeksiyon, 
yüksek ya da düşük çıktılı gen ekspresyonu profilleme, 

protein ifade etme, etkileşim ve değiştirme çalışmaları vs.) 
kapsamaktadır. Aynı zamanda, gelecek çalışmalarımız için 
hücre kültürlerinde ve in vitro organoid kültürlerinde gen 
düzenlemeye yarayan CRISPR/Cas9 gibi yeni teknolojileri 
de kullanmayı amaçlıyoruz.

Tümör İmmünolojisi ve Mikro ortamı

Grup üyeleri: Uğur Kahya, Zeynep Boyacıoğlu, Dr. Serkan Göktuna,  
Dr. Tieu Chau, Erta Xhafa (soldan sağa)

SERKAN İSMAİL GÖKTUNA
Doktora Münih Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Kanser biyolojisi, 
mide-bağırsak kanserleri, tümör 
immünolojisi, sinyal iletimi

serkan.goktuna@bilkent.edu.tr
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Biyolojik ve çevresel problemlerin çözümü için yeni sensör teknolojileri geliştirmek amacıyla çok küçük boyutlarda mekanik makineler üretmekteyiz. Küçük boyutları 
sayesinde bu sensörler fiziksel değişimlere oldukça duyarlılar. Tek molekül düzeyinde kimyasal analizi mümkün kılan NEMS (Nanoelektromekanik sistemler) tabanlı 
kütle spektroskopi sistemleri geliştirmekteyiz. Bu küçük sistemler gelecekteki mobil ve biyokimyasal taramaların söz konusu olduğu uygulamalarda dönüştürücü 
bir potansiyele sahiptir.

Nanoelektromekanik sistemler (NEMS), temel araştırmalarda ve uygulama odaklı 
çalışmalarda kullanılan elektronik olarak kontrol edilebilen mikron-altı ölçekli 
araçlardır. Bu çalışma alanı 1990’ların başından itibaren aktif gelişme göstermektedir. 
NEMS teknolojisi yakın zaman içinde ve Nanosystems Alliance çerçevesinde 
akademik laboratuvarlardan mikroelektronik yapımına doğru ilerlemeye başlamıştır. 
Şimdilerde, tek bir üretimde binlerce cihaz üretmek ve bu cihazları sensör deneylerinde 
kullanmak mümkün.

NEMS Kütle Algılama ve Kütle Spektroskopisi
NEMS teknolojisinin uygulama alanlarından biri de çok küçük kütlelerin
algılanmasıdır. Zeptogram (10-21 g) düzeyindeki kütle hassasiyetine tek seferde 
üretilmiş NEMS cihazlarıyla ulaşmak mümkündür. Bu hassasiyet seviyesi, 2012’de 
gösterilen moleküllerin tek başına mekanik tartılmasına imkân sağlıyor. Moleküler 
ağırlığın belirlenmesi, molekülün tanımlanmasına ve NEMS cihazlarıyla kimyasal 
belirlemenin yapılmasına olanak sağlıyor.

NEMS cihazlarının kütle spektrometresindeki kullanımı mekanik rezonans 
ölçümlerinin kesin olmasına dayanır. NEMS cihazlarındaki her bir mekanik mod, 
etkin sertlik ve modlara özel etkin kütle tarafından belirlenen bir rezonans frekansına 

sahiptir. Rezonans frekansı, özel bir 
elektronik devre sistemi tarafından örnek 

moleküller incelenmek için sisteme alınırken sürekli olarak kontrol edilir. 
Rezonans frekansındaki ani sıçramalar, tek bir parçacık yapı tarafından adsorbe 
edildiğinde gözlemlenir. Mekanik frekanstaki kaymaların ölçülmesinden, 
sisteme eklenen molekülün kütlesi belirlenebilir. 

Nanoelektromanyetik Sistemler

SELİM HANAY
Doktora Caltech Makine Mühendisliği 
Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Biyosensör 
tasasrımı, MEMS ve NEMS, çip-üstü 
kütle spektroskopisi

selimhanay@bilkent.edu.tr
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“Nanoelektromekanik Sistemler (NEMS), küçük boyutları 
ve yüksek rezonans frekansları sayesinde fiziksel 

değişimleri takip eden mükemmel sensörlerdir. NEMS 
tabanlı sensörlerin ilerlemesinde düşük-gürültülü 

elektronik ölçüm teknikleri çok önemli bir yer tutar."
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Karmaşık Sistemler

Kendiliğinden bir araya gelme üzerine yapılan araştırmaların esas teknolojik ve 
bilimsel isteklerimizi gerçekleştirme potansiyeli vardır. Bu isteklerimiz arasında 
doğada gördüğümüz karmaşık malzeme mimarisini taklit ederek teknolojimizi 
geliştirmek bulunmaktadır ki bu da beraberinde farklı boyutlarda adaptasyon ve 
çok işlevli olma özelliği taşır. İsteklerimiz arasında yaşamın oluşmasını anlamak 
ve karmaşık materyallerin ve davranışlarının ortaya çıkmasını yöneten evrensel 
kuralları çözmek de bulunmaktadır.

Dev kristallerden küçük kümelere kendi kendini organize etme

Çalışma grubumuzun asıl amacı çevremizdeki karmaşıklığı anlamak ve bu 
karmaşıklığı kendi geliştirdiğimiz özgün, dengeden uzak kendi kendine bir araya 
gelme yaklaşımıyla işlevsel hale getirmektir. Araştırmalarımızı malzeme bilimi, 
fizik, kimya ve biyoloji disiplinlerinin kesiştiği noktalarda yürütmekteyiz. Kısa bir 
süre önce çok ölçekli ve çok işlevli bir kompleks hiyerarşik malzemenin oluşumunu 
gösterdik. Aynı zamanda 30 yıllık bir malzemenin birbirine bağlı fakat sınırlı silikon 
kuantum noktalarının oluşturduğu rastgele ağın sebep olduğu zorlukları çözdük. 
Daha sonra, yine aynı fiziksel ilkeleri farklı bir deney bir platformunda kullanarak, 
basit polistiren koloit nanoparçacıklarından çok çeşitli karmaşık davranışların 
oluşumunu gösterdik. Bu yapılar, göç edebilen, kendini çoğaltabilen, iyileştirebilen 
ve yönetebilen otokatalitik özellikte kümeler oluşturabilmektedir. Yaşayan 
organizmalara benzer şekilde, bu kümeler aynı zamanda çok farklı formlarda 
bulunabilirler. Bu formlar, sınırlı kaynaklar için kendi aralarında en güçlünün 
yaşayacağı ve başarısız olanların öleceği bir rekabete girebilirler.

Araştırmalarımızın sonuçları, karmaşık sistemlerin 
temelleri; dengeden uzak termodinamik, yumuşak 
yoğun madde fiziği; kısa zaman aralıklarında, 
zaman ve  konuma   bağlı   değişiklik   gösteren 
egzotik mikroorganizma davranışları; koloit ve 
mikroorganizmalardan oluşan robotlar; uyum 
sağlayabilen, çok ölçekli, çok işlevli karmaşık 
malzemelerin    enerji    ve    mekanik    uygulamaları 
ve disipatif kimya gibi alanlarda ilgi odağıdır. 
Çalışmalarımız Nano Letters, Nature Communications, 
Nature Photonics gibi prestijli dergilerde yayımlanmış 
ve Phys.org, MIT Tech News, Science Daily, IEEE 
Spectrum, Optics & Photonics News and Nanower gibi 
platformlarda öne çıkmıştır.

Self-assembly from giant crystals to small clusters:

S. Ilday, et al. Nature Commun., 2017

SERİM KAYACAN İLDAY
Doktora ODTÜ Üniversitesi  
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Öz-birleşme ve 
organizasyon, karmaşık sistemler, 
dengeden uzak termodinamik, doğrusal 
olmayan ve rastlantısal dinamikler, 
adaptif hiyerarşik malzemeler, 
oluşumsal temeller. 
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Maddenin ışıkla kontrolü insanoğlunu her zaman büyülemiştir; bu nedenle, malzemelerin lazerle biçimlendirilmesinin lazerin tarihi kadar eski olması şaşırtıcı değildir. 
Kısa bir süre önce, yalnızca yüzeyleri lazer ışınıyla tarayarak, sınırsız büyüklükteki alanlarda nanometre düzeyinde homojenliğe sahip metal-oksit nano yapılarının 
lazer kontrollü kendi kendini düzenleyen oluşumunu sağlayan Doğrusal Olmayan Lazer Litografi (NLL) tekniğini gösterdik. Şimdi ise reaktif kimyasal türlerin plazma 
jetler ile konuma bağlı seçici etkileşimini ve lazer alanının gelişmiş kontrolünü sağlayarak bu tekniğin imkânlarını büyük ölçüde geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Doğada bulunan her şey kendi kendini düzenleme özelliğine sahiptir. Doğal 
sistemler, genelde doğrusal olmayan geri dönüş mekanizmaları ile yapı ve 
işlevselliği ekstra bir çaba harcamadan stokastik yöntemlerle oluştururlar. 
Bizim yaklaşımımız da, doğada fazlaca bulunan fakat insan ürünü teknolojilerde 
nadir görülen bu tarz yöntemlerden ilham alıyor. Lazer tarafından üretilen yoğun 
ve birbiriyle uyumlu elektromanyetik dalgalar kontrol için mükemmel bir araçtır. 
Plazma jetleri ise istenilen reaktif kimyasal türlerin yüzeylerle net ve konuma 
bağlı etkileşimde olmalarını sağlar. Bu iki güçlü aracı bileştirerek, en sonunda 
katmanlar halinde bir araya gelerek 3 boyuta ulaşan ve çeşitli malzemelerden 
oluşan 2 boyutlu modellerin üretiminde esas olan kendi kendini düzenleyen 
dinamik sistemler üzerindeki kontrolümüzü artırmaya odaklanmaktayız.

Bu konudaki esas motivasyonumuz lazer-malzeme etkileşimindeki kendi 
kendini düzenleyen yöntemleri etkili bir biçimde kontrol etme yollarını 
anlamaya yönelik duyduğumuz istektir. Daha geniş bir bağlamda, birçok fiziksel 
sistemde kendiliğinden bulunan doğrusal olmayan mekanizmaları kullanarak, 
doğrusal sistemlerde ulaşması zor ya da imkânsız lan teknolojik işlevselliklere 
ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu temel motivasyona ek olarak, Doğrusal Olmaya 
Lazer Litografi’nin (NLL) esnek, düz olmayan ve hatta sert yüzeylerde, kısacası 

teknik malzemeler üzerinde sağladığı 
çalışma imkanlarını geliştirebilmek 
açısından çeşitli pratik uygulamalar da 
öngörülebilir.

Bu çalışma ERC tarafından “Nonlinear 
Laser Lithography” adı altında 
desteklenmektedir.

Ultra Hızlı Optik ve Lazer Laboratuvarı 
(UFOLAB) tarafından  yürütülen 
diğer araştırmalar ise yeni mod- 
kilitli lazer osilatörleri, yüksek güçlü 
ultra hızlı fiber lazerleri ve  biyotıp 
ve gelişmiş lazer malzeme işleme 
üzerine geliştirdiğimiz lazerlerin 
uygulamalarını kapsar.

Lazerle Uyarılmış Kendi Kendini Düzenleyen Nanoyapıların Üretimi

FATİH ÖMER İLDAY
Doktora Cornell Üniversitesi
Fizik Bölümü, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Fiber lazerler, 
doğrusal olmayan ve ultra hızlı optik, 
lazerlerin biyomedikal uygulamaları, 
doğrusal olmayan ve stokastik dinamikler, 
malzemelerin lazer ışığı yardımıyla mikro 
ve nano yapılandırılması, ve nanofotonik
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“Yapının ve işlevselliğin her yerde kendiliğinden ortaya 
çıktığı doğadan ilham alarak, yoğun lazer ışınlarının 
akıllıca kullanımına dayanan karmaşık ve doğrusal 

olmayan dinamik sistemlerin kullanıldığı farklı bir tür 
mühendislik yaklaşımı, doğrusal olmayan mühendislik, 

geliştirmeyi amaçlıyoruz.“
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Hidrojen ekonomisi, fosil bazlı yakıtların sınırlı olması ve küresel enerji talebindeki 
artış nedeniyle büyük önemi olan alternatif enerji kaynaklarının en umut verici 
adaylarından biridir. Hidrojen ekonomisindeki en büyük zorluklardan ikisi su 
oksidasyonu ve hidrojen depolamasıdır.

H2 Depolama için Katı Adsorbanlar
Hidrojeni fiziksel olarak adsorbe edebilen katı adsorbanlar, aşırı koşullarda sağlam
oldukları ve yenilenme enerjileri ihmal edilebilir olduğundan, en umut verici 
malzemeler sınıfından biridir. Çevre koşullarında yüksek performans gösteren katı 
adsorbanların hazırlanması ve araştırılması araştırma grubumuzun temel amacıdır.

Su oksidasyon katalizleri için Koordinasyon Bileşikleri - Yapay Fotosentez 
Su oksidasyon katalizörü, dört elektronlu bir işlem olduğundan ve hidrojen evrimi 
aşamasından daha yüksek bir potansiyel gerektirdiğinden, su ayırmada en kritik 
adımdır.
2H2O → O2 + 4H+ + 4e−      E = 0.82 V, at pH 7
Yapay fotosentez alanında çalışacak uygun ve verimli katalizörlerin hazırlanması 
grubumuzun hedeflerinden biridir.

Hidrojen Ekonomisi için Koordinasyon Bileşikleri

Metal Siyanür Koordinasyon Bileşikleri
Kırmızı ve mor küreler ağ içindeki boşlukları temsil eder.

FERDİ KARADAŞ
Doktora Texas A&M
Dept. of Chemistry and UNAM

Araştırma alanları: Hydrogen storage, 
Water oxidation catalysis

karadas@fen.bilkent.edu.tr
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“Yeni inorganik ve organometalik koordinasyon 
polimerlerinin ve çok çekirdekli komplekslerin 

sentezlenmesi ve karakterizasyonu ile 
ilgileniyoruz.”
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Temel bilim ve tıptan sanayiye çeşitli uygulamaları 
içeren fiber lazer teknolojisi Ortaç Grubu'nun faaliyet 
alanlarından birkaçıdır. Evlerdeki son model üretim 
teknolojisi; kompakt ve güç seviyeleri bakımından orijinal 
darbeli ve CW lazer kaynaklarının sınırlarını aşmak için 
kullanılmaktadır. Ortaç Grubu olarak, Lazer Bilimine ve 
Teknolojisine odaklanıyoruz ve Darbeli Fiber Osilatörleri, 
Fiber Amplifikatörler, Fiber Lazerler, kW Sınıfı Fiber 
Lazerler ve Tıbbi Lazer Sistemlerini birleştiriyoruz. 
Araştırma portföyümüz farklı fiber konseptlerinden, Fiber 
Bragg Izgaralarından, Fiber Birleştiricilerden, Fiber

Entegrasyondan, Kaplama Işık Soyucu, Parlatma ve 
Sonlandırma başlıklarından oluşan Fiber Teknolojisini 
kapsar. Devam eden araştırma faaliyetleri, yüksek saflıkta 
nanomalzemelerin oluşumu, kütle ölçeğinde farklı boyut 
ve şekillerde çeşitli katı ve biyolojik materyallerle lazer 
etkileşiminin araştırılmasını da içerir.

“Bilimsel ve endüstriyel uygulamalar için çok yönlü araçlar 
olarak kompaktlık, düşük gürültü, enerji ve güç seviyeleri 
bakımından benzeri görülmemiş bir performans sunan, hem 
darbeli hem de CW lazer kaynaklarında kullanılacak yeni 
nesil aktif / pasif fiber ve birleştiricilerin geliştirilmesini 
hedefliyoruz.”

Fiber Lazer Bilimi ve Teknolojisi

BÜLEND ORTAÇ
Doktora Rouen Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Fiber lazerler, 
doyurulabilir adsorb ediciler, yüksek 
güçlü fiber yükseltici sistmlerin 
geliştirilmesi
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Yüksek güçlü fiber lazerler, dikkat çekici özellikleri 
nedeniyle son yıllarda önem kazanmış ve popülerleşmiştir. 
Burada, aynı zamanda fiberlerin ve lazerlerin üretim 
sürecinde yüksek eğim verimi sağlayan yeni tasarımlara 
odaklanıyoruz.

Ayrıca aktif / pasif fotonik kristal fiberleri (PCF'ler) ve düşük NA çift / üçlü kaplı 
aktif fiberleri içeren yeni nesil fiberler geliştiriyoruz. Alandaki kolay kullanımın 
yanı sıra, yeni nesil fiberlerin yüksek güçlerine ulaşma kabiliyeti, fiberin her yerine 
nisbeten yüksek emme hızları ile yerel ısının önlenmesi amacıyladır. Bu, savunma 
sanayii dâhil olmak üzere farklı bilimsel ve endüstriyel uygulamalar için fiber 
lazerler üretme fırsatı sunar. KW-seviyeli birleştiricilerin imalatında da muazzam 
miktarda tecrübe ve bilgi kazandık ve hali hazırda yüksek güçlü fiber lazerler için 
uygun olduğunu gösterdik. Ayrıca, onaylamak ve tasarım parametreleri üzerinde 

tam kontrol sahibi olmak için teorik 
çalışmalar yürütüyoruz.
Yüksek konsantrasyonlu nadir toprak 
iyonlarına katılmış yeni nesil fiber lazerler 
geliştirme misyonu, nanoteknoloji, 
malzeme bilimi ve mühendislik yoluyla 
benzersiz özelliklerini incelememize 
olanak sağlıyor. Katkı maddesi 
konsantrasyonunu ve homojenliği 
arttırmaya çalışıyoruz, böylece 
düşük fon kayıpları ve sapmalaşma 
önleme ile yüksek güçlere ulaşıyoruz. 
Bu amaçla, cam fiber preformları 
yüksek saflıkta ve seri üretim ile elde 
etmemize olanak sağlayan Modifiye 
Kimyasal Buhar Biriktirme (MCVD) 
sistemini kullanıyoruz. Daha sonra, 
fiber preformlar, bir iş günü içerisinde 
10 km'nin üzerinde bir kapasitede 
çalıştırılabilen, fiber çekme kulemizdeki 

polimer kaplı cam fibere çekiliyor. Fiberler, başlangıç geometrisini koruyacak 
şekilde ve tariflerimiz kullanılarak optimize edilmiş iyi bir mekanik performans 
sağlayacak şekilde çizilebilir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) tarafından, Türkiye'de 1 kW'lık lazer gücünün mükemmel bir ışın 
kalitesi ile başarıyla çalıştığı kanıtlanmış aktif bir fiber üreten ilk grup olarak 
kabul edildi. En son teknolojiye sahip ekipmanlarımız, fiber preformları ve ticari 
meslektaşlarına yaklaşan fiberleri karakterize etmemizi sağlar. Bu nedenlerden 
dolayı, sahadaki gerçek zamanlı testlerle tamamlanması amaçlanan optik, 
temel, mekanik ve yapısal özellikleri araştırmak için karakterizasyon tekniklerini 
kullanıyoruz.

Lazer bilimi ve teknolojisinin kullanımının arttığı ve 
geliştiği bir alan olan tıp alanında da çalışmalarımız var. 
Endovenöz lazer ablasyon operasyonları için tasarlanmış 
tıbbi lazerler, tıbbi optik fiberler ve bir retinal lazer 
sistemi üzerinde çalışıyoruz.

Lazerler, görünür veya yakın kızılötesi (NIR) dalga boylarında, tıp doktorlarının 
istediği şekilde hastaların ihtiyaçlarına göre en iyi şekilde üretilebilecek esnek bir 
enerji aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

Nanoteknoloji alanındaki yoğun araştırmaları tıbbi, biyolojik, elektronik ve 
endüstriyel alanlar dâhil olmak üzere çeşitli uygulamalar için umut vaat eden 
nanoparçacıklar ve nanomalzemeler sunmaktadır. Bunun nedeni, malzemelerin 
nano ölçekli rejim içindeki büyüklüklerini toplu meslektaşlarına kıyasla 
küçültürken fiziksel özelliklerinde ilerleme göstermesidir. Kolloidal, saf ve stabil 
nanoparçacıkların üretilmesi, ayrıca çeşitli sıvılardaki lazer ablasyonu ve bunların 
kullanım amacına göre değiştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Nanoparçacık 
araştırması farklı iş birlikleri ile devam ediyor ve araştırma konuları sensör 
geliştirmeden biyo-tıbbi uygulamalara kadar uzanıyor.
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Yarı iletken endüstrisinde kullanılan standart malzemelerin aksine, güçlü derecede ilişkili malzemelerde, 
elektronik ve optoelektronik teknolojiyi önemli ölçüde etkileyebilecek serbestlik dereceleri vardır.
Araştırma ilgi alanlarımız, nano ölçeklerde güçlü elektronik ilişkilerden kaynaklanan olayları anlamayı ve 
bu olayları yeni uygulamalar için kullanmayı kapsar.

Güçlü Derecede İlişkili Malzemeler

TALİP SERKAN KASIRGA
Doktora Washington Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Güçlü etkileşimli 
malzemeler, 2D malzemeler

kasirga@unam.bilkent.edu.tr
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Bir elektrondaki elektronlar ile diğer 
elektronlar ve fononlar arasındaki 
etkileşimler elektronların ortalama 
kinetik enerjisiyle karşılaştırılabilir 
olduğunda, tek elektron teorileri 
gözlemlenen egzotik olayları 
yakalamakta başarılı olamaz. Metal 
yalıtkan geçişi, yüksek Tc süper 
iletkenliği ve dev manyetodirenci, güçlü 
korelasyonlardan çıkan olaylardan 
sadece birkaçıdır. Araştırmamızın 
bir kısmı, deneysel yöntemler 
kullanarak materyallerdeki güçlü 
korelasyonlardan ortaya çıkan olayları 

anlama ve bu anlayışı teknolojik 
olarak faydalı uygulamalara uygulama 
üzerine odaklanmıştır. Araştırmamız 
özellikle de vanadyum dioksitin metal 
yalıtkan geçişi üzerine odaklanmıştır. 
Elektronik ve hidrojenle ilgili 
uygulamalarda kullanabilmek için optik 
ve elektronikten faydalanarak VO2 
nano kristallerini inceliyoruz.

Grafenin kendine has özellikleri 
büyük dikkat çekti ve bu ilgi diğer 
katmanlı malzemelere de yayıldı. 
Bunun nedeni, esas olarak 2B 
katmanlı malzeme türdeş yapılarının 
kendine özgü elektronik, spin, orbital 
ve vadi etkileşimlerini kullanan 
geniş alanlardaki uygulamaların 
olasılığıdır. Bu tür malzemelerdeki şekil 
değiştirme, iletkenlik, mobilite, bant 
aralığı, mıknatıslanma, vadi etkileri vb. 
gibi malzeme parametrelerinde önemli 
bir rol oynar. Standart optik ve elektronik 

sondalama tekniklerini kullanarak 
türün katmanlı malzemelerin 
özellikleri ve amaca yönelik heterojen 
yapı cihazlarının etkilerini inceliyoruz. 
Ayrıca, güçlü sınırlandırma altında 2B 
malzemelerin düşük sıcaklık fiziği ile 
de ilgileniyoruz.

Grubumuz, vanadyum dioksitin, serbest formda 4 nm kalınlığa kadar metal 
izolatör geçişi gösterdiğini göstermiştir.
Fadlelmula ve diğerleri. Nano Letters (2017).

> 65 ℃ 

Çalışmalarımız, katmanlara dik çok verimsiz termal ısı iletimi nedeniyle 
atomik ince metalik malzemelerde fotoakım oluşumunun mümkün 
olduğunu göstermiştir.

Nano Ölçekte Güçlü Derecede İlişkilerin Çalışılması

İki Boyutlu Malzemeler 
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Laboratuvarımızda yapılan araştırmalar, hücresel sinyalin kanserde nasıl düzenlendiğini araştırmak için farklı biyoinformatik, hücresel ve organizmal modellerin 
geliştirilmesi ve test edilmesine dayanmaktadır. Çalışmakta olduğumuz sinyal iletim yollarından biri de kolinerjik sinyaldir. Kolinerjik sinyallerin kanserdeki rolünün 
daha iyi anlaşılması göreceli olarak çalışılmamıştır ve bu, etkili tanı ve tedavi yöntemlerinin keşfedilmesi için yeni yollar sağlayabilir.

Hücreler içindeki ve arasındaki kolinerjik sinyal, asetilkolin ve nikotin gibi küçük 
moleküller tarafından tahrik edilir. Asetilkolin seviyeleri, farklı aktiviteleri kanser 
hücresinin çoğalma ve göç etme kabiliyetini belirlemede önemli faktörler olabilen 
hücresel enzimler tarafından düzenlenir. Tütündeki bağımlılık yapıcı bileşik olan 
nikotinin de ilişkisi vardır çünkü sigara kullanımı pek çok kanserin gelişimi ile 
bağlantılıdır. Asetilkolin veya nikotin, yapıda pentamerik olan ve homomerik veya 
heterometrik reseptör alt birimlerinden oluşan nikotinik asetilkolin reseptörlerine 
(nAChR'ler) bağlanır. nAChR aktivasyonu, hücre içi kalsiyum seviyelerini modüle 
eder ve nihayetinde tümör oluşumuna ve bazen de metastaza neden olan bir kanser 
hücresinde sıklıkla değişen süreçler olan hücresel proliferasyon, apoptoz ve göç 
oranlarını değiştirir. Laboratuvarımızdaki araştırma, meme ve karaciğer kanseri 
hücrelerinde kolinerjik sinyalin hücresel ve fonksiyonel dinamiklerini anlamak için 
etkili modeller geliştirmeye odaklanmıştır. RNA etkileşimi (RNAi), çift iplikli küçük 
RNA moleküllerinin hücreye verilmesini sağlayan ve böylece bir genin ekspresyonunu 
geçici olarak aşağı doğru düzenleyen güçlü bir teknolojidir. Bu, hücrede transkript 
seviyelerindeki değişikliklerin etkisinin test edilmesine ve kanser tedavisinde faydalı 
olabilecek yeni fonksiyonelliklerin keşfedilmesine izin verir.

Son zamanlarda, meme kanseri hücrelerinde, kolinerjik 
reseptör nikotinik alfa 5, CHRNA5'in düşürülmesinin, 
hücre canlılığının azalmasına ve CHRNA5'e karşı siRNA 
molekülleri kullanılarak apoptoz ve ilaç duyarlılığının 
artmasına yol açtığını göstermiştir. Meme kanserinde 
CHRNA5'e atfedilen bu yeni onkojenik ve ilaca direnç 
indükleyici rol şu anda tek başına veya diğer kanser tipleri 
bağlamında siRNA'larla kombinasyon halinde veya tek 
başına mikroRNA taklitçileri kullanılarak incelenmektedir. 
Ayrıca, yaygın olarak insan hastalık modeli olarak 
kullanılan su omurgalı embriyolarını kullanarak kanser 
modelleri geliştirmekle de ilgileniyoruz. Embriyoların 
saydamlığı ve mutant suşların mevcudiyeti nedeniyle, 
zebra balığı, kanser hücrelerinin genotipik ve fenotipik 
farklılıklarını canlı içinde incelemek için oldukça uygundur. 
Son zamanlarda, hücrelerinde aşırı asetilkolin biriktiren 
asetilkolinesteraz mutant zebra balığı embriyolarına 
ksenografide edilmiş karaciğer kanseri hücrelerinin, vahşi 
tip kardeşlerdekinden daha büyük tümörler ürettiğini 

gösterdik. Son olarak, biyoinformatik alanı ayrıca RNAi 
tedavilerinin kanser hücrelerinin hücresel durumu 
üzerindeki etkilerini belirlemeye yardımcı olurken, kanser 
hücresi sinyalleşmesinin karmaşıklıklarını çözmek için 
önemli araçlar ve kaynaklar sağlar. Kanser tedavisi ve 
prognostikasyonunda önem taşıyan genler ve sinyal 
yolakları arasındaki yeni etkileşimleri keşfetmek için 
insanlarda ve zebra balıklarında yayınlanmış transkriptomik 
kaynakları kullanmaktayız.

Kanser hücresi sinyalizasyonunun çalışılması için modellerin geliştirilmesi

ÖZLEN KONU
Doktora Teksas Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 
Nörobilim Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Biyoinformatik 
ve genomik, kanserde hücresel 
sinyalizasyon, zebra balıklarında ilaç 
taraması ve hastalık modelleme

konu@fen.bilkent.edu.tr
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Laboratuvarımızdaki araştırmanın odak noktası, insanlarda genetik bozukluklara yol açan mutasyonların ve mekanizmaların karakterizasyonudur. Genom içine olan 
yolculuğumuz, yaklaşık 25 yıl önce, kalıtsal hastalıkların moleküler temelini belirlemek üzere insan ve faredeki klonlanmış genlerin kromozomal lokalizasyonunu 
belirleyerek başladı. Ayrıca, geniş kuşaklı ailelerinde klasik bağlantı çalışmaları yaptık. Bu yaklaşımları kullanarak Prader Will Sendromu, Charchot-Marie-Tooth 
hastalığı tip 1A, kalıtsal MLH1 eksikliği ve birkaç farklı dengesizlik sendromu (Uner Tan sendromu, CAMRQ) ile ilişkili genleri belirledik.

Şu anda, çalışmalarımızı obezite, aşırı zayıflık, polikistik 
over sendromu ve esansiyel titreme ile ilişkili genlerin 
tanımlanması için insanlarda karmaşık fenotiplere 
genişletiyoruz. İnsan genomunu araştırmak ve açıklama 
yapmak için yeni nesil dizileme ve biyoinformatik 
yaklaşımlara başvuruyoruz. Bilkent'teki sinirbilim 
topluluğunun üyeleri ile Rockefeller Üniversitesi, Yale 
Üniversitesi ve Washington Üniversitesi'ndeki bilim 
insanlarıyla iş birliği yaparak, bu genlerin ifade kalıplarını, 
düzenlemesini ve işlevini belirlemek için başka deneyler 
tasarlıyoruz. Nihai hedefimiz hastalık durumlarındaki 
patofizyolojik süreçleri anlamak ve tanısal testler ve 
rasyonel tedavi stratejileri geliştirmektir.

Grubumuz 2014 yılında obezite ve temel çarpıntı da dahil 
olmak üzere insanlarda karmaşık fenotipleri incelemeye 
devam etti. UNAM' dan Dr. Tekinay ile birlikte esansiyel 
tremor ve Parkinson hastalığına neden olan bir gen 

tanımladık. Bağımsız bir araştırma dizisinde grubumuz 
insanlarda erken zigotik mutasyonların oranını inceliyor ve 
de novo varyasyonunun insan hastalıklarının patojenlerine 
önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini ortaya çıkardı.

İnsan Genetiği ve Genom

TAYFUN ÖZÇELİK
M.D. İstanbul Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  Kalıtsal gen 
mutasyonlarının belirlenmesi, 
nörogelişimsel hastalıklar, 
X-kromozom inaktivasyonu ve 
otoimmünite, kansere genetik yatkınlık
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UNAM bünyesinde bulunan araştırma grubum bir boyutlu karbon nanotüpler, iki boyutlu geçiş metali kalkojenler (TMD), hegzagonal-Bor Nitrür (hBN) ve siyah 
fosfor gibi düşük boyutlu malzemelerde ışık-madde etkileşimi üzerine odaklanmaktadır. Bu malzemelerin optoelektronik ve kuantum fotonik aygıt uygulamalarında 
daha etkin bir şekilde kullanılabilmesini mümkün kılacak olan ışık-madde etkileşiminin daha iyi anlaşılması ve kontrol edilmesi (ışık yayınlayıcıların farklı mikro ve 
nanokovuk yapıları içerisine entegre edilmesi ile) araştırma grubumuzun genel amacıdır.

İki Boyutlu Malzemelerde Nanofotonik:

Grafenin 2004 yılında izalasyonunundan sonra iki boyutlu malzemelerin esas alındığı 
araştırmalar bilim dünyasında muazzam bir ilgi uyandırdı. Band aralığının bulunmadığı grafen, 
sahip olduğu muazzam mekanik, optik ve elektronik özelliklerine rağmen yarı-iletkenlerin 
gerekli olduğu optoelektronik aygıt uygulamalarında dezavantaja sahiptir. Grafene alternatif 
olması açısından, görünür ve yakın kızılötesi spektral bölgeler arasında band aralığına sahip 
olan tek katmanlı yarı-iletken geçiş metali kalkojenler son zamanlarda kapsamlı bir şekilde 
çalışılmaktadır. Güçlü kuantum hapsetme ve indirgenmiş dielektrik perdelemeden dolayı, bu 
malzemelerde bulunan uyarılmış elektron-deşik çiftleri (eksiton) kuvvetli bir şekilde bağlıdır. Bu 
sebepten dolayı, TMD malzemelerin optik tepkileri oda sıcaklığında bile eksitonik resonanslar 
tarafından belirlenmektedir. Elektronik band yapısından dolayı, TMD malzemeler diğer eksiton 
komplekslerinin de gözlemlenmesini mümkün kılar. Ayrıca; tek katmanlı TMD malzemelere 
özgü olan, güçlü spin-yörünge etkileşimi ve bozulan inversiyon simetrisinin neden olduğu spin-
vadi etkileşimi vadi serbestlik derecesinin bilgi taşıyıcısı olarak kulllanılabilmesini mümkün kılar. 
Eksiton ve diğer eksitonik parçacıkların fotofiziğinin yanı sıra, eksiton vadi fiziğininin de 
esas alındığı temel çalışmalar araştırma grubumuzda yoğun bir şekilde yürütülmektedir. 
TMD malzemelerin yanı sıra, hBN ve siyah fosfor gibi diğer iki boyutlu malzemeler de 
grubumuz tarafından çalışılmaktadır. 

İki Boyutlu Malzemelerin Kuantum Fotoniği:

Kuantum bilgi işlem uygulamaların birçoğu tek foton kaynaklarına ihtiyaç duyar. İki boyutlu geçiş metali kalkojen 
malzemelerde bulunan serbest eksitonlar kristal kusurları tarafından tuzaklanabilir ve lokalize edilebilir. Lokalize 
edilmis bu eksitonların neden olduğu tek foton ışıması (klasik olmayan ışık) düşük sıcaklıklarda gözlemlenmiştir. 
Geniş band aralığına sahip olan bor nitrür malzemesi içerisindeki renk merkezlerinin neden olduğu parlak ve stabil 
tek foton ışıması da son zamanlarda gözlemlenmiştir. Yüksek saflıkta tek foton yayma özelliğine ilave olarak, kuantum 
ışık yayınlayıcıları birçok kuantum hesaplama sürecinin vazgeçilmez yapıtaşı olan yönlü, iyi tanımlanmış, polarize 
ve yüksek verimlilikle toplanmış ayırt edilemez foton yaymak zorundadır. Bu bakımdan, iki boyutlu geçiş metali 
kalkojenler ve bor nitrür malzemeleri içerisinde bulunan tek foton yayınlayıcılarının fotofiziğinin anlaşılması ve 
kontrol edilmesi çalışmaları araştırma grubumuzda sürdürülmektedir. İki boyutlu malzemelerin esas alındığı, 
verimli ve çip üzerinde ölçeklendirebilen tek foton üreteçlerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek iki boyutlu 
düzlemsel mikrokovuk, açık erişimli ayarlanabilir Fabry-Perot kovuk ve plasmonik nanokovuk gibi birçok mikro 
ve nanokovuk yapının geliştirilmesi, tasarlanması ve fabrikasyonu yapmış olduğumuz çalışmaların amaçları 
arasındadır.

Düşük Boyutlu Malzemelerin Kuantum Fotoniği

İBRAHİM SARPKAYA
Doktora Stevens Teknoloji Enstitüsü
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları: Karbon nanotüp 
ve 2D malzeme tabanlı nanofotonik, 
deneysel kuantum optiği, plazmonik

sarpkaya@unam.bilkent.edu.tr

İki boyutlu malzemeler ve bu malzemelerden üretilen 
heteroyapılar temel bilimler, optoelektronik ve kuantum 
fotonik aygıt uygulamaları için yeni ve farklı olanaklar 
sunmaktadır.

Yarı-iletken TMD 
malzemelerde bulunan 
lokalize edilmiş kuantum 
ışık yayıcılar kuantum bilgi 
işlem uygulamaları için 
önemlidir.

Tek tabakalı WSe2  malzemesinde bulunan  
lokalize olmuş emisyon merkezleri
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Laboratuvarımızdaki ana araştırma temaları başlıca meme kanserinde sistem düzeyinde terapi direnci ve metastaz analizidir. Daha önemlisi, metaztazın en 
önemli başlatıcı adımı olan epitel-mezenkimal geçişin (EMT) ilaç direncine etkisinin nasıl olduğu ve bu bilgiyi kanser hücrelerini daha iyi hedeflemek için nasıl 
kullanabileceğimiz araştırma grubumuzun diğer odak noktasıdır.ER pozitif meme kanseri de dahil olmak üzere, meme kanserinin en agresif iki alt tipi olan, HER2 
pozitif meme kanseri ve üçlü negatif meme kanserleri (TNBC'ler) ana hastalık odaklarıdır. Meme kanserine ek olarak, gastrointestinal stromal tümörlerin (GIST'ler) 
moleküler patogenezi üzerinde çalışıyoruz.

ER pozitif meme kanserinde endokrin direncinin üstesinden gelmek
Meme tümörlerinin %70'inden fazlası östrojen reseptörü alfa (ER-alfa) eksprese eder, bu da onları ER hedefli tedaviler 
için ideal adaylar yapar. Tamoksifen, ER pozitif meme kanseri hastaları için ana hormonal tedavi olmuştur; ancak direnç 
gelişimi klinik aşamada büyük bir engeldir. Dünyada her yıl 1.2 milyon yeni vaka ile ER-pozitif insidans oranının yüksek 
olması ve direnç kazanan vakaların önemli bir sayıda olduğu göz önüne alındığında, tamoksifen direncinin üstesinden 
gelmek için yeni ilaç hedeflerinin belirlenmesi için acil bir ihtiyaç vardır. Bu nedenle, ER-pozitif meme kanserinde sağkalımı 
artırmak için, tamoksifen direncinin yeni mekanizmalarını tanımlamayı ve böylece yeni kombinasyonların test edilmesinin 
önünü açmayı hedefliyoruz.

HER2-pozitif meme kanserinde terapötik direncin üstesinden gelmek için yeni yaklaşımlar
Trastuzumab emtansin (T-DM1, Kadcyla®), trastuzumab'ın sitostatik fonksiyonlarını, mikrotubule hedefleme ajanı DM1 
ile birleştiren yeni nesil bir HER2-ADC'dir. Olumlu etkinlik sonuçlarına dayanarak, T-DM1, 2013 yılında FDA tarafından hızlı 
bir şekilde onaylandı. 
Daha önce tedavi edilmiş HER2-pozitif meme kanseri hastaları için yarar sağlıyor olsa da, sonunda önemli sayıda hasta 
kazanılmış direnç geliştirir. Bu bağlamda, aşağıdakileri içeren birleşik bir yaklaşım uyguladık; yüksek çıktılı transkriptomik 
(örneğin RNA-Seq) / proteomik (örneğin, RPPA), biyoinformatik / modelleme araçları ve ilaç tasarımından faydalanarak, 
klinik olarak test edilmiş ilaçlar veya daha iyi verime sahip yeni tasarlanmış ilaç molekülleri kullanarak, direncin 
üstesinden gelmek ve metastatik yayılmayı önlemek için yeni hedefler belirlemeyi amaçlamaktayız.

Kanserin Sistem Biyolojisi
Sonuç olarak metaztatik hastalığa yol açan mRNA / non-coding RNA ağlarının ilaç 
direncine nasıl katkıda bulunduğuna ve bizim bu bilgiyi kullanarak kanser hücrelerini 
nasıl hedefleyeceğimize odaklanıyoruz. Ek olarak, farklı genetik arka plana sahip olan 
hastalarda kullanılacak terapötik rejim seçimine yardımcı olabilecek yeni biyobelirteçler 
tanımlayarak hassas tıp alanına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Üçlü negatif meme kanserinde kemoterapi tepkisinin arttırılması
Üçlü negatif meme kanseri (TNBC) en agresif meme kanseri türüdür. Kemoterapi, TNBC 
hastaları için en temel tedavidir; ancak, kanserde direnin gelişmesi büyük bir engeldir. Bu 
doğrultuda, yerleşik bir TNBC faresinden hem ksenograft hem de tümör transplantlarını 
kullarak in vivo kemorezistan modeller geliştirdik.  Bütün genom RNA ve miRNA dizilimi, 
biyoinformatik ve ağ biyolojisi birleştirilerek, TNBC’deki kemo-tepkisi arttırma amacı 
ile, kemorezistanda rol oynayabilecek yeni miRNA'ları / lncRNA'ları / hedef ağlarını 
tespit ediyoruz. Sonuç olarak, disiplinlerarası çalışmamız kemoterapiyi geliştirmek için 
klinik öncesi veriler elde etmeyi ve hastaların kemoterapiye cevap oranını yükselten 
biyobelirteçleri tanımlamayı sağlar.

Kanserin Sistem Biyolojisi

ÖZGÜR ŞAHİN
Doktora Heidelberg Üniversitesi ve 
Alman Kanser Araştırmaları Merkezi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ve UNAM

Araştırma alanları:  İlaç direnci ve 
metastaz sistemler biyolojisi

osahin@fen.bilkent.edu.tr
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Araştırma grubumuzun amacı, meme kanserinde 
direncin üstesinden gelecek yeni hedefleri bulmak, 

en gelişmiş klinik uygulamaları ya da test edilmiş 
ilaçları geliştirmek ve kanserin metastatik yayılımını 

engellemektir. Moleküler düzeyde, iki ana odak 
olarak proteinler ve non-coding RNA’lar, özellikle 

micro-RNA’lar labımızda çalışılmaktadır. 
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Sentetik Biyoloji, elektrik ve bilgisayar mühendisliğinden ilham alan genetik 
cihazlar tasarlamayı ve uygulamayı üstlenen yeni bir mühendislik disiplinidir. 
Tasarlama ve uygulanması ile ilgilendiğimiz genetik devreler: tüm hücre sensörlerini 
oluşturmak, yeni biyokataliz sistemleri oluşturmak ve tasarlanmış işlevselliğe sahip 
nanobiyomateryaller üretmek üzerinedir. Aynı zamanda sentetik genetik regülasyon 
sistemleri ve elemanlarının tasarımı ve kullanımı ile ilgileniyoruz. 

Sentetik biyoloji, sentetik gen ekspresyon regülasyonu ve istenilen bir fonksiyon için 
sentetik regülasyon ile sentetik olan yeni organizmaların tasarımına bakış açımızı 
değiştiriyor. Sentetik biyoloji hem doğal metabolik yolakları kontrol etmeyi hem de iyi 
kontrol edilmiş işlevsellik için yeni yolakları keşfetmeyi hedefliyor. Sistem biyolojisi 
çeşitli organizmaların yeni yolaklarını, metabolik ağlarını ve kontrol stratejilerini 
sıralamaktadır ve bunlar da sentetik biyoloji tarafından kullanılmaktadır. Sentetik 
biyolojide uygulamalarında, her fonksiyonel genetik bölüm bir devredeki bir bileşen 
olarak kabul edilir. Sentetik devreler, genler/proteinler ve genetik regülasyon 
elemanları kullanılarak oluşturulur. genetik bir devre oluşturmak için çeşitli 
organizmalardan iyi karakterize edilmiş biyolojik kısımlardan yararlanılabilir. Bu 
parçalardan bazıları; nükleik asitler, genetik regülasyon elemanları, ve proteinlerdir.
Mantık kapıları, bellek birimleri, biyolojik anahtarları (örneğin geçiş anahtarları), 
biyolojik osilatör, biyolojik aygıtları gibi biyolojik parçaların birleştirilmesi ile ölçümler 
yapılabilir. Hücresel fonsiyonları programlayan genetik bir dil de yaratılabilir. Hücresel 
program tarafından kontrol edilen biyolojik cihazlar belirli bir fonksiyon için oldukça 
karmaşık görevleri başarabilir. 

Laboratuvarımızda yapılan araştırmalar, teşhisten malzeme sentezine kadar çeşitli sentetik biyoloji uygulamalarını 
araştırıyor. Farklı organizmalardan farklı duyusal unsurların entegrasyonu ve birleşimi ile,  belirli girdilere cevap olarak 
istenen çıktıyı üretebilen yeni bütün hücre biyosensörlerinin tasarımı ve yapımı incelenmiştir. 

Biyosensör çalışmaları ile koordinasyon içerisinde, teranostik uygulamalar üzerinde de yaygın olarak çalışmalar 
yapılmaktadır, çünkü tüm hücre biyosensorlerdeki genetik devreler terapetik çıktı üretmek üzere tasarlanabilir. Diyabet, 
nörodejeneratif hastalıklar, viral enfeksiyonlar ve kanser için yeni theranostik çözümler araştırılmaktadır. Kanser ve 
viral enfeksiyon hastalıkların tedavisi için hedefli tedavi en önemli yöntemlerden biridir. Ek olarak, biyofilm oluşumu ve 
biyomineralizasyon gibi gelişmiş biyolojik işlemler kullanılarak fonksiyonel biyomateryal üretim ve geliştirme sınırları 
da genişletildi. Grubumuzun hedeflerine ulaşmak üzere, sentetik biyoloji için yeni teknikler ve yaklaşımlar, örneğin 
optogenetik ve mantık elemanları, mükemmel hale getirildi. Ayrıca, hastalıkların altında yatan mekanizmaların daha iyi 
anlaşılması için yeni sentetik biyoloji teknikleri geliştirilmiştir. Laboratuvarda, bütün bu amaçlar için, Escherichia coli, maya 
suşları, memeli hücre hatları ve zebra balığı gibi organizmaları kullanıyoruz.

Sentetik Biyosistemler

URARTU ŞEKER
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:  Sentetik biyoloji, 
genetiği değiştirilmiş organizmaların 
biyolojik cihazları, biyo-nano 
interfazında genetik ve protein 
mühendisliği, tıbbi biyoteknoloji

urartu@bilkent.edu.tr
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Sentetik biyosistem laboratuvarı, sentetik genetik devreler yardımıyla 
biyofilm proteinlerinden yeni material geliştirmeyi başarmıştır. Geniş 
araştırma konusuyla, SBL, nanomateryal biyouyumluluğunu test 
etmek ve hastalık sürecinde biyomedikal testler yapmak amacıyla tüm 
hücre biyosensörlerini geliştirmektedir.
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Araştırma ilgi alanlarımız, nanobilim, supramoleküler ve polimer kimyasının kesişimini kapsamaktadır. Temel 
odak noktası, fotonik (örneğin ışık yayan diyotlar, renk dönüştürücüler, katı hal aydınlatma, fotovoltaik, lazerler 
ve plazmonikler), nanotıp (örneğin ilaç dağıtımı, aşılar, görüntüleme, terapötik maddeler) ve fotokataliz dahil 
olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılacak yeni fonksiyonel malzemelerin tasarımı ve sentezidir. Bu amaçla, 
akılda uygulamaya bağlı olarak supramoleküler uyarıcı duyarlı düzenekler, polimerik malzemeler veya 
nanomalzemeler şeklinde malzemeler tasarlıyor ve üretiyoruz.

İleri Uygulamalar için Fonksiyonel Organik Malzemeler

DÖNÜŞ TUNCEL
Doktora Cambridge Üniversitesi ve 
Imperial College Kimya Bölümü ve UNAM

Araştırma alanları:  Fotonik, 
fotokataliz ve biyonanoteknoloji 
alanlarında potansiyel uygulamaları 
olan yeni organik ve inorganik hibrit, 
nanoyapılı fonksiyonel malzemelerin 
tasarımı ve sentezi

dtuncel@fen.bilkent.edu.tr
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Hibrit organik-inorganik nanoyapılar:
Altın, fototermal terapi ve konjuge oligomer / polimer matris 
fotodinamik terapinin mümkün olacağı multimodal bir 
terapötik nanotaşıyıcı olarak kullanılmak üzere kendinden 
flüoresan konjuge oligomerleri / polimerleri Au veya Ag 
nanoparçacıklarıyla bir platformda birleştiririz. Ayrıca, 
nanoparçacıklar, ilave kemoterapötik etki için ilaç molekülleri ile 
de yüklenebilir. Görüntüleme, matrisin doğal ışıldama özellikleri 
nedeniyle de mümkün olabilir. Ek olarak, süper paramanyetik 
demir oksit nanoparçacığın (SPIONs) çift optik ve manyetik 
görüntüleme uygulamaları için konjuge oligomerler / polimerler 
ile kapsüllenmesi üzerinde de çalışıyoruz.

Fotoaktif konjuge polirotaksanlar Moleküler anahtarlar:

Kristal Matrislere Gömülü Yüksek Lüminesanslı CB [7] Bazlı Konjuge Polirotaksanlar, 
Macromolecular Materials and Engineering, 2017, 302, 1700290

Işık yayan fonksiyonel konjuge polimerler ve nanoyapılar:
Konjuge polimerler ve oligomerler içeren bir dizi farklı kullanışlı fonksiyonel grup tasarlayıp, 
sentezleyip ve uygulamalarını optoelektronik, fotonik ve nanotıp alanlarında kullanırız. Bu oligomerler 
ve polimerler, reaksiyon koşullarını ayarlayarak, çeşitli boyutlarda nanoparçacıklar, veziküller veya 
kapsüller formunda suda dağılabilen, stabil nanoyapılar haline getirilebilir. Yapıya ve oligomerin ve 
polimerlerin taşıdığı fonksiyonel gruplara bağlı olarak, bu nanoyapılar pH, redoks veya ışığa duyarlı 
olabilir.

Bu kişiye özel malzemeler, birçok ilginç özellik ve işlevsellik içerebilir ve benzeri görülmemiş 
özellikleri gösterecek şekilde tasarlanabilir. Örneğin, bunlar çok yönlü terapiler için birden fazla 
terapötik maddeyi birleştirebileceklerinin yanı sıra, antibakteriyel ve fotodinamik terapilerde 
kullanılmak üzere, reaktif oksijen türlerinin üretilmesi için, içsel olarak flüoresan olabilir ve / veya bir 
ışığa duyarlılaştırıcı olarak işlev görebilirler, örneğin kemo, foto ve fototermal tedaviler.

Polimerlere tıklayarak çok katmanlı beyaz yayılan organik 
nanoparçacıkların yapımı, Journal of Materials Chemistry, 
2015, 3, 10277-10284

İlaç Dağıtımı ve Hücresel Görüntüleme için Kırmızı Yayma, Kükürbitüril  
Kapaklı,  pH Duyarlı Konjuge Oligomer Esaslı Nanoparçacıklar, 
Biomacromolecules, 2014, 15, 3366-3374.

Hibrit Konjuge Oligomer-Ag 
Nanoparçacıklarının Bir Pot Sentezi, ACS 
Omega, 2017, 5470−5477
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Araştırma grubumuzun iki temel hedefi vardır. Bu iki temel hedef “Medikal Görüntüleme”, ve “Bilgi 
Teknolojisi ve Enerji” başlıkları altında kümelenmiştir. Bu iki temel hedef, mikro/nanofabrikasyon, MEMS 
ve UNAM’ın araştırma altyapısı kullanılarak bugünün ve yarının en önemli ihtiyaçlarından bazılarını 
karşılamak üzere araştırma grubumuzun odağındadır.

Mikro/Nanofabrikasyon ve MEMS

CMUT (Capacitive micromachined ultrasound 
transducers) cihazlarının taramalı elektron 
mikroskop görüntüsü.

MEHMET YILMAZ
Doktora Columbia Üniversitesi
MSN Lisansüstü Programı ve UNAM

Araştırma alanları:   
Mikro/nano üretim, yerinde SEM 
nanomekanik karakterizasyonu, MEMS, 
CMUT

mehmetyilmaz@unam.bilkent.edu.tr

136



Medikal Görüntüleme
Bu araştırma alanı, seri uyumlu (yani ölçeklenebilir) mikro / nanofabrikasyon ve 
MEMS üretim bilgi tabanını, iyonlaşan radyasyon yöntemlerine ihtiyaç duymadan, 
CMUT (Capacitive Micromachined Ultrasound) gibi yüksek çözünürlüklü deri altı 
görüntüleme cihazları ile yüksek çözünürlüklü görüntüleme elde etmek için yeni 
görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi için kullanmaktır. Bu disiplinlerarası 
araştırmada, elektrik ve elektronik mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, 
makine mühendisliği, radyoloji, ve fizik gibi farklı disiplinlerden uzman mühendis 
ve bilim insanlarıyla işbirliği yapılmaktadır.

Şekil: CMUT cihazlarının 4 inçlik alttaş ölçeğinde üretimi. a) 4-inç tam alttaş 
üzerindeki CMUT çiplerinin mikro/nanofabrikasyonu, b) CMUT çipinin bir kısmının 
optik mikroskop altındaki görüntüsü, c) Maske tasarım yazılımı kullanarak 
tasarlanan CMUT çip maskelerinin bilgisayar ortamında görüntülenmiş 
versiyonu.

Bilgi Teknolojisi ve Enerji
Bu araştırma alanı, bilgi teknolojisi uygulamaları ve enerji uygulamaları için, 
mevcut ve/veya geliştirilecek olan nanomalzemelerin, mekanik karakterizasyonu 
ve mekanik ile bağlantılı diğer özelliklerin karakterizasyonu için kullanılacak olan 
yeni MEMS cihazlarının geliştirilmesi için mikro / nanofabrikasyon ve MEMS 
üretim bilgi tabanlarını kullanır.Küçük boyutlardaki malzemelerin mekanik ve 
mekanik ile bağlantılı diğer özelliklerini kontrol etmek, karakterize etmek, ve 
anlamak yeteneğine sahip olmak çeşitli nedenlerden dolayı önemlidir. Örneğin, 
malzemelerin mekanik ve elektromekanik özelliklerinin karakterizasyonu, 
malzemeleri daha iyi anlayabilmemize yardımcı olacaktır. Ayrıca, malzemelerin 
mekanik ve elektromekanik özelliklerini anlamak, bize özel amaçlar için 
tasarlanmış materyaller geliştirmemizde yardımcı olacaktır. Bu nedenlerden 
dolayı, küçük boyutlardaki nanomalzemelerin mekanik ve mekanik ile bağlantılı 
diğer özelliklerini karakterize etmek, anlamak ve kontrol etmek konularına 
ilgiliyiz. Mekanik karakterizasyon ve mekanik ile bağlantılı diğer özelliklerin 
karakterizasyonu için kullanılabilecek olan bu MEMS cihazları, geçirimli 
elektron mikroskobu (TEM), taramalı elektron mikroskobu (SEM), tarama probu 
mikroskobu (SPM) gibi birçok çeşit gelişmiş in-situ karakterizasyon araçlarını 
kullanarak, nanomalzemelerin ilgili özelliklerinin anlaşılmasında kullanılabilirler.

Şekil: a) Taramalı elektron mikroskobu içinde ölçüm yapılmasına imkan veren 
MEMS cihazı, b) MEMS cihazına seri üretim yöntemleri ile entegre edilmiş nano 
ölçekli numune, c) MEMS cihazında test edilmiş bir polikristal altın numunenin 
nominal gerilim - nominal gerinim diyagramı.
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Geçirmeli elektron mikroskobu
Transmisyon elektron mikroskobu, nanogörüntüleme ve 

karakterizasyon altyapısının kalbini oluşturur. 
Belirgin Kikuchi çizgileri ile elektron difraksiyon görütüsü 

alınan bir örneğin fotoğrafını görebilirsiniz.
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