
Gezgin Robotların İletişimsiz Koordinasyonu

Amaç: İletişim yetenekleri olmayan gezgin robot gruplarında bağlantılılığı sağlayacak ve 
istenen formasyonları gerçekleştirecek, basit ve yerel stratejiler geliştirmek

Benim yaklaşımım daha çok balık sürülerindeki bireylerin davranışlarından esinlenmiştir.

Gezgin robotlar hakkındaki varsayımlarımız:

� Özdeş ve etiketlenmemiş

� Erimi kısıtlı ve hatası sınırlı konum 
duyucuları ile donanmış

� Gruptaki diğer robotlarla haberleşemeyen
� Tümyönlü

� Nokta değil uzamsal yapılı nesneler

Feza Kerestecioğlu — Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Farklı yerel stratejileri doğru zamanlamayla uygulayarak ilginç formasyonlar elde edilebilir.

Kaynak: Cezayirli, A. ve Kerestecioğlu, F. (2013). Navigation of noncommunicating 
autonomous mobile robots with guaranteed connectivity, Robotica, 31, 767−776.



Smart Systems
Smart Home

Smart Agriculture

Smart Campus

Smart Library

Smart Cities

Assist.Prof. Taner Arsan
Department of Computer Engineering Self Learning

Transmitter Source Location 

Estimation
The problem of transmitter source localization 

in a dense urban area has been investigated

where a supervised learning approach utilizing 

neural networks has been adopted.

Indoor Sensors
Automated Behavior 

Mapping via Indoor Sensors
Ultra-Wide Band sensor technology has the 

highest accuracy rate to apply for indoor 

behavior mapping.

Indoor Positioning
RSSI-based Least Squares

Lateration for Indoor

Localization
By employing redundancy in the number of 

access points and applying least squares 
approximations to the received signal strength 
values, the lateration algorithm increases the 

accuracy of location estimations. 



Yrd. Doç. Dr. Eliya Büyükkaya
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

� Bulut bilişim

� Kümelenme

� Kaynak yönetimi

� Eşten eşe sistemler

� Video akışı

� Çok oyunculu çevrimiçi oyunlar



LEFCA - kablosuz sensör ağları için yeni bir yönlendirme protokolü:

• Sabit kümelenme kullanan yeşil yönlendirme protokolü 
(enerji verimliliği)

• Daha uzun ağ yaşam süresi
• Ölçeklenebilirlik

Tamer Dağ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



Bahar Delibaş – Department of Computer Engineering

Research interests: Computational Biology, Artificial Intelligence applications

• Proteins are the machinery of life 

• Finding the correct 3D structure of proteins 
allows disease detection and drug design 

• A very difficult and expensive problem 

– requires input from Biology, Chemistry, 
Physics and Geometry 

– high dimensional search space for 
computer scientists 

• Computational methods complement wet 
lab experiments 

– Artificial Intelligence for complex 
problems 

– Graph Theory to model interactions

– Clustering Algorithms on search results 



Yard. Doç. Dr. Öznur Yaşar Diner
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Çizge Kuramı altında ilgilendiğim problemlerden 
bazıları:

 Kombinatoryal Problemler (Çizge Arama
Problemi, Renk Problemi, Gezgin Satıcı Problemi)
 Algoritmik Çözüm Geliştirme
 Heseplama Karmaşıklığının Belirlenmesi
(Polinom Zamanlı, NP-Tam)
Yasak Minör Çizgelerin Belirlenmesi

Uygulamalar

Robotik
Çip Tasarımı
Yöneylem Problemlerine en iyi çözümler geliştirme
Ağ güvenliği



Dr. Sıla Ekmekci Flierl

Department of Computer 
Engineering

Machine Learning for Image and Video 
Communications

• Compression
• Tracking
• Quality Assessment
• Security and Privacy



� Statistical Signal Processing for Communication Systems

Assoc. Prof. Habib Şenol
Dept. of Computer Engineering

( Recover the transmitted signal from its noisy version ! )

Underwater Acoustic Communication Wireless Communication



Prof. Dr. Kemal Yelekçi
Department of Bioinformatics and Genetics

� İlaç geliştirme ve ilaç etkisinin araştırma geliştirilmesi,

� Receptör ligand etkileşimi ve transport protein mekanizmaları,

� In silico (bilgisayar ortamında ilaç taraması), homoloji 
modelleme,  doklama, protein-ligant dinamik incelenmesi ve 
moleküler dinamik simülasyonlar,

� Genel olarak Hesapsal ve Yapısal Biyoloji konuları,

� Özel ilgi alanlarım, bilimsel çalışmalarım ve yayınlarım 
Parkinson, Alzheimer, depresyon, kanser ve yaşlanma. 
konularını kapsamaktadır. 





Drosophila melanogaster sinir sistemi 
gelişimi üzerine çalışıyorum. Sinek gözünü 
model olarak kullanarak, genetik 
etkileşimlerin sinir hücresi özelleşmesini 
nasıl kontrol ettiğini anlamaya çalışıyorum.

Çalıştığım genler bunun yanı sıra tümör 
oluşumda da etkili. Bu da aslında gelişim 
mekanizmaları ve kanser oluşumu arasında 
bir köprü olabilir. 

Hatice Bahar Şahin



Doç. Dr. Cem Özen
Biyoinformatik ve Genetik Bölümü

Hesaplamalı Systems Biyolojisi

Kaotik dinamik sergileyen gen 
devreleri, yeni biyoteknoloji 
uygulamaları için kaos kontrol 
metodlarının geliştirilmesi

Doktora çalışmamı teorik nükleer fizik alanında yapmış olmakla beraber, son yıllarda arastırmalarım 
matematiksel biyolojinin genç bir disiplini olan sistem biyolojisine odaklandı.

Hesaplamalı Nükleer Fizik

Atom çekirdeklerinin istatistiksel 
özelliklerinin hesaplanması için Kuantum 
Monte Carlo metodlarının geliştirilmesi ve 
ağır çekirdeklere uygulamaları



Solvent molecules

Polymer solution Polymeric gel

Önder Pekcan          Jel ; krosslink olmuş bir polimer Ağ dır 

Şişmiş bir Jel

PAAm  Jel içinde Karbon nanotupler 



Microstructural

Dr. Bengü Özuğur Uysal

Optical 

Characteristics of Metal Oxide
(SiO2, TiO2, VO2, WO3, ZnO, SnO2, 
MoO3, AZO, IZO, MoAlO..) Based 
Thin Films

Electrical



Şebnem Eşsiz , Biyoinformatik & Genetik

Araştıma Alanı: Hesaplamalı Yapısal Biyoloji

• Nikotinik asetilkolin and glutamat iyon
kanalı proteinlerindeki yapısal
bozuklukların incelenmesi.

• Moleküler dinamik simulasyonlar

• İri taneli hızlandırılmış simulasyonlar

• Alzheimer's hastalığının tedavisi için yeni
protein-ilaç molekülü bağlanma bölgeleri
tespiti.

• Biyoinformatikte membran proteinleri
için kıyaslamalı modelleme teknikleri
geliştirilmesi.

Sekans bazlı kıyaslamalı modelleme

Nikotin ailesinde ilaç bağlanma
bölgeleri

Simulasyon kutusu: Protein, 
membran, su ve iyon molekülleri





Doç. Dr. Serhat Erküçük

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları
• Yeni nesil iletişim teknolojileri (5G ve ötesi)

• İletişim sistemleri için işaret işleme

• Kablosuz sensör ağları

• Ultra genişbantlı sistemler ve bilişsel radyolar

• Kanal kestirimi

• Spektrumun verimli kullanımı



ARİF SELÇUK ÖĞRENCİ
ogrenci@khas.edu.tr

Hesaplamalı Zeka
(Yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritmalar)

IoT (Internet of Things: Nesnelerin Interneti)

Sensörler/Cihazlar
Bağlantı

Haberleşme
protokolü Kurallar

Veri tabanı

Uygulamalar

Sensörlere dayalı 
tasarımlar: 

Sağlık (hasta takip), 
ulaşım (araç durumu 

izleme)
Sistem tasarımı: Donanım

ve yazılım: Mikrodenetleyici,
FPGA

Anormal durum 
yakalama: olay 

olmadan öngörü

Büyük veri, akan 
verinin işlenmesi

Yazılım
geliştirme:

Web ve mobil



Neural Networks

Image Processing

Edge Detection

Deblurring Images

Noise Removal

Asst. Prof. Atilla Özmen
Dept. of Electrical-Electronics Engineering
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Assist. Prof. Dr. Yalçın Şadi
Electrical and Electronics Engineering

yalcin.sadi@khas.edu.tr
khas.edu.tr/cv/2690

Native Support for Machine-to-Machine (M2M) Communications
in 5G and Beyond Cellular Networks

We envision intelligent solutions for the native 
inclusion of M2M in 5G and beyond cellular 
networks requiring fundamental design 
changes due to massive number of devices 
with enormously diverse quality-of-service 
(QoS) and traffic requirements. Research 
topics include:

Spectrum-efficient radio resource management and 
optimization

Flexible physical layer architecture design

QoS and traffic management

Enabling massive machine type communications

Supporting ultra-reliable low latency communications

Introducing (artificial) intelligence in 5G for machine type 
communications



Broadband Matching Problem

Lossless
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Power transmission problem between a complex 
generator and load
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Gain-Bandwith Optimization

Metin Şengül, Dept of Electrical-Electronics Engineering

Metin Şengül



• Enerji piyasaları, elektrik güç sistem analizi

• Deregülasyon, fiyatlandırma, gün öncesi piyasalar ve ihaleler

• Fiyat-talep tahmini ve emisyon piyasaları

• Elektrik piyasası genişleme ve yatırım analizi

• Doğalgaz ve kömür tecarik zincirleri

• Büyük veri analizi ve belirsizlik altında karar verme

• Benzetim ve karar destek sistemleri

• Üretim sistemlerinin analizi

Doç. Dr. Ahmet Yucekaya

Endüstri Mühendisliği Bölümü



Yrd. Doç. Dr. Esra Ağca Aktunç
Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yöneylem Araştırması Yöntemleri:

• Doğrusal & Tamsayılı Programlama

• Ağ Optimizasyonu

• Simülasyon

Uygulama Alanları:

• Hastane tahliye lojistiği

• Afet yönetimi

• Sağlık sistemlerinde çizelgeleme 

• Ulaştırma & ağ problemleri



İnovasyon Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme: Firmalar İçin Yol Haritası ve Sistem Tasarımı

Endüstri Mühendisliğinde Çok Ölçütlü ve Alternatifli Seçim Problemleri İçin Bulanık Kümeler Yardımı İle Çok Ölçütlü Karar Verme

Prof.Dr. Zeki Ayağ

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering and Natural Sciences



Prof.Dr. Ayşe Hümeyra Bilge, 
Endüstri Mühendisliği
Finans Mühendsliği:
Hisse senetlerinin hareketliliğine «volatilite» denir.
«Teknik Analiz» volatilite’den para kazanma 
yöntemlerini inceler,
«Hedging» volatilite ne olursa olsun, 
kurumun/yatırımcının kendini garantiye almasıdır.
Bütün bunlar büyük veri analizini gerektirir.  
Projelerde, çeşitli al-sat kuralları Matlab programı 
ile Borsa İstanbul verisi üzerinde sınanacaktır.

Topoloji/Mühendislik:

• Topoloji, matematiğin en soyut alanlarından biridir. 
Nesnelerin parçalanmadan birbirlerine dönüştürülmesini 
inceler. Örneğin  «top»,  «simit»e dönüştürülemez.

• 2013 yılında Univertisy of Minnesota’da «Cebirsel Topolojinin 
Teknolojik Uygulamaları» konulu 1 senelik bir program 
düzenlenmiştir (https://www.ima.umn.edu/2013-2014#full-
description)

« The demands of modern science and engineering have placed 
us in a position where it is vital to develop methods for 
qualitative analysis and recognition problems in contemporary 
contexts, including data (finite metric spaces as samples from 
experiments, surveys, or sensors), networks (internet traffic, 
gene regulation, coordinated robotics, communications), and 
dynamics (systems equipped with only finite resolution or which 
are stochastic)»

Projelerde, sonlu metrik uzaylarının cebirsel 
sınıflamaları ve uygulamaları incelenecektir.



Araştırma sorusu: Takım sayısı (-) ne olursa olsun, tüm takımların tüm maçlarında 
rakibi ile eşit miktarda dinlenebildiği bir fikstür üretmek mümkün mü?

Örnek problem: 8 basketbol takımının her 
birinin diğer takımlarla bir kere maç yaptığı ve 
maçların tamamının tek spor salonunda 
oynandığı lig usulü bir turnuva düşünelim. 8 
takımın toplamda -(- − 1)/2 = 28 adet maç 
yapması gerekiyor. Her takım birer maç 
oynadığında bir tur tamamlanıyor ve 
toplamda 7 tur tamamlandığında turnuva 
sonlanıyor. Turnuvanın gerçekleştirildiği salon 
günde sadece iki maç oynanmasına izin 
veriyor. Yani iki ardışık günde bir tur 
tamamlanarak, turnuva 14 günde 
bitirilebiliyor. Bu şartlarda, her maçtaki iki 
takımın rakibiyle eşit miktarda dinlendiği 
(diğer bir deyişle iki takımın da bir önceki 
maçını aynı gün oynadığı) bir fikstür 
oluşturmak mümkün mü?

Örnek çözüm:

- = 8 için istediğimiz özellikte bir fikstür oluşturabildik. Peki - = 10,12,14,16,18, … için?

Tabloya göre, 
24 numaralı maç 
turnuvanın 12. 
gününde 4 ve 8 
no’lu takımlar 
arasında oynanacak.

Tabloya göre, 
24 numaralı maçı 
oynayan 4 ve 8 no’lu
takımların bir önceki 
maçlarından beri 
dinlenme süreleri 
üçer gün.

Burak Çavdaroğlu
Endüstri Mühendisliği BölümüAnahtar kelimeler: Spor çizelgelemesi, Tamsayı programlama, Kısıt programlama, buluşsal yöntemler



Bütünleşik Avrupa Elektrik Piyasası ve
Türkiye Gaz Piyasası için Benzetimler:

• Piyasa Tasarımı/Yapısının Analizleri
• Düşük –Karbon Yatırımları

Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Elektrik Fiyat Tahmini
Tarife Tasarımı

Mikro-şebeke ve Akıllı-şebeke Modelleri



Yard. Doç. Dr. Gökhan Kirkil– Endüstri Mühendisliği Bölümü

Karmaşık geometrilerdeki akışlarının simülasyonu

Sığ karışım katmanlarının simülasyonu

Kentsel alanlardaki akışların simülasyonu

Rüzgar türbünleri etrafındaki akışların

simülasyonu

Uzun vadeli yenilenebilir enerjiye geçiş

planlama ve senaryo analizleri

Rüzgar ve güneş enerjisi üretim tahminleri



• Üç boyutlu Euclid uzaylarında yüzeylere elbise giydirme problemi

Dik açı altında kesişen ipliklerden meydana gelen ve böylece küçük kareler için bir
model oluşturan bir kumaş parçasını gözönüne alalım. Bu kumaş parçası
verilen bir yüzey üzerine düzgün olarak serilecek şekilde deformasyona
uğramış olsun. Bu işlem esnasında ipliklerin kesişme noktalarının
değişmediğini ve fakat ipliklerin keşişme açılarının değişebileceğini
farzedelim. Bu takdirde ipliklerin yüzey üzerinde oluşturduğu şebekeye
bir Tschebysheff ( Chebyshev ) şebekesi denir, ( D.J.Struik , Classical
Differential Geometry )

• Tschebysheff şebekesi kavramı yüksek boyutlu Weyl manifoldlarına
genelleştirilmiştir .

• Weyl manifoldlarında eğri şebekeleri teorisi

• Weyl manifoldları üzerinde çemberler ve bunların konform tasvirleri

• Weyl manifoldlarında genelleştirilmiş Einstein Tensörü ve uygulamaları

• Einstein-Weyl manifoldlarının konform tasvirleri

Araştırma Alanları

Prof. Dr. Abdülkadir Özdeğer
Endüstri Mühendisliği Bölümü



Prof. Dr. Lerzan Özkale
KHAS Endüstri Mühendisliği

• Uluslararası rekabet gücü ve eğitim ilişkisi

• Ulusal sanayinin teknolojik sıçrama gereksinimi

• Mühendislik eğitiminde kalite

• Türkiye-AB Gümrük Birliği

• Otomotiv sanayiinin rekabet gücü

• Bilişim/otomotiv sektörlerinin işbirliği: 
sürücüsüz otomobile doğru

Car exporters

What are the export opportunities of Turkey? 
(2015)

Export opportunities of Turkey (2015)



Doç. Dr. Funda Samanlıoğlu

Endüstri Mühendisliği Bölümü

� Çok Kriterli Karar Verme

� Yöneylem Araştırması Uygulamaları
� Hizmet Sektörü
� Acil Müdahale ve Afet Yardımı
� Sağlık Hizmeti
� Lojistik ve Taşımacılık
� Tedarik Zinciri Yönetimi

(Catrinu-Renström et al., 2013)
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Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger

Center for Energy and Sustainable Development



COMPUTATIONAL SIMULATIONS at NANO SCALE  and SURFACES
Mine Konuk, Melihat Madran, Efe Ilker, Mine Gökçe, İlkin Göksal,Sondan Durukanoğlu

Octopod Cu-Ni core-Shell structure

Atomistic simulations to examine the structure and dynamics of 
growing metal nano-seeds

start of civilization at molecular level: Molecular Wheels Bonding geometries of molecules 
with metal surfaces and dominant 
forces in the interactions ?

Rotation of a molecule in the presence of electric field and 
STM tip Cu(100)

A Promising Path towards Precisely Tuning Chemical

Activity, Selectivity, and Stability of Nano-materials

Individual atomic processes that 
influence the morphological 
evolution of growing particles 




