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TEZ ÖZETİ 

Bu doktora tezinde 1936 yılında Erich Hecke tarafından tanımlanmış 

olan Hecke gruplarının normal alt gruplarının özellikleri ve birbiriyle 

ilişkileri incelenmiştir. 1994 yılında cinsi 1 ile 7 arasındaki tüm normal alt 

grupların sınıflandırılması yapılmıştı. Son yıllarda cinsi 101’e kadar olan tüm 

düzgün figürler listelendiğinden bu listelerdeki bilgiler yardımıyla Hecke 

gruplarının cinsi 101’e kadar olan normal alt gruplarını hesaplamak da 

mümkün olabilmiştir. 

2019 yılında graflarla ilgili bir invaryant olarak tanımlanan omega 

invaryantı da birer graf olan düzgün figürlerin yeni özelliklerinin elde 

edilebilmesinde ve Hecke gruplarının normal alt gruplarının 

çalışılmasında kullanılmaya başlanmıştır ve omega invaryant 

yardımıyla çeşitli grup parametreleri arasında ilişkiler kurulmuştur 

 

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI 

300 yılı aşkın bir geçmişi olan graf teorinin kısmen eğlenceye dönük ilk 

problemlerinden sonra bilimin çeşitli dallarında çok sayıda önemli 

uygulaması ortaya çıkmıştır. Bunların tümünün altında herhangi bir günlük 

hayat problemini bir grafla modelleyerek matematiksel yöntemlerle 

çalışabileceğimiz gerçeği yatmaktadır. Son yarım yüzyılda özellikle kimya, 

fizik, biyoloji, elektronik, haberleşme, 

networkler ve ağlar, sinir bilim, ekonomi, ulaşım, toplum bilim vs alanlarında 

çok önemli uygulamalar ortaya çıkmıştır ve matematiğin en hızla gelişen 

ve en çok çalışılan dallarının başında gelmektedir. 
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