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TEZ ÖZETİ 

Bu çalışmanın amacı, birçok problemin çözümünde kullanılan graf 

teorinin en önemli uygulama alanlarından birisi olan yönlü grafların yeni 

özelliklerini incelemektir. Yönlü graflar özellikle fizikte ve elektrik ve 

elektronik mühendisliğinde, elektrik devreleri konusunda gerekli 

olmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar ise kimyasal moleküllerin fiziksel 

özellikleri hakkında yeni sonuçlar elde etmeye yarar. Yönlü grafların 

çalışılmasında matematiğin en önemli alt dallarından biri olan lineer 

cebirden yoğun bir şekilde faydalanılır. Bu tezde öncelikle bilinen bazı 

özel graf türleri için lineer cebire başvurularak yönlü grafların matrisleri 

oluşturulmuş, bu matrislerin determinantları hesaplanarak spektrumları 

ve spektral (karakteristik) polinomları elde edilmiştir.  

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI 

Graf teori, son yıllarda hızla gelişen ve çeşitli uygulamaları olan bir 

daldır. Graf teorinin çeşitli alt dallarından özellikle bazıları değişik 

bilimsel ve teknolojik uygulamalara sahiptir. Bu tez, graf teorinin 

özellikle kimyasal uygulamalara sahip olabilecek kısmında yani 

Spektral Graf Teoride yapılmıştır. Literatürde yönlü grafların 

karakteristik polinomları konusunda yapılmış hiçbir çalışma yoktur. Bu 

çalışmada bu anlamda ilk sonuçlar elde edilmiş ve özellikle büyük 

boyutlu yönlü grafların karakteristik polinomlarını bu grafı parçalamak 

suretiyle daha küçük yönlü grafların karakteristik polinomları cinsinden 

hesaplayabilecek sonuçlar ortaya konulmuştur.  
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