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Konuşma Özeti 
 
Kuantum bilgi teorisinin incelediği temel problemlerden bir tanesi klasik olmayan ilintiliğe sahip durumları en uygun 
şekilde dönüştürecek protokoller bulmaktır. Klasik olmayan ilintilikler birçok kuantum bilgi işleme süreçlerinde 
kaynak—resource—olarak kullanılır. Kaynak olarak kullanılan kuantum ilintiliklerin miktarı bilgi işleme süreçlerinin 
başarısını belirlemektedir; bu nedenle, bilgi işleme süreçlerinin başarısını artırabilmek adına kuantum durumlarının 
izin verilen kuantum operasyonlar yardımıyla daha iyi performans verebilecek aynı sınıftaki başka kaynaklara 
dönüştürülebilmesi oldukça önemlidir. Bu konuşmada, ilk olarak, kuantum kaynak teorisinden bahsedilecek, 
ardından kuantum bilgi teorisinde oldukça önemli bir yer tutan kuantum eşevreli—quantum coherence—
durumların en uygun dönüşümleri ele alınacaktır.  Eldeki d-boyutlu saf eşevreli bir durumun en uygun ve tek seferde 
damıtılması için basit, pratik ve etkili bir protokol sunulacaktır. Protokolümüzün en önemli avantajı, kaynak değeri 
en fazla olan q-seviyeli (q=2,3,…,d) eşevreli tüm durumların tek adımda elde edilmesidir.  Sunulacak protokol bir 
diğer önemli kaynak olan dolaşıklık—entanglement—için de çalışmaktadır. Ayrıca, çeşitli bilgi işleme süreçlerine 
değinilerek, durum dönüşümlerinin hangi anlamda önemli olduğundan da bahsedilecektir.    
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