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Sayın Meslektaşımız, 

Her yıl bir gün süreli düzenlenen Yoğun Madde Fiziği (YMF) Ankara Toplantıları artık 

geleneksel hale gelmiş, başlangıçta sadece Ankara'daki Fizik bölümlerini kapsarken zamanla 

artan ilgi dolayısıyla yurdumuzun her yerinden katılan yoğun madde fizikçilerine kucak 

açmaktadır.  

14üncüsünü düzenlediğimiz bu etkinlikte, yoğun madde fizikçilerin bilgi ve deneyimlerini 4 

çağrılı, 19 sözlü ve 56 poster sunumu ile paylaşmaları bizleri mutlu edecektir.  

Toplatıya bilimsel katkı yapan siz değerli katılımcılara ve 40ıncı kuruluş yılını kutlayan 

Hacettepe Üniversitesi’ne teşekkürlerimizi sunarız. 

Saygılarımızla, 

 

Düzenleme Kurulu Adına   

 

Prof. Dr. Tezer Fırat 
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Program 

08:30 - 08:55   Kayıt 

08:55 - 09:00   AçılıĢ:  Prof. Dr. Tezer Fırat 

      

1. Oturum:   Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. ġinasi Ellialtıoğlu  

      

09:00 - 09:30 
Ç0

1  A. N. Berker (Koç Ü.) 

     Kuantum Sürprizleri:  Bileşenlerarası Spin Korelasyonları, Spin Camı 

     

Ferromanyetizması ve Süperiletken/Antiferromanyet Safsızlık Ters 

Etkileri. 

09:30 - 09:45 S01  B. Renklioğlu (Koç Ü.) 

     Spin-3/2 Isıng Modelinde Sırasıyla Ötelenme ve Yönlenme Düzeni: 

     Bütünsel Faz Diyagramında Plastik Kristal Kesiti. 

09:45 - 10:00 S02  T. Hakioğlu (Bilkent Ü.) 

     Çift Engelli Kuvantum Kuyusunda Spin-Yörünge Etkileşimleri.  

10:00 - 10:15 S03  E. Uçar (Hacettepe Ü.) 

     Metal Hidrit Nanoparçacıkların Sentezi Ve Hidrojen Depolama  

     Özelliklerinin İncelenmesi. 

10:15 - 10:30 S04  ġ. ġimĢek (Çukurova Ü.) 

     

Paraelektrik fazdaki AgTaO3  kristalinin elektronik ve optik özelliklerinin 

incelenmesi: Ab initio hesabı. 

      

10:30 - 10:45 S05  M. Ali Can (Bilkent Ü.) 

     

Zayıf Manyetik Alan ve Spin-Yörünge Etkileşimi Altında Egziton 

Yoğuşması.. 

      

10:45 - 11:15   ÇAY ARASI 

      

2. Oturum:   Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Yalçın Elerman  

      

11:15 - 11:45 
Ç0

2  A. Ceylan (Hacettepe Ü.) 

     NiFe2O4 Nanoparçacıkların Asal Gaz Yoğunlaştırması ile Sentezlenmesi. 

11:45 - 12:00 S06  M. Evecen (Gazi Ü.) 

     NiAl(110)-(2х2) Yüzeyinde Ni4 ve Ni6 Topaklarının Atomik Yapısı. 

12:00 - 12:15 S07  M. Artuç (Hacetepe Ü.) 

     Nanoakışkanların Isıl İletkenliklerinin Ölçülmesi. 

12:15 - 12:30 S08  C. Ataca (Bilkent Ü.) 

     Katkılanmış Silisyum Nanotellerin Atomsal ve Elektonik Yapıları. 

12:30 - 12:45 S09  S. Cahangirov (Bilkent Ü.) 

     Periyodik ve sonlu hafif geçiş element zincirlerinin kuvantum kuramı. 

12:45 - 13:00 S10  H. Yıldırım (Bilkent Ü.) 
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Silisyum nanoörgülerde üçüncü dereceden doğrusal olmayan optik 

özellikler. 

      

13:00 - 14:00   YEMEK ARASI 

      

3. Oturum:   Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Süleyman Özçelik 

      

14:00 - 14:30 
Ç0

3  H. Altan (ODTÜ) 

     Atılımlı Terahertz Spektroskop. 

14:30 - 14:45 S11  L. Özyüzer (Ġzmir Yüksek Tek. Ens.) 

     Yüksek Sıcaklık Üstüniletkenlerinin Terahertz Işıması. 

14:45 - 15:00 S12  M. Topsakal (UNAM) 

     Grafin Şeritlerinden Çoklu Kuantum Kuyu Yapılarının Elde Edilmesi. 

15:00 - 15:15 S13  H. Çetin (Bozok Ü.) 

     

Seloteyp metodu ile tek, çift ve çoklu grafen tabakalarının SiO2/Si(100) 

alttaşı üzerinde imalatı. 

15:15 - 15:30 S14  S. Ener (Ankara Ü.) 

     Gd5Si2.05-xGe1.95-xSb2x Alaşımlarının Yapısal ve Fiziksel Özelliklerinin  

     İncelenmesi. 

15:30 - 15:45 S15  N. Akman (Mersin Ü.) 

     SiGe nanotel süperörgüleri ve Si nanotellerinin yarı-metalik özellikleri. 

      

15:45 - 16:15   ÇAY ARASI 

      

4. Oturum:   Oturum BaĢkanı: Prof Dr. Oğuz Gülseren 

      

16:15 - 16:45 
Ç0

4  S. Doğan (Atatürk Ü.) 

     Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Doğru ve Ters Besleme Altında GaN  

     Filmlerde İletken  AFM Ölçümleri. 

16:45 - 17:00 S16  R. Akram (Bilkent Ü.) 

     GaN/AlGaN Tabanlı İki Boyutlu Elektron Gaz (2DEG) Mikro Hall  

     Algılayıcılar ile 4.2-400K Aralığında, Kuvartz Kristal Geri Beslemeli,  

     Değişken Sıcaklık Taramalı Hall Aygıtı Mikroskobisi (DS-THAM), 

17:00 - 17:15 S17  M. Çağlar (Anadolu Ü.) 

     

Flor katkılı ZnO ince filmlerinin sol-gel spin coating metodu ile elde 

edilmesi ve karakterizasyonu.   

17:15 - 17:30 S18  G. Aygün (Ġzmir Yüksek Tek. Ens.) 

     

Saçtırma Yöntemiyle Büyütülen HfO2 Filminin Arayüz ve Yapısal 

Özellikleri. 

17:30 - 17:45 S19  A.S. Kavasoğlu (Muğla Ü.) 

     Yarıiletken aygıtlarda negatif kapasitansın empedans spektroskopi  

     

yardımı ile modellenmesi. 

 

    19:00                              AKġAM YEMEĞĠ
* 
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      *
Yemeklere katılmak isteyen konuklarımızın fuayedeki görevlilerden fiş almaları rica olunur.
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Kuantum Sürprizleri:  BileĢenlerarası Spin Korelasyonları, Spin Camı 

Ferromanyetizması ve Süperiletken/Antiferromanyet Safsızlık Ters Etkileri 

 

 

 

A. N. Berker 

Koç Üniversitesi, İstanbul 

 

 

 

 

DüĢük olmayan sıcaklıklarda kuantum etkilerin klasik beklentilerimizin aksine sonuçlar 

çıkarması oldukça ilginçtir.  Yakın zamanda bu tür istatik mekaniksel olgular, 

renormalizasyon grubu yöntemiyle bulunmuĢtur.  Bunların arasında, manyetik sistemlerde bir 

spin bileĢenin etkileĢmesinin diğer spin bileĢeninin bağlantılarını klasik olarak 

bekleyeceğimizin tersine etkilemesi vardır [1]. EĢit derecede ferromanyetik ve 

antiferromanyetik bağları içeren spin camı sistemlerinde ferromanyetik düzenli faz, kuantum 

etkileriyle oluĢmaktadır [2]. Yüksek sıcaklık süperiletkenliği için kullanılan elektronik 

modellerde, safsızlıklar süperiletken ve antiferromanyetik fazları ters yönde etkilemektedir 

[3]. Bu son değinilen renormalizasyon grubu sonucu, deneylerde de izlenmiĢtir.  

 

[1]  O.S. Sarıyer, A.N. Berker, and M. Hinczewski, arXiv:0704.1064v1 [cond-mat.stat-mech] (2007). 

[2]  C.N. Kaplan and A.N. Berker, arXiv:0709.3589v1 [cond-mat.dis-nn] (2007). 

[3]  M. Hinczewski and A.N. Berker, arXiv:cond-mat/0607171v1 [cond-mat.str-el] (2006). 
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NiFe2O4 Nanoparçacıkların Asal Gaz YoğunlaĢtırması ile Sentezlenmesi 

 

 

A. Ceylan
1,2

, ġ. Özcan
2
, C. Ni

3
, S. I. Shah

1,3 

1
Department of Physics and Astronomy, University of Delaware, Newark, Delaware 19716, ABD 

2
Fizik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Universitesi,  Beytepe, Ankara 06800 

3
Department of Materials Science and Engineering, University of Delaware, Newark, Delaware 

19716, ABD 

 

 

 

Ni-ferrit (NiFe2O4) nanoparçaçıklar, gösterdikleri ilginç yapısal ve manyetik özellikler 

bakımından temel araĢtırmalar ve teknolojik uygulamalar açısından önemlidir. Yığın halde 

ters spinel yapıya sahip olan NiFe2O4, boyutun küçülmesi ile birlikte karıĢık spinel yapıya 

döner. Manyetik özelliklerin değiĢmesine ise boyutun küçülmesi ile etkin hale gelen yüzey 

spinlerinin spin camı gibi davranmalarının sonucunda yüksek alan terslenmezliği, histerisis 

eğrilerinde tek yönlü ötelenme ve düzensiz durulma dinamiği örnek gösterilebilir[1].  

Bu çalıĢmada, NiFe2O4 nanoparçaçıklar alternatif bir yöntem olan asal gaz yoğunlaĢtırması 

tekniği ile sentezlenmiĢtir[2]. NiFe2O4 nanoparçacıkların sentezlenmesi iki aĢamada 

gerçekleĢir. Ġlk aĢamada, Ni33Fe67 alaĢım nanoparçacıkları, uygun oranda Ni ve Fe 

metallerinin eĢzamanlı buharlaĢtırılması ile asal gaz yoğunlaĢtırması tekniği kullanarak elde 

edilir. Ġkinci aĢamada ise NiFe2O4 fazını oluĢturmak için Ni33Fe67 alaĢım nanoparçacıklara 

oda koĢullarında 12 saat ısıl iĢlem uygulanır.  

Örneklerin yapısal özellikleri x-ıĢınları kırınımı (XRD), geçirmeli elektron mikroskopisi 

(TEM) yöntemleri ile belirlenmiĢ, manyetik özellikler ise fiziksel özellikler ölçüm sistemi 

(PPMS) ile araĢtırılmıĢtır. 

Yapısal analizler sonucunda, NiFe2O4 nanoparçacıkların 450
o
C deki ısıl iĢlem sonunda 

oluĢmağa baĢladığı XRD desenleri ile belirlenmiĢ ve sıcaklığın arttırılması ile yapının 

iyileĢtiği, parçacık büyüklüğünün 10nm ile 50nm arasında değiĢtiği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca, 

350
o
C‟deki ısıl iĢlem sonunda örneklerin Ni-Fe iki metalli alaĢım sisteminin faz diyagramına 

uygun olarak NiO ve Fe3O4 fazlarına ayrıldığı, bu fazlardan NiO‟in parçacıkların merkezinde, 

Fe3O4‟in ise yüzeyinde toplanması ile göbek/kabuk (core/shell) yapıda nanoparçacıklar 

oluĢtuğu gözlenmiĢtir. 

Ç02 
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Manyetik ölçümler, artan ısıl iĢlem sıcaklığı sonucunda parçacık büyüklüğünün artması ile 

doyum manyetizasyonunun yığın doyum değerine (52.3emu/g) yaklaĢtığını göstermiĢtir. En 

küçük parçacık büyüklüğüne sahip örneğin oda sıcaklığında süperparamanyetik özellik 

göstermesine karĢın diğer örneklerin 50Oe ile 85Oe arasında değiĢen koersiviteye sahip 

olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Süperparamanyetik özellik gösteren NiFe2O4 örneğin düĢük sıcaklıklarda gerçekleĢtirilen 

manyetik ölçümleri ile yüzey spinlerinin spin camı gibi davranması sonucu 5T‟ya kadar 

yüksek alan terslenmezliği; alan altında soğutma (FC) sonucu 5K‟de histerisis eğrisinde 

187Oe‟lik tek yönlü ötelenme olduğu anlaĢılmıĢtır. Manyetizasyonun sıcaklığa bağlı değiĢimi, 

0.5T ile 7T arasında değiĢen farklı manyetik alanlar uygulanarak 5K ile 300K arasında 

incelenmiĢ ve spin camı özelliğinin ~50K‟in altında ortaya çıktığı ve 4T‟dan küçük alanlarda 

manyetik davranıĢı baskın olarak etkilediği anlaĢılmıĢtır. 

Bu sonuçlar yüzeydeki atomların düzensiz manyetik bir yapı oluĢturması ve düzenli gövde 

spinleri ile etkileĢmeleri ile açıklanmıĢtır[3]. 

 

1. A. E. Berkowitz et al., J. Magn. Magn. Mater. 196, 591 (1999) 

2. A. Ceylan et al., J. Magn. Magn. Mater. (2007), in press 

3. H. Kodama, Phys. Rev. Lett., 77, 394 (1996) 
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Atılımlı Terahertz Spektroskop 

 

H. Altan 

Fizik Bölümü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 06531 Ankara 

 

 

Elektromanyetik spektrumun terahertz (uzak kızılötesi) alanı, düĢük enerji ile uyarlanan 

birçok uygulamada ve çeĢitli materyallerin incelenmesinde son derece elveriĢlidir. Uzak 

mesafeden tarama, spektroskopi ve komünikasyondaki potansiyel uygulamalara rağmen, 

milimetre ve milimetre-altı dalga (0.1-10 THz = 3-30mm = 0.4-40meV) boylarının 

jenerasyonu ve belirlenmesi diğer dalga boylarına oranla az geliĢtirilmiĢ bir alandır. 1980'li 

yıllarda geliĢtirilen ve halâ kullanılmakta olan terahertz spektroskopi sistemleri genelde 

darbe baĢına yüksek güç içeren, büyük, pahalı atılımlı katı-hal lazer teknolojisine 

dayalıdır. Terahertz spektroskopi sistemlerinin daha elveriĢli ve ekonomik hale getirilmesi 

için son on sene içerisinde geliĢtirilen yüksek-duyarlı elektro-optik belirleme yöntemleri ile 

kompakt yüksek-verimli atılımlı fiber lazerler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. DC frekanslara 

yakın oluĢundan dolayı terahertz dalga boyları materyallerin elektrik özelliklerini 

incelemekte son derece elveriĢlidir. Terahertz atılımı ile yüzeye değmeden birçok yarı-iletken 

ve izolatör maddelerin optik ve elektriksel özellikleri belirlenebilinir. Karbon nanotüpler 

dahil olmak üzere değiĢik nanomateryallerin opto-elektrik özelliklerinin incelenmesinde 

baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır. Elde edilen baĢarılı sonuçlar nedeniyle daha geniĢ tayf 

spektrumuna sahip (daha kısa atılım geniĢliği) sistemlerin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Terahertz atılımların bir diğer özelliği ise yarı-iletken maddelerdeki dinamik olayları 

belirleyebilmesidir. Örneğin, pikosaniye geniĢliğe sahip olan terahertz darbeleri değiĢik 

maddelerin iletken ve yalıtkan bantları arasındaki taĢıyıcıların iniĢ zamanlarını 

belirlenmesinde kullanılabilinir. Bu tip sistemlerin özellikleri, kuruluĢları ve elde 

edilebilinen sonuçlan detaylı bir biçimde anlatılacaktır.

Ç03 
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Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Doğru ve Ters Beslem Altında GaN Fimlerde 

Conductive AFM Ölçümleri 

  

S. Doğan 

Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 25240 Erzurum 

 

 

 

  
Mevcut olan Scanning Probe Microscope tekniklerinden birisi olan Atomik Kuvvet 

Mikroskobu (AFM) vasıtasıyla yüzey incelemesi yapılabilir. Bu çalıĢmada, AFM tekniğinin 

varyasyonu olan Conductive-Atomic Force Microscopy (C-AFM) tekniği yardımıyla n-tipi ve 

p-tipi GaN filmlerin KOH ile etch edilmesi sonucu hem ters beslem hem de doğru beslem 

altında akım iletimi gösterdiği gözlenildi. Çoğunluğu etch piti kenarlarında vuku bulmakta 

olan ters beslem akımının  <50pA ve doğru belsem akımının yaklaĢık 10nA olduğu belirlendi. 

MBE tekniği ile HVPE template üzerine büyütülen GaN filmlerinde hem ters beslem hem de 

doğru beslem durumunda hillockların merkezinde akım iletimi gözlendi. Screw 

dislokasyonlarının sızıntı akımı ile orantılı olduğunu, dolayısıyla hillockların muhtemelen 

screw dislokasyon olduklarını tespit edildi. Lokalize akım-voltaj ve bu eğrilere fit yapılmak 

suretiyle akım mekanizması belirlendi. Hillocklar üzerindeki voltajın histeresis göstermesi 

hillocklarda charge trapping etkisinin oluĢtuğunu gösterdi. 

Ç04 
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Sunumlar 
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Spin-3/2 Ising Modelinde Sırasıyla Ötelenme ve Yönlenme Düzeni:  Bütünsel Faz 

Diyagramında Plastik Kristal Kesiti 

 

 

B. Renklioğlu
1,2

, A. N. Berker
1
, M. Keskin

3
 

1
Koç Üniversitesi, İstanbul 

2
Bilkent Üniversitesi, Ankara 

3
Erciyes Üniversitesi, Kayseri 

 

 

 

 

 

Spin-3/2 Ising modeli, düzene girebilecek iki tür yerel serbestinin olduğu prototipik sistemdir.  

Sadece en yakın komĢu etkileĢmesiyle bile, bu model çok zengin bir bütünsel faz diyagramına 

sahiptir.  Bu sonucu, d=2 de renormalizasyon grubu yöntemiyle, 32 sabit noktanın belirlediği 

5 boyutlu Hamiltonyen akıĢlarından çıkarmıĢ bulunuyoruz. Ġkisinde yönlenme simetrisinin, 

birinde ötelenme simetrisinin ve birinde de her iki simetrinin bozulduğu dört düzenli fazın ve 

düzensiz fazların aralarında birinci ve ikinci tür faz geçiĢleri, bunların aralarında olağandıĢı 

bikritik, 4 durumlu Potts bikritik, trikritik, düzenli fazın tamamen içinde kritik, yeni sonkritik 

noktalar ve 8 taneye kadar fazın bir arada var olduğu noktalar bulunmuĢtur. Gobal diyagramın 

8 değiĢik tür kesitleri arasında, plastik kristal faz diyagramı da vardır. 
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Çift Engelli Kuvantum Kuyusunda Spin-Yörünge EtkileĢimleri  

T. Hakioğlu
1,2

, S. Mukhopadhyay
1,* 

 

1 

Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara  
2

UNAM Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi, Ankara 

 

  

Bu çalıĢmada xy düzleminde uzun ve çift engelli, tını geçiĢli ve her iki tarafından elektron 

havuzlarına bağlantılı olan basit bir kuvantum kuyusu Rashba ve Dresselhaus spin-yörünge 

etkileĢimleri [1] altında incelendi. ÇalıĢmamız, daha önce Büttiker ve çalıĢma arkadaĢları 

tarafından incelenen [2] kuvantum devrelerin ayarlanabilen sistem parametreleri ve spin-

yörünge etkileĢimini ihtiva eden bir genellemesi olarak düĢünülebilir. Bu sisteme giren 

elektronların kırılma açılarının ayarlanabilir sistem parametreleri (elektronların baĢlangıç 

enerjisi, giriĢ açısı, elektrik alanı, batırma potansiyeli, giriĢ spin durumları) cinsinden kontrol 

edilebildiği gösterildi. Bu sistemin geçiĢ ve yansıma katsayıları, kuvantum kuyusundaki spin-

yörünge parametreleri ve ayarlanabilen sistem parametreleri cinsinden analitik olarak 

çıkarıldı. Bununla beraber, çıkan elektronların spin durumları, giren elektronların spin 

durumları ve adı geçen ayarlanabilen sistem parametreleri cinsinden elde edildi. Spin-yörünge 

etkileĢim modlarına karĢılık gelen iki farklı çıkıĢ durumu arasında farklı kırılma özellikleri 

nedeniyle oluĢan optik yol farkı incelendi ve iki spin-yörünge durumunun yüksek 

görünürlülükte giriĢebileceği gösterildi. Son olarak, spin-yörünge etkileĢiminden kaynaklanan 

iki farklı geçiĢ durumunun farklı açılarda kırıldığı gözlemlendi ve kırılma açılarının giriĢ spin 

durumuna bağlılıkları elde edildi.  

 

[1] R. Winkler, Spin-Orbit Coupling Effects in Two-dimensional Electron and Hole Systems, 

(Springer, 2003)  

[2] M. Büttiker, Y. Imry and M. Ya Azbel, Phys. Rev. A 30 ,1982 (1984)  

 

*
 

Shadan Institute of PG Studies, Khairatabad, Hyderabad, Hindistan‟dan izinli  
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Metal Hidrit Nanoparçacıkların Sentezi ve Hidrojen Depolama Özelliklerinin 

Ġncelenmesi 

E. Uçar, ġ. Özcan ve T. Fırat 

Fizik Mühendisliği Bölümü,Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara 06800 

 

Bu çalıĢmada mekanik öğütme tekniği kullanılarak MgH2 ve Mg2NiH4 nanoparçacıklar hazırlandı. Hidrit oluĢum 

sıcaklığı literatürde 250-300 
o
C iken bu yöntemle tek adımda ve oda sıcaklığında nanoboyutlu hidrit malzemeler 

elde edildi. Bunun için hazırlanan bilgisayar kontrollü sistemde kullanılan LabVIEW tabanlı bilgisayar programı 

ve öğütme iĢlemi için kullanılan yüksek basınca dayanıklı hazne bu çalıĢma kapsamında tasarlandı. Tasarlanan 

hazne üzerindeki basınç sensörü sayesinde, deney süresince hazne içerisindeki basınç değiĢimi gözlendi. 

Yapılan çalıĢmada öğütme hızı, örnek - bilye kütle oranı, uygulanan hidrojen basıncı ve katılan nikel miktarının 

hidrojen depolama miktarına ve depolama süresine etkisi incelendi. Üretilen malzemelerin kimyasal yapısı ve 

parçacık büyüklüğü x-ıĢınları toz kırınım desenlerinden (XRD), hidrojen soğurma eğrileri de havan üzerindeki 

basınç sensöründen elde edildi. 

Deneylerde %100 Mg,  %75 Mg-%25 Ni  ve %50 Mg-%50 Ni  olmak üzere 3 grup baĢlangıç malzemesi 

kullanıldı. Öğütme iĢlemlerinde baĢlangıç malzemesi olarak metalik  Mg (< 50 mesh, saflık 99%) ve metalik Ni 

(< 100 mesh, saflık 99.99%) kullanıldı. BaĢlangıç malzemeleri paslanmaz çelik hazne içerisinde, çapı 10 mm 

olan paslanmaz çelik toplar yardımıyla öğütüldü. Hidrojen basıncı 5 bar ve malzeme / top oranı 1:100 iken 

sırasıyla 200-300-400 dev/dak öğütme hızlarında 10 saat süreyle öğütme iĢlemi yapıldı. Hazne içerisindeki 

basınç 1bar‟ın altına indiğinde öğütme iĢlemine ara verilerek basınç tekrar 5bar‟a yükseltildi. Bu çevrim 

malzemenin maksimum seviyede hidrojen depolayabilmesi için 2 veya 3 defa tekrarlandı. Aynı deneyler 6 bar 

basınç altında ve 1:50 – 1:100 – 1:150 gibi farklı malzeme / top oranlarında tekrarlandı.  

Öğütme hızının hem oluĢan hidrit miktarına hem de hidritin oluĢma hızına etkisi net bir Ģekilde gözlendi. 

Öğütme hızı 200dev/dak ‟dan 400dev/dak‟ya artırıldığında XRD desenlerinde hidrit piklerinin hem Ģiddet hem 

de sayı olarak arttığı, parçacık boyutunun sırasıyla 10nm‟den 7nm‟ye azaldığı ve hidrojen soğurma eğrilerinden 

de depolama süresinin 7 saatten 3 saate indiği gözlendi. Malzeme / top oranının 1:50 – 1:100 – 1:150 gibi farklı 

değerlerinde öğütülen örneklerde, top oranının artıĢı ile hidrojen depolama hızının arttığı gözlendi. Bu oran 1:50 

ile 1:150 arasında değiĢirken, depolama süresi de 12 saatten 3 saate kadar azaldı. Hidrojen soğurma eğrilerine 

bakıldığında, Nikel katkısının da hidrojen soğurma hızında çok önemli olduğu görüldü. Nikel katılmayan 

örneklerde depolama 6 saatte gerçekleĢirken, %25 lik nikel katkısı ile 4 saat sonunda, %50 lik nikel katkısı ile 3 

saat sonunda gerçekleĢti. 

Ölçümlerin sonucunda, mekanik öğütme yöntemiyle MgH2 ve Mg2NiH4 hidrit nanoparçacıkların tek adımda ve 

oda sıcaklığında sentezlenebildiği ve değiĢtirilen her parametrenin hidrit miktarına ve hidritleĢme hızına olumlu 

etkileri olduğu gözlendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Hidrojen Depolama, Metal Hidrit, Nanoparçacık, Mekanik Öğütme 
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Paraelektrik fazdaki AgTaO3  kristalinin elektronik ve optik özelliklerinin incelenmesi: 

Ab initio hesabı 

ġ. ġimĢek, S. Çabuk 

Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Balcalı, Adana 01330 

 

 

Ferroelektrik kristallerin öneli bir sınıfı ABO3 genel formunda olan perovskitlerdir. AgTaO3 

kristali perovskite kristal yapısına sahip olup, yüksek sıcaklıklarda paraelektrik fazdadır. 

Sıcaklığın azalmasıyla, yapıdaki simetri  bozularak sırasıyla,  

KübikTetragonalMonokliniklRombohedra KKK
   

777692663  

faz geçiĢlerine uğrar. AgTaO3 perovskite bileĢikler  içinde en az araĢtırılan malzemedir. Bu 

çalıĢmadaki amaç, yerel yoğunluk yaklaĢımı (LDA) altında yoğunluk fonksiyon teorisi (DFT) 

ve ab-initio pseudo-potansiyel yöntemini kullanarak paraelektrik kübik fazdaki AgTaO3 

kristalinin elektronik ve optik özelliklerinin araĢtırılmasıdır. Ġlk önce,  AgTaO3 kristalinin 

Brillouin bölgesindeki yüksek simetri yönlerindeki band yapısı incelendi. Paraelektrik fazdaki 

AgTaO3 kristalinin doğrudan enerji aralığı  -   simetri noktasında 2.908 eV ve dolaylı 

enerji aralığı M  simetri noktasında 1.537 eV olarak hesaplandı. Fermi seviyesi 

yakınlarında valans band spektrumunu daha iyi anlayabilmek için AgTaO3 kristalinin  toplam 

durum yoğunluğu (DOS) hesaplandı. Lineer dielektrik fonksiyonun real  1  ve sanal 

kısımlarının  2  hesaplanmasında scissors  kayması hesaba katılmıĢtır. Dielektrik 

fonksiyonundan yararlanarak soğurma ve sönüm katsayısı, kırılma indisi, enerji kayıp 

fonksiyonu ve yansıtıcılık gibi optik özellikler incelendi. Ayrıca  valans elektronlarının etkin 

sayısı ( effN ) ve etkin optiksel dielektrik sabiti ( eff ) hesaplandı. Elde edilen  sonuçlar  teorik 

ve deneysel sonuçlarla karĢılaĢtırıldı. 

 

Anahtar kelimeler : AgTaO3, elektronik band yapı, optik özellikler.  

S04 



                     HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

                    14. YOĞUN MADDE FĠZĠĞĠ TOPLANTISI 

   

    15 

 

 

Zayıf Manyetik Alan ve Spin-Yörünge EtkileĢimi Altında Egziton YoğuĢması 

 

M. Ali Can
1
, T. Hakioğlu

1, 2 

1
Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara 

2
Ulusal Nano Teknoloji Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara 

 

 

 

 

 

Atıf [1]'deki çalıĢmanın bir uzantısı olarak, bu çalıĢmada egziton yoğuĢmasının Coulomb 

bağlantılı iki elektron ve deĢik kuvantum kuyularında zayıf Rashba ve Dresselhaus spin-

yörünge etkileĢimi ve manyetik alan varlığında ve sıfır sıcaklığında dinamiği incelenmistir. 

Rashba ve Dresselhaus spin-yörünge etkileĢimleri altında egziton düzen parametresinin 

karmaĢık bir fonksiyon olduğunu gösterdik. KarmaĢık egziton-spin-yörünge düzen 

parametresinin faz ve genliğinin egziton yoğunluğunun fonksiyonu olarak Bose-Einstein ve 

BCS türü yoğuĢmalar arasında yumuĢak bir geçiĢ yaptığı gözlemlendi. Heteroyapının 

büyütme yönünde uygulanmıĢ olan zayıf manyetik alanın BEC-BCS geçiĢinde oynadığı rol 

incelendi. 

 

[1] T. Hakioğlu ve M. ġahin, Phys. Rev. Lett. 98, 166405 (2007). 
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NiAl(110)-(2х2) Yüzeyinde Ni4 ve Ni6 Topaklarının Atomik Yapısı 

 

 

M. Evecen, M. Çakmak 

Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi, 06500 Ankara 

 

 

 

Sihirli sayıda (magic number) Nin(n=4,6) topaklarının NiAl(110) yüzeyi üzerinde adsorbsiyon 

enerjileri ve taban durumundaki yapıları mikroskobik olarak incelenmiĢtir. Hesaplamalar, 

pseudopotansiyel ve yoğunluk fonksiyonu teorisine dayanmaktadır. Bu çalıĢmada yüzey 

üzerinde Ni4 ve Ni6 topakları için dört olası yerleĢim yeri alınmıĢtır: (A) Ni-Ni kısa-köprü, (B) 

Ni-tepe, (C) Al-Al kısa-köprü ve (D) Al-tepe. BaĢlangıçta aldığımız bu olası adsorbsiyon 

noktalarından en kararlı yapının tespiti için topaklar yüzeyden a kadar yukarıya 

yerleĢtirilmiĢtir. Buradaki a değeri bulk NiAl‟nin örgü sabitidir ve 2.88 Å olarak alınmıĢtır.  

Bu noktaların tespitinde adsorption enerji değerleri göz önünde bulundurulmuĢtur. Ni4 

topağının yüzey üzerinde en kararlı konfigürasyon olan zig zaglı yapıyı tercih ettiği 

görülmüĢtür. Bu yapının adsorbsiyon enerji değeri Eads=-7.16 eV‟tur.  Ni6 topağının ise yüzey 

üzerinde en kararlı konfigürasyon olarak iki boyutlu bir yapıyı tercih ettiği görülmüĢtür. Bu 

yapının adsorbsiyon enerji değeri ise Eads=-8.29 eV‟tur.  Her iki topakta en kararlı yapı üç 

boyutlu yapıdan iki boyutlu yapıya dönüĢmüĢ ve topaktaki atomlar arasındaki bağ uzunlukları 

arasındaki fark hemen hemen ortadan kalkmıĢtır. Bulduğumuz sonuçlar topaklarla ilgili teorik 

ve deneysel çalıĢmalarla uyum içindedir. 

Ni4 topağının NiAl(110) yüzeyine adsorbe olmasının reaksiyon yolu hesabı olan NEB (The 

Nudged Elastic Band) konfigürasyonuna bakılmıĢtır. NEB hesaplamasında adsorbe 

enerjisinde bir enerji bariyeri gözlenmiĢtir.  Bu enerji bariyerinin değeri 1.28 eV olarak 

hesaplanmıĢtır. Yüzeye tutunmuĢ olan topaklar üzerindeki adsorbsiyon enerjisinin azalması 

ile atomlar arası uzaklığın da azaldığı görülmüĢtür. 
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NanoakıĢkanların Isıl Ġletkenliklerinin Ölçülmesi 

M. Artuç, ġ. Özcan, T.Fırat
 

Fizik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara 

 

 

Geçtiğimiz birkaç yüzyıldır ısı transferi konusundaki çalıĢmalar ısı transferini geliĢtirecek 

yeni metodlar üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Buna en iyi örnek akıĢkanların ısıl iletkenliklerini 

artırmak için metalik parçacıkların katılmasıdır. Katı bir metalin ısıl iletkenliği, içine katıldığı 

temel akıĢkanınkinden daha yüksek olduğu için, metalik parçacıkların akıĢkan içerisine 

katılması karıĢımın ısıl iletkenliğini arttırmaktadır. Bu çalıĢmada,  iki farklı metodla 

hazırlanan farklı boyutlardaki bakır (Cu) ve gümüĢ (Ag) nanoparçacıkların, nanoakıĢkanın ısı 

transferine etkileri incelenmiĢtir. Bu amaçla, öncelikle sıcak tel yöntemini kullanarak 

nanoakıĢkanların ısıl iletkenik katsayısını ölçebilen bilgisayar kontrollü bir deney düzeneği 

hazırlandı. Cu ve Ag nanoparçacıklar hazırlanması için asal gaz ile yoğunlaĢtırma ve mekanik 

öğütme yöntemleri kullanıldı. 27,20 ± 1,34 nm ve 24,58 ± 0,14 nm boyutlarında Cu 

nanoparçacıklar, 18,23 ± 1,16 nm boyutlarında ise Ag nanoparçacıklar hazırlanmıĢtır. % 99,9 

saflıkta 80 ml 2-propanol alkol içerisine Ag ve Cu nanoparçacıklar katılarak hazırlanan 

nanoakıĢkanların 25 °C‟de yapılan ısıl iletim katsayısı ölçümlerinde akıĢkanın ısıl iletiminde 

artıĢ olduğu gözlenmiĢtir. Bu artıĢın akıĢkana katkılanan nanoparçacıkların akıĢkan 

içerisindeki hacimsel oranlarına göre değiĢtiği ve küresel parçacıklar için geçerli olan 

Hamilton-Crosser ve Maxwell modelleri ile uyuĢtuğu belirlenmiĢtir. Ancak yaklaĢık %1,5 ve 

üzeri hacimsel oranlarda yapılan ölçüm sonuçlarından modelden sapmalar ve ısıl iletkenlik 

katsayısındaki artıĢın Cu nanoparçacıklar ile hazırlanan nanokıĢkan için 2,7 ve Ag 

nanoparçacıklarla hazırlanan nanoakıĢkan da ise 2,8 oranında sabitlendiği tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Nanoparçacıklar, ısıl iletkenlik, ısıl iletkenlik ölçüm sistemi, 

nanoakıĢkanlar. 
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KatkılanmıĢ Silisyum Nanotellerin Atomsal ve Elektonik Yapıları  

 

 

C. Ataca
1
, E. Durgun

1, 2
, N. Akman

3
, S. Çıracı

1, 2
 

1
Fizik Bölümü, 

 
Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800 

2
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800 

3
 Fizik Bölümü, Mersin Üniversitesi, Mersin 33343 

 

 

 

 

ÇalıĢmamızda hidrojen ile doyurulmuĢ yabancı atom katkılanmıĢ (örnek olarak Al, Ga, N, P, 

As, Te, Pt)  silisyum nanotellerin, ilk prensipler düzlem dalga metodu kullanılarak, atomsal ve 

elektronik yapıları incelenmiĢtir. Yabancı atomların katkılanması, yüzeye soğrulması veya 

yapıdaki silisyum atomlarının yabancı atomlarla değiĢtirilmesi yoluyla gerçekleĢtirimiĢtir. 

Yüzeydeki soğrulma yönteminde en kararlı soğrulma yerleri saptanmıĢtır. Ġncelenen bütün 

yabancı atomlar kuvvetli bağlarla bağlanmıĢ manyetik olmayan durumlar oluĢturmuĢlardır. 

Yüksek katıĢık atom konsantrasyonlarında oluĢan bantlar grup 3A ve 5A katkı atomları için 

metalik iken grup 4A ve 6A atomları için yarı iletken özellikler göstermiĢlerdir. DüĢük katıĢık 

yabancı atom konsantrasyonlarında ise normal n ve p tipi özellikler gözlenmektedir. Bu 

çalıĢmamız, silisyum nanotellerin, değiĢik yabancı atomlarla katkılıyarak, optoelektronik 

özelliklerini değiĢtirebileceğimizi göstermektedir. 
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Periyodik ve sonlu hafif geçiĢ element zincirlerinin kuvantum kuramı 

 

S. Cahangirov
1
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2
, E. Durgun

2
, S. Ciraci

1, 2, 3 

1
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800 

2
Fizik Bölümü, 

 
Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800 

3
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara 06800 

 

 

 

Tek atom tellerinin elektronik özellikleri, özellikle kuantumlaĢan iletkenlikleri son yıllarda 

önem kazanmıĢtı. ÇalıĢmamızda hafif geçiĢ elementi atomlarından oluĢan periyodik ve sonlu 

atom zincirlerinin atomsal yapılarını, manyetik ve elektronik özelliklerini inceledik. Bu 

zincirlerin çoğu manyetik bir duruma sahip olup Born-Oppenheimer yüzeyinde yerel bir 

minimuma karĢı gelen zigzag bir yapıyı tercih etmekteler. Ayrıca doğrusal zincir yapıların 

çoğu ise kararsız olarak bulunmaktalar. 

Periodik zincirler bağlanma enerjileri ve yapısal parametreleri açısından 3 boyutlu kristallerin 

3d elektron sayısına bağlı olarak gösterdiği davranıĢları sergilemekte ve oldukça yüksek bir 

manyetik momente sahip bulunmaktadırlar. Bu zincir yapıların çoğu ferromanyetik temel 

durumda bulunurken Cr ve Mn zigzag zincir yapıları anti ferromanyetik temel durumu tercih 

etmekteler. Doğrusal ve zigzag yapıların çoğu ferromanyetik metal özelliği gösterirken, 

simetrik zigzag yapıyı tercih eden Sc zinciri yarım-metal özelliğe sahip bulunmaktadır. Söz 

konusu Sc zinciri bir spin yönü için metal, diğer spin yöü için yarıiletken gibi davranmaktadır. 

Böyle bir yapının spintronikte önemli uygulama alanı  bulması beklenmektedir. 

Sonlu sayıda geçiĢ elemetinin oluĢturduğu zincir yapıların ise manyetik yarı iletken 

özelliklerine sahip olduğu bulunmuĢtur. Bu kısa zincirlerin atomsal yapıları, elektronik ve 

manyetik özellikleri nanospintronikte önemli olabilecek uygulamaları beraberinde 

getirebilecektir. 
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Silisyum nanoörgülerde üçüncü dereceden doğrusal olmayan optik özellikler 

 

 

H. Yıldırım, C. Bulutay 

Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Bilkent, 06800 Ankara 

 

 

 

 

 

GeniĢ band aralıklı örgülere gömülü silikon nanoörgülerde (NÖ), üçüncü dereceden çok hızlı, 

bağlı yük kaynaklı doğrusal olmayan optik özellikler, atomik tarzda görünür-potansiyel 

yaklaĢımı kullanılarak kuramsal olarak çalıĢıldı. Doğrusal olmayan kırılma indisi, iki-foton 

soğurma, optic anahtar parametresi, ve üçüncü-harmonik üretim 3 nm'ye kadar çapa sahip 

NÖ'lerde hesap edildi. Yerel alan etkilerinin, doğrusal olmayan alınganlıkların boyut 

bagımlılığını niteliksel ölçüde değiĢtirecek kadar önemli oldugu görüldü. Doğrusal olmayan 

diğer özelliklere zıt bir Ģekilde, optik anahtar parametresinin ufak NÖ'lerde arttığı gösterildi. 

Son olarak Al2O3'ün ev sahibi bir örgü olarak SiO2'ye göre daha kuvvetli doğrusal olmayan 

özelliklere sahip oldugu gösterildi. 
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Yüksek Sıcaklık Üstüniletkenlerinin Terahertz IĢıması 
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1
Fizik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla İzmir 

2
Argonne Ulusal Laboratuvarı, Illinois, ABD 

3
Tsukuba Üniversitesi, Japonya 

Terahertz (THz) bölgesi mikrodalga ve kızıl ötesi arasında bulunup, küçük boyutlu, kompakt,  frekansı 

ayarlanabilir, sürekli ıĢıma yapan kaynaklardan yoksundur.  Halbuki THz dalga boyları çoğu kimyasalların ve 

biyolojik malzemelerin temel titreĢim frekanslarını içerip, onlar hakkında bilgi edinilebilecek bir aralıktır.  

Bunların yanında karton ve plastik gibi paketleme malzemelerinden geçip metallerden yansır ki kamufle edilmiĢ 

silahların bulunması ve havaalanı güvenliğinde etkin olarak kullanılabilir.  THz frekansları iletiĢimde 

kullanıldığında  geniĢ band aralığına sahip olmanın yanında, tıbbi görüntülemede ise yüksek çözünürlüğe 

ulaĢılır.  Tek kristal Bi2Sr2CaCu2O8 (Bi2212) yüksek sıcaklık üstüniletkeni c-ekseni boyunca sıralanmıĢ 

üstüniletken CuO2 katmanları ile yalıtkan Bi-O ve Sr-O katmanlarından oluĢur.  Bu doğal katmanlı yapı c-ekseni 

boyunca tünel eklemler oluĢturur ve özgün Josephson eklemleri olarak isimlendirilir.  AC Josephson olayı 

kullanılarak bu tünel eklem dizilerinin terahertz dalga boyunda ıĢıması uzun yıllardır teorik olarak araĢtırılmıĢ 

ama kohorent ve Ģiddetli bir ıĢıma elde edilememiĢtir.  On yılı aĢkın süredir elektron ve cooper çifti tünellemeleri 

üzerine çalıĢmamız [1] ve tünel eklemlerdeki ısınma olaylarındaki bilgi birikimimiz [2] neticesinde yeni bir 

tasarım yapılarak terahertz ıĢıma gözlenmesi planlanmıĢtır.  Lazer kavitesine benzeĢim yapıldığında, 

üstüniletken dikdörtgen prizması Ģeklindeki örnek içinde, elektromanyetik kavite rezonansının uyarılması bir 

makroskopik kuantum durumu oluĢturur ki,  çok sayıdaki tünel eklem senkronize olarak aynı fazda THz 

frekansında titreĢmeye baĢlar.  Bu prensip doğrultusunda Bi2212 tek kristalleri üzerine fotolitografi ve iyon 

demeti aĢındırma yöntemleri ile çeĢitli boyutlarda mesa yapılar hazırlanarak, düĢük sıcaklıklarda akım-gerilim ve 

bolometreden gerilime bağlı olarak terahertz ıĢımaları incelenmiĢtir.  Dikdörtgen prizması Ģeklinde hazırlanmıĢ 

özgün Josephson eklemlerinden 0.85 THz‟e kadar sürekli, kohorent ve polarize ıĢıma ilk defa elde edilmiĢ ve 

bolometre ve spektrometre ile dedekte edilmiĢtir.  IĢıma gücünün Josephson eklemlerinin sayısının karesi ile 

değiĢtirilebildiği ve 50 K‟e kadar sıcaklıklarda ıĢıma yaptığı tespit edilmiĢtir.   Elde edilen sonuçlar üstüniletken 

kompakt THz kaynaklarının geliĢtirilmesine ve bu frekans aralığının daha etkin kullanılmasına öncelik edecektir 

[3]. 

* Bu çalıĢma kısmi olarak TÜBĠTAK 106T053 nolu proje ve TÜBA (LO/TUBA-GEBIP/2002-1-17) tarafından 

desteklenmektedir.  

[1] L. Ozyuzer et al. Phys. Rev. B 61, 3629 (2000). 

[2] L. Ozyuzer et al. IEEE Trans. Appl. Supercond. 15, 181 (2005). 

[3] L. Ozyuzer, A.E. Koshelev, C. Kurter et al. Science, kabul edildi ve baskıda (2007). 
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2004 yılında, karbonun 2 boyuttaki allotropu olan grafin malzemesinin deneysel olarak 

sentezlenmesi baĢarıldı ve izleyen yıllarda grafin yoğun madde fiziğinde oldukça etkin bir 

inceleme alanı haline geldi.  Bizler de yoğunluk-fonksiyonel-teorisi (DFT) kullarak 2-boyutlu 

grafinin ve grafin Ģeritlerinin yapısal, elektriksel ve manyetik özelliklerini, grafin Ģeritlerinin 

geçiĢ elementleri ile iĢlevsel duruma getirilmesini inceledik. Grafin Ģeritlerinin geniĢliklerine 

bağlı olarak farklı elektronik özellikler sergilediği görülmüĢtür. Özellikle enerji bant aralığı 

Ģerit kalınlığına bağlı olarak değiĢmektedir. Bu özelliğin farklı kalınlıktaki aperiyodik ve 

periyodik Ģeritleri birleĢtirerek heteroeklem ve çoklu kuvantum kuyusu oluĢturacağını 

düĢündük.  Kendi içinde tutarlı, yapısı optimize edilmiĢ hesaplarımız çoklu grafin kuyularında 

bazı elektron durumlarının yerelleĢip hapsolduğunu göstermiĢtir. Ancak gözlenen 

„confinement‟ AlGaAs yapılarında gözlenenlerden farklı bir karakter göstermekte ve ilginç 

özellikler sergilemektedir. Transport hesaplarımız grafin kuvantum yapılarının ve iĢlevsel 

duruma getirilmiĢ Ģeritlerin nanoelektronikte ilginç aygıt uygulamalarına  ve spin valf 

etkilerine olanak vereceğini göstermektedir.  
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Seloteyp metodu ile tek, çift ve çoklu grafen tabakalarının SiO2/Si(100) AlttaĢı üzerinde 

imalatı 
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Mekanik yöntemlerle elde edilen tek tabakalı grafit, yani grafenin çok ilginç elektronik ve 

mekanik özellikleri vardır. Bu çalıĢmada değiĢik grafit malzemeler kullanılarak değiĢik 

kalınlıklarda grafenin SiO2/Si(100) alttaĢı üzerinde imalatı gerçekleĢtirilmiĢtir. Doğal grafit, 

kish grafit ve HOPG ( Highly Oriented Pyrolithic Graphite ) ile seloteyp kullanılarak 300nm 

termal oksit büyütülmüĢ olan Silikon yongalar üzerinde tek, çift ve çoklu tabakalar yaklaĢık 

birisinin optik mikroskop görüntüsü verilmiĢtir. Elde edilen tabakalar Ģimdilik optik 

mikroskopla karakterize edilmektedir. BaĢlangıç malzemesinin ve yöntemin elde edilen 

grafen malzemenin boyutlarına olan etkisi verilecektir. Ġleride Raman Spektroskopisi ve 

Atomik Kuvvet Mikroskobu(AKM) ile karakterize edilecek olan bu tabakalarla grafen 

sensörler ve aygıtlar yapılması planlanmaktadır.  

 

 

 

ġekil 1. Tek tabaka (büyük) ve çoklu tabaka (sağdaki küçük parça) grafenin optik 

mikroskop görüntüsü 
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Gd5Si2.05-xGe1.95-xSb2x AlaĢımlarının Yapısal ve Fiziksel Özelliklerinin Ġncelenmesi 
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Warburg 1881 yılında saf demirde değiĢken manyetik alan altında malzemenin ısındığını veya soğuduğunu 

gözlemlemiĢ ve bu gözlemle günümüzde manyetokalorik malzemeler adı verilen malzemeler ortaya çıkmıĢtır 

[1]. Daha sonra bu konu üzerine yapılan çalıĢmalar sonucunda Gd5(SixGe1-x)4 sisteminin x  0.5 değeri için 

yüksek manyetokalorik etki gösterdiği gözlemlenmiĢtir. Yüksek saflıkta Gd kullanılarak elde edilen bu sistemin 

5 Tesla manyetik alan altındaki manyetik entropi değiĢimi yaklaĢık olarak 18.5 J/kg.K‟dir [2,3]. Yüksek saflıkta 

Gd kullanılması malzemenin fiyatını yükselttiğinden bu tip malzemelerde yüksek manyetokalorik etkiyi ticari 

saflıktaki elementler kullanılarak elde etmek amaçlanmaktadır. [4] Gd5Si2Ge2 sistemi oda sıcaklığı yakınlarında 

hem manyetik hem de yapısal faz geçiĢini bir arada gösterdiği için manyetik soğutma teknolojilerinde kullanım 

açısından önemli ve umut verici bir malzeme haline gelmiĢtir. Malzeme içerisindeki Ge-Si oranının değiĢmesiyle 

malzemenin geçiĢ sıcaklıklarını değiĢtirmek mümkündür. 

 

Gd5Si4–Gd5Ge4 sisteminin çeşitli x değerleri için manyetik faz diyagram [3] 

 

 

GerçekleĢtirdiğimiz bu çalıĢmada Gd5Si2.05Ge1.95 saf sistemine stokiyometrik oranlarda ark ergitme yöntemi ile 

Sb katkılayarak elde ettiğimiz  malzemelerin yapısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerini  incelendi. Saf 

sistemin manyetokalorik özelliklerinin belirlenmesinde önemli göstergeler olan manyetik entropi değiĢimi 

(SM), göreli soğutma gücü (RCP) ve soğutucu kapasitesi (q) değerleri sırası ile 8.89 J/kg.K, 256.63 J/kg ve 

211.67 J/kg iken 2x = 0.05 katkılaması ile bu değerler 10.83 J/kg.K, 307.07 J/kg ve 232.30 J/kg değerlerine 

artmıĢtır. Uygulama için daha anlamlı olan molar oranlar ise saf sistem için 9.021 J/mol.K, 2x = 0.05 sistemi için 

10.95 J/mol.K dir. 
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Gd5Si2.025Ge1.925Sb0.05 alaşımının sıcaklığa bağlı manyetik entropi değişim grafiği 

 

Saf Gd5Si2.05Ge1.95 sistemine 2x = 0.05 oranında Sb katkılanması ile saf sistemin sahip olduğu monoklinik yapı 

ile birlikte birinci dereceden geçiĢ korunmuĢtur. Ayrıca katkılama ile 278 K olan geçiĢ sıcaklığı 283 K e 

yükseltilmiĢtir. Manyetik entropi değiĢimi değerleri 2x = 0.01, 0.03 örnekleri için geçiĢin birinci dereceden 

doğasının kaybolmasına bağlı olarak manyetik entropi değiĢimi değerlerinde azalma görülmekte iken 2x = 0.05 

örneğinde birinci dereceden faz geçiĢi tekrardan ortaya çıkmakta ve 2x = 0.08 örneğinde birinci dereceden geçiĢ 

tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle en yüksek manyetik entropi değiĢimi 2x = 0.05 örneğinde 

gözlenmektedir. Yapılan tüm bu deneysel çalıĢmalar Landau manyetik faz geçiĢi teorisi kullanılarak 

doğrulamıĢtır. Landau manyetik faz geçiĢi teorisinden elde edilen A katsayılarının minimum değeri teorik olarak 

Curie sıcaklığı değerini vermektedir. Bu Sıcaklık değerine karĢılık gelen B katsayısı geçiĢin birinci veya ikinci 

dereceden olduğu hakkında bize bilgi vermektedir. Tüm teorik hesaplamalar ve deneysel verilere ek olarak 

yaptığımız DSC ölçümleri de Landau manyetik faz geçiĢi teorisinden elde edilen sonuçlar ile uyum içindedir.   

 

 [1]  Warburg, Ann. Phys. 13 (1881) 141 

[2] V.K. Pecharsky, K.A. Gschneidner Jr, Physical Review Letters 78 (1997) 4494 

[3] A.O. Pecharsky, K.A. Gschneidner Jr., V.K. Pecharsky, C.E. Schindler, Journal of Alloys and Compounds 

338 (2002) 126–135 

[4] K.A. Gschneidner Jr., Journal of Alloys and Compounds, 193 (1993), 1 
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SiGe nanotel süperörgüleri ve Si nanotellerinin yarı-metalik özellikleri 
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Ġlk prensipler hesapları kullanılarak bazı geçiĢ metal atomları ile aĢılanmıĢ Si nanotellerinin 

yarı-metalik taban durumunda bulundukları gösterilmiĢtir. Bu nanoteller bir spin yönü için 

yalıtkan gibi davranırken diğer spin yönünde metalik olmaktadır. Ferromanyetik nanoteller 

çok sayıda geçiĢ metal atomlarıyla kaplandığında ise oldukça büyük manyetik moment 

değerlerine ve spin kutuplanmasına sahip olarak  her iki spin yönü için metalik olmaktadır. 

Nanotelin çapını ve aĢılanan geçiĢ metali atomunun türünü değiĢtirerek bu nano ölçekli 

yapıların spin‟e bağlı özellikleri istenildiği gibi planlanıp düzenlenebildiğinden, Si nanotelleri 

spintronik uygulamalar için potansiyel bir malzeme olarak düĢünülmektedir. 

Si nanotelleriyle birlikte üzerinde yoğun bir Ģekilde çalıĢılan bir diğer bir boyutlu malzemede 

nanotel süperörgülerdir. Son yıllarda geliĢtirilen büyütme teknikleri ile grup III-V (InAs/InP, 

GaAs/GaP) ve grup IV (Si/SiGe) elementlerinden oluĢan nanotel süperörgüler baĢarıyla 

sentezlenmiĢtir. Bu çalıĢmada SiGe nanotel süperörgülerin (hidrojen ile doyurulmamıĢ ve 

doyurulmuĢ olmak üzere) mekanik özellikleri, atomik ve enerji band yapıları ilk prensipler 

hesapları kullanılarak incelenmiĢtir.  OluĢan nanotel süperörgüler çaplarına ve süper 

hücredeki toplam atom sayılarına göre karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca Si ve Ge nanotelleri kendi 

aralarında birbiri ile ve SiGe nanotel süperörgüleri ile kıyaslanmıĢtır. Sonuçlar Si nanotelinin 

Ge nanoteline göre daha sert bir malzeme olduğunu göstermiĢtir. Yüzeydeki Si atomlarının 

hidrojen ile pasifleĢtirilmesi nanotelleri ve nanotel süperörgüleri daha da sert yapmıĢtır. 

Heteroyapının oluĢmasıyla süperörgünün elektronik durumları mini bandları oluĢturmakta ve 

Si ve Ge bölgelerindeki bandların hizalanması çoklu kuantum kuyularını meydana 

getirmektedir. DoyurulmamıĢ Si ve Ge nanotelleri metalik olduğundan ve doyurulmuĢ 

olanların ise yasak enerji aralığı çapa bağlı olarak değiĢtiğinden, SiGe süperörgülerinden 

uçları örgüyü oluĢturan metalik nanotellerden yapılmıĢ birçok çoklu kuantum kuyulu aygıt 

yapmak mümkün görünmektedir. 
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GaN/AlGaN Tabanlı Ġki Boyutlu Elektron Gaz (2DEG) Mikro Hall Algılayıcılar ile 4.2-

400K Aralığında, Kuvartz Kristal Geri Beslemeli, DeğiĢken Sıcaklık Taramalı Hall 

Aygıtı Mikroskobisi (DS-THAM) 
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Bu çalıĢmada aktif katmanı iki boyutlu elektron gazı olan GaN/AlGaN tabanlı malzemelerden 

üretilen Hall algılayıcıların fabrikasyonunu ve Kuvartz Kristal Çatallı (KKÇ) Atomik Kuvvet 

Mikroskobu (AKM) geribeslemeli Taramalı Hall Aygıtı Mikroskobu (THAM)[1] ile değiĢken 

sıcaklık uygulamaları ele alınmıĢtır. Fiziksel dayanıklılığı ve geniĢ bant aralığı, GaN/AlGaN 

yapılarını, küçük bant geniĢliğine sahip ve yüksek sıcaklıklarda yapısal değiĢimlere uğrayan 

diğer yarıiletken malzemelere (AlGaAs/GaAs ve InSb) göre özellikle yüksek sıcaklıklarda 

THAM açısından daha uygun bir seçenek  haline getirmiĢtir.  

GaN/AlGaN mikro Hall algılayıcılar, 100 sınıfı temiz oda Ģartlarında optik litografi ve reaktif 

2
 olan sensörlerin, 

Hall katsayısı, taĢıyıcı yoğunluğu ve seri dirençleri oda sıcaklığında sırasıyla, 10mΩ/G, 

6.3x10
12

cm
-2

 ve 12kΩ, 100°C de ise sırasıyla  7mΩ/G, 8.9x10
12

cm
-2

 ve 24kΩ dur. 

KKÇ kullanan yeni bir AKM sistemi geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntem klasik olarak Taramalı 

Tünelleme Mikroskobu (TTM) geribeslemesi kullanan THAM‟a  gore incelenecek örneğin 

iletken olması  zorunluluğunu ve yüksek sıcaklıklarda geribesleme döngüsünü devre dıĢı 

bırakan kaçak tünel akımı sorununu  ortadan kaldırdığı için avantajlıdır. GaN/AlGaN Halll 

algılayıcıların DS-THAM performanslarını göstermek için değiĢik basınç (atmosferik–yüksek 

vakum) ve değiĢken sıcaklık (4.2-400K) değerlerinde farklı örneklerle alınan eĢzamanlı yüzey 

ve manyetik alan görüntüleri elde edilmiĢtir 

Anahtar Kelimeler: GaN/AlGaN, Hall aygıtı, Kuvartz Kristal Çatalı, AKM, THAM.   

[1]  M. Dede et. al. “Scanning Hall Probe Microscopy (SHPM) Using Quartz Crystal AFM 

Feedback”,  Journal of Nanoscience and Nanotechnology dergisnde basılmak üzere kabul 

edildi 
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Optik ve elektriksel özelliklerinden dolayı metal oksit yarıiletken filmler son yıllarda yoğun bir Ģekilde 

çalıĢılmakta ve oldukça ilgi çekmektedir. Metal oksit yarıiletkenlerden biri olan ZnO özellikle optoelektronik 

cihazlarda, güneĢ pillerinde kullanılmak için uygun bir materyaldir. ZnO ince filmlerine F-katkısının 

incelenmesi, In ve Al gibi III.grup elementleri kadar çok yaygın olarak çalıĢılmamıĢtır. Bu çalıĢmada, %5, %10, 

%15, ve %20 F-katkılı ZnO ince filmleri cam tabanlar üzerine sol-gel spin coating metodu ile 9 kat olarak, 

500
o
C sabitleme sıcaklığında elde edilmiĢtir. Elde edilen ince filmlerin kristalografik özellikleri, yüzeysel yapısı, 

optik özellikleri ve elektriksel özellikleri incelenmiĢtir. X-ıĢını kırınım desenlerinden filmlerin polikristal ve 

hekzagonal yapıda oldukları gözlenmiĢtir. Filmlerin tanecik boyutu, yapılanma katsayısı ve örgü sabitleri 

hesaplanmıĢtır. SEM fotoğraflarından, %5 F-katkılı ZnO ince filmlerinde nanorod yapısının oluĢmaya baĢladığı, 

%10 F-katkılı filmlerde ise nanorod yapısının tam olarak gözlendiği belirlenmiĢtir. %15 ve %20 F-katkılı ZnO 

filmlerde ise bu yapının bozulmaya baĢladığı gözlenmiĢtir. Elde edilen F-katkılı ZnO ince filmlerin soğurma, 

geçirgenlik ve yansıma ölçümleri bütünleĢtirilmiĢ küre ataçmanlı bir UV-VIS spektrofotometresi kullanılarak 

belirlenmiĢtir. Filmlerin band aralıkları hesaplanmıĢ ve flor katkısına bağlı olarak değiĢiklik göstermediği 

gözlenmiĢtir. Filmlerin kırılma indisi, sönüm katsayısı, dielektrik sabitinin gerçel ve sanal kısımları gibi optik 

sabitleri flor katkısına bağlı olarak incelenmiĢtir. Oda sıcaklığında akım-voltaj ölçümleri Keithley 2400 akım 

gerilim kaynağı kullanılarak alınmıĢtır. Filmlerin oda sıcaklığında ohmik iletkenliğe sahip oldukları belirlenmiĢ 

ve iletkenlik değerleri hesaplanmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. Filmlerin SEM fotoğrafları 

TeĢekkür: 

Bu çalıĢma Anadolu Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri tarafından desteklenmektedir. (Proje No: 061039).  

%15 F-

katkılı 

ZnO 

%10 F-

katkılı 
ZnO 
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Saçtırma Yöntemiyle Büyütülen HfO2 Filminin Arayüz ve Yapısal Özellikleri 

 

G. Aygün
1
, Ġ. Yıldız

2
, Y. ġimĢek

1
 

1
 Fizik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 35430 Urla, İzmir 

2 
Merkezi Laboratuvarı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 06531 Ankara 

 

 

 

 

Isıtılan Si alttaĢlarının üzerlerine oluĢturulan HfO2 tabakaları spektroskopik elipsometre, 

XRD, FTIR ve XPS teknikleriyle incelenildi. Sonuçlar, HfO2/Si arayüzünde kaçınılmaz bir 

SiOx araoksit fazının oluĢumununun kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. HfO2 kalınlığı ve 

araoksit fazının oluĢumu, saçtırmada kullanılan güç, saçtırma esnasındaki O2/Ar gaz oranı, 

saçtırma zamanı ve alttaĢ sıcaklığı gibi film büyütme koĢullarından oldukça etkilenmektedir. 

XRD spektrumu, büyütülen HfO2 filminin (111) monoklinik fazına sahip olduğunu 

göstermektedir ki bu durum FTIR spektrumu ile de desteklenmektedir. XPS tekniği 

aracılığıyla filmin yüzeyden derinliğine doğru, Si, Hf ve O‟nun atomsal konsantrasyonu ve 

kimyasal yapısı incelenildi. Sonuçlar, birkaç nanometre kalınlığında olan HfO2 tabakasının 

oldukça yüzeyde olduğunu göstermektedir. Hf-oksit tabakanın altında da, Si alttaĢına 

ulaĢmadan önce Si-Si bağlarının yer aldığı XPS derinlik profile ile tespit edilmiĢtir.  

Tepkimeye oldukça meyilli olan saçtırılmıĢ Hf atomlarının, HfO2 oluĢturmak amacıyla altta 

bulunan SiO2 tabakasından oksijen alarak geriye Si-Si bağlarını bıraktığı anlaĢılmaktadır.   
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Yarıiletken aygıtlarda negatif kapasitansın empedans spektroskopi yardımıyla 

modellenmesi 

A. S. Kavasoğlu, N. Kavasoğlu, ġ. Oktik 

Fizik Bölümü, Fen ve Edebiyat Fakültesi,  Muğla Üniversitesi, Kötekli, Muğla 

 

Yariletken aygıtlar üzerine yapılan bir çok çalıĢmada gözlenen negatif kapasitans, çoğu 

zaman göz ardı edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmada Si-homoeklem diyotta oda sıcaklığında HP4192 

A Impedance Analyzer yardımıyla yapılan C-V ölçümünde, ön besleme geriliminin kritik bir 

değerinden sonra kapasitansın negatif değerler sergilediği gözlemlenmiĢtir. Aynı sistemde 

yapılan frekans bağımlı kompleks empedans ve admittans yardımıyla incelenen Si-

homoeklem diyodun küçük genlikli ac eĢdeğer devre modeli çıkarılmıĢtır. Teorik olarak 

belirlenen eĢdeğer devre modeli deneysel verilerle karĢılaĢtırılmıĢ ve elde edilen devre 

parametrelerinin teorik modelle oldukça uyumlu olduğu gözlenmiĢtir. Keskin kenarlı katkı 

profiline sahip olan Si-homoeklem diyodun oda sıcaklığında (293 K) uyarılma frekansına 

bağlı olarak ölçülen kapasitansı aĢağıda verilen  fonksiyon  ile açıklanabilmektedir. 
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Cd-Sn Ġkili Metalik AlaĢımında Cd Katı Fazı Ġçin Katı-Sıvı Arayüzey Enerjisinin 

Deneysel Olarak Belirlenmesi  

F. Meydaneri
1
, B. Saatçi

1
, N.MaraĢlı

1
, M. Özdemir

2
 

1
Fizik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, 38039 Kayseri 

2
Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, 38039 Kayseri 

 

 

Katı-sıvı arayüzey enerjisi ks  katılaĢtırma teorisinde, çekirdeklenme teorisinde ve katı-sıvı 

faz dönüĢümlerinde önemli ve deneysel olarak ölçülmesi zor olan bir parametredir. Metalik 

malzemelerde katı-sıvı arayüzey enerjisini ölçmek için kullanılan en yaygın metod “tane 

arayüzey oluk metodu” (grain boundary groove method) dur. Bu teknikte, katı-sıvı arayüzeyi 

sabit bir sıcaklık gradyentinde dengede tutulur ve denge durumunda katı-sıvı arayüzeyi ile 

tane arayüzeyinin kesiĢtiği yerde oluĢan tane arayüzey oluk Ģekilleri elde edilir. Denge 

durumundaki oluk Ģekillerini elde etmenin en güvenilir yolu simetri özelliğinden dolayı radyal 

ısı akıĢ yöntemidir. Bu çalıĢmada Cd-Sn ikili metalik alaĢımında katı Cd  ve ötektik sıvı için 

radyal ısı akıĢ fırını ile deneysel olarak denge durumundaki oluk Ģekilleri elde edildi. Oluk 

Ģekillerinden Gibbs-Thomson sabiti  hesaplandı. Ayrıca radyal ısı akıĢ fırını kullanılarak 

Cd ve ötektik katı fazın Kk ısı iletkenlikleri ölçüldü. Doğrusal katılaĢtırma fırını kullanılarak 

ötektik alaĢımın 
k

s

K

K
R  ısı iletkenlik katsayıları oranı ve bu oran kullanılarak ötektik sıvı 

fazın ısı iletkenlik katsayısı hesaplandı. Oluk değerlerinin koordinatları, düzeltme faktörü, R 

değerleri,   ve *S  etkin entropi değerleri kullanılarak denge durumunda Cd-Sn ikili 

metalik alaĢımında  katı Cd  -sıvı ötektik fazın arayüzey enerjisi ks  ve buradan da tane 

arayüzey enerjisi gb  elde edildi ve sonuçlar literatürdeki benzer çalıĢmaların sonuçları ile 

karĢılaĢtırıldı.  

P01 



HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

14. YOĞUN MADDE FĠZĠĞĠ TOPLANTISI 

 

34 

 

 

Fe Al alaĢımının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Wien2k Programı ile Ġncelenmesi 

 

 

H. Y. Ocak  

Fizik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 

 

 

 

 

FeAl alaĢımı basit kübik ve süper örgü türünde tasarlanarak wien2k programıyla teorik olarak 

elektron yoğunluğu, DOS, enerji bant yapısı ve kararlılık durumları ayrı ayrı incelendi.  

Elektron yoğunluğunun her iki kristal örgü için de simetrik dağılım gösterdiği, ama süper 

örgünün daha yoğun dağılıma sahip olduğu, bant yapılarındaki çizgi aralıklarından süper 

örgünün basit kübik örgüye göre daha iletken olduğu ve enerjinin minimum noktasının ise her 

iki yapının deneysel örgü parametreleriyle uyumlu olduğu görüldü.                      
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ZnO Yarıiletken Ġnce Filminin SILAR Metodu Ġle Büyütülmesi; Yapısal, Optik ve 

Elektriksel Özelliklerinin Ġncelenmesi 

 

M. A. Yıldırım
1
, M. Kundakçı, A. Astam,  A. AteĢ, M. Yıldırım 

Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, 25040 Erzurum 

1
Fen Bilgisi Eğitimi AD, Eğitim Fakültesi, Erzincan Üniversitesi, 24030 Erzincan 

 

 

 

 

Çinko oksit (ZnO) yarıiletken ince filmi, Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction 

(SILAR) metodu kullanılarak oda sıcaklığında ve atmosfer basıncı altında cam taban 

malzemesi üzerine büyütüldü. ([Zn(NH3)4]
2+

) çinko-amonyak kompleksi ZnSO4 (% 99,7) ve 

NH3 (% 25-28) kullanılarak hazırlandı ve baĢlangıç katyonik çözeltisi olarak kullanıldı. 200 

SILAR döngüsü sonunda büyütülen ZnO ince filminde büyüme oranı 2,25 nm/tur hesaplandı. 

X-ıĢını difraksiyon (XRD) ölçüleri yardımıyla ZnO filminin polikristal yapıda olduğu 

belirlendi. Oda sıcaklığında optiksel soğurma ölçümleri alınarak yasak enerji aralığı 3,25 eV 

olarak hesaplandı. Ġki nokta prop metodu yöntemiyle 300-460 K sıcaklık aralığında 10 K 

adımlarla özdirenç ölçümleri yapıldı, yüksek sıcaklıklarda aktivasyon enerjisi 1,032 eV, 

düĢük sıcaklıklarda 0,45 eV olarak bulundu.  
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Elektrik Alan Altındaki Tek Kuantum Kuyusunun Valans Bant Yapısının Sonlu 

Elemanlar Yöntemi Ġle Analizi 

 

M. GüneĢ
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1
, Ġ. Sökmen
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1
Fizik Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi, 58140 Sivas 

2
Fizik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, 35160 İzmir 

 

 

 

 

k.p yöntemi ile külçe III-V bileĢikleri için elde edilen 6x6‟lık Luttinger-Kohn Hamiltonianı 

kullanılarak, GaAs/Ga0.7Al0.3As kuantum kuyularında spin-orbit çiftlenimini içeren valans 

band yapısı çoklu band etkin kütle yaklaĢımı ve sonlu elemanlar yöntemi (FEM) ile 

hesaplandı. Bu yöntemin geçerliliğini kontrol etmek için sonuçlarımız, 4x4‟lük Luttinger-

Kohn Hamiltonianını eksen yaklaĢımıyla çözerek valans band yapısını hesaplayan 

S.L.Chuang‟ın sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldı ve uyumlu olduğu görüldü. Daha sonra sonlu 

elemanlar yöntemi (FEM) ile valans bandındaki dejenere alt bandların kt‟ye göre değiĢimi 

üzerinde spin-orbit çiftleniminin, elektrik alanın ve kuyu boyutlarının etkisi araĢtırıldı. Elde 

edilen sonuçlardan, bu parametrelerin valans bandındaki altbantlar üzerinde oldukça etkili 

olduğu gözlendi. 
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YP bileĢiğinin Yapısal, Elektronik, Elastik ve TitreĢimsel Özellikleri üzerinde ab initio 

Hesaplamaları 

 

 

G. Sürücü, K. Çolakoğlu, E. Deligöz, Y. Ö. Çiftçi, H. Boğaz 

Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi,  Ankara 

  

 

 

 

 

Bu çalıĢmada ab initio yöntemi kullanılarak YP (NaCI ve CsCI yapıda) kristalinin bulk yapısı 

üzerine teorik hesaplamalar yapıldı. Önce, her iki yapı için örgü sabiti, bulk modulü ve bulk 

modülünün birinci türevi (Murnaghan hal denklemine fit edilerek) hesaplandı. Daha sonra 

kararlı yapı için (NaCI) elektronik, elastik ve titreĢimsel özellikler incelendi. Bulunan 

sonuçlar mevcut deneysel değerler ve baĢka teorik çalıĢmalar ile karĢılaĢtırırdı. 
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3-,4-,5-,6-Floro-2-Fenilpiridin Moleküllerinin Yapısal ve Elektronik Özelliklerinin 

Ġncelenmesi 

 

 

1
H. Alyar, 

2
M. Bahat 

1
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 

2
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara 

 

 

 

 

Bu çalıĢmada 3-,4-,5-,6-Floro-2-Fenilpiridin moleküllerinin ilk aĢamada geometri 

optimizasyonları yapılarak yapısal parametreleri yani bağ uzunlukları, bağ açıları 

hesaplanmıĢtır. Ġkinci aĢamada optimize geometride katı dönücü yaklaĢımında  moleküllerin 

enerji, dipol moment ve HOMO-LUMO enerji farklarının burulma açısına bağlı değiĢimleri 

hesaplanmıĢtır. Burulma açısı değiĢimleri 0-180º arasında 10‟ar derecelik adımlarla 

yapılmıĢtır. Hesaplamalar  GAUSSIAN 03W paket programında kodlanmıĢ olan HF ve 

DFT/B3LYP metodlarının 6-31++G(d,p) temel seti ile kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Hesaplanan fiziksel büyüklüklerin literatürde bulunan 2-fenilpiridin molekülünün sonuçları 

ile karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır [1]. 

 

Desteklerinden dolayı Dumlupınar Üniversitesi‟ne ( Proje No:2007-1) teĢekkür ederiz.  
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XXZ Heisenberg Zincirlerinin Uyarılma Spektrum EĢiği ve Spin Dalgası Sertliği:  

Bütünsel Renormalizasyon Grubu Kuramı 
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3
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İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 

2
Koç Üniversitesi, İstanbul 

3
Feza Gürsey Araştırma Merkezi, İstanbul 

 

 

 

 

XXZ Heisenberg ferromanyerik ve antiferromanyetik zinciri, tüm XY (spin sıvısı), 

Heisenberg ve Ising rejimlerinde, bütün spin anizotropileri ve bütün sıcaklıklar için, 

renormalizaston grubuyla çözülmüĢtür.[1]  Antiferromanyetik spin sıvısı sistemlerinde spin 

dalgalarının sertliği ilk defa olarak bütün spin anizotropileri için bulunmuĢtur.  Ferromanyetik 

sistemlerde, uyarılma spektrum eĢiğinin anizotropiye göre ötegeçiĢi ve paralelinde yeni bir 

cebirsel önfaktör ötegeçiĢi bulunmuĢtur. Tamamen kuantum bir olgu olarak, özgül ısı pikinin 

değerinin ve sıcaklığının üzerine anizotropinin ferromanyetik ve antiferromanyetik 

sistemlerde ters etkisi saptanmıĢtır. Yine tümüyle kuantum bir olgu olarak, bileĢenlerarası 

etkileĢmenin klasik beklentilere ters olduğu görülmüĢür. Örneğin, bütün etkileĢmelerin 

ferromanyetik olduğu bir sistemde, etkileĢmesi en zayıf olan bileĢenin bağlantıları 

antiferromanyetik olmaktadır.  

[1]  O. S. Sarıyer, A. N. Berker, and M. Hinczewski, arXiv:0704.1064v1 [cond-mat.stat-

mech] (2007). 
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[(E)-2-[(3-Chlorophenylimino)methy])-4-methoxyphenol] molekülün Kristalografik ve 

Konformasyonel Analiz ÇalıĢması 

 

A. Özek
1
, Ç. Albayrak

2
, M. OdabaĢoğlu

2
, O. Büyükgüngör

1 

1
 Fizik Bölümü, 19 Mayis Universitesi,  Samsun 

2
Kimya Bölümü , 19 Mayis Universitesi,  Samsun 

 

 

BaĢlıktaki molekülün (C14H12ClNO2), kristal yapısı X-ıĢınları analizi yöntemiyle belirlendi 

(ġekil 1). Kristal, Pc uzay grubunda triklinik yapıda olup a =12.5346(10) Å, b = 4.5101(3) Å, 

c = 12.0534(11) Å,  = 90.00º, β = 113.669(6)º,  = 90.00 º , Z = 2 özelliklerine sahiptir. 

Molekül, güçlü bir molekül içi O-H…N hidrojen bağı ve güçlü bir moleküler arası C-H...O 

hidrojen bağı ile fenol-imin tautomerik form göstermektedir. Moleküle ait geometri 

optimizasyonu ve farklı Ģekillenimleri için enerji hesaplamaları, AM1 yöntemi ile yapılmıĢtır. 

Molekülün, düzlemselliğinde önemli olan torsiyon açıları, θ1(C10-C9-N1-C8), θ2(C9-N1-C8-

C1) ve θ3(N1-C8-C1-C6) olup, 10° lik açı değiĢiklikleri ile minumum enerji 

konformasyonları hesaplanmıĢtır.   

 

                      

                                      

ġekil 1 
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Kübik Ruthenium Nitride (RuN) bileĢiginin Yapısal, Elektronik ve Elastik 

Özelliklerinin ab initio Yöntemi ile Ġncelenmesi 

 

 

 

H. Boğaz, K. Çolakoğlu, E. Deligöz, Y. Ö. Çiftçi, G. Sürücü 

Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara 

  

 

 

 

 

Bu çalıĢmada, kübik RuN bileĢiginin yeni sentezlenen rocksalt, anti fluorite, anti-ReO3 ve 

Fe4N yapıları ile beraber zinc-blende yapının bazı yapısal, elektronik ve elastik özellikleri 

SIESTA (ab initio/LDA) program paketi kullanılarak hesaplandı Ġlk adımda yapısal ve 

elektronik özellikler incelendi, daha sonra “volume conserving” yöntemi kullanılarak elastik 

sabitler hesaplandı. Bulunan sonuçlar mevcut deneysel değerler ve baĢka teorik çalıĢmalar ile 

karĢılaĢtırırdı. 
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Çok tabakalı ZnO ince filmlerinin XRD çalıĢması ve optik özellikleri 

 

Y. Çağlar*, M. Çağlar, S. Ilıcan
 

Fizik Bölümü, Fen Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 26470 Eskişehir 

 

 

 

Çinko Oksit (ZnO) ince filmleri yüksek geçirgenliğe ve geniĢ optik band aralığına sahip 

olması nedeniyle özellikle optik aygıtlarda oldukça yoğun bir Ģekilde çalıĢılmaktadır. Bu 

çalıĢmada, ZnO ince filmleri cam tabanlar üzerine sol-gel spin coating metodu ile 6, 9, 12 ve 

15 kat olarak farklı kalınlıklarda, 550
o
C sabitleme sıcaklığında elde edilmiĢtir. Elde edilen bu 

çok tabakalı ince filmlerin kristalografik özellikleri XRD difraktometresi ile incelenmiĢtir. 

Tabaka sayısının artması ile kristallenmenin daha iyi olduğu gözlenmiĢtir. X-ıĢını kırınım 

desenlerinden filmlerin polikristal, hekzagonal yapıda ve (002) tercihli yönelmesine sahip 

oldukları gözlenmiĢtir. ZnO ince filmlerinin tanecik boyutu, yapılanma katsayısı ve örgü 

sabitleri hesaplanmıĢtır. Filmlerin tanecik boyutu değerlerinin 29-35 nm arasında olduğu 

bulunmuĢtur. Elde edilen ZnO ince filmlerinin soğurma, geçirgenlik ve yansıma ölçümleri 

bütünleĢtirilmiĢ küre ataçmanlı bir UV-VIS spektrofotometresi yardımıyla alınmıĢtır. Yüksek 

geçirgenliğe sahip olan filmlerin optik band aralıkları hesaplanmıĢ (yaklaĢık 3.30 eV 

civarında) ve tabaka sayısına bağlı olarak çok fazla değiĢmediği gözlenmiĢtir. Ayrıca, 

filmlerin optik sabitleri (kırılma indisi, sönüm katsayısı, dielektrik sabitinin gerçel ve sanal 

kısımları) tabaka sayısına bağlı olarak incelenmiĢtir.  

 

TeĢekkür: Bu çalıĢma Anadolu Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri tarafından 

desteklenmektedir. (Proje No: 061039).  
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Sol-Jel Daldırma Yöntemiyle HazırlanmıĢ TiO2 Ġnce Filmlerde Ara Isıtma Sıcaklığının 

Ġletkenliğe Etkisi 
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Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara 06100 

 

 

 

 

Bu çalıĢmada cam yüzey üzerine sol-jel daldırma yöntemiyle farklı ara ısıtma sıcaklık 

değerlerinde ve farklı daldırma sayılarında hazırlanmıĢ TiO2 ince filmlerin iletkenlik ve bant 

yapıları incelenmiĢtir. Filmler 100, 200 ve 300 
o
C ara ısıtma sıcaklık değerlerinde, 5 ve 10 

daldırma sayılarında hazırlanmıĢtır. Kaplama iĢleminin sonunda tüm örnekler 1 saat 500 

o
C‟de tavlamaya bırakılmıĢtır. HazırlanmıĢ olan örneklerin UV-VIS spektroskopisi ve 

sıcaklığa bağlı akım-gerilim (I-V) ölçümleri yapılmıĢtır. UV-VIS spektroskopisi ölçümleriyle 

filmlerin kalınlıkları ve enerji bant aralıkları tayin edilmiĢtir. Sıcaklığa bağımlı akım-gerilim 

(I-V) ölçümleriyle filmlerin iletkenlikleri ve aktivasyon enerjileri bulunmuĢtur. Yapılan 

analizlerle TiO2‟in ara ısıtma sıcaklığına bağımlı bant yapısındaki değiĢim belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: TiO2, sol-jel, ara ısıtma sıcaklığı. 
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Al/TiO2/p-Si (MIS) yapılarında C-V-f  ve G/ω-V-f karakteristikleri 
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Bu çalıĢmada Al/TiO2/p-Si metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) yapılarının; oda sıcaklığında 

frekansa bağımlı kapasitans-gerilim (C-V) ve konduktans-gerilim (G/ω-V) karakteristikleri 

yardımıyla seri direnç (RS) ve arayüzey durumlarının etkisi incelenmiĢtir. MIS yapıdaki TiO2 

yalıtkan tabakası sol-jel daldırma yöntemiyle hazırlanmıĢtır. P-tipi silisyum kristal üzerine 

300
o
C ara ısıtma sıcaklık değeri ve 5 kat olarak hazırlanan TiO2 ince filmi son olarak 

500
o
C‟de 1 saat tavlanmıĢtır. Son olarak TiO2/p-Si yapılarının kontakları alınarak Al/TiO2/p-

Si (MIS) yapıları elde edilmiĢtir. Elde edilen diyot yapılarının oda sıcaklığında frekansa 

bağımlı kapasitans-gerilim (C-V)  ve konduktans-gerilim (G/ω-V)  ölçümleri yapılmıĢtır. Elde 

edilen veriler yardımıyla hazırlanan Al/TiO2/p-Si (MIS) yapısının seri direnci (RS) belirlenmiĢ 

ve arayüzey durumu incelenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: TiO2, sol-jel, kapasitans-gerilim, konduktans-gerilim, seri direnç, 

arayüzey durumları, Al/TiO2/p-Si, MIS. 
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ZnO/CdS/CuIn(Se,S)2 Heteroeklem GüneĢ Pillerinde Admittans Spektroskopisi 
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Bu çalıĢmada toplu buharlaĢtırma yöntemiyle hazırlanmıĢ CuIn(Se,S)2 güneĢ pillerinin 

sıcaklığa bağımlı kapasitans-frekans (c-f) ölçümleri yardımıyla tuzak seviye durumları 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan örnekler iki gruptan oluĢmuĢtur: (i) Cu/In oranı sabit 

S/(S+Se) oranı değiĢken; (ii) S/(S+Se) oranı sabit Cu/In oranı değiĢken güneĢ pilleri. 

Öncelikle güneĢ pillerinin oda sıcaklığında ve 100 mW/cm
2
 ıĢınım altında elektriksel 

parametreleri belirlenmiĢtir. Sonrasında 80-360K sıcaklıkları arasında kapasitans-frekans 

ölçümleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  Bu veriler yardımıyla da tuzak seviye durumları belirlenmiĢtir. 

Yapılan analizler neticesinde bakır oranının tuzak seviyelerini önemli ölçüde değiĢtirdiği, 

sülfür oranın ise değiĢtirmediğini söyleyebiliriz. 

 

Anahtar Kelimeler: CuIn(Se,S)2 güneĢ pilleri, admittans spektroskopisi, tuzak seviye 

durumları. 
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ZnO/CdS/CuIn(Se,S)2 Heteroeklem GüneĢ PillerindeAkım-Ġletim Mekanizmaları 
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Bu çalıĢmada farklı bakır ve sülfür oranlarına sahip ZnO/CdS/CuIn(Se,S)2 heteroeklem güneĢ 

pillerinin sıcaklığa bağımlı akım-gerilim (I-V) ölçümleri yardımıyla akım iletim 

mekanizmalarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Tüm pillerin kuantum verimliliği ölçümleriyle 

yasak enerji bant aralıkları tayin edilmiĢtir. Sıcaklığa bağımlı akım-gerilim (I-V) 

karakteristikleri yardımıyla da aktivasyon enerjileri belirlenmiĢtir. Aktivasyon enerjileri; 

belirlenmiĢ olan yasak enerji bant aralığı değerleriyle karĢılaĢtırılıp ZnO/CdS/CuIn(Se,S)2 

heteroeklem güneĢ pillerinin akım-iletim mekanizmaları tayin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan 

analizler neticesinde bakır oranınca yüksek güneĢ pillerinin akım-iletim mekanizmasının 

CdS/CuIn(Se,S)2 arayüzeyinde baskın olduğu, bakır oranınca düĢük pillerde ise CuIn(Se,S)2 

gövdesinde gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Sülfür oranının ise akım-iletim mekanizmalarına etki 

etmediğini söyleyebiliriz. 

 

Anahtar Kelimeler: CuIn(Se,S)2, heteroeklem güneĢ pilleri, akım-iletim mekanizmaları. 

P14 



                     HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

                    14. YOĞUN MADDE FĠZĠĞĠ TOPLANTISI 

   

    47 

 

 

AlnB10-n N (n=5-10) Moleküllerinin  Yapısal, Elektronik, TitreĢimsel ve Çizgisel Olmayan 
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Bu çalıĢmada AlnB10-nN (n=5-10) moleküllerinin yapısal, elektronik, titreĢimsel ve çizgisel 

olmayan optik özellikleri hesaplanmıĢtır. Hesaplanan fiziksel büyüklükler yapısal 

parametreler, elektronik enerji, dipol moment, sıfır nokta titreĢim enerjisi, HOMO ve LUMO 

enerjileri, polarizebilite, anizotropik polarizebilite ve  hiperpolarizebilitedir. Hesaplamalar 

Gaussian 03W paket programında kodlanmıĢ olan yoğunluk fonksiyonu teorisi (DFT)‟nin 

B3LYP fonksiyonelinin 6-31G(d,p) temel setiyle kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir      

(B3LYP/6-31G(d,p)). Elde edilen sonuçlar literatürdeki benzer yapıların  verileri ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

P15 



HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

14. YOĞUN MADDE FĠZĠĞĠ TOPLANTISI 

 

48 

 

 

Bazı 15-Crown-5 Eterlerinin Kristal Yapısının ve Konformasyonlarının X-IĢınları 

Kırınımı ve Moleküler Mekanik Yöntemlerle Ġncelenmesi 

N. Doğan, S. Özbey 

Fizik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 06800 Ankara 

 

Taç eterler, yüksek seçiciliğe sahip olan organik moleküllerdir. Katyonları, yüksüz molekülleri 

kendine özgü ve seçimli bir biçimde bağlayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir
1
. Seçimli katyon bağlama, 

özellikle doğa ve canlılar açısından önem kazanmaktadır. KurĢun, radyoaktif stronsiyum veya toksik 

kadmiyum gibi iyonlar ortamdan seçilip uzaklaĢtırılabilir
2
. Ayrıca daha yüksek iyon seçiciliğine sahip 

taç eterleri oluĢturmak için fonksiyonel yan kollar bulunduran yeni tip taç eterler (kollu veya lariat taç 

eter olarak adlandırılan) hazırlanmıĢtır. Bu kollu taç eterler, taç eter halkasını ve yan kollardaki ek 

donor atomları kullanarak kolsuz taç eterlere göre daha fazla metal iyon çekiciliği ve seçiciliği 

oluĢturarak konuk katyonları bağlayabilmektedirler
3
. Öte yandan, bazı araĢtırma grupları, polimer 

benzeri kompleksler oluĢturabilen özel kollu taç eterler sentezlemiĢlerdir
4
. Bu komplekslerde yan 

kollar, moleküller arası etkileĢmelere yol açmakta ve yapısal birim tekrarlanmaktadır. Moleküllerin 

birbirini tanıma ve uyma yeteneği, evsahibi-konuk (host-guest) iliĢkisi ile tanımlanmıĢtır
5
. 

Moleküllerin enantiyomerik tanıma olayı bir çok fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçte önemli rol 

oynar. Antijenlere bağlanan antikorlar, iyonoferlere bağlanan metal iyonları, enzimlere bağlanan 

substratlar, reseptörlere bağlanan sinyal maddeleri örnek olarak verilebilir. 

Bu çalıĢmada (S)-2-Isopropyl-N-benzyl–(benzo-monoaza-15-crown-5) [Molekül (I)] ve (S)–2–[4-

methoxyphenoxy)methyl]–15–crown–5.NaClO4 [Molekül(II)] bileĢiklerinin X-ıĢınları kırınımı 

yöntemiyle yapıları aydınlatılarak geometrik parametreleri belirlendi. Moleküler mekanik 

hesaplamalarda, Hyperchem 7.5 programı içinde bulunan MM+ yöntemi kullanılarak, moleküllerin 

gaz fazında yalıtılmıĢ durumdaki kararlı durumları incelendi. Bu moleküllerin geometrisi deneysel 

olarak bulunan X-ıĢını sonuçları ile karĢılaĢtırıldı. Moleküllerin X-ıĢınları baĢlangıç geometrileri için, 

toplam enerjileri MM+ yöntemi ile hesaplandı. Bu tip moleküllerde var olan doğal gerilmeler 

hakkında bilgi edinebilmek için, MM+ yöntemi ile moleküllerin konformasyon analizleri yapıldı. 

Ayrıca, moleküllerin yan kollarındaki substituentlerin makrosiklik halkanın geometrisine olan etkisi 

incelendi. Analiz sonucunda bulunan minimum enerjili konformer baĢlangıç geometrisiyle 

karĢılaĢtırıldı 
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Polimer Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların SAXS Yöntemikle Ġncelenmesi ve OluĢan 

Nanoyapıların Ab-initio Yöntemiyle Modellenmesi 
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Manyetik nanoparçacıkların üretimi düĢük maliyetli olmakla birlikte uygulama alanları oldukça geniĢtir. Bu 

nedenle, bu malzemeler nanoteknoloji ile ilgili araĢtırmalar için ilgi odağı olmaktadırlar. Doğal veya sentetik 

polimelerle kaplanmıĢ manyetik nanoparçacıklar, tıpta teĢhis ve tedavide (güdümlü ilaç yapımında ve tıbbi 

görüntülemede), biyolojik ayırmada ve algılamada, doku mühendisliğinde, DNA veya protein gibi 

makromoleküler yapıların tutulmasını sağlamada ve hipertermia tedavisinde kullanılmaktadırlar [1–5]. Ayrıca, 

ferrofluidlerin magneto-rheolojik özelliklerinin avantajları da kullanılarak bazı mekanik ve elektronik aletler de 

yapılabilmektedir. Fakat manyetik parçacıklar biyolojik ortamlarda doğrudan kullanıldıklarında toksik etki 

gösterirler. Bu yüzden bu nanoparçacıkların toksik etkilerini önleyen polimer ve benzeri yapılarla kaplanarak 

canlı organizmalarda kullanılmaları söz konusudur.  

Bu çalıĢmada, Poli(St/PEG–EEM/DMAPM)[poli(stiren/polietilen glikoletiletermetakrilat/ 

dimetilaminopropilmetakrilamid)] terpolimeri ve Poli (St/PEGMA/DMAPM) [poli(stiren/polietilen 

glikolmetakrilat/dimetilaminopropilmetakrilat)] terpolimeri ile kaplanarak hazırlanan magnetit (Fe3O4) 

nanoparçacıklar SAXS (Küçük Açı X-ıĢını Saçılması) yöntemiyle incelenmiĢtir. Deneysel çalıĢmalar, 

Avusturya-Graz‟da, Nanosistem AraĢtırma ve Biyofizik Enstitüsü‟nde, Hecus-SWAXS deney sistemi 

kullanılarak yapılmıĢtır.     

Bu nanoparçacıkların çözelti ortamında, jirasyon yarıçapları ölçülerek boyut dağılımları ve Ģekillenimleri 

belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler GNOM, DAMMIN [6] paket programları ile değerlendirilmiĢ ve ab-initio 

yöntemi kullanılarak modelleme çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. 

 

[1] Yamaura, M.; Camilo, R.L.; Sampaio, L.C.; Macedo, M.A.; Nakamura, M.; Toma H.E.  Journal of    

Magnetism and Magnetic Materials  2004, 279, 210-217.  

[2] Ramirez, L.P.; Landfester, K.; Macromol Chem. Phys. 2003, 204, 22-31. 

[3] Safarik, I.; Safarikova, M.; Monatshefte für Chemie 2002,133, 737-759. 

[4] Brigger, I.; Durernet, C.; Couvreur, P.; Advanced Drug Delivery Review 2002, 54, 631-651. 

[5] Harma, Harri.; Technology Review 2002,126,1-25. 

[6]Svergun, D.I. et.al,. Biophysical Journal 1999, 76, 2879.   

 

TeĢekkür: Avusturya-Graz da yaptığımız çalıĢmalarda resmi ve maddi destek sağlayan Hacettepe Üniversitesi, 

Bilimsel AraĢtırmalar Birimi‟ne, Graz‟da bulunan Nanosistem AraĢtırma ve Biyofizik Enstitüsü‟ne ve bilimsel 

iĢbirliğimiz için Prof. Dr. Peter Lagner‟e çalıĢma ekibi olarak teĢekkür ederiz.
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Alüminyum Rodyum AlaĢımlarının Bazı Termoelastik Özelliklerinin Moleküler 

Dinamik Simülasyon Tekniği Ġle Ġncelenmesi 
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Al-Rh alaĢımlarının faz diyagramları (P-T eğrileri), bazı elastik ve termodinamik özellikleri 

GömülmüĢ-Atom Metot (EAM) Moleküler dinamik yöntem kullanılarak çeĢitli sıcaklık ve 

basınç altında incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçların mevcut teorik ve deneysel değerlerle 

uyum içinde olduğu gözlenmiĢtir. 
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TiC nin yapısal, elastik ve elektronik özelliklerinin ab-initio yöntemiyle incelenmesi 
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Bu çalıĢmada, NaCl(B1) ve CsCl(B2) yapılarındaki TiC nin yapısal, elastik ve elektronik 

özellikleri, norm-conserving pseudo potansiyel ve yoğunluk fonksiyonel teorisine (DFT) 

dayanan ab-initio yöntemiyle incelendi. BileĢiğin örgü parametreleri (alat), toplam enerjileri 

(Etot),  elastik sabitleri (Cij), elastik sabitlerinin basınç ile değiĢimi (P-Cij), kohesiv enerjileri 

(Ecoh), B2 yapıdan B1 yapıya geçiĢ basıncı (Pg) ve band yapıları teorik olarak hesaplandı. Bu 

sonuçlar uygulanabilir deneysel ve diğer teorik sonuçlarla karĢılaĢtırıldı. 

P19 



HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

14. YOĞUN MADDE FĠZĠĞĠ TOPLANTISI 

 

52 

 

 

Bor Karbür Kristalindeki B10C2 Icosahedral fazlarının Vickers Sertlikleri 
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Bor-zengin en sert yapılardan biri olarak bilinen çok kristalli bor karbür içindeki B10C2 

icosahedral fazlarının kristal yapıları ve Vickers sertlikleri CASTEP paket programı 

yardımıyla ab-initio yöntemi kullanılarak hesaplandı. Hesaplamalarda, normalize edilmiĢ 

pseudopotansiyellerle birlikte genelleĢtirilmiĢ gradient yaklaĢımı seçildi. Bu tür yapılarda 

kristalin geometrisi ayrı ayrı bağların sertliğinin ve toplam sertliğin hesaplanmasında 

önemlidir. Bu çalıĢma ile karbon atomunun icosahedrondaki yeri bölgenin 

elektronegativitesini ve geometrisini değiĢtirdiği için sertlik hesaplarında ayrı bir öneme 

sahip olduğu gösterildi.  

Anahtar kelimeler: Vickers sertliği, bor karbür, yoğunluk fonksiyon teorisi (DFT) 
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Cu-Au Tipi Ġkili AlaĢımlarda Faz GeçiĢleri 

A. Özkan, B. Kutlu 

Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi,  Teknikokullar, 06500 Ankara 

Spin-1 Ising Blume-Emery-Griffiths (BEG) model, sahip olduğu zengin faz yapısı nedeniyle, 

çok sayıda çalıĢmaya konu olmuĢtur. Ġlk olarak He³-He4 karıĢımlarındaki[1] faz ayrımı ve 

süperakıĢkan düzenlenimi tanımlamak amacıyla çalıĢılan modelin çeĢitli versiyonları; katı-

sıvı-gaz sistemlere[2], çok bileĢenli akıĢkanlara[3], mikroemülsiyonlara[4], yarı iletken 

alaĢımlara[5], ikili alaĢımlara[6] ve reentrant faz geçiĢlerine[7-9] „ de uygulanmıĢtır. Blume-

Emery-Griffiths (BEG) model hamiltonyeni,  

   
i

i

ji

ij

ji

i SDSKSSjH 2

,

2

,

 

ifadesi ile verilir. Hamiltonyen ifadesindeki Si=-1,0,1 ile verilir ve toplamlar en yakın komĢu çiftleri 

üzerinden alınır. J bilineer etkileĢme, K bikuadratik etkileĢme, D ise tek iyon anizotropi 

parametresidir. Modelin üç boyutta tam çözümü yoktur fakat sonsuz ve sonlu d-boyutlu örgüler 

üzerinde çeĢitli simülasyon ve yaklaĢım metotları ile incelenmiĢtir. Fcc BEG modelin (k=K/J, d=D/J) 

taban durum faz diyagramı ferromanyetik (F), kuadrupolar (Q) ve karıĢık dört kutuplu (SQ) düzen 

bölgeleri içermektedir. KarıĢık dört kutuplu düzen bölgesi farklı Cu-Au tipi yapılara sahip üç 

alt bölgeye (A3B, AB and AB3) ayrılmaktadır[10]. Bu çalıĢmada, spin-1 Ising model yüz 

merkezli kübik (fcc) örgü üzerinde Creutz algoritmasını[11] temel alan Cellular Automaton 

(CA) algoritması[12-14] ile incelendi. KarıĢık dört kutuplu bölgenin A₃ B, AB and AB₃  

düzen bölgeleri ardıĢık faz geçiĢleri sergilediği görüldü. k=-3 için elde edilen (kTC/J, d) faz 

diyagramı Cluster Variation Method (CVM)[10] sonuçları ile karĢılaĢtırıldı. Bazı parametre 

değerleri için faz geçiĢ tipleri CVM sonuçlarından farklı olarak elde edildi. Ayrıca, yapılan 

hesaplamalar modelin AB (tip-II) düzene sahip olduğunu ve AB (tip II)-AB (tip-I) faz geçiĢleri 

sergilediğini gösterdi.  

[1] Blume M, Emery V J and Griffiths R B, 1971 Phys. Rev. A 4, 1071 

[2] Lajzerowicz J and Siverdiėre J, 1975 Phys. Rev. A 11, 2079 

[3] Lajzerowicz J and Siverdiėre J, 1975 Phys. Rev..A 11, 2090; 11, 2101 

[4] Schick M and Shih W H, 1986 Phys.Rev. B 34, 1797 

[5] Newman K E and Dow J D, 1983 Phys. Rev. B 27, 7495 

[6] Kessler M, Dieterich W and Majhofer A, 2003 Phys. Rev. B 67, 134201 

[7] Hoston W and Berker A N, 1991 Phys. Rev. Lett. 67, 1027 

[8] Seferoğlu N and Kutlu B, 2007 Physica A 374, 165 

[9] Özkan A, Kutlu B, Int.J.of Mod.Phys C, (accepted to publish) 

[10] Lapinskas S and Rosengren A, 1993 Phys. Rev. B 49, 15190  

[11] Creutz M., 1986 Ann. Phys. 167,62 

[12] Kutlu B., 2001 Int. J. of Mod. Phys. C12,1401 

[13] Seferoğlu N., Kutlu B.,  2007 Physica A 374, 165  
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NaCl(B1) Yapıdaki YAs BileĢiğinin TitreĢim Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi 

ile Ġncelenmesi
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Bu çalıĢmada, NaCl (B1) yapıdaki YAs bileĢiğinin, lineer tepki yaklaĢımında pseudo 

potansiyel metod ve genelleĢtirilmiĢ eğim yaklaĢımı kullanılarak, yapısal ve dinamik 

özellikleri hesaplanmıĢtır. Bu yapıdaki bileĢiğin örgü sabiti 5.815 Å, hacim modülü 76.8 GPa 

ve hacim modülünün basınçla değiĢimi 3.90 olarak hesaplanmıĢ ve daha önce yapılan teorik 

sonuçlarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Hesaplanan örgü sabiti ve yoğunluk fonksiyon pertürbasyon 

teorisi kullanılarak YAs bileĢiği için fonon dispersiyon eğrisi çizilmiĢtir. 
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Islak AĢındırma Tekniği Kullanılarak Hazırlanan Si-katkılı GaAs yüzeyinin AFM 

Analizi 
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Bu çalıĢmada Molecular Beam Epitaxy (MBE) tekniği ile büyütülen Si katkılı (~10
18

 cm
-3

) n-

tipi GaAs numunesi oda sıcaklığında sitrik asit/hidrojen peroksit (C6H8O7:H2O2) çözeltisi 

kullanılarak ıslak aĢındırılmıĢtır. Bilindiği gibi H2O2 (hidrojen peroksit) GaAs yüzeyine 

oksitleyici olarak etki ederken C6H8O7 (sitrik asit) oksit tabakayı kaldırma iĢlemini 

gerçekleĢtirir. Oda sıcaklığında 1:1 hacim yoğunluklu sitrik asit/hidrojen peroksit 

(C6H8O7:H2O2) çözeltisi numuneden dakikada 89,4Å kalınlığındaki bir tabakayı 

kaldırmaktadır. Yaptığımız iĢlem sonucunda 25dak:2235Å, 50dak:4470Å, 75dak:6705Å, 

100dak:8940Å, 125 dak:11175Å, 150dak:13410Å kalınlıktaki tabakaları yüzeyden 

kaldırdıktan sonra sırası ile AFM ölçümleri alınmıĢtır. AFM ölçümleri sonucunda yüzey 

morfolojisindeki ve rms(root mean square) değerlerindeki değiĢimler gözlenmiĢtir. 
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n-(Ag-In-Se) /p-Si Hetero Yapılarında Tavlamanın Etkisi 
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Bu çalıĢmada  n tipi üçlü (Ag-In-Se) bileĢikleri termal buharlaĢtırma yöntemiyle, Al arka 

kontaklı p tipi silikon üzerine kaplandı. Yine termal buharlaĢtırma yöntemiyle 1mm çapında 

Ġndiyum (In) ohmik metal üst kontaklar büyütüldü ve In/n-(AIS)/p-Si/Al hetero yapısı 

oluĢturuldu. Ġletim mekanizmasının anlaĢılması için sıcaklık bağımlı akım-voltaj, kapasitans-

frekans-voltaj ve güneĢ pili performansı için standart aydınlanma altında (AM1) akım-voltaj 

ve 500-1200 nm aralığında sıcaklık bağımlı tayfsal-etki ölçümleri yapıldı. TavlanmamıĢ 

örneklerde, sıcaklık bağımlı tayfsal-etki ölçümlerinden maksimum ıĢık-akım tepesinin, güneĢ 

spektrumunun maksimum ortalama değeri olan 1.35 eV civarında olduğu gözlendi. Aygıt 

oldukça yüksek, 10
4
 mertebesinde doğrultma gösterdi fakat yüksek seri direnç (~170 Ω)  

nedeniyle fotoelektrik verimi 1% civarında hesaplandı.  Sıcaklık bağımlı akım-voltaj 

ölçümlerinden akım iletim mekanizmasının tünelleme ve rekombinasyon olduğu tespit edildi. 

Diyot kalite faktörü, seri direnç ve engel yüksekliği akım-voltaj verilerinden sırasıyla 2.5, 177 

Ω ve 0.75 eV olarak hesaplandı. Açık devre voltajı, kısa devre akımı sırasıyla 0.4 V, 6.2x10
-4 

A/cm
-2

 olarak ölçüldü ve doldurma faktörü 0.21 olarak hesaplandı. Azot ortamında farklı 

sıcaklıklarda tavlandığında aygıtın iletim mekanizması ve fotoelektrik performansındaki 

değiĢim incelendi. 
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YP bileĢiğinin B1 ve B2 fazdaki elektronik yapısı, yoğunluk fonksiyon teorisi ve 

genelleĢtirilmiĢ eğim yaklaĢımı kullanılarak hesaplandı. Ayrıca durum yoğunluğu eğrileri her 

iki fazda çizildi. Fermi seviyesi B1 fazda 0.21(states/eV.cell), B2 fazda 0.78 (states/eV.cell) 

olarak bulundu ve daha önce yapılan teorik sonuçlarla karĢılaĢtırıldı. B1 yapıda en düĢük 

bandın enerjisi -8 eV ile -12 eV arasında iken B2 yapıda -9.6 eV ile -10.2 eV arasında 

hesaplandı.     

 

 

*
 Bu çalıĢma Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi (05/2007-18) tarafından 

desteklenmiĢtir. 
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Ġyon Ekme Tekniği ile Boron Katkılamanın Ag-In-Se Ġnce Filmlerin Elektriksel ve 

Elektro-optiksel Özelliklerine Etkileri 
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Elektron demeti yöntemi ile Ag3In5Se9 tek kristal kaynağın cam tabanlar üzerine 

buharlaĢtırılması ile üretilen Ag-In-Se (AIS) çok fazlı yapıdaki ince filmlere, iyon ekme 

tekniği kullanılarak Boron katkılanması yapılmıĢtır. Boron katkılanan AIS (B_AIS) ince 

filmler, azot gazı ortamında 30 dakika süresince 200, 300 ve 400
o
C sıcaklıklarında 

tavlanmıĢtır. Sıcaklığa bağlı iletkenlik ölçümleri sonucu, 200 ve 300
o
C‟lerde tavlanmıĢ 

B_AIS örneklerin iletkenlik değerlerinin artan sıcaklıkla birlikte üstel bir artıĢ gösterdiği 

tespit edilmiĢtir. TavlanmamıĢ (T0), 200 (T2) ve 300
o
C (T3)‟lerde tavlanmıĢ B_AIS ince 

filmlerin oda sıcaklığı iletkenlik değerleri sırasıyla 2.4x10
-7

, 1.6x10
-6

 ve 8.9x10
-5

 (Ω cm)
-1

 

oldukları tespit edilmiĢtir. Buna karĢılık 400
o
C‟de tavlanan (T4) örneklerin metalik davranıĢ 

gösterdiği gözlenmiĢtir. Sıcaklığa bağlı fotoiletkenlik ölçümleri ise, ıĢık Ģiddeti değerinin 

17‟den 113 mW/cm
2
‟ye arttırılmasının T0, T2 ve T3 ince filmlerin fotoiletkenlik değerlerinin 

artmasına sebep olduğunu göstermiĢtir. Buna ek olarak, artan ortam sıcaklığı T0 ve T3 

örneklerinin fotoiletkenlik değerlerini belirgin bir Ģekilde arttırmıĢ olmasına rağmen, T2 

örneklerinde sıcaklığa bağlı bu artıĢın önemsiz sayılabilecek düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. 

Fotoakım (If) ile ıĢık Ģiddeti (φ) arasındaki bağıntı If α φ
n
 Ģeklinde ifade edilebilmektedir. 

Örneklerde, sıcaklığa bağlı fotoiletkenlik ölçümlerinde ısısal soğumanın gözlenmiĢ olması ve 

bağıntıdaki üstel n değerlerinin 1.11 ile 1.52 arasında değiĢiyor olması, iki merkezli yeniden-

birleĢim modelinin geçerliliğine iĢaret etmiĢtir. Fotoiletkenliğin tayfsal dağılımında, üç ayrı 

enerji seviyesinde; 1.61, 1.79 ve 1.98 eV, yerel maksimum değerlerine ulaĢtığı ve bunun 

değerlilik bandının tetragonal yapısal alan etkisi ve dönme-yörünge etkileĢimi sebebiyle 

ayrıĢması olayı olduğu tespit edilmiĢtir. T0, T2 ve T3 ince filmlerinin yasak enerji aralığının, 

sırasıyla 1.61, 1.63 ve 1.69 eV olarak belirlenmiĢtir.                           
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Oda sıcaklığında nematik faz özelliği gösteren siyanobifenil maddeler, hızlı yanıt süresi, 

kararlı optik tepki vermeleri gibi özellikleri nedeniyle çeĢitli elektro-optik amaçlı 

uygulama alanlarında oldukça öneme sahiptir. Bükümlü nematik bir filmdeki moleküller, 

levha yüzeylerine paralel olacak biçimde yönelirler. Ancak film levhaları arasında 90‟lik 

bir bükülme açısı bulunmaktadır. Bu çalıĢmada, çapraz polarizör sistemi arasına konulan 

büklümlü nematik bir filmden geçen tek-renkli lazer ıĢığının   ( = 633 nm) Ģiddetindeki 

değiĢimler, filme uygulanan elektrik alanına bağlı olarak incelemiĢtir.  Bu amaca uygun 

olarak, pozitif dielektrik anizotropiye sahip siyanobifenil bir madde kullanılarak bükümlü 

bir nematik yapı elde edilmiĢtir. Bu tür bükümlü filmden geçen  polarize ıĢık Ģiddeti için, 

olağan ve olağanüstü optik mod arasındaki faz farkı nd  )/(2   bağıntısı ile 

verilebilir. Burada d filmin kalınlığı,  film üzerine düĢen ıĢığın dalgaboyu ve n optiksel 

anizotropidir. Deneysel incelemede, optik modülatör iĢlevi yapan nematik filmin ıĢık 

geçirgenliğinin, filmin bükülme açısına bağlı olarak bir değiĢim gösterdiği rapor edilmiĢtir. 

Buna ek olarak, filmin ıĢık geçirgenliğinin ıĢığın dalgaboyuna bağlı değiĢimi inceleme 

konusu edilmiĢtir.  
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Ge(111) yüzeyi üzerine Yb elementinin 1/6 monolayer kaplaması ile oluĢturulan 3x2 

yapılanmasının atomik ve elektronik özellikleri, ilk ilkeler yoğunluk fonksiyonu teorisi 

kullanılarak incelenmiĢtir. Yb/Ge(111)-(3x2) yüzeyi için peteğimsi zincir kanalı (honeycomb 

chain-channel (HCC)) geometrisine dayandırılan bir atomik model önerilmiĢtir. Yb atomu 

için T4 modelinin (ikinci tabaka Ge atomunun üzerindeki bölge), H3 modeline (dördüncü 

tabaka Ge atomunun üzerindeki bölge) göre daha kararlı yapıda olduğu görülmüĢtür. Biz aynı 

zamanda Yb/Ge(111)-(3x2) yüzeyinin, yüzey durumlarının elektronik bant yapısını da 

inceledik. 
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Zn1-xFex AlaĢımlarının Elektrodepolama Yöntemi ile Üretilmesi, Yapısal ve Korozyon 

Özellikleri 
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Zn1-xFex alaĢımları elektrokimyasal depolama yöntemi ile AISI 4140 çelik altlıklar üzerine 

sülfat banyosundan üretildi. Banyo kompozisyonu 40 gdm
-3

 ZnSO4.7H2O, 20-40 gdm
-3

 

FeSO4.7H2O, 25 gdm
-3

 Na3C6H5O7 and 16 gdm
-3 

H3BO3 olarak seçildi. Banyo 

kompozisyonunun elektriksel direnç, faz yapısı ve korozyon davranıĢı üzerine olan etkisi, 

sırasıyla sıcaklığa bağlı akım-voltaj ölçümleri, X-Ray Difraksiyon analizi (XRD), atomic 

absorbsiyon spektrometresi analizi ve polarizasyon ölçümleri ile yapıldı. Demir miktarının 

Zn-Fe alaĢım filmlerinin yapı, elektriksel direnç ve korozyon kararlılığını güçlü bir biçimde 

etkilediği gözlendi. 
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Geleneksel dökümle üretilen Al-Si alaĢımları yüksek aĢınma mukavemetine, düĢük termal 

genleĢme katsayısına, yüksek korozyon direncine ve geniĢ bir sıcaklık aralığında üstün 

mekanik özelliklere sahip alaĢımlar olarak bilinir. Bu özelliklerinden dolayı da endüstride 

yoğun olarak tercih edilir.  Yapısındaki ötektik Si tanelerinin Ģekil ve büyüklükleri mekanik 

özelliklerini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle yapılan çalıĢmalarda, 

alaĢımın yapısındaki Si tanelerini Ģekil ve büyüklük olarak çeĢitli yöntemler ile değiĢtirerek 

mekaniksel özelliklerini kullanım amacına uygun olarak geliĢtirmek hedeflenir. Literatürde 

yapılan çalıĢmalarda, nispeten düĢük miktarlardaki Sr, Na, Sb ve Ca gibi elementlerin 

ilavesinin, alaĢımın yapısındaki ötektik Si fazlarını incelttiği ve mekaniksel özelliklerini 

değiĢtirdiği görülmüĢtür. Bunun dıĢında, erimiĢ durumdaki metalden ısının aniden çekilmesi 

esasına dayanan hızlı katılaĢtırma yöntemleri kullanılarak, geleneksel döküm yöntemleriyle 

elde edilemeyen farklı yapılardaki (nanokristal, amorf gibi) alaĢımların üretilebildiği 

bilinmektedir. Bu çalıĢmada, Al-12Si ötektik alaĢımına kütlece %0.5 oranında Sb katkılanıp, 

eriyik eğirme metoduyla farklı disk devir hızlarında (20, 40 m/s) Al-12Si-0.5Sb Ģeritleri 

üretildi. Bu alaĢımların, Derinlik Duyarlı Mikrosertlik cihazı kullanılarak mikrosertlik (H) ve 

elastik modülü (E) değerleri elde edildi. Soğuma hızındaki artıĢın, H değerlerini artırırken, E 

değerlerini ise azalttığı bulundu. Yüzey morfolojileri incelendiğinde, geleneksel döküm 

yöntemiyle üretilen alaĢımda, Si fazlarının iğnemsi ve iri taneler Ģeklinde, eriyik eğirme 

yöntemiyle üretilen Ģeritlerde ise bu fazların önemli derecede inceldiği gözlendi. 

 

Desteklerinden dolayı Devlet Planlama TeĢkilatı‟na (Proje No: 2003K120510) teĢekkür 

ederiz. 
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Yarıiletken –Gaz BoĢalma Yapısının Fiziksel Süreçlerine Fotodetektör Materyalin 

Etkisi 
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Bir yarıiletken gaz boĢalma yapısındaki (YGBY) GaAs fotodetektörün lineer olmayan taĢıma 

özelliği geniĢ bir basınç (28-650 Torr) ve elektrotlar arası mesafe (45-525 m) için deneysel 

olarak çalıĢıldı. Bu yapıdaki N- tipli akım voltaj karakteristiği, hem akım hemde 

fotodetektörün elektriksel kararsızlığını gösteren boĢalma ıĢık emisyonunun verisini 

kullanarak analiz edildi. Bu kararsızlıkların fotodetektör yüzeyindeki EL2 merkezlerinin 

elektron tuzaklama ve emisyonu ile ilgili olduğu tesbit edildi. EL2 kusurlarının varlığı 

materyalde N- tipi Negatif Diferansiyel Dirence (NDR); sonuç olarak bir fotodetektöre 

yeterince yüksek bir dc voltaj uygulandığında akımda ve boĢalma ıĢık emisyonunda 

kararsızlıklara yol açtığı gözlenmiĢtir. Böylece, GaAs fotodetektörün lineer olmayan taĢıma 

özelliği YGBY yapısına dayalı cihazın özelliklerine negatif etki eder. Bu tip lineer olmayan 

sistemlerin çalıĢması hakkında bilgi sahibi olmak kararlı ve kontrol edilebilir çalıĢma Ģartları 

için önemlidir.   Bulduğumuz sonuçların GaAs fotodetektördeki negatif diferansiyel iletkenlik 

durumunun fiziksel yapısını açıklamada katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.  

 

Destekleyen KuruluĢlar: Bu çalıĢma DPT 2001 K120590 ve Gazi Üniversitesi BAP 05/2006-

35 araĢtırma projeleri  tarafından desteklenmektedir. 
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RF Püskürtme Metodu Ġle Hazırlanan SiO2 Arayüzryli Metal-yalıtkan Yarıiletken 

Kontaklarda Akım Ġletim Parametrelerinin Belirlenmesi 
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Elektronikte yarıiletken malzemenin kullanımıyla büyük bir sanayi oluĢmuĢ ve yarıiletken 

teknolojisi geliĢmiĢtir. Silisyumun doğada bol miktarda bulunmasının yanı sıra diğer önemli 

özelliği kristal yüzeyinde SiO2 gibi doğal yalıtkan tabakanın oluĢabilmesidir. Silisyum üzerine 

kolay büyümesi ve ideal örgü sürekliliğine yakın bir eklem oluĢturması SiO2‟in yüzey 

etkilerini azaltarak eklem karakteristiklerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Silisyum ile 

metal arasında silisyum dioksit arayüzey tabakası kullanılarak Schottky diyotlar ve elektronik 

devre elemanları, kapasitörler, alan etkili transistörler, ve entegre devrelerin yapılması 

mümkün olmaktadır. Yarıiletkenin iletkenliği; genellikle sıcaklığa, aydınlatma Ģiddetine, 

elektrik alana, manyetik alana, ve safsızlık atomlarının yoğunluğu gibi parametrelere bağlı 

olarak önemli ölçüde değiĢir.  

Bu çalıĢmada, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ġleri AraĢtırma 

Laboratuvarındaki RF Püskürtme Sistemi ile metal-yalıtkan-yarıiletken yapılara örnek olan 

Al/SiO2/n-Si/Au yapıları hazırlanarak, yapının akım-gerilim karakteristikleri 80-390K 

sıcaklık aralığında incelendi. I-V ölçümlerinden yapının  engel yüksekliği, Fermi enerjisi, 

idealite faktörü sıcaklığa bağlı ve arayüzey durum yoğunluğu potansiyele bağlı olarak 

belirlendi. Termiyonik emisyon modelinden faydalanarak hesaplanan engel yüksekliğinin 

sıcaklığın artmasıyla arttığı gözlendi. Bu durum akım iletiminde baĢka iletim 

mekanizmalarının da varlığını göstermektedir. Yapılan deneysel ölçüm ve hesaplamalar, bu 

tip yapıların hemen hemen tüm parametrelerinin yapıdaki arayüzey durum yoğunluğuna, seri 

dirence, uygulanan d.c. gerilime ve sıcaklığa bağlı olduğunu göstermiĢtir. 

 

*Bu çalıĢma Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP 05/2005-53 ve 05/2007-24) 

tarafından  desteklenmiĢtir. 
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RF Püskürtme Metodu Ġle Hazırlanan SiO2 Arayüzeyli Metal-Yalıtkan-Yarıiletken 

Kontaklarda Frekansa Bağlı Sığa Parametreleri 
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Yarıiletkenlerin elektronik sanayinde kullanılması, yarıiletken fiziğinin 20. yüzyıl 

teknolojisine getirdiği belki de en büyük katkıdır. Silisyumun doğada bol miktarda 

bulunmasının yanı sıra diğer önemli özelliği kristal yüzeyinde silisyum dioksit SiO2 gibi 

doğal yalıtkan tabakanın elde edilebilmesidir. Yarıiletken yüzeyine amaca uygun olarak 

numune hazırlamak için sonradan da yalıtkan oksit tabakası oluĢturulabilmektedir. Özellikle 

SiO2 seçilmesinin sebebi; silisyum üzerine kolay büyümesi ve ideal örgü sürekliliğine yakın 

bir eklem oluĢturmasıdır. Dolayısıyla SiO2 bir çok yüzey etkilerini azaltarak eklem 

karakteristiklerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.  

Bu çalıĢmada, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ġleri AraĢtırma 

Laboratuvarındaki RF Püskürtme Sistemi ile metal-yalıtkan-yarıiletken yapılara örnek olan 

Al/SiO2/n-Si/Au yapıları hazırlanarak C-V, G/w-V ölçümleri oda sıcaklığında farklı 

frekanslar için yapıldı. Bu yapının temel parametreleri olan; engel yüksekliği (ΦB), seri 

direnci (Rs), Fermi enerjisi (Ef), tüketim tabakası kalınlığı (Wd) ve arayüzey durum yoğunluğu 

(Nss) gibi parametreler frekansa bağlı olarak belirlendi. engel yüksekliği oda sıcaklığında 500 

kHz frekansta 0,983 eV bulundu. Engel yüksekliğinin frekansın artmasıyla arttığı belirlendi. 

 

*Bu çalıĢma Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP 05/2005-53 ve 05/2007-24) 

tarafından  desteklenmiĢtir. 
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SiAlON Seramiklerinin Derinlik Duyarlı Çentik Deneylerinden Elde Edilen Yük-

YerdeğiĢtirme Eğrilerinin Oliver-Pharr Metodu ile Ġncelenmesi 
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Günümüzde, malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi,  geleneksel statik yöntemlere 

kıyasla, Derinlik duyarlı çentik deneyleri (Depth sensing indentation; DSI) kullanılarak 

yapılmaktadır. Bu deneyler ile sertliğe ilave olarak elastiklik sabiti, elastik geri kazanım, vb 

gibi malzemelerin diğer mekanik özelliklerinin incelenmesine de imkân vermektedir. Bu 

çalıĢmada, “Silikon–Alüminyum–Oksijen–Azot” diğer söylemle SiAlON seramiklerinin    

yük-yerdeğiĢtirme eğrileri oda sıcaklığında ve 200–1800 mN yük aralığı için elde edilmiĢtir. 

Elde edilen yük-yerdeğiĢtirme eğrileri, Oliver-Pharr (OP) metodu ile analiz edilerek sertlik ve 

elastik modül değerleri hesaplanmıĢtır. OP metodu ile hesaplanan sertlik ve elastik modül 

değerlerinin çentik boyutu etkisi (Indentation Size Effect; ISE) göstermiĢtir. Diğer taraftan, 

deformasyon karakteristikleri deneysel verilerin hf/hm (hf; artık derinlik hm; çenticinin 

maksimum girme derinliği) oranı kullanılarak elde edilmiĢtir.  

 

TeĢekkür: Desteklerinden dolayı Devlet Planlama TeĢkilatına (Proje No: 2003K120510) ve 

altıncı çerçeve programı‟na (Proje No: ACTIVATION NMP2-CT-2004-505885) teĢekkür 

ederiz. 
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Al/p-Si Schottky Kontak Yapıların Sıcaklığa Bağlı Kapasite-Gerilim (C-V-T) 

Karakteristikleri Üzerinde Artık Kapasitansın Etkisi  

M. Gülnahar, T. Karacalı, H. Efeoğlu 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, 25240 

Erzurum 

 

Metal-Yarıiletken (MS) kontak çalıĢmalarında Akım-Gerilim (I-V) ölçümleri eklem özelliklerinin 

belirlenmesinde bağımsız olarak yetersizdir ve uzay yükü bölgesinin davranıĢını karakterize eden Kapasite-

Gerilim (C-V) ölçümleri bu amaç için önem arz etmektedir. Ancak engel, gerçek engel yüksekliği 

parametrelerini elde etmek için C-V ölçümlerinin güvenilir ve doğru yorumlanması gerekmektedir. C-V 

ölçümlerinden diyot karakteristiklerinin güvenilir olarak belirlenebilmesi için C
-2

-V iliĢkisinin tamamen lineer 

olması önemlidir. Homojen katkılı numunelerde fabrikasyonu yapılan Schottky yapılarda omik kontağın 

yapısından, yüzey hallerinden ve derin seviyelerden dolayı kaynaklanan etkenler C-V ölçümlerinde artık 

kapasitansa neden olmakta ve standart ölçüm frekansı olan 1 MHz de dahi etkin olmaktadır. C-V ölçümlerinden 

artık kapasitansı hesaplamak için ortaya konan teorik ve fiziksel bilgiler mevcut olmasına rağmen artık 

kapasitans hesaplamalarında yetersiz olmaktadır. Modifiye edilen artık kapasitans hesaplamaları bu çalıĢmada C-

V ölçümlerinin analizinde kullanılmıĢtır. 

Artık kapasitansın etkisini Schottky kontakların C-V-T ölçümlerin tümünde gözlemlemek mümkündür. Bunun 

belirgin bir özelliği 1 MHz‟de Al/p-Si Schottky kontakların sıcaklığa bağlı C-V ölçümlerinde gözlemlendi. Al/p-

Si‟nin sıcaklığa bağlı C-V ölçümlerinden engel yüksekliği değerleri 300 K‟de 1.028 eV ve 40 K‟de 1.197 eV 

olarak elde edildi ve engel yüksekliği değerlerinin 300 K‟den düĢük sıcaklıklara doğru gidildikçe süratle artarak 

140 K‟in altında Si bant aralığından daha büyük değerler aldığı görüldü. Azalan sıcaklıkla engel yüksekliğindeki 

beklenmedik artıĢın artık kapasitans etkisinden dolayı kaynaklandığı bu çalıĢmada belirlendi. Al/p-Si Schottky 

kontak yapının artık kapasitans (C0) değerleri 300 K‟de 0.562 pF ve 40 K‟de 0.821 pF olarak elde edildi ve artık 

kapasitans değerlerinin sıcaklık arttıkça sıcaklığa bağlı olarak azaldığı bu çalıĢmada belirlendi. C0 değerlerinin 

elde edilmesiyle (C-C0)
-2

-V eğrilerinin tamamen lineerleĢtiği ve C-V analizlerinin daha düĢük taĢıyıcı 

konsantrasyonu ve difüzyon potansiyeli değerleriyle gerçek C-V parametrelerini verdiği belirlendi. C-C0 

ölçülerinden elde edilen engel yüksekliği değerlerinin 300 K‟de 0.956 eV ve 40 K‟de 1.057 eV olarak belirlendi 

ve C-C0 engel yüksekliği değerlerinin Si bant aralığının sıcaklığa bağlı değiĢimini çok yakın bir paralellikle 

izlediği tespit edildi. Ayrıca bu çalıĢmada valans bandı ile Fermi seviyesi arasında ki enerji seviyeleri farkının C-

V ölçümlerinden elde edilen değiĢimin (C-C0)-V ölçülerinden elde edilen değiĢimden daha küçük olmasıyla daha 

önceleri teorik olarak öngörülen yüzey hallerinin Fermi seviyesinin pin olmasına neden olduğu bu çalıĢmada 

deneysel olarak gözlemlendi.  

 

Bu çalıĢma TUBĠTAK 105T104 nolu projeyle desteklenmiĢtir. 
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MgB2 ve La-Ni-Al Malzemelerinin Enerji YaklaĢımı Metoduyla Deformasyon 

Karakterlerinin Ġncelenmesi 
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Enerji yaklaĢımı, yükleme-boĢaltma eğrisinden, çentik iĢlemi esnasında yapılan iĢi ya da 

enerji kayıplarını hesaplama esasına dayanmaktadır. Bu metodun ilgi çeken yönlerinden en 

önemlisi, hesaplamalarda çentici tarafından açılan izin, izdüĢüm alanını, girme derinliğini ya 

da köĢegenlerini hesaplamaya gerek kalmaksızın, doğrudan enerji değerlerinin 

hesaplanabilmesine izin vermesidir. Enerji değerleri yükleme ve boĢaltma eğrilerinin 

integralleri alınarak kolayca hesaplanabilir. Bu enerji değerleri malzemelerin mekaniksel 

davranıĢları hakkında oldukça faydalı bilgiler sağlamaktadır. Bu çalıĢmada Derinlik Duyarlı 

Mikrosertlik cihazı kullanılarak farklı zamanlarda sinterlenen (20, 40, 60 ve 120 dk.) MgB2 

süperiletkenlerinden ve La-Ni-Al alaĢımlarından (gelenek döküm ve hızlı katılaĢtırılma 

yöntemiyle üretilen) elde edilen elde edilen yük-yerdeğiĢtirme (P-h) eğrileri enerji yaklaĢımı 

kullanılarak incelendi.  Malzemelerin elastik ve plastik deformasyon özellikleri, her bir P-h 

eğrisi için hesaplanan plastik (EP), elastik (EE), toplam (ET) ve mutlak (EM) enerji değerleri 

hesaplanarak incelendi. MgB2 süperiletkeninde sinterleme süresi arttıkça bütün enerji 

değerlerinin azaldığı görüldü. Bu durum malzemenin, elastik ve plastik deformasyona karĢı 

gösterdiği direncinin artması olarak yorumlandı. La-Ni-Al alaĢımları değerlendirildiğinde, 

hızlı katılaĢtırılmıĢ alaĢımın plastik deformasyon için harcadığı enerjinin, geleneksel yöntemle 

üretilene göre az olduğu, bunun aksine elastik ve toplam enerjinin ise fazla olduğu bulundu. 

Her bir malzeme için hesaplanan sertlik ve elastik modulü değerlerinin bu sonuçlarla uyum 

içinde olduğu görüldü.    

 

Desteklerinden dolayı Devlet Planlama TeĢkilatı‟na (Proje No: 2003K120510) ve 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi BAP (Proje No: 2006/28) komitesine teĢekkür ederiz. 
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Fe-Mn Ġkili AlaĢımlarının Mekanik Özelliklerinin Ġncelenmesi 
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Bu çalıĢmada Fe-Mn ikili alaĢımlarının oda sıcaklığında mikro sertlik özellikleri ve farklı 

sıcaklıklar ve deformasyon parametreleri altındaki zor-zorlanma davranıĢları araĢtırılmıĢtır. 

Çekme-uzama deneyinde 300K-475K arasındaki sıcaklıklarda numunelerin zor-zorlanma 

eğrileri elde edilerek sıcaklığın artmasıyla birlikte akma zoru ile birlikte maksimum zor 

değerlerinin azaldığı görülmüĢtür. Mikrosertlik deneyi için oda sıcaklığında alaĢımlara 0,245–

4,9 Nt aralığında yük uygulanarak Vickers mikrosertliklerinin yüke bağımlılığı geleneksel ve 

iz geniĢliğine duyarlı mikroçentik yöntemleri kullanılarak incelenmiĢtir. DüĢük test 

yüklemelerinde belirgin biçimde sertlik değerlerinin yüke bağlı olarak değiĢtiği (çentik 

boyutu etkisi ISE) gözlenmiĢ olup, bu davranıĢ Meyer kanunu, orantılı numune direnci (PSR) 

modelleri kullanılarak açıklanmıĢtır. 
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Cu60Ag40 AlaĢımının Moleküler Dinamik Simulasyonu 
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Çok cisim potansiyellerini tanımlamada yaygın olarak kullanılan yaklaĢımlardan biri olan 

gömülmüĢ atom yöntemi, atomlar arasındaki fiziksel etkileĢmeleri modellemek için 

kullanılmaktadır. Sutton-Chen çok cisim potansiyeli ile sistemin enerjisi, bütün bağ yapılarda 

olduğu gibi, itici ve çekici etkileĢme fonksiyonuna bağlı olarak hesaplanmaktadır. 

Bu çalıĢmada, 432 atomlu Cu60Ag40 alaĢımının hızlı soğutulması sonucu elde edilen amorf 

yapısı, moleküler dinamik simulasyon yöntemi ile incelenmiĢtir. Cu, Ag ve Cu60Ag40 için 

Sutton-Chen EAM fonksiyonlarının , c, ao, m ve n parametreleri kullanılmıĢtır. Cu60Ag40 

alaĢımı, 1600–200°K sıcaklık aralığında üç farklı 5x10
11 

K/s, 1x10
12 

K/s ve 4x10
12 

K/s 

soğutma hızı için incelenmiĢtir. Bu iĢlemler sırasında alaĢımda meydana gelen yapısal 

değiĢimler RDF eğrileri yardımıyla analiz edilmiĢtir. 5x10
11

 K/s soğutma hızında alaĢımın 

kristal, 1x10
12

 K/s ve 4x10
12

 K/s soğutma hızında ise amorf yapı gözlenmiĢtir. YavaĢ soğutma 

hızlarında atomların kristalleĢme oluĢturmak için kristalin örgü noktalarına hareket edecek 

kadar yeterli zamana sahip olması, katı yapının kristalleĢmesini sağlar. Bunun yanı sıra, hızlı 

soğutma iĢleminde kristalleĢme engellendiğinden, atomik koordinatların takip edilmesi 

potansiyel enerji-sıcaklık, entalpi-sıcaklık, hacim-sıcaklık eğrilerindeki değiĢimin gözlenmesi 

ve radyal dağılım eğrilerinin incelenmesi ile amorf yapıya geçiĢ takip edilmiĢtir. Cu60Ag40 

alaĢımının erime sıcaklığı ve cam geçiĢi sıcaklığı için elde edilen sonuçların literatürle 

uyumlu olduğu görülmüĢtür. 
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Gd difüze edilmiĢ YBa2Cu3O7-x Süperiletkenlerin M-H Çevrimlerinden Denge 

Manyetizasyon (Meq) Özelliklerinin Analizi  
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Gd difuze edilmiĢ YBa2Cu3O7-x süperiletkenin manyetizasyonu 3T manyetik alana kadar farklı 

sıcaklıklar için VSM kullanılarak ölçüldü. Deneysel sonuçlar kritik hal modelli çerçevesinde 

incelendi. Teorik hesaplamalarda kritik akımın alan bağlılığı denge manyetizasyonunu Meq 

içerecek Ģekilde    0 01
n

c cJ H J / H / H   biçiminde kullanılmıĢtır. Sıcaklık arttırıldıkça, 

denge manyetizasyonun etkisinin giderek artığını bulduk. 77K‟de M-H histeresizinin biçimin 

tamimiyle denge manyetizasyonundan oluĢmuĢtur. Bununla beraber, deneysel verileri fit 

ederek alt kritik alan, kritik alanın alan bağlılığı gibi bazı süperiletkenlik parametrelerinin 

mümkün olduğunu gösterdik. 
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ġekil Hafızalı Ferromagnetik FePd AlaĢımları Üzerine Kristalografik Ġnceleme 

 

 

 

H. Yıldız
1
, A. IĢık

2
, S. Çakmak

1 

1
 Fizik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260 Isparta 

2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara 

 

 

 

Ferromagnetik Ģekil hafıza alaĢımları, magnetik alan etkisinde boyca değiĢim gösteren önemli 

bir malzeme olup yaklaĢık %6 civarında zorlanma sergileyebilmektedir. Uygun ısıl, mekanik 

veya magnetik iĢlemlerde ilk Ģekline geri dönebilen Ģekil hafızalı alaĢımlar üzerine yoğun 

çalıĢmalar yapılmaktadır. %28at.Pd ve %30at.Pd kompozisyonlu FePd ferromagnetik Ģekil 

hafızalı alaĢımlarının kimyasal bileĢimi SEM-EDX incelemesi ile çözümlenmiĢtir. 

Malzemelerin düĢük sıcaklık fazının kristal yapısı, Philips X‟pert Pro XRD cihazı ile 

belirlenmiĢtir.   

Bu çalıĢmada, vakum eritme yöntemi ile üretilen atomik yüzde olarak Fe-%28Pd ve Fe-

%30Pd alaĢımları, 900
o
C‟de 2, 3 ve 4 saat tavlanmıĢtır. Tavlama öncesi ve tavlama 

sonrasında, metal mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile elde edilen 

görüntüleme yöntemiyle FePd alaĢımının yüzey morfolojisi incelenmiĢtir. TavlanmıĢ 

numunelerde görülen yüzey morfolojisini baskın formda dentrit yapılar oluĢturmaktadır. 

Martensit yapının uzay örgüsü fcc olarak belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar literatürde yer 

alan deneysel çalıĢmalarla uyumludur.  
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TlInS2 Katmanlı Kristallerde DüĢük Sıcaklıklarda IsıluyarılmıĢ Akım Ölçümleri ile 

Tuzak Parametrilerinin Belirlenmesi 
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TlInS2 katmanlı tek kristallerinde 10-110 K sıcaklık aralığında ve 0.1-1.5 K/s  farklı ısıtma 

hızları ile ısıluyarılmıĢ akım ölçümleri gerçekleĢtirildi. Deneysel veriler aktivasyon enerjileri 

12 ve 14 meV olan iki sığ elektron tuzak merkezinin bulunduğunu gösterdi. Bu tuzak 

seviyelerinin yakalama kesit alanlarının sırası ile 2.2 x 10
-23

 ve 7.1 x10
-25

 cm
2
 olduğu 

belirlendi. Deneysel sonuçlar ile yavaĢ geri tuzaklanmaya dayalı teorik öngörülerinin uyumlu 

olması bu tuzak seviyelerinde geri tuzaklanmanın ihmal edilebilir  olduğunu gösterdi. Farklı 

ıĢınlama sıcaklıkları sonucunda elde edilen ısıluyarılmıĢ akım ölçüm verilerinin analizi  

elektron tuzaklarının üstel dağılımını ortaya çıkardı. Bu deneysel teknik, tuzak dağılımlarının 

27 meV/decade değerine sahip olduğunu gösterdi. Monoklinik birim hücre parametreleri 

X-ıĢını toz difraksiyon verileri analiz edilerek belirlendi. 
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InGaAs/InP Yapısının Moleküler Demet Epitaksi Yöntemi ile Büyütülmesi ve 

Karakterizasyonu 
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InGaAs/InP yapıları kısa dalga boyu gerektiren ve iletiĢim dünyasında 1.55 mikrometre dalga 

boyunu algılamak için kullanılabilmektedir. InGaAs/InP yapısı katı kaynaklı moleküler demet 

epitaksi yöntemi ile büyütüldü. Büyüme oranı RHEED salınımları değerlendirilerek büyüme 

esnasında belirlendi. Büyütülen yapının yapısal ve bazı optik özellikleri yüksek çözünürlüklü 

x- ıĢını kırınımı yöntemiyle ve foto-ıĢıma ölçümleriyle karakterize edildi. Büyütülen yapının 

kristal kalitesinin cihaz uygulamaları yeterliliğinde olduğu belirlendi. 

 

Bu ÇalıĢma 2001K120590 nolu DPT projesi tarafından desteklenmiĢtir. 
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InGaAs/GaAs Çoklu Kuantum Kuyulu Fotodedektör Yapısının Moleküler Demet 

Epitaksi Yöntemi ile Büyütülmesi ve Karakterizasyonu 
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InGaAs/GaAs foto-dedektörleri uzun dalga boyu gerektiren uygulamalarda oldukça önemli 

cihazlardır. InGaAs/GaAs çoklu kuantum kuyulu kızılötesi fotodedektör yapısı moleküler 

demet epitaksi yöntemi ile büyütüldü. Büyütülen yapı yüksek çözünürlüklü x- ıĢını kırınımı 

yöntemiyle ve foto-ıĢıma ölçümleriyle karakterize edildi. Yapının tabaka kalınlıkları ve 

Indium oranı Leptos simülasyon programıyla belirlendi. Ayrıca foto-ıĢıma(PL) yöntemiyle de 

yapının Indiyum oranı tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda yapının dedektör uygulaması 

için elveriĢli olabileceği tespit edildi. 

 

Bu ÇalıĢma 2001K120590 nolu DPT projesi tarafından desteklenmiĢtir. 
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Yüksek-Tc Süperiletkenlerin M-H Eğrilerinde Süperiletkenlik ve Manyetizmanın Nicel 

veya Yarı Nicel Analizi 
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Bazı yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin M-H eğrilerinde ilk artan alan durumundan sonra 

manyetizasyon iĢaret değiĢtirmekte ve manyetizasyon uygulanan alanla aynı iĢaretli, alanın 

fonksiyonu olarak artmaktadır. Bu olay literatürde “coexistence of supercondcutivity and 

magnetism” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalıĢmada süperiletken durumdaki toplam 

manyetizasyon süperiletkenlik ve normal durum manyetizasyonu olarak ele alındı. Bu kavram 

kullanılarak süperiletkenlik ve paramanyetizmanın birlikte ortaya çıktığıi Ģu deneysel veriler 

teorik olarak yeniden türetildi 

 

 Sandu et al. [Pyhys. Rev. B 74, 184511 (2006)], 

Quin et al. [Phys. Rev. B 50, 4086 (1994)]  

Sandu et al. [J. Supercond. Incorp. Novel Magn. 17, 701 (2004)]. 
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Hava Ortamında Farklı Sıcaklıklarda TavlanmıĢ CdS Filmlerinin Yapısal, Elektriksel, 

Optik Özelliklerinin Ġncelenmesi 
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GeçmiĢte olduğu gibi günümüz dünyasında da büyük bir problem olarak karĢımıza çıkan 

enerji üretiminin çözümünde yarıiletken güneĢ pilleri küçümsenemeyecek ölçüde katkı 

sağlamaktadır. Her geçen gün yarıiletken güneĢ pillerinin farklı alanlarda kullanımı 

artmaktadır. Bu kullanımın daha da artması için güneĢ pili teknolojisindeki tekniklerin 

geliĢtirilmesi ve kullanılan yarıiletken malzemelerin kaliteli olması gerekmektedir. Bu 

malzemelerin içerisinde özellikle yarıiletken hetero-eklem güneĢ pillerinde pencere materyali 

olarak kullanılan CdS filmleri, hem kolay elde edilebilir olması hem de yasak enerji aralığının 

görünür bölgeye düĢmesi açısından ilgi çekmektedir. Bu materyalin elektrik, optik ve yapısal 

özellikleri pil verimini olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir. CdS filmlerinin kalitesi 

fiziksel özelliklerinin incelenmesi ile belirlenmektedir.  

Bu çalıĢmada ultrasonik kimyasal püskürtme tekniği ile 300±5 ºC taban sıcaklığında elde 

edilen CdS filmleri 200–450±2 ºC sıcaklıkları arasında üç saat ısıl tavlama iĢlemine tabi 

tutulmuĢtur. Ham ve tavlanmıĢ filmlerin kristal yapıları, elektriksel özdirençleri ve bazı 

fiziksel özellikleri de belirlenmiĢtir. Bu incelemeler sonucunda termal tavlamanın CdS 

filmlerinin fiziksel özellikleri üzerinde önemli bir etki yarattığı belirlenmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler:  CdS filmleri, elektrik-optik özellikler, XRD, yapılanma katsayısı, 

dislokasyon. deformasyon   
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Islak AĢındırma Tekniği Kullanılarak Hazırlanan Si-katkılı GaAs yüzeyinin AFM 

Analizi 
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Bu çalıĢmada Molecular Beam Epitaxy (MBE) tekniği ile büyütülen Si katkılı (~10
18

 cm
-3

) n-

tipi GaAs numunesi oda sıcaklığında sitrik asit/hidrojen peroksit (C6H8O7:H2O2) çözeltisi 

kullanılarak ıslak aĢındırılmıĢtır. Bilindiği gibi H2O2 (hidrojen peroksit) GaAs yüzeyine 

oksitleyici olarak etki ederken C6H8O7 (sitrik asit) oksit tabakayı kaldırma iĢlemini 

gerçekleĢtirir. Oda sıcaklığında 1:1 hacim yoğunluklu sitrik asit/hidrojen peroksit 

(C6H8O7:H2O2) çözeltisi numuneden dakikada 89,4Å kalınlığındaki bir tabakayı 

kaldırmaktadır. Yaptığımız iĢlem sonucunda 25dak:2235Å, 50dak:4470Å, 75dak:6705Å, 

100dak:8940Å, 125 dak:11175Å, 150dak:13410Å kalınlıktaki tabakaları yüzeyden 

kaldırdıktan sonra sırası ile AFM ölçümleri alınmıĢtır. AFM ölçümleri sonucunda yüzey 

morfolojisindeki ve rms(root mean square) değerlerindeki değiĢimler gözlenmiĢtir. 
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LaN ın Ab-initio Yöntemle  Ġncelenmesi 

 

 

 

Y. O. Ciftci, K. Çolakoglu, E. Deligoz 

 Gazi University, Department Of Physics, Teknikokullar,06500,Ankara,TURKEY 

 

 

 

Bu çalıĢmada, La VASP (Viena Ab-initio Simulation Package) proğramı kullanarak LaN‟ın  

yapısal, elastik, termodinamik  özellikleri düzlem dalga pseudopotansiyel ve yoğunluk 

fonksiyonu teorisine dayanan ab initio metotla hesaplandı. LaN‟ın örgü parametreleri, bant 

yapısı, elastik sabitleri, Debye sıcaklığı, erime sıcaklığı ses hızları, Zener anizotropi faktörü, 

Young ve Shear modülleri, Poisson oranları hesaplandı. Elde edilen sonuçlar  mevcut 

deneysel ve teorik sonuçlarla kıyaslandı. 
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Atomik Kuvvet Mikroskopu ile Al0.43Ga0.57N Çok Katmanlı Yapının Tavlama 

Sıcaklığına Bağlı Olarak Yüzey Özelliklerinin Ġncelenmesi 
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Metal organic chemical vapor deposition (MOCVD) tekniği ile c-yönelimli safir (Al2O3) 

alttaĢ üzerine büyütülen AlxGa1-xN (x=0.43) çok katmanlı yapı (heterostructure), yüksek 

sıcaklık aralığı (1000-1200 
o
C) Nitrojen ortamında yapılan uzun süreli (30 dak.) her tavlama 

sonrası yüzey morfolojisindeki değiĢimi, Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM) ile araĢtırıldı. 

Tavlama sıcaklığın 1100 
o
C artıĢına kadar yüzeyde hiçbir bozulma oluĢmaz iken yüzey 

pürüzlülüğün göstergesi olan root-mean square (RMS) değerleri  0.90 nm‟den 0.82 nm‟ye 

düĢtü. 1150
 o

C tavlama sonrası ise yüzey tamamen bozuldu ve yüzey RMS değerleri 0.82 

nm‟den 2.19 nm‟ye çıktı. 
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Ġzotropik Sıvı-Nematik-Katı GeçiĢleri Yakınında Anizaldazinin Öz Isısının Kritik 

DavranıĢı 
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Anizaldazin sıvı kristalinin öz ısısının kritik davranıĢı, izotropik sıvı-nematik-katı faz geçiĢleri 

civarında incelenmiĢtir. Sıcaklığın iĢlevi olarak ölçülen öz ısı verisi kuvvet yasası bağıntısına 

göre analiz edilmiĢtir. Öz ısının kritik davranıĢını betimleyen kritik üs değerleri, nematik-

izotropik sıvı (TNI=180.5 
0
C) ve katı-nematik (TSN=168.9 

0
C) geçiĢleri için elde edilmiĢtir ve 

bu değerler modellerin öngördüğü kritik üs değerleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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Islak Öğütme Yöntemiyle Kobalt Ferrit Nanoparçacıkların Sentezi ve Manyetik 

Özelliklerinin Ġrdelenmesi 
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Literatürde ilk defa kobalt ferrit nanoparçacıklar metalik demir ve metalik kobalt kullanılarak 

ıslak öğütme yöntemiyle hazırlandı. Örneklerin yapısal ve manyetik özellikleri x-ıĢını toz 

kırınımı ve titreĢen örnek magnetometresi kullanılarak incelendi. Öğütme süresi 2 saatten 24 

saate kadar arttırıldığında tanecik büyüklüğü azalırken gerilmenin ise arttığı x-ıĢını toz 

kırınım desenlerinden gözlendi. 300K ve 5K de yapılan manyetizasyon ölçümlerinden 

literatürle uyumlu olarak doyum manyetizasyonunun azalan tanecik büyüklüğüyle azaldığı 

görüldü. 
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Kümelerin yüzeyinin hacmine oranının büyük oluĢu kataliz reaksiyonlari açısından önemli 

özellikler kazandırmaktadır. Bu nedenle oldukça küçük metal kümelerinde olağandıĢı yapılar 

ve aktiveteler gözlemlenebilir. Düzlem dalga yöntemi ve sanki potansiyel yaklaĢımları altında 

yoğunluk fonksiyeneli teorisi kullanarak farklı atomik boyutlarda ki metal kümelerini 

inceledik. Yerel Yoğunluk YaklaĢımı ve GenelleĢtirilmiĢ Gradient YaklaĢımında kullanılacak 

değis-tokuĢ potensiyelleri, var olan deneysel veriler yardımıyla sistemleri en iyi  tanımlayacak 

biçimde seçilmiĢtir.  

Ġlk olarak,  nano kümelerin kararlı yapıları elde edildi.  Yapılan incelemeler sonucunda, Au ve 

Ag nano kümelerinin kararlı yapıları düzlemsel özellik gösterirken Pt ve Cu kümelerinin ise 

atom sayılarına bağlı olarak farklı davranıĢ göstertiği bulunmuĢtur. 

Nano kümeleri oluĢturan  atom sayısı arttıkça kümeler bulk özellik göstermektedir. Bu 

çalıĢmada, nano kümeleri hesaplarken sekiz atoma kadar olan kümeleri ele aldık. Yapılan 

hesaplamalar sonucunda elde edilen metal kümelerin bağlanma enerjileri, fiziksel özellikleri 

ve titreĢim frekansları mevcut deneysel verilerle karĢılaĢtırıldı. Ag ve Au kümelerin titreĢim 

özellikleri incelenerek elde edilen yapıların kararlılığı test edildi.  Bunlara ek olarak, Au ve 

Ag kümelerinin durum yoğunluğu hesabıda yapılarak elektronik özellikleri incelenmiĢtir.    
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Faz GeçiĢleri Yakınında S-triazinde Raman Kipinin Sönüm Katsayısının Analizi 

 

 

 

D. Kavruk, H. Yurtseven 

Fizik Bölümü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 06531 Ankara 

 

 

 

 

 

 

Deneysel olarak ölçülen s-triazinin Raman kipi (II) frekanslarından elde edilen düzen 

parametresi değerleri, sıcaklığın iĢlevi olarak yumuĢak fonon-sert fonon etkileĢim modelinde 

kullanılmıĢ ve bu değerlerden sönüm katsayısı hesaplanmıĢtır. Yüksek sıcaklık-düĢük sıcaklık 

(I-II) faz geçiĢi bölgesinde s-triazinin sönüm katsayısının sıcaklığa bağlı hesaplanan değerleri, 

aynı sıcaklık aralığında Raman kipinin (II) ölçülen bant geniĢliği verisine göre analiz 

edilmiĢtir. YumuĢak fonon-sert fonon etkileĢim modelinin, s-triazinde I-II faz geçiĢi 

yakınında sönüm katsayısının kritik davranıĢını betimlediği bu çalıĢmada rapor edilmiĢtir. 
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Metal-Fatalosiyanin (MPc)’in Nanoyapılarının SAXS Yöntemi ile Ġncelenmesi ve 

Modellenmesi 

E. Umut
1
, P. Batat

1
, S. Ġde

1
, M. Kriechbaum

2
, T. Ceyhan

3
, Ö. Bekaroğlu

4 

 
1
Fizik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara 

2
 Institude of Biophysics and X-ray Structure Research, Austrian Academy of Sciences, Graz, 

Austria 
3
Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, GATA, Etlik, Ankara 

4
Kimya Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 

 

 

Ġlginç optik ve elektriksel özelliklere sahip fatalosiyaninler, keĢfedilmesinden bugüne 

fizikçilerin, kimyacıların ve endüstriyel bilimcilerin büyük ilgisini çekmiĢ, bu nedenle sıkça 

çalıĢılan makromoleküler yapılardan biri olmuĢtur. Kristal, sıvı kristal, kompozitler ve çözelti 

halinde bulunabilen bu malzemeler ayrıca moleküler epitaksi, Langmuir-Brodgett (LB) ve spin-

coating gibi yöntemlerle polimer ince film halinde de hazırlanabilmektedir. Fatalosiyaninler 

sahip oldukları yüksek fotoiletkenlik ve çizgisel olmayan optik özelliklerinden dolayı xerografi 

(Laser printer, fotokopi), optik bilgi depolama (CD'ler), güneĢ enerjisi dönüĢümü
[1]

 gibi 

alanlarda, metal iyonu içeren bileĢiklerinin (MPc) oksijeni indirgeme yeteneği sayesinde ise 

yakıt hücrelerinde
[2]

 katalizör olarak ve bunun yanısıra nükleer kimya, moleküler manyetizma, 

gaz sensörleri ve elektrokromik göstergelerde kullanılmaktadırlar
[3]

.  

Bu çalıĢmada  %1 „lik ethanol içeren 5 ml trikloromethan/kloroform ve benzen içinde çözünen 

Lutesyumfatalosiyanin (LuPc2) moleküllerinin
[4]-[6]

 (10
-4 

mol) oluĢturdukları nano-yapılar 

SAXS (küçük açı x-ıĢınları saçılma) yöntemi ile incelenmiĢtir. Ölçümler, Avusturya-Graz‟da, 

Nanosistem AraĢtırma ve Biyofizik Enstitüsü‟nde, Hecus-SWAXS deney sistemi kullanılarak 

yapılmıĢtır. Örnek-dedektör arası uzaklık d=27,8 cm olmak üzere,  λ=1,54 Ǻ dalgaboylu CuKα 

ıĢını kullanılarak alınan ve saçılma vektörü q=0,13-0,58 Ǻ
-1

 aralığında değerlendirilen 

verilerden, nanoparçacıkların jirasyon yarıçapları ve Ģekillenimleri belirlenmiĢ, bu veriler 

GNOM
 
ve DAMMIN

[7]
 programları yardımıyla ab-initio yöntemiyle modellenmiĢtir. T=25

o
C-

60
o
C aralığındaki sıcaklık değiĢimlerine bağlı time resolved ölçüm sonuçları karĢılaĢtırmalı 

olarak verilmiĢtir. 

 
1 

Palmgren, P. et al., Solar Energy Materials and Solar Cells, 90, 12, (2006) 
2 

Zhao, F.  et al., Electrochemistry Communications, 7, 12 , (2005) 
3 

McKeown, N. B.,  Phthalocyanine Materials Cambridge University Press, (1998) 
4
Ceyhan, T. et al, J.Porphyrine and  Phthalocyanines., 8, 1383, (2004) 

5
Ceyhan, T. et al, J.Porphyrine and  Phthalocyanines, 9, 423, (2005) 

6
Ceyhan, T. et al, Chemistry Communications., 320-322, (2006) 

7
Svergun, D.I. et.al,. Biophysical Journal , 76, 2879,(1999) 
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2,6-diacetilpiridindihidrazon’nun nikel(II) kompleksinin sentezi, kristal yapısı ve 

biyolojik aktiviteleri 

 

 

N.B. Arslan
1
, C. Kazak

1
, A. D. Azaz

2
, S. Celen

2
, H. Namlı

2
, O. Turhan

2
 ve R. Kurtaran

2
 

1
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Universitesi, Samsun 

2
Biyoloji ve Kimya Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesi, Balıkesir Universitesi, Balıkesir 

  

 

 

 

2,6-diacetilpiridindihidrazon (L) ile Ni(II) kompleksi hazırlandı ve yapısı, elemental 

analizler, IR, elektronik spektrum ve tek kristal x-ıĢını kırınımı yoluyla tanımlandı. (NO3) 

[NiL2], tetragonal P- 4 21 c uzay grubunda kristallendi. Kompleksin koordinasyon 

küresinde altı azot atomu vardır ve merkezdeki nikel(II) iyonu bozulmuĢ bir oktahedral 

geometriye sahiptir. Ligandın ve komplekslerinin antibakteriyel özellikleri 

araĢtırılmaktadır. 

 

 

N

NN
H2N NH2

N

N N
NH2H2N

Ni

(NO3)-

                     
 

 

 

Anahtar kelimeler: Kristal yapı analizi, Ni(II) kompleksi, antibakteriyel aktivite. 
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Islak Öğütme Yöntemiyle Baryum Ferrit Nanoparçacıkların Sentezi ve Manyetik 

Özelliklerinin Ġrdelenmesi 
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Fizik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversites,i Beytepe, Ankara 

 

 

 

 

 

 

 

Literatürde ilk defa baryum ferrit nanoparçacıklar metalik demir ve metalik kobalt 

kullanılarak ıslak öğütme yöntemiyle hazırlandı. Örneklerin yapısal ve manyetik özellikleri x-

ıĢını toz kırınımı ve titreĢen örnek magnetometresi kullanılarak incelendi. Öğütme süresi 2 

saatten 36 saate kadar arttırıldığında tanecik büyüklüğü azalırken gerilmenin ise arttığı x-ıĢını 

toz kırınım desenlerinden gözlendi. 300K ve 5K de yapılan manyetizasyon ölçümlerinden 

literatürle uyumlu olarak doyum manyetizasyonunun azalan tanecik büyüklüğüyle azaldığı 

görüldü. 
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GaAs(001)-α2(2x4) ve InP(001)-α2(2x4) yüzeylerinde Bi’ un Adsorpsiyonu 
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Biz bu çalıĢmada GaAs(001)-α2(2x4) ve InP(001)-α2(2x4)‟ün atomik ve elektronik yapıları 

için ab initio yoğunluk fonksiyonel hesaplamalarını sunduk. Bu hesaplamalarda =1/4 ML Bi 

için üç yapısal model  hesaba katıldı: (i) Birinci atomik tabakadaki Bi-dimer, (ii) ikinci atomik 

tabakadaki Bi-dimer, (iii) birinci ve üçüncü tabakalarda InP için mix Bi-In dimer , GaAs için 

Bi-As mix dimer. Teorik çalıĢmalar iki yapı için de birinci tabakadaki Bi-dimerinin diğer 

durumlara göre enerjitik olarak daha uygun olduğunu gösterdi. Ayrıca bu çalıĢmada bu 

yapıların elektronik yapıları ve yüzey durumlarının orbital karaktreristikleri de sunuldu. 
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N,N-DĠALKĠL-N’-(4-FLORO)BENZOĠLTĠYOÜRE BĠLEġĠKLERĠN KRĠSTAL VE 

MOLEKÜL YAPILARININ X-IġINLARI KIRINIMI ĠLE BELĠRLENMESĠ 

G. Kavak
1,2

, S. Özbey
2
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3 
ve N. Külcü

3
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3
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N,N-dialkil-N’-(4-floro)benzoiltiyoüre bileĢikleri ucuz ve kolay bulunabilir baĢlangıç maddelerinden 

yüksek bir verimle sentezlenebilmektedir [1].   

Benzoiltiyoüre türevleri geçiĢ metal iyonları ile suda çözünmeyen nötral kompleksler oluĢturdukları 

için metallerin anorganik matrikslerinden zenginleĢtirerek ayrıĢtırılmasında tercihli olarak 

kullanılmaktadır[2].  Bu yolla, eser miktarlardaki geçiĢ metalleri, özellikle de soy metalleri [3,4], grup 

halinde çöktürülerek zenginleĢtirilebilmekte, daha sonra ya bir organik çözücü yardımıyla 

özütlenebilmekte ya da uygun deneysel koĢullarda kromotografik olarak birbirinden 

ayrıĢtırabilmektedirler [5].   

Bu çalıĢmada   yeni sentezlenen  N,N-dimetil–N’-(2-metilbenzoil) tiyoüre, C11H14N2SO, (I) , N,N-

dibütil–N’-(2-metilbenzoil) tiyoüre, C17H26N2SO, (II) ve N,N-dihekzil–N’-(2-metilbenzoil) tiyoüre, 

C21H34N2SO, (III) bileĢiklerinin kristal ve molekül yapıları X ıĢınları kırınımı ile aydınlatıldı.  BileĢik 

(I) ve (III)  monoklinik  P21/c uzay grubunda kristalleĢirken  bileĢik (II) ise ortorombik Pnaa uzay 

grubunda  kristalleĢmiĢtir. Kristal içerisinde moleküller kuvvetli  N-H…S hidrojen bağı ile dimerik 

yapı oluĢturmuĢtur. Ayrıca kristal içinde kısa mesafeli molekül içi hidrojen bağına da rastlanmıĢtır. 

 

1. Binzet G, “Benzoiltiyoüre Türevleri ile Metal Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri”,  doktora 

tezi (devam ediyor).  

2. König K. H., Schuster  M., Steinbrech B.,  Schneeweis G., und Schlodder R., “N,N-dialkyl-N′ 

benzoylthioharnstoffe als selektive Extraktionsmittel zur Abtrennung und Anreicherung von 

Platinmetallen”, Fresenius J. Anal. Chem., 321, 457-460, (1985). 

3. Vest P., Schuster M. und König K.-H., “ Solvent extraction of gold with N-substituted 

benzoylthioureas”, Fresenius J. Anal. Chem., 341, 566-568, (1991). 

4. Aygün R.S., Merdivan M. and Külcü  N., 1997, Determination of Platinium, Palladium and 

Rhodium in Pt-Catalysts by High Performance Thin Layer Chromatography Using Densitometry, 

Microchim.Acta, 127, 233-238. 

5. König  K. H., Schuster  M., Schneeweis G. und Steinbrech,  B., “ Zur Chromatographie von 

Metallchelaten”, Fresenius Z. Anal Chem., 319, 66-69, (1984).
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