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Ni-Co-Mn-Al İnce Filmlerinin Yapısal ve Manyetik Özellikleri 

M. M. Çiçek1, N.Teichert2, A.Hütten2, E.Yüzüak3, İ. Dinçer1 ve Y. Elerman1 

1Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Beşevler, Ankara, Türkiye  
2Bielefeld Üniversitesi, Fizik Bölümü, Spintronik Merkezi,33615 Bielefeld Almanya                                        

3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknolojisi Mühendisliği Bölümü, Nanoteknolojiler 

Anabilim Dalı, 53100 Merkez, Rize, Türkiye 

Ni-Mn tabanlı Ferromanyetik Şekil Hafıza alaşımları son zamanlarda manyetik soğutma, sensör 

uygulamaları, manyetodirenç özellikleri açısından aktif şekilde çalışılmaktadır. Bu alaşımlar 

genel olarak martensit yapısal faz geçişi göstermekte olup; yüksek sıcaklık düşük simetrili 

austenite fazdan, düşük sıcaklık yüksek simetrili tetragonal faza geçiş yapmaktadır. Yapısal faz 

geçişini ile birlikte manyetik faz geçişi gösteren bu malzemelerde her iki faz geçişinin belirli 

sıcaklık aralığında üst üste getirilmesi ve manyetik alan altında geçiş sıcaklığındaki değişimin 

yüksek olması teknolojik uygulamalar açısından önem arz etmektedir [1]. Bu alaşımlar 

içerisinde Ni-Co-Mn-Al alaşımları, alaşımı oluşturan elementlerin ucuz olması, yapısal ve 

manyetik özelliklerinin Co katkılanması ile kontrol edilebilmesi ve üstün mekanik 

özelliklerinden dolayı uygulamalar açısından önemlidir.  Kainuma ve arkadaşları tarafından 

yapılan çalışmada NiCoMnAl alaşımlarının manyetik alan altında geçiş sıcaklığındaki değişim 

-3.6 K/T olarak belirlenmiştir [2]. Rios ve arkadaşları ise polikristal NiCoMnAl ince filminde 

bu değişimi -2.1 K/T olarak belirlemişlerdir [3]. Bu çalışmada ise Ni-Co-Mn-Al polikristal ince 

filmlerin manyetik ve yapısal özellikleri incelenmiştir. Ni-Co-Mn-Al ince filmler ısısal olarak 

oksitlenmiş Si alttaş üzerine, farklı alttaş sıcaklıklarında magnetron sıçratma yöntemi ile alaşım 

hedeften üretilmiştir. Üretilen ince filmlerin kompozisyon ve kalınlık ölçümleri Taramalı 

Elektron Mikroskobu (SEM) ile ölçülmüş olup, yapısal karakterizasyonu Bragg-Brentano 

yöntemi ile Cu Kα1,2 hedefli, x-ışını kırınım metresi kullanılarak yapılmıştır. Yapısal faz geçişi 

hakkında bilgi alabilmek için sıcaklığın azalması ve artması yönünde olmak üzere 4 nokta 

kontak yöntemleri ile direnç ölçümleri yapılmıştır. İnce filmlerin manyetik özelliklerini 

belirlemek için Titreşimli Örnek Manyetometresi (VSM) kullanılmıştır. Farklı manyetik alan 

altında sıcaklığa bağlı mıknatıslanma değişimleri ve farklı sıcaklıklarda histerisiz eğrileri, 

manyetik alanın ince film düzlemine paralel uygulanması ile elde edilmiştir. Sonuç olarak, Ni-

Co-Mn-Al ince filmlerin yapısal ve manyetik özellikleri incelenmiş olup, manyetik alan 

altındaki sıcaklık değişimi 11.5 K/T olarak ölçülmüştür.  

Kaynakça 

[1] Guang-Hua et al., Rare. Met. 34, 527 (2015) 

[2] R. Kainuma et al., Appl. Phys. Lett, 88, 192513 (2006) 

[3] S.Rios et al., Appl. Phys. Lett, 103, 132404 (2013) 
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Elektrokromik Renklenme- Şeffaflaşma Döngüsü Sırasında WO3 İnce 

Filmlerin Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi Analizi 

Gamze ATAK, Özlem DUYAR COŞKUN 

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, İnce Film Hazırlama ve Karakterizasyon Laboratuvarı, 

Beytepe, 06800, Ankara 

gbaser@hacettepe.edu.tr, duyar@hacettepe.edu.tr 

Gelen ışığın ve güneş enerjisinin kontrolü, optik özelliklerini değiştiren malzemeler tarafından 

sağlanabilir. Bu tür malzemeler kromik malzemeler olarak adlandırılır. Eğer malzemeye 

uygulanan potansiyel farkı ile optik özelliklerini değiştiriyor ise elektrokromik malzemeler 

olarak adlandırılır [1]. Ekranlar, mimari camlar, aynalar gibi kullanım alanlarına sahip 

elektrokromik kaplamalar/aygıtlar günlük hayatımızda yerini almaya başlamıştır.  

Yüksek renklenme verimi, kimyasal kararlılık ve uzun çevrimler boyunca yüksek optik 

modülasyon özelliği gösteren katodik elektrokromik malzemelerin başında WO3 ince filmler 

gelmektedir [2].  Bu çalışmada RF magnetron kopartma yöntemi ile ITO kaplı cam alttaşlar 

üzerine büyütülen WO3 ince filmlerin, renklenme ve şeffaflaşma durumları empedans 

spektroskopisi ile incelenmiştir. WO3/ITO/cam konfigürasyonu çalışma elektrotu olarak 

kullanılmış, çözelti içerisindeyken çalışma elektrotuna çok küçük bir AC gerilim (10 mV) 

uygulanarak frekans taranmış ve gözlenen tepki farklı çizim modlarında elde edilmiştir. ITO 

ince filmi, WO3/ITO arayüzeyi ve WO3/çözelti arayüzeyi için uygun devre elemanları 

belirlenmiştir. Elektrokimyasal empedans spektroskopisi analizi ile elektrokromik sürecin 

eşdeğer devre ile modellenmesi amaçlanmıştır. 

Kaynakça 

[1] C.G. Granqvist, Handbook of Inorganic Electrochromic Materials, Elsevier, Amsterdam, 1995.   

[2] C.G. Granqvist, E. Avendano, A. Azens, Electrochromic coatings and devices: survey of some recent advances, 

Thin Solid Films 442 (2003) 201–211 (https://doi.org/10.1016/S0040-6090(03)00983-0) 
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Yansıma Önleyici İnce Film Geliştirilmesi 
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Kızılötesi bölgede görüntüleme sistemlerinde optik pencere olarak kullanılan Ge kristali yüksek kırılma 

indisine (10µm için 4.00) sahiptir.  Bu nedenle, Ge optiklerin yüzeyinden %50 ’nin üzerinde Fresnel 

yansıma kayıpları meydana gelmekte ve optik geçirgenliği 10µm dalgaboyunda %46 civarında 

gerçekleşmektedir. İnce film yansıma önleyici kaplamalar (ARC) sayesinde malzeme üzerine gelen 

ışığın yüzeyden yansıması azaltılıp, iletilen ışık yoğunluğunu arttırarak optik geçirgenlik 

artırılabilmektedir. Hedeflenen spektral bölgede yüksek geçirgenlik sağlayacak ARC filminin kırılma 

indisinin yanı sıra kaplama kalınlığı da önemli role sahiptir. 

Bu çalışmada; RF magnetron püskürtme sistemi ile 8-12 m dalgaboyu aralığı için Ge optik pencere 

üzerine tek katman ZnS yansıma önleyici ince filmler 3 mTorr basınçta ve 100 °C alttaş sıcaklığında 

kaplandı. ZnS/Ge ince filmlerin 850 nm ve 1195 nm olan optik kalınlıkları iğneli profilometre ile 

belirlendi. Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR) ile Ge/ZnS ince filmlerinin optik 

geçirgenlikleri, sırasıyla, %65 ve %80 civarında olduğu belirlendi. Ölçülen XRD deseninden ZnS 

filmlerinin (002) yöneliminde hegzagonal yapıda büyüdüğü gözlendi. Atomik Kuvvet Mikroskobu 

(AFM) yardımı ile 3×3 µm2 alandaki yüzey morfolojisi incelendi; yüzey pürüzlülükleri, sırasıyla, 2,18 

nm ve 2,48 nm olarak hesaplandı ve homojen düzgün yüzeye sahip olduğu görüldü. Yapılan bant testi 

sonucunda ARC filmlerin yüzey tutunmalarının iyi olduğu gözlendi. Çalışmamızda geliştirilen 1195 nm 

kalınlıklı ZnS ince filmin kızılötesi görüntüleme de 8-12 m dalgaboyu aralığı için uygun yansıma 

önleyici film olduğu değerlendirildi.   

 

 

 

 

 

 

 

Teşekkür: Bu çalışma 2016K121220 nolu proje ile Kalkınma Bakanlığı, 115F048 nolu proje ile TÜBİTAK tarafından 

desteklenmektedir. 
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LaCrO3 Perovskit Yapısının Band Aralığının Geçiş Elementleriyle (Co, Pd, 

Ir) Değiştirilmesi 

Ö. Polat1), Z. Durmus2), F. M. Coskun3), M. Coskun3), A. Turut3),  

1) Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Istanbul Kultur University, 34156 Bakirkoy, 

Istanbul, Turkey 

2) Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biotechnology, Bezmialem Vakif University, 34093 

Fatih, Istanbul, Turkey 

3) Faculty of Engineering, Department of Engineering Physics, Istanbul Medeniyet University, 34700 Uskudar, 

Istanbul, Turkey 

 

 

Perovskit yapıların sıradışı özellikleri, yüksek dielektrik katsayıları, multiferriok, fotovoltaik 

vb, pek çok önemli buluş için yeni kapılar açmıştır. Bu malzemeler özelliklerini sahip oldukları 

kristal yapılardan alırlar. Bu yüzden eğer kristal yapıları değiştirilebilirse bu özelliklerde 

değiştirilebilir. Literatürde katı yakıt hücrelerinde, katalitik dönüştürücülerde, sensörlerde 

LaCrO3 (LCO) en çok çalışılan pervoskit olarak karşımıza çıkar. Bizler yaptığımız çalışmada 

geçiş elementleri olan Co, Pd ve Ir’un LCO yapısındaki Cr atomunun yerine %1 ile %10 arası 

değiştirerek katkıladık. Elde edilen malzemeler XRD, FTIR, SEM, UV-Vis spektrometer ile 

çalışıldı. Çalışmalarımız LCO’un bant aralığının 3.4 eV dan 2.66 eV kadar düşürülebileceğini 

göstermiştir. Yapılan çalışma bant aralığı değiştirilen LCO’nun daha farklı araştırma 

alanlarında, elektronik ve optik cihazlarında, su ayrıştırıcı fotokatalizörlerde ve güneş 

gözelerinde de kullanılabileceğini göstermektedir.        
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Sol-Jel Yöntemiyle Üretilen Titanyum-Dioksit İnce Filmlerin Kalınlığa 

Bağlı Optiksel ve Yapısal Özelliklerin İncelenmesi 

 

Özge GÜLLER, Elif PEKSU, Hakan KARAAĞAÇ 

 

Fizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak, 34469, İstanbul 

 

Çeşitli yarıiletken malzemeler arasında titanyum-dioksit (TiO2), sahip olduğu geniş yasak enerji 

aralığı, yüksek kimyasal kararlılık, düşük maliyet ve çevreye zararsız oluşu nedeniyle en iyi foto-

katalitik ve fotovoltaik performans gösteren malzemelerin başında yer alır. Farklı uygulama 

alanlarında yaygın olarak kullanılmakta olan TiO2’in, son zamanlarda özellikle üstün optiksel, 

elektriksel ve foto-elektrokimyasal özelliklerinden dolayı güneş pillerinde ince film olarak 

kullanımı ön plana çıkmaktadır. TiO2 ince filmlerinin hazırlanmasında kullanılan farklı yöntemler 

ve parametreler filmin yapısal ve optiksel karakteristiğinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, 

son derece basit ve ucuz bir yöntem olan sol-jel yöntemi ile TiO2 ince filmlerin kalınlığa bağlı olarak 

optiksel ve morfolojik özellikleri incelendi. Kaplamalar iletken florin katkılı kalay-oksit (FTO) 

alttaş üzerine daldırma kaplama tekniği ile yapıldı. Kaplama kalınlığına bağlı olarak hazırlanan 

filmlerin yansıma ve geçirgenlik özellikleri araştırıldı. Buna göre görünür bölge dalga boylarında 

kaplama kalınlığı arttıkça geçirgenliğin azaldığı yansıtma özelliğinin ise arttığı görüldü. Ayrıca 

atomik kuvvet mikroskobu aracılığıyla hazırlanan filmlerin yüzey pürüzlülüğü incelenerek sonuçlar 

değerlendirildi. Buna ek olarak solüsyon yaşlandırmanın optik ve morfoloji özellikler üzerine 

etkisinin ne olacağı araştırıldı. Sonuçlar değerlendirilerek en uygun parametreye sahip film ile TiO2 

nanoçubuklar üretilmiştir. Üretilen bu nanoçubukların bir uygulaması olarak TiO2-

nanoçubuk/CZTS çekirdek-kabuk mimarisine sahip bir güneş hücresi tasarlanarak performansı 

incelenmiştir. 
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Al/P3HT/p-Si (MPS) Schottky Diyotların Akım-Gerilim 

Karakteristiklerinin Düşük Sıcaklık Aralığında İncelenmesi 

Merve Çotuk1, Esra Yükseltürk1, M. Mahir Bülbül1, Sedat Zeyrek2 

1Gazi Üniversitesi, Fizik Bölümü, 06500, Ankara 
2Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü 43100, Kütahya  

Organik yarıiletken malzemeler, ince film elektroniğinde geniş bir uygulama alanına 

sahiptirler [1], [2]. Yarı iletken cihazlardan oluşan organik/ polimer malzemeler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu cihazlar yüksek güç çevrim verimliliği, yüksek esneklik, düşük maliyet, 

düşük sıcaklık işleme ve hafif ve esnek alt taşlarıyla geniş alan uygulamalarında 

kullanılabilirliği gibi birçok avantajları vardır [3]–[5]. Schottky diyotunun performansı, bir 

metal-organik yarıiletken ekleminin elektriksel ve elektronik karakteristiklerine bağlıdır. 

Bu çalışmada Al/P3HT/p-Si (MPS) Schottky engel diyotların (SBD) elektriksel 

karakteristikleri, akım-voltaj (I-V) ölçüm metodu kullanılarak düşük sıcaklık aralığında (160-

300 K) incelendi. Doğru ön-gerilim I-V ölçümlerinden idealite faktörü (n), sıfır-beslem engel 

yüksekliği ( Bo), seri direnç (Rs) ve şönt direnç (Rsh) değerleri hesaplandı ve tüm bu 

parametrelerin sıcaklığa oldukça bağlı olduğu gözlendi. İdealite faktörü (n) değerleri sıcaklık 

artarken azalırken, bo değerlerinin azaldığı gözlendi. Ayrıca metal ile yarıiletken arasında 

büyütülen P3HT tabakanın bu temel elektriksel parametreler üzerine etkisi araştırıldı.   

Kaynakça  

[1] N. S. Sariciftci, “Organic Semiconductors,” in Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, 

Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2014., pp. 1-7. 

[2] F. Yakuphanoglu, “Controlling of silicon–insulator–metal junction by organic semiconductor polymer thin 

films ,” Synthetic Metals, vol. 160, no. 13, pp. 1551–1555, 2010. 

[3] S. Güneş, H. Neugebauer, and N.S. Sariciftci, “Conjugated Polymer-Based Organic Solar Cells,” Chemical 

Reviews, vol. 107, no. 4, pp. 1324-1338, Apr. 2007. 

[4] B. Gunduz, I.S. Yahia, and F. Yakuphanoglu, “Electrical and photoconductivity properties of p-Si/P3HT/Al 

and p-Si/P3HT:MEH-PPV/Al organic devices: Comparison study”, Microelectronic Engineering, vol. 98, pp. 41-

57, Oct. 2012. 

[5] Q. Ye and C. Chi, “Conjugated Polymers for Organic Solar Cells,” in Solar Cells – New Aspects and Solutions, 

InTech, 2011 
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SiC Alttaş Üzerine Büyütülen Yarı-Yalıtkan GaN Tampon Tabakanın 

Willamson-Hall Modelleriyle Araştırılması 

Orkun SARIARSLAN1, M. Kemal ÖZTÜRK1, Durmuş DEMİR1, Hamit ALYAR1, Hüseyin 

ÇAKMAK1, Engin ARSLAN1, Süleyman ÖZÇELİK1, Ekmel ÖZBAY2 

1 Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi 

2 Bilkent Üniversitesi 

Epitaksiyel olarak büyütülen Galyum Nitrür (GaN) tampon tabaka ve ara tabaka yüksek mozaik 

kusurlarına rağmen Azot temelli elektronik aygıtlar için çok avantajlı bir kullanıma 

sahiptir.GaN büyütmede alttaş ve tabakalar arasındaki termal genleşme sabiti farkından 

gerilmeler olduğu bilinmektedir. Bu durum; başarılı büyütmeyi engellediği gibi yüksek oranda 

kalıcı gerilmeler oluşturur. Bu nedenle, yapılan çalışmada literatürde önemli bir konu olan 

yüksek dirençli (>108) GaN tampon tabakalar çalışıldı. 

Bu çalışmada;SiC alttaş üzerine yarı yalıtkan GaN(SI-GaN) tampon tabakası, Metal Organik 

Buhar Faz Epitaksi (MOCVD) kullanılarak büyütüldü. Hekzagonal yapıdaki SI-GaN tampon 

tabakalar Yüksek Çözünürlüklü X Işınları Difraktometresi (HRXRD) kullanılarak analiz edildi. 

HRXRD ile düzlem içi ve dışı yansımaların pozisyonu ve genişlemesi yarı deneysel metotlar 

kullanılarak araştırıldı. Vida ve kenar dislakasyonunun nedeni olarak bilinen kalıntı gerilme 

hesaplaması için Willamson-Hall metotları kullanıldı. Bu metotlar kullanılarak SI-GaN tampon 

tabaka örneklerinin izotropik ve anizotropik davranışları araştırıldı. Metotlar arasında 

mükemmel bir uyum gözlendi. Elde edilen sonuçlara göre büyük kristal boyutuna, düşük 

gerilme değerine ve düşük enerji yoğunluğuna sahip olan örnek ideal tampon tabaka kullanımı 

için önerildi. 
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Cu:ZnO İnce Filmlerin Geliştirilmesi: DC Püskürtme Gücünün 

Etkisi 

Ali Emre GÜMRÜKÇÜ2,3, Halil İbrahim EFKERE2,4, Alp Deniz YAMAN2,3, Ahmet Serhat 

DİNÇER2,3, Buse CÖMERT2,3 ve  Süleyman ÖZÇELİK1,2  

1 Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar,06500, Ankara 

2 Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, 06500, Ankara 

3 İleri Teknolojiler A.B.D., Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, 06500, Ankara 

4 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D., Gazi Üniversitesi, Teknikokullar,06500, Ankara 

 

ZnO sahip olduğu geniş bant aralığı (3.37 eV) ve yüksek eksiton bağlanma enerjisi (60meV) 

ile en önemli II-VI grubu yarıiletken bileşiklerden biridir (1,2). Piezoelektrik güç çeviricileri, 

gaz sensörleri ve güneş hücreleri gibi geniş uygulama alanlarına sahiptir (3-5). 

Bu çalışmada Cu ve ZnO hedeflerinin, sırasıyla DC ve RF eş-püskürtülmesi ile, p tipi Si alttaş 

ve cam üzerine farklı Cu katkı oranlarına sahip ince film Cu:ZnO örnekleri hazırlanmıştır. Cu’ın 

püskürtülmesinde farklı DC güç değerlerinin (5, 7 ve 9 W) (ZnO’daki Cu katkı oranının) 

üretilen filmlerin yapısal, optik ve morfolojik özellikleri üzerine etkisi, x-ışını kırınımı (XRD), 

atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve UV-Vis Spektrometre (UV) sistemlerinden elde edilen 

verilerin analizi ile belirlendi. Ayrıca filmlerin kimyasal bağ yapısı fourier dönüşümlü kızılötesi 

spektrometre (FTIR) analizleri ile değerlendirildi ve bağ yapılarında artan DC güç ile değişim 

olmadığı görüldü. Yapıdaki artan Cu oranının yüzey pürüzlülüğünü bir miktar artırdığı, 9 W 

için ise yüzey pürüzlülüğünü azalttığı, optik geçirgenliğin görünür bölgede 5 ve 9W için 

ortalama %17, 7 W katkısı için ise ortalama %35 civarında azaldığı bununla birlikte parçacık 

büyüklüğünü artırdığı belirlendi. Ayrıca, Cu katkısının enerji bant aralığını maviye kaydırdığı 

tespit edildi. 

 

Teşekkür: Bu çalışma, 2016K121220 nolu proje ile Kalkınma Bakanlığı tarafından 

desteklenmiştir. 
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BaScO3 Bileşiğinin Yapısal ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi 

A. Gencer1,2, G. Sürücü1,3,4 

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, 06800, Ankara 
2 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Fizik Bölümü, 70100, Karaman 

3 Ahi Evran Üniversitesi, Elektrik ve Enerji Bölümü, 40100, Kırşehir 
4 Gazi Üniversitesi, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 06500, Ankara 

Perovskite bileşikler, doğadaki CaTiO3 minerali ile aynı yapıda olup, ismini bu minarelden 

almaktadırlar. Perovskiteler, fotovoltaik güneş hücrelerinde [1], katı oksit yakıt pillerinde [2], 

fotokataliz [3] ve yüksek frekanslı kapasitör [4] uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Bu 

çalışmada Perovskit ailesinden olan BaScO3 bileşiğinin yapısal ve elektronik özellikleri Ab-

inito yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Hesaplamalarda Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi 

(DFT) hesaplamalarında yaygın olarak kullanılan VASP paket programı kullanılmış olup değiş-

tokuş enerjisi için genelleştirilmiş gradient yaklaşımı (GGA) seçilmiştir. BaScO3 bileşiğinin 

muhtemel kristalleşebileceği kübik (Pm-3m) , tetragonal (P4mm), hekzagonal (P63/mmc), 

ortorombik (Pbnm) ve rombohedral (R-3c) fazlarda toplam beş fazda incelenmiştir. Bulunan 

kararlı faz için yapısal ve elektronik özellikleri hesaplanmıştır. BaScO3’ün ortorombik 

fazındaki elektronik band yapısı grafiği örnek olarak aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 
 

Kaynakça  

[1] Green, M. A., Ho-Baillie, A. , Snaith, H. J. , “The Emergence of Perovskite Solar Cells”, Nature Photonics, 

2014,http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2014.134  

[2] Jiang, S. P. , “Development of Lanthanum Strontium Manganite Perovskite Cathode Materials of Solid Oxide 

Fuel Cells: A Review”, Journal of Materials Science, 2008, DOI 10.1007/s10853-008-2966-6  

[3] Kanhere, P. , Chen, Z. , “A Review on Visible Light Active Perovskite-Based Photocatalysts”, Molecules, 

2014, DOI 10.3390/molecules191219995  

[4] Dimos, D. , Mueller, C. H., “Perovskite Thin Films for High-Frequency Capacitor Applications”, Annu. Rev. 

Mater. Sci., 1998, https://doi.org/10.1146/annurev.matsci.28.1.397 
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CZTS Güneş Hücreleri için Pencere Katmanının Oluşturulması: RF 

Magnetron Püskürtme Tekniği ile Biriktirilen i:ZnO/SLG, AZO/SLG ve 

AZO/i:ZnO/SLG Yapılarının Özelliklerinin İncelenmesi 

Neslihan Akçay1 ve Süleyman Özçelik1,2 

1Gazi Üniversitesi, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 06500, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 06500, Teknikokullar, Ankara 

akcayneslihan@yahoo.com, sozcelik@gazi.edu.tr 

Günümüzde, ticari uygulamalarda en fazla kullanılan saydam iletken oksit (TCO) malzeme, Sn-katkılı In2O3 

(ITO)’tir. Ancak indiyumun zehirliliği ve nadir bulunan bir metal olması nedeniyle, düşük maliyetli, zehirsiz ve 

geniş bant aralığına sahip çinko oksit (ZnO) tabanlı TCO’lar, ITO’nun yerini alabilecek alternatif bir malzeme 

olarak düşünülmektedir. Bu nedenle, ZnO tabanlı saydam iletken oksitlerin, fotovoltaik hücre ve çeşitli 

optoelektronik aygıt araştırmalarındaki önemi giderek artmaktadır [1]. ZnO filmler, görünür bölgede yüksek 

geçirgenliğe sahip, direk bant aralıklı (Eg=3,37 eV) yarıiletken malzemelerdir. ZnO filmler, III. grup elementi 

alüminyum (Al) ile katkılanarak yüksek iletkenliğe sahip Al-katkılı ZnO (AZO) filmler elde edilir [2]. 

Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTS) ince film güneş hücrelerinin pencere katmanı, genellikle AZO/i:ZnO yapısında çift 

katmandan oluşur [3]. Bu çalışmada, CZTS güneş hücresinde pencere katmanı olarak kullanılması amacıyla i:ZnO, 

AZO ve AZO/i:ZnO yapıları RF magnetron püskürtme tekniği ile soda kireç camı (soda lime glass (SLG)) altlık 

üzerine biriktirilerek pencere katmanının özellikleri incelendi. Biriktirme işlemi, 150 °C altlık sıcaklığında ve 

3mTorr Ar gazı basıncında, hedef malzemelere 100 W RF gücü uygulanarak temel basıncı ~ 10-6 Torr olan 

sistemde gerçekleştirildi. AZO filmlerin biriktirilmesinde % 2 Al2O3 ve % 98 ZnO içeren hedef malzemesi 

kullanıldı. Profilometre ölçümü sonucunda i-ZnO, AZO ve AZO/i-ZnO ince filmlerin kalınlıklarının sırasıyla 55, 

603 ve 658 nm olduğu belirlendi. Filmlerin yapısal, morfolojik, optik ve elektriksel özellikleri X-ışınımı kırınımı 

(XRD), İkincil İyon Kütle Spektroskopisi (SIMS), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) analizi ve UV-VIS 

Spektroskopi ve Hall Effect ölçümleri yapılarak araştırıldı. XRD analizinden, AZO filmin 31,68° ve 56,35°’de 

sırasıyla hegzagonal yapıya ait (100) ve (110) yönelimindeki pikleri, AZO/i-ZnO filminin ise 34,36° ve 62,74°’de 

sırasıyla yine hegzagonal yapıya ait (002) ve (103) yönelimindeki pikleri verdiği  görüldü. AZO ince filmdeki 

elementlerin dağılımını belirlemek için SIMS derinlik profili analizi yapılarak film içerisinde Al, Zn ve O’nin 

homojen bir dağılım sergilediği belirlendi. AFM analizi ile i:ZnO, AZO ve AZO/i:ZnO ince filmlerin yüzey 

pürüzlülük RMS değerlerinin sırasıyla 1,10 nm, 3,75 nm ve 25,49 nm olduğu bulundu. Hall etkisi ölçümü ile, 

geliştirilen AZO ve AZO/i:ZnO filmlerin, n-tipi iletkenlik gösterdiği ve özdirenç değerlerinin sırasıyla 1,22x10-1 

Ω.cm, 1,13x10-1 Ω.cm olduğu sonucuna ulaşıldı. UV-VIS spektrum analizi sonucu, filmlerin görünür bölgede ~ % 

80 geçirgenliğe sahip olduğunu görüldü. Elde edilen geçirgenlik değerlerinden yararlanılarak AZO ve AZO/i:ZnO 

yapılarının bant aralıkları sırasıyla 3,39 eV ve 3,27 eV olarak hesaplandı. İnce film güneş aygıtı tasarımlarında, 

saydam iletken oksit pencere katmanının, gelen fotonlar için hem saydam özellik göstermesi hem de iyi elektriksel 

iletkenliğe sahip olmasının hedeflendiği dikkate alınarak geliştirilen AZO/i:ZnO yapısındaki filmlerin 

Cu2ZnSn(S,Se)4 ince film fotovoltaik geliştirmede, pencere katmanı olarak kullanımının uygun olduğu sonucuna 

varıldı.  

Teşekkür: Bu çalışma 2011K120290 nolu proje ile Kalkınma Bakanlığı, 2011K120290, 115F280 nolu projeler 

ile TÜBİTAK  ve SLG alttaş temini Şişecam A. Ş tarafından desteklenmiştir. 

Kaynaklar 

[1] Bingel, A., Steglich, M., Naujok, P., Müller, R., Schulz, U. Kaiser, N. and Tünnermann, A. “Influence of the 

ZnO:Al dispersion on the performance of ZnO:Al/Ag/ ZnO:Al transparent electrodes” Thin Solid Films, 616, 594–

600, 2016. 

[2] Liang, P., Cai, H., Yang, X., Li, H., Zhang, W., Xu, N.,Sun, J. and Wu, J. “Spectroscopic characterization of 

the plasmas formed during the deposition of ZnO and Al-doped ZnO films by plasma-assisted pulsed laser 

deposition” Spectrochimica Acta Part B, 125, 18-24, 2016. 

[3]Delbos, S. “Kesterite thin films for photovoltaics: A review” European Physical Journal Photovoltaics, 3, 
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İç Anadolu Bölgesi Kaynaklı Doğal Sepiyolit Örnekler Üzerine Bir Çalışma 

 
aDamla Karaaslan, bYoseffG.Ali Madee ,  bAybaba Hançerlioğulları,  bŞeref Turhan,  

aSemra ide 

                         a Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ,Fizik Mühendisliği Bölümü, Beytepe  Ankara 
bKastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü,.37100, Kastamonu 

Sepiyolit (Magnezyum hidrosilikat) pek çok endüstriyel üründe (hayvan gıda, farmasötik, 

seramik, çimento, tarım, kozmetik, temizlik malzemeleri, lastik vb. sanayi alanlarında) yaygın 

olarak kullanılan doğal kil mineralleridir. Türkiye’de zengin sepiyolit kaynaklarının büyük 

bölümü, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır. Bu mineraller, fosfatlı topraklar, tuz depoları, 

sülfat yapılar, zeolitler ve silisli kayalar ile etkileşerek doğal kompozit yapılar 

oluşturmaktadırlar.  

Bu çalışmada, İç Anadolu doğal kil rezervlerinden alınan üç farklı kil kompozitinin, 

fizikokimyasal özelliklerini anlayabilmek için, yapısal karakterizasyonları yapılmıştır. Yapı 

analizlerinde, moleküler ölçekten, nano ve mikrometre ölçeğine kadar yapılan incelemeler için 

XRD, SAXS, WAXS ve SEM yöntemleri kullanılmıştır.  

Oktahedral ve tetrahedral kristalin nano oluşum bölgeleri ve bu bölgelerdeki kümeleşmeler, bu 

tür kompozit yapıların fizikokimyasal özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Nano ölçekte 

küçük boyutlu, morfolojileri benzer, boyutları birbirine yakın, izomorf dağılımlı ve kısa 

korelasyon mesafelerine sahip sepiyolit yapılar fizikokimyasal açıdan çok iyi moleküler 

tutunum sağladıkları için diğer örneklere kıyasla çok daha değerlidir. Bu nedenle, sunulan 

çalışmada ağırlıklı olarak, eş zamanlı ölçümler sonucunda yapılan SAXS ve WAXS analizleri 

üzerinde durulmuştur. Bu çalışma ve yapılan karakterizasyonlar sonucunda, doğal nano 

kompozit olarak hangi rezervden alınan örneğin diğerlerine kıyasla çok daha değerli olduğu 

belirlenmiştir.  
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AlN/SiC YAPISININ GERİLME ANALİZİ  

D. Demir1, T. Ataşer1,2,  M. K. Öztürk1,  G. Kurtuluş1, S. Özçelik1 ve E. Özbay3 

1Gazi Üniversitesi, Fizik Bölümü, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 
2Balıkesir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Balıkesir 

3Bilkent Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, 06800, Ankara 

Farklı AlN kalınlıklarına sahip AlN tampon tabaka metal organik kimyasal buhar depozisyonu 

(MOCVD) ile SiC üzerine büyütüldü. Büyütülen AlN tampon tabaka kalınlıkları X ışını 

yansıma (XRR) tekniğiyle belirlendi. Daha sonra Yüksek çözünürlükü XRD (HRXRD) ile 

Williamson – Hall tekniğine dayalı USDM ve UDEDM modelleri ve XRD pik kayma 

prensibine dayalı stress ölçümleri ile zorlama (stress) hesaplandı. Sonuçlara göre modeller 

arasında uyum araştırıldı. Kalınlığı 113 nm olan AlN tabaka g zorlama değerleri  (Rocking), 2  

(2Theta) tarama ölçümleri kullanılarak hesaplandı.  Ayrıca bu iki hesap arasında uyumluluk 

incelendi.  

Tablo 1: 1583 nolu AlN / SiC  örneğinin Willimason  - Hall (UDM, USDM, UDEDM) yöntemleri ve  XRD stress 

ölçümleri ile hesaplanan stress değerleri 

 

XRD STRESS W-H 

Düzlem Stress (Gpa) 
USDM 

(Gpa) 

UDEDM 

(Gpa) 

002 2,67422047 0,648271171 0,648271171 

004 -58,9275835   

006 -11,0773824   

101 -15,1822102   

102 -30,6861297   

103 -26,8073962   

104 -29,7250912   

105 2,41283269   

 

Kaynakça  
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2. J.Q. Liu, “Analysis of Modified Williamson-Hall Plots on GaN Layers”, Chiniese Physics Letter, 

28:1, 16101-4 (2011).  
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Grafin’in Bazı Alt Moleküllerinin Elektronik ve Çizgisel Olmayan Optik 

Özellikleri 

Elif Şengöz ve Mehmet Bahat 

Gazi Üniversitesi, Fizik Bölümü, 06500, Ankara 

     Karbon atomu sp, sp2, ve sp3 hibridleşmeleri yapabildiğinden dolayı kendisi ve çoğu atomla 

bağ yapabilmektedir. Karbon atomunun allotroplarından elmas ve grafit doğada bulunmaktadır. 

2004 yılında grafitin tek tabakası olarak grafenin deneysel olarak elde edilmesi ve sıradışı 

elektronik, mekanik ve termal özelliklerinin olduğunun gösterilmesi sonucunda benzer yapılar 

üzerine çok sayıda teorik ve deneysel çalışmalar yapılmıştır [1,2].  

Grafen benzeri yapılardan biri olan grafin henüz sentezlenmemiş olmasına rağmen bazı alt yapı 

molekülleri sentezlenmiştir [3]. Grafenin en küçük alt birimi benzene (benzoid) molekülüdür. 

Grafinin en küçük alt birimi ise dehidrobenzo[12]annulen (DBA) molekülüdür. Çok sayıda 

kaynaşmış DBA molekülü grafin’in farklı alt yapılarıdır. Bu çalışmada grafin’in alt 

molekülllerinin bazı fiziksel özellikleri teorik olarak hesaplanmıştır. İncelenen en küçük 

molekül dehidrobenzo[12]annulene (C24H12) en büyük molekül ise 

hexakis(dehidrobenzo[12]annulene) (C66H18) molekülüdür. Hesaplana fiziksel büyüklükler; 

sınır moleküler orbital (HOMO ve LUMO) enerjileri, elektrik dipol moment, polarizebilite, 

anizotropik polarizebilite, ve ilk hiperpolarizebilite değerleridir. Hesaplamalar Yoğunluk 

Fonksiyonu Teorisinin (DFT) varyantlarından B3LYP’nin 6-311G(d,p) temel seti ile 

kullanılmasıyla yapılmıştır.  

 

 

[1] K. S. Novoselov et.al., Science 306, 666 (2004) 

[2] A. L. İvanovskii, Prog. in Solid State Chem. 41, 1(2013) 

[3] K. Thara et. al., J. Org. Chem. 72, 1437 (2007) 
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Al/P3HT/p-Si (MPS) Schottky Diyotlarının Oda Sıcaklığında Akım-Gerilim 

Karakteristiklerinin I-V, Norde ve Cheung Metodu Kullanılarak 

İncelenmesi 

Esra Yükseltürk1, Merve Çotuk1, M. Mahir Bülbül1, Sedat Zeyrek2 

1Gazi Üniversitesi, Fizik Bölümü, 06500, Ankara 

2Dumlupınar Üniversitesi Fizik Bölümü 43100, Kütahya 

 

Organik yarıiletkenler, elektronik özelliklerinden ve üretimin kolay olmasından dolayı, son 

yıllarda büyük ilgi çekmektedirler ve bu malzemeler, ince film elektroniğinde geniş bir 

uygulama alanına sahiptirler [1], [2]. Organik yarıiletkenler, elektronik malzemelerde aktif 

bileşenler olarak kullanılabilir ve bu malzemeler, kolay üretilebilirliği, düşük maliyet ve geniş 

alan malzeme karakterizasyonundan dolayı olası avantajlara sahiptir [1], [3], [4]. Son 

zamanlarda, organik yarıiletkenler ve onların türevleri kullanılarak, Schottky diyotlar 

hazırlanmakta ve elektronik karakterizasyonu yapılmaktadır. Schottky diyotunun performansı, 

bir metal-organik yarıiletken ekleminin elektriksel karakteristiklerine bağlıdır. Sonuçta, metal 

ve organik yarıiletkenler arasındaki ara yüzey elektronik özelliklerinin anlaşılması, malzeme 

uygulamaları için önemlidir [5]. Bu çalışmada Al/P3HT/p-Si (MPS) Schottky engel diyotların 

(SBD) akım-gerilim (I-V) karakteristikleri oda sıcaklığında (300 K) incelendi. Al/P3HT/p-Si 

(MPS) Schottky engel diyotlarının önemli kontak parametreleri geleneksel I-V metodu, Norde 

metodu ve Cheung fonksiyonları kullanılarak elde edildi. Daha sonra sonuçlar birbirleriyle 

kıyaslandı.  

 

Kaynakça  
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Çevresel İzotop Oranı Ölçümü Yapabilen WS-CRDS (Wavelength-scanned 

cavity ring-down spectroscopy) Tabanlı Lazer Spektrometrenin Çalışma 

Prensibi 

Figen Özyurt Kuş 

DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı, İzotop Laboratuvarı, Altınova, 06291, Ankara 

Hemen hemen her küçük molekül (örneğin, H2O, CO2) keskin hatlardan oluşan, benzersiz, 

kızılötesine yakın bir soğurma spektrumuna sahiptir. Ancak geleneksel olarak kullanılan 

kızılötesi spektrometrelerde, bu spektrometrelerde ayarlanabilir lazer diyotlara dayalı olanlarda 

dahil olmak üzere, bu spektral bilgileri kullanarak izotop oranlarını ölçmek mümkün değildir. 

Çünkü bu spektral oranları ölçmek için gerekli olan spektral çözünürlük, hassasiyet ve geniş 

doğrusal dinamik aralık kombinasyonlarına sahip değillerdir. WS-CRDS’ye dayalı lazer 

spektrometrelerde (Şekil 1) ise bu spektral özellikleri kullanarak izotop oranları ölçümü 

yapmak mümkündür.  Bu bildiride çevresel izotopları aynı anda ölçebilen dolayısıyla ölçüm 

süresini en az %50 oranda azaltan ve kütle spektrometresine eşit duyarlılıkta ölçüm yapan WS-

CRDS’ye dayanan izotop analizörünün çalışma prensibi anlatılmıştır. 

 

Şekil 1. WS-CRDS’ye dayanan buhar fazlı izotop analizörü 

 

Şekil 2. WS-CRDS’nin temel çalışma prensibi 
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p-CuO/i-ZnO/n-ATO Heteroeklemin Bant Yapısı 

Figen Özyurt Kuş1 ve Tülay Serin2 

1DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı, İzotop Laboratuvarı, Altınova, 06291, Ankara 

2 Fizik Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tandoğan, 06100, Ankara 

p-CuO/i-ZnO/n-ATO Heteroeklemin bant yapısı şekil 1’de gösterilmiştir. Bu diagram, her oksit 

tabaka için iletkenlik ölçümlerinden bulunan aktivasyon enerjileri, UV-Vis-NIR spektrumları 

yardımıyla hesaplanan yasak enerji bant aralıkları ve literatürden alınan elektron ilgilerinden 

(Mangamma and Gnanasekaran 2000) yararlanılarak çizilmiştir.  iş fonksiyonları n-tipi oksit 

için ∅𝑛 = 𝜒𝑛 + 𝐸𝑎𝑛 ifadesiyle, p-tipi oksit için ∅𝑝 = 𝜒𝑝 + 𝐸𝑔𝑝 − 𝐸𝑎𝑝  ifadesiyle bulunmuştur. 

 

Şekil 1. p-CuO/i-ZnO/n-ATO yapısını eklem oluştuktan sonraki bant yapısı ( iş fonksiyonu, :Elektron ilgisi, 

Ec: İletim bandı süreksizliği, Ev: Değerlik bandı süreksizliği, Ec: İletim bandı, Ev: Değerlik bandı, EF: Fermi 

seviyesi, Ea: Aktivasyon enerjisi) 

Yapı yapıldıktan sonra yarıiletkenlerin Fermi seviyeleri eşitleneceği için kontak potansiyeli 

(difüzyon potansiyeli, built-in potansiyel) Vd;  𝑉𝑑 = |∅𝑝 − ∅𝑛| iletim bandındaki 

süreksizlik Ec; ∆𝐸𝑐 = 𝜒𝑛 − 𝜒𝑝 değerlik bandındaki süreksizlik Ev; ∆𝐸𝑣 = 𝜒𝑛 + 𝐸𝑔𝑛 − 𝜒𝑝 − 𝐸𝑔𝑝 

yardımıyla hesaplanmıştır ve şekil 1 üzerinde gösterilmiştir. 

Kaynaklar 

[1] Mangamma, G. and Gnanasekaran, T. 2000. Modeling of atmosphere sensitive heterojunctions for device 

applications. Technical Proceedings of the 2000 International Conference on Modeling and Simulation of 

Microsystems. 408-411. 
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Fe2O3 Nanoparticles/Grafen Sandviç Yapıların Manyetik ve 

Manyetotermal Özellikleri 

C.G. Ünlü1*, B.K. Kaynar2, T. Şimşek2, A. Tekgül3,4, E. Harputlu5, K. Ocakoğlu5,6 

1 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 20070, Türkiye  
2Fizik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 20070, Türkiye  

3Fizik Bölümü, Akdeniz Üniversitesi, TR-07058, Antalya, Türkiye 
4Fizik Bölümü, Uludağ Üniversitesi, TR-16050, Bursa, Türkiye 

5İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mersin Üniversitesi, TR-33343, Mersin, Türkiye 
6Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mersin Üniversitesi, TR-33480, Mersin, Türkiye 

Sorumlu yazar: cunlu@pau.edu.tr 

Nanoparçacık/Grafen kompozit yapıların sahip oldukları fiziksel özellikleri nedeniyle bilimsel 

ve teknolojik alanlarda oldukça önemli malzemelerdir. Grafen-bazlı bu yapıların modifiye 

edilmeleri ile optik, manyetik ve elektronik özellikleri incelenerek, biyoteknoloji, sensör 

teknolojisi ve enerji depolama teknolojilerinde kullanılmaları için araştırmalar 

sürdürülmektedir. Ayrıca Fe2O3, Fe3O4 ve perovskit tipi manyetik nanoparçacıklar tıp ve enerji 

depolama sanayisinde uygulamaları olan ve gelecekte kullanılacak malzeme tipleridir. Bu 

malzemeler biyolojik hücrelerin manyetik rezonans görüntülemesinde kontrast oluşturucu 

madde olarak, radyofrekans ile kanserli dokuların yok edilmesinde, manyetik alan ile doku 

içinde ilaç taşınımı ve ayrıca manyetik kayıt, elektriksel güç dönüştürücüleri ve elektro 

motorlarda geniş bir kullanım alanına sahiptirler.  

Özellikle son yıllarda, kanser tedavilerinde tek katmanlı grafen ile manyetik nanoparçacıkların 

kompozit yapıda üretilerek yüksek biyouyumluluğa sahip, sıcaklık kontrollü şekilde tümör 

hücrelerini yok edebilecek ısı mediatörleri olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Bunun 

yanında, enerji depolama alanında ise Fe3O4/grafen sandviç yapıları, grafen katmanlarının sahip 

oldukları elektron iletkenliğinden dolayı, depolama için kullanılabilecek yüksek kapasiteye 

sahip malzemeler olarak düşünülmektedir.  

Bu çalışmada, Fe2O3 nanoparçacıklar Sol-Gel metodu ile üretilmiş ve kimyasal buharlaştırma 

yöntemi (CVD) ile hazırlanmış iki grafen katman arasına katkılanarak sandviç yapı elde 

edilmiştir. Elde edilen bu sandviç yapının yapısal, manyetik ve manyetotermal özellikleri 

sunulmuştur.  
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Fosforen Yongalar 

Hediye Duygu Özaydın 

Fizik Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi, 09100 Aydın 

Yakın zamanda siyah ve silisen benzeri yapıya sahip mavi fosforenin tek tabakalı yapılarının 

kararlı olduğu ve bazı metal dikalkojenler (MoS2) gibi yarıiletken özelliğe sahip olduğu ilk 

prensiplere dayalı hesaplama yöntemleriyle gösterilmiştir [1-2]. Benzer şekilde son zamanlarda 

yapılan deneyler, siyah fosfor bulk yapısının tek tabaka hali olan siyah fosforen tabakasının, 

herhangi bir yüzeye gereksinim duymadan bulk siyah fosforenin tabakalarının ayrıştırılmasıyla 

elde edilebileceği gösterilmiştir [3]. Deneysel olarak fosforenin sentezlenmesinden sonra, 

fosforenin etkin bir alan-etkili transistor olarak kullanılabileceği gösterilmiştir [4].  

Bunların yanısıra farklı geometriye sahip MoS2 ve grafin yongaların, elektriksel ve kimyasal 

özellikleri incelenmiştir ve parçacık boyutu etkisi nedeniyle yongaların yapılarının, elektriksel, 

manyetik ve katalitik özelliklerinin değiştiği gösterilmiştir. Örneğin, geçiş metal dikalkojen 

grubunun bir üyesi olan MoS2’nin üçgen formunda yongalarının sentezlenmesinden sonra, 

Lauritsen ve Besenbacher [5] altın yüzeyi üzerinde üçgen formundaki MoS2 yongaların boyuta 

bağlı özelliklerin tünelleme mikroskopuyla incelemiş ve sülfür içeren moleküllerin yakıtdan 

ayrıştırıldığını göstermişlerdir.  

Literatürdeki sonuçlar göstermektedir ki, yongaların aynı atomlardan oluşan şerit ve tabaka 

yapılarından farklı özelliklere sahiptirler. Bu sebeple fiziksel ve kimyasal özellikleri 

incelenmemiş farklı büyüklüğe ve farklı şekillere sahip nötr ve hidrojenlenmiş mavi ve siyah 

fosforen yongalar seçilmiş, elde edilen yongaların yapısal ve elektriksel özellikleri 

incelenmiştir. Hesaplamalar YFT tabanlı VASP programı ile yapılmıştır. Hesaplamalar 

sonucunda elde edilen sonuçlara göre, nötr haldeki üçgen şeklindeki mavi fosforen yongaları 

yapısal olarak çok deforme olmamasına rağmen, siyah fosforen yongalarında kenar atomlarının 

etkisi sebebiyle oldukça fazla deformasyon oluşmuş ve kümelenmeler oluştuğu görülmüştür. 

Farklı şekillerdeki (hekzagon, paralelkenar) fosforen yongaları içinde benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. Hidrojen ile pasife edilen yongalarda kenar atomlarının etkisi azalmış ve yapısal 

bozulmalar ve kümelenmeler ortadan kalkmıştır. Farklı boyutlardaki ve şekillerdeki yongalar 

için bulunan pozitif kohesif enerji değerleri yongaların kararlı olduğu ve de hidrojenlemiş 

yapıların enerjitik olarak nötr duruma göre daha elverişli olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda 

nötr haldeki üçgen şekilli zigzag-kenarlı siyah fosforen yongalar manyetik iken, koltuk-kenarlı 

yongaların manyetik olmadığı bulunmuştur.  
Referanslar:  

[1] ZHU, Zhen; TOMÁNEK, David. “Semiconducting Layered Blue Phosphorus: A Computational Study” Phys. Rev. Lett., 

2014, 112, 176802.  

[2] LIU, Han, et al. “Phosphorene: An Unexplored 2D Semiconductor with a High Hole Mobility”, ACS Nano,2014, 8, 4033.  

[3] CASTELLANOS-GOMEZ, Andres, et al. “Isolation and characterization of few-layer black phosphorus”, 2D Materials, 

2014, 025001.  

[4] LI, Likai, et al. “Black phosphorus field-effect transistors”, Nature Nanotechnology, 2014, 9, 372.  

[5] TUXEN, Anders, et al. “Size Threshold in the Dibenzothiophene Adsorption on MoS2 Nanoclusters”, ACS 

Nano, 2010, 8, 4677. 
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Fiziksel Buharlaştırma Tekniği ile Üretilen Cu2ZnSn(S,Se)4 İnce 

Filmlerinin Karakterizasyonu ve Aygıt Özelliklerinin İncelenmesi 

M. Terlemezoğlu1,2, Ö. Bayraklı1,2 , H. H. Güllü3 , D. E. Yıldız4 ve M. Parlak1,2 

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Ankara, Türkiye 
2 Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Ankara, 

Türkiye 
3Merkez Laboratuvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Ankara, Türkiye 

4 Fizik Bölümü,,Hitit Üniversitesi, 19030 , Çorum, Türkiye 

 

Güneş pillerinde alternatif soğurma katmanı olarak önerilen kesterite CZTSe ve CZTS 

yapılarının görünür bölgede soğurma katsayısı 10-4 cm-1 üzerinde, yasak bant aralıkları sırasıyla 

1.0 ve 1.5 eV civarındadır [1]. Beş elementli bileşik olmasıyla Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe), 

yapıdaki Se ve S içeriğine bağlı olarak yapı, elektrik ve optik özelliklerinin büyük çeşitlilik 

göstereceği ve bununda kullanım için uygun hale getirilebileceği beklenmektedir [2-3]. Bu 

çalışmada, sinterlenen kristal CZTSSe tozu ısısal buharlaştırma tekniği ile cam alttaşlar üzerine 

ince film kaplama olarak üretildi. Üretim sonrasında elde edilen örnekler öncelikle herhangi bir 

üretim sonrası işlem görmeden (as-grown) yapısal ve optiksel özellikleri incelendi. Bu 

karakterizasyon basamağı sonrasında, istenilen yarı-iletken malzeme özelliklerini elde 

edebilmek için üretim sırasındaki alttaş sıcaklığı göz önüne alınarak, ince filmlere farklı 

sıcaklıklarda azot atmosferi altında ısıl işlem uygulandı. Bunun yanı sıra, istenilen özellikteki 

CZTSSe ince filmi aygıt özellikleri araştırılmak amacı ile (100) yönelimine sahip n-tipi 

silisyum pul (n-Si) üzerine ısısal olarak buharlaştırılmıştır. Sıcaklığa bağlı akım-voltaj (I-V), 

frekansa bağlı kapasitans-voltaj (C/w-V) ve kondüktans-voltaj (G/w-V) ölçümleri yapılarak 

CZTSSe/Si hetero-ekleminin elektiksel özellikleri incelendi. 

 

Kaynakça 

 

[1] S. R. Kodigala, “Thin Film Solar Cells From Earth Abundant Materials: Growth and Characterization of 

Cu2(ZnSn)(SSe)4 Thin Films and Their Solar Cells”, Elseiver: Amsterdam, 2014. 

[2] K. Ito, “Copper zinc Tin Sulfide - Based Thin Film Solar Cells”, John wiley & Sons. Ltd.: United Kingdom, 

2015. 

[3] O. Gunawan, T. Gokmen, C. W. Warren, J. D. Cohen, T. K. Todorov, D. A. R. Barkhouse, S. Bag, J. Tang, B. 

Shin, D. B. Mitzi, “Electronic properties of the Cu2ZnSn(Se,S)4 absorber layer in solar cells as revealed by 

admittance spectroscopy and related methods”, Appl. Phys. Lett., vol. 100, p.253905 (2012). 

 

 

 

 

 

 



23. Yoğun Madde Fiziği – Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 22 Aralık 2017 

 

 

21 
 
 

P20 

Gd2O3 nanoparçacıklarının tuzak merkezlerinin düşük sıcaklık 

termolüminesans ölçümleri ile karakterizasyonu  

Mehmet Işık1, Serdar Delice2 ve Nizami Hasanli3 

1 Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, 06836, Ankara 

2 Fizik Bölümü, Hitit Üniversitesi, 19040, Çorum 

3 Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800, Ankara 

 

Lantanit oksit grubu malzemelerinden biri olan Gd2O3 termal kararlılık, düşük fonon enerjisi, 

fotokimyasal kararlılık, yüksek yoğunluk gibi özellikleri sayesinde lüminesans uygulamalarda etkili bir 

malzeme olmuştur. Özellikle nadir toprak elementi katkılı Gd2O3 nanofosforların LED, lazer, görüntü 

cihazları gibi çeşitli lüminesans uygulamalardaki potansiyel kullanım etkinliği bu malzeme üzerine olan 

ilgiyi son yıllarda arttırmaktadır. 

 

5.4 eV gibi yüksek bant aralığı enerjisine sahip Gd2O3 nanofosforların lüminesans karakteristiklerini 

belirleyen en önemli etken yasak enerji bant aralığında kusurlar nedeniyle ve/veya katkılamalar 

sonucunda ortaya çıkan enerji seviyelerinin özellikleridir. Enerji seviyeleri arasındaki geçişler Gd2O3 

nanofosforların kırmızı, mavi, yeşil, ultraviyole gibi çeşitli ışımalar oluşturmasına sebep olmaktadır.  

Bu çalışmada Gd2O3 nanoparçacıkların sığ tuzak merkezleri düşük sıcaklık (10-280 K) bölgesinde 

gerçekleştirilen termolüminesans (TL) ölçümleri ile incelendi. Döteryum kaynağı kullanılarak 

ışıklandırılan Gd2O3 nanoparçacıkların 0.3 K/s ısıtma hızı ile elde edilen TL eğrisi Şekil 1’de 

gösterilmektedir. TL eğrisi Gd2O3 nanoparçacıklarında yedi tuzak merkezinin varlığını gösterdi. Farklı 

teknikler kullanılarak yapılan analizler sonucunda tuzak merkezlerinin aktivasyon enerjileri 0.012 eV 

ile 0.79 eV arasında bulundu (Tablo 1). Analizler sonucunda ayrıca tuzak merkezlerinin frekans 

faktörleri de birinci dereceden kinetik özellik gösteren tuzak merkezleri için hesaplandı. 
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Pik Tm (K) Et (meV) v (s-1) 

A 30.4 0.012 ─ 

B 46.2 0.045 6.0 × 103 

C 61.4 0.076 ─ 

D 169.9 0.48 ─ 

E 191.8 0.55 ─ 

F 225.7 0.79 ─ 

G 251.7 0.42 6.9 × 106 

Tablo 1: Tuzak merkezlerinin pik maksimum sıcaklıkları 

(Tm), aktivasyon enerjileri (Et) ve frekans faktörleri (v) 

 

Şekil 1: Gd2O3 nanoparçacıkların 0.3 K/s ısıtma 

hızı ile elde edilen TL eğrisi 
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Şerit Ni-Cu-Mn-Sn Alaşımlarının Manyetik ve Manyetokalorik 

Özelliklerinin İncelenmesi  

Melike Kaya, Yalçın Elerman, İlker Dinçer* 

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

Ni50-xCuxMn36Sn14 (x= 2 ve 4) Heusler şerit alaşımları eriyik sıvama yöntemi (melt-spinner) ile 

hazırlanmıştır. SEM ve EDX analizlerine göre, üretilen şeritlerin kompozisyonlarının homojen olduğu 

belirlenmiştir. Alaşımların ısıtma ve soğutma yönünde sıcaklığa bağlı mıknatıslanma (M(T)) 

ölçümlerinde yapısal ve manyetik faz geçişi gözlenmiştir. Cu konsantrasyonu arttıkça manyetik faz 

geçişi sıcaklıklarının alçak sıcaklıklara kaydığı gözlenmiştir. Yapısal faz geçişinin olduğu sıcaklık 

aralığında, sürekli olmayan kipte manyetik alana bağlı mıknatıslanma eğrileri (M(H)) kullanılarak 

manyetik histeresis etkisi yok edilmeye çalışılmıştır. Maxwell eşitliği kullanılarak manyetik entropi 

değişim (∆SM) değerleri farklı manyetik alan değerleri için hesaplanmıştır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. (a) Ni48Cu2Mn36Sn14 ve (b) Ni46Cu4Mn36Sn14 şerit alaşımlarının ∆SM eğrileri. 

 

İncelenen şerit alaşımlarda elde edilen ∆SM değerleri Ni48Cu2Mn36Sn14 alaşımında (∆H=20 kOe) 1.25 

J.kg-1.K-1 ve Ni46Cu4Mn36Sn14 alaşımı için 1.41 J.kg-1.K-1 bulunmuştur. Özellikle Ni46Cu4Mn36Sn14 

alaşımının ∆SM değeri Ni47Mn41In12 şeridinin ∆SM değeri ile yakın (∆H=20 kOe, ∆SM= ~2.0 J.kg-1.K-1) 

ve Ni45Mn44In11 (∆H=20 kOe, ∆SM= ~0.6 J.kg-1.K-1)  alaşımın ∆SM değerinden daha yüksektir [1]. Ayrıca 

Ni48Cu2Mn36Sn14 alaşımının RCP değeri (∆H=20 kOe) 20.00 J.kg-1 ve Ni46Cu4Mn36Sn14 alaşımının RCP 

değeri (∆H=20 kOe) 20.45 J.kg-1 hesaplanmıştır. Bu çalışmada elde edilen şerit alaşımların manyetik 

soğutma parametreleri Ni-Mn tabanlı Heusler alaşımları ile kıyaslanabilir ve özellikleri çeşitli ısıl işlem 

yöntemleri ile geliştirilebilirdir. 

 

*Sorumlu yazar: idincer@eng.ankara.edu.tr 

Kaynaklar: 
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2-[(2E)-2-(4-chloro-3-fluorobenzylidene)hydrazinyl]pyridine 

Nefise DİLEK ÖZÇELİK1 , Raziye ÇATAK ÇELİK1 , Tuncay TUNÇ2 

1Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 68100, Aksaray 
2Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD, 68100, Aksaray 

Hidrazonlar bir aldehit ile bir ketonun bir hidrazin ile yoğunlaştırılması ile oluşmaktadır. Bunlar 

keskin erime noktasına sahip olan kristal yapılı bileşiklerdir. Bu nedenle hidrazonların elde 

edilmesi aldehit ve ketonların açıklanmasında kullanılabilir. Hidrazonlar bu reaksiyonda 

yüksek molekül ağırlıkları ve çoğu çözücü içerisinde düşük çözünürlükleri nedeniyle 

oksimlerden daha verimlidir. Bu nedenle kolay izole edilirler ve yeniden 

kristallendirilebilirler[1]. Geçiş metal iyonları ile kolayca kararlı kompleksler oluşturan 

hidrazonlardan metal komplekslerinin sentezlenmesinde de yararlanılır. Bu nedenle hidrazonlar 

ve bunların metal komplekslerine kimya, biyoloji ve analitik kimyada olan ilgi oldukça 

artmıştır. Ayrıca bir azometin ve bir protona sahip olan hidrazonlar, yeni ilaçların gelişimi için 

bileşiklerde oldukça önemlidir[2]. Ayrıca hidrazonlar antibakteriyel, antiviral, antitümoral, 

antimantar ve antikanser aktivite göstermesinden dolayı farmakolojik uygulamalarda yoğun 

olarak incelenmektedir[3-7]. 

Bu çalışmada bir Schiff bazı ligandı olan 2-[(2E)-2-(4-chloro-3-

fluorobenzylidene)hydrazinyl]pyridine, C12H9N3FCl sentezlendi ve Aksaray Üniversitesi 

Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yapısal Analiz Laboratuarında 

bulunan Bruker Smart Breeze tek kristal difraktometresinde Bruker APEX-II CCD dedektör 

ile 0,71073 Å dalgaboylu MoK X-ışınımı kullanılarak toplandı. X-Işını kırınım yöntemi ile 

bileşiğin kristal yapısı karakterize edildi. Bu bileşiğe ait birim hücre parametreleri a = 

4,6721(6) Å, b = 10,3141(12) Å, c = 23,763(3) Å ve  β = 93140(6) ° olarak elde edildi. Kristalin 

monoklinik sistemde ve P 21/c uzay grubunda kristalleştiği görüldü. 

Kaynaklar  
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ThZr2  Bileşiğinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 

 H. Özışık1, N. Türkdal1, E. Deligöz1  

1Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Aksaray 

Enerji depolama ve nükleer yakıtlar içeren uygulama çeşitleri için ThZr2 bileşiği ve onun hidrür 

durumları ön plana çıkan bileşik grubudur. Bu çalışmada yoğunluk fonksiyonel teorisi ile GGA 

yaklaşımı altında ThZr2 bileşiğinin uzay grubu 227 olan kübik yapısı için yapısal ve mekaniksel 

gibi bilinmeyen bazı özellikleri incelendi. Bu kapsamda elastik sabitler ve bunlardan yola 

çıkarak bulk modülü, Young Modülü, shear modülü ve anizotropi değerleri hesaplandı ve elde 

edilen sonuçlar yorumlandı.  Elde edilen sonuçlar mevcut literatür değerleri ile karşılatılırdı.  

 

Şekil 1: ThZr2 H6 , ThZr2H7 üçlü hidrürlerinin 3D gösterimleri 
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Manyetik Sistemlerin Etkin Alan Teorisi ile Modellenmesi 

Numan Şarlı  
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Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 38039 Kayseri, Türkiye 

Özet: Kaneyoshi tarafından geliştirilen etkin alan teorisi (EFT) [1], belirli bir kristal örgüsü, bu 

örgüdeki atomların lokasyonları ve bu atomlar arası uzaklıkları belli olan veya belirli bir kristal 

örgü ile modellenebilen manyetik sistemlerin modellenmesinde ve bu sistemlerin manyetik 

özelliklerinin elde edilmesinde kullanılan çok başarılı bir teoridir. Örnek olarak, 1-2-3 tabakalı 

nanografen [2-4], carbon elmas nanoörgüsü [5], cisim merkezli orthorhombic nanoörgü yapısı 

[6], nanotel [7], nanotüp [8], sc, bcc and fcc Ising örgüleri [9], alaşımlar [10] ve 1-boyutlu Ising 

sistemleri [11] gibi bir çok manyetik sistemin modellenmesinde ve manyetik özelliklerinin 

incelenmesinde EFT kullanılmıştır. 

Bu poster sunumunuzda, manyetik sistemlerin Kaneyoshi tarafından geliştirilen etkin alan 

teorisi ile modellenmesi, bu sistemlerin ve bileşenlerinin manyetik özelliklerinin elde 

edilmesine olanak sağlayan matematiksel denklemlerin elde edilmesi ve bu denklemler 

kullanılarak manyetik özelliklerin elde edilmesi ayrıntılı olarak sunulacaktır. Özelikle, YMF23 

Ankara toplantısındaki deneysel manyetizma çalışan bilim insanlarına odaklanılarak, deneysel 

ve teorik ortak çalışma olanakları araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Etkin alan teorisi, Manyetizma, Kristal örgü. 
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Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Sinyalinin Sessiz bir Şekilde Artırılması 

Selen Postacı1,2, Bilge Can Yıldız3, Alpan Bek2,4,5, Mehmet Emre Taşgın1 
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saatci@metu.edu.tr 

Nanoyapılar gelen ışığı yoğun alanlarında toplayarak artırma özelliğine sahiptirler. Bu sayede 

oluşan lineer olmayan tepkilere örnek olarak yüzeyde güçlendirilmiş Raman saçılması 

verilebilir. Nanoyapının ikili plazmon bantlarında ortaya çıkan Fano rezonanslarının etkisi ile 

bu yoğun alanlar daha da güçlendirilebilir. İkili plasmonik bantlardan bir tanesi gelen ışık ile 

aydınlatılırken, ikincisi Stokes Raman kaymasının gerçekleştiği frekans aralığına denk 

gelmektedir. Bu lineer olmayan etki Raman sinyalinde daha da fazla bir artış olmasına sebebiyet 

verir. Bu çalışmada Raman sinyalinde, yoğun elektrik alanlar modifiye edilmeden 

(değiştirilmeden), “sessiz” bir artış sağlanabileceği gösterilmektedir. Basit bir model eşliğinde, 

bu sinyal güçlendirilmesinin lineer olmayan tepkilerde oluşan yol girişimi sebebiyle ortaya 

çıktığını göstermekteyiz. 3 boyutlu Maxwell denklemlerinin kesin çözümlerini kullanarak 

gerçekleştirdiğimiz simülasyonlar sayesinde basit modelimizin tahmin ettiği, yoğun alanlar 

değiştirilmeden elde edilen sinyal güçlendirilmesinin varlığını teyit edebilmekteyiz. 

Simülasyonlar sonucu, lokalizasyon etkisiyle gerçekleşen sinyal artışına ek olarak yaklaşık 103 

katlık “sessiz” bir artış daha elde edilebilmektedir. Dolayısıyla sunmuş olduğumuz metod, 

kırılma limitinde yada tünelleme bölgesinde bulunan materyaller için yaklaşık olarak 1000 

katlık bir yüzeyde güçlendirilmiş Raman sinyal artışı öngörebilmektedir. Lineer Fano rezonans 

etkisi ile elde edilen yoğunluk artışının aksine, bu etki sisteme aynı kalitede başka bir materyal 

daha bağlanması ile elde edilebilmektedir. 

Referanslar: 
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İki Boyutlu Malzemelerin DFT-1/2 Yöntemi ile Bant Hesabı 
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İki boyutlu malzemeler, özellikle geçiş-metal dikalkojenleri (TMD), elektrik, optik ve mekanik 

özellikleri itibariyle son yıllarda üzerinde çokça çalışılan bir konu olmuştur. Bu tip 

malzemelerin optik geçişlerinin anlaşılabilmesi için, öncelikle elektronik bant yapılarının 

bilinmesi gereklidir. Bunun kurumsal olarak hesaplanması için pek çok yöntem kullanılsa da 

yoğunluk fonksiyonel yöntemi (DFT) en güvenilir yöntemler arasındadır. DFT ile hesaplanan 

niceliklerin bir kısmı deneysel sonuçlar ile uyumlu sonuçlar vermekle beraber bazı malzemeler 

için band enerjileri deney değerlerinden uzak çıkmaktadır, bu da malzemenin optik özelliklerini 

doğru tahmin etmenin önünde bir engel oluşturmaktadır. Bu problemi çözmek için, DFT-1/2 

yöntemi önerilmiştir [1]. Bu yöntem, öz-değer hesaplamalarında kullanılan öz-etkileşim 

potansiyelinden ½ elektron çıkarılarak düzenlenmesiyle sistemin yarı iyonize hale getirilmesine 

dayanır. Basit ama bir o kadar da etkili bu yaklaşım kullanılarak yapılan hesaplamalarda, birçok 

malzemenin bant hesapları deneysel sonuçlara oldukça yakın değerlerde bulunmuş ve teorinin 

tutarlılığı kanıtlanmıştır. Bu çalışmada ise, bu yeni yöntem kullanılarak iki boyutlu geçiş-metal 

dikalkojenleri MX2 (M=Cr,W,Mo ve X=S,Se,Te),  altıgen BN (Şekil 1) ve Grup VA 

elementlerinin (As, Sb, Bi, P) bant yapıları hesaplanmıştır, DFT yöntemi ile elde edilen enerji 

değerlerinin iyileştirilerek deneysel ve/veya daha ileri sayısal hesaplamalara yakınlaştığı 

saptanmıştır. 

 

Şekil 1: İki boyutlu altıgen BN için LDA (kesikli çizgi) ve LDA-1/2 (düz çizgi) bant yapıları. 
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Düşük-boyutlu yarıiletken yapılar optoelektronik 

cihaz uygulamalarının geliştirilmesinde büyük 

rol oynamaktadır [1]. Büyütme tekniklerindeki 

gelişmelere paralel olarak, şekli ve boyutları 

kontrol edilebilen ve istenilen elektronik ve optik 

özelliklere sahip nanoyapılar üretmek mümkün 

olmuştur. Yük taşıyıcılarının hareketinin 

sınırlandırılmasına bağlı olarak, elektron ve 

safsızlıklar arasında daha kararlı bağlanmanın 

ortaya çıkması, kuantum noktalarının elektro-

optik özelliklerinin anlaşılması için safsızlık 

durumlarının incelenmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır [2]. Öte yandan, yoğun lazer alanı 

(ILF) kaynaklarının geliştirilmesi, alan- madde 

etkileşiminin incelenmesi için yeni fırsatlar 

yaratmıştır[3]. Dış ILF alanların varlığında 

nanoyapıların hapsetme potansiyeli modifiye 

olduğundan elektron bağlı-durum enerjileri, 

safsızlık bağlanma enerjisi ve optik özellikler 

önemli ölçüde değişmektedir [4,5].   

Bu çalışmada, monokromatik dairesel polarize 

yüksek-frekanslı yoğun lazer alanının, Gaussian 

safsızlık içeren, dış manyetik alan altındaki iki-

boyutlu parabolik kuantum nokta sisteminin 

doğrusal ve doğrusal olmayan optik özellikler 

üzerine etkileri teorik olarak incelenmiştir. 

Radyasyon alanının etkisi pertürbatif olmayan 

yaklaşım çerçevesinde, yarı-klasik şemada ele 

alınmıştır. Sistemi tasvir eden Schrödinger 

denklemi Kramers-Henneberger dönüşümü ve 

Fourier-Floquet seri açılımı kullanılarak lazer-

giydirilmiş potansiyel içeren zamandan-bağımsız 

forma dönüştürülmüş ve elde edilen diferansiyel 

denklemin nümerik çözümü sonlu elemanlar 

yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Hesaplanan 

enerji özdeğeri ve özfonksiyonları kullanılarak 

iki-seviye sisteminin doğrusal ve üçüncü-mertebe 

doğrusal olmayan optik soğurma katsayıları ve 

bağıl kırılma indisi değişimleri hesaplanmıştır. 

Elde edilen nümerik sonuçlar, yoğun lazer 

alanının, statik manyetik alanın ve Gaussian-tipi 

safsızlıkların sistemin optik cevabında önemli 

değişimlere neden olduğunu ortaya koymaktadır.  

Sonuçların, kuantum nokta yapılarının optik 

özelliklerinin anlaşılmasında katkı sağlaması 

beklenmektedir. 

 

 

Şekil 1: Foton enerjilerinin fonksiyonu olarak 

soğurma katsayısının lazer parametresine göre 

değişimi. ħω0=4 meV, V0 =40 meV, d=6 nm, B=1.5 

T, τ=0.14 ps parametreleri için. 
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Termodinamik niceliklerin sıcaklık bağımlılıkları, azotta birinci dereceden sıvı-katı geçiş için 

Landau fenomenolojik modeli kullanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama, mean field 

modelinden türetilen faz hattı denkleminin, literatürden N2'deki sıvı-katı geçişin gözlenen T-P 

diyagramına uymasıyla gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarımız, order parametresinin ve ters 

duyarlılığın azalırken, beklendiği gibi azotta erime noktasına yaklaşıldığında entropi, ısı 

kapasitesi ve ısıl genleşmenin artan sıcaklıkla birlikte arttığını göstermiştir. Bu, N2'deki birinci 

dereceden sıvı-katı mean field modeli ile tanımlanabileceğini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler:  Termodinamik fonksiyonlar, Mean field model, Katı-sıvı geçişi  
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Bilindiği üzere, malzemelerin statik ve dinamik özelliklerini araştırmada kullanılan en temel 

yöntemlerden biri uyar-algıla (pump-probe) deneyleridir. Günümüzde, katı malzemelerin ve 

sıvı fazdaki örneklerin yapısal, elektronik ve kimyasal özelliklerinin incelenmesinde uyarma 

(pump) işlemi foton atmaları ile yapılmaktadır. Çok kısa zaman dilimlerinde (femtosaniye) ve 

atomik boyutlarda (Angstrom) gerçekleşen dinamik süreçlerin gözlenmesi, geleneksel X-ışını 

kaynakları ve/veya görünür lazerler ile mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı, 21. Yüzyıl 

malzeme bilimi araştırmalarında üstün özellikli ışınım kaynaklarına (X-ışını dalgaboylu, 

yüksek güçlü, monokromatik, koherent ve femtosaniye zaman aralıklı foton atmalarına) ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu özelliklerin tamamını aynı anda sağlayabilen tek araç, GeV enerjili doğrusal 

elektron hızlandırıcılarına dayalı olarak Self Amplified Spontaneous Emission (SASE) 

modunda üretilen serbest elektron lazerleridir. 
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Altın ve Grafen Yüzeyleri Arasındaki Etkileşimin Yük Yoğunluğu 

Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak İncelenmesi 

Duygu Gizem Şentürka, Hande Toffolia 

a Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  06800, Ankara,Türkiye 

Birbiri üzerinde göreceli olarak hareket ettirilen yüzeyler arasındaki mekanik ve elektronik 

etkileşimler sonucu sistemden enerji çıkışı şeklinde vuku bulan sürtünme kuvvetinin nano 

ölçekteki karakterizasyonu ve bağlı olduğu etmenlerin incelenmesi deneysel olarak Sürtünme 

Kuvvet Mikroskobu (SKM) kullanılarak mümkün olmaktadır. Atomik Kuvvet ve Tarayıcı İğne 

Mikroskoplarının bir çeşidi olan SKM'lerde prob ucu ve incelenen yüzey arasındaki etkileşimin 

“yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisi(DFT)” kullanılarak atomik düzeylerde anlaşılabilmesi ise 

hem pek çok türde materyalin araştırılabilmesi bağlamında yarattığı esneklik hem de deneysel 

açıdan test edilmesi zor olan sistemlerin incelenmesini kolaylaştırması sebebiyle DFT gibi 

nümerik hesaplama metodlarının nanotriboloji alanında önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. 

Bu çalışmamızda altın ve grafen yüzeyleri arasındaki yanal manipülasyona bağlı sürtünme 

davranışının özellikleri araştırılmıştır. Kullanılan sistemde üzerinde durulması gereken önemli 

konulardan biri de grafen ve farklı geometrilerdeki altın yüzeyleri arasında oluşan zayıf van der 

Waals(vdW) etkileşimlerinin tribolojik yapıya etkisinin gözlemlenebilmesidir. Bu doğrultuda 

öncelikle yalnızca grafen yüzeyleri kullanılarak, DFT hesaplamalarına entegre edilmiş çeşitli 

vdW etkisi hesaplama yöntemleri denenmiş ve yüzeyler arasındaki etkileşimi en iyi tarif eden 

metod belirlenmiştir. Daha sonra ise belirlenen metod kullanılarak yüzey merkezli kübik kristal 

(fcc) bir yapıya sahip olan altının (100), (110) ve (111) arayüzleri ile grafen katmanı arasındaki 

sürtünme kuvvetinin büyüklüğü çeşitli atomik konfigürasyonlarda birbirleri ile karşılaştırmalı 

olarak hesaplanmıştır. 
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Ethanol dehydrogenation on the Ni- and Rh-doped Au(111) surface 

Ozan Dernek, Hande Toffoli 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Ankara, Türkiye 

ozan.dernek@metu.edu.tr 

Alkollerin büyük bir kısmı ortamda bulunan oksijen ile girdikleri yanma tepkimelerini 

neticesinde CO2 ve H2O moleküllerine dönüsürler. Bu tür yanma tepkimeleri ester, keton, 

karboksilik asit ve aldehitler gibi endüstriyel anlamda önemli ara ürünlerin olustugu birkaç 

adımdan olusur. Olusan bu kimyasallar yiyecek, ilaç, polimer ve kaplama endüstrileri gibi genis 

bir yelpazede kullanılmaktadırlar. Bu sebepten ötürü, etkili düsük maliyetli ve çevre dostu 

sentetik yöntemler ile bu kimyasallara ulasmak ekonomik anlamda büyük bir önem arz 

etmektedir. Bu kimyasalları elde etmek adına uygulanan yöntemlerin seçici oksidasyon özelliği 

göstermesi tepkimenin ara adımlar esnasında kesilmesine ve olusan ara ürünleri kayboladan 

elde etmemize olanak saglamaktadır. Tepkimenin yarıda kesilmesi ile elde edilecek ara ürünler 

çevresel faktörler ve kullanılan katalizöre göre farklılıklar gösterir. Son dönemlerde yapılan 

deneysel çalısmalarda, oksijenle islenmis Au nano parçacık ve yüzeylerinin seçici oksidasyon 

tepkimelerini katalize ettigi belirtilmistir. Bununla beraber, kullanılmakta olan oksijen ile 

isleme yöntemleri oldukça zahmetli ve pahalıdır. Çalısmamızın amacı düsük oranda Ni ve Rh 

katkılı Au(111) yüzeyleri tasarlayarak ethanol molekülünün seçici oksidasyon reaksiyonunu 

katalize edecek bir yüzey tasarlamaktır. Yüzey hesaplamalarına geçmeden önce Au yıgınsal 

yapıları farklı oranlarda Ni ve Rh katkılanarak olusan alasımın bag uzunlugu, manyetizasyonu 

vb. gibi özellikleri incelenmistir. Bu aşamada elde edilen bilgiler dogrultusunda yapılan yüzey 

çalısmalarında malzemenin katalitik özellikleri yük analizi ve d-bandı tanımlayıcıları yardımı 

ile ifade edilmistir. Reaksiyon yolu ve geçiş hali hesaplamalarında AuNi yüzey üzerinde 

ethanol molekülünün ilk yanma adımı olan etoksit molekülüne dönüsmesi için gerekli 

aktivasyon enerjisi 1.1 eV, aynı reaksiyonun AuRh yüzeyi üzerinde gerçeklesmesi için gerekli 

aktivasyon enerjisi 0.83 eV olarak bulunmustur. Hesaplamalarımızda teorik hesaplama 

yöntemleri içerisinde en basarılı yöntemlerden birisi olan yük yogunlugu fonksiyoneli 

kullanılmıstır. Bununla beraber, reaksiyon yolu ve geçis hali hesaplamaları için Tırmanan 

Görüntü (CI) Dürtmeli Elastik Band (NEB) metodu kullanılmıstır. 
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Farklı Sıcaklıklarda Tavlamanın Cu:ZnO İnce Filminin Yapısal Morfolojik 

Optik Özellikleri Üzerine  Etkisinin İncelenmesi 

Ahmet Serhat DİNÇER2,3, Alp Deniz YAMAN2,3, Halil İbrahim EFKERE2,4, Ali Emre 

GÜMRÜKÇÜ2,3 ve Süleyman ÖZÇELİK1,2 

1 Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar,06500, Ankara 

2 Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, 06500, Ankara 

3 İleri Teknolojiler A.B.D., Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, 06500, Ankara 

4 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D., Gazi Üniversitesi, Teknikokullar,06500, Ankara 

ZnO sahip olduğu benzersiz özelliklerinden dolayı, önemli teknolojik uygulamalarda yaygın 

olarak kullanılan en önemli metal oksitlerden bir tanesidir. Ayrıca, 3,37 eV’luk geniş bir yasak 

enerji aralığına ve 60 meV’luk büyük eksiton bağlanma enerjisine sahip olan, kimyasal ve 

termal olarak kararlı yapıya sahip n tipi bir yarıiletkendir (1).  Bu üstün özelliklerinden dolayı 

gaz sensörü, güneş hücresi, LED, antibakteriyel uygulamalar ve kanser tedavisi gibi geniş bir 

kullanım alanına sahiptir (2,3,4).  

Bu çalışmada magnetron sputtering tekniği kullanılarak, p tipi Si alttaş ve cam üzerine DC ve 

RF eş-püskürtmesi ile Cu:ZnO ince film kaplamaları gerçekleştirildi. 5 W DC güç değerinde 

hazırlanan örnekler konvensiyonel termal tavlama (CTA) sistemi ile hava ortamında farklı 

sıcaklıklarda (Si-300, 500 ve 700 oC; Cam-300 ve 450 oC) tavlandı. X-ışını kırınımı (XRD), 

atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve UV-Vis spektrometre (UV-Visible) sistemleri 

kullanılarak tavlanan örneklerin; yapısal, morfolojik ve optik özellikleri incelendi. Silikon 

üzerine büyütülen Cu:ZnO ince film örnekler de tavlama sıcaklığının artması ile yüzey 

pürüzlülüğünde ve kristal boyutlarında artma olduğu belirlendi. Cam üzerine büyütülen ince 

filmlerde ise yüzey pürüzlülüğünün arttığı bununla birlikte optik geçirgenliklerinde ve yasak 

enerji aralığında değişim olduğu görüldü. Tavlama sıcaklığının artmasıyla band aralığının 

maviye kaydığı saptandı. 

 

Teşekkür: Bu çalışma, 2016K121220 nolu proje ile Kalkınma Bakanlığı tarafından 

desteklenmiştir. 
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Metamalzeme Yapılar Kullanılarak Çift-Bantlı Kutupluluktan Bağımsız 

Enerji Hasatlama 

Cenk Mülazımoğlu1, Emrullah Karakaya1, Fulya Bağcı1, A. Egemen Yılmaz2, Barış Akaoğlu1 
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Kablosuz güç iletimi teknolojisi uygulamalarından biri enerji hasadıdır. Mikro enerji hasatlama, 

küçük kendi kendine yeten aygıtların çevreden enerji hasat etmesi ve depolaması üzerine 

temellenmektedir. Güç verimliliği ve mikro enerji hasatı konularındaki gelişmeler, güç 

ihtiyacını enerji hasat etme yoluyla karşılayabilen birçok uygulamanın geliştirilmesine neden 

olmuştur. Metamalzeme yapılar, üzerine düşen elektromanyetik dalgayı üstün soğurma 

özelliklerinden ötürü enerji hasadı uygulamaları için potansiyel malzemelerdir. Metamalzeme 

yapının empedansı havanın empedansı ile eşit olacak şekilde tasarlanarak yansıma minimize 

edilmekte ve yapıya eklenen devre elemanları aracılığıyla havadan yakalanan elektromanyetik 

enerji elektriksel güce dönüştürülmektedir [1]. Elde edilen bu elektromanyetik sinyal, 

hasatlayıcı arkasında bir doğrultucu devre yardımıyla da enerjinin tüketileceği DC sisteme 

verilebilmektedir [2].  

Bu çalışmada, 2,6 GHz ve 5,8 GHz Uzun Süreli Erişim (LTE) frekanslarında rezonansa geçerek 

enerji hasadı yapabilen ve %90’ın üzerinde hasatlama verimine sahip bir metamalzeme 

hasatlayıcı tasarlanmıştır. Tasarımda tam-dalga elektromanyetik yazılım programı olan CST 

Microwave Studio kullanılmıştır. Tasarım TE ve TM kutuplu gelen dalgalar için aynı hasatlama 

verimliliğini göstermektedir. Gelen elektromanyetik dalgalar ile indüklenmiş yüzey akımlarının 

en fazla yerelleşmiş olduğu noktalardan via’lar ile yüzey akımları metalik arka yüzeye çekilerek 

akım toplanmıştır ve direnç üzerinden elektriksel güce çevrilmiştir. Çalışmanın devamında arka 

yüzeye bir plaka daha eklenerek dört farklı LTE frekansında elektromanyetik hasatlama 

işleminin gerçekleştirilmesi ve yapının fabrike edilerek Ankara Üniversitesi Mikrodalgalar 

Laboratuvarı’nda ölçümlerinin alınması planlanmaktadır. 

Teşekkür: Bu çalışma 116E188 no’lu proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) ve 

16B0443005 ve 17B0443006 no’lu projeler ile Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAP) tarafından 

desteklenmiştir. 
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Ayrık Halka Rezonatörler ile 1.8 GHz ve 2.6 GHz Frekanslarda 

Elektromagnetik Enerji Hasatlama 
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Metamalzemeler doğada yaygın olarak gözlemlenmeyen sıradışı özellikler sergileyen 

dalgaboyu altı periyodik yapılardır. Metamalzemelerin önemli bir uygulaması da bu tür 

yapıların mükemmel elektromagnetik dalga soğurucu olarak kullanılmasıdır. Yakın tarihli bir 

çalışma ile metamalzemelerin mükemmel elektromagnetik dalga soğurma özelliklerinin enerji 

hasatlama için kullanılabileceği gösterilmiştir [1]. Metamalzeme hasatlayıcılarda metamalzeme 

soğuruculardan farklı olarak rezonatörlerce soğurulan enerji devre elemanlarına 

aktarılmaktadır. Mikrodalga elektromagnetik enerji hasatlamada varolan elektromagnetik 

enerjiyi en yüksek oranda güce çevirmek en başta gelen amaçtır. Günümüzde birden çok 

frekans bandında hasatlama yapabilen metamalzemeler üzerine yoğun çalışmalar 

yürütülmektedir [2,3].  

Bu çalışmada, 1.8 GHz ve 2.6 GHz GSM bantlarında üzerine gelen elektromagnetik (EM) 

dalgayı soğurma özelliği gösteren ayrık halka rezonatörlerden oluşan bir metamalzeme 

hasatlayıcı tasarlanmıştır. Tasarımda üç boyutlu tam-dalga elektromanyetik yazılım programı 

olan CST Microwave Studio kullanılmıştır. Söz konusu ayrık halka rezonatörler, birim hücrede 

tek direnç üzerinden akım toplanması istenerek ayrık bölgelerinden birleştirilmiştir. Böylelikle 

hem iki frekans bandında soğurma gerçekleştirilmiş hem de minimum devre elemanı 

kullanılarak fabrikasyon ve kullanım pratikliği sağlanmıştır. Soğurulan EM dalganın 1,8 

GHz’de %92,3’ünün, 2,6 GHz’de ise %82,2’sinin AC akım olarak direnç üzerinden harcandığı 

ortaya konulmuştur. Bu durum direnç yerine bir doğrultucu devre tasarlandığında, devrenin 

verimliliğine bağlı olarak AC akımın DC akıma çevrilebileceğini göstermektedir. İlerleyen 

çalışmalarda doğrultucu devre gibi davranması için yapıya entegre edilmiş direnç kaldırılarak 

yerine söz konusu frekanslarda AC akımı DC akıma çevirecek devre tasarlanacak ve yapıya 

entegre edilecektir. Böylece ortamda bulunan EM dalgalardan faydalanarak düşük güçte fakat 

kullanılabilir elektrik enerjisi elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Teşekkür: Bu çalışma 116E188 no’lu proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) ve 

16B0443005 ve 17B0443006 no’lu projeler ile Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAP) tarafından 

desteklenmiştir. 
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Polimer Arayüzey Tabakalı SiC Schottky Bariyer Diyotunun Akım-İletim 

Mekanizmalarının İncelenmesi 

Hayati Altan, Metin Özer 

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

Geniş bant aralıklı olan SiC, yarıiletken, elektronik ve optoelektronik uygulamalarda oldukça 

çok kullanılan bir yarıiletken malzemedir. SiC, yüksek sıcaklıklarda ve yüksek güç 

elektroniğinde kullanılan devre elemanlarının yapımında kullanılabilmektedir. Uzay 

araştırmalarında güneş pili ve sensör üretimi uygulamaları mevcuttur. Bu yarıiletken 

malzemeden üretilen diyot ve diğer devre elemanlarının, uygun alanlarda kullanılabilmesi için 

temel özelliklerinin, özellikle akım-iletim mekanizmalarının ve kapasite özelliklerinin 

belirlenmesi çok önemlidir. 

Bu çalışmada, 6H-SiC yarıiletken üzerinde P3HT:PCBM(1:1) arayüzeyli Schottky engelli yapı 

üretildi. Bu yapının, oda sıcaklığında akım-gerilim ölçümleri yapılarak akım-iletim 

mekanizması farklı metotlarla incelendi. Farklı metotlardan belirlenen parametrelerin birbiriyle 

uyumlu olduğu görüldü. Termiyonik emisyon modelinden, idealite faktörü n=2,96 ve engel 

yüksekliği Φ=0,844 eV bulundu. Diğer akım-iletim metotlarından da engel yüksekliği için buna 

yakın değerler bulundu. 

KAYNAKLAR: 
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[3] S.K Gupta. B. Shankar, W.R. Taube, J. Singh , J. Akhtar. Physica B 434 (2014) 44-50 

[4] K.V. Munthali, C.Theron, F.D. Auret. S.M.M Coelho . E. Njoroge. L. Prinsloo, Mater. Sci. Eng. B 181 (2014) 
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Bu çalışmada; Yoğunluk Fonksiyonel teorisine dayalı bir program olan CASTEP (Cambridge 

Tequential Total Energy Package ) [1-4] kodu kullanılarak Ge, Si ve O’ un norm conserving 

psedopotansiyelleri; Perdev, Burke ve Ernzerhof tarafından parametrize edilen GGA yaklaşımı 

ve Troullier–Martins [5] simülasyonu kullanılarak üretildi. 

Ge1-xSixO2’ ın yapısal özellikleri; optik özellikleri, elektronik özellikleri, elastik sabitleri ve bu 

sabitlere bağlı olarak,  Bulk modulü, young modulü, shear modulü, Poisson oranı, 

sıkıştıralabilirlik ve B/G oranı, hesaplanmıştır. X bileşenleri için, kromer-kronig bağıntıları 

kullanılarak dielektrik sabitlerine bağlı olarak kırılma indisi, soğurma katsayısı, enerji kayıp 

fonksiyonu hesaplandı. Bunların dışında elastik sabitleri, elastik sabitleri kullanılarak, Bulk 

modulü, young modulü, shear modulü, Poisson oranı, sıkıştıralabilirlik ve B/G oranı 

hesaplandı. Üçlü yapılarıın özellikleri, ikili bileşiklerin özellikleri kullanılarak bulundu. Tüm 

alaşımlar direkt bant geçişine sahip ve Şekil-1’ de gösterildiler. Soğurma katsayısının, 

Dielektrik fonksiyonun imajiner kısmının ve sönüm katsayısının yükselmeye başladığı 

değerlerin, yasak bant aralığına yakın olduğu görülmektedir. Kırılma indisi ile dielektrik 

sabitinin reel kısmının benzer özellikler gösterdiği görülmektedir. Elastik sabitleri; (x=0.50), 

(x=0) ve (x=1) değerleri için hesaplandı ve mekanik denge koşullarını sağladıkları görüldü ve 

elastik sabitleri tablo1’de.gösterildi. 

 

Şekil-1 Ge1-xSixO2 alaşımının band yapısı ve dos 

Tablo1. Ge1-xSixO2 için Hesaplanan Elastik sabitleri 

Metal Oksidin Adı C11 C12 C13 C33 C44 C66 

Ge0.50 Si0.50O2 425 38 95 546 209 125 

GeO2 296 119 147 515 143 232 

SiO2 439 114 174 693 233 288 
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In1-x-yAlxGayP ALAŞIMLARININ YAPISAL, ELEKTRONİK, ELASTİK, 

TERMODİNAMİK, DİNAMİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN AB-

INITIO METODLA İNCELENMESİ 

A. Gültekin1, M. Kemal Öztürk1, Y. Durmaz1, N. Çolak2 

 
1 Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi 06500 Ankara, Türkiye  

2 Kimya Bölümü, Hitit Üniversitesi, 19000 Çorum, Türkiye 

Son yıllarda yarıiletken cihazlara fazla talep 

vardır. GaAs, InP, GaN ve GaP’e yarıiletken 

karakter gösterdiklerinden dolayı, endüstride 

oldukça popüler bileşiklerdir.  Bundan dolayı II-

VI ve III-V bileşikleri yaygın olarak 

incelenmişlerdir ve yarıiletken bileşiklerin 

optoelektronik cihazlarda kullanılması çok dikkat 

çekmiştir. Leds ve lazer diyotlarda (LDs), 

görünür bölgedeki mavi ve yeşil dalga boyunda, 

teknolojide kullanılmalarından dolayı çok 

önemlidirler [1]. Bu çalışmada Yoğunluk 

Fonksiyoneline dayalı bir program olan 

CASTEP(Cambridge Tequential Total Energy 

Package ) [1-3] kodu kullanılarak, In, Al, P ve 

Ga’ un norm conserving psedopotansiyelleri; 

Perdev, Burke ve Ernzerhof tarafından 

parametrize edilen GGA yaklaşımı ve Troullier–

Martins simülasyonunu kullanılarak üretildi[4].  

In1-x-yAlxGayP Alaşımlarının yapısal özellikleri; 

optik özellikleri, elektronik özellikleri, elastik 

sabitleri ve bu sabitlere bağlı olarak,  Bulk 

modulü, young modulü, shear modulü, Poisson 

oranı, sıkıştıralabilirlik ve B/G oranı, 

hesaplanmıştır. X ve y bileşenleri için, kromer-

kronig bağıntıları kullanılarak Dielektrik sabitleri 

ve Dielektrik sabitlerine bağlı olarak kırılma 

indisi, soğurma katsayısı, enerji kayıp fonksiyonu 

hesaplandı. Bunların dışında elastik sabitleri, 

elastik sabitleri kullanılarak, Bulk modulü, young 

modulü, shear modulü, Poisson oranı, 

sıkıştıralabilirlik ve B/G oranı hesaplandı. Dörtlü 

alaşımlarn bu özellikleri, ikili bileşiklerin 

özellikleri kullanılarak bulundu. Tüm alaşımlar 

direkt bant geçişine sahip, yarıiletken özellik 

göstermektedirler. Şekil-1de gösterildi. Soğurma 

katsayısının, Dielektrik fonksiyonun imajiner 

kısmının ve sönüm katsayısının yükselmeye 

başladığı değerlerin, yasak bant aralığına yakın 

olduğu görüldü. Kırılma indisi ile dielektrik 

sabitinin reel kısmının ve Dielektrik fonksiyonun 

imajiner kısmı ile sönüm katsayısının benzer 

özellikler gösterdiği görülmektedir. Elastik 

sabitleri (x,y=0.25, 0.25), (x,y=0.25, 0.50)  ve 

(x,y= 0.50, 0.25) değerleri için hesaplandı, 

mekanik denge koşullarını sağladığı görüldü ve 

elastik sabitleri tablo1’de.gösterildi. 

Termodinamik özellikleri ve Fonon dağılım 

fonksiyonları hesaplandı.  

 

Şekil1. In1-x-yAlxGayP band yapısı ve DOS 

Tablo1. In1-x-yAlxGayP için Hesaplanan Elastik 

sabitleri 

Alaşım adı C11 C12 C13 C33 C44 C66 

A0.25In0.25Ga0.5P 112 52 53 114 56 57 

A0.50In0.25Ga0.25P 115 55 54 111 58 57 

A0.250In0.50Ga0.25P 104 50 51 103 46 45 
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n-ZnSe/p-Si Nanotel Heteroeklemlerin Foto-İletkenlik Davranışlarının 
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Bu çalışmada, n-ZnSe/p-Si nanotel heteroeklem diyot yapılarının elektriksel özellikleri, p-Si 

yüzeyinde kimyasal aşındırılan nanotel uzunluklarına göre karşılaştırmalı olarak ele alındı.  

Farklı uzunluklarda dikey Si nanoteller dizilerinden oluşan p-Si alttaşlar ile 500 nm kalınlığında 

n-ZnSe ince film katmanı ile fabrikasyonu yapılan heteroeklem çalışmaları ile güneş ışığının 

tuzaklanmasında artış amaçlandı. Bu yarıiletken nanoteller, taramalı elektron mikroskobu 

kullanılarak yüzey ve enine kesit görüntülemeleri ile incelendi, ve farklı sürelerde uygulanan 

kontrollü kimyasal işlemler ile 0.8, 2.5 ve 3.4 µm uzunluğunda oldukları belirlendi. n-ZnSe 

ince film katmanı ise herhangi bir işlem uygulanmamış ve kimyasal işlem görmüş p-Si alttaşlar 

üzerine e-demeti buharlaştırma yöntemi ile büyütüldü. Elde edilen diyot yapıları, işlem 

görmemiş p-Si üzerine büyütülmüş referans örnek ve nanotel uzunlukları yönünden birbirleri 

ile karşılaştırmalı olarak oda sıcaklığı ve karanlık ortam akım-voltaj ölçümleri, ve dalga boyuna 

bağlı foto-tepki ölçümleri ile analiz edildi. Termiyonik emisyon modeline dayalı olarak yarı-

logaritmik I-V karakteristikleri ile temel diyot parametreleri hesaplandı. Monokromatör 

ölçümleri ile heteroeklemlerin toplam foto-iletkenliğinin tayfsal duyarlılığının ve yapıyı 

oluşturan katmanların herbirinin optik özelliklerinin etkilerinin araştırılması yapıldı. 
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Mg-DEKORE EDİLMİŞ BOR TABAKALARININ ELEKTRONİK VE 

YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İLK-PRENSİPLERLE İNCELENMESİ 
 

Esra EROĞLU, Mehmet ŞİMŞEK  

Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara, Türkiye 

 

İki boyutlu tabakalı yapılara olan ilgi, 

Grafen’in[1] başarılı bir şekilde 

üretilmesinden sonra gün geçtikçe daha da 

artmış ve bu yapılar literatürde birçok alanda 

teorik ve deneysel çalışma olanağı 

sağlamıştır[2]. 

Bu çalışmada; simetrik ve simetrik olmayan 

bor tabakalarında Mg tutunma özellikleri ilk-

prensipler yöntemi ışığında DMol3 

hesaplamaları ile araştırıldı. 

Tasarlanan sistemlerin (Mg/B) yapısal ve 

elektronik özellikleri hesaplandı. Bor 

tabakalarının boş kısımlarına Mg atomları 

eklendiğinde, atomların hem düzlem 

içerisinde kalabildikleri (simetrik yapılar) 

hem de düzlemin dışında (simetrik olmayan 

yapılar) konumlanabildikleri görüldü. 

Yapılan hesaplamalar ve analizler 

sonucunda; simetrik olmayan yapıların 

simetrik yapılara göre daha kararlı olduğu 

gözlendi. Simetrik olmayan yapılarda Mg 

ilavesiyle birlikte bükülmeler gözlendi. 

Simetrik yapılarda ise mevcut altıgenlerin 

beşgenlere dönüştüğü görüldü. Yapıların 

durum yoğunlukları (DOS) incelendiğinde 

metalik karakterde oldukları gözlendi. Ayrıca 

ELF (elektron yerleşim fonksiyonu) 

hesaplamaları yapılarak, Mg/B sistemlerinin 

kimyasal bağ özellikleri araştırıldı. Mg-

dekore edilmiş simetrik bor tabakasının ELF 

haritası Şekil 1’de sunuldu. 

  

Şekil 1.  Mg-dekore edilmiş simetrik B21 tabakası için 

ELF haritası 
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Plazmonik Nano Yapıların Deşik Maske Kolloid Litografisi ile Karmaşık 

Geometrilerde Üretilmesi ve Karakterizasyonu 
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Plazmonik uygulamalarının giderek hayatımıza girmeye başladığı çağımızda [1], nano üretimin de giderek önem 

kazanması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu tür yapılar gerek yakın alan odaklama gerekse uzak alan şaçılma ve optik 

anten özellikleri ile hem ışık madde etkileşiminde hem de işiğın kontrol ve manipülasyonunda pek çok uygulamaya 

yer açmıştır. Metal nano-yapıların bu özellikleri geometrileri ile yakından ilintili olup hassas ayarlanarak farklı 

özelliklerde yüzeyler üretiminde kullanılabilir. Lakin günümüz araştırmalarında yaygın olarak kullanılan nano 

üretim teknikleri giderek sınırlarına ulaşmaya başlamıştır. Bu tür metal nanoyapıların yüksek çözünürlüklerle 

geniş alanlara uygulanmasını sağlayan yöntemler sınırlıdır. Bu yöntemler ya yüksek maliyetleri ya da fazla yapı 

geometrisi üretimine izin vermemeleri gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedirler. Deşik maske litografisi 

(DML) tam da bu konularda nano üretime yeni bir soluk getirebilecek özelliklere sahip gelişmiş bir nano üretim 

yöntemidir. Bu yöntem geniş alanlara, yüksek çözünürlükte ve karmaşık veya basit geometrilerde nanoyapıların 

düşük maliyetle üretebilmesine olanak tanır. İlk defa 2007 yılında uygulanan, 2014 yılında karmaşık yapı üretimi 

için geliştirilen yöntem; kaplanacak yüzeyden belli bir uzaklığa yerleştirilen altı oyuk deşikten örneğe açılı bir 

şekilde metal buharlaştırılması sonucunda, metalin deşik altında tam olarak nereye kaplanacağının kontrol 

edilmesini örneğin açısının kaplama sırasında değiştirilmesiyle sağlamış, çok çeşitli geometrilerin üretilebileceğini 

göstermiştir [2, 3]. 

Plazmonik yapıların çınlama özelliklerini incelemeyi amaçladığımız çalışmamızda bu yöntemi cam ve Si alttaş 

üzerine başarıyla uygulayarak karmaşık geometrilerde ve çınlama aralıklarında Ag nano yapılar üretilmiş, 

yapılardan toplanan saçılım spektrum analizleri ve numerik analizler ışığında incelenmiştir. Ürettiğimiz bu 

yapılardan bazıları Şekil’de gösterilmiştir. Ayrıca dimer şeklinde üretilen yapılara boya eklenerek polarizasyon 

bağımlı Raman ölçümleri alınmış, dimerlerin birbirine olan uzaklıklarına bağlı yakın alan artırımları incelenmiştir.  

 

Şekil: Deşik maske litografisi yöntemi ile üretilen Ag nano yapılar 

Çalışmalarımız Tübitak 115F167 ve ODTÜ BAP-01-05-2017-005 no’lu projeler ile desteklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Plazmonik, Nano litografi 
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Elmas Benzeri Karbon İnce Film Bazlı Düşük Yayıcı Kaplamanın Optik 

Özellikleri 

Meltem Babayiğita, Özlem Duyar Coşkunb  

a,bİnce Film Hazırlama Ve Karakterizasyon Laboratuvarı, Fizik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 

06800 Ankara, Türkiye 

ambabayigit@hacettepe.edu.tr, bduyar@hacettepe.edu.tr 

Elmas benzeri karbon (DLC) bazlı düşük-yayıcı kaplamalar son zamanlarda geleneksel metal oksit bazlı 

düşük-yayıcı kaplamalara alternatif olarak önem arz etmektedir. DLC bazlı düşük-yayıcı kaplamalar üç 

tabakalı D/M/D yığın konfigürasyonu sahip olup, bu kaplamalarda geleneksel düşük-yayıcılarda 

dielektrik tabaka olarak kullanılan metal oksitler yerine DLC ince filmler kullanılır. Yüksek oranda sp3 

hibriti içeren DLC, amorf karbonun arakararlı bir formudur. DLC filmlerin optik özelliklerini belirleyen 

kırma indisi ve sönüm sabiti büyütme metodu ve büyütme koşullarına oldukça sıkı bir şekilde bağlıdır. 

Bu da, bu filmler kullanılarak tasarlanan düşük-yayıcı kaplamaların optik özelliklerinin optimize 

edilebilmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca DLC filmlerin bazı formları çok sert ve kimyasal olarak 

kararlıdır. Dolayısıyla bu forma sahip DLC filmlerin düşük-yayıcı kaplamalara entegre edilmesi, büyük 

alanlı düşük-yayıcı kaplamaların üretimi konusunda teknolojik anlamda ilgi çekicidir [1]. Ayrıca, son 

yıllarda metal bazlı çok katlı düşük-yayıcı kaplamalarda kullanılan soy metallere alternatif olarak; 

titanyum nitrür (TiN), zirkonyum nitrür (ZiN) ve hafniyum nitrür (HfN) gibi geçiş metali nitrürleri 

kullanılmaktadır. Düşük-yayıcı kaplamalarda geçiş metali nitrürlerinin kullanılmasındaki temel amaç, 

geçiş metali bileşiklerinde difüzyonun soy metallere göre çok küçük olmasıdır. Bu nedenle, dizayn 

edilen kaplamalar termal olarak daha kararlı olacaklardır. Bir çalışmada; üstün mekanik özellikleri, 

termal olarak kararlı olmaları ve elektriksel dirençlerinin düşük olması nedeniyle TiN filmlerin düşük-

yayıcı kaplamalarda kullanılabileceği öngörülmüştür [2].  

Bu çalışmada, metalik katmanı titanyum nitrür (TiN) olan yeni nesil bir DLC bazlı düşük-yayıcı 

kaplama tasarımı yapılmıştır. Tasarımı yapılan düşük-yayıcı kaplamanın her bir katmanı doğru akım 

(DC) magnetron kopartma tekniği kullanılarak büyütülmüştür. Optimum koşullar altında hazırlanan TiN 

filmin yine optimum koşullar altında hazırlanan DLC film ile D/M/D konfigürasyonunda birleştirilmesi 

sonucunda hazırlanan düşük yayıcı kaplamanın 600 nm dalgaboyundaki optik geçirgenliği yaklaşık % 

10 artarak % 43 olmuştur. Bu kaplamanın 8 μm’ deki yayma oranı 0,66’ dır. 

*Bu çalışma Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir (Proje numarası: 

113F318). 

References 

1. Mahtani P., Leong K.R., Xiao I., Chutinan A., Kherani N. P. , Zukotynski S., 2011, Diamond-like carbon 

based low-emissive coatings, Solar Energy Materials & Solar Cells, 95, 1630–1637 

2. Yuste M., Galindo Escobar R., Sanchez O., Cano D., Casasola R., Albella J.M., 2010, Correlation between 

structure and optical properties in low emissivity coatings for solar thermal collectors, Thin Solid Films, 

518, 5720-5723 

 

 

 

 

mailto:mbabayigit@hacettepe.edu.tr


23. Yoğun Madde Fiziği – Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 22 Aralık 2017 

 

 

43 
 

P42 

Yüzbinlerce atomlu InAs kuantum noktalarının farklı kesik kürelerde 

atomistik hassasiyetli dalga fonksiyonları 

Mustafa Kahraman, Ceyhun Bulutay 

Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, 06800 Ankara, Türkiye 

InAs/GaAs kuantum noktaları (KN) kuantum bilişim ve ışık yayımı teknolojilerindeki 

muhtemel uygulamalarından dolayı son zamanlarda fazlaca ilgi çekmektedir. Bu KN’lerin 

elektronik yapısının tam olarak bilinmesi birçok yeni kapıyı aralayacak ve özellikle de elektron 

spin rezonansı (ESR) konusunda araştırmalara yardımcı olacaktır. Değişik geometri ve alaşıma 

sahip ve çok atomlu bileşik yapıları nedeniyle bu “yapay atomların” elektronik yapılarının, basit 

modellerle hesaplanmasıyla elde edilen verilerin deneysel sonuçları anlamlandırmada 

kullanılması çok zordur. Bu nedenle atomistik hassasiyetli hesaplar önem kazanmaktadır. Bu 

tip bir hesaplama yöntemi olan yığık (bulk) bantların doğrusal bileşimi (linear combination of 

bulk bands – LCBB) metodu öne çıkmaktadır [1]. Burada LCBB metodu, InAs ve GaAs için 

kendimiz tarafından geliştirilen düşük enerji kesimli yarı-deneysel görünür potensiyelleriyle [2] 

kullanılarak, ~10 nm çapındaki boşlukta asılı ve GaAs matris bileşiğine gömülü InAs küresel 

nanokristallerin spin-yörünge etkileşmesi altında atomistik hassasiyetli elektronik yapı hesabı 

yapılıp, elde edilen dalga fonksiyonu olasılık yoğunluklarının (Şekil 1) açısal momentum 

kuantum numaralarına göre sınıflandırılması yapılmıştır. Bunun yanı sıra, bu küresel yapıların 

düzlemlerle kesilmesiyle elde edilen lens, yarım küre ve hidrofobik kesik küre (Şekil-2) gibi 

geometrik yapılara göre elektronik yapıdaki değişimler hesaplanmıştır. 

 

Teşekkür: Bu çalışma Tübitak tarafından 116F075 No'lu proje ile desteklenmektedir. 
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Şekil 1: GaAs içinde gömülü InAs 

kuantum noktasına ait 1d-orbitallerinden 

birine ait eşyüzey. 

Şekil 2: Lens, yarım küre ve hidrofobik kesik küre 

geometrisindeki boşlukta asılı InAs kuantum noktalar. 

 

 

 

 



23. Yoğun Madde Fiziği – Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 22 Aralık 2017 

 

 

44 
 

P43 

Bant Genişliği ve İletim Oranı Artırılmış Elektromanyetik İndüklenmiş 

Saydamlık-Benzeri Metamalzeme 

Özgür Demirkap1, Fulya Bağcı1, Emrullah Karakaya1, Barış Akaoğlu1 

1 Fizik Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi, Beşevler, 06100, Ankara, Türkiye 

Elektromanyetik indüklenmiş saydamlık (EİS), ilk olarak atomik sistemlerde elektromanyetik olarak opak olan 

ortama bir kontrol dalgası gönderildiğinde ortamın saydam hale gelmesi ile gözlenen [1] ve elektromanyetik 

dalgaların oldukça düşük grup hızında ilerlemesi ile sonuçlanan bir olgudur. EİS atomik sistemlerle sınırlı 

kalmayarak benzeri etki optik rezonatörler, fotonik kristaller ve metamalzemelerde de gözlenmiştir [2]. 

Metamalzemeler doğada gözlenmeyen bazı özellikler gösterebilen (negatif kırılma, vb.) dalgaboyu altı 

periyodiklikte yapılardır. Metamalzemelerle atomik sistemlerdeki yoğunluk, sıcaklık, ışınım kaynakları özellikleri 

gibi parametrelerden bağımsız olarak daha pratik biçimde EİS benzeri etkiler gözlenebilmektedir.  

Bu çalışmada ilk olarak bir EİS-benzeri bir metamalzeme tasarlanmış, sonrasında EİS-iletim bandı genişliği ve 

iletim oranı yapı optimize edilerek artırılmıştır. Hesaplamalarda CST Microwave Studio tam-dalga benzetim 

programı kullanılmıştır. EİS-benzeri metamalzemeyi tasarlamak için 4 GHz frekansta iletim minimumuna sahip 

iki rezonatör yapısı 30 mm’ye 20 mm en ve boyda, 1,6 mm kalınlıkta FR-4 alttaş üzerinde ayrı ayrı tasarlanmış, 

ardından bu iki yapı birim hücre içerisinde birlikte iken iletim spektrumu hesaplatılmıştır. Bu durumda durdurucu 

bandın ortasında 3,80 ve 4,20 GHz frekansları arasında %48,4 iletimde bir EİS bandı elde edilmiştir. Elde edilen 

bu EİS bandının genişliğini ve iletim oranını arttırmak amacıyla birim hücrenin ve rezonatörlerin ebatları 

küçültülerek optimize edilmiştir. Birim hücre 22 mm’ye 16 mm en ve boya küçültülerek iki rezonatör yapısı 

biraraya getirildiklerinde 3,08 ve 4,64 GHz frekansları arasında, %88,3 iletim oranına ve 0,74 GHz yarı-doruk 

genişliğine sahip bir EİS bandı oluşturulmuştur. Söz konusu EİS bandının tepe noktası 3,82 GHz’de 0,47 ns grup 

gecikmesi hesaplanmıştır. Aynı yapı için farklı geliş açılarında iletim spektrumları hesaplatılmış ve benzetim 

sonuçlarına göre EİS bandının geliş açısına bağlı olmadığı görülmüştür. Bunun yanında aynı derecelerdeki 

kutupluluk açıları için benzetim sonuçlarına bakıldığında kutupluluk açısı arttıkça iletim minimumlarının -30 

dB’den azalarak yok olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise bu yapıların iletim tepkileri horn 

antenler (Rohde&Schwarz, 600 MHz-18 GHz) ve network analizörü (Rohde&Schwarz, 9 kHz-13.6 GHz) 

kullanılarak farklı geliş açılarında ve kutupluluk açılarında ölçülmüş ve benzetim sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.  

 

Şekil 1. EİS-benzeri metamalzemenin iletim spektrumu (a) ölçüm düzeneği ve (b) dik doğrultuda gelen TE kutuplu dalgalar altında ölçüm ve 

benzetim sonuçlarının karşılaştırılması. 

Teşekkür: Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) tarafından 117E504 no’lu proje ile ve Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAP) tarafından 16B0443005 ve 17B0443006 no’lu projeler ile desteklenmiştir. 

[1] M. Fleischhauer, A. Imamoglu, J.P. Marangos, Electromagnetically induced transparency: Optics in coherent media, Rev. Mod. Phys. 77, 

633 (2005). 

[2] N. Papasimakis, V.A. Fedotov, N.I. Zheludev, Metamaterial analog of electromagnetically induced transparency, Phys. Rev. Lett.101, 

253903 (2008). 
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Reaktif Püskürtme Yöntemiyle Elde Edilen TiN ve TiNxOy İnce Filmlerin 

yapısal ve elektriksel Özellikleri  

Y. Özkök1,2, N. Akın Sönmez1, V. Baran1,2, M.K. Öztürk1,2, M. Çakmak1,2, S. Özçelik1,2 

1Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 
2Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara 

yelizozkok@gmail.com, sozcelik@gazi.edu.tr 

Titanyum nitrür (TiN) ve Titanyum oksinitrür (TiNxOy) ince filmler, optik ve elektronik 

özellikleri, kimyasal kararlılığı ve mekanik davranışları ile dikkat çekmektedir. Bununla 

birlikte, TiNxOy filmler, yarıiletken uygulamalar için etkili bir difüzyon engeli, optik olarak 

seçici soğurma kaplamalar, şeffaf IR pencereli elektrotlar olarak daha fazla ilgi görürken, TiN 

filmler ise güneş pillerinde ve mikroelektronik aygıtlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada, TiN ve TiNxOy ince filmler farklı Ar/N2 plazma gazı oranlarında (90/10, 80/20, 

70/30) reaktif püskürtme yöntemiyle p-tipi silikon (p-Si) alttaşlar üzerine kaplandı. Kaplama 

sonrası hızlı termal tavlama (RTA)’da 550 oC’de ısıl işleme tabi tutuldu. Filmlerin yapısal 

özellikleri X-ışınları difraksiyonu (XRD), elektriksel özellikleri Hall Etkisi ölçüm sistemi ve 

morfolojik özellikleri de atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile belirlendi. Ayrıca, atomik 

türlerin (Ti, N, O, Si) dağılımı ikincil iyon kütle spektrometresi (SIMS) derinlik profili ile 

gözlemlendi. Ar/N2=70/30 olarak hazırlanan filmin 4.16 Ω/sq ile en düşük yüzey direncine 

sahip olması SIMS analizlerinde yüzeye yakın bölgede oksijen miktarının düşük olması ve 

derinlik boyunca görülmemesi ile ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte, Ar/N2=80/20 ve 

Ar/N2=90/10 oranlarında hazırlanan diğer iki filmin oksijence daha zengin olduğu görüldü.  

 

Anahtar kelimeler: İnce film, TiN, TiNxOy, tavlama, reaktif püskürtme 

Teşekkür: Bu çalışma, 2011K120290 ve 2016K121220 nolu projelerle Kalkınma Bakanlığı tarafından 

desteklenmektedir. 
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Yapay Manyetik Alanlarının Sentetik Ağ Örgülerideki Ani Değişimleri 

Fırat Şerif Yılmaz1, M. Ö. Oktel1 

1Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, 06800 Aknara, Türkiye 

 

Son zamanlardaki soğuk atom deneylerinde, optik ağ örgülerinin çok ince (hyperfine) enerji 

seviyeleri de kullanılarak sentetik boyutlara genişletilmiş 2-boyutlu modelleri üretildi. Bu 

şekilde bir boyutlu optik ağ örgüsü üzerindeki sentetik bir şeritte tünelleme parametrelerini 

doğrudan kontrol etmek mümkündür. Bu etki manyetik alanlı bir sistemi simüle etmek için 

kullanıldı. Ayrıca, tünelleme matriks elemanları üzerindeki hassas nicelikteki kontrol 

kapasitesi; yapay manyetik alanların, sistemin atomun örgü içindeki hareketine binaen tipik 

zaman skalalarına göre çok daha hızlı değiştirilmesine olanak tanır.  Bu sunumda biz, sentetik 

ağ örgülerinde yapay manyetik alanın ani değişim senaryolarını inceledik. Bu gerçek manyetik 

alandaki hızlı değişimler, iletkenlerde oluşacak Eddy akımlarından dolayı önceden dikkate 

alınamamıştı. Bu amaçla, ilk olarak, zamana bağlı gerçek manyetik alanla  zamana bağlı yapay 

manyetik alanın farklarını temsili bir modelde inceledik.  Bu temsili-basit model bizim açıkça 

ayar bağlılığı ve her noktadaki indüklenmiş elektrik alanın eksikliği arasındaki doğrudan 

bağlantıyı görmemizi sağladı. Sonrasında, 2 ve 3 bacaklı sentetik merdiven yapılarında 

oluşturduğumuz dalga paketlerinin, ani manyetik alan değişimleri altındaki dinamiğini 

inceledik. Bulduğumuz sonuçlar, ayar alanlarının seçiminin üretilen paketin ani değişim sonrası 

dinamiğinde doğrudan etkili olduğunu gösterdi. Paketlerin ani değişim sonrası bir çok parçaya 

ayrıldığı ve bu parçaların; farklı  hızlarda, farklı yönlerde ve farklı boyutlarda ilerledikleri 

gösterildi. Daha ilginç olanı, ayrılan paketlerin; sayısı, boyutu ve yönleri, tamamen seçilen ayar 

alanları tarafından belirledi.  Normalde, fiziksel olarak gözlemlenebilir tüm parametreler ayar 

alan simetrisine sahiptir; fakat biz sentetik boyutlarda n-bacaklı ve manyetik alansız bir 

sistemde hazırlanan bir ilk dalga paketinin  

1. Manyetik vektör potansiyeli merdiven bacakları yönünde olursa: Ani manyetik akı 

değişimi sonrası ilk dalga paketinin en fazla n pakete bölündüğünü bulduk. 

2. Manyetik vektör potansiyeli merdivenin kolları yönünde olursa: Ani manyetik akı 

değişimi sonrası ilk dalga paketinin en fazla n2 pakete bölündüğünü bulduk.  

Oluşan paket sayısının; o sistemde çevrelenmiş manyetik akı ile orantılı değil de, merdivendeki 

bacak sayısıyla orantılı olması elde edilen ilginç sonuçlar arasındadır. Önceden düşünüldüğü 

gibi manyetik akının rasyonel değerinin paydası (\phi = p/q) ne kadar büyükse o kadar çok alt 

paket oluşabilir anomalisi de çözülmüş oldu. 

Dahası, ayar alan seçimindeki sabit ekleme çıkarma kadar basit bir farkın bile  ölçülebilir 

etkileri olduğunu gözlemledik. Bu sistem için, herhangi ilk ve son manyetik akı değerleri için 

paket boyutlarını hesapladık. Son olarak, kalın bir şeritteki ‘kenar dalga fonksiyonu 

çözümlerinin’ bu şekildeki ani manyetik alan değişimleri altında, sadece ve sadece, ani değişim 

sonrası aynı enerji boşluğunda başka bir kenar dalga fonksiyonu varsa dayanklı olduğunu 

gösterdik. Bu sonuçları, aynı sistemin sürekli uzay limitindeki davranışıyla karşılaştırdık ve bu 

limitteki kenar çözümlerinin ani manyetik değişiminde her daim dayanıklı olduğunu 

gözlemledik. 
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Grafenin çoklu aktarımı yoluyla polimerik folyo üzerinde iletken ince film 

üretimi ve karakterizasyonu  

Uğur. Y. İnkaya 1, Kübra Çelik 2, Ahmet Oral 1 

1 Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çankaya, 06800, Ankara 
2 Sivil Havacılık Yüksekokulu, Fırat Üniversitesi, Elazığ 

Yüksek yük taşıyıcı mobilitesine [1] ve üstün elastik özelliklere [2] sahip olan grafen, esnek 

elektronik uygulamaları için elverişli bir malzemedir. Bu uygulamalar için, grafenin polimerik 

filmler üzerine laminasyon yoluyla transfer baskısı yapılabilir [3]. Bununla beraber, sonuçta 

ortaya çıkan grafen temelli esnek elektrotlar, 1kΩ/□ mertebesinde tabaka direncine sahip 

olduğundan dolayı esnek optoelektronik uygulamaları için yeterli görülmemektedir. Bunun 

için, grafen temelli esnek elektrotların optik geçirgenliğinden fazla ödün vermeden tabaka 

direncini azaltacak yöntemlerin bulunması gerekmektedir. Bu amaçla, 20 µm kalınlığındaki 

bakır folyo üzerinde atmosferik kimyasal buhar biriktirme (APCVD) ile büyüttüğümüz grafeni 

75 µm kalınlığındaki polimerik folyo üzerine birden fazla kez aktarmayı sağlayacak bir yöntem 

geliştirdik. Laminasyon yoluyla oluşturulan bakır/grafen/polimer istifinden bakır tabakası, 

elektriksel karakterizasyon için grafen temelli ince filme kontak sağlayacak şekilde, FeCl3 sulu 

çözeltisi ile aşındırma sırasında, korunur. Böylece, ürettiğimiz esnek ve saydam elektrotlardan 

Hall aygıtları ve rezistörler imal ederek elektriksel karakterizasyonu gerçekleştirdik. Yapısal ve 

elektriksel karakterizasyonların neticesi bu yöntemin tabaka tabaka aktarımı sağladığına işaret 

eder. Söz konusu grafen temelli iletken ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu sunulacaktır. 

     

[1] K. S. Novoselov et al., Science, Vol. 306, 5696, 666-669 (2004) 

[2] Changgu Lee et al., Science, Vol. 321, 5887, 385-388 (2008). 

[3] Luiz G. P. Martins et al., PNAS, 17762–17767 (2013). 
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Üç eklemli GaInP/GaInAs/Ge Güneş Hücresinin Analitik Güneş Hücre 

Modeli ile İncelenmesi 

Tuğçe Ataşera, Mustafa Kemal Öztürka,b, Orhan Zeybekc, Süleyman Özçelika,b 

aGazi Üniversitesi, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 
bGazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Ankara 

cBalıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Balıkesir 

tugceataser@gmail.com, sozcelik@gazi.edu.tr 

Temiz enerji kaynağı olarak, fotovoltaik enerji kaynağı en popüler araştırma konularından 

biridir. Doğrudan güneşten yararlanan fotovoltaik enerji gelecek vaad eden bir teknoloji olarak 

kabul edilmektedir. Bu doğrultuda MBE cihazı ile büyütülebilen üç eklemli GaInP/GaInAs/Ge 

güneş hücre yapısı karasal uygulamalar kullanılmak için tasarlandı. Bundan dolayı doğrudan 

ve saçılmış ışık içeren AM1.5G (1000 W/m2) güneş spektrumu referans alındı [1]. Güneş 

hücresinin elektriksel parametrelerinin hesaplanmasında, analitik güneş hücre modeli 

kullanıldı. Güneş hücresinin radyasyon spektrumunun foto-tepkisinin hesaplanması, hem 

azınlık hem de çoğunluk taşıyıcıları ve Poisson denklemlerine dayanan süreklilik denklemlerini 

ve akım denklemlerini içeren beş diferansiyel denklem kümesinin çözümünü içerir [2]. Bu 

hesaplamalar için yüksek veri hassasiyetine sahip fortran program dili kullanıldı. Öncelikli 

olarak, tabakaları biçimleyen her bir örgüdeki alaşımın elektriksel özelliğin tanımlanmasında 

kullanılan yasak enerji aralığına bağlı soğurma katsayıları teorik olarak hesaplandı. Buna bağlı 

olarak, AM1.5G güneş spektrumu ve 1-güneş altında, 200-450 K sıcaklıkları arasında üç 

eklemli GaInP/GaInAs/Ge güneş hücresinin akım yoğunluğu (J), açık devre voltajı (Voc) ve 

fotovoltaik dönüşüm verimliliği (η) hesaplandı [3]. Böylece hesaplanan güneş hücre çıktı 

parametrelerinin sıcaklıkla değişimi gözlemlendi. Oda sıcaklığında bu hücrenin akım 

yoğunluğu 16,019 mA/cm2, açık devre voltajı 2,348 V ve dönüşüm verimliliği %35,114 olarak 

hesaplandı. Ayrıca oda sıcaklığında 454-güneş altında bu üç eklemli güneş hücresinin dönüşüm 

verimliliği hesaplandı. 454-güneş altında güneş hücresinin verimi %42,69 olarak bulundu. Bu 

çalışmanın sonucunda yeni güneş hücre yapılarının tasarlanması sayesinde hücre performans 

değerlerinin artırılabileceği değerlendirilmektedir. Bu durumun, hücreyi oluşturan yapıların 

enerji bant aralıklarının güneş radyasyonunu daha fazla soğuracak şekilde, dörtlü veya daha 

fazla alaşımlarla birlikte üç ya da daha fazla eklemli güneş hücresi tasarımları ile 

gerçekleştirilebileceği önerilmektedir. 

Teşekkürler:  

Bu çalışma 2011K120290-2016K121220 nolu projeler ile Kalkınma Bakanlığı ve 2016/15 numaralı protokol 

ile TUBİTAK-MAM tarafından desteklenmiştir. 

 

Kaynaklar 

[1] Stephen J. Fonash, “Solar Cell Device Physics”, Energy Science and Engineering Resources, Technology, 

Management, Academic Press 1981. 

[2] Luis Castafier and Santiago Silvestre Universidad Politecnica de Cataluiia, “Modelling Photovoltaic Systems 

using PSpice”, John Wiley&Sons, Barcelona, Spain, 2002. 

[3] Lin Guijiang, Wu Jyhchiarng, and Huang Meichun, “Theoretical modeling of the interface recombination effect 

on the performance of III–V tandem solar cells”, Journal of Semiconductors, Vol. 31, No. 8, August 2010. 
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Güneş hücresi uygulamaları için lazer işleme ve seçici aşındırma ile ince 

kristal silikon üretilmesi 

M. Zolfaghari Borra1,2, T. Çolakoğlu1, V. Hünerli2, O. Tokel4, I. Pavlov1,2, A. Turnali5,  

F. O. Ilday4,5, A. Bek1,3, R. Turan1,2,3 
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TÜRKİYE 
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4 Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 06800, TÜRKİYE 

5Elektrik ve Elektronik Mühendisliİği Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 06800, TÜRKİYE 

 

Günümüz fotovoltaik endüstrisine kristal bazlı güneş gözeleri baskın durumdadır. Ancak, 

olgunlaşmış kristal silikon teknolojisi maliyet bakımından önemli dezavantajlar 

oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda pek çok çalışmada çeşitli yöntemler kullanılarak güneş 

panellerinde harcanan kristal silikon miktarının azaltılması amaçlanmıştır [1-3]. Bu çalışmada 

yeni geliştirilen lazer mikro işleme ve seçici aşındırma yöntemi ile ince dilim silikon elde 

edilmesi sağlanarak, maliyetin düşürülmesi amaçlanmıştır. 

Kaynakça 

[1] F. Henley, A. Brailove, A. Lamm, T. Heerwagen, E. Sauar, M. Nese, R. Steeman, B. Hammel, 23th Europian 

Photovoltaic Solar Energy Conference, Valencia, Italy (2008). 

[2] I. Gordon n , F. Dross, V. Depauw, A. Masolin, Y. Qiu, J. Vaes, D. Van Gestel, J. Poortmans, Solar Energy 

Materials and Solar Cells, 95, S2 (2011). 

[3] I. Mizushima, T. Sato, S. Taniguchi, Y. Tsunashima, Applied Physics Letters, 77, 3290 (2000).  
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X-Işını Toz Kırınım Yöntemi ve Dağınım Düzeltmeli Yoğunluk 

Fonksiyoneli Kuramı ile Triazol-Tiyadiazol Türevinin Yapısal 

Çalışmaları 

Gülsüm Gündoğdu1, Arzu Karayel2, Filiz Betül Kaynak1  

1Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 06800, ANKARA 
2 Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 19030, ÇORUM 

Bu çalışmada 1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-tiyadiazol halka sistemi ile antikanser etki 

potansiyeline sahip bileşiğin kristal yapısı laboratuvar X-ışını toz kırınım yöntemiyle 

belirlenmiş ve dağınım düzeltmeli yoğunluk fonksiyoneli kuramı (d-DFT) ile teyit edilmiştir. 

Hesaplamalara TOPAS 4.2 programıyla [1] indisleme yapılarak başlanmıştır. Gaussian 

programı [2] ile model yapı oluşturulduktan sonra, FOX paket programında [3] yer alan Monte-

Carlo paralel optimizasyon yöntemi kullanılarak ön yapısal çözüm elde edilmiştir. Yapılan 

Rietveld arıtımı sonucunda kimyasal olarak anlamlı yapısal çözüm elde edebilmek için, bağ 

uzunluğu ve bağ açısı gibi yapısal parametrelerin değerleri sınırlandırılmıştır. Rietveld 

arıtımında TOPAS Akademik programı [4] kullanılmıştır. Sonrasında VASP programıyla [5-7] 

ilgili bileşiğin teorik yapı hesaplamaları yapılmıştır. Rietveld arıtım sonucunda bulunan yapı, 

dağınım düzeltmeli yoğunluk fonksiyoneli kuramı ile bulunan yapıyla karşılaştırılmış ve 

aralarında oldukça iyi bir uyum gözlenmiştir. Bu uyum arıtılan yapının doğruluğunun bir 

kanıtıdır [8]. 
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Co Katkılı LaCrO3 Bileşiğinin Dielektrik Özelliklerinin Frekans ve 

Sıcaklığa Bağlı Değişimi 

F. M. Coşkuna, Ö. Polatb, M. Coşkuna, Z. Durmuşc, M. Çağlard, A. Türüta  

a Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 34700 

Üsküdar, İstanbul. 
b Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi, 34156 Bakırköy, İstanbul. 

c Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Biyoteknolojisi Bölümü, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 34093 Fatih, İstanbul. 
d Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Anadolu Üniversitesi, 26470, Eskişehir. 

İnorganik oksit perovskitler, özellikle de lantanyum krom oksit - LaCrO3 (LCO), çeşitli 

oranlarda farklı elementlerle katkılanmaya bağlı olarak optik, elektriksel, dielektrik ve 

manyetik özellikleri değişmekte ve bu değişimden dolayı bilimsel çalışmalarda ilgi odağı 

olmuştur. Bu çalışmada katı-hal reaksiyon yöntemi kullanılarak LCO ve Kobalt (Co) katkılı 

LCO (LaCrl-xCoxO3) (x = 0,01 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ve 0,30) bileşikleri sentezlenmiştir. Katkılı 

ve katkısız inorganik oksit LCO perovskit numunelerin,  dielektrik/empedans spektrometresi 

(NOVOCONTROL) kullanılarak azot ortamında geniş frekans (1Hz-10MHz) ve sıcaklık (-100 

°C ile +100 °C) aralığında frekansa bağlı dielektrik özellikleri ölçülmüştür. Elektriksel ölçüm 

sonucu LCO ' nun dielektrik sabitinin, artan Co katkısı ile azaldığı gözlemlenmiştir.  
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MOCVD İLE BÜYÜYTÜLEN InGaN/GaN DİYOT YAPILARIN a-, c- ÖRGÜ 

PARAMETRELERİ, GERİLME VE STRES ANALİZLERİ VE ISISAL 

GENLEŞME KATSAYILARI 

Ahmet Kürşat BİLGİLİ (a), Ömer AKPINAR (b), Ali GÜLTEKİN (b),  Mustafa Kemal 

ÖZTÜRK (a), Süleyman ÖZÇELİK (b), Ekmel ÖZBAY (c) 

a Department of Physics, Gazi University, 06500 Ankara, Turkey 
b Photonics Research Center, Gazi University, 06500 Ankara, Turkey 

c Nanotechnology Research Center, Bilkent University, 06800 Ankara, Turkey 

MOCVD ile büyütülen InGaN/GaN diyotların yapısal özellikleri yüksek çözünürlüklü X-

ışınları kırınım tekniği (HRXRD) ile incelendi. İncelenen (hkl) düzlemlerine göre a-, c- örgü 

parametrelerinin küçük farklılıklar gösterdiği görüldü. a-, c- örgü parametrelerinin hata hesabı 

da yapıldı. Bütün örnekler için hatanın %2’den daha küçük olduğu görüldü. İncelemeler 3  farklı 

örnek üzerinde yapıldı.  Büyütme şartlarından kaynaklanan kristal kalitesindeki farklılıklar her 

üç örnek için belirlendi. Aynı zamanda, kristal boyutu, gerilme ve stress hesaplandı. Stres 

belirlenmesinde esneklik sabitleri, Young modülü ve Poisson oranını da içeren iki farklı metod 

kullanıldı. Bu iki yöntemle elde edilen sonuçlar birbiri ile karşılaştırıldı. InGaN için ısısal 

genleşme katsayıları (002), (004), (006) ve (121) düzlemleri için 100 oC sıcaklık farkında 

hesaplandı (300-400 oC). HRXRD’den elde edilen pik pozisyonlarının veri tabanındakilerle 

yaklaşık olarak aynı olduğu görüldü. Hesaplamarla elde edilen bütün sonuçlar çizelgeler 

halinde verildi. Elde edilen bütün sonuçların daha önceki çalışmalarla uyumlu olduğu görüldü. 
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DESY / PETRA III Sinkrotronunda Elastik Olmayan X-Işını Saçılma 

Deneyleri 

 

 
 

Didem KETENOĞLU 

 
Fizik Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi 

 
Üçüncü nesil sinkrotron ışınım kaynakları, başta fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere tüm doğa 

bilimleri, mühendislik uygulamaları, çevre ve enerji, tıp, kültürel miras vb. araştırmalarda önde 

gelen ve en çok tercih edilen araçlardan biridir. Almanya Hamburg’ da bulunan DESY 

araştırma merkezindeki PETRA III sinkrotronu, dünyanın en parlak üçüncü nesil X-ışını 

kaynağıdır. PETRA III, 2009 yılından beri 17 ayrı demet hattı ile kullanıcılara kızılötesi 

bölgeden sert X-ışınları bölgesine kadar geniş bir spektral aralıkta deney olanağı sağlamaktadır.  

“P01-High Resolution Dynamics” demet hattında, iki farklı elastic olmayan X-ışını Saçılma 

(IXS) tekniği olan Resonant Inelastic X-ray Scattering (RIXS) ve X-ray Raman Scattering 

(XRS) deneyleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. RIXS, malzemedeki düşük enerji-transfer 

uyarılmalarının (fonon, magnon, vb.) momentum çözünürlüklü olarak ölçümüne olanak 

sağlayan ölçüm tekniğidir. Bu uyarılmaların gözlenebilmesi ancak yüksek enerji 

çözünürlüğüne sahip spektrometreler ile mümkündür. 9 keV’lik X-ışını enerjisinde çalışan 

RIXS spektrometresi için ilk defa quartz analizör üretilerek, şimdiye kadarki en yüksek enerji 

çözünürlük değeri elde edilmiştir ve üretilen quartz analizör ile Berilyum tek kristalindeki fonon 

uyarılmaları gözlenmiştir. XRS, yüksek enerjili X-ışınları ile düşük enerjili soğurma sınırlarını 

vakum ortamı gerektirmeden çalışmaya olanak sağlayan bir ölçüm tekniğidir. Bu teknik ile 

diamond-anvil cell (yüksek basınç hücresi) gibi sıradışı koşullardaki malzemelerin, sıvı fazdaki 

kimyasal ve biyolojik reaksiyonların incelenmesi mümkündür. Lityum iyon pillerinin elektrolit 

ortamı ilk defa XRS tekniği kullanılarak bu çalışmada incelenmiştir. 

 
Teşekkür: Bu çalışmalar, TUBITAK-2219 “Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” ve TAEK 

(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) tarafından “SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işınımı Deneysel Bilim ve 

Uygulamaları Uluslararası Merkezi) Faaliyetleri” kapsamında desteklenmiştir.  
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Spectral Splitting Grating Yapılarının Üretimi ve Simülasyonu  

Fırat İdikut1,2,*, Yalın Başay2,3, Mona Zolfaghari Borra2,3, Emre Yüce1,2,3, Alpan Bek1,2,3 

1 Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800, Ankara 
2 Güneş Enerjisi Araştırma ve UIygulama Merkezi (GÜNAM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800, Ankara 

3 Mikro ve Nanoteknoloji Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800, Ankara 

*firat.idikut@metu.edu.tr 

Son yıllarda femtosaniye atımlı lazerlerin kullanımı ve uygulamaları ilgi çeken araştırma 

konuları arasına girmiştir. Yüksek tepe gücü ve kısa atım zamanından dolayı nano atımlı 

lazerlere kıyasla micron boyutunda yapıların üretilmesinde daha fazla olanak sağlamaktadırlar. 

Bu yapılara dalga kılavuzları, mikro kanallar ve grating yapıları örnek gösterilebilir. Bu 

çalışmada, spectral splitting metoduyla elde edilecek desenin numerik analizlerinin yapılması 

ve 1550nm femtosaniye lazer kaynağı kullanılarak simülasyonlarla desteklenmiş grating 

yapısının üretilmesi çalışılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında istenilen özelliklere uygun bir 

grating deseni oluşturulmaya çalışılmıştır. Kullanılan başlıca yöntem olarak spectral splitting 

belirlenmiştir. Bu yöntemde her dalga boyunun odak düzlemine kadar olan mesafede aldığı 

yollar ve dalgaların birbirinden ayrışmaları hesaplanmış ve gereken grating deseni 

belirlenmiştir. Bu yöntem ile güneş hücrelerinin üzerinde üretilecek band-gap yapılarının,  

üzerine odaklanan ışığın dalga boyuna göre ayarlanabilmesi imkanı vermektedir. Çalışmanın 

ikinci bölümünde, femtosaniye 1.5um lazer kullanılarak tasarlanmış grating yapıları 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, üretimdeki optimizasyon ve simülasyon 

çalışmalarına bağlı olarak, güneş panallerinin verimliliğinin arttırılabileceği ön görülmektedir. 
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SPREY PİROLİZ İLE ÜRETİLEN ZnO BİLEŞİĞİNİN YAPISAL OPTİK 

ve ELEKTİRK ÖZELLİKLERİNE Ga KATKISININ ETKİSİ  

Seda UZKALAN, Senem AYDOĞU 

                                Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi, 

Evliya Çelebi Yerleşkesi, Kütahya 

 

Katkısız ve Ga katkılı CdO ince filmler ultrasonik sprey piroliz tekniği kullanılarak üretilmiştir. 

ZnO bileşiğine %20 ile %80 aralığında Ga bileşiği katkılanmıştır. Yüzdelik dilim onar onar 

arttırılıştır. Katkısısız ve Ga katkılanarak elde edilen ZnO ince filmlerinin yapısal özellikleri 

XRD, yüzeysel özellikleri AFM, optik özellikleri ise UV spektofotometre metodu, elektrik 

özellikleri ise dört uç yöntemi ile analiz edilmiştir. ZnO filmlerinin yapısal, optik ve elektrik 

özelliklerinde belli bir Ga katkı oranına kadar değişim yaptığı gözlenmiştir. 
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Statik Elektrik Alan Etkisi Altındaki Yarıiletken Kuantum Kuyusunda 

Kontrollü Popülasyon Transferi: Elektron-Elektron Etkileşmelerinin Rolü 

İbrahim Karabulut1  

1Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 42075, Konya 

Yarıiletken kuantum kuyusunun iki altbandı arasındaki elektromanyetik olarak kontrollü 

popülasyon transferi teknolojik açıdan oldukça önemli bir problemdir. Sistemin makroskopik 

taşıyıcı yoğunluğundan kaynaklanan çok parçacık etkilerinin göz önüne alınması atom benzeri 

iki seviyeli sistemlerden oldukça farklı davranışlara neden olmaktadır. Elde ettiğimiz sonuçlar 

farklı pulslu em alanlar kullanarak oldukça yüksek verimli popülasyon terslenimi elde etmenin 

mümkün olduğunu göstermektedir. 
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İYON AŞILAMA YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN GERMANYUM 

GÜNEŞ PİLLERİNDE AKTİVASYON SICAKLIĞININ ETKİSİ 

İsmail KABAÇELİK1 ve Raşit TURAN2,3 
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Çok eklemli ve yüksek verimli güneş pillerinde alttaş olarak kullanılan germanyum (Ge) güneş 

pillerinin epitaksiyel olarak üretimi MOCVD ve MBE gibi hem pahalı hem de karmaşık 

sistemler ile gerçekleşmektedir. Bu teknolojilere ilaveten, katkılama konsantrasyonunun ve 

derinlik profilinin iyi kontrol edilebilmesinden dolayı, iyon aşılama yöntemi yarıiletken 

teknolojisinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, iyon aşılama yöntemi ile p-n 

eklemi oluşturulan ve III-V çok eklemli ve yüksek verimli güneş pilleri için alttaş olarak 

kullanılan Ge güneş pilleri hazırlanmıştır. Ge örnekler, oda sıcaklığında enerjisi 60 keV olan 

fosfor (P) iyonları ile 1x1013, 1x1014, 1x1015 ve 1x1016 iyon/cm2 doz oranlarında katkılanmıştır. 

P konsantrasyonu ikincil iyon kütle spektrometresi (SIMS), tabaka direnci ise 4-nokta uç ile 

incelenmiştir. Konsantrasyonun ve aktivasyon sıcaklığının fonksiyonu olarak, Ge örneklerin 

tabaka dirençlerinin değiştiği gözlenmiştir. Güneş pili yüzeyine gelen fotonlardan daha fazla 

yararlanabilmek için yansıma önleyici katman olarak amorf silikon ( -Si) kullanılmıştır. Ge 

güneş pillerinin akım-gerilim (I-V) eğrileri P konsantrasyonuna ve aktivasyon sıcaklığına göre 

incelenerek, pillerin kısa devre akımları (Isc) ve açık devre voltajları (Voc) karşılaştırılmıştır. 

Farklı konsantrasyonlarda iyon aşılanmış Ge güneş pillerinde konsantrasyon arttıkça, güneş pili 

parametreleri olan Isc ve Voc değerlerinin arttığı gözlenmiştir.  650 oC de ve 120 s de yapılan 

aktivasyon işleminde güneş pili parametrelerinde en iyi sonuç gözlenmiştir. 
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In2Ge2Te6 BİLEŞİĞİNİN MEKANİK VE ELEKTRONİK 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

M. A. KORKMAZ1, E.DELİGÖZ1, H.ÖZIŞIK2  

1 Fizik Bölümü, Aksaray Üniversitesi, 68100, Aksaray 
2 BÖTE, Aksaray Üniversitesi, 68100, Aksaray 

Bu çalışmada In2Ge2Te6 bileşiğinin elektronik ve mekaniksel özellikleri temel ilkelerden 

hareketle araştırıldı. Hesaplamalar MedeA programı ile genelleştirilmiş gradyent yaklaşımı 

(GGA) altında yapıldı. İlk adımda yapısal ve elektronik özellikler incelendi. Yüksek simetri 

yönlerinde her bir yapı için band yapısı ve durum yoğunluğu eğrileri elde edildi.  Daha sonra 

elastik sabitler “zor-zorlama” yöntemi kullanılarak hesaplandı. Elastik sabitlerden 

faydalanarak, bulk modülü, shear modülü, Young modülü, Poisson oranı, Zener anizotropi 

faktörü, Debye sıcaklığı gibi bazı mekaniksel özellikler elde edildi. Mevcut sonuçlar literatürde 

bulunan veriler ile karşılaştırıldı ve yorumlandı. 
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Rutile-TiO2 (100) Yüzeyinin Elektronik Özelliklerinin Yüzey 

Yapılanmalarına Bağlı Değişimi 

Özlem ÜNAL ve Bülent KUTLU 

Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik bölümü, Teknikokullar-ANKARA 

Bu çalışmada, rutile-TiO2 ince filminin elektronik özelliklerinin yüzey atomlarına bağlı 

değişimi kuantum mekaniksel bir hesaplama tekniği olan yoğunluk fonksiyon tekniği (YFT) 

‘yi temel alan CASTEP paket programı kullanılarak belirlenmiştir. Tüm hesaplamalarda, YFT 

içerisinde ion-elektron etkileşmeleri sözde potansiyel ve değiş tokuş korelasyon fonksiyonu 

GGA-PW91 ile tanımlanmıştır. TiO2 ilkel hücresi ve 1x1 (100) yüzeyi kullanılarak yapılan ön 

çalışmalar sonucunda kesilim enerjisi 410eV ve rahatlamış yüzey için tabaka sayısı 7 olarak 

belirlenmiştir.  Oksijenle sonlanmış TiO2 (100) yüzeyinden oksijen atomlarının 

uzaklaştırılmasına bağlı olarak elektronik yapıda oluşan değişimler incelendiğinde, rutile-TiO2 

(100) yüzeyi Oksijen atomları ile sonlandığında iletken, Titanyum ile sonlandığında yarı iletken 

özellik sergilediğini göstermiştir. Bilindiği gibi TiO2 kristali teorik olarak 1.96 eV değeri 

civarında yasak enerji aralığına sahip yarıiletken bir malzemedir. Bu malzemeden üretilen ince 

filmlerin elektronik yapısının yüzey atomlarına bağlı değişimi, TiO2 ‘in iyi bir dedektör olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. 
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QUARTZIN İNCOMMENSURATE FAZI YAKININDA 

PİEZOELEKTRİK REZONANS FREKANSIN SICAKLIK 

BAĞIMLILIĞI 

S. Ateş1,2 ve H. Yurtseven2* 

1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Başkent Üniversitesi 06790 Ankara-Türkiye 
2 Fizik Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara-Türkiye 

*Sorumlu yazar e-mail: hamit@metu.edu.tr 

Literatürden deneysel veri kullanılarak piezoelektrik rezonans frekansı, quartzın 

incommensurate (INC) fazının geçiş sıcaklığı (Ti) çevresinde güç-yasası ile analiz edildi. 

Piezoelektrik rezonans frekansını INC fazın düzen parametresi olarak düşünerek, bu faza olan 

ikincil geçiş analizimizden çıkarılan kritik eksponent ile tanımlandı.  

Düzen parametresi olarak piezolektrik rezonans frekansı ve gerilme arasındaki korelasyon elde 

edilmiştir. İkisi de quartzda Ti’ye doğru artan sıcaklıkla düşer.  

Sonuçlarımız INC fazdaki düzen mekanizmasının dinamiğini burada çalışıldığı gibi sıcaklık 

bağımlılığı açısından ( αve β fazları arasındaki ~2K’lik sıcaklık aralığında) açıklayabilir.  

 
ANAHTAR Kelimeler: Piezoelektrik rezonans frekansı, İncommensurate faz, Quartz 
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KÜTLESİZ FERMİYONLAR İÇİN EĞRİSEL UZAY-ZAMANDA DİRAC 

SİSTEMLERİ 

Gazi GÜZEL, Özlem YEŞİLTAŞ 

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, 06500 Teknikokullar/Ankara 

Grafen yüzeyi üzerinde 106𝑚/𝑠 süratle hareket eden kütlesiz elektronlar için Dirac denklemi 

yüzeye dik magnetik alanda ve (2+1) boyutta eğrisel uzay-zamanda çalışıldı. İki uzay 

boyutunda konformal metrik tensör kullanarak yazdığımız genelleştirilmiş Dirac denklemine 

küresel yüzey parametrizasyonu uygulayarak iki süpersimetrik partner Dirac Hamiltoniyen 

sistemi elde edildi. Elde edilen Dirac işlemcileri Sturm-Lioville işlemcisi olmadığından 

sistemin self-adjoint hale getirilebilmesi için bazı kanonik dönüşümler uygulandı. Sonra, vektör 

potansiyeli için hiperbolik fonksiyonlar seçilerek tam çözülebilir modeller elde edildi. Örnek 

olarak Rosen Morse II potansiyeli çalışılarak sistemin spektrum ve tam çözümleri Jacobi 𝑋𝑚 

nadir ortogonal polinomlar cinsinden elde edildi. 
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Katkısız ve Ir Katkılı LaCrO3 Bileşiğinin Frekans ve Sıcaklığa Bağlı 

Elektriksel ve Dielektrik Özellikleri  

M. Coşkuna , O. Polatb, F. M. Coşkuna, Z. Durmuşc, M. Çaglard, A. Türüta  

 

a Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 34700 

Üsküdar, İstanbul. 
b Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi, 34156 Bakırköy, İstanbul. 

c Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Biyoteknolojisi Bölümü, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 34093 Fatih, İstanbul. 
d Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Anadolu Üniversitesi, 26470, Eskişehir. 

 

Perovskit-oksit materyalleri, özellikle de perovskit lantanyum krom oksit, LaCrO3 (LCO), 

çeşitli elementler ile katkılanmaya bağlı olarak değişen optik, elektriksel, dielektrik ve 

manyetik özelliklerden dolayı bilim insanları arasında büyük ilgi görmektedir. Bu çalışmada 

katı-hal reaksiyon yöntemi kullanılarak LCO ve iridyum (Ir) katkılı LCO (LaCrl-xIrxO3) (x = 

0.10) bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen malzemelerin yapısal ve kimyasal özellikleri 

SEM, XRD, EDX ve XPS analizleri yapılarak incelenmiştir. Perovskit-oksit numunelerin 

frekansa bağlı elektrik/ dielektrik özellikleri, dielektrik/empedans spektrometresi kullanılarak 

azot ortamında geniş frekans (1Hz-10MHz) ve sıcaklık (-100 °C ile +100 °C) aralığında 

ölçülmüştür. Elektriksel ölçüm sonuçları LCO'nun Ir ile katkılandıktan sonra dielektrik 

sabitinin azaldığını göstermiştir. Dahası, Ir ile katkılama yapıldıktan sonra malzemenin 

empedans değeri artarken, ac iletkenliği ve kapasitans değerinin düştüğü görülmüştür. Ac 

iletkenlik ölçümlerinden elde edilen s parametreleri, LCO için örtüşen büyük polaron tünelleme 

(overlapping large polaron tunneling) (OLPT) ve kuantum mekanik tünelleme (quantum 

mechanical tunneling) (QMT) iletim mekanizmaları, Ir katkılı LCO bileşiği için korelasyonlu 

bariyer sıçramalı (correlated barrier hopping) (CBH) ve QMT iletim mekanizmalarının etkin 

olduğunu göstermiştir.  

 

 


