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KATALİZ VE CİHAZ TEKNOLOJİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE GRAFENİN 

KOVALENT VE KOVALENT OLMAYAN ŞEKİLDE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ 

İÇİN YFT ÇALIŞMASI 

Tuğçe İrfan Akay
1,2

, Hande Toffoli
1
, Daniele Toffoli

3 

1 
Orta Doğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇, 

2 
Tübi̇tak 

3 
Trieste Üni̇versi̇tesi̇ 

Grafen, iki boyutlu bir petek örgüsüne sıkıca sarılmış karbon atomlarının tek katmanlı bir şekli olup ilaç salınımı 

[1], sensörler [2], hidrojen depolama ve güneş pilleri [3] uygulamaları için yaygın olarak araştırılmaktadır. Grafen 

aynı zamanda metal iletkenlerin yerini alabilecek kadar mükemmel elektrik iletkenliğine ve mekanik esnekliğe 

sahiptir [4]. Grafen'in çok yönlülüğünü daha da genişletmek ve elektronik yapısını kontrol etmek için; kusur 

oluşumu, moleküllerin kovalent ve kovalent olmayan adsorpsiyonu ve dopantların eklenmesi yoluyla çeşitli 

amaçlarla işlevselleştirilmesi sağlanabilir. 

Çalışmalarımızda, kataliz ve cihaz teknolojisinde uygulanması için grafenin özelliklerini geliştirmek için bu 

işlevselleştirme tekniklerine odaklandık. Seçim yöntemimiz, Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (YFT) olup 

çalışmalarımızda, kusurlar, organik moleküllerin adsorpsiyonu ile dopantlar arasındaki etkileşim araştırılmıştır. 

Farklı van der Waals düzeltmelerinin adsorpsiyon geometrisi, adsorpsiyon enerjisi ve bant yapısı üzerindeki 

etkisini görmek için, vdW-DF [5], vdW-DF2-C09 [6,7] ve Grimme- D2 [8] olmak üzere üç farklı değişim-

korelasyon fonksiyonu kullanıldı. Bu çalışma, van der Waals etkileşimleri için vdW-DF2-C09 değişim-korelasyon 

protokolünün literatür ile en yakın sonucu ortaya koyduğunu ortaya koymaktadır. Bu protokolü kullanarak, 

adsorpsiyon özellikleri üzerine tabakaların sayısının etkilerini anlamak için iki katmanlı grafen üzerinde benzen 

ve tolüen adsorpsiyonu araştırılmıştır. Bu çalışma ile de, ikinci katmanın varlığının her iki molekül için 

adsorpsiyon enerjisini yaklaşık 70 meV arttırdığı sonucuna varılmıştır.  

Fonksiyonelleştirme üzerindeki kontrol derecesini artırmanın bir yolu olarak, bir veya iki B atomu, 6x6 grafen 

birim hücresinde çeşitli tek ve çift boşluk konfigürasyonlarıyla birleştirilerek çeşitli konfigürasyonlar araştırıldı ve 

bu konfigürasyonların elektronik yapılarının ilginç eğilimleri ortaya çıkardığı bulundu. B-katkılı ve tek boşluk 

kusurlu grafenin sonuçlanan manyetizasyonu hücre başına 0.9 μB iken B-katkılı çift boşluk kusurlu grafen için bu 

değerin hücre başına 0 μB olarak hesaplanmıştır. Elektronik özellikler için, B konsantrasyonunun ve konumunun 

yük aktarımı ve bant yapısı üzerindeki etkilerini için ise, bant aralığının B konsantrasyonuyla birlikte arttığı ve 

grafenin p-katkılı hale geldiği sonucuna varılmıştır. 

Son olarak, işlevselleştirmeyi daha iyi anlamak için fluorobenzen, benzoik asit ve benzonitril molekülleri B katkılı 

bozunmuş tabakalara adsorbe edildi. Benzoik asit ve florobenzen, zayıf van der Waals etkileşimleri yoluyla 

adsorbe edildiği halde, benzonitril moleküllerinin kusuru çevreleyen atomlarla ve özellikle B atomlarıyla kuvvetli 

kovalent bağ oluşturduğu gözlemlendi. Fenil ve benzaldehit oluşumuna neden olan farklı bağ oluşum özellikleri 

gözlemlenmiştir. Moleküllerin, kusurlu, katkılı grafen substratın beklenmedik şekilde yeniden yapılanmasına 

neden olduğu ve sonuç olarak da elektronik yapıda önemli değişiklikler oluşturduğu sonucuna varılmıştır.  

Referanslar 
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cancer therapy. Materials Today, 14(7-8):316–323, 2011. 
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[4] A. Elsagh. Enhanced electrical conductivity properties of graphene oxide nanocomposites functionalized with polyvinyl 
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Yüksek Verime Sahip Yeni Nesil Perovskite Güneş Hücrelerinin Elde 

Edilmesinde Öne Çıkan Konular 

Ali Baltakesmez* ve Sebahattin Tüzemen 

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, 25240 Erzurum 
*Çankiri Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Çankiri 

CH3NH3
+ formundaki organik katyonların MX6 (M = Pb veya Sn, X = I, Br veya Cl) 

formundaki metal-halojen bileşiklerle çevrelenerek oluşturduğu oktahedral kristal yapılı 

perovskit malzemeler, solar enerji aralığı ile güzel eşleşen 1,5-2,3 eV aralığında kontrol 

edilebilir foton soğurma bant aralığına ve yüksek optik soğurma katsayısına sahiptirler. Bu 

nedenle organometelik perovskitler, yüksek güç dönüşüm verimli güneş pilleri için oldukça 

ümit vericidir. Elektriksel ve optik özellikler, kristal yapı içerisinde var olan organik katyon ve 

halojen bileşkenin seçimi ile kolaylıkla değiştirilebilir. Bu kontrol edilebilir özellikler teorik 

olarak malzemenin çok yüksek fotovoltaik verimliliğe sahip olmasını sağlar ve güneş 

hücrelerinde Shockley-Queisser sınırına kadar (% 31) yaklaşmayı mümkün kılar. Son 

zamanlarda bu malzemelerden rapor edilen en yüksek hücre verimliliği %21 civarındadır. 

Bununla birlikte, istikrarlı ve tekrarlanabilir aygıtların yaklaşık %12-18 aralığında verimliliğe 

sahip olduğu bildirilmiştir. Perovskit güneş hücrelerinde öne çıkan popüler çalışmaların, 

%20’nin üzerinde güç dönüşüm verimi (PCE) elde edebilmek için en uygun ince film hazırlama 

işlemi ve aygıt tasarımı kombinasyonunun belirlenmesi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 

aşamada birçok perovskit ince film kaplama yaklaşımı geliştirilmiştir. Tek çözeltiden kaplama 

yaklaşımı ile hazırlanan perovskit ince filmlerde karşılaşılan morfolojik problemlerden dolayı 

bu kaplama yaklaşımının sunduğu avantajlara rağmen diğer kaplama yaklaşımlarının 

gölgesinde kalmıştır. Bu çalışmada, proses, kimyasal kombinasyon ve hücre modelleme gibi 

çeşitli yönlerden perovskit güneş pillerinde daha yüksek verime ulaşmak için en uygun 

koşulların belirlendiği mevcut çalışmaların karşılaştırmalı bir incelemesini sunacağız. 

Özellikle, statik ve dinamik kaplama yaklaşımlarının birleşimini içeren ikili tek çözeltiden 

kaplama yaklaşımı ile %15 PCE değerine sahip laboratuvar şartlarında tekrarlanabilir ve kararlı 

hücre üretimine olanak sağlayan yeni bir kaplama yaklaşımı sunulacaktır1. 

Kaynakça 

1 Ali Baltakesmez, Mehmet Biber and Sebahattin Tüzemen, Improved perovskite film quality and solar cell 

performances using dual single solution coating, J Appl Phys 122 (8), 085502, 2017. 
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Tek Tabaka Grafen Spin Filtresinde Uzun Mesafeli Spin Taşınımı 
Erdem Demirci, 1 Mostafa Dadashbaba 2 and Hüseyin Kurt 3* 

1 Fizik Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye  
2 Fizik Bölümü, Yeditepe Üniversitesi, Kayişdaği, Ataşehir, Istanbul, Türkiye 

3 Fizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 34720 İstanbul, Türkiye  

Geleceğin spintronik teknolojisinde grafen uzun mesafeli spin taşınımı için ideal bir ortam sağlamaktadır. 

Özellikle mikro/nano elektronik cihazlar, sensör yapıları, spintronik gibi alanlarda termal iletkenlik, optik 

geçirgenlik ve elektrik akımı yoğunluğunun son derece yüksek olması gibi özellikleriyle grafen dikkatleri üzerine 

çekmeyi başarmıştır [1]. Ancak pul pul ayrılan (exfoliate) grafenin küçük boyutlarda olması ve kimyasal buhar 

depolama (chemical vapour deposition - CVD) yöntemiyle büyütülen grafenin ise uzun mesafeli spin taşınımında 

daha düşük özelliklere sahip olması sebebiyle üzerindeki ilgi sınırlandırılmaktadır [2]. Bu çalışmada CVD yöntemi 

ile büyütülen tek tabaka grafen yapısı oda sıcaklığında 14 mikron (±4) polarize spin akımını iki elektrot arasında 

taşınımı sağlanmıştır. 

Tek tabaka grafen atmosferik basınç altında Cu folyo üzerine CVD yöntemi ile büyütüldü [3]. Büyütme esnasında 

karbon taşıyıcısı olarak metan (CH4) gazı kullanıldı. 1000C sıcaklığında Cu folyonun kimyasal olarak 

indirgenmiş yüzeyi CH4 gazındaki C atomları ile kaplandı. Böylece Cu folyonun yüzeyinde tek tabaka grafen 

büyütüldü. Kimyasal aşındırma yöntemleri ile Cu folyo üzerinden grafen tabakası Si/SiOX alt taş üzerine transfer 

edildi.  
Şekil-1. Tek tabaka grafen tabanlı spin filtresinin şematik gösterimi. 

  

 

 

 

 

Spin filtresi geometrileri standart litografi yöntemi kullanılarak oluşturuldu. Spin taşınımı için tek tabaka grafen 

üzerine Al2O3/Co elektrotları ve Ta/Cu kontak temas alanları magnetron saçtırma tekniği ile şekil 1’de gösterildiği 

gibi büyütüldü. Her iki elektrot arasındaki grafen kanalı mesafesi 3-10 mikron arasında değiştirildi. Grafen 

tabakasındaki spin enjeksiyonu yalıtkan Al2O3 tünel bariyeri boyunca gerçekleştirildi. Yalıtkan Al2O3 tünel 

bariyeri, Co elektrotundan geçen spin akımının tek tabaka grafen yapısına ulaşırken bu akımı polarize etmektir. 

Zorlayıcı alanlar arasında fark oluşturabilmek için Co elektrotlarının uzunlukları sırasıyla 1 mikron ve 3 mikron 

olarak seçildi.  

Tek tabaka grafen tabanlı spin filtre yapısı 4 nokta ölçüm geometrisi ile oda sıcaklığında ölçüldüler. Ölçümler çift 

kutuplu elektromıknatıs ve Keithley Delta ölçüm sistemleri kullanılarak gerçekleştirildi. Şekil 2’de gösterildiği 

gibi polarize spin sinyali oda sıcaklığında 10 mikron uzunluğunda grafen kanalı aracılığı ile taşınmıştır. 
Şekil-2.Oda sıcaklığında 10 mikron uzunluğunda grafen kanalı için spin filtresinin manyetodirenç eğrisi. 

 
 

Sonuç olarak, grafen spin filtresi başarılı bir şekilde üretildi ve transport ölçümleri yapıldı. Manyetodirenç 

ölçümleri, spin sinyalinin oda sıcaklığında 14 mikron (±4) uzunluğundaki grafen kanalından geçtiğini gösterdi. 

Lokal ölçüm geometrisinde alınan bu sonuçlara göre daha önce yapılan lokal olmayan ölçüm geometrilerinde 

alınan sonuçlara kıyasla grafen tabakasındaki spin difüzyon uzunluğu oldukça uzun olduğu görülmektedir.   

 
Teşekkür: Bu çalışma 113F161 numaralı TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi Mikro/nano Aygıt Üretim 
Laboratuvarı’na temiz oda kullanımı için teşekkür ederiz.  
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İçi Boş VO2 Mikrokürelerinin Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve 

Termokromik Özelliklerinin Belirlenmesi  

Mustafa Coşkun, Muhammed Cihad Küçükarslan, Özlem Duyar Coşkun 

Fizik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 06800, Ankara 

Vanadyum dioksit (VO2) akıllı cam uygulamaları için en fazla umut veren termokromik 

malzemelerden biridir. Kendine özel yapısal özellikleri nedeniyle, vanadyum oksitler enerjinin 

verimli kullanımı için çok ilgi görmekte ve son yıllarda yeni tür vanadyum oksitler enerji 

uygulamalarında oldukça yoğun biçimde çalışılmaktadır. VO2’nin optik ve elektriksel 

özelliklerinde değişiklikler, ısıtma ile monoklinik fazdan tetragonal faza birinci dereceden 

yapısal bir geçişin sonucu olarak, yaklaşık 68 °C'de gerçekleşir. Bu faz geçişi, malzemenin 

optik ve elektriksel özelliklerinde ani değişikliklere neden olur.  

Uygulanabilir VO2 tabanlı termokromik enerji tasarruflu pencere kaplamaları için, VO2 

nanoparçacıklarının kullanılabileceği ilk olarak 2010 yılında önerilerek, nanotermokromik 

terimi kullanılmaya başlanmıştır [1]. Nanotermokromik sistem, VO2 nanoyapılarının dielektrik 

ortam içinde seyreltik olarak gömülmesi ile oluşturulmaktadır. Bu yapının, iki avantajı 

bulunmaktadır. Dielektrik bir malzeme içerisine seyreltik olarak gömülen VO2 

nanoparçacıkları, ışığın daha az saçılmasını ve dolayısıyla daha yüksek görünür bölge ışık 

geçirgenliği elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, metalik faz durumundaki VO2 

nanoparçacıklarının optik soğurma bandı, lokalize plazmon rezonans özelliği nedeniyle yakın 

kızılötesi dalga boyu aralığına kaydırılarak, güneş enerjisinin modülasyonunun iyileştirilmesi 

mümkün olabilmektedir.  

 

Şekil 1. Tavlanan içi boş VO2 nanoparçacıklarının TEM görüntüsü ve DSC ölçümü 

Bu çalışmasında, nanotermokromik olarak kullanılabilecek termokromik özellikte içi boş VO2 

nanoparçacıkları hidrotermal sentez yöntemi kullanılarak sentezlenmiştir. Sentezlenen örnekler 

400 oC sıcaklığında argon ortamında belli sürelerde tavlanmıştır. Sentezlenen VO2 

nanoparçacıklarının morfolojik, faz ve termokromik özellikleri TEM, XRD, TGA, DSC 

yöntemleri kullanılarak karakterize edilmiştir.  
Teşekkür:  

Bu çalışma TUBITAK 115M393 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 

Kaynakça 

Li, S. Y., Niklasson, G. A., & Granqvist, C. G. (2010). Journal of Applied Physics, 108(6), 063525. 
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Ayrık ve Kapalı Halka Rezonatörlü Metamalzemeler ile Geliş Açısı ve 

Kutupluluktan Bağımsız Elektromanyetik İndüklenmiş Saydamlık  

Fulya Bağcı1, Barış Akaoğlu1 

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

Dielektrik bir alttaş üzerinde periyodik olarak dizili metalik/dielektrik dalgaboyu-altı yapılardan oluşan 

metamalzemeler son yıllarda kapsamlı olarak incelenmektedir. Metamalzemelerin elektromanyetik 

dalgaların yayılım özelliklerini kontrol edebilme nitelikleri sayesinde negatif kırılma [1], mükemmel 

elektromanyetik dalga soğurma [2], elektromanyetik indüklenmiş saydamlık-benzeri iletim [3] gibi 

doğal malzemelerde görülmeyen pek çok elektromanyetik olgu gerçekleşebilmektedir. EİS-benzeri 

metamalzemeler, iletim bandında grup gecikmesi yüksek olduğundan ışığın hızının kontrolü için büyük 

ilgi uyandırmaktadır [4]. Fakat, EİS-benzeri metamalzeme geliştirme çalışmalarının çoğu, gelen 

elektromanyetik dalganın belirli bir kutupluluğuna ve dik doğrultuda gelen elektromanyetik dalgalara 

duyarlılık göstermektedir. Pratikte, elektromanyetik dalgaların yönü ve kutupluluğu değişken 

olduğundan geliş açısı ve kutupluluktan bağımsız EİS-benzeri metamalzemelerin tasarlanması önem 

kazanmaktadır. 

Bu çalışmada kare halka rezonatör ve dört adet ayrık halka rezonatörden oluşan bir metamalzeme 

yapısında yapısal parametreler değiştirilerek durdurucu bant içerisinde dar ve geniş iletim bandına sahip 

iki adet EİS-benzeri metamalzeme tasarlanmıştır. Tasarımda üç-boyutlu tam dalga yazılım programı 

olan CST Microwave Studio kullanılmış olup hesaplanan sonuçlar horn antenler ve network 

analizöründen oluşan ölçüm düzeneğinden alınan veriler ile desteklenmiştir. Dar bantlı tasarımın EİS 

bandı rezonansı 5,04 GHz ve bant genişliği 0,59 GHz, geniş bantlı tasarımın ise EİS bandı rezonansı 

5,72 GHz ve yarı-doruk genişliği 1,35 GHz’dir. Geniş ve dar bantlı EİS-benzeri metamalzemelerin 

iletim bantları kutupluluk açısı değişiminden etkilenmemektedir ve TE ve TM kutuplu elektromanyetik 

dalgalar için aynı özelliği göstermektedir. Geliş açısı arttıkça ise rezonans frekans değişmezken TE 

kutuplu dalgalar için EİS bandı biraz daralmakta, TM kutuplu dalgalar için ise biraz genişleme 

göstermektedir. İletim doruk frekanslarında elektromanyetik dalgaların yavaşlama oranı olan grup 

indisleri dar ve geniş bantlı yapılar için sırasıyla 103 ve 50 olarak hesaplanmıştır. Tasarlanan 

metamalzemenin kutupluluktan bağımsız tepki göstermesi ve bant genişliğinin ayarlanabilir olması 

yavaş ışık, filtreleme, algılayıcı gibi potansiyel uygulamalar açısından önem arz etmektedir. 

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. Emrullah Karakaya ve Cenk Mülazımoğlu’na ölçüm aşamasındaki yardımlarından ötürü teşekkür ederiz. 

[1] J.B. Pendry, Negative refraction makes a perfect lens, Phys. Rev. Lett. 85, 3966 (2000) 

[2] N.I. Landy, S. Sajuyigbe, J. J. Mock, D.R. Smith, W.J. Padilla, “Perfect metamaterial absorber”, Phys. Rev. Lett. 100, 

207402 (2008) 

[3] P. Tassin, L. Zhang, T. Koschny, E. N. Economou, C.M. Soukoulis, Planar designs for electromagnetically induced 

transparency in metamaterials, Opt. Express 17, 5595 (2009). 

[4] H.-M. Li, S. Liua, S. Liu, H.-F. Zhang, Electromagnetically induced transparency with large group index induced by 

simultaneously exciting the electric and the magnetic resonance, Appl. Phys. Lett. 105, 133514 (2014). 
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HEGZAGONAL BN/AU(111) YÜZEYLERİ ARASINDAKİ 

NANOTRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİN AB INITIO HESAPLAR İLE 

İNCELENMESİ 

Merve Baksi1, Oğuz Gülseren2, Hande Toffoli1 

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
2Bilkent Üniversitesi 

 

Atomik seviyedeki objelerin olağandışı davranışlarını anlamak ve bu davranışların arkasında 

yatan sebepleri bulmak bilim dünyasındaki pek çok bilim insanı için yıllardır süregelen bir 

çabadır. Atomik seviyedeki sürtünme kuvvetinin incelenmesi, bilimde adlandırıldığı hali ile 

nanotriboloji, bilim dünyasında çeşitli disiplinlerde çalışılan en önemli alanlardan biridir. Bu 

projede, çeşitli katmanlardaki Boron Nitrat (BN) materyali ve BN ile Au(111) yüzeyleri 

arasındaki sürtünme kuvveti Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (YFT) ile incelenmiştir. BN aynı 

zamanda grafene olan benzerliği ile bilinir, örgü yapıları benzerdir. Bu nedenle pek çok bilim 

insanının ilgisini çekmeye başlamıştır. Projedeki YFT hesaplarında görece uzun menzilli olan, 

fakat gücünün küçümsenmemesi gereken van der waals kuvvetleri de hesaplara katılmış ve 

uygun fonsiyonel kullanılmıştır. Hesaplar sonucu neticesinde, sürtünme kuvveti 

büyüklüklerinin materyalleri birbirlerine göre çekme yönlerine bağlı olarak değiştiği 

gözlemlenmiştir. Bu durum, materyaller arasının z-yönündeki (BN katmanı xy-düzleminde ise) 

mesafeye bağlı olarak da değişiklik göstermektedir. Projenin bir başka aşamasında, 

hesaplamaların atomik kuvvet mikroskobu (AFM) deneylerini temsil etmesi için uygun bir 

AFM ucu-materyal etkileşim alanı hesabı yapılarak yük kuvveti varlığında sürtünme kuvveti 

değişimi hesapları yapılmıştır.  Materyallerin potansiyel enerji yüzeyi (PES) hesapları, yüzey 

enerjisi ve yüzeye tutunma (adsorption) enerjileri hesapları da yapılmış ve grafiklenmiştir. Bu 

projenin çıktıları yapılmakta olan ve yapılacak olan sürtünme kuvveti hesabı deneylerine ve 

enerji kaybının minimize edilmesinin önemli olduğu sistemlerde kullanılacak olan materyallere 

karar vermede referans olacaktır. 

 

 

 

 

 


