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ÖN SÖZ 

Kıymetli okuyucularımız, 

Bu kitapta malzemelerin boyutu, şekli, yüzey özellikleri, 

bileşimi, saflığı, kararlılığı gibi özelliklerini incelemek için kullanılan 

karakterizasyon tekniklerinden bahsedilmektedir. Bu tekniklerin, 

avantajları ile dezavantajları, çalışma prensipleri, kullanım alanları, 

çeşitleri, hem de literatürden hem kendi çalışmalarımızdan örnek 

görüntülerin bulunduğu geniş çaplı bilgilere yer vermektedir. 

Çeşitli bilim dalında üretilen malzemelerin karakterizasyon da 

en sık kullanılan SEM, TEM gibi görüntüleme tekniklerinden, FTIR, 

Raman gibi elementel analiz yöntemleri ve hatta senkrotron gibi 

parçacık hızlandırmalı mikroskop tekniklere kadar ayrıntılı bilgiler 

verilmiştir. Bu kitabın nezdinde, fen bilimleri ve tüm mühendislik 

alanlarında çalışan akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılar için 

birçok faydalı bilgiye ulaşabileceklerine inanıyoruz 

Çalışmamızla birlikte Nanoteknoloji karakterizasyonu alanında 

çok fazla Türkçe kaynak bulunmamasından dolayı yazmış olduğumuz 

bu kitap malzeme karakterizasyonuna ilgi duyan ve bu konuda 

araştırmalarda bulunan birçok araştırmacıya ışık olmasını 

beklemekteyiz. 

Malzeme bilimi alanında yenilikçi araştırmalarla farklı bakış 

açısına sahip nitelikli yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmeyi 

amaçlayan genç araştırmacılar Dr. Öğr. Üyesi Selda Topçu 
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Şendoğdular ve Dr. Öğr. Üyesi Levent Şendoğdular ve değerli 

öğrencileri tarafından kaleme alınmıştır. 

Bu önemli eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür 

eder, kitabın okuyucularına faydalı olmasını dileriz. 
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NANOMALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU 

 

1.  GİRİŞ 
Nanoteknoloji, büyük ilgi gören, umut vadeden ve hızla gelişen bir 

alandır. Gelişmesindeki en büyük etken nanomalzemelerdir. Genel olarak 

nanomalzeme, en az bir boyutunun yaklaşık olarak 1 ila 100 nm arasında 

değişen malzemelere denmektedir (Boverhof & David, 2010). 

Nanomalzemeler, nano ölçeklerindeki boyutlarından dolayı benzersiz 

fiziksel, kimyasal ve elektriksel özelliklere sahiptirler (Ossai & Raghavan, 

2018). Nanomateryal üretiminde başlangıç malzemesinin detaylı anlaşılması, 

çevresel koşullarda nasıl etkilendiği ve nanomalzemelerin tepkilerinin belirli 

bir sabit ile ilişkilendirilmesi ile sahip oldukları çeşitli özellikleri algılamak 

için malzemelerin ayrıntılı olarak karakterizasyonunun yapılması 

gerekmektedir (Holbrook et al., 2015).  

 

Şekil 1. Karakterizasyon tetrahedronu. 
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Karakterizasyon (Şekil1); yapı, özellik, performans, proses arasındaki 

ilişkiyi inceler.  Proses, yapı, özellikler ve performans birbiri ile yakından 

ilişkilidir. Örneğin, üretim (proses) aşamasında yapılacak bir değişiklik 

yapıyı bozabilir. Yapı değişince özellikler değişir ve bu durumda da 

malzemenin performansı etkilenir.  

Nanomalzemelerin karakterizasyon sonuçlarını düzenlemek için 

teknoloji ile birlikte yeni cihaz enstrümantasyonları, yeni teknikler 

geliştirilmiş ve sonuçları iyileştirilmeye çalışılmıştır (Mohan Bhagyaraj & 

Oluwafemi, 2018). Karakterizasyon işlemleri için en çok kullanılan araçlar 

SEM, TEM, AFM, XRD, EDX ve FT-IR’dır. Nanomalzeme 

karakterizasyonu optik, morfolojik, elektriksel, manyetik, fiziksel ve 

kimyasal olmak üzere birçok farklı türlere sahiptir. Nanomalzemelerin 

karakterizasyonu malzemeyi tanımak için son derece önemlidir. Bu 

malzemelerin daha iyi algılanabilmesi için boyut, şekil, yüzey yükü, 

gözeneklilik, yüzey alanı, çözünürlülük, kimyasal bileşim ve kristal yapı gibi 

çeşitli karakterizasyon parametreleri incelenmektedir (Modena et al., 2019). 

 Nanomalzemelerin farklı boyutlara sahip olmasıyla birlikte farklı 

özelliklere de sahip olabilmektedir (Şekil 2). Buna en net örnek olarak altın 

nanopartiküllerin boyutundaki değişimiyle birlikte renklerinde meydana 

gelen değişim verilebilir. Nanomalzemelerin boyutu, kimyasal bileşimi ve 

yüzey enerjisi, malzemelerin düşük termal iletkenliğe sahip olmasını 

sağlamıştır (Ossai & Raghavan, 2018). Bu özelliğinden dolayı altın 

nanopartikülü, birçok alanda ve çalışmada yer almaktadır. Boyut ve dağılım 

için kullanılan çeşitli karakterizasyon yöntemleri sayesinde malzeme 

boyutunun nanometre değerleri bilinmektedir. 
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Şekil 2. Altın nanopartiküllerinin boyut değişimiyle meydana gelen renkler 

(Huda, 2014). 

Nanomalzemelerin şekillerinin incelenmesinde farklı teknikler 

kullanılarak detaylı analiz yapılabilmektedir.  

Yüzey yükü, sulu ortamda nanomalzemelerin davranışını 

değerlendiren bir parametredir ve kolloidal stabilitenin bir göstergesidir. 

(Jayawardena et al., 2021). Diğer bir deyişle, yüzey yükü nanopartiküllerle 

biyolojik sıvılar ve numuneler arasındaki etkileşimleri kontrol eder. Yüzey 

yükünün araştırılması, nanopartikül bazlı terapötiklerin formülasyonunda 

önemlidir (Jo et al., 2015; Modena et al., 2019). Zeta potansiyeli, yüzey 

yükünü ölçmek için kullanılan bir tekniktir (Jayawardena et al., 2021). Zeta 

potansiyel konusu ilerleyen bölümlerde daha detaylı bahsedilecektir. 

Nanomalzemelerin yüzey yükünü etkileyebilecek diğer önemli faktör, 

çözeltinin pH'ıdır. Belirli bir pH'ta, yüzey yükü, izoelektrik nokta olarak 

bilinen sıfıra getirilebilir (Titus et al., 2019). 

Gözeneklilik, yüzey - hacim oranında artışa sebep olur.  Bunun 

sonucunda, gözenekli nanomalzemeler geniş uygulama aralığı sağlar. 

Gözenekli nanomalzeme karakterizasyonunda gözenek açıklığı, gözenek 
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hacmi ve iç-dış yüzey işlevselleştirmesi kontrol edilmelidir (Modena et al., 

2019). Gözenekli bir yapıya sahip olan nanomalzemenin şematik gösterimi 

Şekil 2’de verilmiştir.  

Nanomalzeme yüzeyinin hidrofobikliği, nanomalzemenin bulunduğu 

organik çözücüler içinde nasıl dağıldığını doğrudan belirler. Hidrofobiklik, 

dikkate alınması gereken önemli bir parametrelerdendir (Jayawardena et al., 

2021). 

Yüzey morfolojisi, bir malzemenin fiziksel olarak görünümüdür. 

Nanomalzemelerin dağılımını, işlevselliğini ve toksisitesini önemli ölçüde 

etkilemektedir (Stefaniak, 2017).  

Nanomalzemelerin kristal özelliği atomların 3 boyutlu düzenli ve 

tekrar eden atom iç biriminin düzenlenmesidir (Stefaniak, 2017). Bunlar ve 

bunların yanında nanomalzemeleri etkileyen çeşitli parametreler 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 3. Gözenekli nanomalzeme şekli (Modena et al., 2019). 
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Tablo 1’de nanomalzeme karakterizasyon tekniklerinin genel 

sınıflandırılması ile ilgili tablo oluşturulmuştur. Şimdiye kadar birçok farklı 

sınıflandırmalar yapılmasına rağmen biz bu şekilde daha çok anlaşılacağına 

inanıyoruz. Nanomalzeme karakterizasyon teknikleri 4’e ayrılır. İlki 

mikroskopi tabanlı karaketerizasyon teknikleridir. Bunlar; Taramalı elektron 

mikroskobu, geçirimli elektron mikroskobu, atomik kuvvet mikroskobu ve 

taramalı tünelleme mikroskobudur. İkincisi X-ışını ilişkili karekterizasyon 

teknikleridir. Bu kategoride de X-ışını kırınımı ve X-ışını fotoelektron 

sprektroskobisi yer almaktadır. Spektroskopi tabanlı tekniklerde ise UV-VIS 

spektrofotometre, raman spektroskopi, FTIR spektroskopi bulunmaktadır. 

Bunların haricindekileri de diğer teknikler olarak sınıflandırdık. Aslında 

diğer teknikler kategorisindekilerin birçoğu ilk 3 kategorideki tekniklerin 

geliştirilerek yenilenen halidir de diyebiliriz. 

 

Tablo 1. Nanomalzemelerin Karakterizasyon Şeması. 

 



 
 

2.  NUMUNE HAZIRLAMA 

Numunelerin analizini gerçekleştirmek için kullanılacak tekniğe göre 

numune hazırlama işlemine ihtiyaç duyulmaktadır (Dağlioğlu & Yilmaz, 

2018). Numuneyi hazırlamak zaman, maliyet ve emek istediğinden dolayı 

numune hazırlama işlemi uzun yıllar boyunca ilgi görmemişti. Bununla 

birlikte, numune hazırlamada önemli çabalar gerektiren, çok sayıda 

numuneyi analiz eden çevre ve ilaç endüstrilerinin ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek için endüstride hızlı bir evrim gerçekleştirmiştir (Mitra, 2003). 

Numune hazırlama, hemen hemen sonraki tüm test adımlarını etkiler 

ve bu nedenle, analitlerin kesin olarak tanımlanması, doğrulanması ve 

miktarının belirlenmesi için kritik öneme sahiptir. Genel olarak, temiz bir 

numune ayırma ve saptamayı iyileştirmeye yardımcı olurken, kötü muamele 

edilmiş bir numune tüm tahlili geçersiz kılabilir. İdeal olarak temizlenmiş 

numunelerin kullanılması, aletlerin bakım süresini ve dolayısıyla analiz 

maliyetini de azaltır (Y. Chen et al., 2008). Bunun yanında, numune 

hazırlama kısmen de olsa mühendislik yaklaşımına benzer ve 

mühendislikteki ilerleme yeni analitik teknolojilerinin ilerlemesini 

yönlendirir (Pawliszyn, 2003).  

Numune hazırlama işlemi birden fazla aşamadan oluşmaktadır. 

Bunlar; numune seçimi, kesme işlemi, kalıplama, zımparalama, parlatma ve 

dağlamadır (Kaya, n.d.)(Arslan, n.d.).  

 

2.1.  Numune Seçimi 

Numune, tüm yapının temsilcisi olarak seçileceğinden numunenin 

örnek sayısı, yeri ve yönelimi konularında özen gösterilmelidir. Belirli 

örnekler için standart bölgeler belirlenmiştir. Örneğin, uzun çubukların her 

iki ucundan numune alınırken, hızlı katılaştırma ile üretilmiş örneklerde 

orta-kalınlık noktasından örnek alınmalıdır. Numunenin anizotropi ve 



 

 
 

izotropi özelliklerine dikkat edilmelidir. Fazla sayıda numune almak ise 

maliyeti artıracağı gibi güvenirliliği de artırır. Numuneler alınırken 

numunenin hem enine hem de boyuna kesitinden örnekler alınmalıdır. 

Malzemelerin gözenek dağılımı, mikroyapı incelemeleri, yüzey 

deformasyonları incelenmesi, kaplama ve kaplama kalınlığının incelenmesi 

gibi durumlarda enine kesit alınması gerekmektedir. Genel mikroyapı 

görüntüleri, içyapıda meydana gelen deformasyonlar ve ısıl işlem görmüş 

yapıların incelenebilmesi için boyuna kesit alınması gerekmektedir  (Arslan, 

n.d.)(Salman & Gülsoy, 2004). 

 

2.2. Kesme İşlemi 

Kesme işlemi yapılırken malzemenin içyapılarının değişmemesine 

dikkat etmek gerekir. Örneğin ısınma ve aşırı deformasyon içyapısını 

değiştirebilir. Kesme işlemi sırasında eğer hata yapılırsa malzemenin 

mikroyapısında hasar kalabilir. Zorunlu bir durum olmadıkça ısıl işlem 

kullanılmaması gerekmektedir. Mümkün oldukça otomatik kesme cihazlarını 

kullanmak gerekmektedir (Salman & Gülsoy, 2004). 

Kesme işlemi yapılırken 2 hususa dikkat ederek işlem yapılması 

gerekmektedir. Bunlar; 

• Alınan numunede kesme işlemi yapılırken oluşabilecek 

deformasyonlar sonucunda hatalara neden olmayacak şekilde 

yapılmalıdır.  

• Sürtünmeden kaynaklı olarak ortaya çıkan ısı, yapıda farklılıklara 

neden olmamalı ve yanma belirtileri göstermemelidir (Salman & 

Gülsoy, 2004). 
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Kesme işlemi sırasındaki hasar; malzeme tipine, kullanılan kesme 

yöntemine, kesme hızına, kullanılan soğutucu tipine ve miktarına bağlıdır 

(Salman & Gülsoy, 2004). 

Kesme işlemi için ilk olarak malzemenin sertliğine göre uygun kesme 

diski seçilmedir. Kesme işlemi sırasında sıcaklık değişimi en az seviyede 

olmalıdır. Bundan dolayı uygun kesme hızı ayarlanmalıdır. Ayrıca su, yağ 

veya uygun kimyasal sıvı ile kesim işlemi yapmak gerekmektedir (Kaya, 

n.d.)(Arslan, n.d.) (Salman & Gülsoy, 2004). 

 

2.3.  Kalıplama 

Kalıplama işlemi ile numuneye şekil kazandırılır. Böylelikle 

zımparalama ve parlatma cihazlarına bağlanabilmektedir. Eğer numunenin 

boyutu küçük ise ve kenar bölgesinin incelemesi yapılacaksa kalıplama 

işlemi mutlaka yapılmalıdır. İki tür kalıplama yöntemi mevcuttur. Bunlar; 

1) Soğuk kalıplama  

2) Sıcak ve basınç altında kalıplamadır. 

Sıcak ve basınç altında yapılan kalıplamada, özel kalıplar ile uygun 

sıcaklık ve basınç altında pişirilir. Numune 150 dereceye kadar ısıtılırken 

aynı zamanda 30MPa a kadar basınç uygulanır. Sıcak numunede her 

malzemeye uygun değildir. Sıcak kalıplamada genellikle polimer tozlar 

kullanılmaktadır. Kullanılan en yaygın polimer bakalittir. Polimer tozlar 

termoset ve termoplastik olarak iki türü vardır. Her tozun kalıplanması için 

gerekli olan özellikleri farklıdır.  Eğer ısıdan kaynaklı malzemenin 

içyapısında değişim meydana gelecekse soğuk kalıplama kullanılmalıdır. 

Soğuk kalıplama oda sıcaklığında yapılır ve basınç kullanılmaz. İki 

polimerik malzeme kullanılır. Bunlar, reçine ve sertleştiricidir. Belirli 

oranlarda reçine ve sertleştirici karıştırılır. Numunenin bulunduğu kaba 



 

 
 

dökülür ve kürleşme(sertleşme) meydana gelir (Arslan, n.d.; Kaya, n.d.; 

Salman & Gülsoy, 2004). 

 

2.4.  Zımparalama 

Mikroskopta numunelerin incelenebilmesi için pürüzsüz bir yüzey 

elde edilmesi gerekmektedir. Kesilip alınan numunenin yüzeyi pürüzlü ve 

deformasyonun etkileri görülür. Bu etkilerin ortadan kaldırılması için 

zımparalama işlemleri yapılır.  Zımparalar, SiC taneciklere sahiptirler ve 

zımparaların tane numaraları bulunmaktadır. Şekil 4 ve 5’te zımparalama 

cihazı ve ince zımpara örneği gösterilmektedir. Numara arttıkça toz boyutu 

küçülür ve zımpara incelir. Zımparalama işlemi kademeli olarak yapılır yani 

her işlemde bir önceki işlemde kullanılan aşındırıcıdan daha ince aşındırıcı 

kullanılması gerekmektedir.  Zımparalama sırasında numunenin ısınmasını 

önlemek amacıyla zımpara üzerinden su akıtılır (Arslan, n.d.; Kaya, 

n.d.)(Salman & Gülsoy, 2004). 

 

Şekil 4. Zımparalama cihazı. 
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Şekil 4’te gösterilen zımparalama cihazıyla zımparalama yapılırken 

dönme deviri ve akan su miktarını ayarlamaları yapılabilmektedir. 

 

Şekil 5. İnce zımpara örneği. 

 

2.5.  Parlatma 

Düzgün bir yüzey elde etmek için yapılan son adımdır. Zımparalanmış 

yüzey ilk olarak ultrosonik temizleyicide temizlenmelidir. Parlatma 

işleminde aşındırıcı madde (Al2O3) ve değişik tipte kumaşlar 

kullanılmaktadır. Parlatma işlemi 3 adımdan oluşur: Bunlar kaba, ince ve 

son parlatmadır. Kaba parlatma da 30-3 µm aralığındaki elmas pastalar 

kullanılarak gerçekleştirilir. İnce parlatmada 1µm altında boyutlara sahip 

elmas pastalar kullanılarak gerçekleştirilir. Son parlatmada da 250-50 nm 

arasında elmas pasta, koloidal silika ya da alümina kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir (Kaya, n.d.). 

 

2.6.  Dağlama 

Parlatılmış yüzeyler, ışığı eşit miktarda yansıttığından dolayı 

mikroskop altında yapının detayları gözlenmez; bunu sağlamak için yapıda 

kontrast oluşturmak gerekir; bunun için dağlama yapılır. Dağlama işlemi, 



 

 
 

numunenin yapısındaki özellikleri arasındaki farklılıkları kontrollü olarak 

ortaya çıkartmak için yapılan korozyon prosesidir. Kimyasal, termal, 

plazma, iyon, elektronik dağlama çeşitleri bulunmaktadır (Kaya, 

n.d.)(Salman & Gülsoy, 2004).  

Büyük yapıdaki numunelerdeki kaba katlanma yapıları, deformasyon 

izleri gibi işlemler için yapılan dağlama çeşidine makrodağlama; 

numunelerin tane dağılımını, faz dağılımı ve tanımlamaları için kullanılan 

dağlama çeşidi ise mikrodağlama olarak adlandırılmaktadır (Salman & 

Gülsoy, 2004).  
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3.  KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ 

3.1.  Mikroskopi Tabanlı Karakterizasyon Teknikleri 

Mikroskop tabanlı karakterizasyon yöntemleri ile nanomalzemelerin 

fiziksel olarak karakterizasyonu yapılmaktadır. Fiziksel karakterizasyon ile 

nanomalzemenin yapısı hakkında bilgi elde edilebilir. Parçacık boyutu, 

parçacık boyutu dağılımı, şekil, morfoloji ve yüzey alanı gibi tanımlayıcı 

parametreler, fiziksel karakterizasyon işlemi olarak incelenmektedir 

(Holbrook et al., 2015). 

 

3.1.1.  Optik Mikroskobu 

Mikroskop çeşidinin en eski tasarımı olan optik mikroskobu genellikle 

ışık mikroskobu olarak da adlandırılmaktadır ve bir mercek sistemi ile 

görünür ışık kullanılarak çıplak gözle görünemeyen ve çözümlenemeyen 

nesnelerin büyütülerek topografyasını incelemek için kullanılmaktadır (Di 

Gianfrancesco, 2017; Ebnesajjad, 2014; Rodríguez & Ji, 2018). Optik 

mikroskoplar, incelenen numuneleri büyütme, büyütülmüş görüntünün 

çözünürlüğünü iyileştirme ve görüntüyü kontrastı ayarlamak olmak üzere 3 

ana görevi bulunmaktadır (Abramowitz, 2003). Şekil 6’da genel hatlarıyla 

optik mikroskop görülmektedir. Optik mikroskoplar genel olarak mercekler, 

lensler ve aydınlatma ünitelerinden oluşmaktadır. 

Optik mikroskop, diğer yöntemler olduğu gibi numuneleri vakum 

ortamı vb. ortam şartlarına bağlı olmadığı için avantaj sağlamaktadır. Ancak 

çözünürlük konusunda diğer yöntemlerin gerisinde kalmaktadır. Optik 

mikroskop çözünürlüğü görünür ışığın dalga boyuyla sınırlandırılmıştır 

(Sinha Ray, 2013).  Optik mikroskop kırınım prensibine dayanmaktadır. 

Mikroskop mercekleri, ışığın numuneden görüntü oluşturulan düzleme 

geçerken karşılaştığı ilk kısmıdır. Mercekler, birincil görüntü oluşumunda, 

görüntü kalitesinin belirlenmesinde, numunenin büyütülmesinde ve ince olan 



 

 
 

numunelerin ayrıntılarının görüntülenmesinde optik mikroskoplar için 

önemli bir parçadır (Abramowitz et al., 2002).  

 

 

Şekil 6. Optik Mikroskop Görünümü. 

Son yüzyıllarda objektif lensleri üretmek için kullanılan malzemeler 

ve teknikler geliştirilmiştir. Son zamanlarda lensleri üretmede bilgisayar 

destekli tasarım sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler uniform bileşime 

ve yüksek kırılma indeksine sahip gelişmiş nadir element bulunan cam 

formülasyonlarında üretim yapmaya olanak sağlamaktadır. Bu yeni teknikler 

sayesinde lenslerde oluşabilecek sorunlar ortadan kaldırılmakta ve yüksek 

kaliteli lensler üretilmektedir. Kaliteli lensler ile numune incelenirken daha 

parlak, keskin ve net görüntüler elde edilmektedir (Abramowitz et al., 2002). 

Optik mikroskopta numunenin ışığa maruz kalmasına göre yansıyan 

ve iletilen ışık olarak 2 türe sahiptir. Yansıyan ışık mikroskobu, numunenin 

yüzeyinden yansıyan ışığın dedektörler tarafından algılanmasıyla görüntü 

oluşur. Yansıyan ışık mikroskobuyla incelenen numunenin yüzeyinin 

görüntüsü elde edilir. İletilen ışık mikroskobu, ışığın numune içinden 

geçmesiyle geçen ışık dedektör tarafından algılanır ve görüntü oluşur. Bu 
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mikroskop çeşidi kullanılması için numunelerin ışığın içinden geçebileceği 

kadar saydam ya da yarı saydam olması gerekmektedir (Ebnesajjad, 2014; 

Harwood & Harwood, 2012). 

Optik mikroskoplar metaller, seramikler, plastikler ve elastomerlerin 

incelenmesinde kullanılmaktadır. Optik mikroskoplar ile polimerleri 

incelemesinde sonuçlar istendiği kadar iyi olmayabilir (Ebnesajjad, 2014). 

Günümüzde görünür ışığa dayanan mikroskopların yanı sıra artık 

elektronlar, X-ışınları, atomik kuvvetler ve birçok yaklaşım görüntüleme 

tekniklerinde kullanılmaktadır. Bu yeni teknikler optik mikroskobundan 

daha iyi çözünürlüğe sahip yöntemlerdir. 

 

3.1.2.  Elektron Mikroskopları 

Elektron mikroskobunun en başından beri hedefi katı numunelerin 

görüntülenmesi olmuştur. İnce numune üretme teknikleri daha sonra 

bulunmuştur (McMullan, 1995). Elektron mikroskobu (EM), nano boyutlu 

malzemelerin görselleştirilmesini ve karakterizasyonunu sağlar. Elektron 

mikroskopu büyük çözme gücü, nanometre ölçeğinin altında dalga boyuna 

sahip bir elektron ışını uygulamasının bir sonucudur. Elektron ışınının dalga 

boyu ışığınkinden çok daha kısa olduğundan elektron mikroskobunun 

çözünürlüğü daha yüksektir. 100 kV ivme voltajıyla çalışan bir elektron 

mikroskobu için, dalga boyunun değeri 0.0037  nm olacaktır. EM tespiti ve 

karakterizasyonu için iki ana görüntüleme tekniğinin kullanılır. Bunlar SEM 

ve TEM’dir (Dudkiewicz et al., 2011). 

Elekron mikroskobu, gelecek yıllarda ultra daha hızlı ve çok boyutlu 

büyüme sağlayacaktır. Yüksek uzaysal ve zamansal çözünürlükle birlikte 

malzemelerin işlevlerini incelemek için temel cihaz olarak her zaman ilgi 

görecektir. Gelişen elektron kaynakları, daha hızlı dedektörler ve özel 

spektrometreler dahil olmak üzere yenilikçi araçlar sayesinde elektron 



 

 
 

mikroskobu zamanla bir adım öteye taşınacaktır. Bu tür gelişmeler bilim ve 

mühendisliğin birçok alanında ilerlemeler sağlayacaktır (Zhu & Dürr, 2015). 

 

3.1.1.1. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

SEM, ilk ticari olarak 1960'larda yarı iletken malzeme ve cihaz 

çalışmaları için önemli bir araç olarak kullanılmıştır (Joy & Frost, 2001). 

Daha sonraki yıllarda SEM’in gelişimi, modern ticari araç gereçler üreterek 

devam etmiştir. 1990’lı yıllarda ıslak ya da kuru herhangi bir numunenin 

yüzeyini inceleyen yeni cihaz geliştirildi ve görüntülerin dijitalleştirilmesiyle 

gelişim süreci tamamlandı (Azad & Avin, 2019). Bugün taramalı elektron 

mikroskobu, bilim ve teknolojinin birçok alanında kullanılır ve X-ışını 

dedektörlerinin gelişmesiyle taramalı elektron mikroskobunun 

performansında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir (Reimer, 2000). 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM), nanoboyuttaki yapıların 

morfolojisi, kimyasal karakterizasyonlarının incelenmesi ve analizi için 

kullanılan araçların başında gelir (Sadik et al., 2014). Bu teknik, numune 

yüzeyinin görüntülenmesi için, mikrografın tüm alanının odakta olduğu, 

büyük alan derinliğine sahip görüntüler sağlamak için kullanılabilir. 

Numunelerin bileşimlerinin özelliklerini ve oryantasyonun belirlenmesi için 

EDX ile birlikte kullanılır (Raval et al., 2018). EDX ile numunedeki 

elementleri analiz etmek ve tanımlamak için önemli bir yöntemdir 

(Ebnesajjad, 2014). SEM, numune yüzeyini düşük enerjili bir elektron 

demeti ile yani 1-30 keV ile tarayarak saçılan elektronları tespit ettikten 

sonra görüntüsünü oluşturur ve bu teknikle 3 boyutlu görüntüler elde edilir 

(Dudkiewicz et al., 2011). Ayrıca ince filmleri görüntüleme yeteneğine de 

sahiptir (Sadik et al., 2014). Taramalı elektron mikroskobun malzeme 

karakterizasyonunun yanında in-situ malzeme mühendisliği ve üretimi için 

de kullanılabilir. SEM’e alternatif olarak alan emisyonlu taramalı elektron 
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mikroskobu (FESEM) ortaya çıkmış ve bu sistem ile daha çok yüksek 

çözünürlüklü görüntüler elde edilmektedir. Ancak yüksek vakum altında 

çalışması gereklidir (Ceylan & Çetinkaya, 2020).  

Çevresel taramalı elektron mikroskobu (ESEM) ile örnekler 

hazırlanırken dondurarak kurutma, metal kaplama, vakumlama işlemlerine 

gerek kalmadan doğal halde görüntülenebilir. ESEM’de ürünün yapısındaki 

dinamik değişiklikler incelenebilmektedir (Ceylan & Çetinkaya, 2020).  

Kriyo-SEM cihazında ise numuneler dondurulup konulur ve yüksek 

vakum altında incelenir. Kriyo-SEM ile yüksek çözünürlüklü ve kaliteli 

görüntüler oluşur. Biyolojik örneklerde dondurucu sıcaklıkta 

değerlendirilmesi daha elverişlidir. Kriyo-SEM nanoemülsiyonların 

karakterizasyonu ve nanopartiküllere bağlı yüzey gruplarının 

görüntülenmesinde kullanılır (Ceylan & Çetinkaya, 2020). 

Şekil 7’de gösterilen SEM cihazının genel yapısında, elektron optik 

sistemi, numune aşaması, ikincil elektron detektörü, görüntü görüntüleme 

ünitesi ve işletim sistemi bulunmaktadır. Elektron optik sistemi,  elektron 

tabancası, yoğunlaştırıcı mercek ve objektif mercek, tarama bobini ve diğer 

bileşenlerden oluşur. Elektron optik sistemi ve numuneyi çevreleyen bir 

boşluk vakumda tutulur. 

 

Şekil 7. Klasik SEM cihazının temel yapısı. 



 

 
 

Şekil 8’de gösterilen termiyonik elektron tabancası bir elektron ışını 

üretir. Elektronlar, filamentten (katot), filamanın yüksek sıcaklıkta yaklaşık 

2800K ile ısıtılmasıyla yayılır. Elektronlar, anoda 1 ila 30 kV uygulayarak 

metal plakaya (anot) akan elektron ışını olarak toplanır. Katot ile anot 

arasına Wehnelt elektroduna negatif bir voltaj uygulandığında, elektron 

ışınının akımı ayarlanabilir. Bir elektron mikroskobunda genellikle manyetik 

bir mercek kullanır. Işın demetinin özelliklerini kontrol etmek için kullanılır 

(JEOL Jdt, n.d.). 

 

Şekil 8. Genel elektron tabancasının şematik gösterimi.  

SEM ölçümlerinde numuneler 1 nm gibi yüksek çözünürlüğe ve 

400.000X'e kadar büyütme oranına sahiptir. SEM'deki elektron ışını için 

hızlanma voltajı TEM'den daha küçüktür çünkü SEM ışını numuneye nüfuz 

etmez (Shanks, 2013).  

SEM’deki görüntü çözünürlüğü elektron probunun özelliğine ve 

elektronların numune ile etkileşimine bağlıdır. Elektronlar ile numune 

arasındaki etkileşim, kinetik enerji taşıyan elektronların hızlanma hızıyla 

belirlenir. SEM tarafından sağlanan yüksek çözünürlük potansiyeli, nano 

ölçekte yapısal özellikleri ve işlevleri açısından önemli olduğu 

nanomalzemelerin araştırılması için uygun hale getirir. Elektronlar 

numunedeki atomlarla etkileşime girer ve doku, kimyasal bileşim, kristal 
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düzenleme ve numuneyi oluşturan bileşenlerin yönelimi dâhil olmak üzere 

numune hakkında bilgi elde etmek için kullanılabilecek farklı sinyaller 

üretir. Bunlara ek olarak, SEM, yüzey kırıklarını tanımlayabilir ve analiz 

edebilir, yüzey kontaminasyonlarını inceleyebilir, kimyasal bileşimlerdeki 

uzamsal değişiklikleri ortaya çıkarabilir ve kristal yapıları belirleyebilir 

(Mayeen et al., 2018). 

Bir çalışmada altın nanomalzeme sentezi ve karakterizasyonu 

görüntülemek için SEM analizi yapılmıştır. SEM analiz verileri 

incelendiğinde AuNP’lerin küresel görünümde olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca nanomalzemelerin 100 nm’nin altında olduğu gösterilmiştir (BARAN 

& Saydut, 2019).  

Diğer bir çalışmada araştırmacılar, sulardaki kirleticilerin 

temizlenmesi için ucuz ve verimli nanomalzemeleri farklı sentez 

yöntemleriyle fotokatalizör olarak geliştirilmiştir. Bu projede, saf TiO2 ve 

Seryum (Ce) katkılı TiO2 metal oksitler, elektrospinning ve Alev Sprey 

Pirolizi ( FSP) nano üretim prosesleri ile başarıyla sentezlenmiştir. 

Sentezlenen tüm katalizörler, X-ışını kırınımı (XRD), Taramalı Elektron 

Mikroskobu (SEM), Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM), Yüksek 

Çözünürlüklü Transmisyon Elektron Mikroskobu (HRTEM) ve Ultraviyole-

Görünür Işık spektroskopisi (UV-Vis) yöntemleri ile karakterize edilmiştir. 

Bu çalışmayla alakalı her bölümde örnek görüntülere yer verilmiştir (Topcu, 

2016).  

Şekil 9’da gösterilen TiO2 ve Ce-TiO2 nanoparçalarının SEM 

görüntülerinde Alev sentez piroliz yöntemiyle yapılan TiO2 partiküllerinin 

şekil olarak düzenli olduğu görülmüştür. Şekil 10’da Ce katkılı TiO2 

nanoparçacıklarının EDX analizi verilmiştir. Elemental haritalamadan, Ce, O 

ve Ti'nin numunede mevcut olduğu açıkça görülebilir. Diğer Cu ve Fe 



 

 
 

elementlerinin varlığı ızgara substratından ve numune tutucudan 

kaynaklanabileceği belirtilmiştir (Topcu, 2016). 

 

 

 

Şekil 9. (a)TiO2 ve (b)Ce-TiO2 nanoparçalarının SEM görüntüleri (Topcu, 

2016). 
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Şekil 10. Ce katkılı TiO2 nanoparçacıklarının EDX analizi (Topcu, 2016). 

Nanoteknolojideki hızlı ilerlemeler sayesinde SEM yöntemiyle daha 

iyi kalitede görüntüler elde edilmeye çalışılmaktadır. Geliştirilen SEM’e 

dayalı tekniklerle nanomalzemelerin gelecek yıllardaki daha hızlı analizlerin 

önemini ortaya çıkmıştır (Ceylan and Çetinkaya 2020). 

 

3.1.1.2. Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) 

Transmisyon elektron mikroskobu (TEM), elektron mikroskopları 

arasında nanomalzeme karakterizasyonu için en popüler cihazlardır (Senthil 

Kumar et al., 2019). TEM, nanomalzeme karakterizasyonu için 2. Dünya 

Savaş’ından beri kullanılan bir yöntemdir. TEM ile malzemelerin atom 

boyutlarına kadar çeşitli ölçeklerde yapısal ayrıntılar ve kimyasal bileşimleri 

hakkında bilgiye ulaşılır (Mayeen et al., 2018).  

Transmisyon elektron mikroskopları, elektron yayan bir kaynak, 

hızlandırıcı, yoğunlaştırıcı mercek sistemi, numune tutucu, büyütülmüş bir 

görüntü oluşturan objektif mercek, projektör sistemi ve iki boyutlu bir 

elektron detektöründen oluşur (Walther, 2017). Kaynaktan gelen elektronlar 

örnek ve lenslerden geçerek floresan veya CCD ekran üzerinde görüntü elde 

edilir. Klasik bir TEM cihazının şematik gösterimi Şekil 11’de verilmiştir. 



 

 
 

 

Şekil 11. Klasik bir TEM şeması. 

TEM’de genellikle kullanılan FEG (Alan Emisyon Tabancası) ve 

LaB6(Lantanyum Hekzaborit) olmak üzere iki çeşit elektron tabancası 

bulunmaktadır.  TEM için numune çok ince bir kesite sahip olması 

gerekmektedir. TEM’de numune hazırlanma işlemi zaman alıcı ve zahmetli 

olması dezavantajlarındandır (Mansoureh & Parisa, 2018). Şekil 12’de örnek 

bir TEM görüntüsü gösterilmektedir. 

 

Şekil 12. Sn ince film katalizi kullanarak ZnO nanobeltlerin büyümesinin 

TEM görüntüsü (Wang, 2004). 

Transmisyon elektron mikroskobu (TEM), transmisyon geometrisinde 

yüksek enerjili elektronlarla gerçekleştirilen tüm kırınım, görüntüleme veya 

spektroskopi 3 ana teknik olarak karşımıza çıkmaktadır (Walther, 2017). 

TEM sınıflandırılması Şekil 13’de görülmektedir. 
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Şekil 13. TEM Sınıflandırması. 

Geleneksel TEM ve yüksek çözünürlüklü TEM (HRTEM) olmak 

üzere iki farklı çalışma modu bulunmaktadır. Geleneksel TEM, yaygın 

olarak kullanılan standart moddur. Bu yöntemde görüntü oluşturmak için 

örnekten geçen elektronların küçük bir kısmı kullanılmaktadır (Mayeen et 

al., 2018). Saçılan elektronların bir kısmı, objektif merceğin arka odak 

düzlemine yerleştirilen bir açıklık ile görüntü düzlemine ulaşmaları 

engellenir. Numune olarak kristal bir madde kullanıldığında arka odak 

düzlemde bir seçici alan elektron kırınım (SAED) modeli oluşturulur. 

SAED, numuneyi güçlü bir kırınım koşulu sağlayacak şekilde gelen elektron 

ışınına göre yönlendirerek hizalamak için kullanılır. Bu model nanometre 

boyutundaki numunelerin kristal yapılarını tanımlamak ve kristal kusurlarını 

incelemek için de kullanılabilir (Tan, 2021).  

HRTEM, 1970’li yıllardan bu yana giderek önem kazanmıştır 

(Thomas & Midgley, 2004). HRTEM ile kristal malzemelerin ayrı ayrı 



 

 
 

atomik yapılarını veya tekli atomlarını incelenmektedir. HRTEM, çok geniş 

objektif açıklık kullanılmaktadır. HRTEM görüntüler görüntü düzleminde 

oluşan girişimlerden oluşturulur (Titus et al., 2019). Görüntü oluşumu, faz 

kontrastına dayanmaktadır. Oluşan görüntü çözünürlükleri en yüksek olarak 

yaklaşık 0,05nm civarlarındadır (Zhou & Thompson, 2017). Diğer 

mikroskobik yöntemlerden daha fazla malzeme bilgisi verir. (Mayeen et al., 

2018). Nano boyutlu malzemelerin düzensiz yapılarından kaynaklı olarak 

HRTEM ile karakterize etmek oldukça uygun bir yöntemdir (Smith, 2005).   

TEM’in bir çeşidi olarak taramalı transmisyon elektron mikroskobu da 

kullanılmaktadır. STEM, SEM’e benzerdir. Günümüzde her iki sistem 

üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Numune boyunca tarama yaparak 

görüntü elde eder. TEM’de kullanılan analiz yöntemleri STEM’de de 

kullanılmaktadır (Shanks, 2013). STEM sistemleri için kullanılacak olan 

numune oldukça ince olması gerekmektedir. STEM, diğer TEM sistemlerine 

göre ikincil ve saçılmış elektronlar, karakteristik X ışınları ve iletilen 

elektronların enerji kaybı dahil olmak üzere diğer sinyallerin kullanılmasını 

sağlaması açısından büyük avantajlara sahiptir (Tan, 2021).   

Diğer bir TEM çeşidi olan EFTEM, enerji kaybı spektrumunun 

özelliklerini kullanarak görüntünün kontrastını iyileştirmek, renk sapmasının 

etkilerini azaltmak ve görüntüde kontrast efektleri oluşturmak için kullanılan 

görüntüleme tekniğidir. EFTEM ile nanometre çözünürlüğünde elemental ve 

kimyasal haritalar oluşturulabilir (Tan, 2021).   

Qin ve ark. AgNO3 çözeltisinde camsı karbon elektrotlarına farklı 

morfolojide Ag nanopartiküllerini modifiye etmişlerdir. TEM, SEM ve XRD 

kullanarak Ag nanomalzemelerinin morfolojisi ve madde bileşimi 

karakterize edilmiştir. Ag ile modifiye edilmiş GC elektrotların hidrojen 

peroksit azalmasına karşı  elektrokatalitik aktivitesini incelemişlerdir. 

Araştırmada sırasıyla 1, 5, 10 ve 20 mM AgNO3 konsantrasyonlarında elde 
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edilen Ag nanopartiküllerin TEM görüntüleri kaydedilmiştir. Araştırmada 

artan gümüş iyonu konsantrasyonu ile ilişkili olarak oluşan yüksek boyutlu 

kompleks dendritler elde edilmiştir (Qin et al., 2018). 

Abhilash ve ark. hidrotermal yöntem ile Fe2O3 nanomalzeme üreterek 

biyolojik dokular için biyouyumluluk ve toksisite testleri 

gerçekleştirmişlerdir. Üretilen eşkenar dörtgen Fe2O3 nanomalzemesinin 

kristallik boyutunu ve yapısını değerlendirmek için XRD ve HR-TEM 

kullanılmıştır. FTIR ile nanokompozitlerin zayıflatıcı dispersiyonlarının zeta 

potansiyeli ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sentezlenmiş bir materyalin 

nanometre boyutlarında çözünürlüğü belirlemek için ise AFM 

kullanılanılmıştır (Abhilash et al., 2019). 

SEM bölümünde bahsedilen araştırmacıların yapmış olduklarını 

çalışmada 800˚C’de ısıtılan Ce katkılı TiO2 nanofiberlerin 50 nm 

boyutundaki TEM görüntüleri Şekil 14’te verilmiştir. Şekil 15’te ise 

800˚C’de ısıtılan Ce katkılı TiO2 nanofiberlerin SAED görüntüleri 

verilmiştir (Topcu, 2016). 

 

Şekil 14. Ce-TiO2 nanofiberlerinin 50nm değerlerideki TEM görüntüleri 

(Topcu, 2016).  



 

 
 

 

Şekil 15. Ce-TiO2 nanofiberlerinin SAED görüntüleri (Topcu, 2016). 

İlk olarak 1930’lu yıllarda Alman bilim adamları tarafından 

geliştirilen TEM cihazı (Knoll & Ruska, 1932) yıllar içerinde gelişerek 

yaygın olarak kullanılan bir teknik olmuştur. In-situ TEM, 

nanomalzemelerin kimyasal aktivitesini belirlemek, bazı bilimsel zorlukları 

karşılamak ve verimli üretim-yapı-özellik ilişkilerinin kurulmasını 

sağlamaktadır. In-situ TEM’de bazı bilimsel zorluklar vardır ve bunlar 

gelecekte incelenmesi gerekmektedir. Gelecekte geliştirilecek olan cihazlar 

ve yazılımlar ile bu zorluklar aşılacaktır (Taheri et al., 2016). 

Yumuşak maddeler ve biyoloji alanında da kullanılmakta olan TEM 

sayesinde sinir dokuları, virüsler, hücreler, bakteriler ve biyoteknolojik 

incelemeler yapılmaktadır (Franken et al., 2020; Harris, 2000). Kriyo-

transmisyon elektron mikroskobu (kriyo-TEM)’nun gelişim ile birlikte 

atomik ölçülerdeki protein ve protein komplekslerinin partikül analizleri 

gerçekleştirilmektedir (van Duinen et al., 2017). Kriyo-TEM, görüntü 

oluşumu ve kontrast oluşumu teorik bilgisinin uygulanması, elde edilen 

görüntü verilerinin daha iyi yorumlanmasına olanak sağlar (Franken et al., 

2020). Yakın geçmişte kriyo-TEM için piyasaya sürülen doğrudan elektron 

detektörü ile küçük proteinlerin yapılarının çözülmesi sağlanmıştır. Yeni 
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nesil kameralar kriyo-TEM’lere entegre edilerek gelecekte çeşitli olasılıklar 

ortaya çıkacaktır (van Duinen et al., 2017).   

 

3.1.1.3. SEM ve TEM Karşılaştırılması 

SEM ve TEM cihazları, yüksek vakum altında çalışır ve odaklanmış 

elektron demeti kullanırlar. SEM mikroskopları malzeme yüzeylerini 

incelemek için kullanılırken, TEM mikroskopları da numunelerin içyapısını 

incelemek için kullanılmaktadır (Inkson, 2016). SEM görüntülerinde 

gözenek yapısının üç boyutlu izlenimini verir. SEM görüntüsünde karmaşık 

kontrast vardır ancak TEM görüntüsünde gözenekler arasında kontrast 

açıktır. SEM, farklı yükseklikteki yapıların ayrımını yapamazken TEM de 

malzemenin derinlik bilgisi ve kesitin kalınlığı net bir şekilde görülür (Ziel 

et al., 2008).  

Tablo 2. SEM ve TEM Karşılaştırılması. 

 

SEM TEM Referanslar 

SEM, geri saçılmış ve 

ikincil elektronları algılar. 

TEM, iletilen elektronları 

algılar. 

(Mayeen et al., 

2018) 

3 boyutlu görüntü üretir. 2-3 boyutlu görüntü üretir. (Mayeen et al., 

2018) 

Daha fazla yüzey bilgisi 

elde edilir. 

Derinlik bilgisi elde edilir. (Mayeen et al., 

2018) 

Numune hazırlama 

kolaydır. 

Numune hazırlama 

zahmetlidir. 

(Mayeen et al., 

2018) 

Yüksek toplama açıları 

kullanılır. 

Yüksek toplama açıları 

kullanılmaz. 

(Bogner et al., 

2005) 

 

3.1.2. Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) 

Atomik kuvvet mikroskobu (AFM), herhangi bir katı yüzeyi yüksek 

çözünürlükte analiz etmek, morfoloji ve yüzey özellikleri hakkında bilgi 

sağlamak için kullanılan mikroskop tekniklerinden biridir (Holbrook et al., 



 

 
 

2015). Bu teknik, kullanım kolaylığı, hassasiyet ve çok yönlülük açısından 

diğer yüzey inceleme tekniklerinden daha avantajlıdır (Moreno Flores & 

Toca-Herrera, 2009).  Atomik kuvvet mikroskobu, uç ve numune arasındaki 

kuvvet-mesafe ölçümüdür (Seo & Jhe, 2008). AFM küçük uçlu bir prob 

yardımıyla numune yüzeyini tarayarak yüzey topografisini kaydeder. Prob, 

yüzey özelliklerinin çözünürlüğünü sağlamak için nanometre düzeyinde ince 

bir uca sahiptir. Probun hareketi, uç manivela kolunun üstündeki bir aynadan 

yansıyan bir lazer ışınıyla güçlendirilir (Parot et al., 2007; Shanks, 2013). 

Piezoelektrik tarayıcılar, probu iki boyutlu olarak yanlamasına tarar. Prob 

numune üzerinde tarandığında, uç ile numune yüzeyi arasındaki potansiyel 

enerji farkı, probun dikey olarak yer değiştirmesini sağlar. AFM bu uç-

numune kuvvetini görüntüleme sinyali olarak kullanılır. Numune 

yüksekliğini ayarlayarak uç üzerinde sabit bir kuvvet sağlamak için bir geri 

besleme döngüsü kullanılır. Numune yüzeyinin üç boyutlu görüntüsü 

oluşturulur (Holbrook et al. 2015). Şekil 16’da Atomik Kuvvet 

Mikroskopisinin basit bir şeması verilmiştir. 

 

Şekil 16. Klasik Atomik Kuvvet Mikroskop Şeması. 
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AFM’de temaslı ve temassız olarak 2 yöntem bulunmaktadır. Temaslı 

yöntem, atomik ölçekte görüntü elde edilmek için kullanılmaktadır. Bu mod 

kullanıldığında yanal çözünürlüğü daha iyi bir şekilde görüntü elde etmeye 

yaramaktadır. Temaslı mod, düz ve sert yüzeyler için uygundur. Temassız 

yöntem ise, uç numune yüzeyinin çok yakınında bulunan arada titreşim 

oluşur. Bu yöntemde farklı titreşim modları bulunmaktadır. Yöntemin 

avantajları sayesinde birçok numune için kullanıma uygundur 

(Nanoteknoloji, 2018).  

Cheng ve ark. sol-jel yöntemi ile ZnO nanopartikülat üretmişlerdir. 

Gaz algılama sistemi olarak kullanım için çalışmalarda bulunmuşlardır. 

AFM yöntemi ile ZnO nanopartikülatları karakterize edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre etanol, metanol ve propil alkol için gaz algılama sistemi 

için uygun olduğu anlaşılmıştır (Cheng et al., 2004).  

Araştırmacı Bozdoğan, yüksek lisans tezinde, yarı kristal polimerlerle 

yapılan ince filmlerde kaplama sırasında uygulanan sıcaklığın filmin 

görüntüsünü, kalınlığını, yüzey morfolojisini, yüzey topoğrafisini ve 

kompozisyonu gibi özelliklerini değiştirmekte olduğu konusu üzerinde 

çalışma yapmıştır. Kullandığı yöntemle kristal özelliğe sahip polimerlerin 

kullanım alanının kısıtlanması azaltılmıştır. Şekil 17’de gösterilen AFM 

görüntüsü ile polimerin yüzey morfolojisi detaylı bir biçimde incelenmiştir 

(Bozdoğan, 2021). 



 

 
 

 

Şekil 17. Polimer ince film AFM görüntüsü (Bozdoğan, 2021). 

AFM’in avantajlı olmasına rağmen bazı sınırlamalar vardır. Bu 

sınırlamaları ortadan kaldırmak için iki veya daha fazla sistemin AFM’e 

dahil edilmesiyle oluşturulan hibrit AFM yapıları gelecek için umut vaat 

etmektedir (Moreno Flores & Toca-Herrera, 2009).  

Son teknoloji AFM olarak yüksek hızlı AFM’ler bulunmaktadır. 21. 

Yüzyılın başlarında kullanıma geçen HS-AFM, biyofiziğin sınırlamalarının 

kırmak ve böylelikle yüksek uzaysal çözünürlükten hareket halindeki tek 

protein moleküllerini doğrudan görselleştirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. 

Bu yöntem gelişerek daha hızlı ve hibrit yapılar olarak kullanılmaktadır ve 

daha da gelişerek farklı yapılara entegre edilerek kullanılabilir. Molekülleri 

dış altında görselleştirmek şuan mümkün değildir. Bunun için HS-AFM 

gelecekte yeni bir fırsat sağlayacaktır (Ando, 2018). 

3.1.3. Taramalı Tünelleme Mikroskobu (STM) 

Taramalı tünelleme mikroskobu, taramalı prob mikroskop ailesinin bir 

üyesidir. Taramalı tünelleme mikroskobu, incelenecek numunelerin 

yüzeylerini atomik ölçüde incelemek için kullanılmaktadır (Ghasempour & 

Narei, 2018; Lopez-gasso, 2018). STM’ler düşük ışın çapı, yüksek akım 

yoğunluklarının elde edilmesini sağlarken, düşük elektron enerjisi, yakınlık 
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etkilerini en alt seviyeye indirmeye çaba gösterir. Ayrıca STM, küçük 

boyutu ve düşük maliyetli olması gibi birçok avantaja sahiptir. Düşük hızda 

çalışması bu yöntemin dezavantajıdır (Griffi & Kochanski, 1990).  STM için 

temel bileşenleri sivri tarama ucu, dikey ve yanal harekete yön veren piezo 

tarayıcı, geri besleme ve tarama ünitesinden oluşur (Mayeen et al., 2018). 

Sivri uç, iletken veya yarı iletken olan numune tarayarak, tünelleme 

akımındaki değişiklikler kaydedilir ve bu daha sonra yüzeyin topografik 

görüntülerini oluşturmak için kullanılabilir (Ghasempour & Narei, 2018; 

Kumar Wickramasinghe, 1990). Şekil 18’de STM cihazının şematik 

gösterimi verilmiştir. 

 

Şekil 18. Klasik STM modeli.  

STM’lerde sabit akım ve sabit yükseklik olmak üzere 2 farklı çalışma 

modu bulunmaktadır. Sabit akım modunda yüzeyi ölçecek uygun voltaj 

ayarlanır ve tünelleme akımı ölçülecek kadar yüzeye yaklaştırılır. Uç ve 

yüzey arasındaki mesafe sabit akım her noktada sabit olacak şekilde uç 

aşağı-yukarı olarak yüzeri tarar. Bu modda uç ve yüzey arasındaki mesafe 

tarama boyunca aynı kalır. Sabit yükseklik modunda ise sivri uç sabit bir 

yükseklikte tüm yüzeyi tarayarak akımı ölçer (Hansma & Tersoff, 1987). 



 

 
 

Sabit yükseklik modunda sivri uç bazen yüzeye zarar vermektedir. Hem 

sabit yüksek modunun dezavantajından kurtulmak hem de daha iyi görüntü 

kalitesi için önce sabit akım ile yüzeyi taradıktan sonra tekrar sabit yükseklik 

modu ile yüzey taraması yapılmaktadır. Çalışma modlarının şematik 

gösterimi Şekil 19’da verilmektedir. 

 

Şekil 19. Klasik STM’nin Çalışma Modu. 

Jaramillo ve ark. hidrojen evrimi için molibden disülfid (MoS2 ) 

nanokatalizörleri aktif bölgelerini belirlemişlerdir. Farklı boyutlara sahip 

MoS2 hazırlanarak STM ile incelenmiştir. Elektrokatalitik aktivite ölçümleri 

ile MoS2 katalizörü üzerindeki kenar bölgelerin sayılarının arasında doğrusal 

olarak ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır (Jaramillo et al., 2007).  

1980’lerde üretilen STM’den sonra zamanla çeşitli entegre sistemler 

geliştirilmiştir. Bunlar; spin polarize-STM (SP-STM) radyo frekans-STM 

(RF-STM), elektrokimyasal-STM (EC-STM) ve foton-STM (P-STM) gibi 

sistemlerdir (Bergmann et al., 2003; Kemiktarak et al., 2007; Kunze-

Liebhäuser, 2018; S. Wu, 1995). 

Gelecekte STM’ler için tek uçlu problar yerine çeşitli özelliklere sahip 

(elektronik, optik, manyetik ve termal) olan entegre uçların kullanılması 

büyük bir avantaj olacaktır. STM’nin dezavantajı olan malzeme hakkında 

kimyasal veri sunmaması ve üç boyutlu bir numuneyi görüntüleyememesi 

özelliklerinin gelecekte geliştirilmesiyle birlikte nanometre ölçeğinde 
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çözünürlüğe ulaşabilen yeni cihaz yöntemleri üretilebilecektir (AZoNano 

Editörleri, 2004). 

 

3.2. X-Işını ile İlişkili Karakterizasyon Teknikleri 

3.2.1. X-Işını Kırınımı (XRD) 

X-ışını kırınımı (XRD), kristal malzemelerin karakterizasyonu için 

kullanılan bir tekniktir. Malzemelerin yapıları, tane boyutları, aşamaları,  

kristallikleri, gerinim ve kristal kusurları gibi parametreler hakkında bilgi 

verir (Bunaciu et al., 2015). Ayrıca XRD, polimer nanokompozitlerin 

yapısının belirlenmesinde, proses kinetiği çalışmalarında oldukça fazla 

kullanılmaktadır. Nanomalzemelerin şekil yapılarının farklılaşması, XRD 

deseninin yansımasının yoğunluğu, şekli ve pozisyonunun izlenmesiyle 

incelenebilmektedir (Turhan Balıkesir, 2010). 

 

Şekil 20. Genel XRD çalışma prensibi. 

Şekil 20’de XRD cihazının çalışma şekli ve X-ışını kırınımları 

gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi sırasıyla X-ışınları katot ışın 

tüpünde üretilir, monokromatik radyasyon üretmek için filtrelenir, 



 

 
 

yoğunlaştırılır ve örneğe doğru yönlendirilir. X ışınları kırılır ve kırılan 

ışınlar tespit edilip işlenir ve sayılır (Bunaciu et al., 2015).  

XRD çeşitlerinden toz x-ışını kırınımı (P-XRD), mikro yapısal 

davranışları ayrıntılı olarak ölçüm yapan ve hem başlangıç hem de son 

ürünleri aynı anda karakterize edebilen avantajlı bir karakterizasyon aracıdır. 

Doğru parametreleri ve d aralıkları P-XRD ile bulunabilmesine rağmen, 

diğer XRD çeşitlerinden tek kristal yöntemler çok tercih edilir. Bunun 

nedeni, düzlemlerden gelen yansımaların daha kesin ve ayrı ayrı olarak 

kaydedilebilmesidir. Ek olarak kristalin belirli yönlerde hizalanabilmesi, 

kristalin simetrisinin basit bir şekilde anlaşılması ve daha az malzeme 

miktarının analiz edilebilmesi sayılabilir. Fakat polimer nanokompozitlerin 

karakterizasyonu için de en çok aranan uygun teknik P-XRD’dir (Alderton, 

2021; Rajeswari et al., 2019).  

XRD birçok çalışmada kullanılan karakterizasyon tekniklerindendir. 

Örneğin yapılan bir çalışmada, Himalaya siyah kaya tuzunu X-ışını kırınımı 

(XRD) kullanarak içerik ve jeomineral bileşimi belirlenmeye çalışılmıştır.  

Chander ve ark. bir çalışmada NaAgCl ve MnSeTe ile birlikte kaya 

tuzu numunesinde NaCl halojenür varlığını ortaya çıkarmışlardır. Diğer 

çalışmalarla benzer özellik gösterdiği anlaşılıp himalaya siyah kaya 

tuzlarında bulunan elementlerdeki en büyük farkın NaCl halojenür ve Mn 

varlığı olduğu açığa çıkartılmıştır (Chander et al., 2020). 

 Şekil 21’de gösterilen XRD grafiği SEM bölümünde bahsedilen 

araştırmacıların yapmış olduğu çalışmaya ait grafiktir. Şekil alev sprey 

piroliz yöntemiyle üretilen ve Ce-TiO2 ve saf TiO2’nin anataz ve rutil 

zirvelerini gösteren bir grafiktir (Topcu, 2016).  
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Şekil 21. Alev sprey piroliz yöntemiyle üretilen Ce-TiO2 ve saf TiO2 XRD 

grafiği(A:anataz, R:rutil, C: CeO2) (Topcu, 2016). 

Son yıllarda yaygın olan senkrotron tesisleri, XRD ölçümleri için X-

ışınları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Senkrotron radyasyonu, dairesel bir 

depolama halkasında ışık hızına yakın hızlanan elektronlar tarafından yayılır 

ve ortaya çıkan X-ışınları, laboratuvarda kullanılan X-ışını tüplerinden 

milyon kat daha yoğundur (Alderton, 2021). Senkrotron bölümümüzde daha 

ayrıntılı şekilde bahsedilecektir. 

Sonuç olarak XRD, 100 yılı aşkın süre öncesinde piyasaya 

sürülmüştür ve uzun bir yol kat etmiştir. Günümüzde XRD cihazıyla yüksek 

ve düşük sıcaklıklarda ölçüm yapmak mümkündür. Böylece kristal 

parametrelerinin sıcaklıkla değişimleri izlenmektedir. XRD ekipmanı artık 

daha küçük tezgah üstü modeller ve taşınabilir ekipman dahil olmak üzere 

çeşitli kullanımı kolay formlarda mevcuttur. Hatta Mars’a indirilen XRD 

cihazı (CheMin), Mars topraklarının analizini gerçekleştirmektedir ve 

toprağın yapısında feldispat, piroksen ve olivin gibi çeşitli minerallerin 

varlığına ulaşmıştır (Alderton, 2021). Gelecekte ilaç üretiminde de XRD’nin 

başarılı olacağı düşünülmektedir. Koordinatların gerçekçi yorumlamasına 

izin vermesi ve hipotezlerin test edilmesini destekleyecek özel araçlar 



 

 
 

geliştirilmesi gelecekteki uygulamalar arasında görülmektedir (Zheng et al., 

2014). 

 

3.2.2. X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) 

X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), malzemelerin yüzeyleri 

hakkında kimyasal bilgi veren gelişmiş bir tekniktir. Bu teknik de vakum 

altında analiz gerçekleştirir ve numuneye X-ışınları gönderilerek uyarır, 

elektron koparır. Maddenin analizi ile ortaya çıkan sonuçlar, saçılan 

elektronlarla X-ışınındaki fotonlar arasındaki enerji farkı ile bulunur (Şavk, 

2019). Yani XPS; fotoelektrik etkiye, yeterince yüksek enerjiye sahip ışığa 

maruz kalan yüzeylerden elektron emisyonuna dayanır (Grzegorz 

Greczynski & Hultman, 2020).  

XPS, iki bilgiyi edinmek için uygulanır: İlk bilgi, foton uyarımlı 

çekirdek elektronunun enerjisi, karşılık gelen atomun kimyasal durumuna 

göre değişmektedir. Yüzey bölgesindeki atomların kimyasal durum 

bilgilerini çıkarmak için yaygın olarak kullanılır; İkincisi, tepe yoğunluğu, 

atomik bileşimi belirlemek için kullanılan yüzey bölgesindeki karşılık gelen 

atomların konsantrasyonu hakkında bilgi sağlar (Tougaard, 2021). Şekil 

22’de örnek bir XPS spektrumu gösterilmektedir. 

 

Şekil 22. Doğal oksit tabakalı CrAlN ince film örneğinden kaydedilen XPS 

spektrumu (G. Greczynski & Hultman, 2020). 
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Şekil 23. Klasik XPS’in şematik gösterimi. 

Şekil 23’de yarı küre analizörlü tipik bir laboratuvar tabanlı XPS 

cihazının şematik gösterimi verilmiştir. X-ışınları, su soğutmalı bir anodun 

elektron bombardımanı kullanılarak oluşturulur. Anot çeşitli X-ışını 

enerjileri yayar, ancak X-ışını flüoresanı nedeniyle zirveye ulaşır. 

Monokromatör, bu zirvelerden birinin konumunda dar bir X-ışını enerjisi 

aralığı seçmeye ve X-ışınlarını numuneye yeniden odaklamaya yarar. 

Numuneden çıkan elektronlar mercekten geçer ve mercek, elektronların 

kinetik enerjisini değiştirip ve onları analizörün girişine odaklar. Giren 

elektronlar, analizörden çıkış yarığına geçerek dedektöre çarpar. Şekil 20’de 

noktalı çizgilerle gösterilen bazı açısal sapmalar çıkış açıklığından 

geçecektir (Shard, 2019). 

Iatsunskyi ve ark. (Iatsunkyi et al., 2020), Pd/TiO2/Si nanopilleri, 

metal destekli kimyasal aşındırma ve atomik tabaka biriktirme 

kombinasyonu ile sentezlemişlerdir ve Auger Elektron Spektroskopisi, X-

Işını Fotoelektron Spektrometresi, ikincil iyon kütle spektrometrisi ile 

karekterizasyonu yapılmıştır. Şekil 24’te araştırılan numunelerin XPS 

şematik gösterimi verilmiştir. Şekle göre, SiNP örneğinde silikon ve oksijen 



 

 
 

sinyalleri gözükürken, Si yüzeyinde yüksek oranda karbon kirlenmesinin 

mevcut olduğu ve aynı zamanda az miktarda klor kirliliği de görülmektedir. 

TiO2/SiNP örneğinde, Ti, O ve C sinyalleri gözüküp, Si’ den sinyal 

gelmemiştir. N ve Cl atomlarının cihaz duyarlılığının sınırında küçük 

tepkimeleri mevcuttur.  Pd/TiO2/SiNP sinyallerinde, Pd'nin TiO2/SiNP 

yüzeyinde biriktiği görülmektedir ve Ti, Pd, O ve C sinyalleri vardır. Si’den 

gelen sinyal, bu örneğin araştırmasından görülebilir. 

 

Şekil 24. Analiz edilen numunelerin XPS spektrumları (Iatsunkyi et al., 

2020). 

XPS cihazı gelişen yazılımlarla birlikte örnek morfolojiler için 

fotoelektron tepe yoğunlukları simüle edilmiş, üç boyutlu yüzey 

nanoyapılarını modelleyip açı çözümlemeli XPS spektrumlarını ölçerek ve 

enerji kaybı yapısını hesaplayarak analiz yapılmış ve spektrumlarının 

kantitatif yorumlamalarını kolaylaştırıp rutin analizde kantitasyonun 

doğruluğu artırılmıştır (Engelhard et al., 2016). Gelecekte XPS cihazı bazı 

mikroskopi kombinasyonları, yeni nesil dedektörler ve yeni nesil ortam 

basınç sistemleri aracılığıyla belirli bir nano ölçekli numunenin 

özelliklerinin üç boyutlu ölçülebileceği öngörülmektedir (Fadley, 2010). 
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3.2.3. X-Işını Kırınım Topografisi (XRT) 

Kullanılan kristallerin fiziksel özellikleri, yapısal özellikleriyle 

doğrudan bağlı olduğundan, malzeme kusurlarını incelemeyi mümkün kılan 

X ışını kırınım teknikleri vazgeçilmezdir. Bu teknikler arasında X ışını 

kırınım topografisi de yer almaktadır (Lider, 2021). X ışını kırınım 

topografisi (XRT), senkrotron radyasyon kaynaklarının ortaya çıkması ile 

malzeme karakterizasyonunda kullanılmaya başlamıştır (Stojanoff et al., 

1996)(Shulpina & Suvorov, 2010).  

İlk keşfedilmesi aslında X ışınlarının kırınımına dayanmaktadır. 

Yapılan ilk araştırmalarda, gelişen yarı iletken tek kristaller XRT’nin 

yaygınlaşmasını sağlamıştır. Eş zamanlı XRT’nin mikroelektroniğin temel 

maddesi silikona olmuştur. 1970’lerden itibaren ise daha iyi konstrat ve 

yüksek uzaysal çözünürlük elde etmeye çalışıldı ayrıca senkrotron x-ışını 

kaynaklarının ortaya çıkmasından yararlanıldı (Shul’pina & Prokhorov, 

2012).  

1990lı yıllarda çift ve üçlü kristaller yaygınlaşmıştır. Bunun sebebi ise 

senkrotron teknolojisinin kullanılmasıydı. Çok kristalli teknikler arasında, 

yalancı düzlemsel dalga topografi yöntemi de özel bir öneme sahiptir. Bu 

yöntem, kristallerdeki yerel mikro gerilimleri incelemek için en hassas 

yöntemlerden biridir. Tek kristalli XRT de kırınım görüntüsünü analiz etmek 

zor olduğundan çok kristallilerin çıkarılma ihtiyacı çıkmıştır (Suvorov, 

2018).  

XRT tekniği, kristaller tarafından kırılan iki nokta arasından geçen X 

ışınlarının yönlerinin veya yoğunluklarının değişimleriyle alakalıdır (Bonse 

et al., 1966). X-ışını kırınım topografisi (XRT), tek kristalli malzemelerdeki 

yapısal kusurlar hakkında bilgi veren bir X-ışını kırınım yöntemlerinden 

biridir. Bu teknik ile numunenin dış yüzeyi hakkında bilgi sağlanamaz ancak 

düzlemler arası mesafelerdeki ve bu düzlemlerin dönüşlerindeki yerel 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction_topography


 

 
 

değişiklikler olduğunu gösterir (Izumi et al., 1996)(Lider, 2021)(Suvorov, 

2018).  

XRT, optik mikroskoba göre opak kristallerin yapısal kusurlarını 

inceleme olasılığı, yüksek hassasiyet sağlaması gibi avantajlara sahiptir. 

Çözünürlük olarak TEM cihazından daha düşüktür. Ancak kristal 

görüntüleme için araştırma ve kontrol yöntemi olarak son derece kullanışlı 

bir yöntemdir. 1 ila 10 mm kalınlığındaki kristallerin yapısını incelemek için 

kullanılmaktadır (Lider, 2021). 

X ışını topografisinde, tek kristalli bir numuneye belirli bir Bragg 

açısında X ışını gelir ve kırınan ışın, yüksek çözünürlüklü bir X ışını filmine 

veya iki boyutlu bir detektöre yansıtılır. Böylece, elde edilen iki boyutlu 

kırınım noktası bir X-ışını topogramıdır ve numunenin kusuru tarafından 

saçılan X-ışınlarının gücüne bağlı olarak kırınım yoğunluğundaki değişimi 

yansıtır. Kırınım, kusur bölgelerden etkilenir, bu da yoğunluk farklılıklarına 

neden olur. Bu farklılık,  bir kusur tarafından üretilen kristal kafesin 

deformasyonunun özelliğine bağlı olan kontrast oluşturur. Kırınım 

kontrastının oluşum mekanizmasının karmaşıklığına rağmen, topogramlar 

oldukça görsel, niteliksel ve niceliksel özellikler hakkında çeşitli bilgiler 

vermektedir (Lider, 2021). 

X-ışını topografisi, X-ışını kırınımının iki geometrik modeline 

dayanır. Bunlar; yansıma şeması ve iletim şemasıdır. Yansıma şeması Bragg 

yasasına; iletim şeması ise Laue yasasına dayanmaktadır. Bragg yasasında 

gelen ve yansıyan ışınlar kristalin bir tarafındadır fakat Laue yasasında ise 

kristalin her iki tarafındadır (Lider, 2021). 

Son yıllarda, malzemelerin yapısını tahribatsız test etmek için etkili 

bir yöntem olmuştur ve malzeme biliminde, kristalografi ve elektronikte 

bilimsel araştırmalar için önemli bir araç haline gelmiştir (Lider, 

2021)(Shul’pina & Prokhorov, 2012)(Suvorov, 2018).  
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3.3. Spektroskopi Tabanlı Karakterizasyon Teknikleri 

3.3.1. Ultraviyole Görünür Işık (UV-VIS) 

Spektrofotometresi 

UV-VIS spektroskopisi, UV bölgesi ışığı (200-400 nm) molekül 

tarafından absorbe edilen bir tür absorpsiyon spektroskopisidir (Chirayil et 

al., 2017). Spektrofotometre çalışma düzeneği Şekil 25’de gösterildiği gibi 

ışık kaynağı, dalga boyu seçicisi, detektörler ve merceklerden oluşur. 

Mercekler ışığı toplar, odaklar, yansıtır, iki ışın demetine ayırır ve numune 

üzerine belli bir şiddette gönderirler (Nazik, n.d.). 

 

Şekil 25. Genel spektrofotometre’nin çalışma prensibi. 

UV-VIS spektroskopisi, nanoparçacıkların boyutunu, 

konsantrasyonunu, toplanma derecesini değerlendirmek ve kararlılığını 

izlemek için kullanılır (Chirayil et al., 2017). Ayrıca malzemede gerçekleşen 

elektronik geçişler hakkında bilgi sağlar. Yarı iletkenlerdeki kullanışında, 

değerlik bandı ile iletim bandı arasındaki elektronik geçişleri araştırdığı için 

optik bant boşluğunu tahmin etmek için uygun bir yöntemdir (Z. Chen et al., 

2013).  

Belay ve ark.’a göre (Belay et al., 2008), UV/VIS spektrofotometre 

kullanılarak kahve çekirdeklerinde kafein ölçümü yapmışlardır. Sudaki 

kafein ve diklorometan karakterize edilip sonra kahve çekirdeklerindeki 

kafein içeriğini ölçmeyi sağlayan yöntemler geliştirildi ve kafein 



 

 
 

spektrumlarına olası müdahaleyi ortadan kaldırmak için gauss yöntemi 

kullanıldı. 

İki spektrum birbirine tam uymaktadır ve ekstraksiyon ve ardından 

Gauss uyumu kullanarak, kahve çekirdeklerindeki kafein konsantrasyonunu 

belirleyebilecek iyi çözülmüş bir kafein spektrumunu elde etmek mümkün 

olmuştur (Belay et al., 2008). 

SEM bölümünde bahsedilen araştırmacıların UV-VIS spektrumu Şekil 

26’da verilmiştir. Saf TiO2 nanopartikülünün absorpsiyon spektrumu 

yaklaşık 405 nm'de kesilmiştir ve bant aralığı 3.06 eV’dur. Ce-TiO2 

nanopartikülleri için, absorpsiyon spektrumunun kesme kenarı 510 nm'ye 

kaymıştır ve bant aralığı 2.43 eV'dur. Ce-TiO2 katkılı TiO2 görünür aralıktaki 

emilimi arttırmıştır (Topcu, 2016). 

 

Şekil 26. Ce-TiO2 ve saf TiO2 nanoparçacıklarının UV-VIS spektrumu 

(Topcu, 2016). 

Lazer teknolojisindeki gelişmelerle birlikte spektrofotometrik ölçüm 

algılama sınırlarında iyileştirmeler sağlanmıştır. UV-VIS spektrofotometre 

büyük bir potansiyele sahiptir ve spektrofotometrik analizleri ultra hızlı bir 

şekilde gerçekleştirebilir (Łobiński & Marczenko, 1992). Gelecekte UV-VIS 
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spektrofotometre taşınabilir, kullanım kolaylığı sağlaması yönünde 

gelişmelerini sürdürecektir. Işık kaynağındaki gelişmeler 

spektrofotometrenin gelişimi dahil yeni uygulamalar için yenilikler 

getirecektir. 

 

3.3.2. Raman Spektroskopi 

Raman spektroskopisi, geniş uygulama alanlarına sahip olan titreşim 

spektroskopisi çeşididir. Raman spektroskopisi, numune üzerine güçlü bir 

lazer ışını gönderilerek numuneden saçılan ışınların ölçülmesi prensibine 

dayanır (Ghasempour & Narei, 2018; Makalesi et al., 2020). Işık saçılması 

sırasında saçılan ışığın dalga boyu, gönderilen ışının dalga boyuyla aynı 

olması durumunda Rayleigh saçılması denir. Gönderilen ışın enerjisinin bir 

kısmı numuneye geçiyorsa Stokes Raman saçılması olarak adlandırılır. Yani 

gönderilen ışından daha az enerjiye sahip olur. Bunun tam tersi olarak 

numunenin enerjisinin bir kısmı ışına aktarıldığında bu durumda Anti-Stokes 

Raman saçılması meydana gelir. Anti-Stokes saçılma da saçılan ışın daha 

yüksek enerjiye sahip olur (Kranz & Mizaikoff, 2019; Kürşat BİLGİLİ et al., 

2020). Şekil 27’de Raman spektrumu enerji seviyeleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 27. Raman spektrumunun enerji seviyeleri (Chirayil et al., 2017). 



 

 
 

Raman spektroskopilerinin 3 temel bileşeni vardır. Bunlar; ışık 

kaynağı, aydınlatma sistemi ve spektrometredir. Raman spektroskopisinde 

ışık kaynağı olarak lazer kullanılmaktadır (Holbrook et al., 2015; Makalesi 

et al., 2020). Raman spektroskopisi, grafen gibi karbon bazlı 

nanomalzemelerin karakterizasyonu için standart olarak kabul edilir. Karbon 

bazlı nanomalzemelere ek olarak metal oksitleri, nanotüplerin, nanobeltlerin 

ve nanorodların karakterizasyonu içinde kullanılmaktadır (Kranz & 

Mizaikoff, 2019). Nanomalzemelerin kantitatif ve kalitatif olarak 

niteliklerini karakterize etmeye yarayan güçlü ve hassas bir yöntemdir 

(Chirayil et al., 2017). 

Raman spektroskopisi, tahribatsızlık, düşük numune miktarı, yüksek 

uzaysal çözünürlük, geniş spektral kapsama,  yüksek hassasiyet,  düşük su 

girişimi ve dar spektral bantlar aralığı gibi avantajlara sahiptir. Bunun 

yanında floresan girişimine eğimli ve düşük sinyal-gürültü oranına sahip 

olması gibi dezavantajlara sahiptir (Araujo et al., 2018).  

Pham ve ark., optoelektronik cihazlar için şeffaf iletken substratlar 

üzerinde silikon nanotellerini plazma ile güçlendirilmiş kimyasal buhar 

biriktirme yöntemi ile üretmişlerdir. Silikon nanotelleri büyütmek için 

katalizör olarak Sn kullanılmıştır. Silikon nanoteller SEM, Raman 

spektoskopisi ve EDX ile incelenmiştir. Si-NW’lerin Raman spektrumunda 

sıcaklık 350°C ve 450°C'ye yükseldiğinde, 520 cm-1 konumunda pikler 

ortaya çıkmıştır ve bu durum kristal Si'nin oluştuğunu kanıtlamıştır (Pham et 

al., 2014). 

Raman saçılmasının keşfiyle birlikte Raman spektroskopisi, 

numunelerin kimyasal yapısı ve bağlanması hakkında bilgiler veren önemli 

bir araç haline gelmiştir. Ancak Raman saçılması düşük verimli olmasından 

kaynaklı olarak kullanımı uzun yıllar tercih edilmemiştir (Kudelski, 2008). 

Lazerlerin icadı sayesinde Raman spektroskopisindeki sınırlamalar ortadan 
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kalkmıştır (Panneerselvam et al., 2017). 1974’te ilk kez Raman 

spektroskopisinin elektrokimyaya uygulanmasıyla birlikte yüzey geliştirilmiş 

Raman spektrumları kaydedilmiştir (Fleischmann et al., 1974). Yüzey 

geliştirilmiş Raman spektroskopisi (SERS), yüzey plazmanları aracılığıyla 

numunelerin elektromanyetik enerjisinin yoğunlaştırılmasını sağlar. SERS, 

tek bir molekülün doğrudan yüksek hassasiyette incelenmesine olanak 

sağlar. Nanoteknoloji alanındaki gelişim SERS teknolojisini etkilemiş ve 

birçok alanda kullanım için uygun hale getirmiştir (Pérez-Jiménez et al., 

2020).  SERS, kimyasal analiz, yüzey analizi ve biyomoleküler analizlerde 

aşırı yüksek duyarlılığı ve moleküler özgüllüğe sahip olması sebebiyle 

yoğun ilgi görmüştür. Geleneksel Raman spektroskopisinde olduğu SERS 

içinde bazı sınırlandırmalar bulunmaktadır. Bunun içinde araştırmacılar yeni 

teknolojiler geliştirmişlerdir (Panneerselvam et al., 2017). Bu teknolojilerden 

biri uç ile geliştirilmiş Raman spektroskopisi (TERS)’dir. TERS ilk defa 

1985 yılında Wessel tarafından ortaya atılmıştır (Wessel, 1985). TERS 

yöntemi AFM, STM gibi taramalı prob tekniklerinin birleşimine 

dayanmaktadır. Aynı taramalı prob mikroskoplarında olduğu gibi sivri bir 

uca sahiptir. Altın veya gümüşten olan sivri uç numune ile güçlü 

elektromanyetik alan meydana getirmektedir. TERS yöntemi son yıllarda 

geliştirilerek uzaysal ççözünürlüğü nanometre altı seviyelerindedir. TERS, 

numunelerin hem topografyasını hem de optik olarak görüntülenmesine 

olanak sağlar. TERS tekniği, çeşitli alanlarda numunelerin temel süreçleri 

anlamak için kullanılabilir (Panneerselvam et al., 2017; Yeo et al., 2009).  

İlk keşfinden günümüze kadar Raman spektroskopisi sürekli 

gelişmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte makine öğrenmesi Raman 

spektroskopisinde de kullanımı araştırılmaktadır. Yazılım sayesinde 

çevrimiçi olarak Raman analizleri yapılabilmektedir. Gelecekte yapay zeka 

ve kemometri biliminin birleşimi Raman spektroskopisinin devrim 



 

 
 

niteliğinde olacaktır (Pan et al., 2021). Ma ve arkadaşları, meme kanserini 

teşhis etmek için tek boyutlu evrişimli sinir ağı algoritma geliştirerek Raman 

spektroskopisiyle birleştirmişlerdir (Ma et al., 2021). Bu yöntem sayesinde 

gelecekte kanser türlerinin sınırlandırılması ve teşhisinde kolaylık 

sağlayacaktır. Raman spektroskopisi gelecekte gezegenlerin araştırılmasında 

yaşam biyobelirteçlerinin varlığının tespitinde kullanılacaktır (Hooijschuur 

et al., 2015). 

 

3.3.3.  Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) 

Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), organik, inorganik 

ve polimerik numuneleri kızılötesi ışık kullanarak malzemelerin 

tanımlanması için kullanılmaktadır. Numunelerin absorpsiyon ve emisyon 

kızılötesi spektrumunun elde edilen spektroskopi tekniğidir.  Absorpsiyon 

bantlarındaki karakteristik değişimler, malzeme bileşimindeki değişimleri 

gösterir (Dwivedi et al., 2017; Titus et al., 2019). FTIR spektroskopisinin 

temel amacı, numunelerin farklı dalga boyundaki ışığı ne ölçüde absorbe 

ettiğini ölçmektir (Asmatulu & Khan, 2019). Numune peletlerinin 

şeffaflıkları nedeniyle potasyum bromür (KBr) tuzları ile hazırlanır, böylece 

spektrumun daha iyi çözünürlüğü sağlanır. FTIR’ın en yaygın kullanım 

alanlarından biri biyoaktif bitki özlerinin yapılarının aydınlatılmasıdır 

(Rakhee et al., 2018). 

 FTIR spektroskopisi numunelerin element ve molekül dağılımı 

hakkında bilgi verir (Nanoteknoloji, 2018). FTIR spektroskopisinde 

kaynaktan gelen radyasyon inteferometreden sonra numuneden geçerek 

dedektör tarafından algılanır. Dedektörden dijital bir sinyale dönüştürülüp 

bilgisayara aktarılır. Bilgisayar ile fourier dönüşümü gerçekleştirilir (Titus et 

al., 2019). FTIR spektroskopisi şematik diyagramı Şekil 28’de verilmiştir.  
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Şekil 28. Klasik FTIR şematik diyagramı. 

Ayrıca FTIR spektrometre, geniş aralıkta eşzamanlı olarak spektral 

verileri toplar ve bu dağıtıcı bir spektrometreye göre önemli bir avantajdır. 

FTIR, yeni kızılötesi spektroskopi uygulamalarının önünü açıp dağıtıcı 

kızılötesi spektrometrelerini kullanılmaz hale getirdi (Dwivedi et al., 2017). 

FTIR örnek tekniği olan toplam yansıma Fourier dönüşümü kızılötesi 

(ATR-FTIR) spektroskopisinin temel ilkesi, örnek moleküllerin moleküler 

bağ titreşimlerini kaydetmek için kızılötesi ışık kullanan örnek ışınlamadır. 

Avantajları ise minimum numune hazırlama, hızlı invitro tanı ve uygun 

maliyetlidir. Gelecekte ATR-FTIR klinik tanı aracı olarak kullanılması 

öngörülmektedir (Naseer et al., 2021).  

FTIR tekniği ile yapılan bir çalışmada, orta-yüksek dereceli kömürün 

moleküler yapı karakterizasyonunu XRD, Raman ve FTIR spektroskopisi 

kullanılarak yapılmıştır. Kömür örneklerinin, FTIR spektrumlarının 

karakteristik tepe noktaları, konum dağılımlarında benzerdir, ancak tepe 



 

 
 

noktalarının yoğunluğu oldukça farklı olduğu gözlenmiş ve bol miktarda 

alifatik bileşen içerdiği görülmüştür(Jiang et al., 2019). 

Topçu ve ark, titanyumun güçlü fotokatalitik özelliği olmasından 

dolayı elektroeğirme yöntemiyle saf TiO2 nanofiberleri üreterek farklı 

fazlarda fotokatalitik davranışlarını incelemişler ve sistem tepkisinin nasıl 

optimize edileceği açıklanmıştır.  Şekil 29’da TiO2 nanofiberlerinin FTIR 

görüntüleri verilmiştir. Pik noktalarının 600 cm-1 civarında vermektedir. 

Polimerin ısıl işlem ile tamamen ayrışmasından kaynaklı olarak karbon 

varlığına rastlanmamıştır (Topcu et al., 2016). 

 

Şekil 29. TiO2 nanofiberlerinin FTIR spekturumu (Topcu et al., 2016). 

 

3.3.4.  Elektron Enerji Kaybı Spektroskopisi (EELS) 

Elektron enerji kaybı spektroskopisi tekniği ilk olarak 1940’larda 

geliştirilmesine rağmen mikroskop teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 

yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Hillier & Baker, 2004). EELS, ince 

bir numuneden geçen elektronların enerji dağılımını ve esnek olmayan 

saçılmadan kaynaklı olarak kaybedilen enerji analizini vermektedir (Egerton, 

2009; Hirai, 2003). EELS genellikle TEM ve STEM ile birlikte 

kullanılmaktadır. EELS spektrumu sayesinde numunelerin kimyasal 
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özellikleri, elektronik yapıları, elektronların bağlanma durumları, dielektrik 

sabiti ve bant boşlukları hakkında detaylı bilgi verir (Hirai, 2003). EELS 

yöntemi kullanım alanı olarak EDS yöntemine benzemektedir. Ancak EELS 

ile hafif elementleri tespit etmek daha kolaydır (Riches & Drennan, 2006). 

EELS spektrumlarında 3 tipik bölge bulunur. Sıfır kayıplı tepe noktası, 

düşük kayıplı dağılım ve iyonizasyon kenarları veya çekirdek kayıp 

bölgesidir (Jorissen, 2014). Şekil 30’da EELS spektrumunun 3 tipik eğrisi 

gösterilmektedir.  

 

Şekil 30. Temel özellikleri gösteren deneysel elektron enerji kaybı spektrumu 

(Jorissen, 2014).  

 

3.3.5. Dalga Boyu Dağılımlı X Işını Spektroskopisi (WDS) 

X ışını spektroskopi yöntemlerinden WDS, hafif elementleri tespit 

etme yeteneği fazla, algılama limitleri yüksektir (Ro et al., 2001).  

WDS, elektron problu mikro analizörlere entegre edilerek 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde rowland adı verilen bir çember boyunca 

kavisli analiz kristali ve dedektörü hareket etmektedir. Vakumlu bir yöntem 

olduğu için vakumun bozulmamasına önem gösterilmelidir. Spektrometrenin 



 

 
 

mikroskop teknikleriyle birlikte kullanılamamasının en temel nedeni numune 

hizalamanın mikrometre seviyesinde yüksek ayarlaması yapılması 

gerekliliğindendir (Tanaka et al., 2008). 

WDS yöntemi EDS yöntemiyle birçok benzer özelliğe sahiptir. Her iki 

teknikte de, piklerin belirli X-ışını çizgilerine karşılık geldiği ve elementlerin 

kolaylıkla tanımlanabildiği bir spektrum oluştururlar. Kantitatif veriler, 

standart bir malzeme ile bilinmeyendeki tepe yükseklikleri veya alanları 

karşılaştırılarak da elde edilebilir. Fakat EDS, WDS’ye göre daha popüler bir 

teknik olarak kullanılır. EDS basit ve hızlı bir yöntem olmakla birlikte WDS 

çözünürlük olarak EDS’den daha iyi bir teknik olarak karşımıza 

çıkmaktadır.( https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/micro.565) 

 

3.3.6. Auger Elektron Spektroskopisi (AES)  

1967 yıllarında ortaya çıkan Auger elektron spektroskopisi (AES), bir 

numunenin atomik katmanlarını incelemek için kullanılan bir tekniktir. Bu 

teknikte, numune elektron demetleriyle bombardıman edilir ve numuneden 

geri saçılan elektronların analizi yapılan tahribatsız bir yöntemdir. Auger 

spektroskopisi, her bir elementi benzersiz bir şekilde tanımlama yeteneğine 

sahiptir. AES, numunelerin elementel bileşimi bilgisi gerektiren her türlü 

yüzey fiziği ve kimyasının analizinde, metalürji, korozyon, kataliz, ince film 

cihazları ve kristal büyümesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Rivière & 

Riviere, 1973).  

AES tekniği hidrojen ve helyum dışındaki elementlerin kimyasal 

durumu hakkında bilgi vermesi ve nicel tespiti için kullanılması ile XPS 

yöntemine benzerlik göstermektedir. İki yöntemle de yüzey analizi 

gerçekleştirilir. Ancak elektron kaçış derinliğindeki değişiklikler analiz 

edilen numune hacminde farklılığa neden olur. Uzamsal çözünürlük AES 

https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/micro.565
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yönteminde daha yüksektir. AES ve XPS teknikleri numune analizi yüksek 

vakum kullanımına ihtiyaç duyarlar (Groarke et al., 2021).  

 

3.3.7. Enerji Dağılımlı X-ışını (EDX) 

Enerji Dağılımlı X-ışını (EDX), incelenecek numunelerde bulunan 

elementlerin varlığı hakkında bilgi veren karakteristik X-ışınlarının 

oluşturulmasına dayanan biyolojik bilimler, mühendislik, teknoloji ve adli 

araştırmaların geniş bir yelpazesinde yaygın olarak uygulanan temel analiz 

tekniğidir ve nanopartikülleri tespit etmek için önemli araçtır (Newbury & 

Ritchie, 2013; Scimeca et al., 2018). EDX, SEM ile birlikte kullanılır. 

Yüzeye yakın elemanların ve bunların farklı konumlardaki miktarlarının 

analizini sağlayıp haritasını yapmaktadır. Yayılan X ışınlarının enerjisini 

belirlemektedir (Yesilkir-Baydar et al., 2017). EDX tarafından sağlanan 

niteliksel, niceliksel analizin kombinasyonu cihazı daha güçlü hale getirdi 

(Girão et al., 2017). 

Sekil 31´de gösterilen EDX spektrumlarında spin kaplama yöntemiyle 

sentezlenen PANI/TiO2 ve PANI/WO3 hibrit matlarının analizleri verilmiştir. 

Spektrumda W, Ti, C ve O elementleri gözlenmiştir. Spektrumda Au 

elementinin çıkma nedeni işlem sırasında yükü ortadan kaldırmak için 

kullanılan kaplamadan gelmektedir (Topcu, 2016).  

 



 

 
 

 

Sekil 31. (a) WO3/PANI ve (b) TiO2/PANI filmlerinin EDX spektrumları 

(Topcu, 2016).  

 

3.3.8. Termolüminesans (TL)   

Termolüminesans, termal olarak uyarılan lüminesans olarak 

adlandırılan bir lüminesans türüdür. Kristal formda katı malzemelerin 

uyarılıp daha sonrasında ısıtılmasıyla birlikte ışık yayma sürecine verilen 

isimdir. Uyarılma iyonlaşmış veya iyonlaşmamış radyasyon ile 

gerçekleştirilmektedir. Ancak bazen foto, basınç ve sürtünme yoluyla ile de 

uyarım işlemi yapılabilmektedir. Bu şekilde yapılan uyarımlara sahte 

termolüminesans denilmektedir (Horowitz & -Gurion, 2017). Malzemenin 

termolüminesansın incelenmesi ve ölçülmesi için gerekli olan sistemler 

ısıtma ünitesi ve ışık ölçüm ünitesidir (Horowitz, n.d.). Termolüminesansta 

malzeme iyonlaştırıcı radyasyon ile uyarıldıktan sonra elektronlar kafes 

içerisinde hareket etmeye başlar ve bazı elektronlar kafeste bulunan kristaller 

tarafından tutulur. Daha sonra malzeme ısıtılır ve elektronların bazıları ışık 

emisyonu ile serbest bırakılır. Enerji ışık şeklinde yayılır. Şekil 32’de 

termolüminesans süreci verilmiştir.  
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Şekil 32. Termolüminesans süreci. 

Termolüminesans incelmesinde örnekten yayılan ışık yoğunluğu 

sıcaklığa karşı yayılan ışığın dalga boyu olarak gösterilmektedir. Isıtma hızı 

sabit olur ve 3 boyutlu grafikleri elde edilir. Bu grafiklere genel olarak 

parlama eğrisi denilmektedir. Yayılan ışığın dalga boyu, ışıldayan maddenin 

özelliğidir yani malzemeye uygulanan radyasyon ile ilişkili değildir. 

Termolüminesans grafikleri sayesinde enerji derinlikleri incelenmektedir. 

Işıma tepe noktaları belirli bir elektron veya delik yakalama merkezi ile 

ilişkilendirilebilir. Bu grafikler ile birçok değerli bilgide elde edilmektedir 

(Capelletti, 2005)(Horowitz & -Gurion, 2017). Termolüminesans analizinde 

farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu analiz yöntemleri uygulamaların 

gereksinimlerine göre yani uygulamaların kullanılacağı amaçlara göre 

yüksek hız, verim veya hassasiyet gereksinimine bağlı seçilebilmektedir.  

 Termolüminesans, malzemelerin karakterizasyonu, hassasiyet 

değişiklikleri, ışıma tepelerinin doz yanıtı gibi birçok özelliğin 

incelenmesine olanak tanır.  Termolüminesans, genellikle tarihleme, 

dozimetri ve ışınlanmış gıdaların tespiti için kullanılmaktadır. Bazı akkor 

katılar, manganez, antimon, seryum, terbiyum, kurşun ve bizmut gibi 

metallerin saptanması için de kullanmaktadır (Barnett & Francis, 2005). 

 



 

 
 

3.3.9. Fotolüminesans (PL) 

Fotolüminesans, UV ve görünür ışıkla uyarılma sonucunda fiziksel 

sistem tarafından yayılan optik radyasyondur (Bebb & Williams, 1972). 

Lüminesans olayının gerçekleşme süresinin uzunluğuna göre fotolüminesans 

ikiye ayrılır. Bunlar, floresans ve fosforesansdır. Lüminesans yayımlanması 

uyarmadan sonra sönümlenme ömrü olarak bilinen bir sürede (τ) meydana 

gelir ve malzemeye özgüdür. Böylelikle τ ≤ 10-8 s ise floresans, τ >> 10-8 s 

ise fosforesans olmaktadır (Koçak, n.d.). 

PL spektroskopisi, malzemelerin incelenmesi, malzemelerde meydana 

gelen süreçlerin takip edilmesi ve karakterizasyonu için yararlı bir tekniktir. 

Yarı iletkenlerden fotolüminesans spektroskopik tekniklerle, ışık 

uyarımından sonra yayılan fotonların enerji dağılımını ölçer. Bu enerji 

dağılımı daha sonra kusur türlerini, konsantrasyonlarını, olası uyarılmış 

emisyon vb. dahil olmak üzere malzemenin özelliklerini belirlemek için 

analiz edilir. Bu teknik, kısmen tekniğin basitliği ve numune işleme 

gereksinimlerinin olmaması nedeniyle bu konuda önemli bir başarı ve 

popülerlik kazanmıştır (Gilliland, 1997). 

Katı fotolüminesanslar, geniş dalga boyu aralığında uyarılırlar ve 

birden fazla ışıldayan merkezin varlığından dolayı birden fazla da emisyon 

bandından oluşabilir. Emisyon, uyarma ve absorpsiyon spektrumlarının 

analizleri ile merkezler belirlenir. Fosforun fotolüminesansı ile de yayılan 

ışık polarizasyonunun analizi, ışıldayan merkezlerin simetrisi hakkında 

bilgiler sağlar.(Capelletti, 2005) 

 

 

 

 

 



NANOTEKNOLOJİDE KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ | 56 

 

3.4. Diğer Karakterizasyon Teknikleri 

3.4.1.  Optik Karakterizasyon Teknikleri 

3.4.1.1. Konfokal Lazer Tarama Mikroskopisi 

Konfokal lazer taramalı mikroskopi (CLSM), 1980’lerde floresan 

etiketli biyolojik numunelerin görüntülenmesinde kullanılmıştır (Paddock, 

1999). CLSM, geleneksel mikroskopi ile net görüntü elde edilemeyen 

numunelerin keskin görüntülerini üretmek için güçlü bir tekniktir (Chirayil 

et al., 2017). Konfokal görüntüleme elde etmek için, lazer taramalı konfokal 

mikroskoptan gelen uyarma ışığı numuneye yönlendirilir. Işık demeti bir 

tarama sisteminden geçer ve numune üzerinde nokta olarak hedefe ulaşır. 

Numuneden yayılan floresan her yöne dağılır. En son detektöre ulaştığında 

dedektörün önünde bulunan filtre odak dışı ışığı bastırır ve istenen odak içi 

ışıkları algılar (Alvarez-Román et al., 2004). Biyolojik örneklerin 

incelenmesinde, kuantum optiği ve nanokristal görüntüleme ve 

spektroskopisinde kullanılmaktadır (Chirayil et al., 2017). CLSM ile 

biyofilmleri incelemek son derece kullanışlı bir yöntemdir. Bu yöntem ile 

biyofilmler tahribatsız bir şekilde görüntülenmesi sağlanmış olur. Aynı 

zamanda biyofilmlerin hücre ve matris dağılımlarının uzamsal bilgilerini 

kolayca elde edilebilmektedir (Reichhardt & Parsek, 2019).  

CLSM tekniğinde, numune için ön hazırlık gerektirmemesi, ıslak 

ortamlarda görüntüleme yapılması, hızlı görüntü elde edilmesi, yüksek 

kontrast sağlaması ve kullanım kolaylığı gibi birçok avantaja sahiptir. Ancak 

mikro ölçekte az da olsa düşük çözünürlük sergilemektedir (Teng et al., 

2020). 

Marly ve ark. lipozomları cilt üzerine in vitro olarak uygulamışlardır. 

Floresan etiketli lipozomlar ile cilt arasındaki etkileşimleri CLSM 

aracılığıyla görselleştirmişlerdir. Jel ve sıvı halde olan lipozomları farklı 

oran ve sürelerde deriye uygulamışlardır.  



 

 
 

CLSM, in vivo histolojide kullanım amacıyla klinik endomikroskopi 

sistemlerine küçültülerek entegre edilmiştir. Lazer taramalı konfokal 

endomikroskopi (LSCE), biyolojik örnekleri in vivo görüntüleme ve 

incelemek için yeni bir teknolojidir. LSCE teknolojisi gelecekte kolay 

kullanım, görüntü kalitesi, görüntü derinliğinin geliştirilmesi, floresanlı ve 

floresanlı olmayan yöntemlerin kullanımı için gelişmeler sürecektir. 

Gelecekte bu teknolojinin gelişimiyle birlikte beyin ameliyatları için daha iyi 

sonuç ve hastanın güvenliğini arttıracak yöntem olarak kullanılacaktır 

(Mooney et al., 2014). CLSM, dermatolojik uygulamalar için son derece 

önemli bir yöntemdir. Ancak penetrasyon derinliği gibi bazı 

sınırlandırmaları da bulunmaktadır. Cildin farklı derinlikleri için kesitlerin 

incelenmesi için 3 boyutlu yeni cihazlar geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

CLSM görüntülerinin kontrast iyileştirilmesi yapılacaktır (Ilie et al., 2019).  

 

3.4.1.2. Yakın Alan Taramalı Optik Mikroskopisi (NSOM / 

SNOM) 

Yakın alan tarama optik mikroskobisi (NSOM), alt dalga boyu 

yapısını incelemek için kullanılabilen gelişmiş görüntüleme tekniğidir (Lu et 

al., 2020). Bu teknik prob ile numune yüzeyi arasındaki fotonik yakın alan 

etkileşimlerinden yararlanmaktadır ve floresan mikroskopisi ile uzaysal 

çözünürlüğü birleştiren optik bir yaklaşımdır (Huckabay et al., 2013; Kranz 

& Mizaikoff, 2014). NSOM, biyolojik örneklerin morfolojisi, topografyası 

ve fiziksel özelliklerinin karakterizasyonunu gerçekleştiren invazif olmayan 

tarama prob tekniğidir (Rygula et al., 2018). AFM VE STM görüntüleme 

teknikleri sıvı içerisinde zorlayıcı olmaya devam etse de NSOM, ortam 

koşullarında (gaz fazında) ve sıvılarda kullanılabilmektedir (Kranz & 

Mizaikoff, 2014). Son zamanlarda, kızılötesi (IR) veya Raman 

spektroskopisi ile entegre edilerek proteinlerin görüntülenmesinde 



NANOTEKNOLOJİDE KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ | 58 

 

nanometre düzeyinde çözünürlük ve yüksek duyarlılık mümkün kılınmıştır 

(Yong et al., 2018). 

NSOM tekniği ile numunelerin farklı özelliklerini incelemek için 

geniş spektroskopik tekniklerle birleştirilerek yaygın kullanımı artırılabilir 

(Shatayev n.d.). Ek olarak çözünürlüğünü artırmak için plazmonik açıklık 

NSOM’un kurulmasıyla elde edilebilecektir (Ando, 2018). 

2018 yılında Rygula ve ark., çalışmalarında havuç hücre sisteminde 

karoten kristallerini görebilmek için Raman, AFM ve NSOM tekniklerini 

yapmışlardır. NSOM ölçümleri, mikroskobun transmisyon 

konfigürasyonunda temas modunda gerçekleştirilmiştir. Şekil 34’de 

görüldüğü üzere NSOM ve Raman sinyallerinin uyuştuğu ve böylece 

nesnelerin karoten olduğunu doğrulamışlardır. Daha sonra, hem NSOM hem 

de Raman görüntülerinde görselleştirilen karoten bakımından zengin alanın 

lokalizasyonuyla eşleştiği ve büyük karoten miktarlarının bölümlere 

ayrıldığını gösterir (Rygula et al., 2018). 

 

3.4.1.3. İki Foton Floresan Mikroskobu 

1990 yılında icat edilen iki fotonlu ışık mikroskobu ile biyolojik 

dokular in vivo olarak görüntülenmesi sağlanmıştır (So, n.d.). Canlı 

biyolojik dokuların ışığı dağıtmasından kaynaklı görüntüleme yapılması 

zordur. İki foton floresan mikroskobu bu kısıtlamayı ortadan kaldırmaktadır 

(Helmchen & Denk, 2005). İki foton mikroskobun gelişimiyle canlı beynin 

derin dokularının görüntülenmesi mümkün hale gelmiştir (Sahu & 

Mazumder, 2020). İki foton mikroskop, iki düşük enerjili fotonun eşzamanlı 

soğurulması prensibine dayanır (Ashworth et al., 2007). Üç boyutlu görüntü 

elde edilmesi ve yüksek penetrasyon gibi özellikleri sayesinde biyomedikal 

uygulamaları için tercih edilmektedir (Tai et al., 2004).  



 

 
 

Zoumi ve ark. domuz koroner arterinin mekanik özelliklerinin mikro 

yapısının görüntülenmesi için iki foton floresan mikroskobu ve ikinci 

harmonik nesil mikroskobunu kullanmışlardır. Farklı yüklenme koşullarına 

karşı kolajen,  elastin ve düz kas hücrelerinin yapısal değişiklikleri 

incelenmiştir (Zoumi et al., 2004). 

Geleneksel iki foton floresan mikroskobunda görüntü elde etme 

hızında bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Araştırmacılar free-space angular-

chirp-enhanced delay (FACED)’e dayanan optik bir tarayıcı yardımıyla 

mikroskobu birleştirerek yüksek hızlı bir görüntüleme elde etmişlerdir. Bu 

teknoloji ile canlı fare beyninden elektriksel aktiviteleri görüntülenmiştir (J. 

Wu et al., 2020). 

Beynin derin bölgelerinin incelenmesi diğer yöntemlerle oldukça zor 

bir işlemdir. İki foton floresan mikroskobu, yüksek yoğunluklu floresan ve 

derinlik çözünürlüğü sayesinde in vivo olarak derin dokuların 

görüntülenmesi ve yaşamsal faaliyetlerinin incelenmesi için tercih edilen 

önemli bir araç haline gelmektedir. Uyarlanabilir optik tabanlı iki foton 

floresan mikroskopları geliştirilerek dokudan sapmalar engellenerek yüksek 

çözünürlüklü in vivo görüntülemeler iyileştirilebilir (Sahu & Mazumder, 

2020).  

 

3.4.1.4. Dinamik Işık Saçılımı (DLS) 

Dinamik ışık saçılımı (DLS), analitik ultrasantrifüjleme çalışmalarına 

tamamlayıcı yöntem olarak kullanılabilir ayrıca belirlenen hidrodinamik 

yarıçapları kullanarak çözelti saçılma modellerini teyit etmek için bir tarama 

aracı olarak kullanılmaktadır (Stetefeld et al., 2016; Uversky & Dunker, 

2012). DLS ile bir çözeltiyi tek renkli ışık huzmesinin yoluna 

yerleştirildiğinde çözelti içerisindeki parçacıkların Brownian hareketiyle 

saçılan ışığın zamana bağlı olarak dalgalanması ölçülür (Nimesh, 2013). 
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Boyut, agregasyon hakkında bilgi vermesi nedeniyle proteinlerin, nükleik 

asitlerin hidrodinamik davranışını belirlemede kullanılmaktadır (Sandhu et 

al., 2018; Stetefeld et al., 2016). DLS, iyi tekrarlanabilirlik, hızlı, tamamen 

invaziv değil, yüksek stabilite ve yüksek kantitatif analiz hassasiyeti gibi 

avantajlara sahiptir (Gao et al., 2020; Uversky & Dunker, 2012). 

Bir çalışmada, DLS teknolojisi ile mikroRNA'nın (miRNA) hassas ve 

spesifik tespiti için yuvarlanan daire amplifikasyon (RCA) tabanlı kendi 

kendine birleşen DNA ağı geliştirilmiştir. DLS ile parçacık boyutundaki 

değişiklikler gözlenmiştir. Bu yöntem kanser hücresi örneklerinde hedef 

miRNA'yı analiz etmek için başarıyla kullanıldığı ve bu, RCA-DLS 

analizinin erken klinik tanıda geniş uygulama alanı sağlayacağı belirtilmiştir 

(Gao et al., 2020). 

Son yıllarda DLS’yi SAXS (küçük açılı x-ışını saçılma) veya SANS 

(Küçük Açılı Nötron Saçılımı) ile birleştirmenin yolu aranmaktadır. Her 

SANS ölçümünde numunenin davranışında meydana gelen değişikliği 

incelemek mümkündür ve gelecekteki çalışmalarda DLS verilerini, zaman 

dilimlerine ayrılmış SANS verileri ile ilişkilendirilebileceği 

öngörülmektedir. Ayrıca ilerdeki çalışmaların odak noktası DLS’nin 

avantajlarından biri olan yumuşak madde numunelerinde fizikokimyasal 

uyaranlara karşı ufak değişikliklere duyarlı olan mikroskobik dinamik 

davranış hakkında bilgi sağlama yeteneği üzerinde durulacaktır (Nigro et al., 

2021). 

 

3.4.2.  Foton Prob Karakterizasyon Teknikleri 

Foton problar soğurma, saçılma, emisyon polarizasyon değişimlerinin 

incelenmesinde doğrudan etkilidir (Morton, 2014). Foton prob 

karakterizasyonunda ultraviyole fotoelektron spektroskopisi, atomik 

absorpsiyon spektroskopisi, endüktif eşleşmiş plazma spektrometresi, 



 

 
 

floresans spektroskopi, lokalize yüzey plazmonu, kızılötesi yansıma-

absorpsiyon spektroskopisi, elipsometri ve lazerle indüklenen kırılma 

spektroskopisi gibi teknikler kullanılmaktadır (Chirayil et al., 2017; Morton, 

2014). 

Fotoelektron spektroskopisi (PES), moleküllerdeki elektronların 

bağlanma enerjilerini belirlemek için herhangi bir faz durumunda bulunan 

malzemelerin yaymış olduğu elektronların enerji ölçümünü 

gerçekleştirmektedir. PES, malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 

hakkında bilgi vermektedir (Chiang, 2018; Green, 2007). PES’te kullanılan 

radyasyon kaynağına göre X-ışını PES (XPS) ve ultraviyole PES (UPS) 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. XPS, malzemede bulunan elemanların ve 

bunların miktarı hakkında bilgi verir. UPS ise, moleküler yörünge 

enerjilerini ölçer (Chirayil et al., 2017).   

Atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), gaz halinde bulunan 

serbest elektronların elektromanyetik radyasyonu absorbe ederek kimyasal 

elementlerin kantitatif analizini gerçekleştirir. AAS, numunede bulunan 

metallerin hassas bir şekilde analizi yapmayı sağlar (Butcher, 2004; Ivanova, 

2004). Kullanılan dedektör türüne göre alev, soğuk buhar, hibrit üreten ve 

grafit fırın gibi sistemleri bulunmaktadır (Michalke & Nischwitz, 2013). 

İndüktif olarak birleştirilmiş plazma kütle spektrometresi (ICP-MS), 

AAS gibi numunede bulunan metalleri ve bunun yanında ametalleri tespit 

etmeyi sağlamaktadır. ICP-MS, numuneyi iyonize ederek iyonları ayırır ve 

kütlesini ölçer. Bu yöntem yüksek hızlı, doğruluğa ve hassasiyete sahiptir 

(Chirayil et al., 2017; Greenfield, 1994).  

Floresan spektroskopisi, numuneden gelen floresanı analiz ederek 

numunenin yoğunluğunu, polarizasyonu gibi özelliklerini ölçmek için 

kullanılan hassas bir tekniktir (Gaddam et al., 2016; Kaliva & Vamvakaki, 

2020).  Basit, gerçek zamanlı, tahribatsız bir yöntemdir (Gaddam et al., 
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2016). Nitel ve nicel analizler için önemli olan bu cihaz endüstriyel, tıbbi 

teşhisler, DNA dizileme, adli tıp, genetik analiz ve biyoteknoloji 

uygulamaları için sıklıkla kullanılan önemli bir tekniktir (Chirayil et al., 

2017). 

 

3.4.3.  İyon-Parçacık Probu Karakterizasyon Teknikleri 

İyon probu ile numune yüksek enerjili iyonlarla bombardımana 

tutulur. Bu, atomların ve atom kümelerinin numuneden saçılmasına neden 

olur. Saçılanların bir kısmı iyonlaşır ve ikincil iyonlar oluşur. İkincil iyonlar 

sayesinde numune mikrometre aralığında sınırlandırılır (Liebl, n.d.). İyon-

parçacık prob karakterizasyonunda Rutherford geri saçılım spektrometresi, 

küçük açılı nötron saçılması, nükleer reaksiyon analizi, katodolüminesans, 

nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR) teknikleri 

kullanılmaktadır (Chirayil et al., 2017). Örneğin, Rutherford geri saçılma 

spektrometresi madde ile iyon etkileşmesini kullanan iyon analiz 

tekniklerinden biridir. Bu tekniği ile hedefin kalınlığı ve element bileşimi 

tespit edilir (İlhan, 2007). Diğer teknik olan küçük açılı nötron saçılması 

(SANS), yoğunlaştırılmış maddede atomlar arası mesafelere kıyasla büyük 

olan onlarca veya yüzlerce angstrom boyutuna sahip yapıları incelemek için 

kullanılır (Hannon, 2016). İçerisindeki atomun ya da molekülün yapısı, 

dinamiği, reaksiyon durumu ve molekülün kimyasal çevresi hakkında 

detaylandırılmış bilgi sağlayan NMR tekniği iyon karakterizasyon 

tekniklerinden bir diğeridir (Kal, 2019; Söyler, 2019). 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.4.4.  Termodinamik Karakterizasyon Teknikleri 

3.4.4.1. Termogravimetrik Analiz (TGA) 

Termogravimetrik analiz, malzemelerin termal stabilite analizinde 

kullanılan güçlü bir tekniktir. TGA, malzemenin kütlesinin zaman veya 

sıcaklığın bir fonksiyonu olarak incelenen bir yöntemdir. Sıcaklık 

arttırılırken numunenin kütlesindeki değişimler ölçülmektedir. TGA ile 

2000˚C’e kadar ısıtılabilirken 1g’dan az olan numunelerin ölçümü 

gerçekleştirilir (Das et al., 2018; Ebnesajjad, 2014; Mudalige et al., 2018). 

TGA’da izotermal ve tarama modu olarak 2 mod kullanılmaktadır. İzotermal 

mod, kütle değişimini zamanın bir fonksiyonu olarak kaydeder. Tarama 

modunda ise, kütle değişimi sıcaklığın bir fonksiyonu olarak 

kaydedilmektedir (Loganathan et al., 2017). TGA, radyant ısıtma odası, 

sıcaklık kontrolörü, hassas terazi, gaz besleme sistemi ve veri analizörü 

bulunmaktadır (Das et al., 2018). Terazi sıcaklık kontrolörünün üzerinde 

bulunur ve ısıdan termal olarak izole edilmiştir. Terazi üzerinde asılı olarak 

numune kabı bulunmaktadır. Numune genel olarak hava, helyum ve argon 

gazlarının varlığında sıcaklık altında kütle değişimi ölçülmektedir. İşlem 

sonucunda numunenin kütlesinde ya artış ya da azalış meydana gelecektir 

(Chandrasekaran & Sharma, 2018; Ebnesajjad, 2014; Mansfield, 2015; 

Rajisha et al., 2011). Şekil 33’te genel TGA şekli verilmektedir. 
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Şekil 33. Klasik TGA şeması. 

Kütle değişimi etkileyen farklı faktörlerde bulunmaktadır. Bunlar; 

numunenin hacmi, ağırlığı, fiziksel yapısı, numune tutucusunu şekli, işlemin 

gerçekleştiği atmosfer ve atmosfer basıncıdır (Loganathan et al., 2017). 

TGA, nanomalzemeler, polimerler, polimer nanokompozitler, lifler, boyalar, 

kaplamalar ve filmler gibi numuneler için kimyasal reaksiyonlar sırasında 

kaybolan uçucu veya gazlı ürünlerin incelenmesinde kullanılmaktadır. TGA 

yönteminde malzeme karakterizasyonu, organik ve inorganik içeriğin 

belirlenmesi gibi çeşitli uygulama alanlarında kullanılmaktadır (Loganathan 

et al., 2017; Shojaei & Azhari, 2018). TGA ile numunenin yanma ve piroliz 

yoluyla ayrışması en çok incelenmekte olan kimyasal olaylardır (Mansfield, 

2015). 

Sukarni, mikroalg Spirulina platensis(SP)'in ve sentetik atıklar ile 

karışımın yanma işlemi sırasında davranışlarını termogravimetrik analiz ile 

incelemiştir. Malzemelerin sıcaklık ve zamana karşı kütle kaybı oranı TGA 



 

 
 

ve diferansiyel termogravimetri (DTG) verileriyle elde edilmiştir. SP 

biyokütle örneği 3 farklı aşamada ayrıştırılmıştır. 1. aşama oda sıcaklığından 

170˚C’e kadar olan kısımdır. Bu kısımda hücre yapısının termal bölünmeye 

uğradığı düşülmektedir. 2. aşama 170ºC-520ºC aralığında gerçekleşir ve 

kömür oluşumuyla sonlanır. 800˚C’den sonrası 3. aşamayı göstermektedir. 

TG eğrisinde 800ºC’den sonra ani kütle kaybı termal olarak bozunma 

gerçekleştiğini gösterir. SW yanma sürecinde üç termal bozunma aşaması 

gerçekleşmiştir. 1. aşama oda sıcaklığından 200ºC’ye kadar olan kısımdır. 2. 

aşama 200˚C-530ºC aralığında gerçekleşir. Bu aşama, organik uçucu 

bileşenlerin ana salınımı ve yanması ile ilişkilidir. DTG analizinde 300°C'de 

zirveye çıkan birinci alt havza, polivinilklorürün (PVC) termal bozunmasıyla 

ilişkilidir ve yaklaşık 500°C'de zirveye çıkan ikinci alt havza SW'nin çeşitli 

bileşenlerinin büyük ölçüde bozunmasına karşılık gelmektedir. 3.aşama 

500˚C sonrasına denk gelmektedir. Bu aşamada küçük bir miktar kütle kaybı 

meydana gelmiştir (Sukarni, 2020). 

TGA farklı karakterizasyon yöntemleriyle birlikte kullanılabilmek-

tedir. TGA, diferansiyel termal analiz ve diferansiyel tarama kalorimetrisi ile 

birleştirilmiş sistemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte TGA’nın kapasitesi 

genişlemiş ve numunenin kütlesinde oluşan değişimleri ve ısı akışını 

belirlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca birleştirilmiş bu sistemler erime, 

kristalleşme gibi faz geçişlerini karakterize etmeye yardımcı olmaktadır. 

(Harvey et al., 2018; Saadatkhah et al., 2020). 

Geleneksel TGA’nın düşük ısıtma sıcaklığı, numune sıcaklığının her 

noktada eşit olmaması ve difüzyon kontrolü gibi neden olduğu sınırlamaları 

ortadan kaldırmak için akışkan yataklı, indüksiyonla ısıtmalı akışkan yataklı 

reaktör ve mikrodalga termogravimetrik analizörler gibi yeni teknolojiler 

ortaya çıkmıştır (Latifi & Chaouki, 2015; Samih & Chaouki, 2015). 
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Gelecekte yeni mikro‐TGA reaktörler geliştirilerek sınırlamaları ortadan 

kaldıracak termogravimetrik analiz için iyileştirmeler yapılacaktır. 

 

3.4.4.2. Diferansiyel Termal Analiz (DTA) 

Diferansiyel termal analizde numune ile inert referans madde 

arasındaki sıcaklık farkı ölçülerek sistemin absorbe ettiği ısı gözlemlenir. Bu 

referans madde, alüminyum, silisyum karbür ve cam parçaları olabilir 

(Ankara Üni. Ders Notu, n.d.). DTA ile faz geçişleri, erime noktaları, 

kristalleşme sıcaklıkları gibi termal olaylar için sıcaklık belirlenebilir 

(Ebnesajjad, 2014). DTA ile tipik ölçümler, 10 mg'dan az numune ile 1-100 

K/dak arasında sabit bir ısıtma hızı ile gerçekleştirilir (Willard & Daniil, 

2013). Bu yöntemin ilk uygulamaları faz diyagramları, geçiş sıcaklıklarının 

incelenmesi ve metallerin, oksitlerin, tuzların, seramiklerin, camların, 

minerallerin ve toprakların kalitatif analizleri yer almaktadır (Tanzi et al., 

2019). 

 DTA eğrileri bilinen elementler veya bileşiklerinkilerle karşılaştırıl-

masıyla gerçekleştirilir. Ayrıca, grafikteki piklerin altındaki alan, kompozit 

numunede bulunan maddenin miktarı ile ilişkilidir ve bu miktar, bir dizi 

seriden alınan alanlarla karşılaştırılarak belirlenebilir (Chirayil et al., 2017). 

DTA, X-ışını kırınımı, kimyasal analiz ve mikroskop ile verilen sonuçların 

daha iyi anlaşılması için faydalıdır. 

DTA çeşitlerinden biri olan mikro diferansiyel termal analiz (µ-

DTA)’de numune kütleleri 50 μg civarındadır ve minimum yük, sistemin 

kendisine ve numunenin türüne bağlıdır. Dezavantajlarından biri yüksek 

özgül yüzey gerilimi nedeniyle metalleri işlemek mümkün olmamasına 

rağmen, numunenin yüksek özgül yüzeyinin neden olduğu yüksek 

oksidasyon işlemidir. Diğer DTA çeşidi olan yüksek basınç diferansiyel 



 

 
 

termal analiz (HP-DTA), farklı gaz basınçlarını kullanarak farklı sistemlerin 

termodinamiklerini incelemek için üretilmiştir(Mrvar et al., n.d.). 

Çalışmada Si-30B alaşımının eşzamanlı diferansiyel termal analizi ve 

termogravimetrik analizi gerçekleştirilmek istenilmiş ve ısıtma soğutma 

işlemleri yapılmıştır. Alaşım numunesinin 1820 ° C'ye kadar ısıtılması 

sırasında kütlesi sürekli değişmektedir. Alaşım kütlesindeki toplam değişim 

T >1400°C olduğunda numune buharlaşmaya başladığı için alaşım kütlesi 

azalmaktadır. TGA grafiğinde 3 tane pik görülmektedir. Bir tane endotemik 

pik, iki tane ekzotermik pik bulunmaktadır (Homa et al., 2020). 

DTA eğrisi üzerinde, tek bir pik görülmüş ve bu sıvı-katı dönüşümüne 

karşılık gelmiştir. 400 ° C'ye kadar alaşım soğutma esnasında, kütlede 

herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir (Homa et al., 2020). 

DTA cihazlarının boyutu ve parçacıkları gün geçtikçe daha küçük hale 

getirilmiştir (Haines et al., 1998). Gelecekte de DTA’nın parçaları geliştikçe 

kullanım alanı genişleyecektir. 

 

3.4.4.3. Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 

Diferansiyel taramalı kalorimetre, sıcaklıkta düzenlenen artış veya 

azalma sırasında numunede oluşan ısı enerjisi alımının doğrudan 

değerlendirilmesini sağlamakta ve zaman ile sıcaklığın bir fonksiyonu olarak 

malzeme geçişi hakkında sıcaklık ve ısı akışını belirleyen termal analiz 

aracıdır. Uygulama alanı olarak, füzyon ısısını, gizli eritme ısısını, cam geçiş 

sıcaklığını, erime sıcaklığını, reaksiyon enerjisini ve sıcaklığını, kristal faz 

geçiş sıcaklığını, oksidasyon indüksiyon sürelerini, çökeltme enerjisini ve 

sıcaklığını ve özgül ısı veya ısı kapasitesini ölçmek için kullanılmaktadır 

(Saba et al., 2017). Mevcut DSC sistemleri, 60 °C ile 1500 °C arasında 

sıcaklık kapasitesine sahiptir (Ebnesajjad, 2014). 
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DSC sistemlerinde ısı akışı ve güç dengelemeli olarak iki tür çalışma 

mekanizmasına sahiptir. Isı akışı DSC’ler termoelektrik disk ilk çevrelenmiş 

fırın içerisine numune kabı ve referans kap birlikte yerleştirilir. Fırın ısıtılır 

ve ısı hem numune kabına hem de referans kaba aktarılır. Daha sonra 

termokupl yardımıyla numune ve referans kap arasındaki sıcaklık farkı 

ölçülür. Güç dengelemeli DSC’ler de ise numune ve referans kabı ayrı 

fırınlarda ısıtılır. Fırınları aynı sıcaklıkta tutulur. Daha sonra sabit sıcaklıkta 

tutmak için gerekli olan termal güç ölçülür (Gill et al., 2010).  

DSC, düşük numune gereksinimi, yüksek doğruluk oranı, küçük 

boyut, katı ve sıvı numune analizi yapılması ve düşük maliyetli olması gibi 

avantajlara sahiptir. Ancak heterojen yapıya sahip olan numunelerin 

analizlerini gerçekleştirememektedir (Tomoda et al., 2020). 

Geleneksel DSC tekniğinin yanında fark numune analizleri ve analiz 

sonuçlarını iyileştirmek için mikroelektromekanik sistem DSC, kızılötesi 

(IR) ısıtmalı DSC,  modüle sıcaklıklı DSC (MTDSC), gaz akışı 

modülasyonlu DSC (GFMDSC), paralel-nano DSC (PNDSC), basınç 

pertürbasyon kalorimetrisi (PPC) ve süper soğutmalı modüle DSC (SMDSC) 

gibi DSC tabanlı sistemler geliştirilmiştir (Gill et al., 2010). 

Diferansiyel taramalı kalorimetrede, kontrollü sıcaklık ile numune 

tarafından emilen ve salınan enerji miktarı ölçülürken, termogravimetrik 

analizde kütle kaybı, numunenin sıcaklığının artırılmasına karşı 

kaydedilmektedir(Saba et al., 2017). 

Son yıllarda yapılan çalışmalar DSC’nin mühendislikte en yaygın 

kullanılan analitik bir yöntem olduğunu göstermektedir (Harvey et al., 

2018). Ham petrolü analiz etmek oldukça zordur ancak DSC yöntemi ile 

ham petrolün hem termodinamik hem de kinetik davranışları analiz 

edilmektedir. Gelişen teknolojiler ile gelecekte petrol ve gaz ürünleri için 



 

 
 

DSC’nin kullanım alanı genişleyecek ve yeni yaklaşımlar ortaya çıkacaktır 

(Ahmadi Khoshooei et al., 2019).   

 

3.4.4.4. Nanokalorimetri 

Nanokalorimetri, 100 nm'nin altındaki çok küçük boyutta olan 

malzemelerin yüksek hassasiyetle termal analizini yapan güçlü yöntemdir. 

Hızlı reaksiyonları ve dönüşümleri ölçmek için hızlı ısıtma ve soğutmayı 

ölçmektedir. Küçültülmüş numune boyutunun avantajı olduğu kadar 

zorlukları da vardır.  Yüksek çözünürlük ve daha iyi termal izolasyon 

gerektirir. Tek tabakalı filmlerin ve yüzey reaksiyonlarının ölçümlerini 

gerçekleştirmektedir (Yi & La Van, 2012; Yi & Lavan, 2019). 

Nanokalorimetri, numunelerin termal analizi ve küçük enerji salınımlarının 

veya absorpsiyonlarının ölçümlerinin yapılmasını sağlamaktadır (Grapes et 

al., 2014). 

Nanokalorimetri, diğer termal analiz yöntemlerinde tespit edilemeyen 

yeni malzeme davranışlarını belirlenmesinde rol oynamaktadır (Johnson-

Groh, 2019). Bu yöntem düşük güç gereksinimi ve küçük boyutu sayesinde 

de diğer karakterizasyon teknikleri ile birlikte kullanılabilir (Yi & Lavan, 

2019). 

Gelecekte, mikroyapısal, kimyasal ve atomik bilgileri sağlayan 

cihazlarla entegre ederek, malzeme fiziği alanındaki çalışmalar 

nanokalorimetri potansiyelini daha ileri noktalara taşıyabilir. Metastabil 

malzemeler ve epitaksiyel malzemelerle ilgili yeni araştırma alanları için bir 

başlangıç olacaktır (Johnson-Groh, 2019; Yi & Lavan, 2019). 

 

3.4.4.5. Brunauer-Emmett-Teller Metodu 

Brunauer-Emmett-Teller yöntemi (BET), gazların katılardaki fiziksel 

absorbsiyonunu açıklar (Nasrollahzadeh et al., 2019; Nguyen & 
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Ramanathan, 2020). Malzemelerin yüzey alanı, gözenek boyut dağılımı, 

elementel analiz ölçümü için temel bir tekniktir (Abhilash et al., 2019). Ek 

olarak BET teorisi, çok katmanlı absorbsiyon sistemleri için geçerlidir. 

Absorbsiyon, absorbe bölgelerinde ve adsorbe edilmiş moleküllerin üstünde 

meydana gelmektedir ve her katmanda absorbe etme alanlarının sayısı 

sabittir. İlk katmanda absorbe etme alanlarının enerjisi tek tip olup bu 

katman üzerindeki diğer katmanlardaki moleküller sanki bir sıvı 

içerisindeymiş gibidir (Gelb & Gubbinst, 1998). Yüzey alanlarını ölçmek 

için malzemeyle kimyasal reaksiyona girmeyen sondalı gazlar (nitrojen, 

argon vb.) kullanılmaktadır (Dogan et al., 2006; Nasrollahzadeh et al., 

2019).  

BET yöntemi ile ilgili bir çalışmada, kontrollü gözenekli camlarla 

aynı genel özelliklere sahip model gözenekli malzemeler üretmek için bir 

prosedür geliştirilmiş ve farklı gözenek boyutlarına ve gözenekliliğe sahip 

bu malzemelerden bir dizi yapılmış ve bu yapıları BET kullanarak 

incelemişlerdir. Verilerinde, ortalama gözenek çapları 6 nm'den çok daha 

büyük olan malzemeler için, yüzeyin yerel eğriliğinin tek tabakanın yapısını 

sadece ihmal edilebilir şekilde etkilediğini bulmuşlardır (Gelb & Gubbinst, 

1998). 

 

 3.4.5. X-Işını Senkrotron 

Senkrotron, sabit bir yarıçapa sahip olan daire içinde elektronların 

hareketi sonucunda ivmelenerek enerji kazanır ve polarize bir 

elektromanyetik radyasyon oluşturur. Bu olay elektrodinamik yasası ile 

açıklanmaktadır. Yani yasaya göre her yüklü parçacık hızlandırıldığı zaman 

elektromanyetik radyasyon yaymaktadır (Tuomi et al., 1974; Wilson, 1996).  

İlk olarak 1947’de ABD General Electric’de partikül hızlandırıcısında 

gözlenmiştir. Ancak partikülde enerji kaybı olduğu için bunu problem olarak 



 

 
 

görmüşlerdir. 1960’larda da X-ışını tüplerinin eksikliklerini gideren ışık 

kaynağı olarak kabul edilmiştir. 1960’larda geliştirilen bu yapılar birinci 

nesil senkrotron olarak adlandırılmaktadır. 1980’lere gelindiği zaman 

senkrotron radyasyonu sağlamak için Şekil 34’te görüldüğü gibi depolama 

halkaları inşa edilmeye başlamıştır. Bu depolama halkalarındaki ana 

radyasyon kaynakları bükülen mıknatıslardır. Bu yapılarda ikinci nesil 

senkrotron radyasyon kaynakları olarak geçmektedir. 1990’larda gelişen 

depolama halkaları üçüncü nesil senkrotron kaynakları olarak adlandırılır ve 

ikinci nesilden daha parlak radyasyon sağlamaktadır (Balerna & Mobilio, 

2015; Bharti & Goyal, 2019; Shenoy, 2003). Serbest elektron lazerler olarak 

adlandırılan dördüncü nesil ışık kaynakları yüksek parlaklık ve tutarlılığa 

sahiptir (Ko et al., 2020). Dördüncü esil ışık kaynakları kendinden önceki 

ışık kaynaklarının performansını aşmayı hedeflemektedir. Üçüncü nesil 

depolama halkasına göre dördüncü nesil depolama halkaları daha düşük 

yayma oranına sahiptir ve pikosaniye altı darbeleri içerir (Winick, 1998). 

 

Şekil 34. Senkrotron depolama halkasının şematik görüntüsü (Ketenoglu, 

2019). 

Şekil 35’de de görüldüğü gibi wigglers ve undulators olarak 

adlandırılan senkrotron radyasyonu için gelişmiş manyetik yerleştirme 
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cihazları geliştikçe, zamanla senkrotron radyasyonu depolama halkalarının 

ana kaynakları haline gelmiştir (Knop et al., 2008). 

 

 

Şekil 35. Senkrotron ışık kaynaklarının gelişimi (Bharti & Goyal, 2019). 

Senkrotron teknikleri, geçmişten günümüze kadar karmaşık 

malzemelerin araştırılması, incelenmesi ve birçok bilim üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Senkrotron radyasyon teknikleri, farklı karakterizasyon 

teknikleri için çok önemli bir rol oynamaktadır (Catlow, 2015). Örneğin, 

XAS, XRD, enerji dağıtıcı XRD, SAXS ve WAXS tekniklerinde 

kullanılarak malzemelerin karakterize edilmesi, kristal çekirdeklenmelerinin 

incelenmesi, kristal malzemelerin yapıların incelenmesi ve hızlı veri 

toplamayı mümkün hale getirmektedir (Moorhouse et al., 2012; Sankar & 

Bras, 2009). İkinci nesil senkrotron kaynaklarının gelişmesiyle birlikte 



 

 
 

nanoyapıların XRD çalışmalarına önem artmıştır (Fuller & 

Mahendrasingam, 2016). 

Şu anda senkrotron radyasyonu katıların yüzeyinden protein 

moleküllerine kadar maddenin yapısının analizleri için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Depolama halkalarındaki ışık kaynaklarının parlaklığı ve 

tutarlılığı gelecekteki senkrotron radyasyonu için ana bir kriterdir. 

Senkrotron ışınları yüksek tutarlılık seviyesine sahip olduğunda uzamsal akı 

filtrelemesi olmadan nanometre civarlarında bile verimli bir şekilde 

odaklanmayı sağlayacaktır (Khubbutdinov et al., 2019). Gelecekte linac 

tabanlı kaynaklardaki kimyasal araştırmalar için yüksek parlaklıklı X-ışını 

darbeleri umut vaat etmektedir (Shenoy, 2003). 

 

3.4.5.1. Geniş Açılı X-ışını Saçılması (WAXS) 

Geniş açılı X-ışını saçılması, genel olarak inorganik ve organik 

polimerik maddelerin kristal yapılarının incelemek için kullanılan bir kırınım 

tekniğidir. WAXS ayrıca çözeltideki proteinlerin yapısal değişimlerini 

karakterize etmek için uygun bir yaklaşımdır (Makowski et al., 

2011). WAXS tekniği geniş açılara dağılmış Bragg zirveleri analizine 

dayanır, bu da nano boyutlu yapılardan kaynaklandığı anlamına taşır. 

WAXS, numunedeki kristalliği izlemek için uygun bir yöntemdir (Lamba, 

2016). Bir numune tarafından elastik olarak saçılma yapan WAXS tekniği  

makromoleküllerin şekli, boyutu ve dağılımı, kısmen düzenli malzemelerin 

karakteristik mesafeleri, gözenek boyutları ve yüzey-hacim oranı hakkında 

bilgi sağlar (Liu et al., 2013). WAXS, atomlar arası mesafelere karşılık gelen 

angstrom sırasına göre mesafelerle elektron yoğunluğu değişimlerini ölçer 

(Grady et al., 2013). 
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Şekil 36.  Klasik WAXS şematik gösterimi. 

Şekil 36’da gösterildiği gibi WAXS tekniklerinde geniş açılı X-ışını 

numuneye yakın olarak konumlandırılan dedektörle toplanır. WAXS, ikincil 

dalga yapıları ve bu yapıların tekrardan düzenlenmeleri hakkında bilgi içerir. 

Ancak bu verilerin çıkarılması ve yorumlanması oldukça zordur. Bu yüzden 

WAXS, yapısal olarak benzerlikleri belirlemek ve yapısal değişimleri 

karakterize etmek için kullanılmaktadır (Graewert & Svergun, 2013).  

WAXS’ın şu anki gelişmeleri gelecekteki bir dizi biyolojik çalışmalar 

için daha başlangıç sayılmaktadır. Donanımsal ve yazılımsal olarak daha da 

geliştirilen WAXS’ın yüksek verimli algılama yapmasını olanak sağlar. 

 WAXS ayrıca ilaç geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır (Graewert & 

Svergun, 2013). 

 

3.4.5.2. Küçük Açılı X-Işını Saçılma (SAXS) 

Küçük açılı X-ışını saçılması, ilk olarak 1930’lu yıllarda metal 

alaşımlarının incelenmesi için kullanılmıştır (Guinier, 1939). SAXS, ışıklı 

bir numunedeki elektronlar tarafından X-ışını fotonlarının elastik saçılması 

ve elektron yoğunluğu değişimleri hakkında bilgi veren güçlü bir araçtır. 

Daha sonraki yıllarda teknik geliştikçe incelenen malzemeler(polimerler, 

kolloidler ve biyolojik makromoleküller) çeşitlenmiştir. Artık SAXS tekniği 

makromoleküllerin şekillerini karakterize etmek, ligand bağlanması veya 



 

 
 

ortam değişiklikleri dâhil olmak üzere birçok yapısal özelliklerini inceleyen 

gelişmiş bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır (Blanchet & Svergun, 2013; 

Graewert & Svergun, 2013). 

 

Şekil 37. Genel SAXS şematik gösterimi. 

Şekil 37’de şematik yapısı gösterilen SAXS, kristalografiye benzer 

olarak tek renkli bir dalga bir örneğe çarptığında, ikincil dalga kaynakları 

oluşur. SAXS’da moleküller serbestçe hareket eder ve çözelti içinde rastgele 

yönlendirilirler.  Sonuçta hiçbir tepe gözlenmez ve oryantasyon bilgisi 

kaybolur (Blanchet & Svergun, 2013). Bir X-ışını numuneye çarptığında, 

numuneden saçılan dalgalar arasında girişim oluşur ve X ışınlarının elastik 

saçılması meydana gelir. X ışınlarının saçılma açısı, numune boyutuyla ters 

orantılıdır. X ışınlarının küçük dalga boyu nedeniyle (yaklaşık 0,1 nm), 

saçılma açıları oldukça düşük olma eğilimindedir (Kastengren & Powell, 

2014). 

SAXS, ölçümlerin farklı çözelti koşullarında ve çözelti içerisinde 

gerçekleştirilmesi, numune hazırlanmasının kolaylığı, farklı boyutlarda işlem 

gerçekleştirilmesi, maddelerin dış koşullara verdiği tepkilerin analiz 

edilmesi, parlak senkrotron radyasyon kaynakları kullanılarak zaman 

çözümlemeli çalışmalar yapılması gibi avantajları sayesinde yüksek verimli 

yapısal analizler gerçekleştirilir. Ayrıca SAXS, diğer biyofiziksel teknikler 

ile uyumludur (Blanchet & Svergun, 2013; Hura et al., 2009; Schneidman-

Duhovny et al., 2012). 
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Son yıllardaki yapılan araştırmalarla birlikte biyolojik 

makromoleküllerinin yapısal çalışmaların incelenmesinde büyük bir artış 

görülmüştür. (Graewert & Svergun, 2013). Bu artışla birlikte SAXS veri 

toplama ve saçılma verilerinin derinlemesine analizi geliştirilen yazılımlar 

sayesinde kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir (Pérez & Nishino, 2012). 

Senkrotron X-ışını kaynakları ve dedektörlerindeki gelişmeler sayesinde veri 

kalitesi artarken aynı zamanda incelenecek olan örnek miktarı azalması ile 

SAXS daha geniş bir alanda kullanılmaktadır. Özellikle, SAXS analizleri 

deneysel hipotezleri ve hesaplama modellerini test etmek için inşa edilebilir 

ve diğer sonuçlarla birleştirilebilir (Hura et al., 2009; Putnam et al., 2007). 

Yarı kristalli polimerlerin deformasyonunu karakterize etmek için ve 

deformasyon sırasında verilerin yerinde kaydedilmesi, hem küçük hem de 

geniş açılı saçılma (sırasıyla SAXS ve WAXS) modellerinin aynı anda 

toplanması istenildiğinden SAXS ve WAXS tekniklerinin birlikte 

kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. SAXS ve WAXS sistemlerinin 

birleştirilmesiyle oluşan SWAXS tekniği birincil partikül boyutu, morfolojisi 

ve kristalliliğin eş zamanlı çalışmasına izin verir. Senkrotron yapılarında 

kombine SAXS / WAXS kullanılması, hem moleküler hem de 

supramoleküler uzunluk ölçeklerinde iyi kalitede, kesin bilgi sağlamak için 

gereklidir (Butler et al., 1995; Guo et al., 2013). 

 

3.4.5.3. X-Işın Reflaktometre (XRR) 

X-ışını refloktometresi çalışmaları ilk olarak 1923 yılında düz ve 

pürüzsüz yüzeyli katı numuneden X-ışını speküler yansıma ölçümü 

yapılarak başlamıştır. Bu ilk araştırmadan bu yana XRR, katı numunedeki 

polimerlerin ve yüzey aktif ajan katmanlarının moleküler yapısını öğrenmek 

için kullanılmıştır. Ayrıca hava ile su ara yüzeyinde de yaygın olarak 

uygulanmıştır (Briscoe et al., 2012; Compton, 1923; Sanyal et al., 1993). 



 

 
 

XRR, bir numunenin kalınlığı, yoğunluğu, yüzey pürüzlülüğü, 

kristalliği, film yoğunluğu ve bileşimsel profil gibi yüzler arası katmanlar 

hakkında yapısal bilgiyi değerlendirmek için kullanılan tahribatsız bir 

tekniktir (Bergese et al., 2006; Briscoe et al., 2012; Compton, 1923). Ayrıca 

bu yöntemle tek kristalli, polikristalli ve amorf malzeme incelenebilir 

(Yasaka, 2010). 

Speküler ve speküler olmayan XRR olmak üzere iki kısma ayrılabilir. 

Speküler XRR’da, moment aktarımının dalga vektörü yüzeye diktir. 

Speküler olmayan XRR da ise yüzeyden dağınık X ışını saçılması ve 

moment aktarımı dalga vektörünün izdüşümü, bir düzlem içi yüzeyin 

morfoloji bilgisini içermektedir (Su et al., 2012). 

 

Şekil 38. Klasik X ışınlarının madde yüzeyindeki yansıması ve kırılması. 

Şekil 38’de gösterildiği gibi gelen elektromanyetik dalgalar, speküler 

olarak yansıyan, kırılan bir dalga ve dağınık yansımalar meydana getirir 

(Yasaka, 2010). X-ışını yansıtıcılığının temel prensibi, X-ışınları demetini 

düz bir yüzeyden yansıtmak ve daha sonra aynasal yönde yansıyan X-

ışınlarının yoğunluğunu ölçmektir (Parratt, 1954).  

XRR, bir maddede ölçüm yaparken katmanlar için küçük farklılıklar 

oluştuğunda bile her katmanın kalınlığını ve yoğunluğunu mükemmel 

derecede tespit etme avantajına sahiptir. Buna rağmen uzaysal çözünürlükten 

yoksun olması ve belirli bir geniş alan için ortalama bir bilgi vermesi gibi 

dezavantajları da bulunmaktadır (Sakurai et al., 2007). 
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3.4.6. Zeta Potansiyel 

Zeta potasiyeli, kolloidal dağılımdaki yük stabilitesi ve nanopartikül 

yüzeyindeki etkili elektrik yükünün ölçümü için kullanılan bilimsel bir 

terimdir (Titus et al., 2019)(Chirayil et al., 2017). Yani süspansiyon 

halindeki nanomalzemenin yüzeyine yakın kesme düzlemi yüküdür 

(Stefaniak, 2017). Ek olarak zeta potansiyeli, dağılımdaki yüklü parçacıklar 

arasındaki elektrostatik itme derecesini gösterir (Chirayil et al., 2017). 

Zeta potansiyel, elektrostatik dağılma için önemli bir parametredir ve 

dağılmanın mekanizmaları hakkında bilgi vermektedir. Yüzeydeki yük 

yoğunluğu ise potansiyel belirleyici iyonların konsantrasyonu ile ilgilidir. 

Zeta potansiyelinde yükün büyüklüğü hazırlanan solüsyonun pH’ıyla 

ilgilidir. Zeta Potansiyeli büyüklüğü arttıkça parçacığın elektrostatik itme ve 

kararlılığı artmaktadır (Ateş et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 GELECEĞE BAKIŞ 

Nanoteknoloji insan yaşamının kalitesini artıran, ekonomiye katkı 

sağlayan geniş uygulama alanlarına hitap etmektedir. 21.yy’da hem 

ekonomik potansiyelleri hem de kaynak tüketiminin en az seviyelerde 

olmasından kaynaklı muazzam bir teknolojidir. Bundan dolayı nanomalzeme 

araştırmaları, son yıllarda gözle görülür bir ilerleme kaydetmektedir. 

Malzeme biliminin ilerlemesinde teknoloji ile birlikte karakterizasyon 

yöntemlerinin gelişmesi büyük rol oynamaktadır. Günümüzde görüntüleme 

teknikleri, malzemeler üzerinde temel ve uygulamalı araştırmalarda önemli 

katkı sağlayan teknolojik araçlardır. Etkileyici teknolojik ilerlemeye ve 

nanomalzemelerin çeşitliliğine rağmen, malzemelerde gözlenmek istenen 

özelliklerin bazı durumlarda istenilen sonuçlara ulaşılamaması gibi zorluklar 

devam etmektedir. Bu zorluklar için yeni enstrümantasyonlar ve teknikler 

geliştirilmektedir. Ayrıntılı bir şekilde nanomalzeme karakterizasyonlarının 

yapılması, nanomalzemelerin fizikokimyasal özelliklerinin performanslarını 

etkileyeceğinden nanomalzeme tasarımında geri bildirim sağlamak için 

kritik öneme sahiptir. İlerleyen zamanlarda; 

 

a) Birçok tekniğin doğruluğunun iyileştirilmesi ile çıkan sonuçların daha 

anlaşılır ve mantıklı olması, 

b) Malzemenin kalitesini, bileşiğin dağılımını vb. etkenlerin yüksek 

çözünürlüklü görüntüsünün elde edilmesi, 

c) Malzemelerin derinliklerine elektromanyetik radyasyonun işlemesi 

için yüksek penetrasyon sağlaması,  

d) Malzemenin daha hızlı karakterizasyonu yapılarak zamandan tasarruf 

edilmesi,  



NANOTEKNOLOJİDE KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ | 80 

 

gibi birçok parametrelerin gelişen teknoloji ile birlikte iyileştirilmesi 

göz önünde bulundurularak daha iyi karakterizasyon çalışmalarının 

yapılması umut edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 SONUÇ 

Bu çalışmada nanomalzemelerin boyutu, şekli, yüzey özellikleri, 

bileşimi, saflığı, stabilitesi gibi özelliklerini incelemek için kullanılan 

tekniklerden ayrıntılı şekilde bahsedilmiştir. Ek olarak bu tekniklerin 

avantajları ile dezavantajları, çalışma prensipleri, kullanım alanları, çeşitleri, 

örnekleri, nanoteknoloji ile ilişkisi ve gelecekleri hakkında bilgiler de 

verilmiştir. Son yıllarda nanomalzeme alanı hızla gelişmekte ve bu 

malzemeler çeşitli yöntemler ile sentezlenmektedir. Bu sentez yaklaşımları, 

çeşitli şekiller ve boyutlara sahip nanomalzemelerin üretilmesini 

sağlamaktadır. Sentezlenen malzemelerin özelliklerini algılamak için 

karakterizasyon yöntemleri kullanılır. Gelişen nanomalzeme alanında 

fiziksel, kimyasal, morfolojik vb. özelliklerinin karakterizasyonun yapılması 

son derece önem teşkil etmektedir. Mikroskopi, X-Ray ilişkili, spektroskopi 

tabanlı, optik ve termodinamik gibi çeşitli karakterizasyon teknikleri vardır. 

Bu teknikler kapsamında literatürde karakterizasyon için sıklıkla kullanılan 

yöntemler SEM, TEM, AFM, XRD ve FTIR’dır. Mikroskobik yöntemler 

arasında TEM, en güçlü araçtır.  

Araştırmalar boyunca karakterizasyon yöntemlerindeki sürekli 

iyileştirilmelerin yapıldığı özellikler: 

 

✓ Düşük maliyet,  

✓ Küçük boyut,  

✓ Hızlı sonuç vermesi, 

✓ Yüksek çözünürlük. 

 

Bu özellikler ile birlikte nanoteknoloji; mühendislik, kimya gibi farklı 

kullanım alanlarına genişleyecektir. 

Günümüzde kullanılan karakterizasyon yöntemlerinde hali hazırda 

faydalı olmalarının yanında gelişen teknolojiyle birlikte bazı 
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sınırlandırmalarda bulunmaktadır. Sınırlamaları ortadan kaldırmak için 

teknikler sürekli gelişmektedir. İlerleyen teknolojik çalışmalarla birlikte 

birçok nanomalzemeye dayanan uygulamalarda karakterizasyon teknikleri 

ve enstrümantasyonları ile zorlu karakterizasyon süreçlerini iyileştirmek ve 

nanoteknolojiye katkı sağlamak için ilerlemeler sürmeye devam edecektir. 

Bu çalışma, çok çeşitli malzeme karakterizasyon teknikleri alanının dağınık 

halde bulunan bilgilerini bir bütün haline getirmeyi ve bu alanda çalışmaları 

olan araştırmacıların doğru yöntemi seçmeleri için yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. 

Sonuç olarak, geçmişten beri hâlihazırda bulunan nanomalzemelerin 

karakterize edilmesiyle birlikte birçok alanda yeniliklere yol açmıştır. 

Karakterizasyon yöntemleri sayesinde sağlık, mühendislik ve teknolojik 

olarak devamlı olarak ileriye doğru gitmekteyiz. Gelecekte yeni keşfedilecek 

nanomalzemelerin karakterize edilmesi ve karakterizasyon için geliştirilen 

yeni teknikler farklı alanlarda da gelişmelere yol açacaktır.  
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