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Özet 

 

Konuşmamda araştırma grubum tarafından geliştirilen yukarıdan aşağıya yeni bir nanoüretim tekniğini 

kısaca anlattıktan sonra, elde edilen nanoyapıların optik, fotonik ve optoelektronik uygulamaları hakkında 

detaylı bilgi vereceğim. Tekrarlamalı fiber çekme yöntemiyle polimer içerinde üretilen metrelerce 

uzunluktaki çekirdek-kabuk nanoyapılar, belirli sıcaklıklarda tavlanarak kompleks nanoyapılara (spiral, 

küre, çubuk, vb.) dönüştürülebilmektedir. Elde edilen nanoyapılar nanometrealtı boyutlara kadar 

indirilebilirken, yapısal düzen ve homojenlik korunabilmektedir. Şimdiye kadar bu nanoyapılar, 

biyoesinlenmeyle yeşil başlı ördekteki renklenmenin açıklanmasında, güneş pillerinin verimlerinin 

arttırılmasında, geniş-alan yapısal renklenmede, nanotel fotodetektör üretiminde, silisyum nanokristal 

katkılı nanotellerin elde edilmesinde ve fotonik sensörlerde başarıyla kullanılmıştır. Aynı üretim tekniğiyle 

elde edilen mikroküreler, simetrisi bozularak farklı geometrik yapılara sahip rezonatörlere 

dönüştürülmüştür. Işığın nanoyapılarla olan etkileşmeleri hem teorik hem de nümerik olarak incelenmiş ve 

ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırmaları yapılmıştır. 
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