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ZAMANA DAYALI TERAHERTZ ÖLÇÜMLERİ 
 
 26.04.2011 tarihinde gerçekleştirilmiş “Zamana Dayalı Terahetz Ölçümleri” konulu 
konferansın metnidir. 
 
Konuşmacılar: 
 
Prof. Dr. Ramazan Aydın (Atılım Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı) 
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 
Bölümü Öğretim Görevlisi) 
 
Prof. Dr. Ramazan Aydın: Hakan Hoca 2005 yılında doktorasını Rogers State 
University New Jersey Ortak Uygulamalı Fizik Programından aldıktan sonra İnstitute 
of Ultrafast Spectroscopy and Lasers College New York’ten Terahertz konuları 
üzerinde postdoc olarak çalışmış. 2007-2008 dönemi itibariyle ODTÜ Fizik 
Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Kendisi Ultrafast Tekniklerin 
ve Terahertz Uygulamaları üzerinde bilimsel araştırmaları yürütüyor. Hakan Altan 
hocamız Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öncelikle Fizik Bölümü’nde ileri düzeyde 
araştırmalar yapıyor.  
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Altan: Ben lazer fizikçisiyim. Lazerler farklı dalga boylarında 
geliştirilmiştir. İşte görülür dalga boylarında lazerler vardır. Görülür dediğimiz zaman 
gözlerimizle gördüğümüz lazerlerdir bunlar. Bazen infrared, bazen kırmızı altı 
diyenler vardır, kızılötesi diyenler vardır; bu bölgede lazerler vardır. Bunlara 
gözlerimiz hassas değildir, bunları görmeyiz. Ama bu lazerler nerede kullanılır, 
günlük hayatta desem hani sizin internetiniz ve uluslararası yani işte fiber optik 
kablolardan yapılan iletişimler bu bölgedeki görmediğimiz lazerlerle yapılır. Ben ise 
elektromanyetik dalganın çok daha öte bir yerinde lazerlerle uğraşıyorum, Terahertz 
Bölgesi Lazerleri bunlar. Terahertz Bölgesi de milimetre ve milimetre altı dalga 
boyları, yani eğer biz Terahertz dalga boyu gözüyle sizlere baksaydık, şu anda her 
bir gözümüzün çapı herhalde bir 10 metre filan olurdu, yani bu dalga boyu çok büyük 
olduğundan Terahertz dalga boyunu göremiyoruz. Ama çok uygulaması var, yani 
fizikçiler için, kimyacılar için, biyolojideki araştırmacılar için, mühendisler için çok 
önemli uygulamaları var. Bu uygulamalardan bazıları ülkemiz için önemli olan 
savunma konularına giriyor, bende bu konularda çalışmalar yapıyorum. Görüntüleme 
çalışmaları özellikle bu Terahertz Dalga Boyları biraz anlattığımız zaman 
anlayacaksınız. Mesela havaalanlarında Amerika’da şimdi milimetre dalga boyunda 
çalışan sistemler var, insanlar girdikleri an tamamen elbiselerinin altındaki cisimler 
görüntülenebiliyor. Çünkü sadece metale hassas değil, plastikleri de görebiliyor, 
insan vücudundan ayırt edebiliyor. Onun için önemli bir teknik ama ben size 
görüntüleme teknikleri üzerine değil daha çok bilimsel spektroskobik dediğimiz 
çalışmalar yani malzeme karakterizasyonu, bu tekniklerle ne yapıyoruz, onu 
anlatacağım. Yani bir özet geçersek, bu spektroskobik uygulamalardan ODTÜ’deki 
Terahertz laboratuvarında yaptığımız çalışmalar. 
 
Size umarım sıkmadan anlatacağım Terahertz’i. Bu zamana dayalı dediğimiz olay; 
yani ne demek zamana dayalı?  
Şimdi lazerlerde iki çeşit vardır; bir sürekli ışıyan vardır, yani bu ışıklar gibi sürekli 
yanan vardır. Bir de daire üreten lazerler vardır, yani yanıp sönenler vardır. Bu 
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zamana dayalı Terahertz lazeri de darbe üreten cinsinden bir lazerimiz. Oda böyle 
yanıp sönüyor, bu milimetrede alıyor bu aralarında. Bunu kullanarak biz ölçüm 
yapıyoruz. Tabi bunun bir avantajı var, biz burada bu deneylerde avantajını çok 
anlatmayacağız. Ama ne zaman yanıp sönen bir ışın kaynağınız olursa bu hareket 
eden sistemleri ölçüm kabiliyetinizi geliştirir. Onun için bu tip lazerler ve konular, yani 
dinamik ölçüm diyoruz biz buna, değişken ölçümlere dinamik ölçüm diyoruz. Dinamik 
ölçüm kabiliyeti getiriyor.  
 
Spektroskopi analizden bahsedeceğim. Bu yarı iletken örneklerinden bahsedeceğim. 
İşte yarı iletken örnekleri derken yaptığımız bir çalışma güneş gözeleri solar panel 
duymuşsunuz, Türkiye’de artık bayağı güneş enerjisi konuları gelişmekte. Burada bir 
çalışmamız Terahertz’le, güneş panellerin elektriksel verimliliğini hiç dokunmadan 
ölçebiliyoruz. Yani bu ışınla hiç voltmetre kullanan olduysa aranızda, voltmetreyi 
taktığınız an bir akım, voltaj, sonra direnç çıkartabilirsiniz. Biz bu bilgileri Terahertz 
dalga boylarını hiç yarı iletkene değmeden çıkartabiliyoruz. 
  
Bundan bir örnek vereceğim size, hatta bunun bir ilerisinde de okulumuzda üretilen 
bir özel iletken maddesini nasıl elektriksel karakterizasyonları yaptık, onu 
anlatacağım. Bu son aylarda yaptığımız bir çalışma var, bunu Bilkent’teki UNAM 
laboratuarıyla gerçekleştiriyoruz. Nanoparçacık, 20 nano milimetrenin bir milyonda 
birin yirmi katı, yani çok çok minik boyuttaki parçalar sistemler, bunlar nano teknoloji 
sistemleri.  
 
Biz burada üretilen bir tür nanoparçacık var, metal nanoparçacıklar bilgisayar 
işlemciniz ısınır, ısındığı zaman daha kötü performans verir. Yanar belki, sonra 
değiştirmek zorunda kalırsınız. Ama onları soğutmak için ne yaparsınız? Üstüne bir 
fan koyarsınız, fan döner soğutur. Daha ileriki seviyede sıvı geliştiririz, hani böyle çok 
ileri bilgisayarlar var, artık içinde bir su haznesi var, su devri daim ediyor böyle ve 
içerideki işlemciyi soğutuyor.  
 
Bunun da bir adım ötesi daha hala geliştirilmekte, bu teknoloji nanoparçacıkları 
sıvının içine koyalım. Metalle birlikte sıvı bir nano akışkan diyorlar buna sonra. Bu 
nano akışkan sıvı çekmekte daha yararlı oluyor. Yani oradan normal su 
gezinmektense bu nano akışkanı gezdirirseniz daha verim alıyorsunuz. Isıyı 
sistemden daha iyi alabiliyorsunuz. Özellikle bu mikro ölçekte yapılacak cihazlar çok 
çabuk ısınabildiği için bu tip cihazlarda bu tip ısı alma sistemlerinin geliştirilmesi 
lazım, bu tabi daha başlangıç konular.  
 
Size nano parçacığa milimetre dalga boyuyla bırakıyoruz onu anlatacağım, Ar-Ge 
hedeflerimiz üstünde burada pek fazla durmayacağım. Terahertz üreten kaynaklarla 
yapmak istiyoruz. Laboratuvarımızda şu anda bu Terahertz kaynaklarımızı yurt 
dışından alıyoruz. Bu fotoiletken anten dediğimiz bazı kaynaklar var, bunları yurt 
dışından alıyoruz. Bunlarla sistem kurmak istiyoruz. Burada işte laboratuarımızdan 
bazı görüntüler, bu temiz oda gibi bir ortam “Class 10 bin” diyoruz, yani m3 başına 10 
bin parçacık düşüyor. Burada iki tane lazer sistemimiz var, bir tane titanyum yakut 
lazer diyoruz. Yani şimdi katı halde lazerler vardır, işte bunun ingilizcesi solid state 
laser’dir. Bu lazerlerin içinde lazeri yapan bir madde vardır. Bu madde de burada bu 
safir kristalinin içine titanyum parçacıkları yerleştiriliyor, özel bir kristal yapısı bu. 
Buradan mesela kırmızı bir lazer, kırmızı bir ışın çıkıyor.  
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Erbiyum katkılı lazerimizde normal bir fiberin içine fiberlerde silikadan yapılır, silika 
yani cam. O cam fiberin içine erbiyum iyonları, yani metal iyonlar erbiyum bir tabloda 
işte bir tane “Rare Earth” nadir elementlerden diyoruz. Nadir elementlerde erbiyumlar 
içinde var ve bu erbiyumlardan da mesela işte komünikasyonlarda kullandığımız 
lazer çeşitleri çıkıyor. Böyle bir lazer sistemimizi bunları kullanarak Terahertz 
üretiyoruz.  
 
ASELSAN’la birlikte uzak mesafeden bu görüntüleme ve savunma konuları için bir 
algılama sistemi üzerinde çalışıyoruz. Güneş panelleriyle birkaç çalışma, bu mikro 
kanallar dediğimiz nano sıvılar, yani nano akışkanlarla yaptığımız ölçümler ve plazma 
karakterizasyonları birde biraz daha böyle sanayi amaçlı bir projemiz var, burada 
metal yüzeylerin lazerle görüntüleyebilmek. Yani kamerasız metal yüzeyin 
tarayabilmek, eş-odak tekniğiyle yani Confocal Microscope diyorlar İngilizcede. Bunu 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumuyla birlikte yapıyoruz. Yani sadece sonuçta 
Terahertz’le uğraşmıyoruz.  
 
Burada plazmayı üretiyoruz. Bunların tamamını Ostim’de ürettik. Ankara’da hakikaten 
çok iyi bir sanayi var. Bir plazma, üretildiği gelen bir ışığı görüyorsunuz. Plazmaya 
Terahertz’le bakıyoruz. Plazma tabi maddenin dört halinden biri sıvı, katı, gaz ve 
plazma olmak üzere. 
  
Şimdi bu ölçümlerden bahsettikten sonra size bu Terahertz bölgesini anlatayım. Yani 
bu yaptığımız çalışmalarda şu Terahertz dalga boyları dediğimiz zaman şu 1 ila 10 
Terahertz arası gibi oluyor. Bazen de bu 300 GHz ila 1 THz arası da Terahertz 
deniliyor. Bunlar tabi size bir fikir vermek amacıyla, yani telefonunuz şu anda 3G 
hattınız yaklaşık 2 GHz çalışıyor. Evde mikro dalga fırını olan varsa 2.45 GHz’le 
çalışıyor.  Yani bizim kullandığımız frekanslar daha yüksek, yani dalga boyu da 
evdeki işte cep telefonu cihazınızdan çok küçük. İnsanlara zararlı mı? Bugüne kadar 
pek zararlı olmadığı düşünülüyordu. Ama son çalışmalara göre Terahertz dalga 
boyları da zararlı olabilirmiş.  
 
Biz fizikte sadece frekansla dalga boyunu değil, frekans dalga boyu ve enerji bunların 
üçü birbirine bağlıdır. Bilen varsa elektrovolt diye bir birim vardır, biz fizikte bunu 
kullanırız,  bu da mini elektrovolt. Mini elektrovolt birimiyle enerjiler çok düşük. 
Burada bir kimyacı, biyoloji ya da herhangi bir alanda çalışmak isteyen arkadaşımız 
varsa bu enerjileri görünce hakikaten çok düşük enerjiler olduğu için bunlar nelere 
denk geliyor. İşte mesela biyolojide proteinler, kimyada moleküller vardır. Bu 
kimyasal yapıların dönüşümlü titreşimleri, yani böyle hafif hareketleri bunu yapmak 
için gereken enerji bu bölgededir. 
 
Aynı zamanda bu enerjiden de başında dediğim yarı iletken malzemelerdeki 
elektronların hassas enerjilerdir. Yani elektronları ölçmek isterseniz bir güneş 
panelinde; yani oradaki üretilen elektron değil mi? Işık gelecek güneş paneline sizin 
güneş paneliniz çalışacak elektrik üretecek. O üretilen elektrik miktarı da içerideki yük 
miktarını orantılı olduğunu düşünürsek, işte yük miktarını oradaki üretilen elektronlar 
diye düşünürsek, elektronların enerjileri de aynen o aralığa düşüyor. Yani onun için 
Terahertz bölgesi bize elektriksel olarak ölçüm kabiliyetini sunuyor. Onun için fizikte 
hep bunları anlamamız lazım; frekans, enerji ve dalga boyu olarak.  
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Bunlarda şöyle Noninvazif yani bozmuyor. XR ışınları gibi mesela vücudunuzun içini 
görüntüleyebiliyorlar. Terahertz’de bir bakıma elbisenizden geçiyor vücuttan 
geçmiyor, ama bozmadan geçiyor elbisenizi. Yani böyle çok enerjitik bir ışın değil, 
enerjisi çok düşük ve bu ışın kaynağı da birçok ölçüm yapabiliyoruz. Burada biraz 
genel olarak anlattım. Yani burada optik ve elektriksel özellikler diyoruz. 
Materyallerin; güvenlik ve savunma alanı konuları, yapısal görüntüleme uygulamaları. 
 
2003’te bir kaza olmuştu, Amerika’da Discovery diye bir mekik patladı. Patlamasının 
nedenlerinin bir tanesi de, yani o mekiğin bir ana gövdesi var, ana gövdesi 
turuncudur. İki tane de “booster” dediğimiz yanında beyaz roket var. O turuncu 
gövdesi üstünde de mekik durur. O yukarıya çıktığında o turuncu roketin etrafında bir 
süngerimsi madde var, onu yüksek ısılardan koruyor. O süngerimsi maddeden bir 
parça koptu, o kopan parça mekiğin kanadına çarptı ve mekik uzaydan sonra geri 
gelirken oradaki kanattaki oluşan süngerin çarptığı bozukluk yüzünden tekrar 
atmosferimize girerken oradan çok ısındı mekik havada patladı. Ondan sonra 
2003’ten itibaren bütün mekiklerin, yani o turuncu gövde kısmının tamamı süngeri 
kaplayan maddeyi Terahertz dalga boyuyla bir tarıyorlar; çünkü Terahertz süngerin 
içinden giriyor ve içerideki kusurları, boşlukları tespit edebiliyor.   
 
Terahertz niye Kimya için önemli? Mikro dalgalar tabi onlarda çok güzel, neden mikro 
dalgaları kullanmıyorum, görüntülemek için? Mikro dalgalarında dalga boyu çok 
büyük; yani dalga boyu da çok büyük olunca cm cinsinden iyi görüntü alamıyoruz. 
Terahertz hakikaten çok güzel bir alanda, yani dalga boyu hem çok büyük değil hem 
de ne çok küçük ve tam arada kusurları tespit etmek için uygun bir dalga boyu oluyor. 
Malzeme spektroskobisinde de daha da güzel oluyor; çünkü enerjide finger print 
dediğimiz yani parmak izi tayfı yani mesela malzemelere baktığımız zaman işte bir 
örnek vereceğim, plastik patlayıcı olabilir ya da herhangi bir kimyasal malzeme 
olabilir. Bu kimyasal malzemeleri ayırt etmek istiyorsanız, mesela şekerle tuzu ayırt 
etmek istiyorsanız. Bunları ayırt edebileceğiniz dalga boyuna hassas olduğu zaman 
ayırt etmeniz için buradan başlıyor, yani enerji artması lazım. Buradaki enerji çok 
düşük, burada enerji arttığı zaman bu tür malzemeleri ayırt etme yeteneğine sahip 
olmaya başlıyorsunuz. Yani enerji biraz artıyor tuz ve şeker arasındaki farkı 
görebiliyorsunuz.  
 
Ben burada Terahertz dalga boyuyla daha çok yapıtsal, yani bu tip işlerle uğraşan 
herkes için gaz molekül dönüşümleri, düşük frekans titreşimleri, kristal yapı fonon 
titreşimleri, hidrojen bağ titreşimleri, bunlar kimyayla uğraşan insanlar için daha çok 
anlamlı gelecek. Bugün biraz konuşacağım madde içi bağımsız elektron soğurmaları 
diye tanımlandırdım. Yani burada bunlar maddenin yarı iletkenlerin elektriksel 
özelliğini gösteren olaylar, burada tam Terahertz bölgesine düşüyor.  
 
Zorluk nedir? Yani neden Terahertz bu kadar güzelse, neden Terahertz’le mesela 
cep telefonlarımız çalışmıyor; neden Terahertz’le daha çok kullanmıyoruz; neden 
hayatımızın günlük bir parçası değil? Üretmek çok zor, yani dünyada böyle doğada 
natürel bir Terahertz kaynağı yok, uzayda var bazı Terahertz kaynakları; onun için 
aslında astro fizikçiler de uzaya bakıyorlar. 
Dünyada çok kötü, burada çok nem var. Nem olunca burada Terahertz bölgesinde 
attenuation dediğimiz kayıp çok artıyor. Gördüğünüz kayıp inanılmaz yüksek, bu 
inanılmaz yüksek kayıp yüzünden uzak mesafeleri Terahertz ışınlarını 
gönderemiyoruz. Onun için hep laboratuar ortamında kullanıyoruz ya da 
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havaalanlarında insanları ölçerken çok yakın mesafeden bakıyoruz. Biz ODTÜ’de 5 
m’den bir sistem kurduk, bunu 25 m’ye, 100 m’ye götürebiliriz, ama 1 km gibi bir 
sistem yapmak bu havadaki su neminin kaybından dolayı hakikaten zorlayıcı 
unsurlar. İşte daha güçlü kaynaklara ihtiyacımız var, yani hakikaten dünyadaki bütün 
en son teknolojiler Terahertz’de bu ışınları üreten daha güçlü kaynakları yapılıyor.  
 
Ben buradaki konularda çok durmayacağım, Terahertz üretim teknikleri diye birazcık 
daha fiziğine giriyoruz burada ama şöyle bir şey düşünelim: Çok zor olduğu için 
Terahertz üretmek bizim gösterdiğimiz bir lazer vardı, başta. Kırmızı lazer bir tane de 
erbiyum lazeri vardı. Bu lazerler işte 1 veriyorsa Terahertz bunun bir milyonda biri 
kadar çıkıyor, dönüşüm oranı çok düşük. Yani buna rağmen biz Terahertz’i üretmekte 
çok zor bir şey, onun için 100 watt’lık bir Terahertz ampulü demek için içine yüz 
milyon watt enerji koymamız lazım, yani dönüşüm oranları çok düşük ve bu 
nedenden dolayı da Terahertz araştırmaları laboratuarda kalmış durumda, daha 
günlük hayata, yani havaalanları dışında geçmedi; çünkü verim çok düşük.  
 
Tabi burada darbe ürettiğimiz için bunları fizikçi olursanız ya da işte elektrik 
mühendisliği ya da herhangi bir mühendislik bilimi görürseniz bunları birazcık daha 
anlarsınız. Malzemelerin böyle ışığa optik tepkisi elektroktip dediğimiz olayı bunları 
daha çok anlarsınız, Elektroktip Devreleme Teknikleri. Çünkü şöyle bir durum oluyor: 
Terahertz dediğim gibi enerjisi çok düşük, malzemelerden rahatlıkla geçiyor. O 
zaman Terahertz’i nasıl belirleyeceksiniz öyle bir sorunda çıkıyor. Yani Terahertz’de 
çok düşük enerjili fotonlar var ve normal bir fotodedektör bilen vardır, belki herkesin 
bir cep telefonu kamerası vardır. Cep telefonu kamerasının içinde bir Cemos, CCD 
bu tip bir sensör var, o sensör görünür dalga boylarına hassas bir sensör, bizim 
gördüğümüz dalga boyuna. Ama Terahertz’de böyle bir sensör yapamazsınız; çünkü 
Terahertz enerjisi çok düşük, böyle bir sensör yapmak istediğin zaman oda 
sıcaklığının belirli bir enerjisi var. Odanın sıcaklığı mesela yaklaşık olarak 6 mili 
elektrovolt denk geliyor.  
 
Terahertz’in bizim size gösterdiğimiz 0.4 mili elektrovolt dedim onun üstünde. Yani 
Terahertz sensörü yaparsanız, oda sıcaklığında çalışamaz. Terahertz fotonlarını 
görmek istiyorsanız, tüm Terahertz sensörlerin soğultulması lazım, yani enerji 
düşecek oda sıcaklığının altında çalışması lazım. Bu nedenle öyle çok kolay değil, 
Terahertz sensörleri hem çok pahalı hem de ölçümü de çok zor.  Bu nedenle biz 
optikte Terahertz’i ölçmek için farklı yöntemler geliştirdik. 
 
“Çift Kırılım” diye bir olay vardır. Biz özel kristaller kullanıyoruz. Özel kristallerde 
Terahertz’i odaklıyoruz, kristalin üstüne.  Şöyle bir sistem kuruyoruz, özel kristallerle 
yani “Elektrotek Belirleme” diyoruz. Burada görünür bir darbemiz geliyor. Terahertz 
darbemiz geldiği zaman bu kristalde değişiklik yapıyor, bu değişikliğe bir “Çift Kırılım” 
diyoruz. Bu özel bir kristal, bu kristalin genelde iki ekseni var. Bu yukarı aşağıya 
ekseninde kırılma indisi aynı; kırılma indisi de mesela suyun bir kırılma indisi vardır, 
camın bir kırılma indisi vardır. Işık hızı ne yapar, kırılma indisinden geçerken 
yavaşlar. Yani ışık hızı havada 1’se, kırılma indisi 2 olan bir malzemeden geçerse 
ışık hızı yarıya düşer. Kırılma indisi geçirgen malzemelerde ne kadar çok artarsa o 
kadar çok yavaşlıyor.  
 
Bu kristalde özel bir kristal Terahertz geldiği zaman üstüne kırılma indisinin bir 
eksenini değiştiriyor. Bir eksenini değiştirdiği için şimdi ışık ne yapıyor, bir eksende 
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hızlı gidiyor bir eksende yavaş gidiyor. İki eksendeki hız farkından dolayı da biz 
Terahertz’in var olup olmadığını anlıyoruz. Yani başka türlü biz Terahertz’in orada 
olup olmadığını anlayamıyoruz. Yani bir şey bir etki yapıyor, bu etkiyi ölçüyoruz bu 
şekilde kristalin verdiği tepkiden böyle bir sistem. Bu aynı kristali de üretmek içinde 
kullanıyoruz. Bu da çizgisel olmayan ya da doğrusal olmayan optik konularına giriyor. 
Yani Terahertz üretme tekniklerimizde doğrusal olmayan konulara giriyor ya da 
başında da bahsettiğim gibi Terahertz üretmek için fotoiletken antenler kullanıyoruz. 
  
Kırmızı ışık girdikten sonra kristalden milimetre ışığı çıkıyor. Bu doğrusal olmayan 
optik konularında Terahertz hep böyle renk değiştirir. Renk değiştirdiğimiz için yani 
değişik odaklara bağlı bunlar; bu konuları biz genelde fizikte, yüksek lisansta, doktora 
derslerinde öğretiyoruz. Terahertz ürettiğimiz an biz şöyle bir ölçüm yapıyoruz: Şimdi 
Terahertz’imiz bir darbe, darbe demek zaman içinde yani 0’dan başlıyor, sonra ışık 
oluyor, sonra yine 0’a gidiyor. Bu yanıp sönmeyi biz ölçebiliyoruz tamamen. Biz 
Terahertz darbesi ölçtük.  
 
Size bu nokta olan grafiği gösteriyorum. Sonra bir matematiksel işlem yapıyoruz, 
Fourier Transform diye. Fourier serisi nedir, sinüs, kosinüs belki duymuşsunuzdur, 
öğrenmişsinizdir. Bunu bilgisayar ortamında yaparsanız Faz Fourier Transform 
deniyor. Şu noktalı çizgi olanı transform edersem şöyle bir spektrum çıkıyor:  Buna 
biz Güç Spektrumu, Power Spektrum diyoruz. Frekans da burada dikkate ederseniz, 
1THz, 2THz, 3THz’e kadar gidiyor. Buradaki zaman pikosaniye, yani darbelerimiz 
yanıp sönmesi pikosaniye, yani 10-12 saniye çok küçük bir birim. 1/10-12 derseniz ne 
eder? 1012 Hertz eder. 1012 Hertz’ de Tera demek, yani Terahertz demek.  
 
Biz hiçbir şey yokken bir darbe göndeririz, bakarız o darbeye bu ölçümü alırız. Ondan 
sonra malzemeyi koyarız. Terahertz ışınını malzemeden geçiririz ve sonra atımda bir 
farklılıklar görürüz. Buradaki farklılıklar şöyle, zamanla dalgalanma görürüz. Bu 
dalgalanmayı Fourier Transform yaparsak burada soğurma, apsorption dediğimiz 
olay oluyor. Yani şuradaki bütün dalgalanma bu soğurma olayından geliyor. Bu 
ikisinin arasında bir oran aldık mı geçişini görebiliyoruz, malzemeden ve şu frekansta 
diyoruz ki bu malzeme tepki verdi, o zaman malzemeyi ayırt edebiliyoruz. Bunun 
derinliğine bakabiliriz, bunun genişliğine bakabiliriz, malzemeyi karakterize edebiliriz.  
Şunu da göstermek gerekirse basit bir sistem gibi gözüküyor. Genelde Terahertz 
sisteminde iki kolumuz var. İki kol var; bir kolda üretiyoruz bir kolda da belirliyoruz. İki 
tane parabolik ayna kullanıyoruz. Terahertz dalga boylarını bu milimetre dalga 
boylarında optik sistemlerde kurmak, mercek gibi şeyler biraz zor optikte.  Mesela 
Terahertz’i mercek yapmak istiyorsanız plastikten yaparsınız. Biz Terahertz’i 
yansıtmak için metal aynalar kullanıyoruz. Bu metal parabolik aynalarda topluyoruz, 
bir tane üretici yapımızdan bir antenden, ondan sonra öbür antene odaklıyoruz. Böyle 
bir sistemi de burada, bu iki parabolik ayna var. Terahertz de buradan geçiyor, 
şuraya da malzemeyi koyuyoruz, buna “Geçiş Ölçümü” diyoruz. Bir malzeme varken 
ölçüm alıyoruz, bir malzeme yokken ölçüm alıyoruz sonra bunları karşılaştırıyoruz ve 
malzeme özelliklerini anlayabiliyoruz.  
Kırılma indisi olarak bakarsanız. Şimdi böyle zamana dayalı bir darbe ölçüyoruz. 
Şimdi ışık dediğiniz zaman bir lazer ışığı bazı ölçeceğiniz parametreler var, bir tanesi 
bunların genlik dediğimiz ışığın gücüdür. Genlikte güç karesi gider. Genlikte antitür 
dediğimiz şuradaki büyüklüktür. Bunun nasıl değiştiğine bakabilirsiniz, genlikle 
öğrenebilirsiniz. İkinci şey fazına bakabilirsiniz. Fazı nedir? Şekli nasıl değişiyor?  Bu 
iki bilgi malzememizde bize farklı şeyler anlatıyor. Mesela genliğine bakarsanız direkt 
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soğurma katsayısı “absorption coefficient” dediğimiz orantılı olduğunu görürsünüz. 
Yani her malzemenin soğurması farklıdır. Ama fazına bakarsanız ışık geçerken faz 
değişikliğine bakarsanız, o zaman kırılma indisi çıkar. Işık malzemeden geçerken ne 
kadar yavaşlıyor. Hakikaten ışığı anlamak demek malzemeler hakkında biraz daha 
bilgi edinmek demek. Bütün bu olaylar bilgimizi etkiliyor. 
 
FTIR diye bir olay vardır. Mesela FTIR Türkiye’deki laboratuarlarda çok kullanılır. 
Bizim FTIR’dan farkımız, FTIR’da bu dalga boylarına inebilir ama onlar fazla 
ölçemiyorlar. Biz Terahertz’te fazla ölçtüğümüz için malzemenin kırılma indisini de 
ölçebiliyoruz, böyle bir avantajımız var. FTIR’da böyle bir ölçüm yapamıyorlar, 
sadece genlik yani ne kadar emildi ne kadar emilmedi onu ölçebiliyorlar. 
 
Burada biraz denklemlere gideceğim, bir malzemeyi ölçtükten sonra bir teoriye göre 
malzemeyi modelliyoruz. Terahertz böyle değişti, malzemeden geçti. O zaman 
malzemenin tipine göre teoriye bakıyoruz. Teori şöyle diyor:  Malzeme şöyle tepki 
vermeli. Mesela bazı modellerimiz var, yarı iletkende bunu kullanıyoruz. Yalıtkan 
malzemelerde kristal yapılarda şunu kullanıyoruz. Metal yarı iletkenlerde de toplamını 
ikisine ekliyoruz. Her biri malzemede bir olaya denk geliyor. Bunlardan da değişik 
parametreler çıkartabiliyoruz. İletkenliği, mobilitesi, malzemede ise nasıl iyi yaptığını 
malzemede onları anlayabiliyoruz. Bunlar taii biraz kimyasal, biyolojik maddelere de 
bakabiliriz, onlar için de bir modelimiz var. Hall Efect ölçümü diye bir şey var, Hall 
Efect ölçtüğünüz zaman işte maddenin içindeki iletkenliği sağlayan parçacıkların 
pozitif ya da negatif olduğunu anlıyorsunuz. 
  
Hall ve Van Der Pauw Ölçümü diyoruz, bu da Hall Efect benzeri. Ama bir şekilde 
malzemenin elektrik karakterizasyonunu yapabiliyoruz. Kontak alıyoruz, kontak 
aldıktan sonra akım voltaj grafiği çıkartıp malzeme hakkında biraz bilgi ediniyoruz. 
Biz aynı şeyi hiç değmeden malzemeye Terahertz’le yapabiliriz. Terahertz’le 
yapılınca tabi mesela bir yarı iletkenden Terahertz’i gönderdiğimiz zaman size ilk 
başta gösterdiğim o tek darbe şimdi ne oldu, bir sürü küçük darbe oldu. Niye? Çünkü 
yansımalar oluyor, geri gidiyor. İleriye gidip yansıyor biz zamanında ölçtüğümüz için 
burada bir geri gidip yansımasını da ölçebiliyoruz. Her yüzeyden yansıdığı an 
küçülüyor. Bunlar tabi Frekans Fourier Transformu aldığınız zaman buradaki etkenliği 
gösteriyorum, size.  
 
Spektrumda şöyle bir dalgalanmaya neden oluyor? Tabi bu istenmedik bir olay onu 
çıkartabiliyoruz olaylarda. Buradan yaptığımız elektriksel ölçümle az önce kontak 
aldığımız ölçüm aldığımız arasında neredeyse %50 doğru, yani aynı ölçümü 
gösteriyor. Terahertz diyor ki neredeyse aynı rakamda tutuyor. Bu da çok önemli, tam 
aynı rakamı tutmuyor, burada da bir hata payınız oldukça büyük.  
 
Böyle bir sistem kurduk, bu sefer güneş gözesinden yansımada ölçüm alıyoruz. 
Burada sistemi kurduktan sonra Terahertz sistemini burada güneş gözesini 
yerleştirdik. Eskişehir yolunda ODTÜ METU-SİS laboratuarı var. Orada güneş 
gözeleri ürettiler. Şimdi fizik bölümünde GÜNAM diye bir araştırma merkezinde 
üretmeye başladılar.  
 
Bu güneş gözesi bir silisyum tabanlı bir sistem, üstünde işte bir kaplama var. Bu 
kaplama genelde oksitlenmemesi için üst tabakanın bunu kullanıyorlar. Bu Silikum 
kaplaması, silisyumun üstüne ekliyorlar bunu ki oksitlenmesin.  Oksitlendiği zaman 
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iletkenliğini bozuyor. Bunun üstünde de bir alüminyum kontaklar alıyorlar. Bu 
kontaklar üstüne de tabi bildiğiniz gibi aküye giden artı eksi kabloyu bağlıyorlar. Işık 
geldiği zaman bu sistemin üstüne bir elektrik akımı üretiyor. O elektrik akımı da aküyü 
şarj ediyor. Akü ODS bir kaynak. 
 
Burada bunu elektriksel değil de bunun bir verimliliği var. Verimlilik nedir? Gelen foton 
bir elektron veriyor mu? Yani kaç foton gelmeli ki bir elektron verilir? Yani şöyle 
düşünelim, bütün buradaki cihazı yaparken kayıplar oluşuyor şu anki en iyi satılan 
silisyum böyle gözeler yaklaşık olarak %10 ila %15 verimlilik veriyor. Yani her on 
fotondan bir tanesi elektrona gidiyor. Yani 9 fotonu kaybediyoruz, bunu ölçmek bizim 
için çok önemli. Biz bunu bu projede hiç artı eksi kontaktan almadan sırf Terahertz’le 
ölçmeyi hedefledik. Hakikaten de ilginç uygulamalar görüyoruz. Burada aslında CCD 
kameraların cilvesi diyorum. Biz burada bir kırmızı ışıkla aydınlattık, bu güneş 
gözesini 800 nano m’de kırmızı bir ışıkla. Çünkü silisyum yani slikon dediğimiz 
silisyum 200 ile 1.100 nano metre arasındaki bütün dalga boylarını algılıyor, sizin 
kameranızda. Ama 800 kırmızıya dönük bir dalga boyu biz 740 nano metre kırmızı 
oluyor. Biz 800’le güçlü olduğu için görebiliyoruz, hala. Ama kamerada tabi mor gibi 
çıktı. CCD demek ki 800 nano metrenin filtreleme kabiliyeti yok orada hani sizin 
gözünüz işte 740 nano metreye kırmızı diyor bu dalga boyu içinde öylesine bir farklı 
renk vermiş.  
 
Baktığımız bölgeyi de Terahertz’e odakladık, oradan bir ölçüm aldık. Burada da 
ölçümde de farklılık gördük. Verimliliğiyle buradaki farklılık orantılı olduğunu gösterdi. 
Böyle bir farklılık oluşunca işte lazer varken ve yokken Terahertz yansıması 
değişiyor. Şimdi bunlar neden önemli olabilir? Siz diyelim bir fabrika kurdunuz, güneş 
gözeleri saniyede 1.000 tane üretiyorsunuz. Her birini test etmek istemiyorsunuz hani 
doğru çalışıp çalışmadığını orada bir Terahertz sisteminize her biri çok hızlı bir 
şekilde verimliliği ölçüp çalışmayanları hemen geriye atıp öbürleriyle devam 
edebilirsiniz. Yani bir kalite kontrol olarak düşünebilirsiniz. Genelde bu tip 
spekroskobik sistemlerde Terahertz sistemleri de malzeme karakterizasyonu ya da 
kalite kontrol gibi amaçlarda kullanılıyor.  
 
Ben nano parçacıklara geleyim. Nano parçacıkları gelip burada bu sıvı akışkanlardan 
bahsetmek istedim, son çalışmalarımız bunlar. Burada mikro kanal ısı alıcılar diyoruz, 
yani cihazlar küçüldükçe onlar çok ısı üretiyorlar. Yani küçük bir cihazda ısı üretmek 
cihaza çok zarar verebilir. Onun için o ısıyı çok güzel bir şekilde emmek lazım, o 
cihazdan. Bunun için mikro kanal dediğimiz bir kanal yapısı yapılıyor.  Bu bir forst, alt 
tası forst ya da cam, alt tas üstünde bunun göremiyorsunuz, burada ama böyle mikro 
kanallar var. Her bir kanal 10 nikron kalınlığında. 10 nikronda yaklaşık saçınızın 
beşte biri, onda biri kalınlığında bir kanal var. Bu kanallardan nano akışkanlı sıvılar 
geçiriyorlar ve bu kanalın öbür tarafında tabi cihazınız var, cihazı da soğutuyor bu bir 
şekilde.  
 
Bunu biz Terahertz’ine bakmak istedik, neden bakmak istedik derseniz Terahertz bir 
kere milimetre boyunda hani şu bir dalga boyu kadar bir alanı kaplıyor. Niye 
Terahertz’ine bakabiliriz? Bizim ölçüm tekniğimiz yani biz fazla duyarlıyız. Fazla 
duyarlı olduğumuz için nano akışkan geçerken kırılma indisini ölçebiliriz diye 
düşündük. Yani burada bir farklılık olursa kırılma indisinde şimdi sıvının bir kırılma 
indisi var, ama sonra Terahertz’le nano akışkan geçtiği zaman faz değişikliği olacak 
Terahertz’de ve bu faz değişikliği sonucunda yani dalga boyu büyük olmasına 
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rağmen kırılma indisini ölçeceğiz. Bu bize ne gibi avantaj sağlayacak. Nano 
akışkanların kanaldan nasıl ilerlediğini öğreneceğiz, kanal iyi çalışıyor mu? Mesela 
burada görüyorsunuz, birikmeye başlamış bazı parçacıklar burada. Parçacıklar 
biriktikçe kanalın yapısı bozulmaya başlar, onun için kanalda akışkanların doğru 
ilerlemesi lazım. Böylelikle Terahertz’de bunu görebilir miyiz diye bu yola koyulduk. 
Burada farklı boyuttaki nano parçacık yapınca farklı renkler elde edebiliyorsunuz. Biz 
odakladığımız zaman Terahertz’i, odak noktamız çok küçük olamıyor. Burada 10 
mikro metre dedik. Şimdi optikte bir yasa vardır. Yani görüntülemek istediğiniz obje 
ya da görüntülemek istediğiniz parçacık dalga boyunun yarısı kadar limittedir, yani 
ondan daha büyük olması lazım.  
 
Şimdi dalga boyunun yarısı nedir, mesela? Şimdi 1 milimetre dalga boyuyla 
gelirseniz, o zaman sizin görüntüleyebileceğiniz en küçük obje 500 mikro metredir. 
Görünür bölgede, yani 800 nano metrede gelirseniz en küçük görüntüleyebileceğiniz 
obje 300-400 nano metredir. Bu da limittir, zaten normal bir mikroskop kullanırsanız 
görüntü almak için yaklaşık dalga boyunun iki - üç katında görüntü alabilirsiniz, 
genelde. Yani dalga boyundan bu limitin altına inmek için optikte teknikler vardır. Bu 
lamda bölü iki dediğimiz yani dalga boyunun yarısı kadar altına inebiliyoruz. Bu 
Terahertz’de bu limiti uygularsak tabi mikro kanaldan geçerken hiçbir şey 
göremeyeceğiz bahsettiğim gibi bu dalga boyu çok büyük mikro kanalı göremeyecek. 
Onun için fazla bir şey beklemedik, aslında.  
 
Terahertz’e sıvılar çok duyarlı, yani mesela hangi sıvılara duyarlı değil, polar olmayan 
sıvılar. Bazı moleküllerin bir dipole yapısı vardır. Bu dipole yapısından dolayı 
Terahertz geçerse çok etkileniyor. Bazı moleküllerde non polar dediğimiz dipole 
yapısı yoktur. Terahertz rahatlıkla sıvılardan geçebilir.  
 
Ama su gibi sıvılardan iyi geçemiyor. Onun için biz değişik sıvıları önce karakterize 
ettik, burada mesela yukarıdakiler Terahertz’e baktığınız zaman değişik sıvılardan 
geçerken bir tane corst küvet dediğimiz bir corst havzada o sıvıları koyduk. Bu 
sıvılardan geçirirken işte forstan çok güzel geçti; çünkü içi boştu. Ama sonra 
sıvılardan geçince tabi düştü, şu mavi olan gördüğünüz isopropanon iki propanon 
aslında bu; iki propanondan çok daha iyi geçti, öbür sıvılara göre.  
 
Burada soğurma görüyoruz, burada zamansal değişkenliği. Suyu gördüğünüz gibi, su 
burada en yukarıda su çok daha fazla emiyor, Terahertz’i bu da bayağı bir kayba yol 
açıyor. Onun için biz bütün bu ölçümleri nano akışkanlar için yaptığımız ölçümleri iki 
propanon da yapmak istedik. Bunu da yapmak istediğim için özel bir sıvı istedik. 
Dışarıdan satın alamazsınız, iki propanondaki nano akışkanı. Onun için UNAM’a 
gittik, UNAM’da da çok ilginç bir yöntemle bu nano parçacıkları üretiyor ve çok hızlı 
bir şekilde üretiyor. Yani 10 nano metre boyutunda ve serik küresel parçacıkları 
bunlardan milyarlarca üretebiliyor, 10 dakika içinde ve hepsi neredeyse eşit boyutta 
bir lazere odaklayarak üretiyor. Yani iki propanon sıvısını alıyor, bir tane içine metal 
parça koyuyor. Bakır parçası olabilir, gümüş olabilir, altın olabilir ne istiyorsanız. 
Sonra bir lazeri var, çok güçlü bir lazer. 10 cm - 15 cm mercekle onu sıvının içine 
odaklıyor. Sıvı ne oluyor, ısınmaya başlıyor. Metal parçacığa vuruyor ve bulanık 
olmaya başlıyor. Yani sıvı renk değiştiriyor. O bulanık sıvı önceki gösterdiğim şu 
renklere dönüşüyor. Çok ilginç bir şekilde parçacık boyutunu kontrol edemiyor. Ama 
her metalden size 10 nano metrelik parçacık yapabiliyor, 8 nano metrelik parçacık 
yapabiliyor ya da 12 nano metre. Bunları ölçüyoruz UNAM’da özel aletleriyle ve 



 10

parçacıklar neredeyse hepsi serik küresel parçacıklar. Yani nasıl oluyorsa o lazer 
vurduğu zaman metal parçaya, nasıl oluyor da hepsi küresel çıkıyor bu nano 
parçacıkların üstünden yani garip şekillerde çıkmıyorlar. Biz onun için bu nano 
akışkanı yaptığımız zaman parçacığın şeklinden gelen bir bozukluk ölçmediğimizi 
hani tahmin ediyoruz ve burada tabi metaller çok hassas Terahertz’e şöyle bir şey 
bekliyorduk. Kırılma indisi dedim, ben size. Işık metallerden geçmiyor hani görünür 
dalga boyu yansır genelde. Biz böyle düşünmeyiz metallerinde o zaman kırılma indisi 
burada görürsünüz 400-180 çok çok yüksek kırılma indisleri var, metallerin bu 
Terahertz bölgesinde. Direkt yansıyor, Terahertz dalga boyları.  Şimdi sıvının kırılma 
indisi de belli 1-1.5, yani ışık hızının çok az yavaşlatıyor. Bunlar çok farklı değiştiriyor. 
Tabi buradaki düşünmediğimiz olay şu nano olunca metaller artık kırılma indisleri 
böyle düşünmemek lazım, bunlar büyük parça metaller için bu kırılma indislerini 
yazdık. Şimdi ne oluyor, ne bekliyoruz? Sıvıdan Terahertz geçiyorsa şu mavi sıvıdan 
geçen Terahertz’se, nano sıvıdan daha geç gelmesini beklerim. Çünkü nanolu sıvının 
kırılma indisi daha yüksek olacak. Kırılma indisi daha yüksek olacağı için Terahertz 
bulgusu daha yavaşlayacak. Ben Terahertz’li akışkanın şuralarda çıkmasını 
bekliyordum. Ondan sonra şöyle bir eğri oldu geriye gitti. Yani nano akışkanı 
koyduğum zaman Terahertz ileriye gideceğine şurada kırmızıyla gördüğünüz çok az 
bir fark tabi bunu çok hassas bir şekilde tarıyoruz, geriye gitti. Şimdi bu geriye gitmesi 
çok ilginç bir şey, burada kırılma indisini gösteriyoruz, değişkenliğini. Yani kırılma 
indisinde frekansa göre çok fazla bir değişkenlik burada birazcık belirgin oluyor. 
Burada soğurmasında hiç farklı bir değişiklik yok, yani direkt kırılma indisinde bir 
geriye kayma oluyor.  
 
Gümüşe baktık, o nano metrede gümüş parçacıklar var. Gümüşte ilginç bir şekilde 
hiç kaymayı görmedik. Bakıra baktık, bakırda var. Parçacık boyutu neredeyse aynı 
yani dediğim gibi bunları pek kontrol edemiyoruz. Yani şimdi böyle bir şeyde 
karşılaştığımız beklenmedik bir sonuç, yani burada teori size hemen cevap vermiyor, 
böyle bir teoride bulamazsınız. 1998’de Superluminal Terahertz Pulses, Superluminal 
demek beklenilen ışık hızından daha da hızlı gidiyor. Işık hızından hızlı değil burada, 
demin mesela suda beklenilen hız yarısı kadar ışık hızının ama yarısı kadar gitmiyor, 
işte üç bölü dört kadarıyla gidiyor. Yani beklenilenden daha hızlı gidiyor. Bir adam 
makale basmış, bundan dört sene sonra bir tane daha makale bastı. Ama bu 
makalenin yanlış olduğunu anlattılar. Yarı iletken bir yüzeyden ışık geçerken eksi faz 
kayması uğrayabilir. Eksi faz kayması da bu geriye kayma gibi görüyorsunuz. Aslında 
orada ışık hızı değişmiyor, faz değiştiği için bir geriye kayma oluyor. Neden bakırda 
oldu da gümüşte olmadı? Şöyle bir sonuç çıkıyor: Bakırda bir oksitlenme olayından 
etkileniyoruz. Bakır gümüşe göre agregasyon yapıyor. Yani gümüş nano parçacıkları 
aldığınız zaman gümüş nano parçacıkları toplanmıyorlar. Yani onlar bu 10 nano 
metre boyutunda ayrı ayrı kalıyorlar. Ama muhtemelen bakır nano parçacıklarında 
bunlar toplanmaya başlıyorlar, böyle gruplaşıyorlar içeride kenetleniyorlar birbirlerine 
ve yani Terahertz dalga boyları daha hassas görmesini sağlıyorlar ve bakırda bunu 
görüyoruz.  
Biz kırılma indisi bilgileri ve soğurma bilgilerini kullanarak malzemem 
karakterizasyonu yapıyoruz, bu çok önemlidir. Frekans aralığına bakıyoruz. 
Elektriksel karakterizasyonu yapıp Terahertz hakikaten bu cihazların kontak almadan 
elektriksel verimliliğini ölçmek için yeterli bir teknik olduğunu gösterdik, yani yine de 
%50’lik bir fark olsa bile. Güneş gözelerinde foton uyarı dediğimiz, yani ışık öncesi ve 
sonrası yaptığımız ölçümlerde bir verimlilik ve farklılık gözlemledik. Bu nano akışkan 
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sıvılardan ilginç sonuçlar bulup yani beklenmedik sonuçlar gördük. Bunları işte bir 
şekilde açıklıyoruz, ama daha çok çalışma yapmamız gerekiyor.  
 
Atılım Üniversitesi Fizik Bölümü Yrd. Doç. Dr. Filiz Korkmaz: Ben biraz daha 
biyolojik yapıyla ilgili ışınlarla sormak istiyorum, aslında o konuyla çok 
çalışmıyorsunuz, ama bildiğiniz kadarıyla. Suyun çok büyük bir absorptionu var 
bildiğimiz kadarıyla isopropanol buna göre çok daha iyi, o zaman biyolojik örnekle 
isopropanolla çalışamayız. O zaman kristalizemi etmemiz gerekiyor, nasıl 
çalışacağız?  
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Altan: Şimdi Terahertz çok ince su tabakalarından işte 10 
mikron incelikten geçerse sorun çok fazla olmuyor ve hassas bir biçimde ölçüm 
alabiliyoruz. Mesela böylelikle biz Triptofan’a bakmıştık, bir proteine. Ona su içinde 
bakmadık, Metanol’da baktık. Bazen metanol kullanıyoruz, hani proteinler için tam 
bozmuyor.  
 
Yrd. Doç. Dr. Filiz Korkmaz:  Aminoasit için değil ama protein için bozuyor.  
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Altan: Ama hücreler gibi baktıkları zaman o çalışmalardaki 
canlı sistemlere yani böyle bir 10 mikron tabakada bakıyorlar. O zaman sorun 
olmuyor.  
 
İkinci bir teknikte şöyle malzemeyi böyle diklemesine koymuyorlar. Terahertz Dalga 
Kılavuzu bildiğimiz dalga kılavuzları gibi değil, daha da kolay, iki tane metal plakayı 
nokta 1 milimetrelik aralıkla üst üste koyuyorsunuz ve bu bir Terahertz Dalga 
Kılavuzu oluyor. İçinden tek mod geçiyor, Terahertz çok ilginç bir biçimde darbenin 
şekli bozulmuyor. Bozulmadığı içinde frekans bilgisi içinde kalıyor. Böyle tek modlu 
geçtiği içinde şimdi o sıvı siz bir plakanın üstüne sürüyorsunuz. O çok ince tabakadan 
geçiyor, ama hem de aşağıda olduğu için daha da etkileşim mesafesini 
arttırabiliyorsunuz, çok fazla kayba da uğramıyor. Böylelikle camlardan spektroskobik 
ölçüm alabiliyorsunuz.  
 
Yrd. Doç. Dr. Filiz Korkmaz: Bizim FTR alanında kullandığımız ATR diye bir şey 
var, ona benziyor galiba. 
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Altan: Ona çok benziyor, evet. Bunu Terahertz alanında 
kullanmaya başladılar. Hatta metal plakaları koyduktan sonra soğutabiliyorsunuz, 
sistemde yani bunlar nasıl değişiyor ısıyla ya da ısıtabiliyorsunuz. Yani mesela 
görüntüleme de birleşik uygulamalara girmek istiyoruz.  
 
Suya hassasiyeti deri kanseri teşhisinde kullanılıyor. Bu kanser yani çok önceki 
safhalarda gelişmeden metafize olmadan teşhis etmek mümkün oldu bu Terahertz 
tekniğiyle; çünkü suya hassas. Bu tip kanserlerde çok su biriktiriyor. Su biriktirdiği için 
yandaki dokulardan ayırt edebiliyor, yani sırf suya hassas olduğu için Terahertz. 
Onun dışında yanık tedavi de mesela Terahertz sistemleri Amerika’da California 
eyaletinde medikal uygulamalarda kullanılıyor. Mesela üçüncü derecede yanıklar bu 
bandajları kaldırmak istemiyorlar; çünkü o yanık hemen enfeksiyon kapabilir. Onun 
için bandajların üstünden Terahertz’le bandajın altından bakıyorlar, iyileşme süreci ne 
hat safhada diye. Böyle Terahertz sistemleri geliştirildi, yani görüntüleme amacıyla. 
Ama biyolojik olarak DNA karakterizasyon çalışmaları var, Terahertz’le o kadar 
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başarılı değil. Kasla yağ dokusu, yani kas dokusuyla yağ dokusu arasındaki farklılığı 
görebiliyor, Terahertz yağ hücreleri kas hücreleri arasında.  
 
Yrd. Doç. Dr. Filiz Korkmaz: Corst kuvvetlerde çalışıyorsunuz galiba, değil mi onun 
dışında tamamen Terahertz transfer eden cam hariç sıvı malzemelerle çalışabilmek 
için başka malzeme var mı?  
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Altan: Yani bütün plastikler transparan camlarda kayıp olur, 
yani frekans bilgisi toplamak istiyorsanız. Yani ya plastik olacak, frekansı 
kaybetmemek için yüksek frekansları ya da corst olması lazım.  
 
Yrd. Doç. Dr. Filiz Korkmaz: Yani sıvının ana parçacıklarına baktığınız her şey 
plastik kaplarda o zaman öyle mi? 
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Altan: Yok bunlar corstta. Ama mesela silisyum’da slikon da 
olabilir böyle bir hafıza yaparsınız. Yani Terahertz slikondan da iyi geçiyor. Ama 
böyle camdan çok iyi geçmiyor, yüksek frekanslar emiliyor.  
 
Soru: Soğurmadan bahsettik. Burada mesela kristal silisyum tamam mı bir güneş 
gözesini karakterizasyonundan bahsettiniz. Peki, bunda soğurma nasıl oluşuyor? 
Yani sonuçta burada çok düşük enerjili durum var. Silisyumda 1.12 elektron volt 
olduğunu düşünürsek. 
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Altan: Şimdi yarı iletkenlere baktığımızda iletken ve yalıtkan 
bandı vardır, bir de her yarı iletkenin içinde bu kendisine öz bir elektron yoğunluğu 
olan bir materyal. Bu elektron yoğunluğu da santimetre küp başına 
1011mertebelerindedir. Bu elektronlar şimdi orada aslında durmuyorlar. Yani aslında 
orada intrabel dediğimiz bant içi geçiş yapabiliyorlar. Yani orada bir enerji halleri var, 
ama bunları kontünyus, yani öyle discrete enerjiler değil, yani ayrı ayrı enerji değil 
bunlar. Kontünyus gibi düşün burası bant değil, ama içeride böyle bir ışın gelince 
milimetre volt cihazına orada enerji emebiliyor onu. Yani enerjinin biraz oynaması için 
bir yer oluyor. Bu yani içindeki olan elektronlardan geliyor. Terahartz geldiği zaman 
böyle hiçbir bant geçişi olmuyor, yani bant içindeki oynamalar bunlar.  
  
 
 
 
 
 


