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ÖNSÖZ 

 
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 

antibiyotiklere karşı direnç kazanmış bakterilerin neden olduğu hastane enfeksiyonuna bağlı 

ölüm ve hastalıkların önüne geçmek amacıyla bu enfeksiyonlara neden olan bakterileri yok 

edebilecek ve/veya yayılmalarını engelleyebilecek antibakteriyel kaplama malzemelerinin 

üretimi üzerine yoğunlaşılmıştır. Yapılan literatür taramasında yoğun bakım ve ameliyathane 

birimlerinde en yaygın bulunan bakteri türlerinden olan Staphylococcus aureus (S. Aureus) 

ve Escherichia coli (E. coli) patolojik bakterilerini yok etmek için kullanılacak malzemelerin 

aynı zamanda üstün fotokatalitik aktivite sergileyen malzemeler olduğu tespit edilmiştir. Proje 

kapsamında yapılan çalışmalarda termal dayanıklılıkları, mekanik dayançları, biyo-uyumlu 

yapıları ve düşük maliyetleri sayesinde grafen bazlı sistemler seçilmiştir. Grafenin polar ve 

apolar çözücülerde çözünürlüğünün düşük olmasından dolayı kaplama malzemesi olarak 

grafen oksit (GO) kullanımı öne çıkmaktadır. GO’nun indirgenmesi ile edilen indirgenmiş 

grafen oksit (rGO) ise oksidatif streslerin etkisi ile bakterileri öldürmekte GO’ya göre daha 

etkin davranması beklendiği için kompozit üretiminde rGO kullanılmıştır.  

 

Grafen bazlı malzemelerin antibakteriyel özellik göstermeleri, görünür ışık altında fotokatalitik 

etki sonucunda serbest radikaller oluşturarak bakterileri öldürülmesine dayanmaktadır. 

Ancak görünür ışık altında oluşacak elektron-boşluk çiftinin hızlı bir biçimde tekrar birleşmesi 

grafenin antibakteriyel kaplama malzemesi olarak kullanımında en önemli dezavantajıdır. Bu 

problemin üstesinden gelebilmek için biyoaktif nano parçacıklar ya da ışık duyarlı 

malzemelerle grafenin kimyasal modifikasyonu yapılmaktadır. Nano parçacık olarak en 

yaygın kullanılan metallerden gümüş ve altının pahalı oluşu nedeni ile bu elementlerle yapılan 

kaplamaların büyük ölçeklerde uygulanmaları sınırlıdır. Işık duyarlı malzemelerle grafenin 

kimyasal modifikasyonunda seçilen malzemelerin özellikleri önemlidir. Titanyum dioksit 

(TiO2) ve çinko oksit (ZnO) şimdiye kadar en yaygın şekilde kullanılan ışık duyarlı 

malzemedir. Fakat TiO2 ve ZnO’nun güneş ışığının çok az bir kısmının kullanılmasına elverişli 

olmaları nedeniyle rGO ile kompozit oluşturacak alternatif malzeme arayışları sürmektedir.  

 

Çinko-kalay-oksit (Zn2SnO4, ZTO)’in ters spin yapısı, iyi elektron hareketliliği ve yüksek 

elektrik iletkenliği gibi özellikleri rGO ile oluşturduğu kompozit yapının fotokatalitik özellik 

göstermesi proje kapsamında rGO’un antibakteriyel özelliğini geliştirecek yarı iletken 

malzeme olarak seçilmesini sağlamıştır. Ayrıca, ZTO-rGO kompozit yapısına Mn ve Co gibi 

metal iyonlarının düşük konsantrasyon oranlarında aşılanması sonucunda kompozit yapının 

antibakteriyel aktivitesinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Mn ve Co ilavesinin en önemli etkisi 
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UV ve görünür ışık altında fotokatalitik aktiviteyi ve böylece antibakteriyel etkinliği artıracak 

şekilde ZTO-rGO kompozit yapıda oluşacak elektron-boşluk çifti sayısını arttırması ve aynı 

zamanda oluşan bu çiftlerin tekrar birleşimini azaltacak etki sağlayarak fotokatalitik etkinliği 

ve böylece antibakteriyel özelliği geliştirmesidir. 

 

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda TÜBİTAK desteği ile “LABORATUVAR CİHAZI 

ALIMI” kalemi dahilinde bulunan 13570 TL’lik bütçe ile UV ışık altında fotokatalitik aktivitelerin 

belirlenmesi amacıyla şekilde görülen reaktörün satın alımı gerçekleştirilmiştir. Proje 

kapsamında yapılan tüm UV ışık fotokatalitik aktivite testleri bu reaktörde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Sekil 1. UV ışık altında foto katalitik aktivite tayininde kullanılan foto reaktör. 

  



 

iii 
 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖNSÖZ .................................................................................................................................... i 

İÇİNDEKİLER ....................................................................................................................... iii 

ŞEKİL LİSTESİ ..................................................................................................................... vi 

ÇİZELGE LİSTESİ ............................................................................................................... xv 

KISALTMALAR .................................................................................................................. xvi 

ÖZET .................................................................................................................................. xvii 

ABSTRACT ......................................................................................................................... xix 

1. GİRİS .............................................................................................................................. 1 

2. LİTERATÜR ÖZETİ ........................................................................................................ 2 

2.1. Grafenin genel özellikleri ......................................................................................... 3 

2.2. Grafenin indirgenmesi ................................................................................................ 4 

2.2. Çinko-Kalay Oksit (Zn2SnO4, ZTO) ............................................................................ 8 

2.3. Yarı İletken Metal Oksit Nanoparçacıkların Sentez Yöntemleri ve PC Uygulamaları 12 

2.4. Hidrotermal yöntem .................................................................................................. 13 

2.4.1. Hidrotermal yöntemin tarihsel gelişimi ............................................................... 13 

2.4.2. Hidrotermal yöntemin çalışma mekanizması ..................................................... 14 

2.4.3. Hidrotermal yöntem ile sentezlenen malzeme sistemleri ve kullanım alanları .. 15 

2.5. PC Uygulamalar ....................................................................................................... 16 

2.5.1. PC mekanizma .................................................................................................. 17 

2.5.2. PC aktiviteyi etkileyen faktörler .......................................................................... 18 

2.6. ZTO-rGO kompozit yapılar ........................................................................................ 19 

3. METAL AŞILANMIŞ rGO: MATERYAL VE YÖNTEM .................................................... 21 

3.1. Grafit tozunu ön oksitleme: ....................................................................................... 22 

3.2. Ön oksitlenmiş grafit tozunun grafene oksitlenmesi (grafit-GO) ............................... 23 

3.3.  Grafen oksidi pullandırma işlemi: ............................................................................. 24 

3.4. Grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit eldesi (GO-rGO) ....................................... 25 

3.5. rGO’ya metal katkılama işlemi .................................................................................. 26 



 

iv 
 

4. METAL AŞILANMIŞ rGO: SONUCLAR ve TARTIŞMA ................................................. 28 

5. ZTO NANOPARÇACIKLAR: MATERYAL VE YÖNTEM ................................................ 48 

5.1. Çözelti hazırlığı ......................................................................................................... 48 

5.2. Nanoparçacıkların elde edilmesi ........................................................................... 50 

5.3. Farklı deneysel parametrelerin ZTO nanoparçacıkların sentezine etkisi ........ 52 

5.4. Karakterizasyon ....................................................................................................... 54 

5.4.1. Yapısal analizler ............................................................................................... 54 

5.4.2. Morfolojik analizler ............................................................................................ 54 

5.4.3. Optik analizler ................................................................................................... 55 

5.4.4. PC aktivitelerin belirlenmesi ............................................................................ 56 

6. ZTO NANOPARÇACIKLAR: ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA ..................... 57 

6.1. ZTO Nanoparçacıkların Yapısal ve Morfolojik Özellikleri .................................. 57 

6.2. Reaksiyon sıcaklığının etkisi .................................................................................. 60 

6.3. Başlangıç kimyasalların konsantrasyon oranının etkisi ..................................... 72 

6.4. pH etkisi ..................................................................................................................... 77 

6.5. Süre etkisi ................................................................................................................. 80 

6.6. Çözücü ortamının etkisi .......................................................................................... 82 

6.7. ZTO Nanoparçacıkların Fotokatalitik Aktivitelerinin Belirlenmesi .................... 85 

6.7.1. DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların UV ışığı altında PC 

aktivitesinin incelenmesi ................................................................................................. 86 

6.7.1.1. Boya çözeltisi içerisine eklenen katalizör miktarının PC aktiviteye etkisi

 ........................................................................................................................................ 89 

6.7.1.2. Farklı zaman aralıklarında ölçüm almanın PC aktiviteye etkisi ............. 93 

6.7.1.3. Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların UV 

ışığı altında sergilediği PC aktivitesi ......................................................................... 94 

6.7.1.4 DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların UV ışık altında PC 

kararlılıklarının incelenmesi ....................................................................................... 98 

6.7.2. DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların görünür ışık altında 

PC aktivitesinin incelenmesi ........................................................................................ 100 

7. METAL AŞILANMIŞ rGO:ZTO NANO KOMPOZITLER: MATERYAL VE YÖNTEM ... 116 



 

v 
 

8. METAL AŞILANMIŞ rGO:ZTO NANO KOMPOZITLER: ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE 
TARTIŞMA ......................................................................................................................... 117 

8.1. ZTO-rGO kompozitler ve rGO miktarının kompozit yapısına etkisi ........................ 117 

8.2. Kompozit yapıda rGO miktarının UV ışık altında PC aktiviteye etkisi ..................... 118 

8.3. ZTO-rGO-M (M= Mn ve Co) kompozitlerin yapısal ve morfolojik analizleri ............ 124 

8.4. ZTO-rGO-M kompozitlerin UV ışık altında PC aktiviteye etkisi .............................. 131 

8.4.1. ZTO-rGO-Mn kompozitlerin UV ışık altında PC aktiviteye etkisi ..................... 131 

 ...................................................................................................................................... 135 

8.4.2 ZTO-rGO-Co kompozitlerin UV ışık altında PC aktiviteye etkisi ....................... 135 

8.5. ZTO-rGO-M kompozitlerin görünür ışık altında PC aktiviteye etkisi ....................... 139 

8.5.1. ZTO-rGO-Mn kompozitlerin görünür ışık altında PC aktiviteye etkisi .............. 139 

8.5.3. ZTO-rGO-Co kompozitlerin görünür ışık altında PC aktiviteye etkisi .............. 144 

8.6. ZTO-rGO-M kompozitlerin antibakteriyel test sonuçları ......................................... 150 

9. KAYNAKLAR ................................................................................................................. 157 

PROJE ÇIKTILARI ............................................................................................................ 170 

 



 

vi 
 

ŞEKİL LİSTESİ 

Şekil 2. 1. ZTO’nun uygulama alanlarının şematik gösterimi ................................................ 9 

Şekil 2. 2. ZTO’nun a) yarı kararlı (ZnSnO3) peroksit ve b) kararlı (Zn2SnO4) kübik spinel 

yapısı [Baruah ve Dutta, 2011]. ........................................................................................... 10 

Şekil 2. 3. Deneylerde kullanılan a) hidrotermal ünite ve b) ünitenin şematik gösterimi [Kaya 

vd., 2016]. ............................................................................................................................ 15 

Şekil 2. 4. Yarı iletken bir malzemede gerçekleşen PC mekanizmanın şematik çizimi [Sarıbel, 

2017]. .................................................................................................................................. 18 

 

Şekil 3. 1. Grafit tozunun ön oksitleme işlemi. ..................................................................... 22 

Şekil 3. 2. Ön oksitlenme sonucu elde edilen grafit tozunun Hummers metodu ile oksitlenme 

yapılarak GO eldesi için uygulanan deney basamakları. .................................................... 23 

Şekil 3. 3. Bilyeli öğütme işlemi ile grafen oksit eldesi. ....................................................... 24 

Şekil 3. 4. Ultrasonikatör cihazı ile grafen oksit eldesi. ....................................................... 24 

Şekil 3. 5. Sodyum( Na) ile indirgeme işlemi. ...................................................................... 25 

Şekil 3. 6. Hidrazin ile indirgeme deneyi ............................................................................. 26 

Şekil 3. 7. Grafen oksitin indirgenmesi ve metal katkılama ................................................. 27 

 

Şekil 4. 1. Grafit ve ön oksitleme sonucu elde edilen GO’ya ait XRD grafikleri. .................. 28 

Şekil 4. 2. Oksitleme ve oksitleme işlemi sonrası bilyeli öğütme ve ultrasonikatör işlemlerine 

maruz bırakılan GO’lere ait XRD grafikleri. ......................................................................... 29 

Şekil 4. 3. Oksitleme, bilyeli öğütme ve ultrasonikatör işlemlerine aitRaman grafikleri. ...... 30 

Şekil 4. 4. Oksitleme, bilyeli öğütme ve ultrasonikatör işlemlerine ait FTIR grafiği. ............ 31 

Şekil 4. 5. Na ile indirgeme işlemine ait XRD grafiği ........................................................... 32 

Şekil 4. 6. Na ile indirgeme işlemine ait Raman grafiği ....................................................... 32 

Şekil 4. 7. Na ile indirgeme işlemine ait FTIR grafiği ........................................................... 33 

Şekil 4. 8. Hidrazin ve borane ammonia denaylerine ait XRD grafiği .................................. 34 

Şekil 4. 9. Hidrazin ve borane ammonia denaylerine ait raman grafiği ............................... 35 

Şekil 4. 10. Hidrazin ve borane ammonia denaylerine ait FTIR grafiği. .............................. 35 

Şekil 4. 11. rGO sem görüntüleri a) 500 nm-5.0 kV b) 1µm-5.0 Kv c) 500 nm-5.0 kV ........ 36 

Şekil 4. 12. rGO ait EDX grafiği ........................................................................................... 36 

Şekil 4. 13. a) GO, b) rGO, c) Co-katkılı rGO d) Mn-katkılı rGO’ya ait TEM görüntüleri, e) Co-

katkılı rGO’ya ait SEM görüntüsü (500nm-5.0 kV)  d) Mn-katkılı rGO’ya SEM görüntüsü 

(200nm-5.0 Kv) .................................................................................................................... 37 



 

vii 
 

Şekil 4.14. %0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 oranlarında kobalt (Co) katkı yapılarak elde edilen a) 

XRD, b) Raman ve c) FTIR grafikleri. .................................................................................. 38 

Şekil 4.15. %0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 oranlarında mangan (Mn) katkı yapılarak elde edilen a) 

XRD, b) Raman ve c) FTIR grafikleri. .................................................................................. 39 

Şekil 4. 16. Grafen oksit (GO), indirgenmiş grafen oksit (rGO), %1 Co ve Mn katkılı yapıların 

XPS analizi a) (C1s) ve b) (O1s); c) Kobalt ve d) Mangan yüksek çözünürlük bölgeleri. .... 41 

Şekil 4. 17. Raman grafikleri; a) GO, rGO ve Co-rGO b) Mn-rGO. ..................................... 43 

Şekil 4. 18. XRD grafikleri a) GO, rGO ve kobalt katkılı rGO, b) mangan katkılı rGO. ........ 45 

Şekil 4. 19. SEM görüntüleri ; a,b,c,d,e,f,g,h sırasıyla GO, rGO, %5 Co katkılı, %1 Co katkılı, 

%0.8 Co katkılı, %0.6 Co katkılı, %0.4 Co katkılı ve %0.2 Co katkılı (500nm-5.0 kV) ........ 46 

Şekil 4. 20. SEM görüntüleri ; a,b,c,d,e,f,g,h sırasıyla GO, rGO,%5 Mn katkılı, %1 Mn katkılı, 

%0.8 Mn katkılı, %0.6 Mn katkılı, %0.4 Mn katkılı ve %2 Mn katkılı (500nm-5.0 kV) ......... 47 

 

Şekil 5. 1. a) Çinko asetat dihidratın ve b) kalay (IV) klorit pentahidratın sulu solüsyonu ... 49 

Şekil 5. 2. a) Kalay klorür solüsyonunun çinko asetat solüsyonuna damlatılması, b) NaOH’ın 

ana solüsyona ilavesi ve c) ana solüsyonun pH değerinin ölçülmesi .................................. 49 

Şekil 5. 3. a) Ana solüsyonun teflona aktarılması ve b) teflonun hidrotermal üniteye 

yerleştirilmesi ....................................................................................................................... 50 

Şekil 5. 4. a) Reaksiyon tamamlandıktan sonra oluşan nanoparçacıkların teflonun tabanına 

çökelmesi ve b) kurutma işleminin ardından sentezlenen ZTO nanoparçacıkların agat havan 

yardımıyla öğütülmesi ......................................................................................................... 51 

Şekil 5. 5. Hidrotermal yöntem ile sentezlenen ZTO nanoparçacıkların üretim şeması ...... 52 

Şekil 5. 6. PC aktivitelerin ölçülmesinde kullanılan a) UV ve b) görünür ışık sistemi .......... 56 

 

Şekil 6. 1. Başlangıç kimyasal konsantrasyonu Zn:Sn:OH=2:1:8, hidrotermal ünite sıcaklığı 

180 °C ve 24 saatte ve pH 8,0’de sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait XRD kırınım deseni

 ............................................................................................................................................ 58 

Şekil 6. 2.  Başlangıç kimyasal konsantrasyonu Zn:Sn:OH=2:1:8, hidrotermal ünite sıcaklığı 

180 °C ve 24 saatte ve pH 8,0’de sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait FT-IR spektrumu

 ............................................................................................................................................ 60 

Şekil 6. 3. Hidrotermal yöntem ile 160, 180 ve 200 ̊C’de 24 saatte sentezlenen ZTO 

nanoparçacıklara ait XRD deseni ........................................................................................ 62 

Şekil 6. 4. Farklı sıcaklıklarda (180 ve 200 ̊C) sentezlenen numunelerin XRD desenleri, 

2θ=~24-32o arası genişletilmiş XRD desenleri ve  (110) SnO2 piki ile (220) ZTO piki arasındaki 

relatif pik şiddeti değerleri .................................................................................................... 63 



 

viii 
 

Şekil 6. 5. 160,180 ve 200 ̊C’de 24 saatte sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait FT-IR 

spektrumu ............................................................................................................................ 65 

Şekil 6. 6. 160 ve 180 ̊C’de sentezlenen numunelere ait a) yüzey analizi ve yüksek 

çözünürlüklü XPS bölgesel spektrumları b) Zn(2p), c) O(1s) ve d) Sn(3d) sinyalleri .......... 66 

Şekil 6. 7. a) 160, b) 180 ve c) 200 °C’de 24 saatte hidrotermal reaktörde sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların SEM görüntüsü ...................................................................................... 67 

Şekil 6. 8. 180 °C’de 24 saatte hidrotermal reaktörde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların a) 

düşük büyütmeli ve b-c) yüksek çözünürlüklü TEM görüntüsü ........................................... 67 

Şekil 6. 9. Farklı sıcaklıklarda (160, 180 ve 200 ̊C) sentezlenen nano yapıların a-c) düşük ve 

d-f) yüksek çözünürlüklü TEM görüntüleri ve g) 180  ̊C’de sentezlenen numunenin yüksek 

çözünürlüklü TEM görüntüsü ............................................................................................... 69 

Şekil 6. 10. 180 ̊C ve 24 saatte sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait EDS analiz sonucu

 ............................................................................................................................................ 70 

Şekil 6. 11. a) 325 nm’de her üç sıcaklık için verilen PL spektrumları ve b) 180, c) 200, d) 

160 ̊C,  hidrotermal sıcaklıklarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların oda sıcaklığındaki 

farklı dalga boylarına sahip ışın kaynakları (λ = 310 nm, 325 nm ve 333 nm) kullanılarak elde 

edilen PL spektrumları ......................................................................................................... 72 

Şekil 6. 12. Farklı konsantrasyon denemelerinde (Zn:Sn:OH=2:1:8-9) (110) SnO2 ile (220) 

ZTO piki arasındaki relatif pik ilişkisini gösteren XRD kırınım deseni .................................. 74 

Şekil 6. 13. Başlangıç kimyasal konsantrasyon oranı Zn:Sn:OH=2:1:9 olarak hazırlanan ve 

180 ̊C, 24 saatte hidrotermal reaktörde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların SEM görüntüsü

 ............................................................................................................................................ 74 

Şekil 6. 14. Farklı konsantrasyon denemelerinde (Zn:Sn:OH=2:1:8-9) (180 ̊C, 24 saat ve 

pH=8,0) sentezlenen ZTO nanoparçacıkların PL grafikleri ................................................. 75 

Şekil 6. 15. Başlangıç kimyasal konsantrasyonu 2:1:9 olarak sentezlenen (180 ̊C, 24 saat ve 

pH=8,0) sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait FTIR spektrumu ....................................... 76 

Şekil 6. 16. Farklı pH denemelerinde (pH =7,6-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0) SnO2 ile (220) ZTO piki 

arasındaki relatif pik ilişkisini gösteren XRD desenleri ........................................................ 77 

Şekil 6. 17. Farklı pH denemelerinde (pH =7,6-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0) 180 ̊C’de ve 24 saatte 

hidrotermal reaktörde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların SEM görüntüsü ...................... 78 

Şekil 6. 18. Farklı pH denemelerinde (pH =8,0-9,0-10,0) 180 ̊C’de ve 24 saatte hidrotermal 

reaktörde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların TEM görüntüsü ......................................... 79 

Şekil 6.19. a) Farklı pH denemelerinde (pH=8,0, 9,0 ve 10,0) sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların PL grafikleri, b) pH=9,0’da sentezlenen nanoparçacıkların UV absorpsiyon 



 

ix 
 

grafiği ve c) bant boşluğunun belirlenmesi için ışın enerjisine karşı çizilen (αhv)2 grafiği (Tauc 

yöntemi) ............................................................................................................................... 80 

Şekil 6.20. Farklı süre denemelerinde  (24,30 ve 36 saat) ) 180 ̊C’de sentezlenen (110) SnO2 

ile (220) ZTO piki arasındaki relatif pik ilişkisini gösteren XRD kırınım desenleri ................ 81 

Şekil 6.21.  a) 24, b) 30 ve c) 36 saatte (pH=9,0 ve T=180 °C)  hidrotermal reaktörde 

sentezlenen ZTO nanoparçacıkların SEM ve TEM görüntüleri ........................................... 81 

Şekil 6.22. Farklı çözücü ortamlarında hidrotermal yöntemle sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların XRD deseni ............................................................................................ 83 

Şekil 6. 23. Hidrotermal yöntemle farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların SEM görüntüleri ..................................................................................... 84 

Şekil 6.24. Hidrotermal yöntemle farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların düşük büyütmeli ve yüksek çözünürlüklü TEM görüntüleri .................... 84 

Şekil 6.25. RhB (C28H31ClN2O3) boyar maddesinin a) kimyasal yapısı ve b) 5 ppm’lik sulu 

çözeltisinin görüntüsü .......................................................................................................... 85 

Şekil 6.26. 5 ppm’lik RhB boyar maddesinin katalizör yokluğunda, UV-C ışığı altında 

gerçekleşen PC bozunum sonucunda spektrumunda zamanla meydana gelen değişimin 

grafiği ................................................................................................................................... 86 

Şekil 6.27. RhB boyar maddesinin a) 30 mg ZTO nanoparçacıkları varlığında UV-C ışığı 

altında PC bozunum spektrumu ve b) zamanla renginde meydana gelen değişimin fotoğrafı

 ............................................................................................................................................ 87 

Şekil 6.28. DI-su ortamında sentezlenen farklı miktarlarda ZTO nanoparçacıkların ilavesiyle 

RhB boyar maddesinin 180 dakika boyunca UV-C ışığına maruz bırakılmasıyla gerçekleşen 

bozunum spektrumu ve oranı .............................................................................................. 91 

Şekil 6.29. a) DI-su ortamında sentezlenen farklı miktarlarda ilave edilen ZTO 

nanoparçacıkları için hesaplanan kinetik oran sabitleri ve b) katalizör miktarı ile bozunum 

reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiği .............................................................. 92 

Şekil 6.30. DI-su ortamında sentezlenen 40 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında, UV-C ışığı 

altında, farklı zaman aralıklarında alınan ölçümler sonucunda RhB’de meydana gelen 

bozunum spektrumları ......................................................................................................... 93 

Şekil 6.31. DI-su ortamında sentezlenen 40 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında, RhB boyar 

maddesinin 180 dakika boyunca UV ışığına maruz bırakılması sonucunda elde edilen 

bozunum spektrumları ......................................................................................................... 94 

Şekil 6.32. a) DI-su:Etanol, b) DI-su:Propanol, c) DI-su:Metanol, d) DI-su:Etilen glikol 

ortamında sentezlenen 40 mg ZTO nanoparçacıkları varlığında, RhB boyar maddesinin 180 

dakika UV ışığına maruz bırakılması sonucunda elde edilen bozunum spektrumları ......... 95 



 

x 
 

Şekil 6. 33. Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkları varlığında, RhB 

boyar maddesinin 120 dakika UV ışığına maruz bırakılması sonucunda elde edilen bozunum 

oranları ................................................................................................................................ 97 

Şekil 6.34. a) Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkları için hesaplanan 

kinetik oran sabitleri, b) çözücü ortamı ile bozunum reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki 

kolon grafiği ve c) foto bozunumun 120. dakikasında RhB boyar maddesinde meydana gelen 

renk değişiminin fotoğrafları ................................................................................................ 97 

Şekil 6.35. ZTO nanoparçacıkların UV altında gerçekleştirilen birbirini tekrarlayan 10 deney 

boyunca RhB boyasını bozma davranışlarını gösteren UV spektroskopi sonuçları ve boya 

çözeltisinin farklı test surelerinde anlık görüntüleri. ............................................................. 99 

Şekil 6. 36. ZTO nanoparçacıkların RhB boyasına karşı tekrarlayan 10 fotokatalitik kararlılık 

test sonucu. (Not: ayni nanoparçacıklar kullanılarak her biri 240 dakika suren test sonuçları 

grafiğe çizilirken toplam sure olacak şekilde çizilmiştir). ................................................... 100 

Şekil 6.37. RhB boyar maddesinin fotokatalizör yokluğunda ve DI-su ortamında sentezlenen 

40 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında görünür ışık altında 180 dakika sonunda meydana 

gelen PC bozunum spektrumu .......................................................................................... 101 

Şekil 6.38. a-b) Işık kaynağından 11 cm ve c-d) 13 cm uzaklıktaki 40 mg DI-su ortamında 

sentezlenmiş ZTO katkılı RhB çözeltisinin bozunum spektrumu ve renginde meydana gelen 

değişimin fotoğraflanması ................................................................................................. 102 

Şekil 6.39. Boya çözeltisi ile ışık kaynağı arasındaki 11 ve 13 cm uzaklıktaki mesafede RhB 

çözeltisinde zamanla meydana gelen bozunum oranlarının grafiği ................................... 103 

Şekil 6.40. DI-su ortamında sentezlenen farklı miktarlarda ZTO nanoparçacıkların ilave 

edilmiş RhB boya çözeltisinin 240 dakika boyunca görünür ışığa maruz bırakılması 

sonucunda elde edilen bozunum spektrumları .................................................................. 104 

Şekil 6.41. a) DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında, boya 

ile ışık kaynağı arasındaki mesafenin 13 cm olduğu durumda RhB’nin görünür ışık altında 

sergilediği bozunum spektrumları ve b) zamanla boya çözeltisinin renginde meydana gelen 

değişimin fotoğraflanması ................................................................................................. 105 

Şekil 6.42. a) DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıklarından farklı miktarda ilave 

edilen boya çözeltisi için hesaplanan kinetik oran sabitleri ve b) katalizör miktarı ile bozunum 

reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiği ............................................................ 106 

Şekil 6.43. DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkları varlığında, RhB boyar 

maddesinin 180 dakika boyunca UV ve görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde 

edilen bozunum oranları arasındaki ilişki .......................................................................... 107 



 

xi 
 

Şekil 6.44. DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında RhB boyar 

maddesinin görünür ışık altında; a) asidik (pH=5,15), b) nötr (pH=7,24) ve c) bazik 

(pH=10,30) ortamda meydana gelen bozunum spektrumları ............................................ 108 

Şekil 6.45. DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkların farklı pH ortamlarında 

RhB çözeltisine ilave edilmesi sonucunda zamanla meydana gelen bozunumun değişimi

 .......................................................................................................................................... 109 

Şekil 6.46. DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkların ilave edildiği boya 

çözeltisinin 400 dakika boyunca görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen 

bozunum spektrumları ....................................................................................................... 110 

Şekil 6.47. a) DI-su:Etanol, b) DI-su:Metanol, c) DI-su:Etilen glikol, d) DI-su:Propanol 

ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkları varlığında, RhB boyar maddesinin 400 

dakika boyunca  görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen bozunum 

spektrumları ....................................................................................................................... 111 

Şekil 6.48. Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların varlığında, RhB 

boyar maddesinin 400 dakika boyunca görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde 

edilen bozunum oranları .................................................................................................... 112 

Şekil 6.49. a) Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların için 

hesaplanan kinetik oran sabitleri ve b) çözücü ortamı ile bozunum reaksiyon oran sabiti 

arasındaki ilişki kolon grafiği .............................................................................................. 113 

Şekil 6.50. UV ışığı altında ZTO nanoparçacıkların ve SnO2 nano çubukların bant yapısının 

şematik gösterimi .............................................................................................................. 114 

 

Şekil 8. 1. 60 mg rGO içeren ZTO-rGO’ya ait XRD grafiği. ............................................... 117 

Şekil 8. 2. a) rGO ve b) ZTO-rGO kompozite ait TEM görüntüleri. .................................... 118 

Şekil 8. 3. 360 mg ZTO’nun farklı miktarlarda rGO’lar ile oluşturduğu kompozitlerin UV-C 

ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen bozunum spektrumları. .......................... 120 

Şekil 8. 4. Farklı miktarlarda rGO içeren ZTO-rGO kompozitlerin ilavesiyle RhB boyar 

maddesinin 180 dakika boyunca UV-C ışığına maruz bırakılmasıyla gerçekleşen bozunum 

davranışları. b) Kinetik çalışmaları ve c) rGO miktarı ile bozunum reaksiyon oran sabiti 

arasındaki ilişki kolon grafiği .............................................................................................. 122 

Şekil 8. 5. Farklı oranlarda Mn aşılanmış ZTO-rGO-Mn kompozitlere ait XRD kırınım 

desenleri. ........................................................................................................................... 124 

Şekil 8. 6. Farklı oranlarda Co aşılanmış ZTO-rGO-Co kompozitlere ait XRD kırınım 

desenleri. ........................................................................................................................... 125 



 

xii 
 

Şekil 8. 7. rGO-ZTO ve %0.8-%1.0 Mn ve Co aşılanmış ZTO-rGO-M kompozit numunelere 

ait Raman analiz sonuçları. ............................................................................................... 126 

Şekil 8. 8. Farklı büyütmelerde çekilmiş ZTO-rGO-%1Mn kompozitin TEM görüntüleri. ... 127 

Şekil 8. 9. %1 Mn aşılanmış ZTO-rGO-Mn kompozisyonunun TEM elemental haritalama 

görüntüsü a-b) haritalama yapılan bölge, c) tüm elementler, d)C, e)Mn, f)Zn, g)O ve h)Sn.

 .......................................................................................................................................... 128 

Şekil 8. 10. Farklı büyütmelerde çekilmiş ZTO-rGO-%1Co kompozitin TEM görüntüleri. . 129 

Şekil 8. 11. %1 Co aşılanmış ZTO-rGO-Co kompozisyonunun TEM elemental haritalama 

görüntüsü a-b) haritalama yapılan bölge, c)tüm elementler, d)C, e)Co, f)Zn, g)O ve h)Sn.

 .......................................................................................................................................... 130 

Şekil 8. 12. ZTO-rGO-Mn kompozitlerin UV-C ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen 

bozunum spektrumları. Atomik olarak a) % 0.2 Mn, b) % 0.4 Mn, c) % 0.6 Mn, d) % 0.8 Mn, 

e) %1.0 Mn ve f) % 3.0 Mn aşılanmış ZTO-rGO-M kompozitler. ....................................... 132 

Şekil 8. 13. Farklı oranlarda Mn aşılanmış rGO içeren kompozitleri içeren ZTO-rGO-Mn 

kompozitlerin RhB boya çözeltilerinin UV ışık altında fotokatalitik aktivite tayinleri esnasında 

anlık görüntüleri. ................................................................................................................ 133 

Şekil 8. 14. Farklı miktarlarda Mn içeren ZTO-rGO kompozitlerin ilavesiyle RhB boyar 

maddesinin 180 dakika boyunca UV-C ışığına maruz bırakılmasıyla gerçekleşen bozunum 

davranışları. b) detaylı inceleme amacıyla a’daki seklin 120-180 dakika arası görüntüsü, c) 

Kinetik çalışmaları ve c) Mn miktarı ile bozunum reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon 

grafiği ................................................................................................................................. 135 

Şekil 8. 15. ZTO-rGO-Co kompozitlerin UV-C ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen 

bozunum spektrumları. Atomik olarak a) % 0.2 Co, b) % 0.4 Co, c) % 0.6 Co, d) % 0.8 Co, e) 

%1.0 Co ve f) % 3.0 Co aşılanmış ZTO-rGO-Co kompozitler. .......................................... 136 

Şekil 8. 16. Farklı oranlarda Co aşılanmış rGO içeren kompozitleri içeren ZTO-rGO-Co 

kompozitlerin RhB boya çözeltilerinin UV ışık altında fotokatalitik aktivite tayinleri esnasında 

anlık görüntüleri. ................................................................................................................ 137 

Şekil 8. 17. Farklı miktarlarda Co içeren ZTO-rGO kompozitlerin ilavesiyle RhB boyar 

maddesinin 180 dakika boyunca UV-C ışığına maruz bırakılmasıyla gerçekleşen bozunum 

davranışları. b) detaylı inceleme amacıyla a’daki seklin 120-180 dakika arası görüntüsü. 138 

Şekil 8. 18. ZTO-rGO-Mn kompozitlerin görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde 

edilen bozunum spektrumları. Atomik olarak a) % 0.4 Mn, b) % 0.6 Mn, c) % 0.8 Mn, d) % 

1.0 Mn ve e) %3.0 Mn aşılanmış ZTO-rGO-M kompozitler. .............................................. 140 



 

xiii 
 

Şekil 8. 19. Farklı oranlarda Mn aşılanmış rGO içeren kompozitleri içeren ZTO-rGO-Mn 

kompozitlerin RhB boya çözeltilerinin görünür ışık altında fotokatalitik aktivite tayinleri 

esnasında anlık görüntüleri. .............................................................................................. 141 

Şekil 8. 20. Farklı miktarlarda Mn aşılanmış rGO içeren ZTO-rGO-Mn kompozitlerin ilavesiyle 

RhB boyar maddesinin 400 dakika boyunca görünür ışığına maruz bırakılmasıyla 

gerçekleşen bozunum davranışları. b) Kinetik çalışmaları ve c) rGO miktarı ile bozunum 

reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiği ............................................................ 143 

Şekil 8. 21. ZTO-rGO-Co kompozitlerin görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde 

edilen bozunum spektrumları. Atomik olarak a) % 0.4 Co, b) % 0.6 Co, c) % 0.8 Co, d) % 1.0 

Co ve e) %3.0 Co aşılanmış ZTO-rGO-M kompozitler. ..................................................... 145 

Şekil 8. 22. Farklı oranlarda Co aşılanmış rGO içeren kompozitleri içeren ZTO-rGO-Co 

kompozitlerin RhB boya çözeltilerinin görünür ışık altında fotokatalitik aktivite tayinleri 

esnasında anlık görüntüleri. .............................................................................................. 146 

Şekil 8. 23. Farklı miktarlarda Co aşılanmış rGO içeren ZTO-rGO-Co kompozitlerin ilavesiyle 

RhB boyar maddesinin 400 dakika boyunca görünür ışığına maruz bırakılmasıyla 

gerçekleşen bozunum davranışları. b) Kinetik çalışmaları ve c) rGO miktarı ile bozunum 

reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiği ............................................................ 147 

Şekil 8. 24. rGO ve ZTO emdirilmiş numuneler. ................................................................... 150 

Şekil 8. 25. 10mg/mL olarak hazırlanmış %1.0 Co ve %1.0 Mn aşılanmış ZTO-rGO-M 

kompozitlerin antibakteriyel test sonuçları. ........................................................................ 151 

Şekil 8. 26. E. coli bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Mn içeren ZTO-rGO-Mn numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları. ........................................................................................................................... 152 

Şekil 8. 27’da S. Aureus bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Mn içeren ZTO-rGO-Mn numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları görülmektedir. Mn aşılanmış kompozit numuneler Şekil 8.25’de verilen gram negatif 

E. coli bakterisine karşı gösterdiği antibakteriyel aktivitenin aksine Şekil 8.26’da da görüleceği 

üzere gram pozitif bir bakteri olan S. Aureus’a karşı disk-difüzyon yöntemi ile belirlenebilecek 

düzeyde etkin bir antibakteriyel aktivite sergilememiştir. Bakteri türüne karşı değişen 

antibakteriyel aktivite değeri literatürde de gözlemlenmiştir. Petr Suchomel ve ark.’nin 2015 

yılında AgBr ve Ag nanoparçacıkların gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı göstermiş 

oldukları antibakteriyel aktiviteleri incelenmişler ve AgBr ve Ag’nin bakterine türüne bağlı 

olarak farklı antibakteriyel etki gözlemlemişlerdir. ............................................................. 153 



 

xiv 
 

Şekil 8. 28. S. Aureus bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Mn içeren ZTO-rGO-Mn numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları. ........................................................................................................................... 153 

Şekil 8. 29. E. coli bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Co içeren ZTO-rGO-Co numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları. ........................................................................................................................... 154 

15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Mn içeren ZTO-

rGO-Mn numunelerinin E. coli bakterisine karşı antibakteriyel test sonuçları Şekil 8. 30’de ve 

S-aureus bakterisine karşı antibakteriyel test sonuçları Şekil 8. 31’de görülmektedir. Ancak 

disk-difüzyon yöntemi ile yapılan testlerde Co aşılanmış numenlerde aktif bir antibakteriyel 

aktivite gözlemlenmemiştir. ............................................................................................... 154 

Şekil 8. 32. S-aureus bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Co içeren ZTO-rGO-Co numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları. ........................................................................................................................... 155 

 



 

xv 
 

ÇİZELGE LİSTESİ 

Çizelge 2. 1. Hidrotermal yöntemle sentezlenen yüksek performanslı malzeme sistemleri ve 

uygulama alanları [Byrappa ve Yoshimura, 2012]. .............................................................. 16 

 

Çizelge 3.1. Ön oksitleme ve oksitleme işleminde kullanılan kimyasallar ........................... 22 

 

Çizelge 5. 1. Çözelti hazırlığı sırasında kullanılan kimyasalların listesi ............................... 48 

Çizelge 5. 2. ZTO nanoparçacıkların sentezi sırasında uygulanan farklı parametreler ....... 53 

 

Çizelge 8. 1. Farklı oranlarda rGO (30, 60 ve 90 mg) içeren ZTO-rGO kompozitlerin UV ışık 

altındaki bozunum değerleri ve k sabitleri. ........................................................................ 121 

Çizelge 8. 2. Farklı oranlarda Mn aşılama metali içeren ZTO-rGO-Mn kompozitlerin UV ışık 

altındaki bozunum değerleri. ............................................................................................. 134 

Çizelge 8. 3. Farklı oranlarda Co aşılama metali içeren ZTO-rGO-Co kompozitlerin UV ışık 

altındaki bozunum değerleri. ............................................................................................. 138 

Çizelge 8. 4. Farklı oranlarda Mn aşılama metali içeren ZTO-rGO-Mn kompozitlerin görünür 

ışık altındaki bozunum değerleri. ....................................................................................... 144 

Çizelge 8. 5. Farklı oranlarda Co aşılama metali içeren ZTO-rGO-M kompozitlerin görünür 

ışık altındaki bozunum değerleri. ....................................................................................... 148 

Çizelge 8. 6’da bu asamaya kadar çalışılan farklı oranlarda aşılama metali (Co ve Mn) içeren 

tüm ZTO-rGO-M kompozitlerin UV ve görünür ışık altındaki bozunum değerleri karşılaştırma 

yapılabilmesi amacıyla birada listelenmiştir. ..................................................................... 149 

Çizelge 8. 7. Farklı oranlarda aşılama metali (Co ve Mn) içeren ZTO-rGO-M kompozitlerin 

UV ve görünür ışık altındaki bozunum değerleri. .............................................................. 149 

Metal konsantrasyonunun etkisinin incelenebilmesi için %0.8 Mn içeren ZTO-rGO-Mn 

numunesinin de E. coli bakterisine karşı antibakteriyel testi yapılmıştır. Şekil 8.25’de 

görüldüğü üzere %0.8 Mn içeren numune içinde kompozit konsantrasyonu 25 mg 

kompozit/mL olarak uygulandığında bakterilerin olduğu bölgenin 15 mg kompozit/mL’den 

geniş olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca E. coli bakterisine karşı yapılan antibakteriyel testten 

çıkarabilinecek bir diğer sonuç ise %1.0 Mn aşılamanın %0.8 Mn’dan daha etkin 

antibakteriyel etki göstermesidir. Bu sonuç önceki bölümlerde bulunan ve Çizelge 8. 8’de 

listelenen fotokatalitik sonuçlarla uyum içindedir. .............................................................. 152 

 

 



 

xvi 
 

KISALTMALAR 

atm  :    Atmosfer basıncı 
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CVD  : Kimyasal buhar biriktirme 

D  : Kristal boyutu (nm) 

DI-su  :    Deiyonize su 

dak  : Dakika 

EDS  : Enerji dağılımlı X-ray spektroskopisi 

eV          : Elektronvolt 

FT-IR  : Fourier dönüşümlü kızılötesi spektrometresi  

g          : Gram 

JCPDS : Toz kırınım standartları ortak komitesi 

M  : Molarite 

mg          : Miligram 

mL  : Mililitre 

nm                   : Nanometre 

PC  : Fotokatalitik 

PL            : Fotolüminesans  

ppm         : Milyonda bir 

PVD  : Fiziksel buhar biriktirme 

rpm         : Dakikadaki devir sayısı 

SEM         : Taramalı elektron mikroskobu 

RhB  : Rodamin B 

TEM  : Geçirimli elektron mikroskobu 

USP                   : Ultrasonik sprey piroliz 

UV  : Ultraviyole 

VB                 : Değerlik bandı 

ZTO  : Çinko-kalay oksit 

XPS          : X-ışını fotoelektron spektroskopisi 

XRD              : X-ışını kırınımı 
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ÖZET 

 

Gerçekleştirilen projenin genel amacı, antibakteriyel malzeme üretim süreçleri üzerinde 

yoğunlaşan, yapısal ve fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesidir. 

Bu genel amaç kapsamında yapılan çalışmalarda yeni nesil çinko kalay oksit (Zn2SnO4, ZTO) 

ile metal aşılanmış indirgenmiş grafen oksittin (rGO-M, M=Mn-Co) oluşturduğu kompozitler 

(ZTO-rGO-M) sentezlenmiştir. Kompozitlerin hastane ortamında bulunan bakterilere karşı 

gösterecekleri antibakteriyel özellikle doğru orantılı olan fotokatalitik aktivitelerindeki 

değişimler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Son olarak en iyi fotokatalitik aktivite gösteren 

kompozit kompozisyonlarının antibakteriyel aktivite testleri gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışmalar üç aşamada gerçekleştirilmiştir; 

 Projenin ilk bölümünde modifiye edilmiş Hummers yöntemi ile oksitlenmiş grafitin bilyeli 

öğütme işlemiyle kısmi indirgenmesi sonucunda grafen oksit (GO) elde edilmiştir. GO 

kimyasal indirgenme reaksiyonuna maruz bırakılıp tamamıyla indirgenmesi sağlanarak 

rGO sentezlenmiştir. Son olarak rGO yapısına düşük oranlarda (% 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 

ve 1.0) Co ve Mn metal ilavesi yapılarak rGO–M’lerin üretimi gerçekleştirilmiştir  

 Projenin ikinci bölümü ise ZTO nano yapıların hidrotermal yöntem kullanılarak 

sentezlenmesini kapsamaktadır. Yüksek kristalliğe sahip ZTO nano yapılar kontrollü ve 

tekrarlanabilir bir yöntem olan hidrotermal yöntemle sentezlenebilmesi için gerekli 

optimum deneysel şartlar sistematik bir deney çalışması ile belirlenmiştir. Sentezlenen 

ZTO nano yapılara sentez sıcaklığı, süresi, başlangıç kimyasallarının konsantrasyon 

oranı, çözelti pH’ı ve çözücü ortamı gibi deneysel parametrelerin etkisi incelenmiştir.  

 Optimum sentez şartlarında üretilen ZTO nanoparçacıkların hem UV ve hem de görünür 

ışık altında Rodamin B (RhB) boyasına karşı fotokatalitik aktiviteleri detaylı bir şekilde 

incelenmiştir.  Aktivite tayinlerinde ZTO nanoparçacıkların UV ışık altında 120 dakikada 

RhB boyasının %97.9’unu bozarken görünür ışıkda 400 dakikada boyanın %88.2’sini 

bozduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçların ZTO nanoparçacıkların fotokatalitik aktivitelerini 

inceleyen literatürdeki çalışmalarla kıyaslandığı zaman oldukça iyi sonuçlar olduğu 

görülmektedir. 

 Projenin son bölümü ise uygulamaya yönelik olup önceki iki bölümde belirlenen optimum 

özelliklere sahip rGO-M ve ZTO nano yapılar ile ZTO-rGO-M kompozitlerin hidrotermal 

yöntemle üretilmesini içermektedir. Bu bölümde ayrıca ZTO-rGO-M kompozitlerin 

fotokatalitik aktivitelerinin belirlenmesi ve optimum fotokatalitik aktivite gösteren 



 

xviii 
 

kompozit kompozisyonunun S. Aureus ve E. coli bakterilerine karşı aktivitelerini 

belirlemek amacıyla antibakteriyel testlerinin yapılmasını kapsamaktadır. ZTO–rGO 

yapılarının fotokatalitik aktiviteleri incelendiğinde ise ZTO–rGO’nun fotokatalitik 

aktivitesinin saf ZTO’ya kıyasla oldukça iyileştiği ve metal aşılamanın fotokatalitik 

aktiviteyi optimum aşılama miktarına (%1.0) kadar arttırıcı özellik gösterdiği 

gözlemlenmiştir. 

Ж Projenin genel amacı doğrultusunda kompozit yapıların antibakteriyel testleri disk 

difüzyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda optimum antibakteriyel 

özellik sağlayan kompozisyonun 25 mg kompozit/mL konsantrasyonunda hazırlanan 

%1.0 Mn aşılanmış ZTO–rGO–Mn olduğu belirlenmiştir. Antibakteriyel testlerden elde 

edilen sonuçlara göre ZTO–rGO-M kompozit yapıların ZTO–rGO kompozitlerle 

kıyaslandığında bakterilere karşı daha aktif özellik sergilese de genel olarak zayıf bir 

antibakteriyel aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Bu durumun disk difüzyon yönteminin 

suda çözünen malzemelere daha uygun olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Antibakteriyel özelliklerin daha doğru belirlenebilmesi için uygulanan disk difüzyon 

yöntemi yerine; kompozitlerin ve bakterilerin solüsyon içerisinde dağıtıldıktan belirli bir 

süre sonra solüsyonda kalan bakteri sayısının sayılması esasına dayanan çözelti-bazlı 

bir yöntemle antibakteriyel özelliklerin belirlenmesi planlanmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: Çinko-kalay oksit, Hidrotermal yöntem, rGO-ZTO kompozit, 

Fotokatalitik aktivite, Antibakteriyel özellik 
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ABSTRACT 

 

The general purpose of the implemented project is the development of advanced materials 

which concentrate on antibacterial material production processes, and that gain structural 

and functional features. Within the context of this general purpose, new generation ZTO–

rGO–M (M: Metal; Mn, Co) has been synthesized.  The changes in the photocatalytic 

activities of the synthesized composite structures which are directly proportional to the 

antibacterial property against the bacteria in the hospital environment were examined in 

detail. Finally, antibacterial activity tests of the composite compositions which exhibit the best 

photocatalytic activity were performed. 

The works within the context of the project were implemented in three parts; 

 In the first part of the project, GO was obtained as a result of the partial reduction with 

ball milling process of the graphite which was oxidized by the modified Hummers method. 

rGO was synthesized  by ensuring the completely reduction of GO which was exposed 

to chemical reduction reaction. Also, production and characterization of the rGO-Ms were 

implemented with adding Co and Mn metals to the rGO structure at low concentrations 

(0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0 %) in the first stage of the project. In order to investigate the 

effect of the metal concentration, 3.0% Co and Mn doping experiments were also 

performed in the studies of this part although it was not in the project proposal.  

 Second part of the project includes the synthesis of Zn2SnO4 (ZTO) nanostructures using 

hydrothermal method.  In accordance with this purpose, high crystalline ZTO 

nanostructures were synthesized by hydrothermal method which is a controlled and 

repeatable method. Before the composite production, optimum conditions which are 

required for the ZTO production were defined with a systematic experiment study. In this 

regard; effect of the experimental parameters such as synthesis temperature, rate of the 

concentration, pH of the solution on the synthesized ZTO nano structures were 

investigated. Synthesized ZTOs were characterized by in detail structurally by XRD, 

FTIR, XPS and XRF, morphologically by SEM and TEM, optically by UV and PL 

spectroscopies. Photocatalytic activities of ZTO nanoparticles produced under optimum 

synthesis conditions were investigated in detail. The photocatalytic activities were 

examined against Rhodamine B dye under both UV and visible light. In the photocatalytic 

activity determinations, it was observed that ZTO nanoparticles synthesized by 

hydrothermal method decomposed 99.9% of RhB dye in 180 minutes under UV light and 

98.8% of RhB dye after 400 minutes under visible light.   It was seen that these results 
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are quite good when they are compared with the studies in the literature examining the 

photocatalytic activities of ZTO nanoparticles. 

 The last part of the project contains the production by hydrothermal method of rGO-M, 

ZTO nanostructures and ZTO-rGO-M composites with optimum properties which were 

determined in the previous two parts. This part also includes the determination of the 

photocatalytic activities of ZTO-rGO-M composites and performing antibacterial tests to 

determine the activities of the composite composition showing optimum photocatalytic 

activity against S. Aureus and E. coli bacteria.  

Ж When the photocatalytic activities of ZTO-rGO structures were examined it was observed 

that when the ZTO creates composite (ZTO – rGO) with rGO, the photocatalytic activity 

has improved considerably compared to pure ZTO.  In composites made with Co and 

Mn doped rGOs, the best photocatalytic activity was observed in the samples containing 

1.0% Co and Mn addition.  

Ж In accordance with the general purpose of the project, antibacterial tests from 

ZTO-rGO-M composite structures were performed with disk diffusion method. 

Antibacterial features of these samples were determined against S. Aureus and E. coli 

bacteria. it was determined that ZTO-rGO-M composite structures exhibit more active 

antibacterial feature against S. Aureus and E. coli bacteria compared to ZTO-rGO 

composites. 

Ж Within the general purpose of the project, antibacterial tests of composite structures were 

performed with disk diffusion method. As a result of the studies, it was determined that 

the composition providing optimum antibacterial property was 1.0% Mn grafted ZTO – 

rGO – Mn prepared at 25 mg composite / mL concentration. According to the results 

obtained from antibacterial tests, ZTO-rGO-M composite structures were generally 

shown to have a weak antibacterial activity compared to ZTO-rGO composites, although 

they were more active against bacteria. This is thought since the disk diffusion method 

is more suitable for water-soluble materials. In order to determine the antibacterial 

properties more accurately, instead of the disc diffusion method applied; It is planned to 

determine the antibacterial properties with a solution-based method based on counting 

the number of bacteria remaining in the solution a certain time after the composites and 

bacteria are dispersed in the solution. 

 

Keywords: Zinc-tin oxide (ZTO), Hydrothermal method, rGO-ZTO composite, Photocatalytic 

activity, Antibacterial properties. 



 

1 
 

1. GİRİS 

 

Yapılan proje, ZTO–rGO–M (M: Mn, Co) kompozit yapıların üretimi ve fotakatalitik-

antibakteriyel özelliklerinin incelenmesini kapsamaktadır. Proje kapsamında düşük 

konsantrasyon oranlarında (% 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ve 1.0) metal iyonlarının ilavesi ile ZTO–

rGO–M (M: Mn, Co) kompozit yapılar sentezlenmiştir. UV ve görünür ışık altında en iyi 

fotokatalitik özellik sergileyen kompozit yapıların S. Aureus ve E. coli bakterilerine karşı olan 

antibakteriyel etkileri incelenmiştir.  

 

Bu proje kapsamında,  

 ağırlıkça % 0, 0.2, 04, 0.6, 0.8 ve 1.0 oranlarında Co ve Mn aşılanmış rGO’ların 

sentezlenmesi ve karakterizasyonu, 

 

 hidrotermal yöntemle sentezlenmesi amaçlanan ZTO nanoparçacıkların sentezi 

aşamasında optimum sentez parametrelerinin belirlenmesi, 

 

 sentezlenen ZTO nanoparçacıkların fotokatalitik özelliklerini geliştirecek deneysel 

şartların belirlenmesi, 

 

 ZTO nanoparçacıkların fotokatalitik özelliklerinin buna bağlı olarak da antibakteriyel 

özeliklerinin gelişilebilmesi için rGO-M (M=Co ve Mn) ile kompozit oluşturulması ve 

 

 kompozit yapının fotokatalitik özelliklerinin incelenerek en iyi fotokatalitik aktivite 

sergileyen metal aşılanmış kompozit kompozisyonunun antibakteriyel özeliklerinin 

belirlenmesi hedeflenmiştir. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Hastane enfeksiyonu olarak da bilinen tıbbi bakım ile ilişkili enfeksiyonlar antibiyotiklere 

dirençli bakterilerin çoğalması sonucunda hasta ve hastane personeli için giderek artan bir 

problem haline gelmiştir. Hastane enfeksiyonlarının yayılmasındaki başlıca etmenlerden biri 

bağışıklık sistemi zayıf olan hastaların bulunduğu bebek/erişkin yoğun bakım ve 

ameliyathane gibi ortamlarda yeterli dezenfeksiyon ve sterilizasyonun yapılamamasıdır. 

Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, İnsani Gelişim Raporu’na (United Nations Development 

Programme, Human Development Reports) göre sağlıklı ve uzun bir yaşam, ülkelerin 

gelişmişlik kriterlerini belirleyen en temel üç unsurdan birisidir. Yapılan çalışmalarda dünyada 

her yıl 4 milyondan fazla insanın tıbbi bakım ile ilişkili enfeksiyonlara maruz kaldığı yaklaşık 

210.000 ölümlü vakanın direk olarak hastane enfeksiyonundan kaynaklandığı bulunmuştur 

[James, 2013].  

 

Staphylococcus aureus (S. Aureus) ve Escherichia coli (E. coli) yoğun bakım ve 

ameliyathane birimlerinde en yaygın bulunan bakteri türlerindendir [Hidron vd., 2008, Livshiz-

Riven vd., 2014]. Günümüzde kullanılan antibiyotiklere karşı dirençli bu bakterilerden 

kaynaklı enfeksiyonların tedavisi çok zor, bazı durumlarda da imkânsızdır. Bu açıdan 

bakıldığında son zamanlarda yoğun bakım ve ameliyathane birimlerinde kullanılan 

malzemelerin antibakteriyel malzemelerle kaplanması hastane enfeksiyonlarının oluşumu ve 

yayılımını engellenmesi üzerine yapılan çalışmalar giderek önem kazanmaktadır [Edmiston 

vd., 2006]. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda medikal aletlerin bakterilere karşı dirençli hale 

getirilmesi ve varolan bakterilerin/enfeksiyonların temizlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda atılacak ilk adım, malzeme üzerine patojenik bakteri bağlanmasını önleyecek 

ve kendi kendini dezenfekte edebilecek yüzeylerinin oluşturulmasını sağlayacak yüzey 

kaplamaları oluşturmaktır.  

 

Yapılan literatür çalışması sonucu farklı yüzey kaplama malzemeleri kullanılarak hastane 

ortamında kullanılacak malzemelerin anti-bakteriyel özellik göstermelerinin mümkün olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu amaç kapsamında yapılan anti bakteriyel özellik gösterecek kaplamalar 

(i) yüzeye antibiyotik aşılama, (ii) bakteri ile temas halinde biyoaktif özellik gösterecek 

moleküller (dallanmış polimerler, peptitler vb.) (iii) biyoaktif nano parçacıklar (Ag, Cu, Zn vb.), 

(iv) ışık duyarlı malzemeler (ZnO, TiO2, MnO2, Cu2O, Fe2O3, SnO2 vb) ve (v) karbon-bazlı 

malzemeler (karbon nano tüpler, grafen ve grafit) olarak sınıflandırılabilirler [Campoccia vd., 

2013]. Kaplamada kullanılacak olan antibakteriyel nano malzemenin boyutunun küçülmesinin 
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yüksek yüzey alanı/hacim ilişkisinden dolayı bakteri yerleşmesini engellemede daha etkin 

olduğu gözlemlenmiştir [Raghupathi vd., 2011].  

 

2.1. Grafenin genel özellikleri 

 

Novoselov ve ark.’nın 2004 yılında tek tabakalı grafeni deneysel olarak keşfinden sonra 

grafen bazlı malzemelerin üretimi ve çeşitli uygulama alanlarında kullanımı dikkat çeken bir 

çalışma alanı olmuştur [Novoselov vd., 2004]. Grafen iki boyutlu sıkı istiflenmiş bal-peteği 

kafes yapısında C atomlarının sp2 bağlanması ile oluşturduğu tek atom kalınlığındaki tabaka 

yapısına sahiptir. Düşük ısı direnci ve yüksek bozunurluk özellikleri gösteren diğer organik 

kökenli antibakteriyel malzemelerle karşılaştırıldığında termal dayanıklılıkları, üstün mekanik 

dayançları, biyouyumlu yapıları ve düşük maliyetleri sayesinde grafen biyoelektronik ve 

biyosensörleri de içeren çeşitli teknolojik alanlarda kullanılmaktadır.  

 

Karbon nanomalzemeleri ailesinde grafen bazlı yapılar, görünür ışık altında aktive edilen, 

düşük maliyetli, zararsız doğası, kullanılabilirlik / işlem kolaylığı ve yapının yarı iletkenlerle 

bileşimler oluşturmak için uygunluğu gibi üstün avantajları nedeniyle tercih edilen adaylar gibi 

görünmektedir [An ve Jimmy, 2011]. Novoselov ve ark. 2004 yılında grafeni keşfinden sonra, 

oda sıcaklığında taşıyıcı yüklerin hareketliliği (100 000 cm2V-1s-1) [Mayorov vd., 2011], teorik 

olarak geniş yüzey alanlı olması (2630 m2g-1) [Stoller vd., 2008],  optiksel şeffaflığı [Nair vd., 

2008], mükemmel mekanik dayanım (2,4 ± 0,4 TPa) [Lee vd., 2008] gibi eşsiz özelliklerinden 

dolayı grafen gittikçe daha fazla dikkat çekmektedir. Yüksek ısı iletkenliği (~ 5000 Wm-1K-1) 

[Ghosh vd., 2008], oda sıcaklığında kuantum Hall etkisi [Novoselov vd., 2004] ve elektrik 

akımı yoğunluğunu (108 A cm-2) grafenin diğer üstün özellikleridir. 

 

Tüm bu üstün özellikleri sayesinde grafen bazlı nano malzemeler katalizörler [Fu ve Wang, 

2011], sensörler [Li vd., 2011], nano elektronik cihazlar [Raza, 2012], enerji dönüşümü 

[Bonaccorso vd., 2015] ve su arıtma [Upadhyay vd., 2014] gibi çeşitli alanlarda potansiyel 

uygulamaları için büyük ilgi görmüştür. Ayrıca yakın geçmişte, grafenin fotokatalitik 

uygulamalarına artan bir ilgi vardır [Niu vd., 2012]. 

 

Saf grafenin antibakteriyel kaplama olarak kullanımını sınırlandıran en önemli etmen, polar 

veya apolar çözücülerde çözünmelerini sağlayacak yeterli miktarda fonksiyonel grup 

içermemeleridir. Konios ve ark. çeşitli organik çözücülerde saf grafenin düşük çözünürlük 

göstermesine rağmen oksit formunda (grafen oksit (GO)) yapının kararlı çözeltilerin eldesinin 



 

4 
 

mümkün olduğunu göstermişlerdir [Konios vd., 2014]. Bu tip malzemelerin antibakteriyel 

uygulamalarda kullanılmaları henüz dünyada çok yeni bir çalışma alanıdır. Grafen bazlı 

malzemelerin antibakteriyel kaplama olarak kullanıldığı ilk çalışmada (2010), Hu ve ark., GO 

ve indirgenmiş GO (rGO) nano tabaka ve nano kâğıtların E. coli bakterisine karşı anti 

bakteriyel aktivitesini incelemişler ve sonuç olarak GO ve rGO’nun her ikisinin de bakterileri 

öldürmekte etkili olduklarını bulmuşlardır [Hu vd., 2010].  

 

Yine aynı yıl yapılan bir çalışmada ise, Akhavan ve Ghaderi kimyasal tabakalandırma metodu 

ile paslanmaz çelik altlıklar üzerinde GO ve rGO nanoduvar yapılarını üretmişler ve bu 

yapıların gram pozitif (S. Aureus) ve gram negatif (E. coli) bakterilerine etkilerini 

incelemişlerdir [Akhavan ve Ghaderi, 2010]. Yaptıkları çalışmada GO ve rGO 1 saatlik bakteri 

ile teması sonucunda, GO’da %41 (±8) ve RGO’da %16(±3) E.coli bakterisinin hayatta 

kaldığını gözlemlemişlerdir. S. Aureus bakterisinin yok edilmesinde ise bu malzemelerin daha 

etken davrandığını (GO: %26 (±5), rGO’da %5(±1)) bulmuşlardır. Akhavan ve Ghaderi 

rGO’nun GO’dan daha etkin antibakteriyel özellik göstermesini nanoduvar yapıların negatif 

yüklü kenar kısımları ilişkilendirmişler ve rGO’nun oksidatif stres ile bakterilerin fiziksel 

özelliklerini bozduğu için daha etkin antibakteriyel özellik gösterdiği bulmuşlardır. 

 

 

2.2. Grafenin indirgenmesi 

 

Grafitin grafen okside (GO) kimyasal indirgenmesi, ilk olarak Ruoff’un grubu tarafından 

bildirilen büyük ölçekli grafen elde etmek için etkili ve düşük maliyetli yollardan biridir 

[Stankovich vd., 2006], [Park ve Ruoff, 2009] [Stankovich vd., 2006]. GO, grafit oksitten 

oksitleyici maddeler kullanılarak elde edilebilen, kuvvetli bir şekilde oksitlenmiş bir grafen 

formudur. Grafit oksit, genel olarak konsantre sülfürik asit (H2SO4), sodyum nitrat (NaNO3) 

ve potasyum permanganat (KMnO4) karışımında grafit tozunun oksidasyonunu içeren 

Hummers metodu ile elde edilir [Hummers Jr ve Offeman, 1958]. Oksitlenmeden sonra, GO 

tabakalarından oluşan grafit oksit tabakaları, suyun tabakalar arasında birleşmesini ve 

bunları dağıtmasını sağlayan hidrofiliklik özellik sergiler. Böylece grafit oksidin dökülmesi 

kolaylaştırılır ve sulu ortamda ultrasonik işlemle bir tabaka grafen veya GO üretilir. GO, aşırı 

oksidasyonun neden olduğu hidroksil, epoksit ve karbonil grupları gibi fonksiyonel gruplar 

içeren çeşitli oksijen türlerini içerir. Konjuge yapının işlevselleşmeyle bozulması nedeniyle, 

karbon ve oksijen atomlarının kovalent bağları daha yoğun hale gelir ve tabakanın direnci 

artar, böylece GO iletkenliği azalır. Bu nedenle yüksek iletkenlikli GO elde etmek için daha 
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verimli bir kimyasal indirgeme metodu gerekir. Başka bir deyişle, oksijen içeren grup 

çıkarılarak GO azaltılmalıdır. İndirgenmiş GO (rGO) terimi, kimyasal olarak değiştirilmiş 

grafen, kimyasal olarak türetilmiş grafen veya indirgenmiş grafen olarak atıfta bulunmak için 

kullanılır [Eda ve Chhowalla, 2010]. 

 

Kimyasal, termal veya elektrokimyasal yollarla elde edilebilecek çeşitli GO azaltma 

yöntemleri vardır [Dreyer vd., 2010, Pei ve Cheng, 2012]. Kimyasal yolla rGO elde etmek 

için, hidrazin (N2H4) [Stankovich vd., 2007], hidrokinon (HQ) [Wang vd., 2008] sodyum 

borohidrit (NaBH4) [Shin vd., 2009] ve hidriodik asit (HI) [Moon vd., 2010] gibi indirgeyici 

ajanlar kullanılır. En yaygın kullanılan indirgeyici ajanlardan biri olan hidrazin, fonksiyonel 

grupları uzaklaştırmak için GO'yu azaltmak için indirgemekte kullanılmıştır. Bununla birlikte, 

hidrazin oldukça toksiktir ve saçılma elektronlarına bağlı olarak GO tabakalarının direncini 

artıran C-N gruplarını içerir. Termal indirgeme sırasında GO, gelişen gazlarla bir ısıtma 

işlemine maruz kalır. Epoksi ve hidroksil gruplarının sıcaklıkla ayrışması, grafen tabakalarını 

ayıran yüksek basınçlar üretir [Schniepp vd., 2006, McAllister vd., 2007, Yang vd., 2009]. 

Bununla birlikte, termal indirgeme, grafen levhaların yapısına zarar verir ve kütle kaybına 

neden olur [Schniepp vd., 2006, Pei ve Cheng, 2012]. 

 

Başka bir yöntem, elektronun indirgeyici madde olarak davrandığı elektrokimyasal 

indirgemedir. Elektrokimyasal yaklaşımda, esnek plastik, cam, indiyum kalay oksit ve camsı 

karbon gibi yüzeylerin yüzeyine ince bir GO filmi biriktirilir carbon [Zhou vd., 2009, Toh vd., 

2014]. Referans ve yardımcı elektrotlar yerleştirilir ve elektrokimyasal indirgeme işlemi GO 

üzerinde bir tampon elektrolit içinde siklik-voltammetri ile gerçekleştirilir. GO içindeki oksijen 

içeren fonksiyonel gruplar, çeşitli voltajlar uygulanarak azaltılabilir. 

 

Tek tabakalı olarak üretilen GO ve rGO tabakalarının antibakteriyel kaplama olarak 

kullanımındaki en büyük dezavantaj güneş ışığı altında oluşacak elektron-boşluk çiftinin hızlı 

bir biçimde tekrar birleşmesidir. Bu birleşme serbest radikallerin oluşumunu engelleyeceği 

için yapının fotokatalitik etki altında göstereceği anti bakteriyel özelliğin bozulmasına neden 

olacaktır. Bu sebepten dolayı, grafen bazlı malzemelerin antibakteriyel özelliklerinin 

geliştirilmesi amacıyla kimyasal modifikasyonlarla iletkenlik, boyut ve fonksiyonel grupların 

yoğunluğu gibi çeşitli fizikokimyasal özelliklerin kontrol edilmesi gerekmektedir [Liu vd., 

2011]. 
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Grafenin antibakteriyel özelliklerinin geliştirilmesi için çeşitli biyoaktif metaller ve ışık duyarlı 

metal oksit malzemeler ile kimyasal modifikasyonu sonucunda kompozit yapıların 

sentezlenmesi daha yeni bir çalışma alanı olup bu konuyla yapılan çalışmalar sınırlıdır. Ma 

ve ark., Ag ve GO’nun anti bakteriyel özelliklerinin incelenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada 

E. coli bakterisinin Ag-GO kompozit yapısı ile temasından 10 dakika sonra tüm bakterilerin 

öldüğü, bu sonucun hem saf Ag’den hem de GO’dan daha iyi olduğunu bildirmişlerdir [Ma 

vd., 2011]. Fakat Ag-GO kompozit yapının E. coli bakterisini yok etmesi için gerekli minimum 

inhibitör miktarının yüksek oluşu (200 μg/mL [Zhou vd., 2013]), son zamanlarda 

araştırmacıların grafenin metal oksitlerle modifiyesi üzerine yoğunlaşmalarını sağlamıştır. 

 

Grafenin ışık duyarlı metal oksit malzemelerle (ZnO, TiO2, MnO2, Cu2O, Fe2O3, SnO2 vb.) 

oluşturduğu kompozit yapılar genellikle fotokatalitik malzeme olarak çalışılmasına rağmen 

günümüzde bu kompozit yapıların antibakteriyel malzeme olarak kullanılması dikkat çeken 

bir çalışma alanıdır. Grafen-ZnO kompozit yapının 12 saatlik E. coli bakterisi ile teması 

sonucunda bakterilerin büyük oranda yok olduklarını bildirmişlerdir [Kavitha vd., 2012] ve 

kompozit yapı bileşenlerine göre daha iyi antibakteriyel etki göstermektedir [Bhaisare vd., 

2016]. Zhong ve Yun’un yaptıkları çalışmada GO-ZnO kompozit yapının antibakteriyel 

etkinliğini tekli oksijen, hidroksil radikalleri, süper oksit iyonlar ve hidrojen peroksit gibi reaktif 

oksijen yapılarının oluşumu ile açıklamışlardır ve GO-ZnO için gerekli minimum inhibitör 

miktarının GO-Ag’den çok düşük olduğu belirlenmiştir (6.25 μg/mL) [Zhong ve Yun, 2015]. 

Bu sonuç GO’nun ışık duyarlı malzemeler ile yaptığı kompozit yapının daha iyi antibakteriyel 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

 

Grafenin kimyasal modifikasyonunda kullanılabilecek diğer bir metal oksit TiO2’dir. Akhavan 

ve Ghaderi’nin 2009 yılında GO-TiO2 kompozit yapılar üzerine yaptıkları çalışmada kimyasal 

tabakalandırma yöntemi kullanılarak sentezlenen GO tabakaların TiO2 ince filmler üzerine 

çökelterek nanokompozit yapıyı sentezlemişler ve güneş ışığı ışıması altında sulu çözelti 

içinde E. coli bakterisinin indirgenmesinde GO-TiO2 fotokatalizör olarak görev yaptığını 

bildirmişlerdir [Akhavan ve Ghaderi, 2009]. Karimi ve ark., 2014 yılında yaptıkları çalışmada 

grafen-TiO2 kompozit yapıyı pamuk kumaş yüzeye kaplayarak kumaşlarda kendi kendine 

temizleme, mantar önleyici ve antibakteriyel gibi fonksiyonel özelliklerin ortaya çıktığını 

bildirmişlerdir [Karimi vd., 2014].  

 

Genel olarak, grafen-metal oksit bazlı kompozit yapıların antibakteriyel etkinliklerinin her bir 

bileşeninin antibakteriyel etkinliğine göre daha iyi olduğu yapılan çalışmalarda bulunmuştur. 
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Son birkaç yılda yapılan çalışmalarda ise hibrit nanokompozit yapılar sentezlenmeye 

başlanmıştır. Vasilaki ve ark., 2015 yılında üçlü rGO-TiO2-Ag kompozit yapısını üretmişler ve 

bu yapının fotokatalitik özelliklerini incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmada, üçlü hibrit yapının 

her bir bileşeninin sinerjik etkisi sonucunda fotokatalitik etkinliğin artacağını bulmuşlardır 

[Vasilaki vd., 2015]. Benzer sonuçları içermekte olan Pham ve ark., 2015 yılında yaptıkları 

çalışmaya göre Cu ilavesiyle TiO2’nin bant aralığı azalırken ışık enerjisi etkisiyle elektronların 

iletkenlik bandına geçmesi sonucunda havadaki oksijen ile reaksiyona girip süperoksit radikal 

anyonlar ve geride kalan boşlukların su ile etkileşimi sonucunda da hidroksil radikalleri 

oluşmaktadır [Pham vd., 2015]. Oldukça aktif bu radikaller organik atıkların bozunmasını 

sağlamaktadır. Zhong ve Yun’in çalışmasına göre kompozit yüzeyinde aktif radikallerin 

oluşumu sonucunda kompozit yapı antibakteriyel etki göstermektedir [Zhang vd., 2013].  

 

Uzun dönem termodinamik kararlılık, yüksek oksitleme gücü, düşük maliyet ve diğer metal 

oksitlerle karşılaştırıldığında daha az toksik özellik göstermesi TiO2’in fotokatalitik malzeme 

olarak en yaygın Şekilde çalışılan malzeme olmasına neden olmuştur. Fakat pratik 

uygulamalarda TiO2 kullanımının elektron-boşluk çiftinin hızlı birleşmesi ve güneş ışığının az 

bir miktarının kullanılması gibi bazı dezavantajları ticari anlamda hala problem teşkil 

etmektedir. Bu sebeple, antibakteriyel malzeme olarak grafen-metal oksit olarak etkin bir 

Şekilde kullanılabilecek alternatif malzeme arayışı son yıllarda önem kazanmıştır. TiO2 ve 

ZnO dışında kullanılabilecek diğer ışık duyarlı malzemeler WO3, MnO2, Cu2O, Fe2O3, SnO2 

olarak sıralanabilirler. Fakat bu malzemelerde geniş bant boşluklarına sahip olduklarından 

dolayı güneş enerjisinin az bir miktarının kullanılmasına izin vermektedirler. 

 

Alternatif bir malzeme olarak çinko stannat (Zn2SnO4), geniş bant boşluğuna sahip bir 

malzeme olmasına rağmen yapılarında oluşan kusur seviyeleri bant boşluğunun 

ayarlanmasını sağlayan enerji seviyeleri olarak görev yaptıklarından dolayı güneş enerjisinin 

görünür ışık bölgesinde etkin bir Şekilde kullanılabilmektedirler. Zn2SnO4’in bant boşluğu 

enerji değerini yapısında oluşturulacak kusur seviyeleri ile 0.6 eV [Alpuche-Aviles ve Wu, 

2009], uygulanacak ısıl işlemin etkisi ile 0.4 eV [Zhao vd., 2014] oranında kontrol edilmesi 

mümkündür. Bu da Zn2SnO4’in güneş ışınından daha geniş dalga boyunda soğurabilmesini 

sağlayacaktır. Ayrıca, Zn2SnO4’in antibakteriyel etkisini belirlemede optik özellikleri öne 

çıkmaktadır.  
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2.2. Çinko-Kalay Oksit (Zn2SnO4, ZTO) 

 

Sıfır ve bir boyutlu ZnO, SnO2 ve TiO2 gibi ikili yarı iletken oksitler (II–VI, IV–VI) sahip oldukları 

eşsiz özellikler nedeniyle foto katalitik (PC) uygulamalarda, gaz sensörlerinde ve güneş 

pillerinde yaygın Şekilde kullanılmaktadır [Aguedach vd., 2005, Lu vd., 2006, Bora, 2009]. 

Ancak nano teknolojinin aktif araştırmaları sonucunda açığa çıkan yeni malzeme özelliklerine 

uyum sağlayabilecek yarı iletkenlere duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu da A2
IIBIVO4 

formundaki üç bileşenli oksit (II–IV–VI) yarı iletkenlerine duyulan ilgiyi arttırmıştır. Örneğin; 

kadmiyum stannat (Cd2SnO4, CTO) olarak bilinen kadmiyum-kalay oksit ve çinko stannat 

olarak bilinen çinko-kalay oksit gibi üç bileşenli yarı iletkenler üzerine yapılan çalışmalar son 

zamanlarda hız kazanmıştır.  

 

ZTO, ZnO ve SnO2 sistemlerinden oluşan ters kübik spinel yapıya (uzay grubu Fd3m) ve 

geniş bant boşluğuna sahip (Eg=3,6 eV) üç bileşenli, n-tipi bir yarı iletkendir. Yüksek elektrik 

iletkenliği, yüksek e- ve h+ hareketliliği, düşük şiddetteki ışığı emme kabiliyeti ve ilgi çekici 

optik ve elektrik özellikleriyle pek çok farklı uygulama alanı bulunmaktadır. Örneğin organik 

kirliliklerin giderilmesinde fotokatalizör malzeme ve lityum iyon bataryalarında negatif elektrot 

materyali olarak kullanılmasının yanı sıra yanıcı gazları ve nemi algılayan sensörler ve güneş 

hücrelerinde de kullanılmaktadır [Cun vd., 2002, He vd., 2005, Lana-Villarreal vd., 2007, Tan 

vd., 2007]. Buna ek olarak fonksiyonel kaplamalar, fotovoltaik cihazlar ve şeffaf iletken 

elektrotlar gibi daha pek çok sistemde de tercih edilmektedir [Jackson vd., 2005, Miller vd., 

2006, Görrn vd., 2007]. Aynı zamanda kimyasal açıdan ikili oksit sistemlerine göre daha 

kararlı olması ZTO’nun zorlu koşullar içeren uygulamalarda da kullanılabileceğini 

göstermektedir [Zhang vd., 2007]. Sinerjik alev geciktiriciler ve duman söndürücü 

uygulamalar buna örnek olarak verilebilir [Cusack vd., 1989]. ZTO’nun yaygın olarak 

kullanıldığı alanların şematik gösterimi Şekil 2.1’de verilmiştir.  

 

Nano yapıların boyut ve Şekil kontrolü, elektriksel ve optik özellikleri etkilediği için oldukça 

önemlidir [Baruah ve Dutta, 2009]. Son on yılda nano boyuttaki yapı taşlarını kullanarak, daha 

karmaşık yapılı malzeme sistemlerinin sentezlenmesi üzerine olan çalışmalar hız 

kazanmıştır. Bu konuda devam eden çalışmalar nano boyuttaki bu karmaşık yapıların tel, 

çubuk, boru, çiçek, dendrit, şerit gibi çeşitli morfolojilerde sentezlenebildiğini göstermektedir 

[Kuo vd., 2003, Wen vd., 2003, Yan vd., 2003, Zhang vd., 2003]. Fakat bu yapıların sentezi 

günümüzde pahalı ve karmaşık deneysel ekipmanlar gerektirmektedir. Bu da bilim 
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insanlarının deneysel sentez sırasında bazı zorluklarla karşılaşmasına neden olmaktadır 

[Chrissanthopoulos vd., 2007].  

 

 

Şekil 2. 1. ZTO’nun uygulama alanlarının şematik gösterimi 

 

ZTO, çoğunlukla ZnO ve SnO2 tuzları kullanılarak yüksek sıcaklık katı hal reaksiyonlarıyla 

sentezlenmektedir. Bu sentez yönteminin en büyük dezavantajı, farklı ısıl işlem 

programlarının kullanılması sırasında ZnO’nun buharlaşma probleminin olmasıdır [Palmer 

vd., 1997]. Yapılan literatür araştırması sonucunda ZTO nano yapıların, metal veya metal 

oksit tozlarının yüksek sıcaklıkta termal olarak buharlaştırılması ve Zn, Sn hidroksitlerinin 

birlikte çöktürüldükten sonra havada kalsinasyon işlemine tabii tutulmasıyla sentezlendiği 

bilgisine ulaşılmıştır [Chen vd., 2005, Wang vd., 2007, Zhao vd., 2007, Wang ve Xu, 2009]. 

 

ZTO’nun hidrotermal yöntem kullanılarak sentezlenmesiyle ilgili ilk çalışmalardan biri Fang 

ve arkadaşlarının sıcaklık ve konsantrasyon gibi deneysel parametreleri değiştirerek oluşan 

farklı fazları gözlemledikleri çalışmadır [Fang vd., 2001]. Hidrotermal büyüme süreci, kristalin 

çekirdeklenmesi ve bunu takiben büyümesinin su gibi yaygın ve ucuz bir çözücüde kolayca 

gerçekleşmesinden dolayı ilgi çekicidir. Yine bu sentez yöntemiyle ZTO nanoparçacıkların 

farklı mineralleştirici ve katkı maddeleri kullanılarak küp, küre, çubuk gibi çeşitli morfolojilerde 

sentezlenebildiği raporlanmıştır [Rong vd., 2006, Zhu vd., 2006, Lana-Villarreal vd., 2007, 

Tan vd., 2007]. Fiziksel ve kimyasal parametrelerin (sıcaklık, konsantrasyon, katkı maddeleri, 
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süre vb.) kolaylıkla değiştirilebildiği bu yöntemde farklı morfolojiye sahip nano yapıların 

sentezinin mümkün olduğu görülmektedir [Cushing vd., 2004]. Bu da çekirdeklenme ve 

büyüme sürecindeki termodinamik ve kinetik parametrelerin daha kolay kontrol edilmesine 

olanak sağlamaktadır. ZTO nano yapıların hidrotermal yöntem ile sentezi hala yeni 

sayılabilecek bir çalışmadır. Reaksiyonun gerçekleşmesi sırasında sentezlenen nano 

yapıların gelişimi henüz tam olarak anlaşılamadığı için bu konudaki çalışmalara devam 

edilmektedir.  

 

Yapılan literatür araştırması sonucunda ZTO nano yapıların pek çok farklı yöntem ile 

sentezlenebildiği görülmüştür. Termal buharlaştırma,  yüksek sıcaklık kalsinasyonları, 

mekanik öğütme, sol-jel, hidrotermal yöntem, iyon değiştirme reaksiyonları, birlikte çöktürme 

ve elektro-eğirme gibi yöntemler ZTO sentezinde sıkça tercih edilen yöntemlerdir.  

 

ZTO, katı hal reaksiyonuyla sentezlendiği sırada ilk olarak (300-500 ̊C’de) yarı kararlı bir ara 

faz olan ZnSnO3 yapısı oluşmaktadır. Sıcaklık 600 ̊C’nin üzerine çıkarıldığında ise kararsız 

ZnSnO3 fazı termodinamik açıdan kararlı olan Zn2SnO4 fazına dönüşmeye başlamaktadır. 

Şekil 2.2.a’da yarı kararlı formda olan ZnSnO3’ün yüzey merkezli peroksit ve Şekil 2.2.b’de 

ise kararlı Zn2SnO4’ün kübik spinel yapısının şematik olarak gösterimi verilmiştir. ZnSnO3, 

SnO2, Zn2SnO4 fazlarının bir karışımı olan saf ZTO yapısını termal buharlaşma gibi yüksek 

sıcaklık reaksiyonlarıyla elde etmek oldukça zordur. 

 

 

Şekil 2. 2. ZTO’nun a) yarı kararlı (ZnSnO3) peroksit ve b) kararlı (Zn2SnO4) kübik spinel 

yapısı [Baruah ve Dutta, 2011]. 
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Sn ve Zn tozlarına 800 ̊C’nin üzerindeki bir sıcaklıkta katalizör varlığında veya yokluğunda 

termal buharlaştırma yönteminin uygulanmasıyla elde edilen ZTO yapısının nano çubuk ve 

nano duvar şeklinde sentezlendiği görülmüştür [Jie vd., 2004, Chen vd., 2005]. 1998 yılında 

yapılan bir çalışmaya göre kristalin ZnSnO3 yapısının 350 ̊C gibi bir sıcaklıkta lityum stannat 

yapısı kullanılarak iyon değiştirme reaksiyonu ile başarılı bir Şekilde sentezlendiği bildirilmiştir 

[Kovacheva ve Petrov, 1998]. Bu çalışmada iyon değiştirmede kullanılan lityum stannat 

yapısı Li2CO3 ve SnO2 tuzları kullanılarak yüksek sıcaklık katı hal reaksiyonuyla (650-1000 ̊C) 

sentezlenmiştir.   Fu ve arkadaşları, ZTO nanoparçacıklarını başlangıç kimyasalı olarak çinko 

klorür ve kalay klorür tuzlarını kullanarak sol-jel yöntemiyle sentezlediklerini raporlamışlardır 

[Fu vd., 2002]. Burada solüsyonun jel formuna dönüşümüne yardımcı olabilmek için 

mineralleştirici kaynağı olarak NH4OH kullanmışlar ve ardından istenen nano yapıyı elde 

edebilmek için numuneyi 600 ̊C’de kalsine etmişlerdir. Kurz ve arkadaşları, borosilikat ve 

alüminasilikat cam altlıklar üzerinde şeffaf iletken kaplamalarda kullanmak üzere katkılı ZTO 

yapısını yine sol-jel yöntemiyle sentezlemişlerdir [Kurz vd., 2006]. Wang ve arkadaşlarının 

2007 yılında yaptıkları bir çalışmada ise küresel şekilli ZTO nanoparçacıklarını birlikte 

çöktürme yöntemiyle sentezledikleri ve bu yapının fotolüminesans etkisini araştırdıkları 

bilinmektedir [Wang vd., 2007].   

 

Lou ve arkadaşları yaptıkları çalışmada hidrotermal yöntemle homojen ve dar boyut 

dağılımına sahip ZTO nanoparçacıklarını başarılı bir Şekilde sentezlediklerini bildirmişlerdir 

[Lou vd., 2006]. Foletto ve arkadaşları da benzer bir yöntemle ZTO nanoparçacıklarını 

sentezlediklerini ve otoklavın üniteye yerleştirilmeden önce nihai solüsyonun pH değerini 7,5 

olarak sabitlediklerini bildirmişlerdir [Foletto vd., 2010].  

 

Özetle ZTO’nun sentezlenmesi için literatürde pek çok yöntem mevcuttur. Fakat örneğin 

yüksek sıcaklık reaksiyonlarında ZnO’nun buharlaşması, bazı yöntemlerde kalsinasyon 

işlemi gibi ikinci bir ısıl işleme ihtiyaç duyulması yapıda istenmeyen topaklanmaların 

oluşmasına ve termal olarak büyümeye sebep olabileceğinden bu yöntemlerle saf ZTO 

sentezi oldukça zordur. Ayrıca yüksek sıcaklık daha fazla enerji gerektirmektedir. Bu da 

ekonomik açıdan daha fazla maliyete sebep olmaktadır. Tüm bu yöntemler arasında 

hidrotermal yöntem daha düşük sıcaklık (160-200 ̊C gibi) koşullarında istenen yapının 

sentezlenmesine olanak sağladığı için ekonomiktir. Karmaşık ekipmanların olmaması sentez 

sırasında gerçekleştirilecek deneylerin daha kolay kontrol edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Yine hidrotermal yöntemle tek seferde çok fazla toz üretimi mümkün olduğu için seri üretime 

uygun bir yöntemdir. Burada elde edilen tozlar çoğunlukla homojen ve yüksek kristalliğe 
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sahiptir. Sentezlenen tozların boyut ve Şekillerinin pH, sıcaklık, basınç, süre, konsantrasyon 

gibi pek çok deneysel parametre ile kolaylıkla değiştirilebilmesi bu yöntemin bir diğer 

avantajıdır [Fang vd., 2001, Rong vd., 2006, Zhu vd., 2006, Tan vd., 2007, Zeng vd., 2008]. 

Tüm bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda proje çalışmasında hedeflenen ZTO 

nanoparçacıkların sentezi için hidrotermal yöntem tercih edilmiştir. Bu sentez sırasında 

sıcaklık, süre, çözücü ortamı, pH gibi çeşitli parametrelerin nanoparçacık sentezine etkisi 

detaylı bir Şekilde incelenmiş ve en uygun deneysel çalışma şartları belirlenmiştir.  

 

2.3. Yarı İletken Metal Oksit Nanoparçacıkların Sentez Yöntemleri ve PC Uygulamaları 

 

Yarı iletken metal oksitler pek çok farklı alanda kullanılan önemli bir malzeme grubudur. Bu 

malzeme sistemleri geleneksel pek çok uygulamada kullanılmasının yanı sıra ileri teknoloji 

alanlarında da tercih edilmektedir. Bu nedenle sentezlenecek olan malzeme sistemlerinin 

üretim yöntemi, onun kullanılacağı yerde sergilemesi beklenen davranışlarının kontrol 

edilmesi açısından oldukça önemlidir. Yarı iletken malzeme sistemlerinin üretim yöntemi 

maddenin bulunduğu üç faza (katı, sıvı ve gaz) göre sınıflandırılmaktadır. Bu tür 

malzemelerin sentezinde yaygın olarak tercih edilen yöntemlerin başlıcaları şunlardır;  

 Hidrotermal yöntem, 

 Elektro-eğirme yöntemi, 

 Birlikte çöktürme yöntemi, 

 Kimyasal çöktürme yöntemi, 

 Kimyasal buhar biriktirme yöntemi (CVD), 

 Mekano kimyasal yöntem, 

 Sol-jel yöntemi, 

 Püskürtme yöntemi, 

 Isıl yöntem, 

 Elektrokimyasal sentez, 

 Ultrasonik sprey piroliz (USP), 

 Fiziksel buhar biriktirme yöntemi (PVD), 

 Sonokimyasal yöntem, 

 İyon değiştirme reaksiyonları vb. 
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2.4. Hidrotermal yöntem 

 

Bu proje çalışması kapsamında PC uygulamalarda katalist olarak kullanılması hedeflenen 

ZTO nanoparçacıkları farklı çözücü ortamları kullanılarak tek basamaklı bir sentez yöntemi 

olan hidrotermal yöntem ile başarılı bir Şekilde sentezlenmiştir.  

 

2.4.1. Hidrotermal yöntemin tarihsel gelişimi 

 

Jeokimyanın gelişimiyle birlikte adından da anlaşılacağı üzere sulu çözeltilerin kullanıldığı 

hidrotermal yöntem gelişmeye başlamıştır. İngiliz jeolog Sir Roderick Murchison (1792-1871) 

yer kabuğundaki çeşitli kaya ve minerallerin doğal oluşumu sırasında yüksek sıcaklık ve 

basınçta suyun hareketini anlamak için gözlem yapan ilk kişidir. Bu gözlemler sonucunda, 

suyun varlığında yüksek sıcaklık ve basınç koşulları altında, farklı aşamalarda oluşan 

minerallerin çoğunun hidrotermal kaynaklı olduğunu söylemiştir [Byrappa ve Adschiri, 2007].  

 

Literatürde hidrotermal sentez yöntemini ifade etmek için pek çok farklı tanımlama 

kullanılmıştır. Laudise’e göre hidrotermal büyüme, ortam veya ortam şartlarında sulu 

çözeltiden büyüme anlamına gelmektedir [Laudise, 1970]. Öte yandan Lobachev’e göre 

kristalleşmenin, aşırı ısıtılmış sulu çözeltilerde yüksek basınçlarda gerçekleştirildiği bir 

yöntemdir [Lobachev, 2013]. Rabenau’da hidrotermal reaksiyonları, 100 ̊C ve 1 bar basıncın 

üzerindeki ortamlarda gerçekleşen heterojen reaksiyonlar olarak tanımlamıştır [Rabenau, 

1985]. Byrappa’s’ın tanımına göre hidrotermal sentez, sulu bir ortamda oda sıcaklığının 

üzerindeki bir sıcaklık ve 1 atm’den daha büyük bir basınçta gerçekleştirilen heterojen bir 

reaksiyondur. Yoshimura’da hidrotermal sentezi kapalı bir sistemde, sulu çözeltilerde yüksek 

sıcaklık ve yüksek basınç (T>100 ̊C, P>1atm) koşullarında meydana gelen reaksiyonlar 

olarak tanımlamıştır [Yoshimura ve Suda, 1994]. Tüm bu tanımlamalara göre sıcaklık ve 

basınç için alt limit olduğu görülürken bu koşullar için kesin bir değerin olmadığı bilinmektedir. 

Bu konudaki çalışmalar incelendiğinde çoğunun 100 ̊C’nin ve 1 atm basıncın üzerinde 

gerçekleştirildiği görülmektedir [Eral, 2006].  

 

Son birkaç on yılda katı malzemelerin sentezi için yüksek basınç kullanımı oldukça yaygın 

hale gelmiştir. Beketoff, gerçekleştirdiği bir çalışmada hidrojen basıncı altında ısıtılan gümüş 

nitrat çözeltisinden metalik gümüşün çökelerek elde edildiğini göstermiştir. Onun bu 

çalışması yüksek basınç altında gerçekleşen kimyasal bir reaksiyonu inceleme adına yapılan 

ilk çalışmadır [Beketoff, 1859]. Alman kimyager Robert Wilhelm Bunsen, 1830’larda ilk insan 
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yapımı hidrotermalle gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlarla çözücü ortamı olarak su ve 

diğer çözücülerin etkisini incelemiştir. Bu reaksiyonda sulu çözeltiler 200 ̊C’nin üzerindeki 

sıcaklık ve 100 bar’ın üzerindeki basınçlarda, baryum karbonat ve stronsiyum karbonat 

kristallerini oluşturmak üzere kalın duvarlı cam tüplere yerleştirilmiştir. 

 

Hidrotermal yöntem ayrıca Nacken tarafından büyük tek kristalli inorganik malzeme 

sentezinde ve Barrer tarafından da zeolit gibi bileşiklerin sentezinde kullanılmıştır [Nacken, 

1946]. Ayrıca kuvars kristallerin ve moleküler eleklerin üretimini takiben hidrotermal yöntemin 

hem bilimsel hem de teknolojik açıdan yeni uygulama alanlarını bulabilmek için bu alandaki 

çalışmalara devam edilmiştir [Byrappa ve Adschiri, 2007]. 

 

Tüm bu gelişmelerden sonra hidrotermal metot kimyagerler, jeologlar, mineraloglar, fizikçiler, 

seramikçiler, malzeme bilimcileri ve mühendisleri ile hidro-metalurjistler gibi bilimin daha pek 

çok dalıyla ilgilenen bilim insanları tarafından ileri teknoloji malzemelerinin verimli bir Şekilde 

üretilebilmesi adına dikkat çeken bir yöntem haline gelmiştir [Byrappa ve Yoshimura, 2012]. 

Hidrotermal yöntem ile sentezlenen bu gelişmiş malzemeler çoğu zaman iyi tanımlanmış bir 

şekle sahiptir. Parçacık boyutunun kontrol edilmesine olanak sağlaması ve sentezlenen 

yapıların yüksek saflığa sahip olmasından dolayı hidrotermal yöntem ile nanoparçacık 

sentezi avantajlı bir yöntemdir.  

 

2.4.2. Hidrotermal yöntemin çalışma mekanizması 

 

Hidrotermal yöntem, seramik toz malzeme sentezinde yaygın Şekilde tercih edilen, 

reaksiyonların kapalı bir otoklav sistemde gerçekleştiği sıvı hal reaksiyonları grubunda yer 

alan bir üretim yöntemidir. Şekil 2.3.a’da sentez sırasında kullanılan hidrotermal ünitenin 

görüntüsü ve Şekil 2.3.b’de şematik çizimi verilmiştir. Bu yöntem, bir çözücü yardımıyla öncül 

kimyasalların sulu bir çözeltide çözünmesiyle normal şartlar altında (T=25 ̊C, P=1 atm) 

sentezlenmesi mümkün olmayan malzeme sistemlerinin, oda sıcaklığından daha yüksek 

sıcaklık (160-200 ̊C) ve normal atmosferik basınçtan daha yüksek basınç (P≥1 atm) 

koşullarında sentezlenmesine izin vermektedir. Burada normal koşullar altındayken kararsız 

olan fazlar yüksek basınç yardımıyla serbest enerjisinin düşmesi sonucunda kararlı duruma 

geçmektedir.  

 

Hidrotermal sentez sırasında istenen malzeme sistemi sentezlenirken reaksiyonlar 

birbirini takip eden; 
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I. Doğrudan dönüşüm, 

II. Çözünme-çökelme mekanizmalarıyla gerçekleşmektedir. 

 İlk aşama çözelti içerisinde dağıtılan öncül kimyasalların doğrudan faz dönüşümünün 

gerçekleştiği aşamadır. Ardından faz dönüşümüne uğrayan kimyasallar, çözünme ve 

çökelme mekanizmasıyla sırasıyla çözücü içerisinde çözünür, doygunluğa erişir ve çökelir 

[Riman vd., 2002]. 

 

 

Şekil 2. 3. Deneylerde kullanılan a) hidrotermal ünite ve b) ünitenin şematik gösterimi [Kaya 

vd., 2016]. 

 
 
2.4.3. Hidrotermal yöntem ile sentezlenen malzeme sistemleri ve kullanım alanları   

 

Son zamanlarda çeşitli teknolojik gelişmeler sayesinde hidrotermal yönteme duyulan ilgi 

artmıştır. Hidrotermal yöntem ile sentezlenen tozlar, yüksek saflığa ve dar boyut dağılımına 

sahip olan homojen tozlardır. Sentez sırasında sıcaklık, basınç ve süre gibi deneysel 

parametrelerin değiştirilmesiyle istenen kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip toz sentezine 

imkân sağlamasından dolayı sıkça tercih edilmektedir. Geleneksel yöntemlerle 

karşılaştırıldığı zaman hidrotermal yöntem ile karmaşık yapılı sistemlerin sentezi daha düşük 

sıcaklıklarda gerçekleşebilmektedir. Örneğin katı hal reaksiyonlarında ZTO sentezi daha 

yüksek sıcaklıklarda (1000 ̊C gibi) mümkün iken hidrotermal yöntem ile 160-180 ̊C gibi 

nispeten daha düşük sıcaklıklar üretim için yeterlidir [Fang vd., 2001]. Bu yöntemde 

sentezlenen tozlara ikinci bir ısıl işlem uygulanmasına gerek kalmamaktadır. Bu da 

topaklanma ve termal büyüme gibi bazı problemleri engellemektedir. 

 

Hidrotermal yöntem, bazı katı inorganik materyalleri üretmenin tek yoludur. Bu yöntem SiO2, 

AlPO4, GaPO4, KTiPO4, CaCO3, Mn, Fe, Cd, Ni, KTiAsO4 ve zeolit gibi önemli pek çok katının 
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sentezlenmesine imkân sağlamaktadır. Sentezlenen bu yapılar da pek çok farklı alanda 

kullanılmaktadır. Çizelge 2.2‘de bu yöntemle sentezlenebilen diğer ileri teknoloji 

malzemelerin listesi ve bazı kullanım alanları verilmiştir. 

 
 
Çizelge 2. 1. Hidrotermal yöntemle sentezlenen yüksek performanslı malzeme sistemleri ve 
uygulama alanları [Byrappa ve Yoshimura, 2012]. 
 

Malzeme Kullanım Alanı 

BaTiO3 Kapasitörler 

Al2O3 Diş implantları 

Pb(Zr, Ti)O3,α-SiO2 Dönüştürücüler, sensörler 

(Pb, La) (Zr, Ti)O3 
Optik uygulamalarda; video 

görüntüleme 

Kalsiyum silikat Refrakter 

ZnO, Fe2O3, ZrO2, TiO2, 

zeolitler 

Kurutucu, gaz depolama, 

katalizörler 

Hidroksiapatit Yapay kemik 

Fe2O3, Cr2O3, TiO2- (Ni, Sb), 

ZnFe2O4 

Plastik renklendiriciler, seramik 

boyalar  

Cr, Ni Metal alaşımları 

     

Hidrotermal yöntemde, genellikle sentez sırasında başlangıç kimyasallarını çözebilmek için 

çözücü ortamı olarak DI-su kullanılmaktadır. Su, doğada bulunan en önemli çözücülerden 

biridir. Kullanımı doğa için yararlıdır. Yanmaz olması, toksik, kanserojen ve mutajenik 

olmaması oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra uçucudur ve nihai üründen kolayca 

uzaklaştırılabilmektedir. Termodinamik açıdan kararlıdır. Su, aynı zamanda polar bir 

çözücüdür ve polaritesi sıcaklık ve basınç ile kontrol edilebilmektedir. Tüm bunlar diğer 

çözücülere karşı suyu avantajlı kılmaktadır [Eanes, 2001]. Bu proje çalışmasında, çözücü 

ortamı olarak DI-su dışında etanol, metanol, propanol ve etilen glikol gibi çözücüler de 

kullanılmıştır. Bu çözücülerin ZTO sentezi sırasında boyut ve morfolojide meydana getirdiği 

değişiklikler ve bu değişikliklerin de PC aktivite üzerine etkisi incelenmiştir.  

 

2.5. PC Uygulamalar  
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Boya içeren atık sular oldukça renklidir ve bu yoğun renk nedeniyle Güneş ışığının kirlenen 

doğal su kaynaklarının içerisine nüfuz etmesi kısıtlıdır.  Güneş ışığı, tüm canlıların yaşamını 

devam ettirebilmesi adına oldukça önemlidir. Özellikle fotosentez için olmazsa olmaz bir 

kaynaktır. Fakat fotokimyasal reaksiyonlar atık sularda bulunan kirlilikler nedeniyle 

kısıtlanmakta ve bu da su ekosistemlerinde oksijen miktarının azalmasına yol açmaktadır. 

Bu nedenle su kaynaklarına karışan boyaların giderilmesi çevre sorunları açısından oldukça 

önemlidir [Chen vd., 2003].  

 

Günümüzde karbon adsorpsiyonu, flokülasyon ve aktif çamur uygulamaları gibi yöntemler 

boya kirliliğine sebep olan maddelerin tamamını ortadan kaldıramamakta ve ayrıca pahalı 

hammaddeler gerektirmektedir [Stock vd., 2000]. Bu konuda ışın enerjisini kullanarak atık 

sulardaki kirliliklerin giderilmesinde önemli bir etkiye sahip olan PC uygulamalar uygun bir 

çözüm yolu olarak kabul edilmiştir. Bu yöntemin avantajlı bir yöntem olarak kabul edilmesinin 

sebeplerinden bazıları; düşük maliyeti, çok yönlülüğü, uygun çalışma koşulları ve basit 

uygulama şekline sahip olmasıdır [Fujishima ve Honda, 1972]. Son zamanlardaki çalışmalar, 

yarı iletken foto katalizörlerin özellikle suda bulunan organik kirliliklerin giderilmesi adına diğer 

yöntemlerden daha etkili davrandığını göstermektedir [Hirayama vd., 2012]. Çok sayıda 

çalışılan yarı iletken fotokatalizörler arasında metal oksitler; bol miktarda bulunmaları, düşük 

maliyet, toksik olmama ve yüksek kimyasal kararlılığa sahip olmalarından dolayı gelecek 

vadetmektedirler [Prakash vd., 2016]. Bu nedenle ZnO, SrO2, TiO2, Fe2O3, ZrO2 ve SnO2 gibi 

iki bileşenli pek çok yarı iletken metal oksit ve üç bileşenli yarı iletken oksitler UV ve görünür 

ışık ışınımı altında organik kirliliklerin parçalanması için kullanılmaktadır [Matsui vd., 2012, 

Thamima ve Karuppuchamy, 2015].  

 

2.5.1. PC mekanizma 

 

Etkili bir fotokatalist malzeme sahip olduğu dalga boyu ile aynı veya daha yüksek bir dalga 

boyu olan ışın ile uyarıldığı zaman yüzeyinde Denklem 2.1’de gösterildiği gibi e- ve h+ çifti 

oluşmaktadır [Qu ve Duan, 2013]. Burada üretilen e-‘lar katalizör malzemenin enerjisi yüksek 

olan CB’de, h+’lar ise daha düşük enerjili VB’de yer almaktadır. Oksitleyici olarak davranan 

h+’lar malzemenin yüzeyine doğru hareket ederek ortamda bulunan su molekülleriyle 

yükseltgenme tepkimesi verirler. Bunun sonucunda da Denklem 2.2’de gösterildiği gibi 

hidroksil radikalleri (•OH) oluşmaktadır. Öte yandan indirgeyici olarak davranan e-‘lar da 

oksijen molekülleri ile tepkime vererek Denklem 2.3’teki süper oksit radikallerini oluştururlar. 

Burada oluşan hidroksil ve süper oksit radikalleri ortamdaki kirlilikleri oksitleyerek Denklem 
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2.4’te verilen zararsız ürünlere dönüştürürler (CO2, H2O, mineral asitleri…) [Chakrabarti ve 

Dutta, 2004].  

 

UV + Yarı iletken → Yarı iletken (h+ + e−)                                                                     (2.1) 

                                                                                                                                      (2.2)  

                                                                                                                                      (2.3) 

Organik kirletici + O
2
 → CO2 + H2O                                                                               (2.4) 

 

Şekil 2.4’de bir yarı iletken malzemenin yüzeyinde gerçekleşen PC mekanizmanın şematik 

olarak çizimi verilmiştir. 

 

 

Şekil 2. 4. Yarı iletken bir malzemede gerçekleşen PC mekanizmanın şematik çizimi [Sarıbel, 

2017]. 

 

 

2.5.2. PC aktiviteyi etkileyen faktörler  

 

PC aktivite, yarı iletken bir malzemenin yüzeyinde bulunan kirliliklerin ışın enerjisiyle 

giderilmesi sırasında gerçekleşen bozunumun hızı olarak tanımlanabilir. Bir katalizörün PC 

aktivitesi, ortam sıcaklığı ve çözeltinin pH değerine göre değişebildiği gibi kullanılan ışığın 

şiddeti, türü ve ışıma süresi gibi faktörlere göre de değişiklik gösterebilir [Chen vd., 2015]. 

Aynı zamanda kullanılan katalizörün miktarı, türü ve yüzey alanı da bozunum üzerinde 

oldukça etkilidir. Örneğin katalizörün az miktarda kullanılması katalizör yüzeyinin ışığı 

absorbe etmesi konusunda sınırlayıcı bir faktör olarak düşünülmektedir. Az miktarda 

h
+
 + H

2
O → H

+ 
+ •OH 

-
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kullanılan katalizör ortamda bulunan kirliliği giderme konusunda yetersiz kalabilir veya 

bozunum için daha uzun süreler gerektirebilir. Katalizörün aşırı miktarda kullanılması 

durumunda ise çözeltide bulanıklık oluşabilir bu da çözeltiden geçen ışık iletiminin 

azalmasına sebep olabilir. Fazla gelen katalizörler birbirini sarabilir ve bu da gelen ışından 

tüm katalizörlerin yeteri kadar yararlanmasını engelleyebilir [Sakthivel vd., 2003]. Bunun 

sonucunda da fotobozunumun verimi düşebilir. Yine bozunum sırasında kullanılan ışığın türü 

de fotobozunum açısından oldukça önemlidir. Örneğin güçlü UV ışığı yerine daha düşük 

şiddetteki halojen lambanın kullanılması durumunda bozunum hızı başlangıçta artar ve 

ardından sabit kalır. Bu da gelen ışının hep aynı şiddette olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Katalizör olarak kullanılan malzemenin boyut ve morfolojisi de PC aktiviteyi doğrudan 

etkilemektedir.  Parçacık boyutunun küçülmesiyle daha geniş yüzey alanına sahip olan 

malzemenin ışıktan daha fazla yararlanması ve böylece fotobozunumun yüksek olması 

beklenmektedir [Altintas Yildirim vd., 2013] Malzeme yüzeyinin genişliğinin ne kadar olacağı 

konusunda literatürde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak parçacık boyutu kritik seviyenin 

altına inerse oluşan e--h+ çiftinin tekrar birleşme ihtimali artacaktır. Bu da PC aktivitede 

azalmaya sebep olacaktır.  

 

2.6. ZTO-rGO kompozit yapılar 

 

Yapılan literatür çalışmasında ZTO-rGO kompozit yapının antibakteriyel ve fotokatalitik 

özelliklerinin incelenmesine dair yapılan çalışmalar az sayıda olmasına rağmen, genel 

literatür taramasına göre kompozit yapının görünür ışık altında fotokatalitik özelliğine bağlı 

olarak anti bakteriyel kaplama malzemesi olarak kullanılabilmesi beklenmektedir. 

 

ZTO–rGO kompozit yapının fotokatalitik özelliklerini ve böylece antibakteriyel etkisini 

artırmak için yapıya metal ilave edilerek hibrit yapı oluşumu sağlanabilir. Bu aşamada pratik 

uygulamalarda istenilen performansın ulaşılabilmesi için element seçimi önem 

kazanmaktadır. Oros-Ruiz ve ark., TiO2 yapısına Au, Ag, Cu ve Ni ilave etmişler ve 

fotokatalitik özelliğe olan etkilerini incelemişlerdir [Oros-Ruiz ve ark., 2013]. İlave edilen 

metalin elektronegatifliğinin ve elektron ilgisinin etkili olduğunu, bu değerleri yüksek olan Au 

ve Ag’nin en iyi fotokatalitik özellik gösterdiğini gözlemlemişlerdir.   

 

Ag ve Au antibakteriyel malzeme olarak yaygın Şekilde kullanılan malzemelerdir. Ancak Ag 

ya da Au içeren kompozit yapılarda bu elementlerin pahalı olması nedeniyle ticari anlamda 
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problem teşkil etmektedir. Bu sebeple, antibakteriyel malzemelerin daha düşük maliyette 

üretilmesini sağlayacak alternatif malzeme arayışı önem kazanmaktadır. Choi ve ark., TiO2 

yapısına ilave edilen 21 farklı metalin etkisini incelemişler ve sonuç olarak Mn ve Co katalizör 

olarak davranan en reaktif metal oldukları ve bu iki elementin ilavesinde hem elektron hem 

de boşluk tutucu olarak davrandığını ve böylece elektron-boşluk birleşmesini geciktirerek 

fotokatalitik etkiyi en fazla arttırdığını bulmuşlardır [Choi ve ark., 1994]. Co için benzer bir 

sonuç Yang ve ark. yaptığı grafen-Ag sistemine çeşitli metal iyonlarının etkisini inceleyen 

çalışmada da rapor edilmiştir [Yang ve ark., 2013]. Bu sonuçlara göre ZTO–rGO–M (M = Mn, 

Co) kompozit yapının antibakteriyel etki göstermesi ve bu etkinin ilave edilen metal miktarı 

ile orantılı Şekilde değişmesi beklenmektedir. Ayrıca, bu metallerin ilavesi ile Mn’nin 417 nm 

ve Co’ın 560 nm dalga boyunda soğurma özelliğinden dolayı kompozit yapının UV ışın altında 

fotokatalitik özellik göstermesinin yanında görünür ışın altında da fotokatalitik özellik 

sergileyecektir 

 

Önerilen proje, ZTO–rGO–M (M= Mn, Co) kompozit yapıların üretimini ve antibakteriyel 

açıdan karakterizasyonunu kapsamaktadır. Tüm bu literatürlerin ışığında, önerilen proje 

kapsamında düşük konsantrasyon oranlarında (% 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ve 1.0) metal 

iyonlarının ilavesi ile ZTO–rGO–M (M= Mn, Co) kompozit yapılar sentezlenmiştir. UV ve 

görünür ışık altında en iyi fotokatalitik özellik sergileyen kompozit yapıların S. Aureus ve E. 

coli bakterilerine karşı olan antibakteriyel etkileri incelenmiştir. Daha önce yapılan 

çalışmalarda antibakteriyel özelliği incelenmemiş ZTO–rGO–M (M= Mn, Co)  kompozit 

yapıların üretimini ve antibakteriyel etkilerinin araştırılmasını konu alması nedeniyle önerilen 

proje literatürdeki benzer çalışmalardan ayrılmaktadır. 
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3. METAL AŞILANMIŞ rGO: MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Projenin bu bölümünde yapılan çalışmalar kısaca özetlenecek olursa gerçekleştirilen 

deneysel çalışmalar 5 aşamadan oluşmaktadır: 

 

1.aşama: Grafit tozunu ön oksitlenmesi. rGO-M elde etmek için öncelikli olarak grafite ön 

oksitleme işlemi uygulanmıştır.  Grafit tozunun sülfirik asit (H2SO4), fosfor pentaoksit 

(P2O5) ve potasyum persülfat (K2S2O8) kimyasallarından oluşan homojen bir karışımının 

içerisine eklenmesi ve sonrasında ise 80° C’de 4 saat reflaks sisteminde karıştırılması 

sonucu ön-oksitlenmiş grafit tozu başarılı bir Şekilde elde edilmiştir. 

 

2. aşama: Ön oksitlenen grafit tozunun Hummers metodu ile oksitlenerek grafen oksit (GO) 

eldesi. Ön oksitleme işlemi gerçekleştirilmiş grafit tozu modifiye edilmiş Hummers metodu 

ile oksitlendirilmiştir. Bu işlemde buz banyosu içerisinde H2SO4 ve NaNO3 karışımına ön-

oksitlenme işlemine maruz bırakılmış grafit tozu ve KMnO4 yavaş yavaş ilave edilmiştir. 

Filtrelenerek elde edilen numune %10’luk HCl ile yıkanıp kurutularak oksitleme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Metal iyonları ve asit kalıntılarından tamamen kurtulmak amacıyla 

kurutulan grafen oksit (GO) tozu oda sıcaklığında de-iyonize su içerisinde iki hafta diyaliz 

olması için diyaliz membran içerisinde bekletilmiştir.  İki haftanın sonunda elde edilen GO 

vakumlu fırında kurutulmuştur. 

 

3. aşama: Oksitlenmiş GO’nun bilyeli öğütme işlemi ile pullandırılarak tabakalara ayrılması. 

GO yapısını katmanlarına ayırmak için bilyeli öğütme işlemi çözücü olarak N- methyl-2-

pyrrolidone kullanılarak bilyeli öğütücüde hava ortamında GO tozu çözücü ile birlikte belirli 

süre de pullandırma işlemi de başarı ile yapılmıştır.  

Bu aşamada pullandırma mekanizmasının etkisini gözlemleyebilmek için ultrasonikatör ile 

de pullandırma işlemi de gerçekleştirilmiştir. 

 

4 aşama: bir önceki aşamada elde edilen GO’nun indirgeme ajanları kullanarak indirgenmiş 

grafen oksit (rGO) elde edilmesi. Bu aşamada indirgeyicinin etkisini gözlemleyebilmek için 

Na, hidrazin ve borane ammonia ile indirgeme işlemi yapılmıştır. 

5. aşama: rGO’ya farklı oranlarda metal katkılama (Co ve Mn) işlemlerinin yapılması 

kapsamaktadır.  

 

Tüm işlem basamaklarına yönelik karakterizasyon çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.  
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3.1. Grafit tozunu ön oksitleme: 

rGO sentezinde kullanılacak kimyasallar ve miktarları Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

  
Çizelge 3.1. Ön oksitleme ve oksitleme işleminde kullanılan kimyasallar 
 

Kimyasallar Ön oksit işlemi Oksitleme işlemi 

Sülfürik asit (H2SO4) 12.5 mL 115 mL 

Potasyum persülfat (K2S2O8) 2.5 mL - 

Fosfor pentaoksit (P2O5) 2.5 mL - 

Potasyum permanganat (KMnO4) - 15 gr 

Grafit tozu 3 gr 3 gr 

Sodyum nitrat (NaNO3) - 1.5 gr 

Hidrojen peroksit (H2O2) - 20 mL 

Hidroklorik asit (HCl) - 1L 

 

İlk iki aşama olan grafitin tamamen oksitlenmesini sağlamak için bir ön-oksitleme işlemine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ön-oksitleme işlemi şu Şekilde gerçekleştirilmiştir: sülfürik asit 

(H2SO4) içerisine eklenen fosfor pentaoksit (P2O5) ve potasyum persülfat (K2S2O8) homojen 

bir karışım elde edilene kadar manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Ardından bu karışıma 

grafit tozu eklenmiş ve elde edilen çözelti 80 °C’de 4 saat reflaks sisteminde karıştırılmaya 

devam edilmiştir. Karıştırma işlemi sonunda çözelti sıcaklığının oda sıcaklığına soğuması 

beklenerek de-iyonize su ile yıkanıp 1 gece oda koşullarında kurumaya bırakılmıştır (Şekil 

3.1).  

 

 

Şekil 3. 1. Grafit tozunun ön oksitleme işlemi. 
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3.2. Ön oksitlenmiş grafit tozunun grafene oksitlenmesi (grafit-GO) 

 

Ön-oksitleme işlemi sonrasında gerçekleştirilen oksitleme işlemi, modifiye edilmiş Hummers 

metoduna göre yapılmıştır. Bu yöntemde Çizelge 3.1’de verilen oranlarda NaNO3 tozu H2SO4 

içerisinde buz banyosu ortamında çözdürülmüştür. Homojen bir çözelti elde edilene kadar 

çözelti buz banyosunda manyetik karıştırıcı ile 610 rpm’de karıştırılmıştır. Daha sonra 

karışıma 15 gr KMnO4 yavaş yavaş ilave edilmiştir. İlave işlemi tamamlandıktan sonra karışım 

sıcaklığı 35 °C‘ye çıkarılarak bu sıcaklıkta 2 saat karıştırılmıştır. 2 saatin sonunda karışım 

de-iyonize su ile seyreltilmiş ve elde edilen son çözeltiye 20 mL H2O2 ilave edilmiştir. Karışım 

oda sıcaklığına geldiğinde katı parçacıklar filtreleme işlemi ile ayrılmış ve elde edilen 

parçacıklar %10’luk HCl ile yıkanmıştır. Asit kalıntılarının giderimi için birkaç defa de- iyonize 

su ile yıkanıp süzülerek kurutulmuştur. Metal iyonları ve asit kalıntılarından tamamen 

kurtulmak amacıyla kurutulan GO tozu oda sıcaklığında de-iyonize su içerisinde iki hafta 

diyaliz olması için diyaliz membran içerisinde bekletilmiştir.  İki haftanın sonunda elde edilen 

GO vakumlu fırında kurutulmuştur. Ön oksitlenme sonucu elde edilen grafit tozunun 

Hummers metodu ile oksitlenme deney basamakları Şekil 3.2’de görülmektedir. 

 

 
Şekil 3. 2. Ön oksitlenme sonucu elde edilen grafit tozunun Hummers metodu ile oksitlenme 
yapılarak GO eldesi için uygulanan deney basamakları. 
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3.3.  Grafen oksidi pullandırma işlemi: 

 

 Bilyeli öğütme işlemi ile GO yapısını katmanlarını ayırarak pullandırmak olarak 

nitelendirilebilinir. GO yapısındaki safsızlıklarla beraber oksijen miktarının azaltılmasında 

bilyeli öğütme işlemi kullanılmaktadır. Bu işlem için çözücü olarak N- methyl-2-pyrrolidone 

kullanılarak bilyeli öğütücüde hava ortamında GO tozu çözücü ile birlikte belirli süre de 

pullandırma yapılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ürün geri yıkama yapılarak ve 

filtrelenerek rutubeti gidermek için vakumlu fırında kurutulmuştur  (Şekil 3.3.).  

 

Aynı zamanda, GO tabakasını pullandırma yönteminin etkisinin incelenebilmesi amacıyla 

literatürde yaygın olarak kullanılan ultrasonikatör cihazı ile GO katmanlarının pullandırılması 

işlemleri de gerçekleştirilmiştir  (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3. 3. Bilyeli öğütme işlemi ile grafen oksit eldesi. 

Şekil 3. 4. Ultrasonikatör cihazı ile grafen oksit eldesi. 
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3.4. Grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit eldesi (GO-rGO) 

 

Bilyeli öğütme işleminden elde edilen GO amonyak içerinde çözündürüldükten sonra 

indirgeyici ajan olarak da sodyum kullanılarak indirgeme işlemi gerçekleştirilmiştir. İndirgeme 

işlemi; GO tozu sıvı amonyak içerisinde homojen bir çözelti elde edilene kadar karıştırılıp 

daha sonra içerisine önceden hazırlanan küçük sodyum parçaları eklenmesi ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemin tamamı kuru buz-aseton banyosunda yapılmıştır. Yeterince 

karışan son ürün filtrelendikten sonra de-iyonize su ve etanolle geri yıkama yapılıp 1 gece 

vakumlu fırında kurutulmustur (Şekil 3.5.). 

 

 
 
Şekil 3. 5. Sodyum( Na) ile indirgeme işlemi. 
 

GO’dan rGO’ya indirgemekte kullanılan indirgeyicin etkisinin incelenmesi amacıyla Na-

amonyak işlemi ile indirgeme işlemine ek olarak proje önerisinde B planı olarak önerilen 

hidrazin ve borane ammonia ile indirgeme işlemi tekrarlanmıştır. Hidrazin için; GO tozu de-

iyonize su içerisinde ultrasonikatör (hidrazin(u)) ve manyetik karıştırıcıda (hidrazin(k)) 

çözdürülmüştür. Aynı zamanda, aynı işlemler bilyeli öğütme işleminde 1-Methyl-2-

pyrrolidinone (hidrazin(b+n propiline)) ve de-iyonize su içerisinde (hidrazin(b)) 

çözündürülerek toplam 4 farklı deney düzeneği kurulmuştur. Çözeltiler belirli sürede belirli 

sıcaklıkta karıştıktan sonra içerisine hidrazin eklenmiş ve re-flux sistemde karıştırılmaya 

devam edilmiştir. 24 saat reflux sistemde karışan hidrazinli karışımın deney sonunda renginin 

siyaha dönmesi indirgenmenin gerçekleştiğini desteklemektedir (Şekil 3.6). 
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Şekil 3. 6. Hidrazin ile indirgeme deneyi 
 

İndirgeyicinin etkisinin incelenmesi amacıyla Na ile indirgeme ve hidrazin ile indirgemeye ek 

olarak borane ammonia kullanılarak indirgeme işlemi tekrarlanmıştır. Yani hidrazin 

deneyinden belirlenen deneysel prosedür borane ammonia ile indirgeme deneylerine aynen 

uygulanmıştır.  

 

3.5. rGO’ya metal katkılama işlemi 

 

Projenin bu aşamasında yapılan deneylerde rGO’ya ağırlıkça olarak %0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ve 

1.0 Co ve Mn metal katkılama deneyleri gerçekleştirilmiştir. Katkılama işlemi indirgeme işlemi 

ile aynı anda gerçekleştirilmiştir. Artan metal katkı miktarının etkisinin incelenmesi amacıyla 

projenin önerilen deneysel prosedüründe olmayan ağırlıkça %3.0 Co ve %3.0 Mn 

katkılamalar da gerçekleştirilmiştir. Prosedür olarak önceki bolümde belirlrlen miktarlardaki 

GO tozu ve kobalt nitrat de-iyonize suda ultrasonikatör cihazı yardımıyla çözündürüldü. 

Çözünen karışım 3 saat oda koşullarında manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Daha sonra 

karışıma borane ammonia ekleyerek 80° C’de 24 saat karıştırılmaya devam edilmiştir. 24 

saatin sonunda oda sıcaklığına soğutulan karışım filtrelenmiş ve de-iyonize su ile birkaç defa 

yıkanmıştır. Bir gece oda koşullarında süzülen kobalt katkılı indirgenmiş grafen oksit tozları 

vakumlu fırında kurutulmuştur. (Şekil 3.7.) Mangan nitrat katkılı indirgenmiş grafen oksit için 

de yukarıda belirtilen kobalt katkılı indirgenmiş grafen oksit işlemine ait aynı proses 

uygulanarak tekrarlanmıştır.  
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Şekil 3. 7. Grafen oksitin indirgenmesi ve metal katkılama 
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4. METAL AŞILANMIŞ rGO: SONUCLAR ve TARTIŞMA 

 

Şekil 4.1’de başlangıç malzemesi olarak kullanılan grafit ve rGO-M sentezinin ilk basamağı 

olan oksitleme işleminden sonra elde edilen GO’ya ait XRD spektrumları görülmektedir.  

Grafite ait XRD spektrumunda 2θ=25°’de bir pik görülmektedir (Şekil 4.1(a)). Grafit, 

oksidasyon işlemine uğradıktan sonra, grafit tabakaları arasına oksijen içeren fonksiyonel 

grupların dâhil olmasından dolayı tabakalar arası mesafesi artacak ve 2θ açısı azalacaktır. 

Oksidasyon sonrası oksijen fonksiyonel gruplarının varlığı nedeniyle pik derecesinin daha 

düşük açılara (2θ=~9-13°) kayması beklenmektedir (Pei ve ark., 2010). Grafen oksit (GO) 

tamamen pullandırıldığında yapısının ortadan kaldırıldığının göstergesi olarak bu pikin 

kaybolması beklenmektedir. Şekil 4.1(b)’deki XRD analizinden elde edilen sonuçlara göre 

grafitin oksitlenmesi sonucu grafit tabakalarının ayrılarak pik pozisyonunun 2θ=10.5°’ye 

kaydığı görülmektedir. Sonuç olarak yapılan oksitleme işlemi sonucunda grafitin tamamıyla 

oksitlenerek GO’te başarılı bir Şekilde dönüştürüldüğü gözlemlenmiştir.  

 
Şekil 4. 1. Grafit ve ön oksitleme sonucu elde edilen GO’ya ait XRD grafikleri. 
 

Şekil 4.2’de oksitleme ve oksitleme işlemi sonrası sırası ile bilyeli öğütme ve ultrasonikatör 

işlemleri ile pullandırma işlemine maruz bırakılan GO’lere ait XRD grafikleri gösterilmiştir. 

Projede önerisinde de öngörüldüğü gibi, XRD analizleri sonucunda bilyeli öğütme işlemi 

sonrasında 24.4°’de daha keskin bir pik görülmesi yani grafen yapısının daha düzenli 

olduğunun belirlenmesi ile GO’yu katmanlarını ayırmak için bilyeli öğütme işleminin daha 

doğru bir yöntem olduğunu görülmektedir.  
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Şekil 4. 2. Oksitleme ve oksitleme işlemi sonrası bilyeli öğütme ve ultrasonikatör işlemlerine 
maruz bırakılan GO’lere ait XRD grafikleri. 
 

Raman spektroskopisi, karbon formlarının yapısal ve elektronik karakterizasyonunda sıkça 

başvurulan yöntemlerden biridir. Karbon materyallerinin Raman spektrumları 800-2000 cm-1 

bölgesinde aynı özelliği göstermesine rağmen grafen için bu bölge özeldir. 1560 cm-1’deki G 

bandı Brillouin bölgesinin merkezindeki E2g fonon enerjisi ile ilişkilidir (Ferrari and Robertson 

2000). Bütün sp2 bölgelerinde meydana geldiği için bağ-gerilme hareketi olarak da 

adlandırılır. 1360 cm-1’deki D piki sp2 atomlarının düzlem dışı hareketiyle oluşmaktadır ve 

yapıda kusurların varlığında bu pik gözlenmektedir (Allen ve ark.. 2009). Tek tabaka grafen 

için inaktif olan D bandı, kimyasal yoldan hazırlanan grafenin kurutma basamaklarında 

yeniden üst üste örtülmüş ürünlerde aktif hale gelir. D ve G bantlarının oranı (ID/IG), yapıdaki 

düzensizliğin ölçüsüdür (Ferrari A.C, 2007). D bandının şiddeti, düzlemdeki sp2 hibritleşmesi 

yapan karbon atomların miktarıyla orantılıdır. Doğal olarak D bandının şiddetinin artması 

yapıda daha fazla sp2 hibritleşmesi yapan karbonun olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra D 

bandı, grafit, grafen oksit (GO) ve indirgenmiş grafen oksit (rGO) yapıları için tabakadaki 

kusurlar ve bozukluklar hakkında da bilgi verir. G bandı ise, yapıdaki sp2 hibritleşmesi yapan 

karbon atomlarının yığın (stack) halindeki düzenlenmesini karakterize eder. Şekil 4.3’de 

gösterilen Raman spektrumunda GO ve farklı pullandırma işlemine maruz bırakılmış GO’lara 

ait tipik D ve G bantları görülmektedir. ID/IG oranları sırasıyla GO için 0.62, ultrasonikatör için 

0.76 ve bilyeli öğütücü içinde 0.84 olarak bulunmuştur. Bu veriler sonucunda, ultrasonikatör 

ile pullandırılmış GO’daki yapı kusurunun ve tabaka kalınlığının daha fazla olduğu, bilyeli 
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öğütme ile işleminde kullanılan çözücü varlığında GO’nun tabaka kalınlığının azaldığı yani 

pullandırmanın daha etkili olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca, bilyeli öğütme işlemi ile 

gerçekleştirilen GO için D bantlarının şiddetinin artması, yapıdaki sp2 hibritleşmesi yapan 

karbon yapılarının arttığını göstermektedir. Bu sonuç Şekil 4.2’de verilen XRD sonucu ile 

uyum içerisindedir. 

 

Şekil 4. 3. Oksitleme, bilyeli öğütme ve ultrasonikatör işlemlerine aitRaman grafikleri. 
   

 

Literatürde kimyasal yöntem ile elde edilen GO’in FTIR spektrumuna benzer olarak GO yapısı 

için oksijen içeren fonksiyonel grup pikleri incelenmiştir. Alınan FTIR spektrumunda da bu 

baskın oksijen içeren fonksiyonel grup pikleri kendini göstermektedir. GO yapısında olduğu 

gibi GO için alınan bu spektrum literatür ile uyumludur (Guo ve ark. 2009) (Şekil 4.4). 
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Şekil 4. 4. Oksitleme, bilyeli öğütme ve ultrasonikatör işlemlerine ait FTIR grafiği. 
 

 

Na-indirgeme işlemi sonrası gerçekleştirilen indirgeniş grafen oksidin,  XRD (Şekil 4.5), 

Raman (Şekil 4.6)  ve FT-IR (Şekil 4.7) analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerin tamamı 

dikkate alındığında, GO ile Na-amonyak indirgeme işlemine maruz bırakılmış rGO yapılarının 

aynı olduğu yani indirgenme işleminin gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Bu indirgeme 

işleminde Na-amonyak yapısı ile fonksiyonel grupların uzaklaşmamasının sebebi bu 

indirgenme ajanının hidrofobik davranması yani ortamdaki nem ile doygunluğa ulaşarak 

grafen oksidi indirgememesine atfedilebilir.  
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Şekil 4. 5. Na ile indirgeme işlemine ait XRD grafiği 
 
 
 

 

Şekil 4. 6. Na ile indirgeme işlemine ait Raman grafiği 
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Şekil 4. 7. Na ile indirgeme işlemine ait FTIR grafiği 
 

     

 Hidrazin ve ammonia-borane ile yapılan indirgenme sonucu elde edilen örneklere ait XRD, 

Raman ve FT-IR analizleri Şekil 4.8, 4.9 ve 4.10’da gösterilmiştir. (Şekil 14, 15 ve 16) Bu 

analizler sonucu, grafen oksidin beklendiği gibi indirgenmesi ile Şekil 4.1’deki XRD grafiğinde 

yer alan 10.5° civarındaki pikin yaklaşık 24.4° civarına kaydığı ve çözücü olarak suyun ve 

pullandırma işlemi içinde bilyeli öğütücünün kullanıldığı prosesin (002) düzlemindeki pik 

şiddetinin diğerlerinden daha fazla olması sonucuna bağlı olarak –ki bu durum grafen 

tabakalarının daha düzenli olduğunu belirtir- daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Şekil 

4.9’daki Raman analizleri sonucu ise karıştırma işleminde kullanılan çözücünün yapıya çok 

fazla etki göstermediği tespit edilmiş ve Borana ammonia ile yapılacak indirgeme işleminde 

bilyeli öğütücü ve su kullanılarak deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Borane ammonia 

ile indirgeme işleminde ise, grafen oksit de-iyonize su içerinde çözündürülüp borane 

ammonia eklenip karıştırılması sonucu gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon süresini optimize 

etmek içinde aynı sıcaklıkta 12 (borane ammonia 12 saat) ve 24 (borane ammonia 24 saat) 

saat olmak üzere iki farklı sürede karıştırılmıştır. Daha sonra, çözelti oda sıcaklığına 

soğutulup filtreleme yapılmıştır. Kalıntıların giderimi için birkaç defa de-iyonize suyla 

yıkanmış ve kurutulmuştur. XRD ve FT-IR analizlerinden elde edilen sonuçlar indirgemenin 

gerçekleştirdiğini ve 24 saatin sonundaki deneyde daha iyi bir sonuç elde edildiği göstermiştir. 

Ayrıca, Şekil 4.9’daki Raman spektrumunda literatür ile uyumlu olarak sırasıyla GO’ya ait D 
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piki 1345cm-1 ve G piki 1591 cm-1’de görülmekte ve rGO yapısına ait D piki 1314 cm-1 ve G 

piki 1588 cm-1’de görülmektedir (Chen ve ark., 2010). D pikinin şiddeti (ID) düzensiz yapıları, 

G pikinin şiddeti (IG) ise düzenli yapıları ifade etmektedir. GO’ya ait D pikinin şiddeti rGO’ya 

ait D piki şiddetinden daha yüksek bulunmuştur. Bu durum indirgenme reaksiyonu sonucu 

uzaklaşan fonksiyonel grupların yerine yeni sp2 yapılarının oluştuğunu ve düzenli yapı 

miktarının arttığını göstermektedir. Bundan sonraki deneylere 24 saat sürede borane 

ammonia ile indirgenme işlemi ile devam edilmesine karar verilmistir. 

 

 

Şekil 4. 8. Hidrazin ve borane ammonia denaylerine ait XRD grafiği 
 

Şekil 4.11’de rGO’ya ait SEM görüntülerinde görülen tabakalı haldeki GO yapılarının 

literatürle uyumlu olarak birkaç katman dağınık ve tek katman yaprak şeklinde üst üste binmiş 

halde rGO yapıları olduğu gözlenmektedir (Loryuenyong ve ark. 2013).  Ayrıca rGO 

görüntülerinden daha saydam olarak görülen bölgelerde, rGO’nun daha az miktarda katman 

sayısına sahip olduğu anlaşılmaktadır.  EDX elemental analizi sonucu karbon ve oksijen 

oranı literatüre yakın 2,003 ile uyumlu sonuç vermiştir. GO yapısında bulunan oksijen içeren 

fonksiyonel gruplardan (COOH, CO, OH, O), indirgenme işlemi ile (-O), (-OH) bağlarının 

bozulduğu ve uzaklaştırıldığı tespit edilmiştir. Bu değerler modifiye Hummers yöntemi ile 

başarılı bir Şekilde rGO elde edildiğini göstermektedir. 
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Şekil 4. 9. Hidrazin ve borane ammonia denaylerine ait raman grafiği 
 
 

 

Şekil 4. 10. Hidrazin ve borane ammonia denaylerine ait FTIR grafiği. 
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Şekil 4. 11. rGO sem görüntüleri a) 500 nm-5.0 kV b) 1µm-5.0 Kv c) 500 nm-5.0 kV 
 

 

Şekil 4. 12. rGO ait EDX grafiği 
 

 

Geçirimli elektron mikroskobu (TEM) grafen tabakalarının sayısı ve fonsksiyonel grupların 

yapıdan uzaklaşarak indirgenme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamamıza 

yardımcı olan bir tekniktir. TEM görüntülerinde yer alan karanlık alanlar, oksijenli fonksiyonel 

grupla birlikte çeşitli GO ve grafen tabakalarının üst üste gelerek kalın istiflenme nano-yapısı 

hakkında bilgi verir (Srinivas ve ark., 2010). Yani, yüksek şeffaflık alanları, daha az 

katmandan oluşmuş grafen ince filmlerinin oluştuğunu gösterir. GO, rGO, 1.0% Mn-katkılı 

rGO ve 1.0% Co-katkılı rGO’ların TEM görüntüleri Şekil 4.13’de gösterilmiştir. Görüntüleme 

öncesi, grafen numuneleri deiyonize su ile 1000 kat seyreltilmiş ve holey carbon TEM grid’i 

üzerine damlatılmıştır.  Alınan TEM görüntülerinde, GO görüntüsünde yer alan tipik katlanmış 

veya buruşuk yapısı yerine daha düz ve şeffaf yani daha ince tabakaların oluştuğunu 

görülmektedir. Ancak, katkılama ile katlanma ve buruşukluk oranlarının arttığı ve bunun 

yanında yüzeyde herhangi bir katkıya ait yapının gözlemlenemediği tespit edilmiştir.  
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Katkılama işleminde kullanılan metallerin yüzeyde oluşup oluşmadığı, SEM cihazı ile 

yakınlaştırılarak indirgenmiş kobalt ve mangan grafen oksit yapılarının görüntüleri Şekil 4.13 

(e) ve (f) de gösterilmiştir. Katkılı indirgenmiş grafen oksit ait görüntülerde katmanlı, buruşuk 

yüzeyli ve birbirine benzer, rastgele dağılmış üst üste binmiş ince katmanlar görülmektedir. 

Ancak, yapılan SEM ve EDX analizleri sonucu yapıda kobalt ve mangana ait bir topaklanma 

saptanamamıştır. 

 

 

 

Şekil 4. 13. a) GO, b) rGO, c) Co-katkılı rGO d) Mn-katkılı rGO’ya ait TEM görüntüleri, e) Co-
katkılı rGO’ya ait SEM görüntüsü (500nm-5.0 kV)  d) Mn-katkılı rGO’ya SEM görüntüsü 
(200nm-5.0 Kv) 
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Farklı katkı oranlarında (% 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) katkılanmış kobalt-katkılı rGO’ların XRD, 

Raman ve FT-IR spektrumları Şekil 4.14 (a), (b) ve (c)’de sırasıyla gösterilmiştir. İndirgeme 

işlemi sırasında yapılan kobalt katkılama ile 2θ=24,4⁰’de çıkan (002) pik, tabakalar arası 

mesafenin azalarak yaklaşık 0,36 nm’ye karşılık geldiğini göstermektedir. Bu değer, her 

katkılama ile birlikte yapılan indirgeme işlemleri sonucunda GO’nun indirgenerek grafene 

dönüştüğünü göstermektedir. Grafenlerin spektrumlarından, (002) pik büyüklüklerinin 

%0.4>0.8>0.2>0.6>1.0 şeklinde olduğu görülmektedir. Aynı şartlarda alınan spektrumlardan, 

0.4% Kobalt katkılı rGO’ların tabakaları arasındaki düzenliliğin en yüksek olduğu söylenebilir. 

Aynı Şekilde, aynı malzemelere ait Şekil 4.14 (b)’deki raman analizlerinde katkılama ile 

birlikte D bantlarının şiddetinin artması, yapıdaki sp2 hibritleşmesi yapan karbon yapılarının 

arttığını göstermektedir. Artan karbon yapısı ile birlikte yapıdaki fonksiyonel grupların azaldığı 

ancak tamamen yok olmadığı ise Şekil 4.14 (c)’deki FT-IR sonuçlarından açıkça 

görülmektedir.  

 

Şekil 4.14. %0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 oranlarında kobalt (Co) katkı yapılarak elde edilen a) 
XRD, b) Raman ve c) FTIR grafikleri. 
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Farklı katkı oranlarında (%0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) katkılanmış mangan-katkılı rGO’ların XRD, 

Raman ve FT-IR spektrumları Şekil 4.15 (a), (b) ve (c)’de sırasıyla gösterilmiştir. İndirgeme 

işlemi sırasında yapılan kobalt katkılama ile 2θ=~25⁰’de çıkan (002) pik, tabakalar arası 

mesafenin azalarak yaklaşık 0,36 nm’ye karşılık geldiğini göstermektedir. Bu değer, her 

katkılama ile birlikte yapılan indirgeme işlemleri sonucunda GO’nun indirgenerek grafene 

dönüştüğünü göstermektedir. Grafenlerin spektrumlarından, (002) pik büyüklüklerinin 

0.6>0.2>1>0.8>0.4% şeklinde olduğu görülmektedir. Aynı şartlarda alınan spektrumlardan, 

0.6% mangan katkılı rGO’ların tabakaları arasındaki düzenliliğin en yüksek olduğu 

söylenebilir. Aynı Şekilde, aynı malzemelere ait Şekil 4.15 (b)’deki raman analizlerinde 

katkılama ile birlikte D bantlarının şiddetinin artması, yapıdaki sp2 hibritleşmesi yapan karbon 

yapılarının arttığını göstermektedir. Artan karbon yapısı ile birlikte yapıdaki fonksiyonel 

grupların azaldığı ancak tamamen yok olmadığı ise Şekil 4.15 (c)’deki FT-IR sonuçlarından 

açıkça görülmektedir.  

 

Şekil 4.15. %0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 oranlarında mangan (Mn) katkı yapılarak elde edilen a) 
XRD, b) Raman ve c) FTIR grafikleri. 
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GO’nun indirgenmesi sonucunda yapıdan uzaklaşmayan fonksiyonel grupları doğrulamak, 

yapıdaki oranlarını belirlemek ve katkılama işlemine yönelik destekleyici bilgi elde etmek 

amacıyla XPS yönteminden faydalanılmıştır. C1s eğrilerinin analizi için, Gaussian-Lorentzian 

pik formu uygulanmış ve pikler bilgisayar programı yardımıyla birbirinden ayrılmıştır. GO, 

rGO, 1% Mn-katkılı rGO ve 1% Co-katkılı rGO’ların C1s XPS spektrumları Şekil 4.16’da 

gösterilmiştir. Şekil 4.16 (a)’daki C1s XPS spektrumunda C-C ve C=C’nin bağlanma enerjileri 

sırasıyla 284.2 ve 284.3 eV, epoksi ve hidroksil, karbonil, karboksilat gibi oksijen içeren 

fonksiyonel gruplar sırasıyla 285.1 ve 287.2 eV olarak belirlenmiştir. GO’nun borane-amonia 

ile indirgenmesinin ardından epoksi ve hidroksil grupları ile birlikte diğer fonksiyonel grupların 

(karbonil, karboksilat) tamamen yok olduğu yani bu grupların başarılı bir Şekilde uzaklaştığı 

sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, Şekil 4.16 (b)’deki O1s XPS spektrumunda ise GO’nun 

indirgenmesi ile oksijen içeren fonksiyonel grupların azaldığı görülmektedir. Ancak, gerek 

C1s ve O1s spektrumlarında gerekse de Şekil 4.16 (c) ve (d)’deki Kobalt ve Mangan katkısına 

ait XPS spektrumunda, katkılama miktarının azlığından dolayı pik şiddetlerinin düşük olduğu 

görülmektedir. Bu durum, i) metallerin çok hızlı bir şekilde oksitlenerek yapıya girmemesi ve 

yıkama işlemleri sonrasında yapıdan uzaklaşmış olabileceğine; ii) Katkı oranın çok az olması 

ve metallerin ammonia-borane kompleksi ile yaptığı bağ sonucu agromerleşmesi sonucu bir 

bölgede kümelenerek tespit edilememesine atfedilebilir (Yang ve ark., 2014). Projenin bu 

aşamasından sonra yapılan çalışmalarda i) ammonia-borane indirgenmesindeki katkı 

oranının arttırılması ve ii) GO indirgenme işlemine hidrazin ile devam edilerek katkılama 

işleminin hidrazin ile denenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 4. 16. Grafen oksit (GO), indirgenmiş grafen oksit (rGO), %1 Co ve Mn katkılı yapıların 
XPS analizi a) (C1s) ve b) (O1s); c) Kobalt ve d) Mangan yüksek çözünürlük bölgeleri. 
 

 

Raman spektroskopisi grafen tabakalarının yapısı, katkılama ve düzensizlik sayılarının 

belirlenmesi için tahribatsız/zararsız güçlü bir tekniktir.(Ferrari ve ark., 2006; Pisana ve ark., 

2007; Yan ve ark., 2007) Şekil 4.17(a)’da, grafen oksit (GO), indirgenmiş grafen oksit (rGO) 

ve kobalt-katkılı grafen oksit (Co-rGO) yapılarına ait Raman spektrumları görülmektedir. 

Literatürden bilindiği üzere, yaklaşık 1360 cm-1’deki D piki GO ve rGO yapılarına ait sp2 

atomlarındaki kusurlar ve bozukluklar hakkında bilgi verirken, 1560 cm-1’deki G bandı ise, 

yapıdaki sp2 hibritleşmesi yapan karbon atomlarının yığın (stack) halindeki düzenlenmesi 

hakkında bilgi verir. Bu bilgiler ışığında, D ve G piklerinin oranı (ID/IG) ve G pikindeki kayma 

miktarı hem indirgenme reaksiyonu hem de katkılama hakkında bilgi edinmemizi 

sağlayacaktır. (Ferrari ve ark., 2006; Pisana ve ark., 2007) İndirgeme işlemi sonrasında ID/IG 

oranın (1.3), GO’ya (ID/IG = 0.9) oranla ciddi bir artış gösterdiği Şekli 1a’dan açıkça 

görülmektedir. ID/IG oranının artması ile yapıdaki sp2 alan boyutlarının azaldığını ve kısmen 

düzenli kristal yapıların oluştuğu söylenebilir. Ayrıca, büyük ID/IG oranı yüksek derecede 

düzensizlik/pullandırma olduğunun bir göstergesidir. Bununla birlikte, G pikinin 1596 cm1’den 
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1584 cm1 kaydığı görülmektedir. Bu kayma miktarı, grafenin çoklu tabakadan (multi layer) 

birkaç tabakaya (few layer) dönüştüğünü desteklemektedir. (Wang ve ark.,2009)    Bu bilgiler, 

hidrazin ile başarılı bir Şekilde indergenme işleminin gerçekleştiğini ve rGO’nun elde edildiğini 

göstermektedir. Bununla birlikte, rGO’ya kobalt katkısı ile hem ID/IG oranın azalması hem de 

G pikinin kayması kobalt metalinin rGO kristal yapısı içerisine girdiğini ve GO yapısındaki 

fonksiyonel gruplarla bağ yaparak rGO yapısında bulunduğunu desteklemektedir. Kobalt 

katkısı ile yapıdaki tabakaların bir araya gelmeye devam ettiği yani tabaka sayısının arttığı 

ancak %0.6 kobalt katkısından sonra pek değişmediği gözlemlenmektedir. %5 gibi yüksek 

oranlarda ise hem kristalitenin bozulduğu yani amorf karbon fazının belirginleştiği hem de 

tabaka sayısının arttığı açıkça görülmüştür. Şekil 4.17(b)’de ise, mangant-katkılı grafen oksit 

(Co-rGO) yapılarına ait Raman spektrumları görülmektedir. Mn-rGO sonuçları da Co-rGO ile 

benzerdir.  
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Şekil 4. 17. Raman grafikleri; a) GO, rGO ve Co-rGO b) Mn-rGO. 
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GO, rGO ve kobalt katkılı rGO’lara ait XRD verileri Şekil 4.18(a)'da gösterilmiştir. GO’nun 

XRD verileri incelendiğinde GO’ya ait (002) düzlemine karşılık gelen 10.8° da baskın bir pik 

ile (001) düzlemine karşılık gelen 42.0° deki piklerin oluştuğu görülmektedir. Bu durum, grafit 

bölgelerinin tam olarak oksitlendiğini ve amorf karbon fazının oluşmadığını göstermektedir. 

(Seredych ve ark., 2009) rGO üretmek için hidrazin ile kimyasal indirgemenin ardından, 10.9° 

daki GO’ya ait keskin pikin kaybolduğu ve bu da oksijen fonksiyonel gruplarının kısmi olarak 

yapıdan ayrıldığını göstermektedir. (Huang ve ark., 2012) Bununla birlikte, 23.6° de oluşan 

baskın pik, indirgenmiş grafen oksidin hekzoganal yapısının (002) düzlemine atfedilir. Ayrıca, 

42.0° deki pikinde yok olması XRD verilerinden de indirgenme işleminin başarılı bir Şekilde 

gerçekleştiğini göstermektedir. Kobalt katkısı ile birlikte rGO’ya benzer şekilde 23.6° da 

oluşan baskın pikin devam ettiği ve kobaltın iyonik yarıçapının farklı olmasından dolayı rGO 

yapısı içerisine girmesi ile bu pik değerinde çok küçük kaymalar (yaklaşık 0.3 derece civarı) 

olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, rGO’dan farklı olarak 42.0° de çok küçük bir pik 

oluşumunun da varlığı tespit edilmiştir. Bu pik oluşumunun sebebi, kobalt metalinin 

indirgenme reaksiyonu sırasında GO yapısındaki fonksiyonel gruplarla bağ yapması sonucu 

rGO oluşumu sırasındaki bazı fonksiyonel grupların uzaklaşamamasından dolayı oluştuğu 

düşünülmektedir. Katkı oranlarının çok düşük olmasından dolayı metal fazına ait bir pik 

gözlemlenememiştir. Şekil 4.18(b)'de ise mangan katkılı rGO’lara ait XRD verileri 

gösterilmiştir. Mangan katkılı rGO’ya ait XRD verileri, kobalt katkılı rGO’nun sonuçları ile 

benzer bir durum sergilemektedir. XRD verileri kobalt ve mangan metallerinin rGO içine 

başarılı bir Şekilde katkılandığını desteklemektedir.  

 

Şekil 4.19 ve 4.20’de GO, rGO, Co-rGO ve Mn-rGO’ya ait SEM görüntüleri görülmektedir. 

SEM görüntüleri incelendiğinde, GO yapılarının çok tabakalı katmanlar halinde olduğu, 

bununla birlikte indirgeme işlemi ile birlikte katmanların azalarak az katmanlı yapraksı 

görünümlü tabakaların oluştuğu açıkça görülmektedir.  Ayrıca rGO görüntülerinden daha 

saydam olarak görülen bölgelerde, rGO’nun daha az katmanlı yapıların varlığı 

gözlenmektedir. Raman analizlerinde de görüldüğü üzere kobalt ve mangan katkısı ile birlikte 

tabaka sayısının arttığı SEM görüntülerinden de anlaşılmaktadır. Bu durum, GO yapısında 

bulunan oksijen içeren fonksiyonel gruplarla (COOH, CO, OH, O) indirgenme işlemi sırasında 

metallerin bağ yapması sonucu tabakaların bir araya gelmesi ile açıklanabilir.   
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Şekil 4. 18. XRD grafikleri a) GO, rGO ve kobalt katkılı rGO, b) mangan katkılı rGO. 
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Şekil 4. 19. SEM görüntüleri ; a,b,c,d,e,f,g,h sırasıyla GO, rGO, %5 Co katkılı, %1 Co katkılı, 
%0.8 Co katkılı, %0.6 Co katkılı, %0.4 Co katkılı ve %0.2 Co katkılı (500nm-5.0 kV)   
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Şekil 4. 20. SEM görüntüleri ; a,b,c,d,e,f,g,h sırasıyla GO, rGO,%5 Mn katkılı, %1 Mn katkılı, 
%0.8 Mn katkılı, %0.6 Mn katkılı, %0.4 Mn katkılı ve %2 Mn katkılı (500nm-5.0 kV)   
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5. ZTO NANOPARÇACIKLAR: MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Projenin bu aşamasında ZTO-rGO-M kompozitlerin üretiminde kullanılmak üzere ustun 

fotokatalitik aktivite sergileyecek ZTO nanoparçacıkların hidrotermal yöntem ile 

sentezlenmesi amaçlanmıştır.   

 

5.1. Çözelti hazırlığı 

 

ZTO nanoparçacıkların hidrotermal yöntem ile sentezi sırasında kullanılan kimyasalların 

listesi Çizelge 5.1’de verilmiştir. İlk olarak Çizelge 5.1’de verilen öncül kimyasallardan çinko, 

kalay ve sodyum hidroksit tuzlarının mol oranları Zn:Sn:OH=2:1:8 olacak şekilde gereken 

kimyasal tuz miktarları hesaplanmıştır [Annamalai vd., 2011]. Bu oran esas alınarak çinko 

tuzundan homojen bir solüsyon elde etmek amacıyla 3,56 gr çinko asetat dihidrat 40 ml DI-

su içerisinde, oda sıcaklığında manyetik karıştırıcı yardımıyla 600 rpm’de 2 saat boyunca 

karıştırılmıştır. Çinko asetatın çözünmesi sonucunda Şekil 3.1.a’da gösterildiği gibi şeffaf ve 

homojen bir solüsyon elde edilmiştir. Elde edilen bu solüsyonun pH değeri 6,05 olarak 

ölçülmüştür. Ayrı bir beherde 2,83 gr kalay (IV) klorit pentahidrat yine 40 ml DI-su içerisinde, 

oda sıcaklığında manyetik karıştırıcıda 800 rpm ile 2 saat karıştırılarak homojen bir solüsyon 

elde edilmiştir. Elde edilen bu solüsyon Şekil 5.1.b’de gösterildiği gibi renksizdir ve 

solüsyonun pH değeri de 0,41 olarak ölçülmüştür. 

 

Çizelge 5. 1. Çözelti hazırlığı sırasında kullanılan kimyasalların listesi 
 

 

Daha sonra Şekil 5.2.a’da gösterildiği gibi kalay klorür solüsyonunun tamamı çinko asetat 

solüsyonunun üzerine ilave edilmiştir. Bu ilave sırasında solüsyon manyetik karıştırıcıda 

kuvvetli ve sürekli bir şekilde karıştırılmıştır. Kalay klorür solüsyonunun ilavesinin ardından 

Kimyasalın Adı Formülü 
Saflık 

Değeri 
Markası 

Çinko asetat dihidrat C4H6O4Zn.2H2O % 99,0 Aldrich 

Kalay (IV) klorit 

pentahidrat 
CI4Sn.5H2O % 98,0 Aldrich 

Sodyum hidroksit NaOH ≥ % 97,0 Merck 
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beyaz renkte, homojen bir solüsyon elde edilmiştir. Tuz çözeltilerinin birleştirilmesinin 

ardından elde edilen bu solüsyonun pH değeri 2,36 olarak ölçülmüştür. Elde edilen 

solüsyonun pH değerinin ayarlanması için 2 M’lik hazırlanan NaOH sulu çözeltisi, solüsyonun 

üzerine damla damla ve yavaşça ilave edilmiştir. Bu ilavenin sonucunda elde edilen beyaz 

renkteki yoğun solüsyon Şekil 5.2.b’de gösterilmiştir. Şekil 5.2.c’de görüldüğü üzere elde 

edilen bu ana solüsyonun pH değeri de pH metre yardımıyla 8,07 olarak ölçülmüştür. Özetle 

ZTO nanoparçacıkların sentezi için ilk olarak başlangıç kimyasalların konsantrasyon oranı ve 

nihai solüsyonun pH değeri sırasıyla 2:1:8 ve 8,07 olarak sabit tutulmuş ve solüsyon hazırlığı 

tamamlanmıştır. 

 

 

Şekil 5. 1. a) Çinko asetat dihidratın ve b) kalay (IV) klorit pentahidratın sulu solüsyonu 
 

 

 

Şekil 5. 2. a) Kalay klorür solüsyonunun çinko asetat solüsyonuna damlatılması, b) NaOH’ın 
ana solüsyona ilavesi ve c) ana solüsyonun pH değerinin ölçülmesi 
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Hazırlanan yoğun, beyaz renkteki nihai solüsyon Şekil 5.3.a’da gösterildiği gibi dolum 

kapasitesi % 75 olan teflon kaba aktarılmıştır. Ardından teflon kap Şekil 5.3.b’deki otoklava 

yerleştirilmiş ve reaksiyon sıcaklığı 180 ̊C, reaksiyon süresi 24 saat olarak ayarlanıp 

hidrotermal ünite çalıştırılmıştır [Wang vd., 2017]. 

 

 

 

Şekil 5. 3. a) Ana solüsyonun teflona aktarılması ve b) teflonun hidrotermal üniteye 
yerleştirilmesi 
 

 

5.2. Nanoparçacıkların elde edilmesi  

  

24 saatin sonunda kapatılan ünitenin, doğal koşullarda oda sıcaklığına soğutulmasının 

ardından otoklav açılıp Şekil 5.4.a’da verilen teflon kabın tabanına çökelen beyaz 

parçacıklara sırasıyla santrifüj ile ayırma ve DI-su ile yıkama işlemleri uygulanmıştır. 

Ardından beyaz katı parçacıklar 100 ̊C’deki etüvde 6 saat boyunca kurutma işlemine tabii 

tutulmuştur. Kurutma işleminin ardından elde edilen nanoparçacıklar agat havanda 

öğütülmüş ve tüm bu işlemlerin sonucunda Şekil 5.4.b’de görüldüğü gibi beyaz, toz 

formundaki parçacıkların sentez prosedürü tamamlanmıştır. Başlangıç kimyasalların 

konsantrasyonu Zn:Sn:OH=2:1:8 olarak ayarlanıp, hidrotermal ünitede 180 ̊C ve 24 saat 

sürede gerçekleştirilen bu deney setinden elde edilen numune miktarı 2,28 gr’dır. Sonuç 

olarak ZTO nanoparçacıkların sentezi için uygulanan sentez methodunun literatürde önerilen 

diğer metotlarla kıyaslandığında oldukça verimli olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 5. 4. a) Reaksiyon tamamlandıktan sonra oluşan nanoparçacıkların teflonun tabanına 
çökelmesi ve b) kurutma işleminin ardından sentezlenen ZTO nanoparçacıkların agat havan 
yardımıyla öğütülmesi 
 

 

Şekil 5.5’te hidrotermal yöntem ile sentezlenen ZTO nanoparçacıkların üretim şeması 

özetlenmiş ve bu parçacıklara uygulanan karakterizasyon yöntemleri de bu şemada 

verilmiştir.  
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Şekil 5. 5. Hidrotermal yöntem ile sentezlenen ZTO nanoparçacıkların üretim şeması 
 

5.3. Farklı deneysel parametrelerin ZTO nanoparçacıkların sentezine etkisi 

 

Çizelge 3.2’de gösterildiği gibi ilk olarak otoklav sıcaklığının sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların kristal yapısına etkisinin araştırılması amacıyla ünite sıcaklığı 200 ve 

160 ̊C’ye (24 saat) ayarlanarak deneysel prosedür tekrarlanmıştır. Burada uygun çalışma 

sıcaklığı belirlendikten sonra başlangıç kimyasalların konsantrasyon oranının incelenmesi 

için kimyasal konsantrasyonları Zn:Sn:OH=2:1:9 olacak Şekilde ayarlanarak sentez 

tekrarlanmıştır. Daha sonra Zn:Sn:OH=2:1:9 başlangıç kimyasallarının konsantrasyon 

oranında reaksiyon süresinin araştırılması amacıyla 30 ve 36 saatlik sürelerde deneyler 

tekrarlanmıştır. 

Gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen verilerle sentez için gerekli olan sıcaklık, 

süre ve başlangıç kimyasalların konsantrasyon oranı belirlenmiştir. Ardından ZTO 

nanoparçacıkların üretiminde nihai solüsyonun pH değerinin etkisinin araştırılması amacıyla 

pH 7,6-10,0 arasında deneyler tekrarlanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde uygun pH 

değerinin de belirlenmesinin ardından proje çalışmasının amacı doğrultusunda çözücü 

ortamı DI-su:Etanol, DI-su:Etilen glikol, DI-su:Metanol ve DI-su:Propanol olarak değiştirilmiş 

ve bu ortamlarda deneysel sentez prosedürü tekrarlanmıştır. 
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Çalışmalar sırasında incelenen tüm deney parametreleri Çizelge 5.2’de listelenmiştir. 

 

Çizelge 5. 2. ZTO nanoparçacıkların sentezi sırasında uygulanan farklı parametreler 
 

 

 

Başlangıç 

Kimyasalların 

Konsantrasyonu 

Reaksiy

on 

Sıcaklığı 

Reaksiyon 

Süresi 

pH 

değe

ri 

Çözücü Ortamı

Reaksiyon 

Sıcaklığının 

Etkisi 

2:1:8 160 ̊C 

24 saat 8,0 DI-su 
 

180 ̊C 

200 ̊C 

Başlangıç 

Kimyasalların 

Konsantrasyo

n Etkisi 

2:1:8 

180 ̊C 24 saat 9,0 DI-su 
2:1:9 

Reaksiyon 

Süresinin 

Etkisi 

2:1:9 180 ̊C 

24 saat 

9,0 DI-su 30 saat 

36 saat 

pH değeri 

Etkisi 
2:1:9 180 ̊C 24 saat 

7,6 

DI-su 

8,0 

8,5 

9,0 

9,5 

10,0

Çözücü 

Ortamının 

Değiştirilmesi 

2:1:9 180 ̊C 24 saat 9,0 

DI-su 

DI-su: 

Etanol (4:1) 

DI-su: 

Etilen Glikol 

(4:1) 

DI-su: Metanol 

(4:1) 

DI-su: 

Propanol (4:1) 
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5.4. Karakterizasyon 

 

5.4.1. Yapısal analizler 

5.4.1.1. X-ışını kırınımı (XRD) 

Hidrotermal yöntemle sentezlenen numunelerin faz analizi BRUKER D8 ADVANCE markalı 

XRD cihazıyla incelenmiştir. Numune analizinden önce etüvde kurutulan ZTO 

nanoparçacıkları agat havanda öğütülmüştür.  Analizler sırasında ışın kaynağı olarak Cu-Kα  

(λ=1,54056 Å) kullanılmış olup dakikada 2 derece tarama hızıyla 2θ=10o-80o aralığında 

tarama yapılmıştır. 

5.4.1.2. Fourier dönüşümlü kızılötesi spektrometresi  (FT-IR) 

Sentezlenen ZTO yapısına ait karakteristik Sn-O, Zn-O ve Sn-O-Zn pikleri BRUKER 

VERTEX70 markalı FT-IR  spektrumuyla analiz edilmiştir.  

5.4.1.3. X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) 

Sentezlenen ZTO nanoparçacıkların yüzey kimyasal kompozisyonları ve elementlerin ZTO 

kristal yapı içerisindeki değerlikleri yüksek çözünürlüklü Thermo Scientific Kα model XPS ile 

ölçülmüştür. Ölçümler monokromatik Al-Kα ışıması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 0-1400 

eV bağlanma enerjisi aralığında yüzey analizi ve Zn(2p), O(1s) ve Sn(3d) için sırasıyla 1015-

1050 eV,  524-236 eV ve 480-50 eV’luk bağlanma enerjisi aralıklarında yüksek çözünürlüklü 

XPS analizleri gerçekleştirilmiştir. 285,0 eV bağlanma enerjisinde açığa çıkan karbon 

elementinin piki gerçekleştirilen analizler sırasında kalibrasyon piki olarak kullanılmıştır.  

 

5.4.2. Morfolojik analizler 

5.4.2.1. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

Proje çalışması kapsamında sentezlenen numunelerin hangi boyut ve morfolojide oluştuğu 

TESCAN MAIA3 XMU markalı SEM ile incelenmiştir. Toz formundaki numunenin analizi 

sırasında ilk olarak numune Al tutucu ile iletken olan karbon bant üzerine yerleştirilmiş 

ardından düşük ve yüksek büyütmelerde analiz gerçekleştirilmiştir. Burada elde edilen 
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görüntülerden yaklaşık 100 parçacık seçilerek Image J programı ile ortalama parçacık boyutu 

hesaplanmıştır. 

Enerji Dağılımlı X-ray Spektroskopisi (EDS) ile yapıda istenen faz dışında başka bir faz 

oluşup oluşmadığı ve sentez sırasında ayarlanan Zn:Sn:OH oranlarında herhangi bir sapma 

olup olmadığı incelenmiştir.  

5.4.2.2. Geçirimli elektron mikroskobu  (TEM) 

Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların boyut ve morfolojisinde 

meydana gelen değişikliklerin daha kapsamlı bir Şekilde incelenebilmesi için TEM analizi 

gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde JEOL JEM 2100F markalı TEM cihazı kullanılmıştır. 

  

5.4.3. Optik analizler 

5.4.3.1. Fotolüminesans (PL) tekniği   

Sentezlenen ZTO yapısının yüzey özelliklerinin incelenmesi amacıyla PL                          

tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte nanoparçacıkların PL spektrumları oda sıcaklığında farklı 

dalga boylarına sahip ışın kaynakları kullanılarak  (λ = 310 nm, 325 nm ve 333 nm) PTI 

ASOC-10 model floresans spektrofotometresiyle ölçülmüştür. Farklı dalga boyuna sahip olan 

bu ışınlar numuneye gönderildiğinde numuneden yeşil ve kırmızı renkte ışımalara ait piklerin 

ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu pikler sayesinde yapıda bulunan kusur tipleri belirlenmiştir.  

5.4.3.2. UV-Vis. spektroskopisi 

Hidrotermal yöntemle sentezlenen ZTO nanoparçacıkların uygulama alanı olarak 

kullanılacağı PC uygulamalardaki etkinliğini incelemek amacıyla optik özellikleri Cary 60 UV-

Vis. spektroskopisi ile ölçülmüştür. Ölçümler 200 ve 800 nm dalga boyu arasında alınmıştır.  

Bu ölçümlerde ZTO nanoparçacıkların optik özellikleri ve laboratuvar ortamında hazırlanan 

sulu RhB boyar maddesinin bozunumu üzerine etkisi incelenmiştir. 
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5.4.4. PC aktivitelerin belirlenmesi 

 

ZTO nanoparçacıkların PC aktivitesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen deneylerde 

sırasıyla UV ve görünür ışık kaynağı olarak 8 watt gücüne sahip 6 tane Osram UV-C lambası 

ve 23 watt’lık 1 tane Philips lamba kullanılmıştır. Ayrıca görünür ışık deneylerinde ışığın 

içindeki UV bölgeyi süzebilmek için 1 adet Thorlabs FEL0400 filtresi kullanılmıştır. Şekil 

5.6.a’da ölçümler sırasında kullanılan UV ve Şekil 5.6.b’de görünür ışık sisteminin görüntüsü 

verilmiştir. Tüm ölçümler oda sıcaklığında gerçekleştirilmiş olup kirlilik olarak 5 ppm 

konsantrasyonunda hazırlanan sulu RhB boyar maddesi kullanılmıştır.  

 

 

 

Şekil 5. 6. PC aktivitelerin ölçülmesinde kullanılan a) UV ve b) görünür ışık sistemi 
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6. ZTO NANOPARÇACIKLAR: ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Projenin bu aşamasında, ZTO nanoparçacıklar tek basamaklı bir sentez yöntemi olan 

hidrotermal yöntemle başarılı bir Şekilde sentezlenmiştir. İlk olarak, TÜBİTAK 216M011 

numaralı proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ZTO nanoparçacıklar ucuz ve 

yaygın bir çözücü olan DI-su ortamında sentezlenmiştir. Bu ortamda gerçekleştirilen deneyler 

sonucunda sentez için gerekli olan sıcaklık, zaman, konsantrasyon ve pH gibi çeşitli deneysel 

parametreler belirlenmiştir. Daha sonra sentezlenen numunenin yapısal ve morfolojik 

özellikleri çeşitli karakterizasyon yöntemleriyle karakterize edilmiştir.  

 

İkinci olarak ZTO nanoparçacıkların sentezi için gerekli olan parametreler belirlendikten 

sonra proje çalışmasının amacı doğrultusunda çözücü ortamı olarak DI-su:Etanol, DI-

su:Etilen glikol, DI-su:Metanol ve DI-su:Proponal kullanılmış ve bu ortamlarda 

nanoparçacıkların sentezi gerçekleştirildikten sonra elde edilen numunelerin yapısal, optik ve 

morfolojik özellikleri incelenmiştir. Ardından sentezlenen numunelerin UV ve görünür ışık 

altında RhB boyasının fotobozunumundaki PC aktivitesi incelenmiştir.  

 

6.1. ZTO Nanoparçacıkların Yapısal ve Morfolojik Özellikleri 

 

ZTO nanoparçacıkların hidrotermal yöntemle sentezlenmesi amacıyla ilk olarak başlangıç 

kimyasalların oranı Zn:Sn:OH=2:1:8 olarak esas alınıp 180 ̊C sıcaklık ve 24 saat sürede tüm 

tuzların DI-su ortamında çözündürülmesiyle sentez gerçekleştirilmiştir.  Sentezlenen 

numunenin faz analizi XRD cihazıyla elde edilen kırınım deseni ile incelenmiştir.  Şekil 6.1’de 

verilen 180 ̊C’de sentezlenen numunenin XRD kırınım deseninden ZTO nanoparçacıkların 

kafes parametresi a=b=c=0,8656 nm olarak hesaplanmıştır.  Bu değerin ZTO’nun Toz 

Kırınım Standartları Ortak Komitesi (JCPDS) kart verileri ile oldukça örtüştüğü görülmektedir 

(JCPDS Kart No: 24-1470, a=b=c= 0,8657 nm) [Fang vd., 2001]. XRD analiz sonucuna göre 

180 ̊C ve 24 saat sonunda hidrotermal reaksiyonun tamamlandığı ve tepkimenin uygun 

orandaki kimyasallar (Zn:Sn:OH=2:1:8) ile gerçekleştiği görülmektedir.  

Hidrotermal yöntemle sentezlenmesi hedeflenen ZTO fazının oluşum reaksiyonları Denklem 

6.1-6.3’te tanımlanmıştır.  

 

Sn+4+6(OH)-                       Sn(OH)6
-2                                                                           (6.1) 

Zn+2+4(OH)-                       Zn(OH)4
-2                                                                           (6.2) 

Sn(OH)6
-2+2Zn(OH)4

-2                       Zn2SnO4+4H2O+6OH-                                       (6.3)  
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Uygulanan sentez prosedüründe ilk olarak çinko asetat ve kalay klorür tuzları çözünerek DI-

su ortamında iyonlarına ayrışmaktadır. İyonlaşmış moleküller Denklem 6.1 ve Denklem 

6.2’deki reaksiyonlara göre Sn(OH)6
-2 ve Zn(OH)4

-2 iyonlarını oluşturmaktadır. Hidrotermal 

üniteye yerleştirilen çözelti için gerekli koşullar (sıcaklık, süre, basınç vb.) sağlandıktan sonra 

oluşan bu iyonların reaksiyona girmesiyle Denklem 6.3’te gösterildiği gibi ZTO 

nanoparçacıkları oluşmaktadır. 

 

 

 

Şekil 6. 1. Başlangıç kimyasal konsantrasyonu Zn:Sn:OH=2:1:8, hidrotermal ünite sıcaklığı 
180 °C ve 24 saatte ve pH 8,0’de sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait XRD kırınım deseni 
 

Şekil 6.1’de verilen XRD kırınım deseninde ZTO’nun piklerine ek olarak 2θ=~26,5°’de 

SnO2’ye ait istenmeyen bir kırınım piki de gözlemlenmiştir (JCPDS Kart No:41-1445) [Zhu 

vd., 2009]. Hidrotermal ünitede sentez sırasında SnO2 fazının oluşum mekanizması Sn(OH)6
-

2 ve Zn(OH)4
-2 iyonlarının çözünmesi, tekrar kristallenmesi ve büyümesine dayanmaktadır. 

Benzer oluşum Annamalai ve arkadaşları tarafından 2010 yılında yapılan çalışmada da 

gözlemlenmiştir [Annamalai vd., 2010]. ZTO nanoparçacıkların sentez aşamasında SnO2 

fazının yan ürün olarak elde edilmesinde Denklem 4.4 ve Denklem 4.5’te verilen reaksiyonlar 

etkili olmaktadır.  
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Sn+4+3OH-   H2SnO3+H+                                                                                         (4.4) 

H2SnO3              SnO2+H2O                                                                                         (4.5) 

 

Sentezlenen ZTO nanoparçacıkların kimyasal bağ tipleri FT-IR spektrumu ile araştırılmıştır. 

Şekil 6.2’de başlangıç kimyasal konsantrasyonu Zn:Sn:OH=2:1:8, 180 ̊C ve 24 saat 

hidrotermal ünite sıcaklığı ve süresinde ve pH 8,0’de sentezlenen numuneye ait FT-IR 

spektrumu verilmiştir. Anchieta ve arkadaşları 2014 yılında çinko esaslı üçlü spinel yapıların 

(Zn2SnO4, ZnAl2O4 ve ZnFe2O4) organik atıkları bozması üzerine yaptıkları çalışmada bu 

yapıların FT-IR spektrumlarını detaylı bir Şekilde incelemişlerdir [Anchieta vd., 2014]. Üçlü 

spinel yapının FT-IR spektrumunda 375 ile 500 cm-1 arasındaki pik oktahedral yapıdaki metal-

oksijen (Zn-O) bağlarını gösterirken, 457 ile 574 cm-1 arasındaki pik ise tetrahedral 

pozisyondaki metal-oksijen (Sn-O) bağlarını göstermektedir [Zeng vd., 2008, Handore vd., 

2014]. Ayrıca ~1000 ile 1100 cm-1 arasındaki FT-IR piki ZTO yapısına ait karakteristik metal-

oksijen-metal (Sn-O-Zn) titreşim piki olarak nitelendirilmektedir (Zeng ve ark., 2008b). 

 

Şekil 6.2’de verilen spektrumda 390, 505 ve 1052 cm-1’de gözlemlenen belirgin pikler 

sırasıyla ZTO yapısındaki Zn-O, Sn-O ve Sn-O-Zn bağlarına aittir. 3400 cm-1’de görülen geniş 

ve düşük şiddetli pik ise numune üretiminden sonra oluşan nemlenmeden kaynaklı -OH 

bağını göstermektedir [Rasoulifard vd., 2016]. Yapılan literatür taramasına göre SnO2 

yapısına ait Sn-O-Sn pikinin 600 cm-1’de oluşması beklenmektedir (Gu ve ark., 2003). Şekil 

6.2’de bu dalga boyunda herhangi bir pikin gözlemlenmemesi ZTO yapısıyla kıyaslandığında 

oluşan SnO2 fazının düşük miktarda olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Şekil 6. 2.  Başlangıç kimyasal konsantrasyonu Zn:Sn:OH=2:1:8, hidrotermal ünite sıcaklığı 
180 °C ve 24 saatte ve pH 8,0’de sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait FT-IR spektrumu 
 

6.2. Reaksiyon sıcaklığının etkisi 

 

Şekil 6.1’de verilen XRD deseninden görüldüğü üzere ZTO’ya ek olarak oluşan SnO2 fazının 

ZTO nanoparçacıkların PC aktivitesini etkileyebileceği için hidrotermal yöntem ile üretim 

aşamasında sentez parametrelerinin kontrol edilerek saf ZTO nanoparçacıkların 

sentezlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ZTO nanoparçacıkların sentezi 

esnasında hidrotermal ünite sıcaklığının sentezlenen nanoparçacıkların özelliklerine etkisinin 

incelenmesi amacıyla başlangıç kimyasalların oranı Zn:Sn:OH=2:1:8 olarak sabit tutulup 

ünite sıcaklığı 160 ve 200 ̊C’ye ayarlanarak deneyler tekrarlanmıştır.  

 

160, 180 ve 200 ̊C’de 24 saat sonunda elde edilen numunelerin XRD deseni Şekil 6.3’te 

verilmiştir. Farklı reaksiyon sıcaklıklarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların kırınım 

deseni incelendiğinde özellikle pik şiddetinde ciddi bir değişikliğin olduğu görülmektedir. 

Düşük sıcaklıkta (160 ̊C)  sentezlenen ZTO nanoparçacıkların kırınım pik şiddetinin düşük 

olduğu görülürken yüksek sıcaklıkta (180-200 ̊C) sentezlenen ZTO nanoparçacıkların daha 

iyi kristaliteye sahip olduğu söylenebilir. 
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ZTO nanoparçacıkların kristal boyutu (D, nm olarak) XRD kırınım piklerine Denklem 4.6’da 

verilen Debye Scherrer eşitliği uygulanarak hesaplanmıştır. 

 

D=0,9λ/βcosθ                                                                                                               (4.6)  

 

Bu denklemde λ Cu Kα için X-ray dalga boyu, β radyan cinsinden kırınım pikinin yarı 

yüksekliğindeki tüm genişliği ve θ Bragg kırınım pik açısı olarak alınmıştır. β değeri β=(β2
ölçülen 

– β2
cihaz)  eşitliğinden belirlenmiştir. Bu eşitlikte βölçülen numunenin XRD grafiğinden ölçülen pik 

genişliğiyken βcihaz ise XRD cihazından kaynaklı pik genişliğidir. Cihazdan kaynaklı pik 

genişliğinin belirlenmesi için sentezlenen numuneler 1000 ̊C’de 3 saatlik ısıl işleme maruz 

bırakılmış ve parçacıkların ortalama boyutunun ~300 nm’den büyük olması sağlanmıştır. 160, 

180 ve 200 ̊C’de sentezlenen ZTO nanoparçacıklara Debye Scherrer eşitliğinin uygulanması 

sonucunda nanoparçacıkların kristal boyutunun sırasıyla 25,79, 24,89 ve 23,46 nm olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre yüksek sıcaklık kristalligi arttırırken kristal boyutunda bir 

miktar düşüşe sebep olmuştur. 

 

Farklı hidrotermal ünite sıcaklıklarında gerçekleştirilen deneylerde oluşan SnO2 fazına ait 

kırınım pik şiddeti detaylı bir Şekilde incelenmiştir. Şekil 6.4’te 180 ve 200 ̊C’de sentezlenen 

numunelerin XRD kırınım deseninin 2θ=24-32° arasındaki kırınım piklerinin detaylı görüntüsü 

verilmiştir. Şekilde ayrıca hidrotermal reaksiyon sıcaklığıyla (110) SnO2 ile (220) ZTO kırınım 

piklerinin relatif pik şiddetleri arasındaki ilişki de verilmiştir. Hidrotermal ünite sıcaklığının 

200 ̊C’den 180 ̊C’ye düşürülmesiyle SnO2/ZTO relatif pik şiddetinin 0,17’den 0,16’ya düştüğü 

görülmektedir. Şekilden de görüldüğü üzere, düşük reaksiyon sıcaklıklarında SnO2/ZTO 

relatif pik şiddeti daha düşük değere sahiptir. Sentez sıcaklığının 160 ̊C’ye düşürülmesiyle 

SnO2’ye ait herhangi bir kırınım pikinin oluşumu gözlemlenmemiştir. Ancak düşük reaksiyon 

sıcaklıklarında (160 ̊C) sentezlenen ZTO nanoparçacıkların kristalitesinin (kırınım pik 

şiddetlerinin) azaldığı görülmüştür. Denklem 4.4’te verilen reaksiyona göre yüksek 

hidrotermal sıcaklıklarında Sn+4’ün kuvvetli hidroliz etkisi sonucunda ortamda bulunan OH- 

iyonları hızlı bir Şekilde tükenmektedir. Böylece H2SnO3 ana fazı oluşmakta ve bu faz 

Denklem 4.5’te gösterildiği gibi kararlı SnO2 fazına dönüşmektedir.  
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Şekil 6. 3. Hidrotermal yöntem ile 160, 180 ve 200 ̊C’de 24 saatte sentezlenen ZTO 
nanoparçacıklara ait XRD deseni 
 
Şekil 6.5’te farklı hidrotermal ünite sıcaklıklarında (160, 180 ve 200 ̊C) 24 saatte sentezlenen 

ZTO nanoparçacıklara ait FT-IR spektrumu verilmiştir. Burada görüldüğü üzere tüm 

sıcaklıklarda ZTO yapısına ait karakteristik Zn-O (390 cm-1), Sn-O (505 cm-1) ve Sn-O-Zn 

(1052 cm-1) bağlarına ait pikler mevcuttur. Ancak 160 ̊C’de bu piklerin şiddeti artmıştır. Bu 

sonuç 160 ̊C hidrotermal sıcaklığında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların daha saf 

olmasından kaynaklanmaktadır. 600 cm-1’de gözlemlenmesi beklenen SnO2 yapısına ait Sn-

O-Sn piki tüm sıcaklıklarda sentezlenen numunelerde belirgin değildir. Bu sonuç oluşan SnO2 

fazının miktarının azlığından kaynaklanabilir. 

 

160 ve 180 ̊C hidrotermal sıcaklıklarında sentezlenen numunelerin yüzey kimyasal bileşimleri 

ve yapıda bulunan temel elementlerin oksidasyon durumları XPS analiziyle tespit edilmiştir. 

Şekil 6.6.a’da her iki sıcaklıkta sentezlenen numunenin yüzey XPS spektrumları verilmiştir. 

Elde edilen bu spektrumlar incelendiğinde ZTO yapısında bulunan Zn, Sn ve O’e ait güçlü 

piklerin oluştuğu görülmüştür. Aynı zamanda 285,0 eV’de temel yapıda bulunan elementlere 

göre nispeten daha zayıf şiddette oluşan C’a ait bir pik belirlenmiştir. Bu pik bağlanma 

enerjilerinin kalibrasyonu için referans olarak kullanılmıştır.   Şekil 6.6.b-d’de Zn, Sn ve O 

elementlerinin yüksek çözünürlüklü XPS spektrumları verilmiştir. Şekil 6.6.b’de her iki 

numunenin XPS spektrumlarının Zn(2p) bölgesi gösterilmiştir. 160  ̊C’de sentezlenen ZTO 
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nanoparçacıkların spektrumunda 1043,39 ve 1020,23 eV’da ortaya çıkan ikili pikin 

pozisyonları, güçlü spin yörüngeli birleşimden kaynaklanan Zn(2p1/2) ve Zn(2p3/2) sinyallerinin 

bağlanma enerjilerine atfedilebilir [Yıldırım ve Durucan, 2016]. İkili bağlanma enerjileri 

arasındaki 23,16 eV enerji farkının, stokiyometrik ZTO’nun bağlanma enerji değeriyle uyumlu 

olduğu bulunmuştur [Yang vd., 2017]. 180 ̊C’de sentezlenen nanoparçacıkların 

spektrumunda, Zn(2p3/2) ve Zn (2p1/2) pik zirvelerinin sırasıyla 1043,51 eV ve 1020,35 eV 

nispeten daha yüksek bağlanma enerjilerine doğru kaydığı görülmüştür. Zn(2p) sinyallerinin 

bağlanma enerjisindeki bu kayma, ZTO nanoparçacıklarından SnO2’ye e- geçişine bağlı 

olarak ZTO’nun e- yoğunluğunun azalmasından kaynaklanmakta ve ZTO ile SnO2 arasındaki 

yüzey etkileşimini göstermektedir. Buradan hareketle ZTO yapısına ek olarak SnO2 yapısının 

da oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca, 180 ̊C’de sentezlenen numunenin Zn(2p) XPS sinyalinin 

yoğunluğunun 160 ̊C’de sentezlenen saf ZTO nanoparçacıklarından nispeten daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Bu da daha önce bahsedilen XRD verilerinde tanımlandığı gibi daha 

yüksek sıcaklıklarda SnO2 nanoparçacıkların oluşumu ile açıklanabilir. Özetle sentez 

sırasında SnO2 nanoparçacıkların oluştuğu ZTO nanoparçacıkların yüzeyinde oluşan XPS 

sinyalleriyle belirlenmiştir.  

 

 

 

Şekil 6. 4. Farklı sıcaklıklarda (180 ve 200 ̊C) sentezlenen numunelerin XRD desenleri, 
2θ=~24-32o arası genişletilmiş XRD desenleri ve  (110) SnO2 piki ile (220) ZTO piki arasındaki 
relatif pik şiddeti değerleri 
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Her iki sıcaklıkta sentezlenen nanoparçacıklara ait O(1s) spektrumlarının bağlanma 

durumları Şekil 6.6.c’de verilmiştir. Bu sıcaklıklarda elde edilen numunelerin O(1s) 

spektrumunda XPS tepe noktaları, farklı asimetri sergilemiş ve bu tepe noktaları Origin 2018 

yazılımı kullanılarak iki farklı Gaussian tepe noktasına bölünmüştür. ZTO nanoparçacıkları 

için Gaussian bileşenleri 531,00 eV ve 529,35 eV’de toplanmıştır. ZTO nanoparçacıkların 

O(1s) sinyallerinin bağlanma enerji değerleri de stokiyometrik ZTO ile aynıdır [Yang vd., 

2017]. Bu oksijen boşluğu ile ilişkili bileşenlerin pik şiddetindeki değişiklik, yüzey oksijen 

kusurlarının konsantrasyonundaki değişime bağlanabilir. 180 ̊C’de sentezlenen numune için, 

oksijen boşluğu ile ilgili pik şiddeti, 160 ̊C’de sentezlenen ZTO nanoparçacıklarından daha 

yüksek olduğu açıkça görülmektedir [Yıldırım ve Durucan, 2016]. 180 ̊C’de sentezlenen 

numunede ZTO nanoparçacıklarına ek olarak SnO2 yapısının oluşumu oksijen boşluğu 

sayısındaki artıştan kaynaklanabilir.  

 

Şekil 6.6.d’de her iki sıcaklıkta sentezlenen numunelerin XPS spektrumunun Sn(3d) bölgesi 

verilmiştir. ZTO nanoparçacıkların XPS spektrumunda, 3d elektronların döndürme 

yörüngesinin bölünmesi nedeniyle 493,48 ve 485,05 eV’de oluşan çift tepeler sırasıyla 

Sn(3d3/2) ve Sn(3d5/2)’nin bağlanma enerjilerine ait sinyallerdir [Yin vd., 2015]. Bu sinyaller, 

Sn’nin (Sn+4) tetravalent oksidasyon durumlarına atfedilmiştir. 180 ̊C’de sentezlenen 

numunede Sn(3d3/2) ve Sn(3d5/2)’nin bağlanma enerjilerinin sırasıyla daha yüksek bağlanma 

enerjilerine doğru kaydığı görülmektedir (493,62 ve 485,19). Pik pozisyonlarındaki 0,14 

eV’luk pozitif kayma ZTO nanoparçacıkların SnO2 yapısıyla farklı bağlanma ortamlarına 

sahip olduğunu göstermektedir. Bu sinyallerin şiddeti, yüzey SnO2 boşluklarının oluşumunu 

öneren ZTO nanoparçacıklarından biraz daha yüksektir. Ayrıca hem 160 hem de 180 ̊C’de 

sentezlenen numuneler için çift bağlanma enerjileri arasındaki fark 8,46 eV olarak 

belirlenmiştir ve bu değer literatürdeki 8,50 eV standardıyla uyumlu bir enerji farkıdır [Wang 

vd., 2017]. 

 

DI-su ortamında Zn:Sn:OH=2:1:8 oranı esas alınarak 180 ̊C ve 24 saat hidrotermal ünite 

sıcaklığı ve süresinde ve pH 8,0’de sentezlenen ZTO nanoparçacıkların XRD, FT-IR ve XPS 

analizi sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde hedeflenen yapının başarılı bir Şekilde 

sentezlendiği görülmüştür. Fakat bununla birlikte oluşan SnO2 fazının giderilmesi amacıyla 

sentez sırasında bazı parametreler değiştirilerek bu yapının oluşmadığı ve en deneysel 

şartların belirlenmesi için prosedür birçok kez tekrar edilmiştir. 
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Şekil 6. 5. 160,180 ve 200 ̊C’de 24 saatte sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait FT-IR 
spektrumu 

 

Şekil 6.7’de sırasıyla 160, 180 ve 200 ̊C’de 24 saatte sentezlenen ZTO nanoparçacıkların 

SEM görüntüleri verilmiştir. Bu görüntüler incelendiğinde, tanelerin küresele yakın bir 

morfolojide olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen nanoparçacıkların pürüzlü bir yüzeye sahip 

olduğu ve aynı zamanda bir miktar topaklanmaya (aglomerasyona) uğradığı da 

görülmektedir. Sentezlenen ZTO nanoparçacıkların ortalama tanecik boyutu SEM görüntüsü 

kullanılarak Image J programı ile 100 tane parçacığın boyutunun ölçülmesi sonucunda 

hesaplanmıştır. Taneciklerin ortalama parçacık boyutu 160, 180 ve 200 ̊C için sırasıyla 

38,27±5,10,  35,39±5,28 ve 25,89±4,19 nm olarak belirlenmiştir. Bu değerler üç sıcaklıkta 

sentezlenen nanoparçacıkların XRD kırınım piklerine Debye Scherrer eşitliği uygulanarak 

hesaplanan değerlerle uyum içerisindedir. Sentez sıcaklığının arttırılmasıyla beraber ZTO 

nanoparçacıkların oluşumu esnasında çekirdeklenmenin tanecik büyümesine göre daha 

baskın olmasından dolayı tanecik boyutunda bir miktar azalma olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 6. 6. 160 ve 180 ̊C’de sentezlenen numunelere ait a) yüzey analizi ve yüksek 
çözünürlüklü XPS bölgesel spektrumları b) Zn(2p), c) O(1s) ve d) Sn(3d) sinyalleri 

 

Şu ana kadar yapılan analizler neticesinde hidrotermal yöntemle sentez aşamasında ZTO 

nanoparçacıklarına ek olarak SnO2 fazının da oluştuğu görülmüştür.  Ancak XRD ve XPS pik 

desenleri incelendiğinde oluşan SnO2 fazına ait pik şiddetinin düşük olduğu görülmüştür. 

Oluşan SnO2 fazının daha detaylı bir Şekilde incelenmesi amacıyla TEM analizi detaylı bir 

Şekilde incelenmiştir. Şekil 6.8.a’da 180 ̊C’de sentezlenen numuneye ait düşük büyütmeli 

TEM görüntüsü verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere hegzagonal Şekilli nanoparçacıklara ek 

olarak nano boyutta çubuk şeklinde yapılar da oluşmuştur. Şekil 6.8.b-c’de ise Şekil 4.8.a’da 

sarı ve kırmızı dikdörtgenlerle işaretlenmiş bölgelerin yüksek çözünürlüklü TEM görüntüleri 

verilmiştir. Şekil 6.8.b’de verilen nanoparçacıkların kafes çizgileri arasındaki mesafe 0,26 nm 

olarak hesaplanmış ve bu da ZTO’nun (311) düzlemine karşılık gelmektedir. Şekil 6.8.c’de 

verilen SnO2 nano çubukların yüksek çözünürlüklü TEM görüntüsü kullanılarak kafes çizgileri 

arasındaki 0,35 nm’lik mesafenin ise SnO2’nin (110) düzlemine denk geldiği belirlenmiştir. 

Burada oluşan SnO2 nano çubukların boyutunun 17,5 ± 3,2 nm uzunluğunda ve 2,5 ± 0,6 nm 

genişliğinde olduğu hesaplanmıştır.  Elde edilen sonuçlar neticesinde SnO2 fazının 

hegzagonal ZTO nanoparçacıkları çevreleyen nano çubuklar şeklinde olduğu tespit edilmiştir.  
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Şekil 6. 7. a) 160, b) 180 ve c) 200 °C’de 24 saatte hidrotermal reaktörde sentezlenen ZTO 
nanoparçacıkların SEM görüntüsü 

 

 

Şekil 6. 8. 180 °C’de 24 saatte hidrotermal reaktörde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların a) 
düşük büyütmeli ve b-c) yüksek çözünürlüklü TEM görüntüsü 
 

Şekil 6.9.a-c’de 160, 180 ve 200 C̊’de sentezlenen numunelerin düşük büyütmeli TEM 

görüntüsü verilmiştir. Tüm sıcaklıklarda ZTO nanoparçacıkların çoğunlukla hegzagonal 

morfolojiye sahip olduğu görülmüştür. 160 ̊C’de sentezlenen numunede SnO2 nano çubukları 

henüz oluşmamışken sıcaklık 180 ̊C’ye çıkartıldığında nano çubukların oluştuğu 

gözlemlenmiştir. Sıcaklığın 200 ̊C’ye çıkartılmasıyla birlikte oluşan SnO2 nanoparçacıkların 

miktarında da bir artış olduğu görülmüştür. Bu sonuç XRD grafikleriyle uyum içerisindedir. 

Şekil 6.9.d’de verilen 160 ̊C’de sentezlenen nanoparçacıkların yüksek çözünürlüklü TEM 

görüntüsü incelendiğinde bu parçacıkların yüzeyinin pürüzsüz ve düz olduğu görülmektedir. 
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Bununla birlikte, Şekil 6.9.e-f’de verilen yüksek çözünürlüklü TEM görüntüleri ise ZTO 

nanoparçacıklarının yüzeyine sarılmış SnO2 nano çubukları detaylı bir Şekilde 

göstermektedir.  

 

ZTO ve SnO2 fazlarının kristal yapısı hakkında daha detaylı bilgi Şekil 6.9.g’de gösterilen 

yüksek çözünürlüklü TEM görüntüsündeki kafes çizgileri arasındaki mesafe ile de teyit 

edilmiştir. Tek kristalli ZTO nanoparçacıkların ve SnO2 nano çubukların kafes çizgileri 

arasında gözlemlenen 0,26 ve 0,35 nm’lik mesafeler sırası ile ZTO’nun (JCPDS Kart No: 24-

1470) (311) düzlemine ve SnO2’nin (JCPDS Kart No: 41-1445) (100) düzlemine atfedilebilir.  

 

Şekil 6.10’da 180 ̊C ve 24 saatte sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait EDS analiz sonuçları 

verilmiştir. EDS grafiğinde Zn, Sn ve O’e ait pikler verilmiştir. Grafikte isimlendirilmeyen 

piklerin SEM numune tutucusu (Al) ve iletkenlik için kullanılan C banttan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Elementlerin atomik yüzdeleri incelendiğinde Zn:Sn arasındaki 2:1’lik 

orandan az miktarda sapma olduğu görülmektedir (32,20:16,55). Bu sapma ZTO 

nanoparçacıklarla beraber oluşan eser miktardaki SnO2 fazından kaynaklanmakta ve XRD 

analiz sonuçları ile örtüşmektedir. 
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Şekil 6. 9. Farklı sıcaklıklarda (160, 180 ve 200 ̊C) sentezlenen nano yapıların a-c) düşük ve 
d-f) yüksek çözünürlüklü TEM görüntüleri ve g) 180  ̊C’de sentezlenen numunenin yüksek 
çözünürlüklü TEM görüntüsü 
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Şekil 6. 10. 180 ̊C ve 24 saatte sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait EDS analiz sonucu 
 

PL tekniği, hassasiyeti yüksek ve tahribatsız bir yöntem olmasından dolayı metal oksit ve 

zeolitlerin yüzeyindeki aktif alanların yapı ve özelliklerini incelemek için yaygın olarak 

kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem yarı iletkenlerin fotokataliz alanında yüzey özelliklerinin 

belirlenmesinde önemlidir. PL spektrumundan yarı iletken malzemelerin PC özelliklerinin 

belirlenmesinde optik ve fotokimyasal özellikleri, yüzey oksijen boşluğu ve kusurlarının yanı 

sıra, yük transferi hakkındaki bilgilere de ulaşılabilir [Liqiang vd., 2006]. 

 

Farklı hidrotermal sıcaklıklarında (160, 180 ve 200 ̊C) sentezlenmiş ZTO nanoparçacıkların 

oda sıcaklığındaki PL özellikleri farklı dalga boylarına sahip ışın kaynakları  (λ = 310, 325 ve 

333 nm) kullanılarak incelenmiştir. Şekil 6.11.a’da pik şiddetlerinin karşılaştırılabilmesi için 

160, 180 ve 200 ̊C’de sentezlenen ZTO nanoparçacıkların, 325 nm dalga boyuna sahip ışın 

kaynağı kullanılarak elde edilen PL spektrumları verilmiştir. Burada en düşük pik şiddetine 

200 ̊C’de sentezlenen ZTO nanoparçacıkların sahip olduğu görülmektedir. ZTO 

nanoparçacıkların sentezi için 200 ̊C’lik sentez sıcaklığı PC aktivite açısından olumlu 

sonuçlanacak e--h+ çiftlerinin tekrar birleşiminin düşük oranda olmasına rağmen SnO2 fazının 

daha fazla oluşması ve seri üretim için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulması nedeniyle 

çalışmanın devamında kullanılmamıştır. 
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Şekil 6.11.d’de 160 ̊C’de sentezlenen numunelerde düşük dalga boylu ışın altında (λ = 310 

nm) 558 nm’de yayvan ve düşük şiddetli bir pik (kırmızı emisyon) ve 676 nm’de belirgin bir 

pik (yeşil emisyon) gözlemlenmiştir. ZTO nanoparçacıkların PL spektrumlarında görülen yeşil 

emisyon pikleri yapıda bulunan oksijen kusurlarını göstermektedir [Wang vd., 2004]. 

Kullanılan lazer ışının dalga boyunun arttırılmasıyla pik şiddetlerinde önemli oranda azalma 

olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek penetrasyon derinliğine sahip büyük dalga boylu lazer ışını 

(λ= 333 nm) kullanıldığında pik şiddetinin azalması, kırmızı ve yeşil emisyona sebep olan 

kristal kusurların nanoparçacıkların yüzeyinde ya da yüzeye yakın yerlerde bulunduğunu 

göstermektedir [Ali vd., 2015]. 

 

Farklı dalga boyuna sahip ışın kaynakları kullanıldığında pik şiddetlerinde ve Şekillerinde 

meydana gelen değişiklik, yarı iletken nanoparçacıkların CB’de farklı enerji seviyelerinin 

olmasından dolayı VB’deki e-‘ların farklı uyarım enerjisiyle uyarılmasıyla açıklanabilir. Aynı 

Şekilde CB’deki farklı enerjili uyarılmış e-‘lar da VB’deki farklı enerji seviyelerine dönüş 

yapmaktadır. Sonuç olarak; kullanılan ışın kaynağına bağlı olarak farklı PL emisyon pikleri 

açığa çıkabilir veya pik şiddetleri değişebilir [Djurišić vd., 2006, Liqiang vd., 2006].  

 

180 ve 200 ̊C’de sentezlenen ZTO nanoparçacıkların PL spektrumlarında ise 160 ̊C’de 

sentezlenen yapı ile benzer pikler oluşsa da Şekil 6.11.b-c’de görüldüğü gibi artan 

hidrotermal sıcaklığıyla birlikte pik şiddetlerinde önemli oranda azalma meydana gelmiştir. 

PL spektrum grafiklerindeki pik şiddetleri yapıdaki e--h+ çiftlerinin tekrar birleşim oranlarını 

tahmin etmede faydalıdır. Literatüre göre e--h+ çiftlerinin tekrar birleşim oranı düşük 

olduğunda PL spektrumundaki pik şiddetlerinin azalması beklenmektedir [Khan vd., 2013]. 
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Şekil 6. 11. a) 325 nm’de her üç sıcaklık için verilen PL spektrumları ve b) 180, c) 200, d) 
160 ̊C,  hidrotermal sıcaklıklarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların oda sıcaklığındaki 
farklı dalga boylarına sahip ışın kaynakları (λ = 310 nm, 325 nm ve 333 nm) kullanılarak elde 
edilen PL spektrumları 
  

Sonuç olarak; ZTO nanoparçacıkların hidrotermal yöntemle sentezlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen bu çalışmalarda, uygulanan sıcaklık değerlerinden 160 ̊C’de ZTO‘nun düşük 

kristaliteye sahip olması ve 200 ̊C’de SnO2 fazının oluşum oranının daha fazla olması ve aynı 

zamanda yüksek sıcaklık parametresinin daha fazla enerji gerektirmesi nedeniyle proje 

çalışmasının devamı için uygun çalışma sıcaklığı 180 ̊C olarak belirlenmiştir.  

 

6.3. Başlangıç kimyasalların konsantrasyon oranının etkisi 

 

Deney sırasında kullanılan başlangıç kimyasalların oranı Zn:Sn:OH=2:1:8 olarak esas alınıp 

sentezlenen ZTO nanoparçacıkların yapısal ve morfolojik karakterizasyonları neticesinde 

optimum reaksiyon sıcaklığı 180 ̊C olarak belirlenmiştir. XRD deseni incelendiğinde yapıya 

ait piklerin sentezlenmek istenen hedef malzemenin JCPDS kart verileri (JCPDS Kart No: 24-

1470) ile oldukça örtüştüğü ve ZTO yapısının oluştuğu görülmektedir. Proje çalışması 

kapsamında farklı çözücü ortamlarında sentezlenen yapının PC özelliklerini etkileyebilecek 

olan SnO2 fazının oluşumunun azaltılması/engellenmesi amacıyla belirlenen deneysel 

şartlarda (180 ̊C) başlangıç kimyasalların konsantrasyon oranı 2:1:9 olarak değiştirilerek 

deneysel prosedür tekrarlanmıştır.  
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Başlangıç kimyasalların konsantrasyon oranının SnO2 pik şiddetine etkisinin incelenmesi 

amacıyla Zn:Sn:OH=2:1:9 olarak değiştirilmiş ve bu şartlarda sentezlenen ZTO 

nanoparçacıklara ait XRD deseni Şekil 6.12’de verilmiştir. Kimyasal konsantrasyon etkisinin 

karşılaştırılabilir Şekilde incelenebilmesi için Zn:Sn:OH=2:1:8 oranı esas alınarak 

sentezlenen nanoparçacıkların XRD kırınım deseni de yine Şekil 4.12’de verilmiştir. Elde 

edilen kırınım deseninden görüldüğü üzere NaOH konsantrasyonunun arttırılması SnO2 

pikinin şiddetini önemli miktarda azaltmıştır. Bunun sonucunda yüksek pH (pH ≥ 8,0) 

değerleriyle bu pikin şiddetinin azaltılabileceği düşünülmektedir [Zhu vd., 2009].  

 

Zn:Sn:OH=2:1:9 oranı esas alınarak, 180 ̊C ve 24 saatte pH değeri 8,0 olarak sentezlenen 

yapının SEM görüntüsü Şekil 6.13’te verilmiştir. Elde edilen SEM görüntüsü incelendiğinde, 

çoğunlukla küresel şekle sahip nanoparçacıkların varlığı görülürken yer yer farklı morfolojiye 

sahip nanoparçacıkların da oluştuğu görülmüştür. Bunun neticesinde, NaOH 

konsantrasyonunun arttırılmasıyla morfolojinin değiştirilebileceği düşünülmektedir 

[Annamalai vd., 2010]. Daha önce sentezlenen yapıların SEM görüntüsünde görülen 

topaklanmaların ve yüzey pürüzlülüğünün de başlangıç kimyasalların konsantrasyonunun 

değiştirilmesiyle kısmen azaldığı görülmüştür. Image J programı kullanılarak SEM 

görüntüsünden parçacıkların ortalama tanecik boyutu 100 taneciğin ortalaması alınarak 

hesaplandığında 38,74±7,79 nm olarak bulunmuştur. Bu değerin başlangıç kimyasalları oranı 

Zn:Sn:OH=2:1:8 olarak esas alınan deney sonucu sentezlenen ZTO nanoparçacıkların 

ortalama tanecik boyutundan (27,50±6,48) daha büyük olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 6. 12. Farklı konsantrasyon denemelerinde (Zn:Sn:OH=2:1:8-9) (110) SnO2 ile (220) 
ZTO piki arasındaki relatif pik ilişkisini gösteren XRD kırınım deseni 

 

 

 

Şekil 6. 13. Başlangıç kimyasal konsantrasyon oranı Zn:Sn:OH=2:1:9 olarak hazırlanan ve 
180 ̊C, 24 saatte hidrotermal reaktörde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların SEM görüntüsü 
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Şekil 6.14’te 2:1:9 ve 2:1:8 oranlarında başlangıç kimyasalları kullanıldığında sentezlenen 

numunelerin PL spektrumları verilmiştir. 2:1:9 deney şartlarında sentezlenen numunenin PL 

spektrumuna göre nanoparçacıkların yapısında bulunan oksijen kusurlarını gösteren 

spektrumun 634,7 nm dalga boyunda açığa çıkan yeşil ışıma ve katyon boşluklarını gösteren 

spektrumun 542,7 nm’de gözlemlenen kırmızı ışımanın her ikisinin de pik şiddetlerinin 2:1:8 

deney şartlarında sentezlenen numuneye göre daha şiddetli olduğu görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 6. 14. Farklı konsantrasyon denemelerinde (Zn:Sn:OH=2:1:8-9) (180 ̊C, 24 saat ve 
pH=8,0) sentezlenen ZTO nanoparçacıkların PL grafikleri 

 

Nanoparçacıkların yapısında bulunan kusur tipleri ve konsantrasyonları parçacıkların boyut, 

morfoloji ve empürite konsantrasyonuna bağlı olarak değişmektedir. Numunelerin üretim 

koşulları (basınç, sıcaklık, başlangıç kimyasal oranı vb.) parçacıkların boyut ve morfolojisini 

etkileyeceği için yapıda farklı kusur tipleri ve konsantrasyonlarının oluşmasına neden 

olacaktır. Başlangıç kimyasal konsantrasyonunun 2:1:8’den 2:1:9’a değiştirilmesi sonucunda 

parçacık boyutunda ve morfolojisinde değişiklikler olduğu gözlemlenmiştir. Parçacık boyutu 

azaldıkça (birim yüzey alanı attıkça)  parçacık yüzeyindeki kusur miktarları artacak ve buna 

bağlı olarak PL pik şiddeti artacaktır. 



 

76 
 

Artan kristal kafes kusurlarının elektron bant yapısında yeni enerji seviyeleri oluşturması 

beklenmektedir. Bu enerji seviyeleri de UV ya da görünür ışık enerjisiyle etkileştiğinde 

VB’deki e-‘un uyarılması ile oluşacak e--h+ çiftlerinin tekrar birleşim oranının azalmasını 

sağlayacaktır. Bu azalmaya bağlı olarak bahsi geçen deney şartlarında sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların daha iyi PC aktivite göstermesi beklenmektedir. Proje çalışmasının 

bundan sonraki aşamasında ZTO nanoparçacıkların en iyi PC aktiviteye sergilemesi için 

başlangıç kimyasal konsantrasyonu 2:1:9, hidrotermal ünite sıcaklığı 180 ̊C olacak Şekilde 

kabul edilip çalışmalara devam edilmiştir. 

 

Proje kapsamında SnO2 fazının miktarını en aza indirgeme üzerine yapılan çalışmalar 

sonucunda en uygun deney şartları olarak belirlenen koşullarda sentezlenen ZTO 

nanoparçacıklara ait FT-IR spektrumu Şekil 6.15’te verilmiştir. Bu şartlarda üretilen 

nanoparçacıkların FT-IR spektrumunda ZTO yapısına ait karakteristik Zn-O, Sn-O ve Sn-O-

Zn bağlarına ait pikler 390, 505 ve 1052 cm-1’de belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. 3400 cm-

1’de görülen geniş ve düşük şiddetli pik ise numune üretiminden sonra oluşan nemlenmeden 

kaynaklı -OH bağını göstermektedir. Aynı zamanda FT-IR spektrum verileri ile XRD verileri 

birbiriyle uyum içerisindedir. 

 

 

 

Şekil 6. 15. Başlangıç kimyasal konsantrasyonu 2:1:9 olarak sentezlenen (180 ̊C, 24 saat ve 
pH=8,0) sentezlenen ZTO nanoparçacıklara ait FTIR spektrumu 
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6.4. pH etkisi 

 

Başlangıç kimyasal konsantrasyonunun SnO2 fazının oluşum oranına etkisi incelendiğinde 

konsantrasyonun (Zn:Sn:OH) 2:1:8’den 2:1:9’a değiştirilmesiyle SnO2:ZTO relatif pik 

şiddetinin düştüğü gözlemlenmiştir. Bu sonuca bağlı olarak çözeltinin pH değeri değiştirilerek 

ZTO nanoparçacıklar sentezlenmiş ve farklı pH denemelerinin SnO2 fazının oluşum oranına 

etkisi incelenmiştir. Şekil 6.16’da farklı pH değerlerinde sentezlenen ZTO yapılarının XRD 

deseni verilmiştir. Elde edilen desenler incelendiğinde, pH değeri 7,6 ve 8,0 iken SnO2 pik 

şiddetinin diğer pH değerlerindekine göre daha yüksek olduğu (SnO2:ZTO relatif pik 

şiddeti=0,12) görülmektedir. pH 8,5, 9,0 ve 9,5’te sentezlenen numunelerin XRD kırınım 

desenlerinden ise SnO2:ZTO relatif pik şiddetinin 0,08’e düştüğü ve SnO2 fazının oluşum 

oranının azaldığı görülmüştür. pH=10,0’da ise SnO2:ZTO relatif pik şiddetinin yeniden arttığı 

gözlemlenmiştir.  

 

 

Şekil 6. 16. Farklı pH denemelerinde (pH =7,6-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0) SnO2 ile (220) ZTO piki 
arasındaki relatif pik ilişkisini gösteren XRD desenleri 
 

Daha önce verilen Denklem 4.5’teki reaksiyona göre yüksek pH değerlerinde ZTO yapısına 

ek olarak kararsız bir faz olan H2SnO3 fazının oluşma eğilimi artmaktadır [Fu vd., 2009]. 

Yüksek pH değerlerinde oluşan kararsız H2SnO3 fazı ise hidrotermal ünite içerisinde sıcaklık 

ve basıncın etkisi altında SnO2’ye dönüşmektedir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, hem 
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istenmeyen SnO2 fazının oluşum oranının azalmış olması hem de sentezlenmek istenen ZTO 

yapısına ait piklerin daha yüksek kristalite sergilemesi nedeniyle nihai solüsyonun pH değeri 

9,0 olarak belirlenmiştir. 

 

Farklı pH değerlerinde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların kristal boyutu XRD deseninden 

elde edilen kırınım piklerine Debye Scherrer eşitliği uygulanarak hesaplanmıştır. Solüsyon 

pH’ının 7,6’dan sırasıyla 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 ve 10,0 olarak değiştirilmesi neticesinde kristal 

boyutunun 29,10 nm’den 30,09, 30,39, 31,21, 29,87 ve 27,87 nm olarak değiştiği 

belirlenmiştir. pH’ın 7,6’dan 9,0’a kadar arttırılmasının sonucunda kristal boyutunda artışa ve 

bundan sonraki değerlerde de bir miktar düşüşe neden olduğu belirlenmiştir. Bu durum düşük 

pH çalışmalarında ZTO nanoparçacıklarının büyüme mekanizmasının baskın iken yüksek pH 

çalışmalarında çekirdeklenme mekanizmasının baskın olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 6.17 ve Şekil 6.18’de farklı pH değerlerinde hazırlanan ZTO nanoparçacıklarına ait SEM 

ve TEM görüntüleri verilmiştir. Bu görüntülerde pH değerinin hidrotermal yöntemle 

sentezlenen nanoparçacıkların morfolojisinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Elde 

edilen görüntüler incelendiğinde, nanoparçacıkların kübik yapıya sahip olduğu ve yüzey 

pürüzlülüğünün olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 6. 17. Farklı pH denemelerinde (pH =7,6-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0) 180 ̊C’de ve 24 saatte 
hidrotermal reaktörde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların SEM görüntüsü 
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Şekil 6. 18. Farklı pH denemelerinde (pH =8,0-9,0-10,0) 180 ̊C’de ve 24 saatte hidrotermal 
reaktörde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların TEM görüntüsü 
 

Şekil 6.19.a’da deney koşulları olarak başlangıç kimyasal konsantrasyonu 2:1:9, 180 ̊C ve 24 

saat hidrotermal ünite sıcaklığı ve süresinde farklı pH değerlerinde gerçekleştirilen 

çalışmalardan elde edilen numunelerin PL spektrumları verilmiştir (lazer ışın kaynağı dalga 

boyu = 325 nm). Yüksek pH değerlerinde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların daha yüksek 

PL pik şiddetine sahip olduğu görülmekte ve bundan dolayı sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların daha iyi PC özellik göstermesi beklenmektedir. Ancak pH=10,0’da ZTO 

fazına ek olarak SnO2 fazının oluşum eğiliminin yüksek olmasından (XRD SnO2/ZTO relatif 

pik şiddeti değeri) dolayı pH=9,0 çalışmaların devamı için uygun görülmüştür.  Şekil 6.19.b’de 

ise pH=9,0’da elde edilen numunenin UV absorpsiyon spektroskopi grafiği ve Şekil 4.19.c’de 

bant boşluğu değerini belirlemek için uygulanan “Tauc plot” grafiği verilmiştir. Şekilden 

görüldüğü üzere ZTO nanoparçacıkları 281,34 nm’de keskin bir düşüş göstermekte ve bant 

boşluğu 3,4 eV olup bu değer literatür ile uyum içerisindedir. 

 

Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda ZTO nanoparçacıkların hidrotermal 

yöntemle sentezi için başlangıç kimyasalların konsantrasyon oranı Zn:Sn:OH=2:1:9, sentez 

sıcaklığı 180 ̊C ve nihai solüsyonun pH değeri 9,0 olarak kabul edilmiştir.  Diğer 

parametrelerin etkisi, kabul edilen bu parametreler esas alınarak araştırılmaya devam 

edilmiştir.  
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Şekil 6.19. a) Farklı pH denemelerinde (pH=8,0, 9,0 ve 10,0) sentezlenen ZTO 
nanoparçacıkların PL grafikleri, b) pH=9,0’da sentezlenen nanoparçacıkların UV absorpsiyon 
grafiği ve c) bant boşluğunun belirlenmesi için ışın enerjisine karşı çizilen (αhv)2 grafiği (Tauc 
yöntemi) 
 

6.5. Süre etkisi 

 

Yukarıda sentez için uygun olarak seçilen bu değerlere ek olarak 180 ̊C’de ve pH=9,0 

değerinde reaksiyon süresinin sentezlenen nanoparçacıklara etkisini incelemek amacıyla iki 

farklı sürede (30 ve 36 saat) deneysel prosedür tekrarlanmıştır. 30 ve 36 saatlik deney 

sürelerinde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların XRD deseni Şekil 6.20’de verilmiştir. Elde 

edilen kırınım deseni incelendiğinde, uzun reaksiyon sürelerinin sentezlenen yapının kırınım 

deseninde önemli bir değişikliğe neden olmadığı görülmüştür. Fakat sentezlenmek istenen 

ZTO yapısına ek olarak oluşan SnO2 pikinin şiddetinin artan reaksiyon süresiyle birlikte 

yeniden artmaya başladığı görülmektedir.  

Şekil 4.21’de sırasıyla 24, 30 ve 36 saat reaksiyon sürelerinde sentezlenen 

nanoparçacıkların SEM ve TEM görüntüleri verilmiştir. Artan reaksiyon süresinin etkisiyle 

morfolojinin değiştiği açık bir şekilde görülmektedir. Burada morfolojinin artan süreye bağlı 

olarak küreselimsi Şekilden küp şekline yaklaştığı Şekil 6.21’de tespit edilmiştir.  
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Şekil 6.20. Farklı süre denemelerinde  (24,30 ve 36 saat) ) 180 ̊C’de sentezlenen (110) SnO2 
ile (220) ZTO piki arasındaki relatif pik ilişkisini gösteren XRD kırınım desenleri 
 

 

Şekil 6.21.  a) 24, b) 30 ve c) 36 saatte (pH=9,0 ve T=180 °C)  hidrotermal reaktörde 
sentezlenen ZTO nanoparçacıkların SEM ve TEM görüntüleri 
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Zamana bağlı deneylere dayanarak, kübik ZTO oluşumunun kristal büyüme mekanizmasının 

‘kristallendirme-çözünme-yeniden kristallendirme’ sonucu olabileceği düşünülmektedir  

[Zhao vd., 2016]. Hidrotermal reaksiyonun başlangıcında kararsız bir ara faz olan ZnSn(OH)6 

kristal yapısı daha kolay oluşmaktadır. ZnSn(OH)6 kristal yapısının çözünüp ayrışarak küp 

Şekilli ZTO formuna yeniden kristalleşmesi ‘kristallendirme-çözünme-yeniden 

kristallendirme’ mekanizmasına atfedilir [Ji vd., 2010]. Ek olarak, TEM görüntülerinden kübik 

morfolojili ZTO nanoparçacıkların çevresinde oluşan SnO2 fazının reaksiyon süresinin 

artmasıyla arttığı belirlenmiştir. Bu sonuç XRD verileriyle uyum içerisindedir. Tüm bu 

sonuçlara göre, hem artan SnO2 pik şiddeti hem de sentez için daha uzun sürelerde çalışmak 

seri üretimi yavaşlatacağından dolayı bu süreler çalışma süresi olarak uygun bulunmamıştır. 

Uygun çalışma süresi 24   saat olarak belirlenmiştir.  

 

6.6. Çözücü ortamının etkisi 

 

Bu proje çalışması kapsamında hidrotermal yöntemle sentez sırasında farklı çözücü 

ortamları (DI-su, DI-su:Etilen glikol, DI-su:Metanol, DI-su:Propanol ve DI-su:Etanol) 

kullanılarak üretilen ZTO nanoparçacıkların XRD desenleri Şekil 6.22’de verilmiştir. Elde 

edilen kırınım desenleri incelendiğinde farklı çözücü ortamları kullanılarak gerçekleştirilen 

sentez sonucunda oluşan piklerin tümünün ZTO yapısına ait olduğu görülmektedir (JCPDS 

Kart No: 24-1470). DI-su, DI-su:Etilen glikol, DI-su:Metanol, DI-su:Propanol ve DI-su:Etanol 

ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların kristal boyutu XRD kırınım piklerine Debye 

Scherrer eşitliği uygulanarak hesaplanmış ve sırasıyla 31,21, 22,11, 24,26, 25,33 ve 20,90 

nm olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 6.23’te farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların SEM görüntüsü 

verilmiştir.  Elde edilen SEM görüntüleri incelendiğinde çözücü ortamı değiştiğinde 

nanoparçacıkların şekil ve boyutlarında farklılık olduğu görülmektedir. Ancak önceki 

sonuçlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda boyut ve morfoloji analizi için numunelerin 

TEM görüntüleri daha sağlıklı sonuç verecektir. Bundan dolayı bu numuneler TEM analizi ile 

daha detaylı bir Şekilde incelenmiştir.  

 

Şekil 6.24’te farklı çözücü ortamlarında hidrotermal yöntemle sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların düşük büyütmeli ve yüksek çözünürlüklü TEM görüntüleri verilmiştir. 

Çözücülerin polarite değerleri propanol, etanol, metanol, etilen glikol ve DI-su için sırasıyla 

0,617, 0,654, 0,762, 0,790 ve 1,00’dir. Çözücünün polaritesi arttıkça reaktivitesi artmaktadır. 
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Sonuç olarak yüksek polariteye sahip çözücü içerisinde çinko ve kalay tuzlarının daha önce 

verilen Denklem 4.1 ve Denklem 4.2’ye göre reaksiyona girip Zn(OH)6
-2 ve Sn(OH)6

-2 

yapılarını oluşturma eğilimi yüksek olacak ve böylece ZTO nanoparçacıkların etkin bir Şekilde 

oluşmasını sağlayacaktır. Şekil 6.24’te görüldüğü üzere düşük polariteli çözücüler içerisinde 

oluşan SnO2 nanoparçacıkların oluşum oranı fazla olmasına rağmen SnO2 nanoparçacıkların 

boyutu oldukça küçülmüştür. 

 

 

 

Şekil 6.22. Farklı çözücü ortamlarında hidrotermal yöntemle sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların XRD deseni 
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Şekil 6. 23. Hidrotermal yöntemle farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların SEM görüntüleri 
 

 

Şekil 6.24. Hidrotermal yöntemle farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların düşük büyütmeli ve yüksek çözünürlüklü TEM görüntüleri 
 



 

85 
 

6.7. ZTO Nanoparçacıkların Fotokatalitik Aktivitelerinin Belirlenmesi 

 

Önceki bölümlerde yapılan çalışmalar sonucunda ZTO nanoparçacıklar aşağıdaki koşullar 

esas alınarak sentezlenmiştir. (Proje çalışması devamında gerçekleştirilen tüm ZTO 

sentezinde bu parametreler sabit tutulmuştur.) 

1. Başlangıç kimyasalların konsantrasyon oranı = Zn:Sn:OH=2:1:9, 

2. Reaksiyon sıcaklığı = 180 ̊C,  

3. Reaksiyon süresi = 24 saat,  

4. Nihai solüsyonun pH değeri = 9,0. 

Sentezlenen nanoparçacıkların PC aktivitesinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar ortamında 

hazırlanan sulu RhB boyar maddesinin UV ve görünür ışık altında bozunumu incelenmiştir.  

 

Tüm ölçümlerde RhB boyar maddesi 100 ml’de 5 ppm’lik çözeltiler halinde hazırlanmıştır. PC 

deneyler, sulu RhB çözeltisine ZTO katalizörünün eklenip oda sıcaklığında ışığa maruz 

bırakılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Boya çözeltisinden her seferinde 3 ml’lik numune alınarak 

Cary 5000 UV-Vis-NIR spektrofotometresi ile soğurma spektrumları ölçülmüştür. RhB 

(C28H31ClN2O3) maddesinin kimyasal yapısı Şekil 6.25.a’da ve 5 ppm konsantrasyonunda 

hazırlanan sulu çözeltisinin görüntüsü de Şekil 6.25.b’de verilmiştir [Sung-Suh vd., 2004]. 

 

 

 

Şekil 6.25. RhB (C28H31ClN2O3) boyar maddesinin a) kimyasal yapısı ve b) 5 ppm’lik sulu 
çözeltisinin görüntüsü 
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6.7.1. DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların UV ışığı altında PC 

aktivitesinin incelenmesi 

 

ZTO nanoparçacıkların PC aktivitesinin belirlenmesi için ilk olarak RhB’nin katalizör 

yokluğunda UV ışığına karşı kararlılığı incelenmiştir. 5 ppm’lik RhB boyar maddesinin 180 

dakika boyunca UV ışığına maruz bırakılması sonucunda spektrumunda zamanla meydana 

gelen bozunumun grafiği Şekil 6.26’da verilmiştir. Burada RhB boyar maddesi 554 nm’de 

güçlü ve karakteristik bir soğurma piki sergilemiştir. 180 dakika sonunda bu soğurma pikinin 

şiddetinde çok az miktarda düşüş olması ve aynı zamanda deney başlangıcında ve sonunda 

çekilen boya çözeltisinin fotoğrafında neredeyse hiçbir renk değişikliğinin olmaması 

fotokatalizör yokluğunda UV-C ışıması altında RhB’nin oldukça kararlı davrandığını 

göstermektedir [Ali vd., 2015]. 

 

 

 

Şekil 6.26. 5 ppm’lik RhB boyar maddesinin katalizör yokluğunda, UV-C ışığı altında 
gerçekleşen PC bozunum sonucunda spektrumunda zamanla meydana gelen değişimin 
grafiği 
 

Proje kapsamında esas alınan parametreler uygulanarak (180 ̊C, 24 saat ve pH=9,0) 

hidrotermal yöntemle başarılı bir Şekilde sentezlenen ZTO nanoparçacıkların PC aktivitesinin 

belirlenmesi amacıyla 30 mg katalizör 5 ppm’lik RhB çözeltisine eklenmiştir. Ardından 

çözeltinin adsorpsiyon/desorpsiyon (tutunma/salınma) dengesinin sağlanması amacıyla 
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çözelti 1 saat boyunca karanlık ortamda, manyetik karıştırıcı yardımıyla karıştırılmıştır. 

Karıştırma işlemine devam ederken 180 dakika boyunca her 15 dakikada bir UV ışığına 

maruz bırakılmış çözeltiden 3 ml’lik numuneler alınarak RhB’nin soğurma pik şiddeti 

ölçülmüştür. Şekil 6.27.a’da boya çözeltisi içerisindeki RhB miktarının UV-C ışığıyla etkileşim 

sonucunda zamanla azaldığı görülmektedir. RhB’nin 554 nm’deki pikinin absorbans 

değerindeki bu azalmanın ilave edilen ZTO nanoparçacıklarından kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. Yine Şekil 6.27.b’de her 15 dakikalık ölçümde alınan sulu boya çözeltisinde 

ışığa maruz kalma sonucunda meydana gelen renk değişimi fotoğraflanmıştır.  Boya 

çözeltisinin renginde meydana gelen bu değişiklik yine ZTO nanoparçacıkların UV ışığı altıda 

RhB boyar maddesinin bozunumu üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.  

 

 

 

Şekil 6.27. RhB boyar maddesinin a) 30 mg ZTO nanoparçacıkları varlığında UV-C ışığı 
altında PC bozunum spektrumu ve b) zamanla renginde meydana gelen değişimin fotoğrafı 
 

RhB’nin 554 nm’deki soğurma pikinde UV ışığı altında meydana gelen azalmayla birlikte pik 

noktasının kademeli olarak sola doğru kaydığı ve daha düşük dalga boylarında ortaya çıktığı 

görülmüştür.  Bu kaymanın, RhB’nin UV-C ışınlaması altında adım adım deetilasyona 

uğraması sonucunda gerçekleştiği düşünülmektedir. RhB’deki etil grupları bu deetilasyon ile 
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farklı pik zirvelerinde açığa çıkmaktadır. Literatürde bu konuda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde 552 nm’de N,N,N,N’ tetraetil RhB, 539 nm’de N,N,N’ trietil RhB, 522 nm’de 

dietil RhB ve 510 nm’de N-etil RhB yapılarının açığa çıktığı görülmektedir [Wu vd., 1998]. 

Şekil 6.27.a’da eş zamanlı olarak gözlemlenen absorbans değerindeki düşüş ve pik 

pozisyonundaki kayma UV ışığı altında RhB’nin ZTO nanoparçacıkların yüzeyinde 

deetilasyona uğradığı ve kromofon halkasının bozunduğunu göstermektedir. 180 dakikalık 

ışıma sonucunda boyada meydana gelen bozunum miktarı % 66,39’a ulaşmıştır. Bu sonuca 

göre, proje kapsamında sentezlenen ZTO katalizörlerin UV ışığı altında RhB boyar maddesini 

gidermede oldukça etkili olduğu söylenebilir. 

 

Genel olarak PC reaksiyon sonucunda RhB’nin kataliz etkisi ile ışın altında bozunum 

reaksiyon mekanizması Denklem 6.7-6.12’de verilmiştir. 

 

 

ZTO                h+  +  e−                                                                                                  (6.7) 

                                                                                                                                (6.8) 

                                                                                                                                (6.9) 

e− + O2→ O2
-*                                                                                                                (6.10) 

O2
-* + H+→ H2O                                                                                                            (6.11) 

OH*+O2
-*+RhB→ Bozunum ürünleri (CO2 ve H2O)                                                      (6.12)                             

 

Genel mekanizmaya göre Denklem 6.7’de gösterildiği gibi ZTO yapısı bant boşluğundan 

daha fazla enerjiye sahip olan bir ışın enerjisi ile uyarıldığında VB’de h+ ve CB’de e- 

oluşmaktadır. Oluşan e- ve h+’lar Denklem 6.8’de gösterildiği gibi kristal kafes yapısında 

tekrar birleşime uğrayarak enerji açığa çıkarabilecekleri gibi, Denklem 6.9-6.11’deki gibi 

reaksiyona girerek radikalleri de oluşturabilir. Reaksiyonun gerçekleşmesi sonucunda oluşan 

bu radikaller Denklem 6.12’de olduğu gibi boyar maddeyi oksitleyerek son bozunum ürününe 

(CO2 ve H2O) indirgerler.  

 

Denklem 6.7’ ye göre RhB’nin bozunumunun etkili bir şekilde gerçekleşmesi; 

 Boya moleküllerinin, H2O, OH- ve O2’nin kataliz yüzeyinde etkili bir şekilde emilimine, 

 Kataliz yüzeyinde e--h+ çiftlerin ve radikallerin üretimine, 

 e--h+ çiftlerinin tekrar birleşiminin engellenmesine bağlıdır. 

Çalışmanın bu aşamasından sonra gerçekleştirilen deneylerde; 

 boya çözeltisi içerisine eklenen katalizör miktarı,  

h+ + e−→ enerji 

h+ + H2O →  H++OH* 
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 katalizör-boya çözeltisinin ışımaya maruz kaldığı süre aralığı,  

 boya çözeltisinin pH değeri ve  

 farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların PC aktiviteye 

etkisi gibi çeşitli parametreler incelenmiştir. 

 

6.7.1.1. Boya çözeltisi içerisine eklenen katalizör miktarının PC aktiviteye etkisi  

 

Katalizör miktarının RhB’nin bozunumuna etkisini gözlemleyebilmek için boya çözeltisine DI-

su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıklarından farklı miktarlarda (20, 30, 40 ve 50 mg) 

ilave edilerek çözelti UV ışığına maruz bırakılmıştır. RhB’nin ışığın etkisiyle yüzde olarak ne 

kadarlık bir konsantrasyonunun bozunduğunu ya da başka bir deyişle bozunma oranının 

belirlenmesi amacıyla Denklem 6.13’te verilen eşitlik kullanılmıştır. 

 

(Co-Ct/ Ct)*100                                                                                                           (6.13) 

 

Burada Co ve Ct sırasıyla başlangıç ve herhangi bir t anında alınan boya çözeltisinin 

konsantrasyonunu ifade etmektedir. Şekil 6.28’de farklı ZTO miktarları için, UV ışığı altında 

gerçekleşen fotokatalitiksel bozunma sonucunda normalize edilmiş RhB konsantrasyonunun 

zamana karşı çizilen grafiği verilmiştir. Burada farklı miktarlarda ZTO eklenmiş RhB çözeltileri 

15’er dakikalık aralıklarla UV ışığına maruz bırakılmış ve ardından soğurma pikleri 

ölçülmüştür. Katalizör miktarının 20 mg’dan 40 mg’a arttırılmasıyla bozunum miktarı da 

kademeli olarak artmıştır. En yüksek bozunum değerine 40 mg ZTO ilavesinde ulaşılmıştır. 

180 dakika UV ışığına maruz bırakılan 40 mg ZTO eklenmiş boya çözeltisindeki RhB’nin % 

86,4’ü bozunmuştur. Katalizör miktarı 50 mg’a ulaştığında ise bozunumda bir miktar azalma 

olduğu görülmüştür (180 dakikada % 82,1).  

 

Katalizör yüklemesi belirli bir seviyeden fazla olduğunda, foton sayısı doygunluk değerine 

doğru eğim gösterir ve katalizör tanecikleri ışın yolunda birbirini engelleyerek taneciklerin bir 

kısmının ışıktan yeteri kadar aydınlanmamasına sebep olur [Lou vd., 2006]. Ayrıca, gelen 

ışının aşırı miktardaki yükleme nedeniyle katalizör taneciklerine çarparak geri yansıması ve 

bundan dolayı bozunum miktarının azalması da beklenen bir durumdur [Konstantinou ve 

Albanis, 2014]. Bu etkiler sonucunda katalizör miktarının belirli bir seviyeden fazla olması (50 

mg) bozunum oranında azalmaya sebep olmuştur. En yüksek bozunum miktarına 40 mg ZTO 

ilavesinde ulaşıldığı için bu değer uygun katalizör miktarı olarak belirlenmiş ve bundan sonra 

UV ışığında gerçekleştirilen tüm PC deneylerde bu miktar esas alınmıştır.  
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PC reaksiyon sonucunda bozunan boyar maddenin bozunum kinetikleri oldukça önemli olup 

reaksiyon oranı sabiti Denklem 6.14 ile hesaplanmaktadır. 

 

In (Ct/Co) = k.t                                                                                                            (6.14) 

          

Burada k reaksiyon oranı sabitini ve t zamanı temsil etmektedir. Şekil 6.29’da farklı 

miktarlarda ZTO nanoparçacıkların eklendiği RhB çözeltisinin kinetik inceleme sonuçları 

verilmiştir. Katalizör miktarına bağlı olarak reaksiyon oran sabitleri Şekil 6.29.a’da verilen 

normalize edilmiş eğrilerin eğiminden belirlenmiştir.  

 

Farklı miktarlarda ZTO ilave edilen RhB çözeltisi için hesaplanan reaksiyon oranı sabitleri 

sırasıyla k20=0,00345, k30=0,00728, k40=0,02484, k50=0,02304 şeklindedir. Şekil 6.29.b’de 

katalizör miktarı ile bozunum reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiğiyle 

gösterilmiştir. Artan k değeri, ZTO nanoparçacıkların PC aktivitesindeki artışı göstermekte 

olup en yüksek bozunum değerine 40 mg’lık ZTO ilavesinde ulaşılmıştır. Buradan elde edilen 

sonuçlar farklı miktarda ZTO eklenen RhB çözeltisinin bozunumunun kinetik modelle uyumlu 

olduğunu göstermiştir. 
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Şekil 6.28. DI-su ortamında sentezlenen farklı miktarlarda ZTO nanoparçacıkların ilavesiyle 
RhB boyar maddesinin 180 dakika boyunca UV-C ışığına maruz bırakılmasıyla gerçekleşen 
bozunum spektrumu ve oranı 



 

92 
 

 

 

Şekil 6.29. a) DI-su ortamında sentezlenen farklı miktarlarda ilave edilen ZTO 
nanoparçacıkları için hesaplanan kinetik oran sabitleri ve b) katalizör miktarı ile bozunum 
reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiği 
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6.7.1.2. Farklı zaman aralıklarında ölçüm almanın PC aktiviteye etkisi 

 

Daha önce gerçekleştirilen deneyler sonucunda 5 ppm konsantrasyonundaki boya 

çözeltisinin bozunumu için en iyi PC aktivite gösteren katalizör miktarı 40 mg olarak 

belirlenmiştir. Bu aşamada, 40 mg ZTO ilave edilmiş RhB çözeltisinden UV ışığı altında farklı 

zaman aralıklarında ölçüm almanın (10, 15 ve 20 dakika) PC aktiviteye etkisi incelenmiş ve 

sonuçlar Şekil 6.30’da verilmiştir.  

 

UV ışığı altında ölçüm alma aralığının 15 dakikadan 10 dakikaya düşürülmesi sonucunda 

bozunum oranı başlangıçta benzer bir Şekilde olsa da 180 dakika sonunda bu oranın % 

99,46’ya ulaştığı belirlenmiştir (15 dakikada bir ölçüm alındığında 180 dakika sonunda 

bozunum oranı % 86,4’tür.). Ölçüm alma aralığının 20 dakikaya çıkarılması sonucunda ise 

bozunum oranında bir miktar azalma olduğu gözlemlenmiştir (180 dakikada % 75,69). Boya 

çözeltisinin UV ışığına maruz kalma aralığının arttırılmasıyla RhB’nin bozunum oranındaki 

azalma Denklem 4.8’de verilen e--h+ çiftlerinin hızlı bir Şekilde tekrar birleşim oranındaki artış 

ile açıklanabilir. 10 dakikalık ölçüm alma aralığında e--h+ çiftlerinin tekrar birleşimi için yeteri 

kadar zaman/enerji sağlanmadığından dolayı bozunum oranında iyileşme olmaktadır.   

 

 

 

Şekil 6.30. DI-su ortamında sentezlenen 40 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında, UV-C ışığı 
altında, farklı zaman aralıklarında alınan ölçümler sonucunda RhB’de meydana gelen 
bozunum spektrumları 
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6.7.1.3. Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların UV ışığı 

altında sergilediği PC aktivitesi 

 

Daha önce DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların PC aktivitesinin belirlenmesi 

amacıyla UV ışığı altında gerçekleştirilen deneylerin sonucunda uygun katalizör miktarı 40 

mg ve ölçüm alma aralığı da 10 dakika olarak belirlenmiştir. Şekil 6.31’de hidrotermal ünitede 

DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların UV-C ışığı altında sergilediği bozunum 

spektrumu verilmiştir. Bozunum spektrum grafiği incelendiğinde 180 dakika ışığa maruz 

kalma sonucunda RhB’nin % 99,46’sının bozunduğu görülmüştür. Bu bozunum oranı DI-su 

ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların UV ışığı altında yüksek PC aktivite 

sergilediğini göstermiştir.  

 

 

 

Şekil 6.31. DI-su ortamında sentezlenen 40 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında, RhB boyar 
maddesinin 180 dakika boyunca UV ışığına maruz bırakılması sonucunda elde edilen 
bozunum spektrumları 
 

Bu proje çalışması kapsamında hidrotermal yöntemle farklı çözücü ortamlarında sentezlenen 

ZTO nanoparçacıkların UV ışığı altında PC etkinliği incelenmiştir.  Şekil 6.32’de sırasıyla DI-

su:Etanol, DI-su: Propanol, DI-su:Metanol ve DI-su:Etilen glikol (hacimce 4:1) ortamında 
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hazırlanan ZTO nanoparçacıkların UV ışığı altında fotobozunum spektrumları verilmiştir. 180 

dakika boyunca UV ışığına maruz bırakılma sonucunda elde edilen bozunum oranları 

sırasıyla % 90,5, % 92,2, % 98,4 ve % 99,3’tür. 

 

Şekil 6.33’te farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların, UV ışığı altında 

fotobozunumu sırasında normalize edilmiş RhB konsantrasyonlarının zamana karşı çizilen 

grafiği verilmiştir. Burada farklı ortamlarda sentezlenen ZTO ilave edilmiş RhB çözeltileri 10’ar 

dakikalık aralıklarla UV ışığına maruz bırakılmış ve ardından soğurma pikleri ölçülmüştür. Bu 

ölçümler sonucunda elde edilen soğurma pikleri, sentez sırasında çözücü ortamının 

değiştirilmesinin üretilen numunelerin PC aktivitelerini etkilediğini göstermiştir. Sentez 

ortamının değiştirilmesiyle 120 dakikada UV ışığı altında en yüksek bozunum oranına DI-su 

ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkları varlığında ulaşılmıştır. 

 

 

 

Şekil 6.32. a) DI-su:Etanol, b) DI-su:Propanol, c) DI-su:Metanol, d) DI-su:Etilen glikol 
ortamında sentezlenen 40 mg ZTO nanoparçacıkları varlığında, RhB boyar maddesinin 180 
dakika UV ışığına maruz bırakılması sonucunda elde edilen bozunum spektrumları 
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Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların UV ışığı altında PC 

aktivitelerindeki farklılık çözücülerin polaritesindeki farklılığa dayanmaktadır. Daha önceden 

de belirtildiği üzere çözücülerin polarite değerleri etanol, propanol, metanol, etilen glikol ve 

DI-su için sırasıyla 0,654, 0,617, 0,762, 0,790 ve 1,00 olarak değişmektedir. Artan polarite ile 

birlikte çözücü reaktivitesinin artmasına bağlı olarak ZTO oluşum eğiliminin arttığı Şekil 

6.24’te verilen TEM görüntüsünden anlaşılmaktadır. Genel olarak çözücü polaritesi arttıkça 

PC aktivitede iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. S.M.Hosseinpoun-Mashkani ve 

arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada su ve propilen glikol ortamında sentezlenen çinko 

tungsten (ZnWO4) nanoparçacıkların PC aktivitesini incelediklerinde benzer sonuçlar 

gözlemlemişlerdir [Hosseinpour-Mashkani vd., 2016]. Ancak Şekil 6.32’de verilen bozunum 

oranlarına göre en düşük polarite değerine sahip olan propanol (180 dakikada % 92,2) 

ortamında sentezlenen numunenin etanol (180 dakikada % 90,5) ortamında sentezlenen 

numuneden daha iyi PC aktivite gösterdiği görülmektedir. Bu sonuç ZTO nanoparçacıkların 

oluşumu esnasında oluşan SnO2 fazına bağlanmaktadır. Şekil 6.24’te propanol ortamında 

sentezlenen numunenin TEM görüntüsü incelendiğinde oluşan küresel Şekilli SnO2 

nanoparçacıkların boyutunun oldukça küçük olmasına bağlıdır (3,083 ± 0,1578 nm). 

 

Yine Şekil 6.34’te farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların ilave 

edildiği RhB çözeltisi için hesaplanan kinetik oran sabitleri, bu ortamlarla oran sabitleri 

arasındaki ilişkiyi gösteren kolon grafiği ve fotobozunumun 120. dakikasında her bir çözücü 

ortamı için boya çözeltisinin renginde meydana gelen değişimin fotoğrafları verilmiştir. 

Şekilden de görüldüğü üzere DI-su ortamında sentezlenen numune eklenmiş boya 

çözeltisinin başlangıçta parlak pembe olan rengi 120 dakika sonrasında şeffaf bir hal almıştır.  
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Şekil 6. 33. Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkları varlığında, RhB 
boyar maddesinin 120 dakika UV ışığına maruz bırakılması sonucunda elde edilen bozunum 
oranları 
 

 

 

 

Şekil 6.34. a) Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkları için hesaplanan 
kinetik oran sabitleri, b) çözücü ortamı ile bozunum reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki 
kolon grafiği ve c) foto bozunumun 120. dakikasında RhB boyar maddesinde meydana gelen 
renk değişiminin fotoğrafları 
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Sonuç olarak; elde edilen tüm grafikler incelendiğinde farklı ortamlarda sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların tümünün UV ışığı altında oldukça etkin davranarak yüksek PC aktivite 

sergilediği belirlenmiştir. Fakat bu ortamların her birinin polaritesi farklı olduğu için 

sentezlenen numunelerin PC bozunum hızı da birbirinden farklıdır. En yüksek polariteye 

sahip olan çözücü ortamının DI-su olmasından dolayı bu ortamda sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların reaktivitesi ve PC bozunum oranı diğer ortamlarda sentezlenen 

numunelerden daha yüksektir.  

 

6.7.1.4 DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların UV ışık altında PC 

kararlılıklarının incelenmesi 

 

Projenin genel amacı olan ZTO-rGO-M kompozitlerin sentezlenmesi ve sentezlenen bu 

kompozitlerin S-aeorus ve E. coli bakterilerine karşı antibakteriyel aktivite göstermesi 

amacıyla üretilen ZTO nanoparcaciklar yüksek fotokatalitik aktivite göstermesi 

gerekmektedir. Bu asamaya kadar yapılan çalışmalarda öncelikli olarak sentez parametreleri 

değiştirilerek optimum özelliklerdeki ZTO nanoparçacıkların üretimi için gerekli deneysel 

parametreler belirlenmiştir. Ayrıca UV ışık altındaki fotokatalitik aktivitelerinin geliştirilebilmesi 

amacıyla yine bir seri deney yapılarak (kataliz konsantrasyonu, ışıma suresi, boya çözeltisinin 

pH değeri gibi) en iyi fotokatalitik aktivite elde edilecek şartları belirlenmiştir. 

 

Ancak yüksek fotokatalitik aktivite sergileyecek sentez şartlarının belirlenmesi kadar üretilen 

ZTO nanoparçacıkların göstermiş oldukları fotokatalitik aktiviteyi uzun sure korumaları da 

önemlidir. Fotokatalitik olarak yüksek kararlı özellik gösterecek nanoparçacıklardan üretilen 

kompozit yapıların sergileyeceği antibakteriyel aktiviteninde kararlı olması beklenmektedir.  

 

Bu bilgiler ışığında proje önerisinde bulunmamasına rağmen ZTO nanoparçacıkların UV ışık 

altında 2400 dakika boyunca sergileyecekleri fotokatalitik kararlılıkları birbirini tekrarlayan 10 

test şeklinde incelenmiştir.  
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Şekil 6.35. ZTO nanoparçacıkların UV altında gerçekleştirilen birbirini tekrarlayan 10 deney 
boyunca RhB boyasını bozma davranışlarını gösteren UV spektroskopi sonuçları ve boya 
çözeltisinin farklı test surelerinde anlık görüntüleri. 
 
Kararlılık testinin yapılabilmesi için her biri 240 dakika suren aktivite olçum deneylerinden 

sonra boya çözeltisi içerisindeki ZTO kataliz nanoparçacıklar santrifüj işlemi ile boya 

çözeltisinden ayrılmıştır. Daha sonra bu nanoparçacıklar 5ppm’lik RhB içeren boya 

çözeltisine ilave edilmiş ve böylelikle sonraki test için gerekli olan kataliz-boya çözeltisi elde 

edilmiştir. Her bir deney sırasında kataliz nanoparçacıklar boya çözeltisine ilave edildiğinde 

boya-kataliz arasındaki absorpsiyon olayının dengeye gelebilmesi için boya çözeltisi 1 saat 

suresince karanlıkta karıştırılmıştır. Şekil 6.35’den görüleceği üzere ilk fotokatalitik test 

sonucunda elde edilen bozunum ve renk değişimi 10. Deney sonucunda az miktar 

kötüleşmesine rağmen yine de yüksek renk değişimi sergilenmiştir. Kararlılık testinde 

tekrarlayan deneyler sonucunda elde edilen bozunum değerlerinin daha iyi belirlenebilmesi 

için her bir deney için farklı ışıma surelerinde belirlenen zamana karşı çizilen (C0-Ct)/Co 

değişimleri Şekil 6.35’de verilmiştir. İlk fotokatalitik aktivite testinde elde edilen bozunum 

değeri 120. Dakikada %90.9 ve 240.dakikada %96.3 iken 10. Testte 120. Dakikada %80.3 
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ve  240. Dakikada %90.1 RhB bozunumu gerçekleşmiştir. Toplam 2400. dakika sonrasında 

elde edilen bozunum değeri %90.1 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç ZTO nanoparçacıkların 

oldukça iyi foto kararlılık sergilediğini göstermektedir.  

 
 

 
Şekil 6. 36. ZTO nanoparçacıkların RhB boyasına karşı tekrarlayan 10 fotokatalitik kararlılık 
test sonucu. (Not: ayni nanoparçacıklar kullanılarak her biri 240 dakika suren test sonuçları 
grafiğe çizilirken toplam sure olacak şekilde çizilmiştir). 
 
 

6.7.2. DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların görünür ışık altında PC 

aktivitesinin incelenmesi 

 

ZTO nanoparçacıkların görünür ışık altında PC aktivitesinin belirlenmesinde ilk olarak RhB 

boyar maddesinin fotokatalizör yokluğunda görünür ışığa karşı kararlılığı incelenmiştir. 

Laboratuvar ortamında hazırlanan 5 ppm’lik sulu RhB çözeltisi 20 dakikalık ölçüm alma 

aralıklarıyla toplam 180 dakika görünür ışığa maruz bırakılmıştır. Bu süre sonunda elde 

edilen soğurma grafiği Şekil 6.35’te verilmiştir. (Işın kaynağı ile boya çözeltisi arasındaki 

mesafe ölçümler esnasında 11 cm olarak sabit tutulmuştur.) 
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RhB çözeltisi UV ışıkta olduğu gibi görünür ışık altında da herhangi bir katalizör yokluğunda 

bozunmaya karşı oldukça kararlı davranıp 180 dakikalık ışığa maruz kalma sonucunda 

toplam bozunma miktarı % 2,85 olarak belirlenmiştir. Ardından RhB çözeltisinin içerisine DI-

su ortamında sentezlenmiş ZTO nanoparçacıklarından 40 mg ilave edilmiş ve boya çözeltisi 

aynı şekilde 180 dakika boyunca görünür ışığa maruz bırakılmıştır. Şekil 6.35’te ZTO 

nanoparçacıkların ilavesiyle 180 dakika sonunda RhB çözeltisinin soğurma pik şiddetlerinde 

meydana gelen azalmanın grafiği verilmiştir. 180 dakika boyunca görünür ışığa maruz 

bırakılma sonucunda RhB’nin % 47,39’unun bozunduğu belirlenmiştir. Zamanla boya 

çözeltisinin pik şiddetlerinde meydana gelen bu azalmanın ZTO nanoparçacıkların 

ilavesinden kaynaklandığı açıkça görülmektedir. Boya çözeltisi ile ışık arasındaki mesafe, 

katalizör miktarı ve çözeltinin pH değeri gibi çeşitli parametrelerin değiştirilerek ZTO 

nanoparçacıkların bu kirlikleri daha verimli bir Şekilde giderebileceği düşünülmektedir. 

Bundan dolayı görünür ışık altında daha verimli PC bozunum için uygun parametreleri 

belirlemek amacıyla DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların PC aktivitesi 

incelenmiştir.  

 

 

 

Şekil 6.37. RhB boyar maddesinin fotokatalizör yokluğunda ve DI-su ortamında sentezlenen 
40 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında görünür ışık altında 180 dakika sonunda meydana 
gelen PC bozunum spektrumu  
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6.7.2.1. Görünür ışık kaynağı ile boya çözeltisi arasındaki mesafenin PC aktiviteye 

etkisi 

Görünür ışık kaynağı olarak kullanılan lamba ile RhB çözeltisi arasındaki mesafe PC 

bozunum açısından oldukça önemlidir. Bu mesafenin etkisini inceleyebilmek için 40 mg ZTO 

sabit tutularak görünür ışık kaynağı ile boya çözeltisi arasındaki mesafe 13 cm olarak 

değiştirilmiş ve ölçümler tekrarlanmıştır. Şekil 6.36.a’da verilen grafiğe göre ışık kaynağı ile 

boya çözeltisi arasındaki mesafe 11 cm iken 180 dakikada % 25,5 bozunum sağlanmış ve 

bu bozunum sırasında boya çözeltisinin renginde meydana gelen değişim Şekil 6.36.b’de 

fotoğraflanmıştır. Şekil 6.36.c’deki grafiğe göre ise bu mesafenin 13 cm’ye çıkarılmasıyla yine 

180 dakika sonunda bozunum oranının % 42,7’e çıktığı görülmektedir. Bu mesafe için boya 

çözeltisinin renginde meydana gelen değişim de Şekil 6.36.d’de fotoğraflanmıştır. Her iki 

mesafe çalışmasından elde edilen bozunum oranlarını gösteren grafik Şekil 6.37’de 

verilmiştir. Sonuçlar ışık kaynağından daha uzak mesafede olan (13 cm) ZTO ilave edilmiş 

RhB çözeltisinin bozunum oranının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Işık kaynağına 

bağlı olarak yarı iletken malzemelerin PC aktivitesindeki değişimleri inceleyen çalışmalarda 

da benzer sonuçlar bulunmuştur. Örneğin Ollis ve ark. yaptıkları bir çalışmada ışık 

kaynağının gücünün bozunum oranına etkisini incelemişlerdir [Ollis vd., 1991]. 

 

 

Şekil 6.38. a-b) Işık kaynağından 11 cm ve c-d) 13 cm uzaklıktaki 40 mg DI-su ortamında 
sentezlenmiş ZTO katkılı RhB çözeltisinin bozunum spektrumu ve renginde meydana gelen 
değişimin fotoğraflanması 
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           Şekil 6.39. Boya çözeltisi ile ışık kaynağı arasındaki 11 ve 13 cm uzaklıktaki mesafede 
RhB çözeltisinde zamanla meydana gelen bozunum oranlarının grafiği 
 

Düşük şiddetli ışık kaynağı (0-20 mW/cm2) kullanıldığında bozunum, ışık şiddetinin 

artmasıyla orantılı olarak artmakta iken orta şiddetli ışık kaynağı kullanıldığında (~25 

mW/cm2) bozunum ışık şiddetinin kareköküyle orantılı olarak değişmektedir. Kaynak 

şiddetinin çok yüksek olduğu durumda ise bozunumla ışık şiddeti arasında bir ilişki olmadığı 

bulunmuştur. Bu olayın temelinde düşük ışık şiddeti kullanıldığında e--h+ oluşumu baskınken 

e--h+ çiftinin tekrar birleşim oranının düşük olması yatmaktadır. Ancak artan ışık şiddeti ile e-

-h+ birleşim oranı artmaktadır. Bu da bozunum oranının azalmasına sebep olmaktadır 

[Konstantinou ve Albanis, 2004]. Ollis ve arkadaşlarının düşük şiddetli ışık kaynağı 

kullanmaları sonucunda elde ettikleri yaklaşımlar benzer sonuçlar olup;  uzak mesafede e--

h+ oluşumu baskınken e--h+ çiftinin yeniden birleşim oranının düşük olmasından 

kaynaklanmaktadır [Ollis vd., 1991]. Proje çalışması kapsamında mesafenin PC aktiviteye 

etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen deneyler sonucunda mesafenin 11 cm’den 13 

cm’ye arttırılmasıyla daha etkin bozunum değerlerine ulaşıldığı sonucuna varılmıştır.  

 6.7.2.2 Görünür ışık altında boya çözeltisine ilave edilen katalizör miktarının PC 

aktiviteye etkisi  

Görünür ışık altında RhB boya çözeltisine ilave edilen katalizör miktarının PC’ye etkisini 

inceleyebilmek için DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıklarından 20, 30, 40, 50 
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ve 60 mg alınarak RhB’ye eklenmiştir. Bu ilaveler sonucunda boya çözeltisinden her 20 

dakikada bir ölçüm alınmış ve boya çözeltisi toplam 240 dakika görünür ışığa maruz 

bırakılmıştır. Bu süre sonucunda RhB çözeltisinde meydana gelen bozunum oranları Şekil 

6.38’de verilmiştir. Burada elde edilen bozunum grafiklerine göre 240 dakika boyunca 

görünür ışığa maruz bırakılan ZTO eklenmemiş RhB çözeltisi sadece % 3,73’lük bir bozunma 

göstererek oldukça kararlı davranmıştır. Ardından boya çözeltisine DI-su ortamında 

sentezlenen ZTO nanoparçacıkların ilave edilmesiyle gerçekleşen bozunum oranları; % 52,7 

(20 mg), % 53,2 (30 mg), % 57,4 (40 mg), % 71,6 (50 mg) ve % 67,7 (60 mg) olarak 

belirlenmiştir. 50 mg ZTO ilavesine kadar bozunum oranı katalizör miktarının arttırılmasıyla 

artarken bu değerden sonra (60 mg) azalmıştır. Sonuç olarak en iyi bozunum değerine 50 

mg ZTO ilavesinde ulaşılmıştır.  

 

 

 

Şekil 6.40. DI-su ortamında sentezlenen farklı miktarlarda ZTO nanoparçacıkların ilave 
edilmiş RhB boya çözeltisinin 240 dakika boyunca görünür ışığa maruz bırakılması 
sonucunda elde edilen bozunum spektrumları 
Şekil 6.39.a’da en yüksek bozunum değerine ulaşabilmek için uygun katalizör miktarı olarak 

belirlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında, ışık ile boya çözeltisi arasındaki 

mesafenin 13 cm olduğu durumda RhB çözeltisinde gerçekleşen bozunum spektrumu 

verilmiştir. Yine Şekil 6.39.b’de bu koşullar altında gerçekleştirilen PC ölçümler sırasında 

belirli zaman aralıklarında alınan boya solüsyonunun görünür ışık ile etkileşimi sonucunda 
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meydana gelen renk değişimi fotoğraflanmıştır. Bu sonuç UV ışığında yapılan PC deneylerde 

elde edilen sonuçlarla benzer Şekilde olup katalizör miktarının optimum değeri aştıktan sonra 

bozunum oranının azalmasıyla açıklanabilir. Aşırı miktardaki ZTO nanoparçacıkları ışığın 

nüfuz etme gücünü azaltacak ve geri yansımasına neden olacaktır. 

 

 

 

Şekil 6.41. a) DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında, boya 
ile ışık kaynağı arasındaki mesafenin 13 cm olduğu durumda RhB’nin görünür ışık altında 
sergilediği bozunum spektrumları ve b) zamanla boya çözeltisinin renginde meydana gelen 
değişimin fotoğraflanması 
 

DI-su ortamında sentezlenen farklı miktarlarda ZTO nanoparçacıkların bulunduğu RhB 

çözeltisinin görünür ışık altındaki bozunum kinetikleri yine Denklem 4.8 ile hesaplanmış ve 

Şekil 6.40’ta verilmiştir. Hesaplanan reaksiyon oranı sabitleri sırasıyla k20=0,00326, 

k30=0,00312, k40=0,00346, k50=0,00474 ve k60=0,00466 şeklindedir. Artan k değerleri, ZTO 

nanoparçacıkların PC aktivitesindeki artışı göstermekte olup en yüksek bozunum değerine 

50 mg’lık ZTO ilavesiyle ulaşılmıştır. 60 mg’lık ZTO ilavesinde ise bozunum değerinde bir 

miktar azalma gözlemlenmiştir. Bu nedenle en yüksek bozunum değerine ulaşabilmek için 

belirlenen katalizör değeri 50 mg’dır. 
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Görünür ışık altında elde edilen reaksiyon oranı sabitlerini UV ışık altında elde edilen 

sonuçlarla karşılaştırmak amacıyla 50 mg ZTO ilave edilmiş RhB çözeltisinin her iki ışık 

altındaki davranışını gösteren grafik Şekil 6.41’de verilmiştir. Bu sonuç ZTO’nun geniş bant 

yapısı (3,6 eV) nedeniyle düşük dalga boyuna sahip olan güçlü UV ışık altında daha iyi 

uyarıldığını ve böylece oluşan e--h+ çiftleriyle daha yüksek PC aktivite sergilediğini 

göstermektedir. 

 

 

 

Şekil 6.42. a) DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıklarından farklı miktarda ilave 
edilen boya çözeltisi için hesaplanan kinetik oran sabitleri ve b) katalizör miktarı ile bozunum 
reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiği 
 

RhB boyasının ZTO nanoparçacıkları varlığında UV ve görünür ışık altında farklı bozunum 

davranışı sergilemesi ışık etkisiyle organik boyanın farklı bozunum reaksiyonuna uğraması 

ile açıklanabilir [Konstantinou ve Albanis, 2004]. UV ışığı altında PC bozunum ZTO yarı 

iletken parçacıkların VB’de bulunan e-‘ların ışık enerjisiyle uyarılarak CB’ye geçmeleri ve 
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VB’de h+ bırakmasına dayanmaktadır. Uyarılan e-‘lar ZTO yüzeyine tutunmuş ya da suda 

bulunan O2 ile reaksiyona girerek O2
-* radikal anyonları oluşturur. Oluşan h+’lar ise ya organik 

molekülleri R+ oluşturacak şekilde oksitler ya da OH- ve H2O ile reaksiyona girerek OH* 

radikallerini oluştururlar. 2,8 eV standart redoks potansiyelleri ile oldukça güçlü oksitleyici 

ajanlar olan OH* radikalleri boya moleküllerini oksitleyerek onları CO2 ve H2O gibi zararsız 

son ürüne dönüştürürler. 

 

Görünür ışık (λ≥420 nm) altında organik RhB boyasının bozunumu ise ışığa duyarlı 

oksidasyon (photosensitized oxidation) mekanizması ile gerçekleşir ve bu mekanizma UV 

ışık altında gerçekleşen RhB’nin PC bozunum mekanizmasından farklıdır. Görünür ışık 

altında boyar maddenin uyarılmasıyla uyarılmış bu maddenin bir e-‘u ZTO parçacığın CB’sine 

geçer. Bu Şekilde RhB katyonik boya radikalleri (RhB+) oluşturur. Bu radikallerin son ürüne 

bozunmasıyla boyar madde çözelti ortamından uzaklaştırılmış olur. 

 

Güneş ışığı ya da laboratuvar ortamında kullanılan görünür ışık kaynakları ile yapılan boya 

bozunum deneylerinde ışık altında foto oksidasyon ve ışığa duyarlı fotobozunum 

mekanizmalarının her ikisinde de reaksiyonların gerçekleşmesi için ZTO ve ışık kaynağının 

ortamda bulunması gerekir.  UV ışığı altında yapılan boya bozunum deneylerinde ise ZTO 

uyarılmalı ve e--h+ yük ayrımı gerçekleşmelidir. Görünür ışık UV ışık enerjisinden daha düşük 

enerji değerine sahip olduğundan RhB’nin bozunum ürünlerine dönüşmesi için gerekli olan 

radikallerin oluşumu daha azdır.  Bu nedenle Şekil 6.41’de görüldüğü üzere görünür ışık 

altında gerçekleşen bozunum oranı UV ışığı altındakinden daha düşüktür.  

 

Şekil 6.43. DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkları varlığında, RhB boyar 
maddesinin 180 dakika boyunca UV ve görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde 
edilen bozunum oranları arasındaki ilişki  



 

108 
 

6.7.2.3. Görünür ışık altında farklı pH değerlerindeki boya çözeltisinin PC aktiviteye 

etkisi 

PC bozunum esnasında pH‘ın rolünü araştırmak için optimum madde miktarı olan 50 mg ZTO 

nanoparçacık ile RhB boya çözeltisi soğurma spektrumları asidik (pH=5,15), nötr (pH=7,24) 

ve bazik (pH=10,30) olmak üzere üç farklı ortamda incelenmiştir. Boya çözeltisinin pH‘ını 

değiştirmek için 1 M’lik NaOH çözeltisinden uygun miktarda alınarak ana çözeltiye damla 

damla ilave edilmiş ve istenilen pH değerlerine ulaşılmıştır. Şekil 6.42’de DI-su ortamında 

sentezlenen ZTO nanoparçacıkları varlığında RhB boya çözeltisinde farklı pH değerlerindeki 

çözelti ortamında meydana gelen bozunumun soğurma spektrumları verilmiştir.  

 

 

 

Şekil 6.44. DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkların varlığında RhB boyar 
maddesinin görünür ışık altında; a) asidik (pH=5,15), b) nötr (pH=7,24) ve c) bazik 
(pH=10,30) ortamda meydana gelen bozunum spektrumları 
 

DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkları varlığında farklı pH ortamlarında RhB’de 

gerçekleşen bozunum oranları Şekil 6.43’te verilmiştir. Bozunum grafiklerine göre asidik 

ortamda % 88.2 bozunum değerine ulaşılırken, nötr ortamda % 71.6 ve bazik ortamda % 48,8 
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bozunma gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre en yüksek bozunum asidik ortamda  (pH=5,15) 

gerçekleşmiştir.  

 

Asidik ortamda RhB’nin bozunumunun yüksek olmasının nedeni, RhB’nin ZTO 

nanoparçacıklarına tutunmasından kaynaklanmaktadır. pH 5,15 iken, ZTO’nun yüzeyi negatif 

olarak yüklenmekte ve bu da RhB katyonlarını elektrostatik olarak çekmektedir. RhB 

zwitteriyonik (hem pozitif hem de negatif yük içeren iyon) haldedir. Yüksek pH değerlerinde 

bu zwitteriyonik hal RhB’nin daha büyük bir moleküler şekle doğru kümeleşmesini arttırır 

[Zamouche ve Hamdaoui, 2012]. Böylelikle RhB’nin ZTO’nun yüzeyine tutunması ve 

parçalanması zorlaşacaktır. pH 10,30 değerinde ZTO’nun yüzeyi negatif olarak yüklenmekte 

ve RhB’nin kümeleşmesi nedeniyle sahip olacağı negatif yük fazlası sebebiyle bir itme 

olacaktır. Böylelikle yüksek pH değerlerinde RhB’nin bozunması az olacaktır. 

 

 

 

Şekil 6.45. DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkların farklı pH ortamlarında 
RhB çözeltisine ilave edilmesi sonucunda zamanla meydana gelen bozunumun değişimi 
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6.7.2.3. Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların görünür ışık 

altında sergilediği PC aktivitesi 

Yukarıda bahsedildiği gibi DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların görünür ışık 

altında sergilediği PC’sinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen deneyler sonucunda uygun 

katalizör miktarı 50 mg ve ışık ile boya çözeltisi arasındaki mesafe 13 cm olarak belirlenmiştir. 

Şekil 6.44’te DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların görünür ışık altında 

sergilediği bozunum spektrumu verilmiştir. 400 dakika boyunca görünür ışığa maruz bırakılan 

RhB boya çözeltisinin % 88,2’sinin bozunduğu görülmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere DI-

su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkları tıpkı UV ışığında olduğu gibi görünür ışık 

altında da yüksek PC aktivite sergilemektedir.  

 

Şekil 6.45’te sırasıyla DI-su:Etanol, DI-su:Metanol, DI-su:Etilen glikol ve DI-su:Propanol  

(hacimce 4:1) ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların görünür ışık altında sergilediği 

fotobozunum spektrumları verilmiştir. 400 dakika boyunca görünür ışığa maruz bırakılma 

sonucunda boya çözeltisinde meydana gelen bozunum oranları sırasıyla % 57,99, % 80,00, 

% 87,64 ve % 73,09’dur. Elde edilen bozunum spektrumları incelendiğinde en yüksek 

bozunum değerine DI-su ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkları varlığında ulaşıldığı 

belirlenmiştir.  

 

 

 

Şekil 6.46. DI-su ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkların ilave edildiği boya 
çözeltisinin 400 dakika boyunca görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen 
bozunum spektrumları 
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Şekil 6.47. a) DI-su:Etanol, b) DI-su:Metanol, c) DI-su:Etilen glikol, d) DI-su:Propanol 
ortamında sentezlenen 50 mg ZTO nanoparçacıkları varlığında, RhB boyar maddesinin 400 
dakika boyunca  görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen bozunum 
spektrumları 
 

Şekil 6.46’da farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların boya çözeltisine 

ilave edilmesiyle görünür ışık altında gerçekleşen fotobozunum sırasında normalize edilmiş 

RhB konsantrasyonlarının grafiği verilmiştir. Aynı zamanda 400 dakika sonucunda elde 

edilen bozunum değerleri hesaplanmış ve yine Şekil 6.46’da verilmiştir. 

 

Ayrıca farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların ilave edildiği boya 

çözeltisinde meydana gelen bozunum kinetikleri oranları yine Denklem 4.8 ile hesaplanmış 

ve Şekil 6.47.a’da verilmiştir.  Aynı zamanda hesaplanan bozunum oranı sabiti ve çözücü 

ortamı arasındaki ilişki Şekil 6.47.b’de verilen kolon grafiğiyle gösterilmiştir. Bu hesaplamalar 

sonucunda belirlenen k değerleri kDI-su:Etanol:0,00173, kDI-su:Propanol:0,00295, kDI-su:Metanol:0,00382, 

kDI-su:Eilen glikol:0,00494 ve kDI-su:0,00548’dir. Burada elde edilen k değerleri, ZTO 

nanoparçacıkların PC aktivitesindeki artışı göstermekte olup en yüksek bozunum değerine 

DI-su ortamında sentezlenen ZTO ilavesiyle ulaşılmıştır. 
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Şekil 6.48. Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların varlığında, RhB 
boyar maddesinin 400 dakika boyunca görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde 
edilen bozunum oranları  
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Şekil 6.49. a) Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların için 
hesaplanan kinetik oran sabitleri ve b) çözücü ortamı ile bozunum reaksiyon oran sabiti 
arasındaki ilişki kolon grafiği 

 

Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda SnO2 fazının oluşumuna bağlı olarak 

sentezlenen nanoparçacıkların PC aktivitesinin arttırılması iki ana faktöre bağlı olabilir; (i) 

ZTO-SnO2 ikili faz yapısının bir arada oluşumu ve (ii) daha fazla katyon ve oksijen boşluğu 

üretilmesi [Joshi vd., 2018, Li vd., 2018]. İlk olarak ZTO nanoparçacıklarına ek olarak oluşan 

SnO2 nano çubukların PC aktiviteyi arttırdığı görülmektedir. Bu gelişme, ikili yâri iletken 

malzemelerin oluşturduğu kompozit yapılar da olduğu gibi daha etkin yük dağılımının 

sağlanmasına bağlanabilir. ZTO nanoparçacıklarına ek olarak oluşan SnO2 nano çubukların 

elektronik özellikleri hakkında bilgi edinmek için her iki yapının ara yüzeyindeki enerji bant 

uyumu, XPS analizlerinin çekirdek seviyeleri kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla 

sentezlenen yapının VB’deki ∆EV değeri kitlesel ZTO ve nano çubuk Şekilli SnO2’nin Zn(2p) 

ve Sn(3d) pik pozisyonları kullanılarak Denklem 4.15’te verilen eşitliğe göre belirlenmiştir. 

 

∆E 	 	 E , 	 	E , 	 	 E , 	 	E , 	 ∆E ,                      (4.15) 
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Burada EZn,2p ve ESn,3d sırasıyla Zn(2p) ve Sn(3d) piklerinin bağlanma enerjilerini ifade 

etmektedir.  EZn,2p ve ESn,3d, kitlesel ZTO ve nano çubuk yapılı SnO2 için maksimum VB enerji 

değeridir ve sırayla 0,23 ve 0,26 olarak belirlenmiştir [Sato vd., 2009]. Denklemde yer alan 

∆EC,L ifadesi ZTO ve SnO2 yapılarının Zn(2p) (1020,35 eV) ve Sn(3d) (485,19 eV) çekirdek 

seviyeleri arasındaki enerji farkını ifade etmektedir ve bu değer 535,19 eV olarak 

hesaplanmıştır. Sonuçta CB’de bulunan ∆EC değeri Denklem 4.16’da verilen formül ile 

hesaplanmıştır.  

 

∆E ∆E 	 E E                                                                                      (4.16) 

 

Burada Eg
ZTO ve Eg

SnO
2 ifadeleri sırasıyla ZTO (3,69 eV) ve SnO2 (3,45 eV)yapılarına ait bant 

boşluğu değerleridir. Bu hesaplamalardan ∆EV ve ∆EC sırasıyla 0,03 ve 0,27 eV olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Şekil 6.48’de ZTO nanoparçacıkların ve SnO2 nano çubukların bant yapısının şematik çizimi 

verilmiştir.  

 

 

 

Şekil 6.50. UV ışığı altında ZTO nanoparçacıkların ve SnO2 nano çubukların bant yapısının 
şematik gösterimi 
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Çizelge 4.1’de farklı çözücü ortamında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların Şekil 6.33 ve 

Şekil 6.46’dan elde edilen UV ve görünür ışık altındaki RhB bozunum değerleri listelenmiştir. 

Çizelgeden de görüldüğü üzere farklı çözücü ortamlarında sentezlenen nanoparçacıkların 

RhB boyar maddeyi UV ışık altında oldukça etkin bir Şekilde bozarken görünür ışık altında 

bozunum değerleri daha az çıkmaktadır. Bunun sebebi farklı ışık kaynakları altında boya 

bozunumunun farklı mekanizmalar üzerinden gerçekleşmektedir. 

 

Farklı ortamlarda sentezlenen ZTO nanoparçacıkların görünür ışık altında UV ışık altında 

bozunduğundan daha az oranda RhB boyasını bozması; nanoparçacıkların her iki ışık altında 

boya bozunumunda farklı bozunum mekanizmalarını takip etmesi ile açıklanabilir. UV ışık 

altında ZTO fotokatalist olarak davrandığı gibi aynı zamanda ışığa duyarlı madde olarak 

davranmaktadır. Görünür ışık altında ise boyar madde ışığa duyarlı madde ve bozunan ürün 

olarak davranmaktadır. Her iki ışık altında da boya bozunumu ZTO enerji bant yapısında 

elektron uyarılması ile e--h+ çiftinin oluşması ve madde ve bozunan ürün olarak 

davranmaktadır. Her iki ışık altında da boya bozunumu ZTO enerji bant yapısında elektron 

uyarılması ile e--h+ çiftinin oluşması ve sonuçta bu e-‘ların O2’ye transfer sonucunda aktif 

oksijen radikalleri (O2) oluşumu boya fotobozunumu için oldukça önemlidir. Ancak görünür 

ışık altında ZTO yüzeyine tutunan RhB’nin ışığa duyarlı madde olarak davrandığında görünür 

ışık enerjisi (λ≥420 nm) etkisi altında ZTO değil RhB aktif hale geçecektir. Aktif RhB molekülü 

ZTO yarı iletkeninin iletim bandına bir e- transfer ederken kendisi de katyonik radikal (RhB+.) 

hale dönüşecektir. ZTO’ya transfer olan e- ise O2
 ile reaksiyona girerek reaktif oksijen 

radikalleri (O2) üretecektir. Sonuç olarak RhB+. Bu oksijen radikalleri tarafından 

indirgenecektir. Görünür ışık altında ZTO molekülü sadece elektron transfer aracı olarak rol 

alırken, oksijen ise uyarılan e- ve RhB+. radikali arasında etkili bir şekilde yük ayrılmasını 

sağlayarak e- tutucu olarak davranacaktır. Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO 

nanoparçacıkların RhB boyasını UV ve görünür ışık altındaki bozunum davranışları 

karşılaştırıldığında UV ışık altında RhB absorbans pikinin daha düşük dalga boylarına 

kaydığını ve böylece RhB molekülünün deetilasyon reaksiyona uğradığı ancak görünür ışık 

altında deetilasyon reaksiyonunun gerçekleşmediği görülmektedir. Sonuç olarak görünür ışık 

altında bozunum oranı daha az olmaktadır.  
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7. METAL AŞILANMIŞ rGO:ZTO NANO KOMPOZITLER: MATERYAL VE YÖNTEM 

 

ZTO-rGO-M kompozit üretimi amacıyla önceki bölümlerde belirlenen optimum deney 

şartlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıklar ve metal aşılanmış rGO nano tabakalar 

kullanılmıştır. Kompozit üretiminde ilk olarak 60 mg rGO-M 5 ml de-iyonize su içerinde 

çözdürülmüştür. Ardından 360 mg ZTO çözeltiye ilave edilerek 2 saat oda sıcaklığında 

karıştırılmıştır. 2 saatin sonunda homojen halde olan çözelti teflon kaba aktarılarak 

hidrotermal üniteye alınmıştır. Hidrotermal ünitede 2 saat 180 ’de tutulan çözelti daha sonra 

oda sıcaklığına soğutulduktan sonra siyah renkli parçacıklar üniteden çıkarılmıştır. ZTO 

üretim aşamasında detayları verilen santrifüj yöntemi ile birkaç kez yıkama yapılarak 60 ’de 

hava ortamında kurutulmuş ve siyah renkli toz numuneler elde edilmiştir. rGO miktarının 

kompozit yapıya etkisinin incelenmesi amacıyla deneysel prosedür 30 mg ve 90 mg rGO ilave 

edilerek tekrarlanmıştır. Deneysel prosedür Şekil 7.1’de gösterilmiştir. 

 

Raporda sunulan metal katkılı indirgenmiş grafen oksit (rGO-M) ile çinko stanat (ZTO) 

biraraya getirilerek ZTO-rGO-M kompozit yapısı da elde edilmiştir. Kompozit için önceden 

belirlenen metal katkı oranlarına ( %0.2, %0.4, %0.6, %0.8 ve %1.0) ek olarak %3.0 oranında 

kobalt ve mangan katkısı gerçekleştirilmiş rGO-M’ler kullanılmıştır. Metal katkılı kompozit 

üretimi için yukarıda saf ZTO-rGO kompozit üretimi için uygulanan sentez prosedürü 

tekrarlanmıştır (60 mg rGO-M ve 360 mg ZTO).  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Şekil 7. 1. Kompozit üretim aşaması 
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8. METAL AŞILANMIŞ rGO:ZTO NANO KOMPOZITLER: ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE 

TARTIŞMA 

 
 
8.1. ZTO-rGO kompozitler ve rGO miktarının kompozit yapısına etkisi 

 

Şekil 4.14 ve 4.15’de verilen farklı oranlarda kobalt ve mangan aşılanmış rGO nano 

tabakalara ait XRD grafiklerine göre metal aşılama ile rGO’nun XRD grafiğinde aşılanmış 

metale ait herhangi bir faz görünmemiştir. Aşılama sadece pik şiddetlerinde küçük değişikliğe 

sebep olurken pik pozisyonlarında değişikliğe neden olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca 

aşılama öncesi ve sonrası 2θ=~10.5°’da GO’ya ait pik gözlemlenmezken, 2θ=~25°’de rGO’ya 

ait pik gözlemlenmiştir. Şekil 8.1’de ise 60 mg rGO ve 360 mg ZTO ile üretilen kompozit 

yapıya ait XRD grafiği verilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere ZTO nanoparçacıklara ait 

XRD kırınım desen pikleri rGO’ya ait 2θ=~25°’de görülmesi beklenen piki baskılamıştır.  Bu 

sonuç ZTO nanoparçacıkların yüksek kristalliye sahip olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

 
Şekil 8. 1. 60 mg rGO içeren ZTO-rGO’ya ait XRD grafiği. 

 

Şekil 8.2 a’da kompozit üretiminde kullanılan rGO’ya ait ve b’de ZTO-rGO kompozite ait TEM 

görüntüleri verilmiştir. Şekil 8.2.b’de görüldüğü üzere ZTO nanoparçacıklar rGO nano 

tabakalar üzerinde tutunmuşlardır. Kompozit üretimi ZTO nanoparçacıklar ve rGO nano 



 

118 
 

tabakaların fiziksel şekilde karıştırılarak bir araya getirilmesi yöntemi ile değil ayrı bir 

hidrotermal üretim prosesi üzerinden (ZTO nanoparçacıkların ve rGO’nun hidrotermal 

reaktörde 180 °C’de 24 saat sure ile tutulması) gerçekleştirildiğinden kompozit yapının kararlı 

olması beklenmektedir. 

 

 

Şekil 8. 2. a) rGO ve b) ZTO-rGO kompozite ait TEM görüntüleri. 

 

Kompozit yapının fotokatalitik ve buna bağlı olarak da antibakteriyel özelliklerinde kompozit 

kompozisyonundaki rGO miktarının etkisinin incelenmesi amacıyla farklı miktarlarda (30, 60 

ve 90 mg) rGO ilavesiyle kompozitler oluşturulmuştur. Optimum rGO miktarına her 3 

kompozit kompozisyonunun fotokatalitik aktivitelerine göre belirlenmesine karar verilmiştir. 

Bu doğrultuda her üç kompozisyonunda UVC ışık altındaki aktivite tayinleri yapılmıştır.  

 

8.2. Kompozit yapıda rGO miktarının UV ışık altında PC aktiviteye etkisi  

 
Projenin bu bölümünde kompozitlerin antibakteriyel özelliklerinde belirteç olan fotokatalitik 

aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak kompozitlerin 

UV-C ışık altında sergiledikleri fotokatalitik özellikleri incelenmiştir. Metal katkılı kompozitlerin 

fotokatalitik aktivitelerinin belirlenebilmesi farklı oranlarda metal (Co ve Mn) katkısı içeren 

ZTO-rGO-M kompozitlerin fotokatalitik aktiviteleri önceki bölümlerde belirlenen aktivite tayini 

deney koşullarına göre gerçekleştirilmiştir.   

 

Kompozitlerin genel özelliklerine kompozit kompozisyonunun (360 mg ZTO ve farklı 

oranlarda rGO; 30, 60 ve 90 mg) etkisi incelenerek başlanmıştır. Şekil 8.3’de farklı kompozit 

kompozisyonlarının UV-C ışığı altında bozunum grafikleri verilmiştir. Şekil 8.3’de kompozit 

yapıların fotokatalitik aktiviteleri ile karşılaştırma yapılabilmesi için ZTO nanoparçacıkların 

RhB boyar maddesini bozunum grafiği de verilmiştir. Herhangi bir kataliz yokluğunda RhB’nin 
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ışık etkisinde davranışı yine karşılaştırma amacıyla Şekil 8.3.a’da iç Şekil olarak verilmiştir. 

Şekilden de görüleceği üzere kataliz ilave edilmediğinde absorpsiyon pik şiddetinde 

değişmeden oldukça kararlı davranan RhB, ZTO nanoparçacıklar ilave edildiğinde ışık 

etkisiyle zamanla bozunmaktadır. 

  

360 mg ZTO ve farklı miktarlarda (30, 60 ve 90 mg) rGO ilavesi ile üretilen kompozitlerin UV-

C ışık altında RhB boyasına etkileri sırası ile Şekil 8.3.b-d’de verilmiştir. RhB absorpsiyon pik 

şiddetlerindeki değişimler dikkate alındığında ZTO’nun rGO ile bir araya getirilerek 

oluşturduğu kompozit yapılar oldukça etken fotokatalitik etki göstermektedir. Farklı 

miktarlarda rGO içeren kompozit ilave edilmiş RhB boya çözeltililerinin fotokatalitik 

aktivitelerinin belirlenmesi esnasında her 30 dakikada bir çekilen görüntüleri Şekil 8.3.e’de 

verilmiştir. RhB boya çözeltisinin farklı zamanlardaki anlık görüntülerinden de görüldüğü 

üzere 30 mg rGO ilavesi ile üretilen kompozitlerde RhB’nin parlak pembe rengi 180. dakika 

sonunda renksiz hale değişmektedir. Renk değişimi 60 mg rGO içeren kompozitlerde daha 

etkin bir Şekilde gerçekleşmekte iken 90 mg rGO içeren kompozitlerde 180. dakikada RhB 

çözeltisi hala acık pembe renkte görünmektedir. Bu sonuç rGO miktarının 90 mg’a 

çıkarılmasının fotokatalitik aktivitede kötüleşmeye sebep olduğunu göstermektedir ve 

kompozit yapıda optimum seviyeden fazla rGO bulunması ile açıklanabilir. Boya çözeltisi 

içerisinde fazladan bulunan rGO tabakalar ışık önünde engel teşkil edecek ve gelen ışığı 

soğurarak fotokatalitik aktivitenin azalmasına sebep olmuşlardır.  
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Şekil 8. 3. 360 mg ZTO’nun farklı miktarlarda rGO’lar ile oluşturduğu kompozitlerin UV-C 
ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen bozunum spektrumları. 
a) ZTO-0 mg rGO, b) ZTO-30 mg rGO, c) ZTO-60 mg rGO ve d) ZTO-90 mg rGO. e) Farklı 
miktarlarda rGO içeren kompozitleri içeren RhB boya çözeltisinin fotokatalitik aktivite tayinleri 
esnasında anlık görüntüleri. 
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Şekil 8.4.a’da farklı rGO miktarları için, UV ışığı altında gerçekleşen fotokatalitiksel bozunma 

sonucunda normalize edilmiş RhB konsantrasyonunun zamana karşı çizilen grafikleri 

verilmiştir. Burada farklı miktarlarda rGO içeren ZTO-rGO kompozit eklenmiş RhB çözeltileri 

UV ışığına maruz bırakılmış ve 10’ar dakikalık aralıklarla 3’er mL boya çözeltisi alınarak 

soğurma pikleri ölçülmüştür. Katalizör içermeyen boya çözeltisi ve saf ZTO içeren boya 

çözeltisi için elde edilen eğrilerde karşılaştırma amacı ile Şekil 8.4’de verilmiştir. Kompozit 

kompozisyonlarından 60 mg rGO içeren ZTO-rGO kompozitin RhB boyasını 120. dakikada 

~%94.7 bozarken 180. dakikaya ulaşıldığında RhB’nin ~%98.6’sini bozduğu görülmektedir. 

Çizelge 8.1’de farklı oranlarda rGO ile oluşturulan ZTO-rGO kompozitlerin UVC ışık altında 

120 ve 180. dakikalarda RhB boyasına karşı göstermiş oldukları fotokatalitik bozunum etkinlik 

değerleri ve verilmiştir. Bu bozunum değerleri ile 30 mg rGO ile üretilen kompozitin saf ZTO 

ile kıyaslandığında hemen hemen ayni etkinlikte fotokatalitik aktivite gösterdiği 

gözlemlenirken 90 mg rGO ile üretilen kompozitin ise saf ZTO’dan daha az aktivite gösterdiği 

ve fotokatalitik aktivite açısından uygun olmadıkları gözlemlenmiştir. Gelen ışının aşırı 

miktardaki yükleme nedeniyle katalizör kompozitin rGO tabakalarına çarparak geri yansıması 

ve bundan dolayı bozunum miktarının azalması da beklenen bir durumdur [83]. Bu sonuca 

göre metal katkılanmış ZTO-rGO kompozitlerini sentezleme amacıyla 60 mg rGO ilavesi ile 

kompozit üretiminin çalışmanın bundan sonraki aşaması için daha uygun olduğu 

belirlenmiştir.  

 
Çizelge 8. 1. Farklı oranlarda rGO (30, 60 ve 90 mg) içeren ZTO-rGO kompozitlerin UV ışık 

altındaki bozunum değerleri ve k sabitleri. 

 

Numune 
UV-C 

120. dk. 180. dk. k 

ZTO 86.1 92.4 0.01189 

ZTO-30 mg rGO 82.4 92.9 0.01315 

ZTO-60 mg rGO 94.8 98.6 0.02455 

ZTO-90 mg rGO 73.3 83.1 0.00955 

 

 

Şekil 8.4.b’de farklı miktarlarda rGO ilavesi ile sentezlenen ZTO-rGO kompozitlerin eklendiği 

RhB çözeltisinin kinetik inceleme sonuçları verilmiştir. rGO miktarına bağlı olarak reaksiyon 

oran sabitleri Şekil 8.4.b’de verilen normalize edilmiş eğrilerin eğiminden belirlenmiştir. Saf 

ZTO ve farklı miktarlarda rGO içeren ZTO-rGO kompozitlerin ilave edildiği RhB çözeltileri için 
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hesaplanan reaksiyon oranı sabitleri Çizelge 8.1’de listelenmiş ve sırasıyla kZTO=0,01189, 

k30=0,01315, k60=0,02455, k90=0,00955 olarak hesaplanmıştır. Şekil 8.4.c’de rGO miktarı ile 

bozunum reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiğiyle gösterilmiştir. Artan k değeri, 

ZTO nanoparçacıkların PC aktivitesindeki artışı göstermekte olup en yüksek bozunum 

değerine 60 mg’lık rGO ilavesi ile sentezlenen ZTO-rGO kompozit kompozisyonunda 

ulaşılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar farklı miktarda rGO içeren kompozitlerin eklenen 

RhB çözeltisinin bozunumunun kinetik modelle uyumlu olduğunu göstermiştir. 

  

 
 
Şekil 8. 4. Farklı miktarlarda rGO içeren ZTO-rGO kompozitlerin ilavesiyle RhB boyar 
maddesinin 180 dakika boyunca UV-C ışığına maruz bırakılmasıyla gerçekleşen bozunum 
davranışları. b) Kinetik çalışmaları ve c) rGO miktarı ile bozunum reaksiyon oran sabiti 
arasındaki ilişki kolon grafiği 
 

Grafen-yarı iletken kompozitlerde fotokatalitik aktivitede gözlemlenen iyileşme üç temel 

etmen ile açıklanabilir: (i) yarı iletken ile grafen arasındaki kimyasal etkileşim yarı iletkenin 

bant boşluğunun azalmasına sebep olacak ve böylece yari iletken malzemenin daha geniş 
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dalga boylu ışık ile etkileşimin sağlayacaktır. (ii) ışık etkisi ile uyarılmış elektron-boşluk 

çiftlerinin tekrar birleşme (rekombinasyon) oranlarının azalması sağlanmış olacaktır. Bu 

azalma uyarılmış elektronların yarı iletken iletim bandından uzun konjugasyon yapısı 

nedeniyle elektron alıcı olarak davranan grafene aktarılması ile sağlanır [Liu vd., 2009]. 

ZTO’dan rGO’ya elektron transferi ile elektron-boşluk çiftlerinin etkili bir şekilde ayrılması ile 

ışık etkisi ile oluşan elektron-boşluk çiftlerinin tekrar birleşme ihtimalini azaltacak ve böylece 

fotokatalitik aktivitelerini geliştirecektir. (iii) Son olarak ZTO-rGO kompozit yapının 

oluşturulması boya moleküllerinin tutunumunu arttıracaktır. Model boyalar veya kirletici 

moleküller genellikle aromatik bir yapıya sahiptir ve bunlar grafenin aromatik bölgelerine 

tutunabilir. Bu tutunma, katalizör üzerindeki kirletici moleküllerin miktarını arttırır ve 

fotokatalitik degradasyonun önemli bir derecede iyileştirir [Liu vd., 2009, Zhang vd., 2010, 

Tan vd., 2012]. Grafenin fotokatalizde adsorpsiyonunun rolü Liu ve ark. [Liu vd., 2011] 

tarafından çalışılmıştır.  RGO'nun, fotokatalitik işlem sırasında adsorpsiyon yoluyla suda 

bulunan boya moleküllerini ve TiO2'den yüzeyden foto-indüklenmiş elektronları yakaladığını 

göstermişlerdir. Sonuç olarak ZTO-rGO kompozitlerin ZTO nanoparçacıklara göre daha iyi 

fotokatalitik aktivite göstermesinin temelindeki mekanizmayı aşağıda verilen reaksiyonlarla 

açıklayabiliriz 

 

ZTO + ν → ZTO (h+ + e−)         (8.1) 

ZTO (e−) + O2 + graphene → ZTO+O2
− + graphene (e−)               (8.2) 

ZTO (h+) + OH−→ ZTO + •OH         (8.3) 

 

Yukarıda verilen 8.1 denkliğine göre ilk olarak yarı iletken ZTO gelen ışık enerjisi ile 

uyarılacak ve valans ve iletim bant yapısında boşluk ve elektron cifti oluşacaktır. Saf ZTO 

yarı iletkenden farklı olarak uyarılmış elektronlar kompozit yapıda bulunan grafene 

aktarılacak  (denklik 8.2) ve böylece h+ + e−  çiftinin tekrar birleşmesi engellenmiş olunacaktır. 

ZTO’da kalan boşluk ise yük taşıyıcı olarak davranacak ve OH- iyonlarını •OH radikallerine 

dönüştürecektir (denklik 8.3). Bu radikaller hem fotokatalitik aktivite boya bozunumunda aktif 

rol alırken hem de antibakteriyel aktivite bakterilerin üremesini engellemede yada bakterileri 

öldürmekte rol alacaklardır. 
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8.3. ZTO-rGO-M (M= Mn ve Co) kompozitlerin yapısal ve morfolojik analizleri 

 

Şekil 8.5’de ZTO-rGO ve sırası ile %0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ve 3.0 oranlarda Mn aşılanmış 

rGO-Mn’lar kullanılarak üretilmiş ZTO-rGO-Mn kompozitlere ait XRD kırınım desenleri 

verilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere Mn aşılama XRD cihazının hassasiyet sınırları içinde 

kompozit yapıda yapısal olarak önemli bir değişikliğe sebep olmamaktadır. Aşılama oranı 

%3.0’a çıktığında dahi Mn ile alakalı herhangi bir faz gözlemlenmemiştir. Şekil 8.6’da Co 

aşılanmamış ve sırası ile %0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ve 3.0 oranlarda Co aşılanmış rGO-Co’lar 

kullanılarak üretilmiş ZTO-rGO-Co kompozitlere ait XRD kırınım desenleri görülmektedir. Mn 

aşılamaya benzer şekilde ZTO-rGO-Co kompozitlerde de Co aşılama kompozitin faz 

yapısında değişikliğe sebep olmamıştır.  

 

 

Şekil 8. 5. Farklı oranlarda Mn aşılanmış ZTO-rGO-Mn kompozitlere ait XRD kırınım 

desenleri. 
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Şekil 8. 6. Farklı oranlarda Co aşılanmış ZTO-rGO-Co kompozitlere ait XRD kırınım 

desenleri. 

 
 

Şekil 8.7 ZTO ile hazırlanmış nanoparçacıkların oda sıcaklığında alınmış Raman 

spektrumlarını göstermektedir. 537 cm-1 ve 672 cm-1 civarında bulunan baskın pikler sırasıyla 

Zn2SnO4’ün iyi bilinen F2g (2) ve A1g modlarını temsil eder [Shi ve Dai, 2013, Jia vd., 2016].  

672 cm-1 civarında bulunan pik MO6 oktahedtronundaki (M=metal) kısa M-O bağlarının 

gerilme titreşimlerine atfedilirken 537 cm-1’deki pik oksijen tetrahedronunun iç titreşimleriyle 

ilişkilidir [Zeng vd., 2008]. Mangan ve kobalt katkılanmasıyla ekstra bir Raman piki 

gözlenmemiştir. Ancak Mn ve Co katkılı ZTO nanoparçacıkların Raman spektrumunda katkı 

miktarı arttıkça piklerin şiddeti artmıştır.  
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Şekil 8. 7. rGO-ZTO ve %0.8-%1.0 Mn ve Co aşılanmış ZTO-rGO-M kompozit numunelere 

ait Raman analiz sonuçları. 

 

 

Şekil 8.8’de %1.0 Mn aşılanmış ZTO-rGO-Mn kompozit kompozisyonunun farklı 

büyütmelerde çekilmiş TEM görüntüleri görülmektedir. Bölüm 3 ve 4’de belirtilen deneysel 

prosedüre göre sentezlenen rGO-M ve Bölüm 5 ve 6’da bahsedilen üretim basamaklarından 

optimum deney şartlarında üretilmiş ZTO nanoparçacıklar uygun miktarlarda bir çözelti 

içerisinde karıştırılmış ve hidrotermal üniteye yerleştirilerek kararlı bir kompozit yapının 

oluşabilmesi için 180 °C’de 24 saat tutulmuştur. Görüntülerde açık gri renkte görünen rGO-

Mn yapısında iken koyu gri yapılar ZTO nano parçacıklardır. Şekil 8.8’e göre görüntülere göre 

ZTO nanoparçacıklar rGO tabaka üzerinde ve çevresinde tutunmuş Şekilde bulunmaktadır. 
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Şekil 8. 8. Farklı büyütmelerde çekilmiş ZTO-rGO-%1Mn kompozitin TEM görüntüleri. 

 

 

Şekil 8.9’da ile %1.0 Mn aşılanmış kompozit kompozisyonunun elementel haritalama 

(mapping) görüntüleri verilmiştir. Şekil 8.9.a’da elementel haritalama bölgesinde bulunan 

rGO ve ZTO nanoparçacıklar görülmektedir. Haritalama daha geniş bir bölgede (Şekil 8.9.b) 

yapılmıştır. Şekil 8.9.c elementel haritalamada incelenen tüm elementleri (C, Mn, Zn, Sn ve 

O) bir arada gösteren analiz sonucu görülmektedir. Genel olarak rGO’nun olduğu bölgede 

renk değişimi gözlemlenmiştir. Şekil 8.9 d ve e’de C (mavi) ve Mn (yeşil) elementlerinin 

dağılımını göstermektedir. Mn’in genel olarak rGO üzerinde yoğunlaşsa da tüm kompozit 

üzerine dağıldığı görülmektedir. Bu sonuç hidrotermal ünite sıcaklığın etkisi ile Mn’nin 

difüzyonu ile açıklanabilir. Şekil 8.9 f-h’da ise sırası ile Zn (pembe), O (kırmızı) ve Sn (sarı) 

elementlerinin dağılımı verilmiştir.  
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Şekil 8. 9. %1 Mn aşılanmış ZTO-rGO-Mn kompozisyonunun TEM elemental haritalama 

görüntüsü a-b) haritalama yapılan bölge, c) tüm elementler, d)C, e)Mn, f)Zn, g)O ve h)Sn.  



 

129 
 

 
 
Şekil 8. 10. Farklı büyütmelerde çekilmiş ZTO-rGO-%1Co kompozitin TEM görüntüleri. 

 

Şekil 8.10’da ise %1.0 Co aşılanmış ZTO-rGO-Co kompozit kompozisyonunun farklı 

büyütmelerde çekilmiş TEM görüntüleri görülmektedir. Görüntülerde yine açık gri renkte 

görünen bölge rGO-Co yapısında iken koyu gri yapılar ZTO nano parçacıklardır. Şekil 8.10’a 

göre ZTO nanoparçacıklar rGO tabaka üzerinde ve çevresinde tutunmuş Şekilde 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 8.11’de ile %1.0 Co aşılanmış kompozit kompozisyonunun elemental haritalama 

görüntüleri verilmiştir. Şekil 8.11.a’da elemental haritalama bölgesinde bulunan rGO ve ZTO 

nanoparçacıklar görülmektedir. Haritalama daha geniş bir bölgede (Şekil 8.11.b) yapılmıştır. 

Şekil 8.11.c elemental haritalamada incelenen tüm elementleri (C, Co, Zn, Sn ve O) bir arada 

gösteren analiz sonucu görülmektedir. Genel olarak rGO’nun olduğu bölgede renk değişimi 

gözlemlenmiştir. Şekil 8.11 d ve e’de C (mavi) ve Co (mor) elementlerinin dağılımını 

göstermektedir. Mn’da olduğu gibi Co aşılamada da metalik aşılama elementinin genel olarak 

rGO üzerinde yoğunlaşsa da tüm kompozit üzerine dağıldığı görülmektedir. Bu sonuç yine 

hidrotermal ünite sıcaklığına bağlı olarak kobaltın difüzyonu ile açıklanabilir. Şekil 8.11 f-h’da 

ise sırası ile Zn (pembe), O (kırmızı) ve Sn (sarı) elementlerinin dağılımı verilmiştir.  
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Şekil 8. 11. %1 Co aşılanmış ZTO-rGO-Co kompozisyonunun TEM elemental haritalama 

görüntüsü a-b) haritalama yapılan bölge, c)tüm elementler, d)C, e)Co, f)Zn, g)O ve h)Sn. 

  



 

131 
 

8.4. ZTO-rGO-M kompozitlerin UV ışık altında PC aktiviteye etkisi  

 
8.4.1. ZTO-rGO-Mn kompozitlerin UV ışık altında PC aktiviteye etkisi  

 

ZTO-rGO kompozitlerin fotokatalitik aktivitelerini iyileştirmek ve bu iyileşmeye bağlı olarak 

antibakteriyel özelliklerde gelişme kaydedebilmek için ZTO nanoparçacıkların bağ boşluğu 

enerjilerinin (Egap) azaltılması ya da oluşan elektron-boşluk çiftlerinin tekrar birleşme oranının 

azaltılması gerekmektedir. Yapılan literatür taramasına göre bu amaç doğrultusunda yapılan 

çalışmalarda yüzey alanı ve yüzey boşluğunun (porosity) arttırılması [Yu vd., 2003], farklı bir 

yâri iletken  [Marcì vd., 2001] veya metal [Subramanian vd., 2001] ile birleştirilmesi ve metal 

[Sakthivel vd., 2004] ya da ametallerin [In vd., 2007] aşılanması ile sağlanabildiği 

gözlemlenmiştir. 

 

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda ZTO-rGO kompozitlerin fotokatalitik aktivitelerini ve 

böylece antibakteriyel aktivitelerinin arttırılabilmesi için metal katkılama yöntemi 

uygulanmıştır. Şekil 8.12’de farklı oranlarda Mn aşılanmış rGO ile sentezlenen ZTO-rGO-Mn 

kompozitlerin UV-C ışığı altında bozunum grafikleri verilmiştir. Metal aşılanmış kompozitlerin 

fotokatalitik aktiviteleri incelenirken genel fotokatalitik aktivite değişim eğiliminden dolayı 

proje önerisinde olmamasına rağmen atomik olarak %3.0 Mn içeren ZTO-rGO-Mn 

kompozisyonu da sentezlenmiş ve bu kompozit kompozisyonunun da UV-C ışığı altında ki 

bozunum davranışı incelenmiştir. Şekil 8.12 a-f’de sırası ile atomik olarak % 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 

1.0 ve 3.0 Mn içeren kompozitlerin RhB pik şiddetlerindeki değişim dikkate alındığında metal 

katkı oranının kompozitin fotokatalitik aktivitesinde etkisi olduğu görülmektedir.  

 

Metal katkı oranının kompozitin fotokatalitik aktivitesindeki etkisinin detaylı incelenebilmesi 

için RhB bozunum davranışı daha detaylı bir Şekilde incelenmiştir. Şekil 8.13’de farklı 

oranlarda Mn aşılanmış tüm kompozitlerin fotokatalitik aktivite tayinleri esnasında RhB boya 

çözeltisinin anlık görüntüleri verilmiştir. Şekilden de görüldüğü üzere en az renk değişimi 

atomik olarak % 0.2 Mn ilavesinde gerçekleşirken en etkin renk değişimine ise %1.0 Mn 

içeren ZTO-rGO-Mn kompozisyonunda ulaşılmıştır.  
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Şekil 8. 12. ZTO-rGO-Mn kompozitlerin UV-C ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen 
bozunum spektrumları. Atomik olarak a) % 0.2 Mn, b) % 0.4 Mn, c) % 0.6 Mn, d) % 0.8 Mn, 
e) %1.0 Mn ve f) % 3.0 Mn aşılanmış ZTO-rGO-M kompozitler. 
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Şekil 8. 13. Farklı oranlarda Mn aşılanmış rGO içeren kompozitleri içeren ZTO-rGO-Mn 
kompozitlerin RhB boya çözeltilerinin UV ışık altında fotokatalitik aktivite tayinleri esnasında 
anlık görüntüleri. 
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Şekil 8.14 a’da farklı oranlarda Mn içeren kompozitlerin ışıma zamanına bağlı olarak elde 

edilen C0/Ct grafikleri görülmektedir. 180 dakikalık UV ışıma sonrasında sadece %3.0 Mn 

içeren kompozit yapının saf ZTO’dan daha az fotokatalitik etki gösterdiği görülmektedir. 

Şekile göre genel olarak Mn aşılanmış rGO’larla sentezlenen kompozit yapıların ZTO nano 

parçacıkların fotokatalitik aktivitesini artırıcı özellik gösterdiği söylenebilir. Şekil 8.14.b’de 

detaylı inceleme amacıyla a’daki seklin 120-180 dakika arasındaki görüntüsü verilmiştir, 120. 

dakikalık UV ışıması sonucunda saf ZTO ~%86.1 boya bozunumu yaparken bu değer 

kompozit yapıda (ZTO-rGO) ~%94.8’e ulaşmıştır. Kompozit yapıya Mn metal aşılaması 

yapıldığında ise sadece %3.0 Mn aşılama durumunda ZTO’nun fotokatalitik aktivitesine göre 

kötüleşme olduğu Şekil 8.14.b’de açıkça görülmektedir. Farklı oranlarda Mn aşılanmış 

numunelerde en iyi sonucu 160 dakikada %100 bozunum ile atomik olarak %1.0 Mn 

aşılanmış ZTO-rGO-Mn kompozit kompozisyonunda ulaşılmıştır.  

 

Mn aşılanmış tüm numunelerin 120 ve 180 dakikalık sürelerle UV ışık altında göstermiş 

oldukları RhB bozunumu için fotokatalitik aktivite değerleri Çizelge 8.2’de verilmiştir. 

Çizelgeden de görüldüğü üzere Mn aşılanmış numunelerde UV ışık altında RhB’nin 

bozunumunda 120. ve 180. dakikalarda en iyi fotokatalitik aktivite sergileyen kompozisyon 

%1.0 Mn aşılanmış numunedir. Şekil 8.14.c’de verilen fotokatalitik aktivitenin kinetik olarak 

incelendiği grafikler verilmiştir. Eğrilerin eğiminden elde edilen k kinetik sabitlerinin değişimi 

Şekil 8.14.d’de kolon grafiği olarak görülmekledir. Kinetik olarak da %1.0 Mn aşılanmış 

rGO’dan üretilen kompozit yapı en iyi foto katalitik aktivite sergilemektedir.  

 
Çizelge 8. 2. Farklı oranlarda Mn aşılama metali içeren ZTO-rGO-Mn kompozitlerin UV ışık 

altındaki bozunum değerleri. 

 

Numune 
UV-C 

120. dk. 180. dk. 

ZTO 86.1 92.4 

%0 Mn, ZTO-rGO 94.8 98.6 

%0.4 Mn, ZTO-rGO-Mn 94.2 96.6 

%0.6 Mn, ZTO-rGO-Mn 92.4 96.7 

%0.8 Mn, ZTO-rGO-Mn 95.8 97.8 

%1.0 Mn, ZTO-rGO-Mn 97.9 99.9 

%3.0 Mn, ZTO-rGO-Mn 82.7 91.4 
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8.4.2 ZTO-rGO-Co kompozitlerin UV ışık altında PC aktiviteye etkisi  

 

Metal katkısının etkisinin incelenmesi amacıyla kompozit üretimi farklı oranlarda Co 

aşılanmış rGO’lar kullanılarak da gerçekleştirilmiştir. Şekil 8.15 ve 8.16’da sırası ile ZTO-

rGO-Co kompozitlerin varlığında UV ışık altında RhB boyasının adsorpsiyon değişimleri ve 

boya çözeltisinin farklı ölçüm zamanlardaki anlık görüntüleri verilmiştir. Şekillerden de 

görüldüğü üzere ağırlıkça %1.0 Co aşılanmış kompozit boya çözeltisine ilave edildiğinde ışık 

etkisi ile ışığa maruz kaldığı ilk zamanlarda hızlı bir bozunum gerçekleşmektedir. Boya 

çözeltisinin ışığa maruz kalma süresi arttıkça RhB’nin 554 nm’de göstermiş olduğu 

absorpsiyon pikinin şiddeti düşmekte ve zamanla yok olmaktadır.  ZTO-rGO-Co kompozit 

ilave edilmiş RhB boya çözeltilerinde en etkin renk değişimi yine %1.0 Co aşılanmış kompozit 

kompozisyonunda görülmektedir.   

Şekil 8. 14. Farklı miktarlarda Mn içeren ZTO-rGO kompozitlerin ilavesiyle RhB boyar 

maddesinin 180 dakika boyunca UV-C ışığına maruz bırakılmasıyla gerçekleşen 

bozunum davranışları. b) detaylı inceleme amacıyla a’daki seklin 120-180 dakika arası 

görüntüsü, c) Kinetik çalışmaları ve c) Mn miktarı ile bozunum reaksiyon oran sabiti 

arasındaki ilişki kolon grafiği 
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Şekil 8. 15. ZTO-rGO-Co kompozitlerin UV-C ışığa maruz bırakılması sonucunda elde edilen 
bozunum spektrumları. Atomik olarak a) % 0.2 Co, b) % 0.4 Co, c) % 0.6 Co, d) % 0.8 Co, e) 
%1.0 Co ve f) % 3.0 Co aşılanmış ZTO-rGO-Co kompozitler. 
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Şekil 8. 16. Farklı oranlarda Co aşılanmış rGO içeren kompozitleri içeren ZTO-rGO-Co 
kompozitlerin RhB boya çözeltilerinin UV ışık altında fotokatalitik aktivite tayinleri esnasında 
anlık görüntüleri. 
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Farklı miktarlarda Co içeren ZTO-rGO kompozitlerin ilavesiyle RhB boyar maddesinin 180 

dakika boyunca UV-C ışığına maruz bırakılmasıyla gerçekleşen bozunum davranışları. b) 

detaylı inceleme amacıyla a’daki seklin 120-180 dakika arası görüntüsü ve bu surelerde 

ulaşılan bozunum değerleri sırası ile Ekil 8.17 ve Çizelge 8.3’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre 

Co aşılanmış numunelerde UV ışık altında en iyi fotokatalitik aktivite gösteren numune  %1.0 

Co aşılanmış rGO ile üretilen kompozitdir. 

 

 

Şekil 8. 17. Farklı miktarlarda Co içeren ZTO-rGO kompozitlerin ilavesiyle RhB boyar 

maddesinin 180 dakika boyunca UV-C ışığına maruz bırakılmasıyla gerçekleşen bozunum 

davranışları. b) detaylı inceleme amacıyla a’daki seklin 120-180 dakika arası görüntüsü. 

 

Çizelge 8. 3. Farklı oranlarda Co aşılama metali içeren ZTO-rGO-Co kompozitlerin UV ışık 

altındaki bozunum değerleri. 

 

Numune 
UV-C 

120. dk. 180. dk. 

ZTO 86.1 92.4 

%0 Co, ZTO-rGO 94.8 98.6 

%0.4 Co, ZTO-rGO-Co 69.6 89.3 

%0.6 Co, ZTO-rGO-Co 91.8 96.0 

%0.8 Co, ZTO-rGO-Co 89.4 98.3 

%1.0 Co, ZTO-rGO-Co 95.4 99.5 

%3.0 Co, ZTO-rGO-Co 77.4 87.8 
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8.5. ZTO-rGO-M kompozitlerin görünür ışık altında PC aktiviteye etkisi 

 

Önceki bölümde ZTO-rGO-M kompozit kompozisyonlarının UV ışık altında fotokatalitik 

aktiviteleri detaylı bir Şekilde incelenmiştir. Ancak hastane ortamındaki enfeksiyonlara karşı 

antibakteriyel özellik gösterecek kaplama malzemelerin geliştirilmesi için bir diğer önemli 

nokta kompozitlerin görünür ışık altında da üstün fotokatalitik aktivite sergilemesidir.  Projenin 

bu aşamasında üretilen tüm kompozisyonların görünür ışık altında sergiledikleri fotokatalitik 

aktiviteleri deneysel olarak incelenmiştir. 

 

8.5.1. ZTO-rGO-Mn kompozitlerin görünür ışık altında PC aktiviteye etkisi 

 

Kompozit malzemelerin görünür ışık altında fotokatalitik aktivitesinin belirlenmesi amacı ile 

ZTO nanoparçacıkların görünür ışık altında fotokatalitik aktivitelerinin ölçülmesi için 

belirlenen optimum deney şartları uygulanmıştır. İlk olarak farklı oranlarda Mn aşılanmış 

kompozit kompozisyonlarının görünür ışık altındaki fotokatalitik aktiviteleri incelenmiştir.  

Şekil 8.17’de 50’ser mg a) % 0.4 Mn, b) % 0.6 Mn, c) % 0.8 Mn, d) % 1.0 Mn ve e) %3.0 Mn 

aşılanmış ZTO-rGO-Mn kompozit içeren 5 ppm RhB boya çözeltisinin görünür ışığa maruz 

bırakılması sonucunda elde edilen bozunum spektrumları verilmiştir. Şekil 8.17’den 

görüleceği üzere %1.0 Mn aşılanmış kompozit kompozisyonu RhB çözeltisine eklendiğinde 

120. dakikadan sonra absorpsiyon pikleri görülmemektedir.  Bu sonuç RhB boyasının %1.0 

Mn aşılanmış kompozit varlığında 120 dakika görünür ışığa maruz kaldığında neredeyse 

tamamının ışık etkisi ile bozulduğunu göstermektedir. Ayrıca tüm Mn aşılanmış kompozit 

kompozisyonlarında bozunum esnasında RHB absorpsiyon pik pozisyonunda bir değişiklik 

olmadığı gözlemlenmiştir. Bu durum kompozit varlığında boya bozunumunda RHB’nin 

deetilasyona uğramadığını göstermektedir.  

 

Şekil 8.18’de ise ZTO-rGO-Mn kompozitlerin RhB boya çözeltilerinin görünür ışık altında 

fotokatalitik aktivite tayinleri esnasında çekilen anlık görüntüleri verilmiştir. Boya çözeltisin de 

gözlemlenen en etkin renk değişimi %1.0 Mn aşılanmış kompozit kompozisyonunda olup’ bu 

kompozisyonda 60 dakikada boya çözeltisi oldukça açık renge dönüştüğü gözlemlenmiştir. 

Şekil 8.17 ve 18’e göre çalışılan Mn aşılama konsantrasyonlarında en etkin davranan 

kompozisyon ağırlıkça %1.0 Mn aşılanmış ZTO-rGO-Mn kompozit numunesi olarak 

belirlenmiştir.  
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Şekil 8. 18. ZTO-rGO-Mn kompozitlerin görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde 
edilen bozunum spektrumları. Atomik olarak a) % 0.4 Mn, b) % 0.6 Mn, c) % 0.8 Mn, d) % 
1.0 Mn ve e) %3.0 Mn aşılanmış ZTO-rGO-M kompozitler. 
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Şekil 8. 19. Farklı oranlarda Mn aşılanmış rGO içeren kompozitleri içeren ZTO-rGO-Mn 
kompozitlerin RhB boya çözeltilerinin görünür ışık altında fotokatalitik aktivite tayinleri 
esnasında anlık görüntüleri. 
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Mn aşılanmış kompozit kompozisyonların varlığında Mn aşılama miktarına bağlı olarak 

görünür ışık altında fotokatalitik aktivite değişiminin incelenmesi için RhB boya 

konsantrasyonlarındaki değişimlerin kinetik analizleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 8.19 (a) farklı 

Mn aşılama miktarlarında: ağırlıkça %0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ve 3.0 M, RhB’nin fotokatalitik 

bozunumunun zamana bağlı olarak değişim eğrileri verilmiştir. Çizelge 8.4’de farklı oranlarda 

Mn aşılama metali içeren ZTO-rGO-Mn kompozitlerin görünür ışık altındaki 120, 180 ve 400. 

dakikalarda ulaşılan RhB boyasını bozunum değerleri listelenmiştir.  En iyi sonuç 120. dakika 

sonrasında neredeyse tam bozunum değeri ile %1.0 Mn aşılanmış kompozit ilavesinde 

gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ZTO nanoparçacıklar rGO ile kompozit 

oluşturduğunda fotokatalitik aktivitesi iyileşmektedir. Ek olarak Mn aşılanmış tüm 

kompozisyonlar saf ZTO-rGO kompozit ile kıyaslandığında daha iyi fotokatalitik aktivite 

sergilemektedir. Bozunum oranları ve kinetik k sabitlerindeki değişim Şekil 8.19 (b) ve (c)’de 

verilmiştir. Saf ZTO-rGO için Şekil 8.19 (b)’deki eğrinin eğiminden belirlenen k sabiti 0.00496 

iken %1.0 Mn aşılanmış kompozit ilavesinde RhB’nin bozunumundaki k sabiti değeri 

0.0216’ya çıkmaktadır. Bu sonuç % 1.0 Mn aşılama ile RhB bozunumunun kinetik olarak ~4.5 

kat hızlandığını göstermektedir.  

 
Önceki bölümlerde de açıklandığı üzere fotokatalitik aktivite iki temel olaya bağlıdır: (i) 

uyarılmış elektron -  boşluk çiftinin tekrar birleşmeden kalması ve (ii) yüzey yük transferi [Ben 

Ali vd., 2015]. Sonuç olarak uyarılmış yüklerin tekrar birleşimini geciktirmek ve yük transfer 

oranını arttırmak fotokatalitik aktivitenin artmasını sağlayacaktır. Görünür ışık altında UV 

ışığın etkisinde olduğundan farklı olarak görünür ışığın düşük enerjisinden (λ>420 nm) dolayı 

ZTO yarı iletkenin iletim ve valans bandında elektron- boşluk cifti oluşmayacaktır. Ancak 

enerji bandında aşılama elektronundan kaynaklı elektron alıcı veya verici olarak davranacak 

ekstra enerji seviyeleri varsa bu enerji seviyelerini valans bandı ve iletim bandından elektron 

alış verişi olabilir. Bu durumda aşılama sayesinde ZTO yarı iletkenin iletim ve valans 

bandında elektron- boşluk cifti oluşacaktır. Oluşan elektron- boşluk çiftleri Mn aşılanmış ZTO-

rGO-Mn kompozitlerin Mn aşılanmamış ZTO-rGO kompozite göre daha iyi foto katalitik 

aktivite sergilemesini sağlamaktadır. Ancak Şekil 8.19’da da görüldüğü üzere Mn aşılama 

kritik bir seviyeye kadar ZTO-rGO kompozitin fotokatalitik aktivitesini arttıracaktır. Yapılan 

çalışmada ZTO-rGO-Mn kompozit yapısında fotokatalitik açıdan kritik seviye ağırlıkça %1.0 

Mn olarak verilmiştir. Bu miktardan fazla aşılama gerçekleştirildiğinde fazla Mn iyonları 

görünür ışığın yolunu keseceği için foto katalitik aktivite azalacaktır (%5.0 Mn aşılamada 

gerçekleştirilmiş ve fotokatalitik aktivitesi incelenmiştir. Ancak fotokatalitik aktivite %3.0 

aşılamadan daha kotu olduğu için %5.0 Mn aşılama için sonuçlar raporda verilmemiştir). 
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Şekil 8. 20. Farklı miktarlarda Mn aşılanmış rGO içeren ZTO-rGO-Mn kompozitlerin ilavesiyle 
RhB boyar maddesinin 400 dakika boyunca görünür ışığına maruz bırakılmasıyla 
gerçekleşen bozunum davranışları. b) Kinetik çalışmaları ve c) rGO miktarı ile bozunum 
reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiği 
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Çizelge 8. 4. Farklı oranlarda Mn aşılama metali içeren ZTO-rGO-Mn kompozitlerin görünür 

ışık altındaki bozunum değerleri. 

Numune 
Görünür Işık 

120. dk. 180 dk. 400. dk. 

ZTO 45.9 60.0 87.6 

%0 Mn, ZTO-rGO 61.2 71.8 88.8 

%0.4 Mn, ZTO-rGO-Mn 78.1 87.9 94.7 

%0.6 Mn, ZTO-rGO-Mn 71.4 81.6 96.9 

%0.8 Mn, ZTO-rGO-Mn 79.8 88.9 95.0 

%1.0 Mn, ZTO-rGO-Mn 94.6 96.8 96.8 

%3.0 Mn, ZTO-rGO-Mn 63.4 78.7 94.4 

 

 

8.5.3. ZTO-rGO-Co kompozitlerin görünür ışık altında PC aktiviteye etkisi 

 

Antibakteriyel aktiviteler görünür ışık altındaki fotokatalitik aktivite sonuçları ile uyumlu 

sonuçlar vereceğinden ve metal aşılmanın etkisinin incelenmesi için Co aşılanmış ZTO-rGO-

Co kompozitlerin antibakteriyel testler için optimum kompozisyona sahip olan aşılama 

miktarının belirlenebilmesi amacıyla Co aşılanmış kompozitlerin görünür ışık altındaki 

fotokatalitik aktiviteleri de incelenmiştir. Şekil 8.20’da farklı oranlarda Co aşılanmış kompozit 

kompozisyonlarının (ağırlıkça %0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ve 3.0 Co) görünür ışık altındaki RhB 

absoprsiyon pikinin zamana bağlı pik şiddetindeki değişimler görülmektedir. Şekilden de 

görüldüğü üzere %1.0 Co aşılama miktarına kadar ışığa maruz kalınan ilk 20 dakika sonrası 

ışığın etkisi ile bozunum miktarı aşılama miktarı arttıkça artmaktadır. Bu durumu Mn 

aşılanmış kompozitlerin görünür ışık etkisi altında sergilediği artan fotokatalitik etkiye benzer 

sebeple açıklayabiliriz. Şekil 8.17’de Mn aşılanmış kompozitlerle benzer şekilde artan Co 

miktarı ile ZTO’nun valans ve iletim bandı arasında oluşan elektron tutucu-verici olarak 

davranabilen aşılamaya bağlı olarak oluşan fazladan enerji seviyeleri sayesinde oluşacak 

elektron –boşluk cifti sayısının artmaktadır. Ancak %1.0 Co aşılama miktarına kadar artan 

pik şiddetindeki azalma değeri %3.0 Co aşılanmış kompozitte daha baskındır. Şekil 8.20 

(e)’de 400 dakikalık ışıma sonrasında dahi hala RhB boyasına ait pikler açıkça görülmektedir. 

Şekil 8.21’de ise farklı oranlarda Co aşılanmış kompozitlerin görünür ışık altında tutulmaları 

sonucunda renk değişiminin gözlemlenebilmesi için çekilen anlık görüntüleri verilmiştir. %0.8 

Co aşılanmış numune 60. Dakikada açık pembe renkte görünürken 120. dakikada RhB 

boyasından kaynaklı pembe renk oldukça açılmıştır.  
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Şekil 8. 21. ZTO-rGO-Co kompozitlerin görünür ışığa maruz bırakılması sonucunda elde 
edilen bozunum spektrumları. Atomik olarak a) % 0.4 Co, b) % 0.6 Co, c) % 0.8 Co, d) % 1.0 
Co ve e) %3.0 Co aşılanmış ZTO-rGO-M kompozitler. 
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Şekil 8. 22. Farklı oranlarda Co aşılanmış rGO içeren kompozitleri içeren ZTO-rGO-Co 
kompozitlerin RhB boya çözeltilerinin görünür ışık altında fotokatalitik aktivite tayinleri 
esnasında anlık görüntüleri. 
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Şekil 8. 23. Farklı miktarlarda Co aşılanmış rGO içeren ZTO-rGO-Co kompozitlerin ilavesiyle 
RhB boyar maddesinin 400 dakika boyunca görünür ışığına maruz bırakılmasıyla 
gerçekleşen bozunum davranışları. b) Kinetik çalışmaları ve c) rGO miktarı ile bozunum 
reaksiyon oran sabiti arasındaki ilişki kolon grafiği 
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Şekil 8.22’de Co aşılanmış numunelerin görünür ışık etkisinde RhB boyasını bozmada 

sergilediği fotokatalitik etkiyi daha detaylı inceleyebilmek için yapılan kinetik çalışmalar 

verilmiştir. Çizelge 8.5’de ise farklı oranlarda Co aşılama metali içeren ZTO-rGO-Co 

kompozitlerin görünür ışık altındaki 120, 180 ve 400. dakikalarda ulaşılan RhB boyasını 

bozunum değerleri listelenmiştir. Kinetik sonuçlar incelendiğinde en iyi sonucun yine %1.0 

oranında Co metali aşılanmış numunede ulaşıldığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuç Co 

aşılanmış numunelerin UV-C ışık altında gösterdiği fotokatalitik aktivite değişimleri ile uyum 

içindedir. 

 
Çizelge 8. 5. Farklı oranlarda Co aşılama metali içeren ZTO-rGO-M kompozitlerin görünür 
ışık altındaki bozunum değerleri. 

 

Numune 
Görünür Işık 

120. dk. 180 dk. 400. dk. 

ZTO 45.9 60.0 87.6 

%0 Co, ZTO-rGO 61.2 71.8 88.8 

%0.4 Co, ZTO-rGO-Co 51.3 66.8 94.5 

%0.6 Co, ZTO-rGO-Co 72.1 85.5 96.4 

%0.8 Co, ZTO-rGO-Co 69.3 80.5 95.5 

%1.0 Co, ZTO-rGO-Co 81.2 87.5 97.3 

%3.0 Co, ZTO-rGO-Co 42.5 61.1 89.5 

 

 

  



 

149 
 

Çizelge 8. 6’da bu asamaya kadar çalışılan farklı oranlarda aşılama metali (Co ve Mn) içeren 

tüm ZTO-rGO-M kompozitlerin UV ve görünür ışık altındaki bozunum değerleri karşılaştırma 

yapılabilmesi amacıyla birada listelenmiştir. 

 

Özet olarak bu aşamaya kadar yapılan ZTO-rGO-M (M= Mn ve Co) kompozit 

kompozisyonlarının UV ve görünür ışık altında RhB boyasına karşı sergiledikleri fotokatalitik 

aktiviteleri incelenmiş ve Mn aşılanmış numuneler için UV ışık etkisinde 180. dakikada %99.9 

bozunum değeri ve görünür ışık altında 400 dakikalık ışıma sonrasında %96.8 bozunum 

değeri en iyi fotokatalitik aktivite sergileyen kompozit kompozisyonu %1.0 Mn olarak 

belirlenmiştir. Co asılanmış numunelerde ise UV ışık altında bozunum değeri 180. dakikada 

%99.5 ile %1.0 Co aşılanmış numunede en iyi sonuca ulaşılırken; görünür ışık altında %1.0 

Co aşılanmış numunede 400 dakikalık ışıma sonrasında %97.3 bozunum gözlemlenmiştir.  

 

Çizelge 8. 7. Farklı oranlarda aşılama metali (Co ve Mn) içeren ZTO-rGO-M kompozitlerin 

UV ve görünür ışık altındaki bozunum değerleri. 

ZTO-rGO-Mn ZTO-rGO-Co 

Numune 

UV-C Görünür Işık 

Numune

UV-C Görünür Işık 

120. 

dk. 

180. 

dk. 

120. 

dk. 

180 

dk. 

400. 

dk. 

120. 

dk. 

180. 

dk. 

120. 

dk. 

180 

dk. 

400. 

dk. 

ZTO 86.1 92.4 45.9 60.0 87.6 ZTO 86.1 92.4 45.9 60.0 87.6 

%0 Mn 94.8 98.6 61.2 71.8 88.8 %0 Co 94.8 98.6 61.2 71.8 88.8 

%0.4 Mn 94.2 96.6 78.1 87.9 94.7 %0.4 Co 69.6 89.3 51.3 66.8 94.5 

%0.6 Mn 92.4 96.7 71.4 81.6 96.9 %0.6 Co 91.8 95.9 72.1 85.5 96.4 

%0.8 Mn 95.8 97.8 79.8 88.9 95.0 %0.8 Co 89.4 98.3 69.3 80.5 95.5 

%1.0 Mn 97.9 99.9 94.6 96.8 96.8 %1.0 Co 91.9 99.5 81.2 87.5 97.3 

%3.0 Mn 82.7 91.4 63.4 78.7 94.4 %3.0 Co 77.2 87.83 42.5 61.1 89.5 

 

 

Bu sonuçlara göre proje süresince üretilen kompozit kompozisyonlarından %1.0 Mn ve %1.0 

Co aşılanmış numunelerin E. coli ve S. Aureus bakterilerine karşı antibakteriyel özeliklerinin 

belirlenmesi için gerekli testin yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca karşılaştırma yapılabilmesi 

için ZTO nanoparçacıkların ve metal aşılanmamış ZTO-rGO kompozit numunesi ile %0.8 Mn 

ve %0.8 Co aşılanmış numunelerinde antibakteriyel aktivitelerinin belirlenebilmesi için gerekli 

testler yapılmıştır. 
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8.6. ZTO-rGO-M kompozitlerin antibakteriyel test sonuçları  

 

Antibakteriyel testler için disk-difüzyon yöntemi kullanılmıştır. Testlerde kullanılacak tüm cam 

malzemeler ve araç-gereçler otoklavda 120 °C’de 15 dakika tutularak steril hale getirilmiştir. 

Gram pozitif (S. Aureus) ve gram negatif (E. coli) bakterilere karşı antibakteriyel testler için 

LB agar test ortamı olarak seçilmiştir. Steril petri kapları bakteri üremesi amacıyla besi yeri 

olarak hazırlanmıştır. Projede üretilen kompozitlerin antibakteriyel özelliklerinin 

belirlenebilmesi için A ile işaretlenen belirli bir miktarlarda antibiyotik emdirilmiş kağıt diskler 

test edilecek olan katı besi yerlerine yerleştirilmiştir. En son olarak da fotokatalitik deneyler 

sonucunda en iyi aktivite sergileyen ZTO-rGO-M numuneleri suda çözündürüldükten sonra 

boş kağıt disklere emdirilmiştir. Kompozit numuneleri içeren bu kağıt disklerde besi yerine 

yerleştirilmiştir. Disk yerleştirme işlemi tamamlanınca bakterilerin çoğalıp malzemenin etki 

göstermesi için inkübatöre konulmuştur.  

 

Öncelikli olarak metal aşılanmış kompozit numunelerle karşılaştırma yapılabilmesi için saf 

ZTO ve rGO-ZTO numunelerin antibakteriyel testleri de gerçekleştirilmiştir. 10 mg/mL olarak 

hazırlanmış ZTO ve rGO-ZTO emdirilmiş kâğıt diskleri içeren petri kabının fotoğrafı Şekil 

8.23’de verilmiştir. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere ZTO ve rGO-ZTO emdirilen disk 

etrafında zone oluşmadığı için yani malzeme etrafında bulunan bakterileri öldürmediği için 

ZTO ve rGO-ZTO 10 mg/mL konsantrasyonunda hazırlandığında antibakteriyel özellik 

göstermediği söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. 24. rGO ve ZTO emdirilmiş numuneler. 
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10 mg kompozit/mL olacak şekilde %1.0 Mn ve %1.0 Co aşılanmış ZTO-rGO-M 

kompozitlerinde aynı şekilde antibakteriyel aktiviteleri de incelenmiştir. Şekil 8.24’de 10 

mg/mL kompozit içeren kağıt disklerin fotoğrafı verilmiştir. Ancak yine hiçbir zone oluşumu 

gözlemlenmemiştir. Bu durum çalışılan malzeme konsantrasyonunun az gelmesinden 

kaynaklanmış olabilir (10 mg/mL). 

 

 

Şekil 8. 25. 10mg/mL olarak hazırlanmış %1.0 Co ve %1.0 Mn aşılanmış ZTO-rGO-M 

kompozitlerin antibakteriyel test sonuçları. 

 
 
Farklı oranlarda kompozit emdirilmiş disklerle antibakteriyel testler tekrarlanmıştır. Şekil 

8.25’de E. coli bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Mn içeren ZTO-rGO-Mn numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları verilmiştir. Şekilden de görüldüğü üzere %1.0 Mn aşılanmış kompozitte kompozit 

konsantrasyonunun 15 mg kompozit/mL olacak şekilde hazırlandığında disk etrafında 

bakterilerin yok olduğu ince bir zone bölgesi oluşmuştur (Şekil 8.25’de beyaz daire ile 

işaretlenmiş alan). E. coli bakterilerinin yok olduğu bölgenin %1.0 Mn aşılanmış kompozit 

numunenin konsantrasyonu 25 mg kompozit/mL olarak hazırlanan diskte 15 mg kompozit/mL 

olan numuneye göre bir miktar genişlediği gözlemlenmiştir. Bu sonuç antibakteriyel etkinin 

kompozit konsantrasyonuna bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.  



 

152 
 

%1.0 Mn aşılanmış kompozit numunesi için çalışılan üç farklı kompozit 

konsantrasyonlarından (10, 15 ve 25 mg kompozit/mL) en uygun değerin 25 mg kompozit/mL 

olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Metal konsantrasyonunun etkisinin incelenebilmesi için %0.8 Mn içeren ZTO-rGO-Mn 

numunesinin de E. coli bakterisine karşı antibakteriyel testi yapılmıştır. Şekil 8.25’de 

görüldüğü üzere %0.8 Mn içeren numune içinde kompozit konsantrasyonu 25 mg 

kompozit/mL olarak uygulandığında bakterilerin olduğu bölgenin 15 mg kompozit/mL’den 

geniş olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca E. coli bakterisine karşı yapılan antibakteriyel testten 

çıkarabilinecek bir diğer sonuç ise %1.0 Mn aşılamanın %0.8 Mn’dan daha etkin 

antibakteriyel etki göstermesidir. Bu sonuç önceki bölümlerde bulunan ve Çizelge 8. 8’de 

listelenen fotokatalitik sonuçlarla uyum içindedir.  

 

 

Şekil 8. 26. E. coli bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Mn içeren ZTO-rGO-Mn numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları. 

 
 



 

153 
 

Şekil 8. 27’da S. Aureus bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Mn içeren ZTO-rGO-Mn numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları görülmektedir. Mn aşılanmış kompozit numuneler Şekil 8.25’de verilen gram negatif 

E. coli bakterisine karşı gösterdiği antibakteriyel aktivitenin aksine Şekil 8.26’da da görüleceği 

üzere gram pozitif bir bakteri olan S. Aureus’a karşı disk-difüzyon yöntemi ile belirlenebilecek 

düzeyde etkin bir antibakteriyel aktivite sergilememiştir. Bakteri türüne karşı değişen 

antibakteriyel aktivite değeri literatürde de gözlemlenmiştir. Petr Suchomel ve ark.’nin 2015 

yılında AgBr ve Ag nanoparçacıkların gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı göstermiş 

oldukları antibakteriyel aktiviteleri incelenmişler ve AgBr ve Ag’nin bakterine türüne bağlı 

olarak farklı antibakteriyel etki gözlemlemişlerdir.  

 

 

Şekil 8. 28. S. Aureus bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Mn içeren ZTO-rGO-Mn numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları. 
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Şekil 8. 29. E. coli bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Co içeren ZTO-rGO-Co numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları. 

 

15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Mn içeren ZTO-

rGO-Mn numunelerinin E. coli bakterisine karşı antibakteriyel test sonuçları Şekil 8. 30’de ve 

S-aureus bakterisine karşı antibakteriyel test sonuçları Şekil 8. 31’de görülmektedir. Ancak 

disk-difüzyon yöntemi ile yapılan testlerde Co aşılanmış numenlerde aktif bir antibakteriyel 

aktivite gözlemlenmemiştir.  

 



 

155 
 

 

Şekil 8. 32. S-aureus bakterisine karşı 15 mg kompozit/mL ve 25 mg kompozit/mL olarak 

hazırlanmış %1.0 ve %0.8 Co içeren ZTO-rGO-Co numunelerinin antibakteriyel test 

sonuçları. 
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Özet olarak %0.8 ve %1.0 Mn aşılanmış ZTO-rGO-Mn kompozit kompozisyonlarının disk-

difüzyon yöntemi ile E. coli bakterisine karşı yapılan antibakteriyel test sonuçlarına göre 

kompozit konsantrasyonunun 10 mg/mL’den 15 mg/mL’ye çıkarıldığında disk çevresinde 

bakterilerin öldüğü ince bir zone oluştuğu gözlemlenmiştir. Kompozit konsantrasyonunun 25 

mg/mL’ye artırılması ile zone genişliği de artmaktadır. Mn aşılanmış kompozitlerin S-aureus 

bakterisine karşı antibakteriyel aktivite sergilemediği gözlemlenmiştir. Yine disk-difüzyon test 

yöntemi ile yapılan Co aşılanmış kompozitlerin E. coli ve S-aureus bakterilerine karşı disk 

çevresinde zone oluşturmadığı gözlemlenmiştir.  

 

ZTO-rGO-M kompozitlerde gözlemlenen antibakteriyel aktivitenin beklenenden az olması 

(Mn aşılanmış numuneler) yada hiç aktivite gözlemlenmemesi (Co aşılanmış numuneler) 

uygulanan disk-difüzyon yönteminin toz ve suda çözünürlüğü bulunmayan numunelere 

uygun olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kompozitlerin suda çözünürlüğü az 

olduğu için disk-difüzyon yönteminde solüsyon içerisindeki kompozit konsantrasyonun 

arttırıldığında (25 mg kompozit/mL) Mn aşılanmış numunelerde zayıf antibakteriyel aktivite 

gözlemlenmiştir.  Bu durum kompozitleri içeren su içerisine diskler daldırıldığında disk 

yüzeyinde tutunan kompozit miktarının az olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak 

kompozitlerin disk-difüzyon yöntemi ile gözlemlenen aktivite değerleri beklenen değerlerden 

düşük çıkmaktadır.  

 

Bu aşamadan sonra metal katkılı kompozit malzemelerin antibakteriyel aktivitelerini 

geliştirmek için test yönteminin değiştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda kompozitlerin 

suda çözündürülüp disk üzerine emdirilmesine dayalı disk-difüzyon yöntemi yerine direk su 

içerisinde bakteri sayısında değişimin gözlemlenebileceği çözelti bazlı antibakteriyel aktivite 

belirleme testi uygulanacaktır. Bu yöntemde belirli miktarda kompozit ve belirli sayıda bakteri 

aynı çözücü ortamına alınacak ve belirli bir süre sonra ortamda bulunan bakteri sayısının 

değişimine dayanarak antibakteriyel aktivitenin sayısal değer olarak belirlenmesi 

planlanmaktadır. Proje kapsamında üretilen kompozitlerin az bir kısmının disk üzerine 

aktarılmasına dayanan disk-difüzyon yöntemi yerine ortamda bulunan tüm kompozitlerin 

bakterilerle etkileşebilmesine imkân tanıyan çözelti-bazlı yöntemle daha doğru sonuçların 

alınması beklenmektedir.  
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Book, p.98 (Sözlü Sunum). 

 

 Ayrıca halen yazılma aşamasında olan  

o ZTO nanoparçacıkların fotokatalitik aktiviteleri konusunda, 

o Farklı çözücü ortamlarında sentezlenen ZTO nanoparçacıkların fotokatalitik 

aktiviteleri üzerine ve  

o ZTO-rGO-M kompozitlerin üretimi, fotokatalitik aktiviteleri ve antibakteriyel 

özellikleri üzerine yazılması planlanan yayınlarda SCI endeksli dergilere 

yayımlatmak üzere gönderilmesi planlanmaktadır.  

 

 Projeden yapılan çalışmalar sonucunda projede bursiyer olarak görev alan iki 

lisansüstü eğitim öğrencisinden Elif Keles (Baylan)  Kasım, 2019’da lisansüstü 

eğitimini başarı ile tamamlamış, Ayse Culu ise eğitiminde tez aşamasında devam 

etmektedir. Bursiyerler ile proje sonunda bu alanda daha ileri çalışmalar yapabilecek 

yetişmiş insan gücünün oluşması sağlanmıştır. 
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 Projeden elde edilen sonuçların sunulması için 18-20 Şubat 2020 tarihleri arasında 

Polonya’da gerçeklesek olan COST CA15114 kapanış toplantısından sözlü sunum 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar bu toplantıda yürütülen TUBITAK projesinin de bağlı 

olduğu COST CA15114 üyeleri ile paylaşılacak ve ilerde yapılacak çalışmalar için fikir 

alış verisinde bulunulmuştur. 
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Öz: Gerçekleştirilen projenin genel amacı, antibakteriyel malzeme üretim süreçleri üzerinde
yoğunlaşan, yapısal ve fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesidir.
Bu genel amaç kapsamında yapılan çalışmalarda yeni nesil çinko kalay oksit (ZTO) ile metal
aşılanmış indirgenmiş grafen oksittin (rGO-M, M=Mn-Co) oluşturduğu kompozitler (ZTO-rGO-
M) sentezlenmiştir. Kompozitlerin hastane ortamında bulunan bakterilere karşı gösterecekleri
antibakteriyel özellikle doğru orantılı olan fotokatalitik aktivitelerindeki değişimler detaylı bir
şekilde incelenmiştir. Son olarak en iyi fotokatalitik aktivite gösteren kompozit
kompozisyonlarının antibakteriyel aktivite testleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmalar üç aşamada gerçekleştirilmiştir;
?Projenin ilk bölümünde modifiye edilmiş Hummers yöntemi ile oksitlenmiş grafitin bilyeli
öğütme işlemiyle kısmi indirgenmesi sonucunda grafen oksit (GO) elde edilmiştir. GO
kimyasal indirgenme reaksiyonuna maruz bırakılıp tamamıyla indirgenmesi sağlanarak rGO
sentezlenmiştir. Son olarak rGO yapısına düşük oranlarda (% 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ve 1.0) Co
ve Mn metal ilavesi yapılarak rGO?M?lerin üretimi gerçekleştirilmiştir
?Projenin ikinci bölümü ise ZTO nano yapıların hidrotermal yöntem kullanılarak
sentezlenmesini kapsamaktadır. Yüksek kristalliğe sahip ZTO nano yapılar kontrollü ve
tekrarlanabilir bir yöntem olan hidrotermal yöntemle sentezlenebilmesi için gerekli optimum
deneysel şartlar sistematik bir deney çalışması ile belirlenmiştir. Sentezlenen ZTO nano
yapılara sentez sıcaklığı, süresi, başlangıç kimyasallarının konsantrasyon oranı, çözelti pH?ı
ve çözücü ortamı gibi deneysel parametrelerin etkisi incelenmiştir.
?Optimum sentez şartlarında üretilen ZTO nanoparçacıkların hem UV ve hem de görünür ışık
altında Rodamin B (RhB) boyasına karşı fotokatalitik aktiviteleri detaylı bir şekilde
incelenmiştir.  Aktivite tayinlerinde ZTO nanoparçacıkların UV ışık altında 120 dakikada RhB
boyasının %97.9?unu bozarken görünür ışıkda 400 dakikada boyanın %88.2?sini bozduğu
gözlemlenmiştir. Bu sonuçların ZTO nanoparçacıkların fotokatalitik aktivitelerini inceleyen
literatürdeki çalışmalarla kıyaslandığı zaman oldukça iyi sonuçlar olduğu görülmektedir.
?Projenin son bölümü ise uygulamaya yönelik olup önceki iki bölümde belirlenen optimum
özelliklere sahip rGO-M ve ZTO nano yapılar ile ZTO-rGO-M kompozitlerin hidrotermal
yöntemle üretilmesini içermektedir. Bu bölümde ayrıca ZTO-rGO-M kompozitlerin fotokatalitik
aktivitelerinin belirlenmesi ve optimum fotokatalitik aktivite gösteren kompozit
kompozisyonunun S. aureus ve E. coli bakterilerine karşı aktivitelerini belirlemek amacıyla
antibakteriyel testlerinin yapılmasını kapsamaktadır. ZTO?rGO yapılarının fotokatalitik
aktiviteleri incelendiğinde ise ZTO?rGO?nun fotokatalitik aktivitesinin saf ZTO?ya kıyasla
oldukça iyileştiği ve metal aşılamanın fotokatalitik aktiviteyi optimum aşılama miktarına (%1.0)
kadar arttırıcı özellik gösterdiği gözlemlenmiştir.
? Projenin genel amacı doğrultusunda kompozit yapıların antibakteriyel testleri disk difüzyon
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda optimum antibakteriyel özellik sağlayan
kompozisyonun 25 mg kompozit/mL konsantrasyonunda hazırlanan %1.0 Mn aşılanmış
ZTO?rGO?Mn olduğu belirlenmiştir. Antibakteriyel testlerden elde edilen sonuçlara göre
ZTO?rGO-M kompozit yapıların ZTO?rGO kompozitlerle kıyaslandığında bakterilere karşı
daha aktif özellik sergilese de genel olarak zayıf bir antibakteriyel aktivite gösterdiği
belirlenmiştir. Bu durumun disk difüzyon yönteminin suda çözünen malzemelere daha uygun
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Antibakteriyel özelliklerin daha doğru
belirlenebilmesi için uygulanan disk difüzyon yöntemi yerine; kompozitlerin ve bakterilerin
solüsyon içerisinde dağıtıldıktan belirli bir süre sonra solüsyonda kalan bakteri sayısının
sayılması esasına dayanan çözelti-bazlı bir yöntemle antibakteriyel özelliklerin belirlenmesi
planlanmaktadır
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