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BİLİMSEL	PROGRAM	

 
 
 

16.05.2015	CUMARTESİ	
 

10:00–17:00	 Kayıt	(Rixos	Otel)	

12:00	 Rixos	Otel	–	Konya	Bilim	Merkezi	Servis		

 

12:30–13:00	 Çay	–	Kahve	–	İkram		(Konya	Bilim	Merkezi)	

 

13:00–13:45	 Açılış	Töreni	

 

2.	OTURUM	
Oturum	Başkanı	

Prof.	Dr.	Yüksel	SARIKAYA	

14:00–14:35	

–	Ç1	–	

Prof.	Dr.	N.	Serdar	SARIÇİFTÇİ	

From	Organic‐	to	Bio‐Organic	Optoelectronic	Devices	

14:35–15:10	

–	Ç2	–	

Prof.	Dr.	Raşit	Turan	

Nanomalzemelerin	Yeni	Nesil	Güneş	Hücrelerine	Yönelik	Olarak	Kullanılması	

 

15:10–16:40	 Bilim	Merkezi	Gezisi	

16:40	 Bilim	Merkezi	–	Restaurant	Servis	

 

17:00	 Akşam	Yemeği	

 

18:15	 Restaurant	‐	Mevlana	Kültür	Merkezi	Servis	

19:00	 Sema	Töreni	(Mevlana	Kültür	Merkezi)	

20:45	 Mevlana	Kültür	Merkezi	–	Rixos	Otel	Servis	
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17.05.2015	PAZAR	
 

2.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Satılmış	BASAN	–	Doç.	Dr.	Kadem	MERAL	

08:40–09:15	

–	Ç3	–	

Prof.	Dr.	Şefik	SÜZER	

XPS	for	Charge‐Sensitive	Analyses	of	Nanomaterials			

09:15–09:35	 Ali	ÇIRPAN,	Konjüge	Kopolimerlerin	Sentezi	ve	Optoelektronik	Uygulamaları	 S1	

09:35–09:55	
Fatih	BÜYÜKSERİN,	Nanogözenekli	Alumina	Yüzeylerin	Nöron	Davranışına	
Etkileri	 S2	

09:55–10:15	
Özgen	ÖMÜR	PEKEL,	Karışık	ve	Homo	Diorganoçinkoların	n‐Bu3P	Katalizli	
Açillenme	Kinetiği	ve	Mekanizması	 S3	

 

10:15–10:40	 Çay	–	Kahve	–	İkram		

 

3.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Mehmet	Kadir	YURDAKOÇ	–	Doç.	Dr.	Fatih	ALGI	

10:40–11:15	

–	Ç4	–	

Prof.	Dr.	Lo	GORTON	

Electrochemical	Communication	between	Bacterial	Cells/Biological	Membranes	and	
Carbon	Electrodes	

11:15–11:35	
Murat	ALANYALIOĞLU,	Grafen/Ag	Nanopartikül/Poli(pyronin	Y)	Hibrit	Kağıt	
Elektrotların	Hazırlanması	ve	Nitritin	Amperometrik	Tayininde	Kullanımı	

S4	

11:35–11:55	
	

	
S5	

11:55–12:15	 Fatih	ŞEN,	Kanser	Hücrelerini	Seçici	Olarak	Tespit	Edebilen	Dokuya	Lokalize	
Olabilen	Tek	Duvarlı	Karbon	Nanotüp	Biyosensörler	ve	InVivo	Uygulamaları	

S6	

 

12:15–13:30	 Öğle	Yemeği	

 

4.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Abdullah	MENZEK	–	Doç.	Dr.	Ertuğrul	ŞAHMETLİOĞLU	

13:30–14:05	

–	Ç5	–	

Prof.	Dr.	Ayşe	ASATEKİN	

Nanoyapılı	Kopolimerlerin	Organik	Molekül	Geçirgenliği	ve	Membran	Uygulamaları	

14:05–14:25	
Metin	TÜLÜ,	Mikrodalga	Destekli	PAMAM	Türü	Dendrimerlerin	Sentezi,	
Yüzey	Modifikasyonu	ve	Analitik	Uygulamaları	

S7	 	

14:25–14:45	 Mustafa	DEĞİRMENCİ,	Epoksi	Uç	Fonksiyonlu	Polistiren	Makromonomerinin	
Sentezi	ve	Fotokimyasal	Katyonik	Polimerizasyonda	Kullanılması	

S8		 	

14:45–15:05	 Buket	Bezgin	ÇARBAŞ,	Meta	veya	Para	Halo‐Benzen	Sübstitüye	SNS	
Monomerlerinin	Sentezi	ve	Elektropolimerizasyonu	

S9	

 

15:05–15:30	 Çay	–	Kahve	–	İkram	
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5.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Birgül	YAZICI	–	Doç.	Dr.	Hatice	KAPLAN	CAN	

15:30–16:05	

–	Ç6	–	

	

	

16:05–16:25	
Yadigar	GÜLSEVEN	SIDIR,	(2‐Hidroksibenzaldehitamino)fenoksi	
Türevlerinin		ESIPT	Mekanizması,	Elektronik	Yapı	ve	Solvatokromik	
Davranışları	

S10	 	

16:25–16:45	
Ebru	BOZKURT,	Kumarin	120	ve	Floresin	Molekülleri	Arasındaki	Enerji	
Transferine	Metal	İyonlarının	Etkisi	 S11	

16:45–17:05	
Murat	KÜNBET,	İleri	Analiz	Teknikleri	Kullanarak	İnsan	Saçından	Suçluların	
Tespiti	 S12	 	

 

17:05–17:30	 Çay	–	Kahve	–	İkram	

 

6.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Ulvi	ULUSOY	–	Doç.	Dr.	Yusuf	NUR	

 

17:30–17:50	
Baki	HAZER,	Thiol‐En	Kenetlenme	Yoluyla	Asılı	Hidroksil	Ve	Karboksilik	Asit	
Grupları	İçeren	Poli(3‐Hidroksi	Alkanoat)	Amfifilik	Kopolimer	Sentezi	

S13	

17:50–18:10	 	 S14	 	

18:10–18:30	
Sedat	YURDAKAL,	Laboratuvar	Sentezi	Azot	Katkılı	Anataz‐Rutil	bifazik	TiO2	
Fotokatalizörler	ile	p‐Anisaldehitin	Çevre‐dostu	Koşullarda	Sentezi	 S15	

18:30–18:50	
Erdal	SÖNMEZ,	Isıl	Püskürtme	Yöntemi	ile	ZnO	Nano	Çubukların	Üretimi	ve	
Boya	Duyarlı	Güneş	Pillerinde	Kullanımı	 S16	 	

 

18:50–19:50	 Poster	Sunumları	1:	P1	–		P92	
 

20:00	 Akşam	Yemeği	
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18.05.2015	PAZARTESİ	
 

7.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Gülfeza	KARDAŞ	–	Doç.	Dr.	Mehmet	Atilla	TAŞDELEN	

08:40–09:15	

–	Ç7	–	

Prof.	Dr.	Mustafa	ERSÖZ	

Blok	Kopolimerler	Kullanılarak	Yüzeylerin	Desenlenmesi	ve	Elektronik	Aygıtlarda	
Uygulamaları	

09:15–09:35	 Tamer	UYAR,	Siklodekstrin‐İnklüzyon	Kompleks	Nanolifleri	 S17	

09:35–09:55	
İsmail	ÖÇSOY,	Hedeflenmiş	Fototermal	ve	Fotodinamik	Terapi	için	Aptamer	
Fonksiyonlandırılmış	İndosiyanin	Yeşil	Boyası	İmmobilize	Edilmiş	Manyetik	
Grafin	Oksitlerin	Geliştirilmesi	

S18	 	

09:55–10:15	
Ahmet	ŞENOCAK,	Tek	Duvarlı	Karbon	Nanotüp‐Ftalosiyanin	Hibrit	
Malzemelerin	“Click”	Kimyası	Yardımıyla	Hazırlanması	 S19	 	

 

10:15–10:40	 Çay	–	Kahve	–	İkram	

 

8.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	İsmet	KAYA	–	Doç.	Dr.	Metin	AK	

10:40–11:15	

–	Ç8	–	

Prof.	Dr.	Yusuf	YAĞCI	

Fotokimyasal	Yollarla	Makromoleküler	Yapıların	Eldesi	

11:15–11:35	 Atilla	CİHANER,	Poli(3,4‐propilendioksiselenofen)	Esaslı	Yeni	Bir	
Elektrokromik	Polimer	

S20	

11:35–11:55	
M.	Serdar	ÖNSES,	Elektrohidrodinamik	Jet	Yazıcı	ve	Blok‐kopolimerlerin	
Kendiliğinden	Düzenlenmesiyle,	Yüzeyler	Üzerinde	3	Boyutlu	ve	Hiyerarşik	
Nanoyapıların	Üretilmesi	

S21	 	

11:55–12:15	 Aysel	ÇAĞLAR,	Kopolimer	Yapılı	Süperoleofobik	Elektrokromik	Yüzeyler	 S22	 	

 

12:15–13:30	 Öğle	Yemeği	

 

9.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Baki	HAZER	–	Doç.	Dr.	Murat	ATEŞ	

13:30–14:05	

–	Ç9	–	

Doç.	Dr.	Seda	KESKİN	AVCI	

Metal	Organik	Yapılı	Membranların	Atomik	Düzeyde	Modellenmesi	

14:05–14:25	
Gülfeza	KARDAŞ,	Lityum	Hava	Pilleri	için	Karbon	Temelli	Gözenekli	Katot	
Malzemesi	Geliştirilmesi	 S23	

14:25–14:45	
Selmiye	ALKAN	GÜRSEL,	Platin/Grafen	Nano‐parçacıklarının	Sentezi	ve	PEM	
Yakıt	Pillerinde	Katalizör	Olarak	Kullanımları	 S24	 	

14:45–15:05	
Yunus	KARATAŞ,	Tris((2‐okso‐1,3‐dioksolan‐4‐il)metil)	Borat’ın	Sentezi	ve	
Lityum‐iyon	Pillerinde	Kullanılması	

S25	

 

15:05–15:30	 Çay	–	Kahve	–	İkram	
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10.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Atilla	CİHANER	–	Doç.	Dr.	Pınar	ÇAMURLU	

15:30–16:05	

–	Ç10	–	

Assist.	Prof.	Dr.	Alejandro	BRISENO	

Synthesis	of	High	Performance,	Chemically	Stable	Polycyclic	Aromatic	Hydrocarbon	
Semiconductors	

16:05–16:25	
Birten	ÇAKMAKLI,	Amino	Asit	İçeren	Akrilat	Kopolimerlerinden	Kriyojel	
Eldesi	ve	Bu	Kriyojellerin	İmmunogobulin	(IgG)Saflaştırılmasında	Kullanılması	 S26	

16:25–16:45	
Gözde	ÖZAYDIN	İNCE,	Uyarıya	Duyarlı	Polimer	Nanoyapıların	Buhar	Fazında	
Sentezi	ve	Kontrollü	Geri	Salınım	Uygulamaları	 S27	 	

16:45–17:05	
Aylin	ALTINIŞIK,	Kitosan	Nanoparçacıklar	ile	Vitamin	C’nin	In‐Vitro	Kontrollü	
Salımı	 S28	 	

 

17:05–17:30	 Çay	–	Kahve	–	İkram	

 

11.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Ayşegül	AŞKIN	–	Doç.	Dr.	Bünyemin	ÇOŞUT	

17:30–17:50	
Uğur	BOZKAYA,	Yoğunluk	Fit	Edilmiş	Coupled‐Cluster	Yöntemlerinin	
Geliştirilmesi	ve	Etkin	Programlanması	

S29	

17:50–18:10	 Hilal	TANKAL,	İki	Organik	Çözücünün	CO2	Tutma	Eğilimlerinin	Kuantum	
Mekanik	Yöntemlerle	İncelenmesi	

S30	 	

18:10–18:30	 Erol	AKPINAR,	Yardımcı	Sürfaktant	Moleküllerin	Liyotropik	Tek	ve	Çift	
Eksenli	Nematik	Fazlar	Üzerine	Etkilerinin	Lazer	Konoskopisi	ile	İncelenmesi	

S31	 	

18:30–18:50	 Ramazan	SOLMAZ,	CuMo	Çöktürülmüş	Karbon	Keçe	Elektrotun	Hazırlanması,	
Karakterizasyonu	ve	Hidrojen	Gazı	Üretimine	Katalitik	Etkisinin	İncelenmesi	

S32	

 

18:50–19:50	 Poster	Sunumları	2:	P93	–P178	
 

20:00	 Gala	Yemeği	
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19.05.2015	SALI	
 

12.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	Faruk	YILMAZ	–	Doç.	Dr.	Arzu	HATİPOĞLU	

 

08:45–09:05	
Yusuf	Osman	DONAR,	Hidrotermal	Karbonizasyon	ile	in	situ	C/TiO2	Sentezi,	
Karakterizasyonu	ve	Fotokatalitik	Uygulamaları	

S33	

09:05–09:25	 Alpay	ŞAHİN,	Kaplama	Tekniği	Kullanılarak	Nafyon	Membran	Elektrot	
Düzeneklerinin	Yakıt	Hücresi	Performans	Testleri	

S34	 	

09:25–09:45	 Reşit	YILDIZ,	Poliüretan	Kaplamalı	Galvanize	Çelik	Malzemelerin	
Korozyonuna	Farklı	Bağıl	Nem	ve	Sürelerde	SO2	Gazının	Etkisi	

S35	 	

09:45–10:05	 A.	Elif	ÇİÇEKLİ,	Katı	Oksit	Yakıt	Pilleri	için	Doğal	Kayaçlardan	Üretilen	Cam‐
Seramik	Contaların	Ara‐Yüzey	Özelliklerinin	İncelenmesi	

S36	 	

 

10:05–10:30	 Çay	–	Kahve	–	İkram	

 

13.	OTURUM	
Oturum	Başkanları	

Prof.	Dr.	H.	Korkmaz	ALPOĞUZ	–	Doç.	Dr.	Levent	ÖZCAN	

10:30–10:50	
Bengi	Özgün	ÖZTÜRK,	ROMP‐Tabanlı	Kendini	Onarabilen	Polimerik	
Sistemlerin	Geliştirilmesi	

S37	

10:50–11:10	
Neslihan	NOHUT	MAŞLAKCI,	Yeni	Fonksiyonel	Kitosan	Bileşiklerinin	
Biyofilm	Oluşumu	Üzerine	Etkisi	

S38	 	

11:10–11:30	
Deniz	SİNİRLİOĞLU,	“Alkalinasyon”	Yöntemi	Kullanılarak	Poli(vinilidin	
florür)	(PVDF)	Esaslı	Yeni	Proton	İletken	Kopolimer	Membranların	
Hazırlanması	ve	Karakterizasyonu	

S39	

 

11:50–12:15	 Kapanış	Töreni	ve	Poster	Ödülleri	

 

12:30	 Rixos	Otel	–	Konya	Merkez	Servis	

 

13:00–14:00	 Öğle	Yemeği	

 

14:00–16:00	 Mevlana	Müzesi	ve	Konya	Merkezi	Gezisi	

16:10	 Mevlana	Müzesi	–	Gar	–	Otogar	–	Havaalanı	–	Rixos	Otel	Servis	
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Organic light emitting diodes (OLEDs), organic photovoltaic cells (OPVs) and organic field effect 
transistors (OFETs) are device elements for a future organic optoelectronics. Maturing from the 
academic research into the industrial development, such devices are entering the markets. Pure organic 
nanostructures and organic/inorganic hybrid nanostructures are comparatively studied for devices. 
This talk gives an overview of materials’ aspect and devices. 

In order to account for a sustainable future, the application of biodegradable and biocompatible 
systems for organic optoelectronics are needed. The use of cheap electronic devices in a large scale 
will introduce a “consumable electronics” into the market of “consumer electronics”. As such the 
contribution of electronic devices to urban waste is already increasing rapidly today. Therefore 
environmentally friendly materials are important to use. This is a next great challenge to material 
science in organic electronics. New developments of bio-inspired and/or bio-origin, bio-compatible 
materials are interesting. Such materials can also be used to interface the biological and biomedical 
research with the organic electronics field. 
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Günümüzde fotovoltaik (FV) enerji dönüşüm teknolojilerinin kullanımı hazla artmaktadır. Özellikle, 
son yıllarda bu sistemlerin maliyetinde meydana gelen büyük gerileme, güneş enerjisinin geleneksel 
enerji kaynakları karşısında rekabet gücünü iyice artırmıştır. Ancak, FV sistemlerinin kesin zaferi için 
performans/fiyat oranının daha da artması gerekmektedir. Bu yönde yürütülen birçok çalışmada 
nanometre boyutunda malzemelerin  kullanıldığı görülür. Bu tür malzemelerin kullanılmasının 
öngörüldüğü güneş hücreleri zaman zaman yeni nesil ya da üçüncü nesil olarak adlandırılır. 

Nanometre boyutunda bazı malzemeler sergiledikleri kuvantum boyut etkisinin sonucu yasak bant 
aralığı boyuta bağlı olarak değişir. Böylece malzemenin optik özellikleri boyut ile ayarlanabilir hale 
gelir.   Böylece aynı elementten yapılan ancak farklı bant aralığına sahip malzemeler elde edilir. Bu 
malzemeler kullanılarak tandem güneş hücreleri üretilebilir. Güneş spektrumunun ayrı ayrı hücrelerde 
etkin olarak soğurulduğu bu tür tandem hücrelerde enerji dönüşüm değeri teorik limitleri aşarak 
oldukça yüksek değerlere (>%50) ulaşabilir.  Bu çalışmada, Silisyum (Si) ve Germanyum (Ge) tabanlı 
nano malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu malzemelerin yapısal ve 
elektriksel analizleri yapılmış ve kuvantum boyut etkisi gözlenmiştir.  

Güneş hücrelerinde verim artışına yönelik çalışmalardan bir tanesi, metal nano parçacıklarda oluşan 
plasmon salınımlarının yarattığı yakın ve uzak alan etkisi üzerinedir. Yakın alan etkisi, plasmonik 
salınımların yarattığı yüksek elektrik alanı sonucu artan soğurulma, uzak alan etkisi ise ışığın 
plasmonik etki sonucu etkili saçılmasıdır. Bu saçılma, ışığın hücre içinde aldığı yolu uzatarak etkin 
soğrulma sağlamaktadır. Plasmonik metal nano parçacıklarla ilgili yürüttüğümüz çalışmalar daha çok 
gümüş (Ag) metali üzerine yoğunlaşmıştır. Bu tür nano parçacıkların geniş alanda ve farklı alttaşlar 
üzerinde üretimi üzerine kapsamlı ve sistematik çalışmalar yürütüldü. Metal nano parçacıkların aygıt 
uygulamalına yönelik olarak ince filmlerde foto akım artışı üzerine çalışmalar yapıldı. Elde edilen 
sonuçların geleceğe yönelik aygıtlar için son derece umut verici olduğu gözlendi.  
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Unlike what is generally thought in freshman textbooks, most materials carry uncompensated 
electrical charges, as a result of electrification or electret formation. This phenomena is well-known to 
men for more than 2500 years, and has also been intelligently utilized for that long. An “electret” is 
defined as a material that develops a permanent electrostatic potential or a permanent dipole moment. 
In complete contrast to metallic and semiconducting systems, the atomic/molecular-level nature of 
electrets is poorly understood in most cases. Therefore, better understanding at the atomic and 
molecular level, i.e. the chemistry, is a must for more intelligent utilization of these materials.   

Kelvin Probe Atomic Force Microscopy (KP-AFM) has been the most advanced analytical tool for 
probing and  quantifying the charge developed and mapping in the submicron dimensions.  However, 
as in most electrical based measurements it lacks chemical specificity. Spectroscopic techniques like 
IR, NMR or variants of them coupled with scanning probe techniques like NSOM, etc. have excellent 
chemical specificity, but they are not sensitive to charge and/or electrostatic potentials developed. In 
this respect, ESR and EPR techniques have been quite successful for analysis of trapped charges on 
polymer and/or oxide surfaces, especially in combination with other surface specific techniques. 
However, use of these techniques are also limited since they can probe only radicals and paramagnetic 
species.  

Unlike common optical spectroscopic techniques, XPS is a charged particle based chemical analysis 
technique, extremely sensitive to the electrical potentials developed due to uncompensated charges. In 
the early days of XPS, charging was considered as a nuisance for characterization of insulating 
(electrets) materials. Hence elaborate compensation methods were developed using low energy 
electron and/or ions to minimize it. However, complete removal is only an ideal, and besides one can 
learn a lot by controlled use of the charging/discharging phenomena (a blessing). The generated 
photoelectrons’ energy is influenced by the local electrical potential(s) (Vloc) resulting from charge 
accumulation, in addition to the chemical identity of the atoms, which is the mainstay of the technique. 
There are a myriad of chemical, physical, thermal, optical, mechanical phenomena contributing to 
charge accumulation on materials and/or surface structures, all amenable to charge sensitive XPS 
analysis. It is equally surprising that, although XPS has been utilized for more than 5 decades, this 
capability is almost completely left-out, untapped, and not utilized, except by few groups around the 
globe. We will describe its power by giving a variety of applications from our recent work.1-3 
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Electrochemical transfer (ET) communication between bacterial cells and electrodes can usually be 
obtained through the use of freely diffusing monomeric redox mediators. Previously we have, 
however, also shown that flexible osmium redox polymers can work as efficient mediators for a 
number of both Gram – as well as Gram + bacteria and electrodes, clearly showing that the mediator 
does not need to pass the inner membrane to be able to shuttle the charge between the cells and the 
electrode [1]. In some restricted cases ET can be obtained directly between the bacterial cells and the 
electrode, e.g. between Geobacter sp. and Shewanella sp. and various carbon electrodes [2,3]. Here it 
will be shown that the current density from Shewanella oneidensis MR-1 to graphite electrodes in the 
presence of lactate can be increased at least four times by the use of an Os-polymer with an E°’-value 
of 0.221 V (vs Ag|AgCl, sat. KCl) compared with the use of naked graphite [4]. We have also 
investigated the effect of feeding the cells with cis-platin, which causes the cells just to grow but not to 
divide. When comparing normal cells with cis-platin treated cells it is possible to get current densities 
up to six times higher with the treated cells [5]. We have now extended our studies to include 
photosynthetic organisms/membranes. Successful electrochemical communication between isolated 
photosystem I and II and electrodes have been known for some time [6,7] however, here we report on 
electrochemical communication between whole viable photosynthetic bacterial cells (Rhodobacter 
capsulatus [8,9] and Leptolyngbia sp. [10].) as well as with eukaryote systems (thylakoid membranes 
from spinach [11,12], the eukaryote unicellar algae Paulschulzia pseudovolvox [13]) and electrodes 
through the use of osmium redox polymers. 
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Membran teknolojisi, su ve atık su arıtımında, gıda, ilaç ve tekstil endüstrilerinde önemli bir yere 
sahiptir. Ancak membranların kullanılabildiği uygulamalar nispeten kısıtlıdır. Grubumuzun amacı yeni 
ve daha iyi membran malzemeleri geliştirmek, varolan uygulamalarda performansı arttırmak, buna ek 
olarak yeni ayrımları başarabilen membranlar tasarlamaktır. Bu projede, zwitterion içeren 
kopolimerlerin özyapılanmasını inceledik ve bu polimerleri membranların seçici katmanı olarak 
kullandık. Zwitterionlar eşit sayıda eksi ve artı yukler içeren molekullerdir. Yüksek dipol momentleri 
sayesinde su molekülleriyle kuvvetli etkileşim göstererek proteinlerin ve diğer biyolojik moleküllerin 
yüzeylere yapışmasını önlerler. Bu yüzden zwitterion içeren polimerler membran uygulamaları için 
ilginç sistemlerdir. Bu amaçla amfifilik zwitterion içeren rasgele dizilimli kopolimerler sentezledik. 
Bu kopolimerlerin ~1 nm boyutunda zwitterion bölgecikleri oluşturdugunu TEM ile gösterdik. 
Kopolimer %40 ve üzeri oranda zwitterionik monomer içerdiğinde bu bölgeciklerin birbirine 
bağlanarak zwitteriyonik ~1.2 nm çapında nanokanal ağları oluşturduğunu, bu kanalların suyun ve 
kanal çapından küçük moleküllerin geçmesine izin verdiğini ama daha büyük molekülleri 
engellediğini gördük. Kopolimerleri gözenekli destek membranlarının üzerine kaplayarak kompozit 
membranlar hazırladık. Bu membranlar ~1 nm por boyu gösteriyor, ve küçük molekulleri boylarına 
göre ayırabiliyor. Membranların su geçirgenliği piyasadaki benzer por boylu membranlardan 2-3 kat 
yüksektir. Protein ve yağ süspansiyonu filtrasyonunda membranlar kirlenmeye %100 dayanıklılık 
gösterdi. Bu yeni membran malzemelerinin özellikle biyokimya endüstrisinde ve tekstil atıksuyu 
arıtımında önemli uygulamaları olmasını bekliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Polimer, nanoyapı, membran, zwitterion, amfifil 

 

 
 

Zwitterionik amfifilik kopolimerin özyapılanması ve filtrasyon mekanizması 
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Teknolojide gelişmeler ile elektronik aygıtlarda minyatürleştirme, hızlı mikroişlemcilerin ve ultra 
yoğunluklu entegre devrelerin üretilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bununla birlikte, geleneksel 
silikon tabanlı cihazların yapısındaki boyutsal sınırlılıklar ve elektronik cihazların nano ölçekte 
minyatürleşmesinin imkansızlığı nedeniyle, moleküler ve kimyasal sistemlerin kullanımını kaçınılmaz 
olmuştur. Elektronik aygıtların tasarımında ve yapımında kullanılan elemanların minyatürleştirilmesi 
gelişen teknolojinin bir gereği olarak polimerik malzemelerin nanoteknoloji alanında kullanımını 
yönlendirmiş ve konu ile ilgili çalışmalar yaygın olarak devam etmektedir.  

Moleküler ve kimyasal sistemlerden, boyut, şekil ve bileşim yapısının ayarlanabilir özelliklerinden 
dolayı blok kopolimerlerin elektronik aygıtların tasarımında kullanılması oldukça ilgi çekmiştir. Blok 
kopolimerlerin kendiliğinden toplanması, moleküler yapılarının kontrol edilebilir özelliği, 10-100 nm 
aralığında sıralı dizinler halinde nano-kalıpların oluşturulabildiği, kolay uygulanan ve güvenilir bir 
yöntem olduğu görülmüştür. Diğer önemli özelliği ise, litografik yöntemlere oranla ekenomik oluşu 
nedeniyle, kendiliğinden toplanma metodu çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Moleküler boyutta 
oluşturulan mikrofaz ayrılmasına uğramış blok kopolimerik dizinler kullanılarak işlemciler, transistör, 
kapasitör, veri işleme cihazları, optoelektronik alanında kullanılmasına yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Sunulan bu çalışmada, farklı molekül ağırlıklarında blok kopolimerler kullanılarak, 
farklı çözücü ve çözücü çiftleri ile ince film ve mikro faz ayrılmaları; ve blok kopolimerlerin 
karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir.  
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Işıkla başlatılmış polimerizasyonlar birçok endüstriyel uygulamada başarı ile kullanılmaktadır. Bu 
sunumda, serbest radikal , katyonik ve kondenzasyon polimerizasyonlar için yeni geliştirilen başlatıcı 
sistemler anlatılacaktır. Görünür bölgede, ZnO nano tanecikler (NT) or meso gözenekli grafitic karbon 
nitrit2 (mpg-C3N4) gibi yarı iletken NT radikal polimerizasyonu başlatabilirler. Bazı aromatic 
bileşikler3, konjuge tiyofen tüevleri5 ve fullerene6, onyum tuzları varlığında katyonik 
polimerizasyonları başlatır.  Ayrıca, ilk defa grubumuzda geliştirilen fotokimyasal Atom Transfer 
Radikal Polimerizasyonu ve Çıt Çıt Kimyası (Click Chemistry) sentetik anlamda önemli avantajlar 
sağlamaktadır.  ATRP (Şekil 1) ve Çıt çıt kimyası UV, görünür bölge ve güneş ışığında başarıyla 
uygulanabilmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 1. Fotokimyasal olarak başlatılan ATRP 
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Doğal gazın karbondioksitten arındırılması doğal gaz kaynaklarının enerji kalitesini yükselterek ülke 
ekonomisine katkı sağlamaktadır. Doğal gazın büyük çoğunluğu metandan oluştuğu için, 
karbondioksiti metandan yüksek verimlilik ile ayırabilecek membran malzemelerinin geliştirilmesi 
uzun yıllar boyunca dünyadaki gaz ayırma çalışmalarının temel hedefi olmuştur. Karbondioksit/metan 
(CO2/CH4) karışımını yüksek gaz seçiciliği ve geçirgenliği ile ayırabilen, geniş bir basın ve sıcaklık 
yelpazesinde dayanıklı kalabilen, mekanik ve ısıl olarak güçlü, sentezlenmesi kolay ve ekonomik olan 
bir malzemenin henüz bulunamamış olması, nano-gözenekli membran araştırmalarının halen tüm 
hızıyla devam etmesinin temel nedenidir. Metal organik yapılar (MOF), kısa süre önce keşfedilen yeni 
nesil nano-gözenekli malzeme grubudur. Birbirinden farklı gözenek boyutlarına, fiziksel ve kimyasal 
özelliklere sahip çok sayıda yapının var olması, yüksek ısıl ve mekaniksel dayanıklılıkları, MOFları 
gaz ayırma işlemlerinde avantajlı malzemeler haline getirmektedir. Ancak çok azı hariç MOFların 
membran olarak kullanılma potansiyeli henüz araştırılmamıştır. Çok sayıda MOF bulunması, 
potansiyel malzeme sayısının çokluğundan dolayı membranlı gaz ayırma çalışmaları için büyük bir 
avantajdır. Ancak bu malzemelerden hangisinin daha yüksek seçicilik ve geçirgenlik ile karbondioksiti 
metandan ayıracağı önceden bilinememektedir. Bu kadar çok malzemenin belirli bir zaman diliminde 
deneysel yöntemlerle tek tek test edilmesi pratik olarak mümkün değildir. Bu çalışmamızda, yeni bir 
nano-gözenekli malzeme grubu olan MOFların membran olarak atomik düzeyde modellenmesi 
gerçekleştirilmiştir ve karbondioksit/metan ayırımında yüksek performans gösterebilecek MOF 
membranlar belirlenmiştir. Benzer şekilde, baca gazından karbondioksitin ayrılması (CO2/N2) da temiz 
enerji uygulamaları için büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla kullanılan polimer membranların 
performansını iyileştirmek için MOFlar polimerlerin içinde dolgu malzemesi olarak 
kullanılabilmektedir. Bu çalışmamızda ise MOF-dolgulu polimer membranlar atomik düzeyde detaylı 
benzetimler ile modellenmiştir ve böylece CO2/N2 ayırımında yüksek performans gösterebilecek 
MOF/polimer çiftleri belirlenmiştir. Çalışmalarımızın sonuçları, MOFların hem tek başlarına 
membran olarak hem de polimer membranlar içinde dolgu malzemesi olarak gaz ayırma işlemlerinde 
yüksek verimlilik ile kullanılabileceklerini göstermiştir. Bilgisayarlı tarama yöntemleri ile 
karbondioksit seçiciliği ve geçirgenliği yüksek olan MOFların önceden belirlenmesi, gelecekteki 
deneysel uygulamalar için kaynak, çaba ve zamanın doğru nitelikteki malzemelere yönlendirilmesini 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: metal organik yapı, membran, gaz ayırma işlemleri, atomik benzetimler 

* Bu çalışmalar TÜBİTAK 213M401 projesi ve TÜBA-GEBİP programı tarafından desteklenmiştir.  
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Organic semiconductors have been an increasingly popular subject in fundamental and applied 
research for several decades. Polycyclic aromatic hydrocarbons are currently among the most widely 
studied systems due to their unique electronic structures and tailorability. Particular attention has been 
paid to the linear PAHs, pentacene, due to its highly desirable electronic properties, such as its 
remarkably high charge carrier mobility. However, pentacene is chemically unstable as its readily 
reacts with O2 as a result its linear extended conjugation of annulated rings. We have developed a new 
class of organic semiconductor materials, namely, materials that form an additional Clar sextet that 
results in chemical stability. These semiconductor materials are ideal for studying charge transport and 
for structure-property studies. We refer to these PAHs as “Bisoligoacenes”. These molecules can be 
chemically tuned to exhibit solubility, changes in crystal structures, absorption length specificity, and 
chemical stability. For example, we have the ability of tuning the dimensionality (1-D vs. 2-D) of 
these materials by chemically modifying the periphery of the semiconductor skeleton. Carrier 
mobilities as large as 6.0 cm2/Vs have been achieved in our materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç10



   

 

– 11 – 
 

Konjüge Kopolimerlerin Sentezi ve Optoelektronik Uygulamarı 
 
 

Ali ÇIRPANa,b,c,d, Ozan ERLİKa, Naime A. UNLUa, Gonul HIZALANa, Levent TOPPAREa,b,c

 
 

aKimya Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniveritesi, 06800 Ankara, Türkiye 
bPolimer Bilim ve Teknoloji Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniveritesi, 06800 Ankara, Türkiye 

cGüneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniveritesi, 06800 Ankara, Türkiye 
dMikro ve Nanoteknoloji Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniveritesi, 06800 Ankara, Türkiye 

acirpan@metu.edu.tr 
 

Dibenzosilol, diğer bir deyişle, silafloren tabanlı polimerler optoelektronik uygulamalardan 
elektrokromik cihazlarda, organik ışık yayan diyotlarda, organik alan etkili transistörlerde ve daha çok 
organicfotovoltaiklerde son yıllarda artan bir ilgiyle, D-A yaklaşımında donör kısım olarak 
kullanılıyorlar. Ayrıca, konjüge polimelerin elektronik ve opti özelliklerini ayarlamak adına, tiyofen 
ve selenofen gibi kalkojenofenler donör ve akseptör üniteleri arasında bir enerji köprüsü olarak 
kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada, çeşitli alkil zincirleri ile fonksyonlandırılmışbenzotriazol üniteleri 
akseptör ünitesi olarak kullanıldı. Donör karaktere sahip tiyofen ve selenofen grupları π-köprüsü 
molekülleri olarak ayrı ayrı kullanıldılar. Sentezlenen polimerlerin OLEDs ve organik güneş pili 
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 

 

 
* Bu çalışma kısmi olarak TUBITAK (113Z269) tarafından desteklenmiştir. 
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Elektriksel, kimyasal ve topografik faktörlerin kontrolüne olanak sağlayan yüzeyler sinir doku 
mühendisliğinde ideal substratlar olarak değerlendirilmektedir. Bu faktörlerin değişik 
kombinasyonlarının nöral tutunum, çoğalma ve yönelimine etkisini araştıran pekçok farklı çalışma 
mevcuttur[1]. Anotlanmış aluminum oksit (AAO) membranlar, doğaları gereği, topografik ve 
kimyasal etkileşim için kontrol öğelerini barındırmaktadır.  Bundan dolayı bu gözenekli malzeme 
sınıfı özellikle bağ doku çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır[2]. Sinir doku mühendisliğinde AAO 
membranların kullanımı ise literatürde çok kısıtlı sayıda bulunmaktadır ve bu çalışmalar yüzey 
topografisinin nöral davranışa etkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu rapor, iletken AAO (iAAO) 
yüzeylerin fabrikasyon ve karakterizasyon çalışmalarını ve de bu yüzeylerin, elektriksel faktörlerin 
kontrolüne olanak sağlayacak şekilde karbonla modifiye edilip, nöral davranışa etkisini incelemeyi 
hedeflemektedir. Bu amaçla, hücre çalışmalarına geçilmeden ayrıntılı morfolojik, kimyasal ve 
elektriksel karakterizasyonlar hem AAO hem de iAAO malzemeler için gerçekleştirilmiştir[3]. Bunun 
ardından hücre deneylerine geçilmiş ve gözenekli substratlarda cam yüzeylere göre artan tutunum ve 
nörit oluşumu gözlemlenmiştir. Hali hazırda elektriksel stimülasyonun ve gözeneklere doldurulan 
büyüme faktörlerinin hücre davranışına etkisi incelenmektedir ve bu sonuçlar yapılacak sunumda 
detaylandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Morfoloji, Nanogözenekli Membranlar, Nöron, İletkenlik, Stimülasyon 

 

 
 

Hücre-substrat etkileşimini gösteren optik ve AFM mikrograf görüntüleri. 100 nm 
gözenek çapına sahip AAO (a) ve cam malzeme (b) üzerinde nörit oluşumunu ile 
nöritlerin AAO nanogözenekleri ile etkileşimini gösteren AFM görüntüsü (c). (JPK 
firmasının katkısıyla). 

 

 

Kaynaklar   

[1] Seidlits S.K. et al., Nanomedicine, 3, 183-199, (2008).   
[2] Voelcker N.H. et al., Prog. Mater. Sci. 58, 636-704, (2013).  
[3] Buyukserin F. et al., Appl. Surf. Sci., 318, 290-296, (2014). 
 
* Bu çalışma, TÜBİTAK’ın desteğiyle, 111M686 kodlu kariyer projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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Karışık ve Homo Diorganoçinkoların n-Bu3P Katalizli Açillenme 
Kinetiği ve Mekanizması 

 
 

Özgen ÖMÜR PEKEL 
 
 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 06100, Beşevler-Ankara. 
oomur@science.ankara.edu.tr. 

 

Karışık diorganokuprat, R1R2CuM (M= Li, MgBr, Zn) reaktifleri ve diorganoçinko, R1R2Zn 
reaktifleri, organometalik sentezde atom ekonomik sentez amacıyla seçilen reaktiflerdir. Reaksiyonda 
etkinliği fazla olan grup RT, etkileşen grup veetkinliği az olan grup RR, etkileşmeyen grup olarak 
adlandırılır ve sentezde en çok RRRTCuMgBr ve RRRTZn türü reaktifler kullanılır. Bununla beraber,  
karışık reaktifin grup seçiciliğinin reaksiyon değişkenleri (reaktif, çözücü, sıcaklık, katalizör)’ne bağlı 
olduğu bulunmuştur [1]. Önerdiğimiz bir diğer hipotez ise, karışık RRRTCuMgBr ve RRRTZn 
reaktiflerinde RT iletim hızının RR’ye bağlı olmasıdır [2]. Hipotezi destekleyici bir kanıt olarak, 
açillenme reaksiyonlarında n-Bu grubu seçici n-BuPhZn’nun PhCOCl ile n-Bu3P katalizli 
reaksiyonunun kinetiği ve mekanizması ayrıntılı araştırılmıştır. Reaksiyonun n-BuPhZn,  PhCOCl ile 
n-Bu3Ph’ göre birinci dereceden ve toplam üçüncü dereceden olduğu bulunmuştur (Şekil 1); bu sonuç, 
ara ürün olarak fosfonyumtuzu,[PhCO)P(n-Bu)3]Cl oluşmasını da desteklemektedir. n-BuPhZn ve 
n-Bu2Zn reaktiflerinin THF’de 0 C’de reaksiyon hız sabitleri hesaplanmıştır. n-Bu2Zn reaktifinin 
fosfonyum katalizli benzoillenme hız sabitinin n-BuPhZn reaktifinin hız sabitinden daha yüksek 
olması, önerdiğimiz hipotezi destekleyen bir kanıttır. 
 

Anahtar Kelimeler:Karışık diorganoçinko reaktifleri,  Açilleme mekanizması 

 

 

 
Şekil 1.n-Bütilfenilçinko’nun PhCOCl ile n-Bu3Pkatalizli reaksiyonu 

 

Kaynaklar   

[1] Erdik, E. and Ömür Pekel, Ö.“Reactivities of mixed organozinc and mixed organocopper reagents: 2. 
Selective n-alkyl transfer in tri n-butylphosphine catalyzed acylation of n-alkylphenylzincs; An atomic synthesis 
of n-alylaryl ketones”. Tetrahedron Letters., 50, 1501-1503 (2009). 
[2] Ömür Pekel, Ö. and Erdik, E. “Reactivity of mixed organozinc and mixed organocopper reagents: 10. 
Comparison of the transfer ability of the same group in acylation of mixed and homo halozincdiorganocuprates 
with benzoylchloride. A kineticstudy”. Journal of Organometallic Chemistry,751, 644-653(2014). 
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Grafen/Ag Nanopartikül/Poli(pyronin Y)Hibrit Kağıt Elektrotların 
Hazırlanması ve Nitritin Amperometrik Tayininde Kullanımı 

 
 

Kader DAĞCI, Murat ALANYALIOĞLU* 
 

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye 
*malanya@atauni.edu.tr 

 

Grafen, yüksek spesifik yüzey alanı, transfer performansı, mekanik kuvveti ve termal iletkenliği ile 
kompozit materyaller, sensörler, enerji depolama ve enerji dönüşümü gibi uygulamalarda mevcut 
teknolojinin yerini almaya aday materyal olarak gösterilmektedir [1].Grafen kağıtlar, çok tabakalı 
materyallerin yeni bir türüdür ve grafen oksitten (GO) veya indirgenmiş grafen oksitten (rGO) basit ve 
düşük maliyetli yöntemler kullanılarak hazırlanabilmektedir [2].Grafen kağıtların en belirgin 
özellikleri kendi kendilerine, bir desteğe ihtiyaç duymadan sabit durabilen (free-standing) materyaller 
olmalarıdır. Grafen kağıtların elektrot olarak kullanıldığı çalışmalarda iletkenliklerinin yeterli 
olmadığı bilinmektedir. Grafen kağıt elektrotların iletkenliklerinin artırılmasında Ag 
nanopartiküller(AgNPs) ile katkılama en çok tercih edilen uygulamalar arasındadır. Pyronin Y (PyY) 
ksanten türevi bir boyar maddedir ve elektropolimerizasyonu ile ince filmleri hazırlanabilmektedir [3].  
rGO/AgNPs kağıt hazırlamak için gerçekleştirilen deneysel prosedür Şekil1.a’da ve oluşturulan 
rGO/AgNPs kağıt elektrot üzerinde poli(PyY) ince filminin elektropolimerizasyonunu gösteren 
voltamogram Şekil1.b’de sunulmuştur. Bu şekilde hazırlanan rGO/AgNPs/poli(PyY) hibritkağıt 
elektrotun SEM, XPS, XRD, Raman spektroskopisi ve voltamteri yöntemleri ile karakterizasyonu 
yapılmış ve ayrıca NO2

-‘in amperometrik tayininde kullanımı üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Grafenkağıt elektrot, nitrit, amperometriksensör, elektropolimerizasyon. 
 
 

Şekil 1. a)rGO/AgNPskağıtın hazırlanması,b) 1,0 mMPyY içeren 0,1 M H2SO4 çözeltisinde 
rGO/AgNPskağıt elektrot üzerinde alınan ardışık voltamogramlar.Tarama hızı: 50 mV/s. 

 
Kaynaklar 
[1] Alanyalioglu, M.,Segura, J. J., Oro-Sole, J., Casan-Pastor, N.Carbon, 50, 142-152 (2012). 
[2] Yuan,C. J., Wang,C. L.et al.Biosens. Bioelectron.,26, 2858 (2011). 
[3] Dagci, K.,Alanyalioglu, M. J. Electroanal. Chem.,711, 17-24 (2013). 
 
Bu çalışma Atatürk Üniversitesi (proje no: 2014/59) tarafından desteklenmiştir. 
 

b) a) 
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Kanser Hücrelerini Seçici Olarak Tespit Edebilen Dokuya Lokalize 
Olabilen Tek DuvarlıKarbon Nanotüp Biyosensörler ve InVivo 

Uygulamaları 
 
 

Fatih ŞENa, Nicole M. IVERSONb, Paul W. BARONEb, Mia SHANDELLb, Laura J. TRUDELb, 
Vsevolod IVANOVb, Esha ATOLIAb, Edgardo FARIASb, Thomas P. MCNICHOLASb, Nigel 

REUELb, Nicola M. A. PARRYb, Gerald N. WOGANb, Michael S. STRANOb. 
 
 

aDumlupınar Üniversitesi, Biyokimya Bölümü, 43020, Kütahya, Türkiye 
bMassachusetts Institute of Technology (MIT), Department of Chemical Engineering, Cambridge, USA 

 

Tek-molekül fluoresans mikroskopisi, DNA bazlı yarı iletken tek duvarlı karbon nanotüplerin (DNA-
KNT) biyosensör olarak kullanılmasıyla tek tek adsorbe ve desorbe olmuş moleküllerin belirlenmesi 
için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada literatürde ilk defa, kanser hücrelerini oluştuğu anda 
tespit edebilen DNA-KNT biyonsensörleri geliştirilerek in-vivo uygulamaları üzerinde durularak ve 
kanser hücreleri tek molekül seviyesinde tespit edildi. Hazırlanan flüoresans biyosensör üzerinde 
kanser hücreleri tarafından yayılan NO molekülü nanomolar seviyesinde tespit edilerek gerek in-vitro 
gerekse in-vivo uygulamaları yapıldı ve tek bir kanser hücresini dahi tespit edebildiği görüldü. 
Hazırlanan sensörümüzün özellikle seçicilik kütüphanesi oluşturularak kalibrasyonu yapıldığında 
tespit sınırı çok düşük ve lineer çalışma aralığı son derece geniş bir sensör olduğu belirlendikten sonra 
deri altı implantasyonuyla ve de damar yoluyla farenin vücuduna gönderildi ve yaklaşık 1 sene 
boyunca tüm etkileri incelendi.  

Anahtar Kelimeler: Tek duvarlı Karbon Nanotüpler (SWCNT), Biyosensör, 
Deoxyribonucleicacid(DNA), Nanoteknoloji, İn-vivo uygulama 
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Mikrodalga Destekli PAMAM Türü Dendrimerlerin Sentezi, Yüzey 
Modifikasyonu ve Analitik Uygulamaları  

 
 

Metin TÜLÜa, Ali S. ERTÜRKb, Mustafa U. GÜRBÜZa, Abdürrezzak E. BOZDOĞANa 
 
 

aYıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edb. Fakültesi, Kimya Bölümü, 34210 Istanbul, TR. 
tulumetin@gmail.com 

b Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve MalzemeMüh. Bölümü, 02040 Adıyaman,TR. 
 

Bu çalışmada Jeffamine Polimerinden yola çıkılarak 4. Jenerasyona kadar büyütülen PAMAM türü 
dendrimerler sentezlenmiştir. PAMAM türü dendrimerlerin sentezindeki en büyük zorluk; amitleşme 
basamağının çok uzun olması ve sentezlenen dendrimerinjenerasyon artışıyla birlikte içindeki safsızlık 
oranının artmasıdır. Amitleşme basamaklarını hızlandırmak için Mikrodalga ışımasından 
faydalanılmıştır. Dendrimerlerin fonksiyonel yüzey grupları arzu edilen analitik uygulamaya göre 
modifiye edilmiş ve bu değişim ATR yöntemi ile takip edilmiştir. Böylece polimerleşmeyi engellemek 
için kullanılması gereken aşırı miktar reaktif azaltılmış ve solvent tüketimi minimize edilmiştir[1]. 
Sentezlenen dendrimerlerin analitik saflıkta olması için her jenerasyonda LPR (Sıvı faz polimer bazlı 
alıkoyma tekniği) yönteminden yararlanılmış, dendrimerlerinaydınlatılmasında1H-NMR, 13C-NMR, 
EA, GPC ve UV–VIS spektroskopisi tekniklerinden faydalanılmıştır. 

Analitik Çalışma olarak;  
 Hyperquad yazılımıyla PAMAMların protonlanma sabitleri hesaplanmıştır. 
 Kemometrik yaklaşım ve HypSpec yazılım yardımıyla hesaplanan protonlanma sabitlerinin 

Spektroskopik çalışmalarla olan korelasyonu incelenmiştir.  
 Co(II) iyonunun PAMAM ile kompleks yapabilme şartları araştırılmış bunun UV-VIS ile takibi için 

analitik metot geliştirilmiştir.  
 Sudaki metal iyonlarının uzaklaştırılmasında PAMAM türü dendrimerlerin seçici bir ligand 

olabileceği gösterilmiştir. Bu aşamada LPR nin iyi bir saflaştırma teknik olabileceği önerilmiştir. 
 Cu-Dendrimer kapsüllenmiş nanoparçaçıklarının sentezi ve karekterizasyonu gerçekleştirilmiştir.  
 Sudaki çözünürlüğü son derece düşük olan bir ilaç etkin maddesinin (carvedilol) 4. Nesil amin sonlu 

dendrimerle (P4NH2) etkiliştirilerek çözünürlüğünün artırılabileceği gösterilmiştir. 
 Farklı jenerasyonlardaki iki dendrimer karışımının UV-VIS yardımıyla jenerasyon takibi yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:Dendrimerler, Mikrodalga Kimyası, Amitleşme, LPR, Kompleksleşme. 

Kaynaklar  

[1]Ertürk A., Tülü M. et al.  Microwave Assisted Synthesis of Jeffaminecored PAMAM Dendrimers.  European 
Polymer Journal, 52, 218-226, (2014).   

*Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteği ile 
gerçekleştirilmiştir. (Proje No: 2011-01-02-KAP04,2011-01-02-KAP05 &2012-01-02- DOP05) 
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Epoksi Uç Fonksiyonlu Polistiren Makromonomerinin Sentezi ve 
Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyonda Kullanılması 
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Makromonomerler, ana zincir veya zincir ucunda polimerleşebilir bir veya daha fazla fonksiyonel 
grup içeren makromolekülleri ifade etmektedir. Makromonomer kavramı makromoleküler ve 
monomer kelimelerinin kısaltılmış şeklidir. Makromonomerlerde polimerleşebilir gruplar çoğu zaman 
stiril, (met)akril veya vinilester gibi bir vinil fonksiyonuna sahip olmakla birlikte, epoksi ve 
siklikimino eter gibi halka açılması polimerizasyonunda kullanılan fonksiyonel gruplar veya glikol ve 
dikarboksilat gibi basamaklı polimerizasyonda kullanılan çift fonksiyonlu gruplar olabilmektedir [1]. 

Bu çalışma üç basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamakta, Stirenmonomeri4,ꞌ-azobis(3-
sklohekzenilmetil-4-siyanopentanoat) (ACCP) başaltıcısı varlığında serbest radikalikpolimerizasyon 
metoduyla polimerleştirildi. İkinci basamakta, elde edilen bu siklohekzen uç fonksiyonlu polistiren  
polimeri3-kolro-peroksibenzoik asit ile inert koşullar altında 0C’da tepkimeye sokularak epoksi uç 
fonksiyonlu polistirenmakromonomerine dönüştürüldü. Üçüncü ve son aşamada ise elde edilen bu 
makromonomer fotokimyasal katyonikpolimerizasyonda bir önpolimer olarak kullanılarak tarak ve 
graft tipi kolpolimerler sentezlendi. 
 
Anahtar kelimeler:Azo başlatıcı, Kopolimerizasyon, Polimerlerin Foknsiyonlandırılması, 
Makromonomerler, graft kopolimerler 
 

 

 

Kaynaklar 
 
[1] Yagci, Y. Nuyken, O. Graubner V., “Telechelicpolymers”, in : J.I. Kroschwitz (Ed.) Encyclopedia of 

PolymerScienceandTechnology, 3rdEd, John Wiley&SonsInc., New York,  Vol.12,  2005, p. 57130. 
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Meta veya Para Halo-Benzen Sübstitüye SNS Monomerlerinin Sentezi ve 
Elektropolimerizasyonu 

 
 

Buket Bezgin Çarbaşa, Serap Ekenb,  Akın Akdağb, Ahmet M. Önalb 
 
 

aKaramanoğluMehmetbey Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, 70100, Karaman, Türkiye 
bOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara, 06800, Türkiye 

bcarbas@kmu.edu.tr 
 

Bu çalışmada, dört yeni 2,5-ditiyenilpirol türevi monomer1-(3-fluoro-phenyl)-2,5-di(thiophen-2-yl)-
1H-pyrrole (m-FPTP), 1-(3-chloro-phenyl)-2,5-di(thiophen-2-yl)-1H-pyrrole (m-ClPTP),1-(3-bromo-
phenyl)-2,5-di(thiophen-2-yl)-1H-pyrrole (m-BrPTP) ve 1-(4-bromo-phenyl)-2,5-di(thiophen-2-yl)-
1H-pyrrole(p-BrPTP)  sentezlenmiştir. Elde edilen monomerlerACN-LiClO4, çözücü-elektrolit 
ortamında elektrokimyasal olarak polimerleştirilmiştir. Yapıdaki halojen atomunun (F, Cl, Br) 
para’dan meta’ya veya sadece meta pozisyonunda yer değiştirmesi durumunda sentezlenen monomer 
/polimerin elektrokimyasal ve optiksel özelliklerinin nasıl değişeceği araştırılmıştır. Hesaplamalı 
araştırmalar (M06/TZVP) monomerlerin deneysel elektrokimyasal davranımlarının desteklenmesi ve 
yapıların konformasyonuna ışık tutmak için yapılmıştır. Dahası sentezlenen polimer filmler tersinir 
elektrokromik özellikle beraber, tersinir redoks davranımı da göstermişlerdir. Literatürdeki benzer 
yapılı SNS türevlerine göre optiksel karşıtlık değerinin (ΔT%) daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler:SNS türevleri, hesaplamalı kimya, elektrokromizm 

 

 

 
 

Dört yeni 2,5- ditiyenilpirol türevi monomer (SNS); meta sübstitüyeflorür(m-FPTP)/ Klorür 
(m-ClPTP)/ Bromür (m-BrPTP) ve para sübstitüye Bromür (p-BrPTP) sentezlendi ve daha 
sonra elektrokimyasal olarak polimerleştirildi. 

 

Kaynaklar   

[1] S. Eken, BB  .Carbas, A Akdağ, AM. Önal, Journal of  The Electrochemical Society 161 (14), G115-G121 
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2-((2-Hidroksibenziliden)amino)fenol Türevlerinin ESIPT Mekanizması, 
Elektronik Yapı ve Solvatokromik Davranışları 

 
 

Yadigar GÜLSEVEN SIDIRa, İsa SIDIRa, Halil BERBERb, Gülşen TÜRKOĞLUb 
 
 

aBitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 13000, Bitlis 
bAnadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 26470, Eskişehir 

 

Schiff bazı bileşikleri moleküler yapılarından dolayı ve belirli elektronik özelliklerinden dolayı 
moleküler elektronik aygıt tasarımında kullanılabilmektedir.1-2 2-((2-Hidroksibenziliden)amino)fenol 
içeren Schiff bazı türevleri de özellikle uyarılmış durumda molekül içi proton transferi (ESIPT) 
özelliğinden dolayı moleküler elektronik aygıt tasarımında önemli yer tutmaktadır.3-4 Bu çalışma da, 
farklı polariteli çözücüler içinde incelenen moleküllerin elektronik absorbsiyon spektrumları 
yorumlanmıştır. Elektronik geçiş mekanizmaları Kamlet-Taft parametreleri, Catalan parametreleri, 
Marcus optik dielektrik fonksiyonu ve Reichardt-Dimroth ET çözücü parametresi kullanılarak lineer 
çözelti enerji ilişkisi (LSER) incelenmiştir. İncelenen molekülerde elektronik absorbans bandı, artan 
çözücü polaritesi ile daha büyük dalga boylarına kaymıştır. Uyarılma esnasında molekül içi proton 
transferi (ESIPT) meydana gelmektedir. LSER sonuçlarına göre elektronik absorbsiyon spektrumu 
üzerine batokromik etki gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, ESIPT, solvatokromizm, elektronik yapı. 
 
 

 
 

2-((2-Hidroksibenziliden)amino)fenol türevlerinin molekül içi H-bağı, DMSO ve etanol çözücülerindeki 
elektronik absorbans spektrumları 

 

Kaynaklar   

[1] Brodowska, K.; Łodyga-Chruścińska, E., “Schiff bases-interesting range of applications in various fields of 
science”, CHEMIK, 68, 129-134 (2014). 

[2] Jayabrathi, J.; Thanikachalam, V.; Vennila, M.; Jayamoorthy, K.,  “DFT based ESIPT process of 
luminescent chemosensor: Taft and Catalan solvatochromism”, Spectro. Acta Part A, 95, 589-595 (2012). 

[3] Gülseven Sıdır, Y.; Sıdır, İ.; Berber, H.; Türkoğlu, G.,“Solvatochromic behavior and electronic structure of 
some symmetric 2-aminophenol Schiff base derivatives”, J. of Mol. Liq., 199, 57-66, (2014). 

[4] Gülseven Sıdır, Y.; Sıdır, İ.; Berber, H.; Türkoğlu, G., “Solvatochromism and electronic structure of some 
symmetric Schiff base derivatives”, J. of Mol. Liq., 204, 33-38, (2015). 
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Kumarin 120 ve Floresin Molekülleri Arasındaki Enerji Transferine 
Metal İyonlarının Etkisi 
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Ağır metal iyonları, kimyasal, biyolojik ve çevresel proseslerde güçlü bir etkiye sahip olduğundan, bu 
metallerin belirlenmesi ve izlenmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla elektrokimyasal, atomik 
absorpsiyon ve kromatografik yöntemler de dahil olmak üzere çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. 
Özellikle, hedef metal iyonlarına seçici olarak bağlanarak optiksel cevaplar (hem kolorimetrik hem de 
floresans) gösteren moleküler kemosensörler hızlı, düşük maliyetli, çıplak gözle tespit edilebilir 
olması ve gerçek zamanlı izleme gibi avantajlarından dolayı büyük ilgi görmektedirler [1]. Moleküler 
kemosensörlerle yapılan ölçümler için kullanılan floresans teknikler arasında, elektron veya yük 
transferi, floresans rezonans enerji transferi (FRET) ve fotofiziksel değişikliklerden sorumlu ekzimer 
oluşumu yer almaktadır [2]. Bu floresans tekniklerden birisi olan floresans rezonans enerji transferi 
(FRET), floresans özellik gösteren bir molekülden (donör) uyarılma enerjisinin diğer bir moleküle 
(akseptör) radyasyonsuz olarak transfer edildiği bir prosestir [3]. Çalışmamızda Kumarin 120 (C120) 
ile Floresin (FL) molekülleri arasındaki FRET üzerine farklı katyonların (Li+, Na+, Ag+, Cd+2, Zn+2, 
Cu+2, Hg+2, Pb+2, Mn+2, Fe+2, Fe+3, Cr+3 ve Al+3) etkisi incelenmiştir. Tüm ortamlar için ayrı ayrı 
örtüşme integrali (J), enerji transfer verimliliği (E), Förster mesafesi (R0) gibi parametreler 
hesaplanarak katyonların enerji transferi üzerine etkisi belirlenmiştir. Belirlenen parametreler ve 
alınan ölçümler sonucunda Fe+3 iyonunun C120-FL arasındaki enerji transferini engellediği 
gözlenmiştir. Bu ortamın Fe+3 iyonları için sensör olabileceği belirlendikten sonra, ortamdaki Fe+3 
iyonları için tayin sınırı (LOD), bağlanma sabiti (Ka) v.b. değerler hesaplanmıştır.   

Anahtar Kelimeler:Kumarin 120, Floresin, FRET, Metal İyon, Sensör 

 

Kaynaklar   

[1] Kundu, A., Hariharan, P.S., Prabakaran, K., Anthony, S. P. “Developing new Schiff base molecules for 
selective colorimetric sensing of Fe3+ and Cu2+ metal ions: Substituent dependent selectivity and colour change”. 
Sensor sand Actuators B. 206, 524–530, (2015). 
[2] Lee, H.L., Dhenadhayalan, N. And Lin, K.L. “Metal ion induced fluorescence resonance energy transfer 
between crownether functionalized quantum dots and Rhodamine B: Selectivity of K+ion”. RSC Advances. 5, 
4926-4933, (2015). 
[3]Chatterjee, S., Nandi, S., Bhattacharya, S. C. “Fluorescence resonance energy transfer from Fluoresce into 
Safranine T in solutions and in micellar medium” J.  Photochem.  AndPhotobio. A:  Chem. 173 221–227, (2005). 
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Bu çalışmamda saç analizinde kişinin sadece DNA’sı ile değil birbirinden ayırt edilebilen çok çeşitli 
karakteristik özelliklerinin olduğu ve bu belirleyici unsurlarından biri olan suç mahallinde bulunan 
insan saçıyla da kimlik tespiti yapılabileceğini ve elimizdeki verilere göre ispat edeceğim. 

İnsanları ayırt etmede çeşitli karakteristik özelliklerinden biri olan saç, rengi, şekli, uzunluğu bir 
bakışta ayırt edilebileceği gibi, çeşitli analiz yöntemleriyle ayırt etme derecesine göre benzerlikleri de 
çıkarılabilir. Bu ise akrabalık derecesini belirleyebilir. Saç hastalıklarda ise yapı eksikliklerini görerek 
saçların ve derinin ihtiyacı olan tıbbi müdahalenin uygulanması sağlanabilir. Kullandığımız 
maddelerinde, dolaşım sisteminde, kanla birlikte taşındığı ve bir kısım maddelerin saçlarda birikimi 
sağlanır. Bunlarda suçluyu ele verebilecek ayırt edici şeylerdir. Bunlar ileri teknolojik cihazlarla 
kolaylıkla ayırt edilebilir. 

Anahtar Kelimeler:Suçlu, İnsan Saçı, analiz, tespit 

 
Şekil1. Saçın Yapısı 

 
Şekil2. Saçın alınma noktası 

 
 

 
Şekil3. α-keratin spektrumları spektral 

karşılaştırılması 

 
Şekil4. Asyalı kişinin saçının SEM’de Görüntüsü 

 

 

Kaynaklar   

[1]ÇELİK Ali, ABALI Yüksel, EDGÜNLÜ Gökhan, UZUNOĞLU Selim, TİRTOM V. Nüket, Ekoloij, 19, 71-
75, 2009  
[2] AKHTAR W, EDWARDS H.G.M., FARWELL D.W., NUTBROWN M., SpectrochimicaActa Part A, 53, 
1021-1031, 1997  
[3]BARTON Paul M.J.,A Forensic Investigation of Single Human Hair Fibres using FTIR-ATR Spectroscopy 
and Chemometrics, DoktoraTezi, 1-365, 2011 
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Thiol-En Kenetlenme Yoluyla Asılı Hidroksil Ve Karboksilik Asit 
Grupları İçeren Poli(3-Hidroksi Alkanoat) Amfifilik Kopolimer Sentezi 
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bkhazer@beun.edu.tr

 

Çevre dostu ve petrole bağımlı olmayan polimer kullanılmasına duyulan ilgi günümüzde yüksek 
oranda artmaktadır. Bakterilerin hücre içinde enerji kaynağı olarak depoladığı poli(3-hidroksi 
alkanoat)lar, PHA, bu anlamda ümit vadeden en iyi örneklerden biridir. Bu çerçevede doymamış asılı 
gruplar içeren PHA’ya hidrofilik özellik kazandırmak için hidroksil ve karboksil gruplarının takılması 
polimer bilim insanlarınca önemle üzerinde durulan bir konudur [1]. Bu çalışmada Pseudomonas 
oleovorans soya yağı, oktanoik asit ve/veya 10-undesenoik asit üzerinde büyütülerek elde edilen 
doymamış PHA’lara merkapto propiyonik asit ve 3-tiyo gliserol kullanarak fotolitik tiol-en 
kenetlenmesi üzerinden hidroksil ve karboksil grupları başarıyla takılmıştır. Sentezlenen yeni ürünler, 
1H-, 13C, HMBC, HSQC NMR ve termal analiz kullanılararak karakterize edildi. 

Anahtar Kelimeler: Doymamış PHA, tiol-en foto kenetlenme reaksiyonu, 3-tio glyserol, merkapto 
propiyonik asit, HMBC-NMR. 

 
Şema 1. Doymamış PHA’nın karboksilleme (I) ve hidroksilleme (II) 

reaksiyonlarının şematik gösterimi. 

 
Şekil 1. Hidroksillenmiş PHA’nın iki boyutlu NMR spektrumu.  

 

Kaynaklar   

[1] (a) Park, W. H.; Lenz, R. W.; Goodwin, S. Macromolecules 1998, 31, 1480-1486.  (b) Stigers, D. J.,; Tew, G. 
N., Biomacromolecules 2003, 4, 193-195. (c) Eroglu, M. S.; Hazer, B.; Ozturk, T.; Caykara, T., J. Appl. Polym. 
Sci. 2005, 97, 2132-2139.                                                                                                                                                
 

*Bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi (#BEU-2012-10-03-13)  ve TÜBİTAK (Grant # 211T016) tarafından 
desteklenmiştir. 
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Laboratuvar Sentezi Azot Katkılı Anataz-Rutilbifazik 
TiO2Fotokatalizörler ilep-Anisaldehitin Çevre-dostu Koşullarda Sentezi  
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Güneşin ışık kaynağı, suyun çözücü ve havanın yükseltgen olarak kullanıldığı çevre dostu koşullarda 
bazı sentezlerin yapılabilmesi için azot katkılı anataz ve rutilbifazik TiO2 katalizörler (N-HP), sol-jel 
metoduyla hazırlanmıştır. Bifazik TiO2’ler ile iki fazın sinerjik etkisinden yararlanılmak istenilmiştir. 
Katalizöre katkılanan azot miktarı, katalizöre uygulanan ısıl muamele sıcaklığı ve katalizörlerle 
gerçekleştirilen sentez reaksiyonuna ışık kaynaklarının etkisi çalışılmıştır. Katalizörler BET Spesifik 
yüzey alanı, XRD, ESEM, DRS, TGA, FT-IR ve XPS yöntemleriyle karakterize edilmiştir. Bu 
katalizörlerin aktiflikleri ve seçicilikleri 4-metoksibenzil alkolünp-anisaldehitesulu ortamdaki 
yükseltgenme reaksiyonu için UV, görünür bölge (GB), UV-GB ve simüle güneş ışığı altında test 
edilmiştir.  Hazırlanan az kristallenmiş amorf karakterdeki N-HP katalizörler ticari TiO2’den (Degussa 
P25) çok daha yüksek seçicilik göstermiştir. Özellikle N-HP5-1%-100 ve N-HP5-2%-100 kodlu 
katalizörler UV, UV-GB ve simüle güneş ışığı altında ve su ortamında hem yüksek aktivite hem de 
yüksek seçicilik (~%85) göstermişlerdir.  

TiO2’lere katkılanan azot miktarının artışı her bir katalizördeki anataz-rutil oranının artışına ve 
katalizör yüzeyinin hidrofilikliğinin artmasına neden olmuştur. Katalizör karakterizasyonu sonuçları, 
gerçek bir katkılamanın 300 °C ve üzerinde ısıl muamele yapıldığında gerçekleştiğini göstermiş ve bu 
sıcaklık değerinin aynı zamanda kristalik ve hidrofobik katalizör oluşumu için de kritik bir değer 
olduğu belirlenmiştir. Azot katkılaması ile katalizörün görünür bölge absorbansı artmış, ancak 
aktivitesinde bir gelişme görülmemiştir. Buna karşın katkılamap-anisaldehit oluşumu seçiciliğinde 
küçük bir iyileştirmeye sebep olmuştur.  

XPS analizlerinin, TiO2’nin kristalinitesinin belirlenmesinde de kullanılabileceği bulduğumuz ilginç 
sonuçlardan biridir. Ayrıca XPS analizlerinin azotun TiO2 kafesinde mi olduğu veya sadece azot 
türlerinin TiO2 yüzeyine adsorbemi olduğunu belirlemede yetersiz kalacağı, bu yüzden bu analizin 
DRS ve FT-IR analizleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir [1,2]. 

Anahtar Kelimeler:Heterojen fotokataliz; N-katkılı TiO2;yeşil sentez;p-anisaldehit;XPS. 

 

Kaynaklar   

[1] Tek, B. S.,Yurdakal, S., Özcan, L., Augugliaro, V., Loddo, V., Palmisano, G., Sci. Adv. Mater.,2015, 
baskıda. 
[2] Tek, B. S.,Yurdakal, S. (Danışman), “TiO2 ve azot katkılı TiO2 ile p-anisaldehit, 2,5-furandikarbaldehit ve 
vanilinin çevre dostu koşullarda fotokatalitik sentezi”, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 2014. 
 
* Bu çalışma TÜBİTAK (Proje no: 111T489) tarafından desteklenmiştir. 
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Isıl Püskürtme Yöntemi ile ZnO nano Çubukların Üretimi ve Boya 
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Bu çalışmada, çinko oksit (ZnO) nano çubuklar, farklı hacimlerde çinko klorür içeren sulu çözeltileri 
kullanılarak cam ve indiyum kalay oksit (ITO) altlıklara ısıl püskürtme yöntemi ile büyütülmüştür. 
Çinko oksit tabakaların özellikleri X-ışını kırınım (XRD) analizleri, taramalı elektron mikroskobu 
(SEM) ve fotolüminesans (PL) ölçümleri ile incelenmiştir. Bu ölçümlerden hegzagonal kristal yapısına 
sahip ZnO nano çubuklarının altlıklara homojen olarak dağıldığı gözükmektedir. Büyütülen bu ZnO  
nano çubukları ayrıca boya ile duyarlaştırılmış güneş pillerinde kullanılmıştır. Bunun için ITO altlıklar 
üzerine büyütülen ZnO nano çubuk yapıları etanol içerisindeki 0.5mM N-719 boya çözeltisine oda 
sıcaklığında batırılmıştır ve 8 saat bekletilmiştir. Sonra boya çözeltisinden alınarak etanol ile yıkanan 
bu yapılar azot ile kurutulmuştur.  ITO altlık üzerine büyütülen platin, karşıt elektrot olarak 
kullanılmıştır. Boya ile duyarlaştırılmış ZnO fotoelektrodu ile platin kaplı karşıt elektrot arasına 0.1M 
LiI, 0.01 M I2 ve 0.2 M t-butylpyridine içeren sıvı elektrolit çözeltisi katılmıştır. Son olarak güneş pili 
fabrikasyonu tamamlanarak, aygıtı fotoakım-voltaj karakteristikleri 1.5 AM aydınlatma altında 
ölçülmüştür.  

Anahtar Kelimeler:ZnO, Nanoçubuklar, Isıl püskürtme 
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Elektroeğirme, düşük maliyeti, basit düzeneği, göreceli olarak yüksek üretim hızı ve 
tekrarlanabilirliği,ile hem akademide hem de endüstride ilgi çeken bir nanolif üretim yöntemidir. 
Elektroeğrilmişnanolifler, oldukça yüksek yüzey alanları, çok düşük ağırlıkları, nano-boyuttaki 
gözeneklilikleri ve belirgin fiziksel/mekanik özellikleri ile çok geniş malzeme aralığında 
üretilebilmektedirler. Sahip oldukları olağan üstü özellikler sayesinde birçok alanda kullanılabilen 
elektroeğrilmiş nanolifler, özellikle fonksiyonel gıda ve aktif gıda paketlemesi alanlarında yüksek 
uygulama potansiyeline sahiptirler. Genel olarak polimerik tabanlı malzeme üretilen bu teknik ile, 
polimer olmayan sistemler kullanılarak da nanolif üretilebileceği grubumuzda gerçekleştirilen 
çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, siklodekstrin (CD) adı verilen supramoleküler 
yapılardan hiçbir polimerik sistem kullanılmadan nanolifler başarılı bir şekilde elde edilmiştir. CD'ler 
α-(1,4)-glikozidik bağlarıyla birbirine bağlanmış glukopiranoz yapılarından oluşan 
siklikoligosakkaridlerdir. Kesik koni şeklindeki yapıları, CD'lere, çok farklı organik moleküller ile 
kovalent olmayan ev sahibi-misafir tipi inklüzyonkompleks (IC) yapacağı ortamı sunmaktadır. IC 
oluşumu ile, misafir moleküllerin özelliklerinde ve konumunda meydana gelen iyileşme ve gelişmeler, 
CD'lerin özelliklegıda sanayinde yaygın bir şekilde kullanımını sağlamaktadır. 

Çalışmamızda, üç farklı modifiye CD (hidroksipropil-β-siklodekstrin (HPβCD), 
hidroksipropil-γ- siklodekstrin (HPγCD) ve metil-β-siklodekstrin (MβCD)) çeşidi vevanilya\esansiyel 
yağlardan (timol, öjenol, sitral, kâfur, sineol ve simin)IC'ler elde edilmiş ve ardından herhangi bir 
polimer kullanılmadan CD-IC nanolifleri üretilmiştir. Vanilya ve esansiyel yağlar gıda sanayinde 
oldukça yaygın bir şekilde kullanılan katkı maddeleridir. Genellikle tat ve koku verici olarak 
uygulanan bu maddeler, antioksidant ve antibakteriyel özelliklere de sahiptirler. Diğer yandan, kısa raf 
ömürleri, oksidasyona uğrama eğilimleri, düşük ısıl dayanımları ve düşük çözünürlükleri, 
kullanımlarını kısıtlamaktadır. Bu katkı maddelerinin CD’ler ile IC yapıları oluşturması sonucunda ise 
yukarıda bahsedilen kısıtlar iyileştirilebilmekte, vanilya ve esansiyel yağların çözünürlükleri arttırılıp, 
dayanımları geliştirilmekte ve kontrollü salımları sağlanmaktadır. Çalışmalarımız göstermiştir ki, CD-
IC'lerin kendiliğinden topaklanma ve kümelenme özellikleri, bu yapıların elektro eğrilmesi için 
öncelikli gerekliliklerdendir. Sonuç olarak, nanoliflerin yüksek yüzey alanı; toksik olmayan ve biyo 
uyumlu CD'lerin ev sahibi-misafir tipi kompleks yapabilme özellikleri ile entegre edilerek çok ilginç 
yapıda malzemeler elde edilmiştir ve elde edilen CD-IC nanoliflerinin, kullanılan katkı maddelerinin 
özelliklerine bağlı olarak gıda sanayinde yüksek uygulama potansiyeline sahip olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, genellikle toz halinde kullanılan CD'ler, uygulamaları sırasında kolaylık 
sağlayacak olan nanolif formuna getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: elektroeğirme, siklodekstrin (CD), nanolifler, inklüzyonkompleks (IC), 
vanilya/esansiyel yağ 

* Bu çalışma TÜBİTAK projesi # 213M185 tarafından desteklenmektedir. 

 
Şekil. CD\vanilya-IC oluşumu ve CD\vanilya-IC nanoliflerininelektroeğirme yöntemi ile üretimi. 
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Hedeflenmiş Fototermal ve Fotodinamik Terapi için Aptamer 
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Bu çalışmada fototermal ve fotodinamik terapi için çok işlevli heretonano yapılar başarılı bir şekilde 
geliştirilmiştir. Öncelikle, manyetik grafin oksit nano yapılar sentezlenmiş ve bunların üzerine 
indosiyanin yeşil boyası (indocyaninegreendye) fiziksel etkileşim (pi-pi istifleme) ile iliştirilmiştir ve 
bu sistem DNA aptamer (spesifikoligonükleotitler) diye adlandırılan hedefleme ajanları ile 
fonksiyonel hale getirilmiştir. Oluşan bu konjügatlar CCRF-CEM hücresi (CCL-119, T-hücresi, insan 
akut lenfoblastik lösemi) ile 37°C de 2 saat inkube edililerek, konjügatların hedef kanser hücresine 
bağlanması ve hücre içerisine girmesi sağlanmıştır. Konjügatlar ve hücre karışımı yakın kızılötesi 
bölgesi lazerine maruz bırakılarak (808 nm dalgaboyu), konjügatlardan üretilen ısı ve reaktif oksijen 
türleri ile kanser hücrelerinin etkili bir şekilde yok edilmesi sağlanmıştır. Bu konjügat sisteminde, 
yakın-kızılötesi boyası olan indosiyanin yeşili fototermal ve fotodinamik ajan olarak kullanılmıştır. 
Manyetik grafin oksit hem aptamer hem de indosiyanin yeşili konjugasyonları için bir platform olarak 
ve bunun yanı sıra bir fototermal ajan olarak da kullanılmaktadır. Aptamerden ise hedef kanser 
hücresini seçici ve hassas bir şekilde tanıyan hedefleme ajanı olarak yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:fototermal, fotodinamik, terapi, grafin oksit, fotodinamik 
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Karbon nanotüpler; elektriksel, termal iletkenlik ve olağanüstü mekanik özellikleri sayesinde geniş bir 
uygulama alanına sahiptirler. Yaygın çözücülerdeki ve katı matrikslerdeki düşük çözünürlüğü, zayıf 
ıslanabilirlik ve iyi dağılmamasından dolayı uygulamalardaki kullanımları zordur. Bu yüzden karbon 
nanotüplerin fonksiyonlandırma ile çözünür hale getirilmesi hem bilimsel hem endüstriyel alanda 
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, karbon nanotüplerinazit grupları ile fonksiyonlandırılması ve 
polioksi grupları içeren asimetrik çinko ftalosiyanin (ZnPc)ile “Click” reaksiyonu yardımıyla konjuge 
edilerek yeni bir hibrit malzeme elde edilmiştir. Ftalosiyaninler eşsiz fiziksel özellikleri, seçkin 
fotokararlılığı ve yakın IR bölgesinde kayda değer yükseklikteki sönüm katsayısıyla karakterize edilen 
düzlemsel, elektronca zengin aromatik makro halkalardan oluşan bileşiklerdir. Bu çalışmada yeni 
oluşturulan karbon nanotüp-ftalosiyaninhibrit malzemenin yapıları FTIR, SEM ve TEM yöntemleriyle 
aydınlatılmıştır. Karbon nanotüplere ftalosiyanin konjuge edilmesiyle elde edilen hibrit malzemelerin 
güneş pillerinde fotovoltaik hücre ve elektronik aletlerde sensor olarak kullanımları günümüzde ilgi 
çeken araştırma konularındandır.  

Anahtar Kelimeler:Karbonnanotüp, Ftalosiyanin, Click kimyası, Azit, Sensör 

 

 
(a)                                                                             (b) 

Şekil 1. a)Karbon NanotüplerinZnPc ile hibrit malzemenin hazırlanmasıve b) Karbon 
Nanotüp-ZnPchibrit malzemenin SEM görüntüsü 

 

Kaynaklar   

[1]Jing L, Liang C, Shi X, Ye S, Xian Y. Fluorescent probe for Fe(III) based on pyrene grafted multiwalled 
carbon nanotubes by click reaction, Analyst, 137, 1718-1722, (2012) 

[2]Campidelli S, Ballesteros B, Filoramo A, Díaz D, Torre G, TorresT, Rahman A, Ehli C, Kiessling D, 
Werner F, Sgobba V,Guldi M, Cioffi C, Prato M, Bourgoin J.  Facile Decoration of Functionalized Single-Wall 
Carbon Nanotubes with Phthalocyanines via “ClickChemistry”, Journal of The American Chemical Society, 130, 
11503-11509, (2008) 
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Poli(3,4-propilendioksiselenofen) Esaslı Yeni Bir Elektrokromik Polimer 
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Naftalin grubu içeren yeni bir 3,4-propilendioksiselenofen türevi [1]; 3,4-dihidro-3,3-bis((naftalin-1-
il)metil)-2H-selenofeno[3,4-b][1,4]dioksefin (ProDOS-Np2) sentezlenip potensiostatik ve 
potensiodinamik yöntemlerle polimerleştirilmiştir [2]. Elektrokimyasal olarak elde edilen film 
(PProDOS-Np2) indirgenmiş halinde saf mavi ve yükseltgenmiş halinde ise oldukça şeffaf geçirgen bir 
renge sahiptir. Köprü üzerine bağlı olan eklerin büyüklüğünün artması optiksel geçirgenliğin 
artmasına neden olmuştur. Sırasıyla sadece köprü ve bu köprünün merkezine bağlanan benzil ve 
naftalin gruplarıyla birlikte, optiksel geçirgenlik %51, %65 ve son olarak %84 olarak değişmiştir. 
Başka bir politiyofen tabanlı benzeri ile karşılaştırıldığında, PProDOS-Np2'nin daha düşük 
yükseltgenme potansiyeli ve band aralığına, daha yüksek optiksel geçirgenlik oranına, elektrokimyasal 
dayanıklılığa ve kararlılığa sahip olduğu gözlenmiştir. Açık hava ortamında binlerce defa 
anahtarlanma sonrasında dahi polimer filmi özelliklerini korumuştur.  

Anahtar Kelimeler: Elektropolimerizasyon, Elektrokromizm, ProDOS, Selenofen, 
Alkilendioksiselenofen 
 

 
 

Şekil 1. Indiyum tin oksit elektrot üzerindeki PProDOS-Np2 polimer filminin 0.1 M tetrabütilamonyum 
hekzaflorofosfat/diklorometan elektrolit çözeltisi içerisinde farklı potansiyellerdeki optiksel spektrum 

değişimi. Inset: Polimer filminin nötr ve yükseltgen hallerindeki renkleri 

 

Kaynaklar 

[1] Cihaner, Atilla. “Poly(3,4-alkylenedioxyselenophene)s: Past, Present, and Future” Synlett, DOI: 10.1055/s-
0034-1378907. 
[2] Karabay, Baris, Pekel, Lutfiye Canan, Cihaner, Atilla. “A Pure Blue to Highly Transmissive Electrochromic 
Polymer Based on Poly(3,4-propylenedioxyselenophene) with a High Optical Contrast Ratio” Macromolecules, 
incelemede, 2015 
 
* Bu çalışma TÜBİTAK (111T976) ve Atılım Üniversitesi (ATU-BAP-A-1314-01) tarafından 
desteklenmiştir. 
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Elektrohidrodinamik Jet Yazıcı ve Blok-kopolimerlerin Kendiliğinden 
Düzenlenmesiyle, Yüzeyler Üzerinde 3 Boyutlu ve Hiyerarşik 

Nanoyapıların Üretilmesi 
 
 

M. Serdar ÖNSES  
 
 

Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (ERNAM) 
onses@erciyes.edu.tr 

 

Litografi teknolojisindeki gelişmeler, yarıiletken endüstrisinin sürekli olarak daha küçük ve güçlü 
elektronik cihazlar üretebilmesinde kili rol oynamış ve bu gelişmeler yaşamakta olduğumuz bilgi 
çağının altyapısını hazırlamıştır. En küçük desen boyutunun 30 nm’nın altına indiği günümüzde, 
büyük bir hızla konvansiyonel litografi tekniklerinin limitlerine yaklaşılmakta ve bu gelişme trendinin 
devamı için yenilikçi nanoüretim teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bildiride, 
elektrohidrodinamik jet baskılama ve blok-kopolimerlerin (BKPlerin) kendiliğinden düzenlenmesine 
dayanan hibrit bir nanoüretim yaklaşımı1 ve bu yaklaşım ile ilgili son gelişmeler sunulacaktır. Bu 
yaklaşım yüzeylerin, boyutları nanometre mertebesinden santimetre mertebesine kadar değişen bir 
aralıkta desenlenmesini mümkün kılmaktadır. Kompleks nanoyapıların desenlenmesi için mühendislik 
çözümleri sunmasının yanısıra, üretilen 3 boyutlu ve hiyerarşik yapılar BKPlerin sınırlandırılmış 
geometriler içerisinde kendiliğinden düzenlenmesinin incelenmesini mümkün kılmakta ve klasik dışı 
yüzey ıslatma fenomenlerini ortaya koymaktadır 

Anahtar Kelimeler:Elektrohidrodinamik jet yazıcı, blok-kopolimer, nanodesenleme, yüzeyler 

 

 
Elektrohidrodinamik jet yazıcı ile baskılanmış blok-kopolimer (BKP) desenleri: a)Bir BKP damlacığının SEM 

resmi. b) Litografi ile hazırlanmış şablon üzerinde baskılanmış BKPlerin yönetilmiş kendiliğinden 
düzenlenmesi. c) BKP mürekkepleri ile yazılmış kompleks bir şekil.1 d) Baskılanmış nanoyapıların 3 boyutlu 

yapılarının moleküler simülasyon ile aydınlatılması.2 

 

Kaynaklar   

[1] Onses, M. S. Nature Nanotechnology,8, 667-675, (2013). 
[2] Onses, M. S. ACS Nano,8, 6606-6613, (2014). 
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Kopolimer Yapılı Süperoleofobik Elektrokromik Yüzeyler 
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Günümüz polimer teknolojisi alanında en çok ilgi gören konulardan birisi organik yapılı polimerik 
elektrokromik malzemelerin sentez ve karakterizasyonudur. Literatürde bu konu üzerine pek çok 
araştırma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu malzemelerin uzun süreli kullanımının araştırılması 
için tekrarlanan potansiyel değişimine karşı kararlı optiksel yanıt vermesi üzerinde durulmuştur 
[1,2].Ancak elektrokromik malzemelerin kullanım alanlarını göz önüne aldığımızda dış etkenlerden 
kaynaklı kirlenmelere maruz kalmaları kaçınılmazdır. 

Bu çalışmada elektrokromik özelliğinin yanı sıra dış etkenlerden kaynaklı kirlenmeleri önlemek 
amacıyla süperoleofobik, elektrokromik yüzeyler hazırlandı. Bunun için öncelikleN-vinilkarbazol ve 
perfoloroakrilat monomerleri kullanılarak radikalik katılma polimerizasyon tekniğiyle beyaz renkli 
yeni bir kopolimer sentezlendi. Daha sonra elektrolit olarak tetrabütilamonyumhekzaflorofosfat/ 
Diklorometan (DCM) çözeltisi, çalışma elektrotu olarak ITO kaplı cam ve PET yüzeyler, referans 
elektrot olarak Ag (gümüş) tel, karşıt elektrot olarak platin telin kullanıldığı üç elektrotlu 
elektrokimyasal bir sistem hazırlandı. Kopolimeri sentezlenen elektroaktif polimer ile 3,4-
etilendioksitiyofen (EDOT) elektrolit içerisine eklenerek elektropolimerizasyon yöntemi ile ITO kaplı 
cam ve PET yüzeylere yeni bir kopolimer kaplanması sağlandı. 

Elde edilen yüzeylerin su ve zeytin yağı ile yüzey temas açıları alındı. Yüzey pürüzlülüğü ve 
morfolojisi için AFM ve SEM analizleri yapıldı. Spektroelektrokimyasal ölçümler alınarak 
elektrokromik parametreler (absorpsiyonband değişimleri, yanıt süresi, elektrokromik dönüşüm 
kararlılığı) belirlendi. Analizler sonucunda elde edilen elektrokromik filmin aynı zamanda 
süperhidrofob/oleofob olduğu görüldü. Ayrıca çok sayıda elektrokromik ölçüm sonrası yüzey 
kararlılığının ne kadar değiştiği de incelenerek uzun süreli kullanım özellikleri karakterize edildi. 

Anahtar Kelimeler:Elektrokromizm,Süperhidrofobik / oleofobik yüzeyler, Temas Açısı  

 

Kaynaklar 

[1] Durmus A., Gunbas E. G., and Toppare L., “New, Highly Stable Electrochromic Polymers from 3,4-
Ethylenedioxy thiophene-Bis-Substituted Quinoxalines toward Green Polymeric Materials”, Chemistry of 
Materials, 19, 6247–6251, 2007. 
[2]Yıldırım M., Kaya İ., Aydın A., “Azomethine coupled fluorene–thiophene–pyrrole based copolymers: 
Electrochromic applications”, Reactive&Functional Polymer, 73, 1167–1174, 2013. 
 

*Bu çalışma 113Z246 numaralı TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. 
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Lityum Hava Pilleri için Karbon Temelli Gözenekli Katot Malzemesi 
Geliştirilmesi 
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Lityum hava pilleri, yenilenebilir pil sistemleri arasında en yüksek enerji yoğunluğuna sahiptirler ve 
lityum iyon pillerinden on kat daha fazla enerji üretirler1, 2.Lityum hava pillerinde, katot olarak poröz 
bir hava elektrodu, anot olarak ise lityum metali kullanılır. 
Bu çalışmada, lityum hava pillerinde katot olarak kullanmak üzere karbon, lityum ve bakır içeren jel 
karışımından lityum bakır (LiCu) katalizörler hazırlanmıştır. Bu katalizörlere kalsinasyon işlemi 
uygulanarak lityum bakır(II)oksit (LiCuO) formuna dönüştürülmüştür. Hazırlanan katalizörlerin yüzey 
morfolojisi ve gözenek yapısının değişimi belirlenmiştir. Katalizörlerin katalitik etkinlikleri 
dönüşümlü voltametri tekniği ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi ile ölçülmüştür. Katalizör 
morfolojisi X-ışını kırınımı(XRD), taramalı elektron mikroskobu(SEM) ve transmisyon elektron 
mikroskopisi (TEM) ölçümleri ile incelenmiştir. Katalizörlerin pil sistemindeki performansı MTI pil 
sisteminde lityum anota karşı ölçümler alınarak yapılmıştır. Bakır oksit  86,787 m²/g yüzey alanı 
ve  ~14 nm por büyüklüğü ile oksijen indirgenmesi için gözenekli gaz geçişine izin veren elektrotlar 
hazırlanmasına imkan vermiştir. Pil test sonuçlarında, bakır oksit ile hazırlanan sistemlerde pil 
performansı497 mAh/g olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Katalizör, bakır oksit, taramalı elektron mikroskopisi, pil performansı 

 
 

 

 

 

 

Kaynaklar 
 
[1] Girishkumar, G.; McCloskey, B.; Luntz, A.; Swanson, S.; Wilcke, W. " Lithium− air battery: Promise and 

challenges" The Journal of Physical Chemistry Letters.1, 2193-2203, (2010). 
[2] Takechi, K.; Shiga, T.; Asaoka, T. " A Li–O2/CO2 battery" Chem. Commun.47, 3463-3465, (2011). 

*Bu çalışma, FEF2013D9 nolu Çukurova Üniversitesi projesi ve 112T532 nolu TUBİTAK projesi tarafından 
desteklenmiştir. 
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Platin/Grafen Nano-parçacıklarının Sentezi ve PEM Yakıt Pillerinde 
Katalizör Olarak Kullanımları 
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Polimer elektrolit membranlı (PEM) yakıt pilleri, alternatif enerji kaynaklarının biri olarak hem 
taşınabilir uygulamalar hem de otomotiv sektöründe kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Fakat bu 
uygulama alanları için PEM yakıt pillerinin ticarileşmesinin önündeki en önemli engeli, katalizör 
olarak kullanılan platin (Pt) metalinin yüksek maliyeti oluşturmaktadır. Bu çalışmada, grafen’in Pt 
katalizör desteği olarak kullanılarak, daha düşük Pt yüklemelerine (g/cm2) sahip katot elektrot 
tabakalarının üretilmesi hedeflenmektedir. Bilindiği gibi grafen, karbon atomlarının sp2hibrit 
yerleşiminden oluşmuş iki boyutlu bir atom kalınlığındaki yapıdır ve bu orbital dizilimi sayesinde 
bilinen en yüksek elektrik iletkenliğe sahiptir. Grafenin sahip olduğu yüksek yüzey alanı ve elektriksel 
iletkenlik özellikleri PEM yakıt pilinde katalizör desteği olarak ticari karbon siyahına göre çok önemli 
avantajlar sağlaması beklenmektedir. 

Bu çalışmada, grafen grafitin kimyasal eksfoliyasyon yöntemi ile tabakalara ayrılması ile 
sentezlenmektedir. Kimyasal eksfoliyasyon yöntemi sırasında ilk ara ürün grafen oksittir. Grafen oksit, 
grafen tabakasının karboksil, hidroksil ve epoksi gibi yüzey gruplarını bulunduran halidir. Bu yüzey 
grupları Pt nano parçacıklarının grafen yüzeyine bağlanma yoğunluğunu artırmaktadır. Pt nano 
parçacıklarının grafen üzerinde sentezleri ile Pt/grafen yapısını oluşturmak için farklı indirgeme 
metodları vefarklı platin tuzları kullanılmıştır. Elde edilen Pt/grafen nanoparçacıkları; X-ışını 
Kırınımı, Geçirimli Elektron Mikroskopi(TEM), Raman Spektroskopi, X-ışını Fotoelektron 
Spektroskopi ve Çevrimsel Voltametri (CV) yöntemleri ile kıyaslanmışlardır. Elde edilen 
Pt/grafennano-parçacıkları karbon kâğıt üzerine spreylenerek anot-katot elektrotlar hazırlanmış ve 
PEM yakıt pili performansları test edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Grafen, katalizör desteği, PEM yakıt pili, Ptnano-parçacık 

 
 

Platin/Grafennano-parçacıkların a)TEM görüntüsü b) CV grafikleri 

 
* Bu çalışma, Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı (FP7) FET GrapheneFlagship Projesi(Proje 
No:604391) kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
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Tris((2-okso-1,3-dioksolan-4-il)metil) Borat’ın Sentezi ve Lityum-iyon 
Pillerinde Kullanılması 
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Son yıllarda daha küçük formlarda taşınabilir cihazların kullanılmaya başlamasıyla güç ve enerji 
yoğunlukları yüksek yeni Lityum-iyon pillerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanı 
sıra hem mevcut hem de yeni teknolojilerde üretilen bu pillerin kapasitelerini kullanım süresince 
koruması da hedeflenmektedir. Yeni pillerin geliştirilebilmesi için mevcut teknolojide kullanılan 
klasik organik eter ve karbonat türevlerinin geliştirilmesi veya yeni alternatif çözücülerin bu amaçla 
sentezlenmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede mevcut Lityum-iyon pil teknolojisinde 4 V’ları 
aşan potansiyel aralığında dayanabilecek ve pil performansını kullanım süresince muhafaza edebilecek 
elektrolit çözücülerine olan ihtiyaç hala devam etmektedir. Günümüzde kullanılan elektrolit sistemleri 
pil kapasitesi açısından gerekli şartları tam anlamıyla sağlamasa da, pil kapasitesinin her şarj-deşarj 
döngüsünde hızlı bir şekilde azalmasını geciktirici bazı katkı malzemelerinin kullanımıyla mevcut 
teknolojide yerini korumaktadır. Fakat yine de zamanla pil performansı yavaş ta olsa düşmektedir. Bu 
durumun çözülmesi veya en azından iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır.[1] 

Buna ek olarak, daha az akım yoğunluğuna sahip olsa da, çok daha uzun yıllar kapasitelerini koruyan 
ve lityum-iyon pillerinden daha güvenli olan lityum-polimer pillerine ilgi de gün geçtikçe artmaktadır. 
Bu tür pillerde klasik organik çözücüler yerine tuz çözme kapasiteleri yüksek olan poli(etilen oksit) 
veya türevleri yaygın olarak çalışılmaktadır. Bunlar arasında poli[bis(metoksietoksietoksifosfazen)] 
(MEEP) üzerinde en fazla çalışılan polifosfazen bazlı polimer elektrolittir. 

Borat esterlerin ise birçok endüstriyel uygulamalarının yanında, bazı türevlerinin Lityum-iyon 
pillerinde kullanımı da bilinmektedir.[1] Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak polimer türevleri kullanılmış 
olup, borat ester türevlerinin katkı veya çözücü olarak kullanıldığı çalışmalar sınırlı olsa da [2]borat 
ester yapısının Lewis asit merkezinin de katkısıylahem çözücülü hem de polimer elektrolitlerinde 
olumlu katkılar sağladığı bilinmektedir. 

Bu çalışmada, polar bir grup olan karbonat türevi kullanılarak sentezlenmiş yeni bir borat ester 
(tris((2-okso-1,3-dioksolan-4-il)metil) borat) hem elektrolit çözücüsü hem de katkı olarak 
incelenmiştir. Bu yeni borat esterin hem elektrolit içerisinde hem de bir polimer elektrolit çözücüsü 
olan MEEP içerisinde iyon iletkenliğine katkısı empedans spektroskopisi yardımıyla belirlenmiştir. Bu 
şekilde iyon iletkenliğinin daha da iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Buna ek olarak hazırlanan 
elektrolitlerinin temel elektrokimyasal özelliklerinin (lityum transfer sayısı, lityum referans 
elektrotuna karşı elektrokimyasal dayanıklılığı gibi) ve son olarak gerçek bir katot kullanılarak farklı 
şarj-deşarj sürelerinde pil performansına katkılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Lityum-iyon pil, borat ester, empedans spektroskopisi, iyon iletkenliği 

Kaynaklar: 

[1] Wakihara, M.; Nakayama, M.; Kato, Y.“Lithium Ion Rechargeable Batteries”, Wiley, 213-255 (2010). 
[2] Karatas, Y.;Kaskhedikar, N.;Burjanadze, M.;Wiemhöfer, H.-D.“Macromol. Chem. Physic.”207 (4),419-425, 
(2006).  
 
* Bu çalışma TÜBİTAK (Proje No: 114Z472) ve Üniversite BAP birimi (Proje No: PYO-FEN.4001.14.002) 
tarafından desteklenmiştir. 
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Amino Asit İçeren Akrilat Kopolimerlerinden Kriyojel Eldesi 
Ve Bu Kriyojellerin İmmunogobulin (IgG) Saflaştırılmasında 

Kullanılması 
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Bağışıklıkla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi için insan plazmasından immünoglobülinlerin 
saflaştırılması (IgG) önemlidir. Üstelik insan plazmasından IgG saflaştırılması;  bağışıklık sistemi 
bozuklukları, aşılama ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır[1]. IgG 
saflaştırılmasında HPLC, boyut dışarlama, iyon-değişim, hidrofobik etkileşim, hidroksiapatit, ve 
tiyofilik kromotografi gibi farklı kromotografik yöntemler kullanılmaktadır[1]. Son zamanlarda makro 
gözenekli çapraz bağlı polimerler (kriyojeller) birçok ayırma ve saflaştırma işlemlerinde 
kullanılmaktadır. Bu hazırlanan makro gözenekli monolitik kolonlar, kriyojeller 5-100 µm arasında 
değişen gözenek boyutları ile farklı özellikler göstermektedir[2, 3]. 

Bu çalışmada; akriloilamidofenilalanin (AAPA) ve metakriloilamidofenilalanin (MAPA) ve 
metakriloilamidotriptofan (MATryp) komonomerleriakriloil klorür ve metakriloil klorür ile fenilalanin 
(PA) (veya triptofanın) reaksiyonundan sentezlenmiştir. Sentezlenen bu AAPA (MAPA veya 
MATryp) komonomerleri,  HEMA ve akrilik asit (AAc) (ya da akrilamid (AAm)) kullanılarak farklı 
kriyojeller hazırlanmıştır. Fenilalanin (veya triptofan) ihtiva eden bu kriyojellerin karakterizasyonunda 
FTIR,1H-NMR ve elementel analiz ile yapı analizi, SEM ile morfolojik karakteristikleri, BET analizi 
ile spefisifik yüzey alanı ölçümleri yapılmıştır. Akrilatkomonomerleri ve amino asit içeren bu  farklı 
kriyojeller IgG adsorpsiyonunda kullanıldı. Adsorpsiyon değerleri immunolojik (ELISA ve 
nefolometrik) yöntemler ile belirlendi.   

Anahtar Kelimeler:Kriyojel, IgG saflaştırılması, fenilalanin, nefolometre, ELISA  

 

Kaynaklar   

[1] Özkara, S., Yavuz, H., Denizli, A. J ApplPolymSci89: 1567–1572, 2003 
[2] Yılmaz, F., Bereli, N., Yavuz, H., Denizli, A., Biochemical Engineering Journal, 43, 272, 2009. 
[3] Okay O. Prog. Polym. Sci. 25,  711–779, 2000. 
 

* Bu çalışma TUBITAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı ve 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir.  

 

 

 

 

S26



   

 

– 37 – 
 

Uyarıya Duyarlı Polimer Nanoyapıların Buhar Fazında Sentezi ve 
Kontrollü Geri Salınım Uygulamaları 
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Uyarıya duyarlı polimerler sıcaklık ve pH gibi ortam koşullarının değişmesi sonucu fiziksel 
özelliklerini değiştirebilen sistemler olup, bu özellikleri sayesinde kontrollü ilaç salınımından, 
kimyasal sensörlere kadar birçok farklı alanda yaygınca kullanılmaktadırlar. Özellikle bu 
polimerlerden sentezlenmiş nanoyapılar, yüksek yüzey alanı / hacim oranları sayesinde molekül 
depolama ve filtreleme gibi uygulama alanlarında tercih edilmektedirler. Ancak uyarıya duyarlı 
polimerlerin, işlevsel gruplarını kaybetmeden nano boyutlarda sentezlenmeleri deneysel zorluklar 
taşımaktadır. 
İşlevsel polimerlerin buhar fazında sentezini içeren teknikler, gerek hassas altlıkların kaplanabilmesi 
gerekse çevreye zararlı çözücülerin işlemde yer almaması sebebiyle son yıllarda sıkça kullanılmaya 
başlanmıştır. Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi yeni bir teknik olup, çapraz bağlı ultra ince 
polimer filmlerin yüzeylere kaplanabilmesini sağlamaktadır. Açı korur kaplama imkanı pürüzlü 
yüzeylerin eşit kalınlıkta kaplanarak, nanoyapıların sentezlenmesini de mümkün kılmaktadır. Bu 
sunumda öncelikle başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi tanıtılacak, polimerleşme sırasında 
aktif olan yüzey mekanizmaları ve sistem parametrelerinin bu mekanizmalar üzerindeki etkisi 
tartışılacaktır. Sunumun ikinci yarısında ise bu teknik kullanılarak polimer nanoyapıların elde edilme 
yöntemleri sunulacaktır. Elde edilen nanoyapıların, ortamın sıcaklık ve pH değerlerine bağlı olarak 
örnek molekülleri tutma ve tetikleme sonucu kontrollü geri yayma özellikleri gösterilecektir. Son 
olarak da buhar fazında polimer sentezleme tekniği kullanılarak elde edilebilecek farklı nanoyapılar 
tartışılacaktır.  
 

Anahtar Kelimeler:Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi, polimer nanoyapılar 

 
 
Şekil: (a) Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme tekniği deney düzeneğinin şematiği 
gösterilmektedir. (b) Buhar biriktirme tekniği ile sentezlenmiş sıcaklığa duyarlı polimer 
nanotüplerin elektron mikroskop görüntüleri gösterilmektedir. 

 
* Bu çalışma Avrupa Komisyonu, 7. Çerçeve Marie-Curie Burs Programı (PIRG08-GA-2010-277014) 
tarafından desteklenmiştir.  
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Kitosan, kitinin deasetillenmesinden elde edilen doğal ve biyo uyumlu bir polimerdir.İlaç salım 
sistemlerinde doğrudan, türevleri şeklinde ya da bir başka polimer ile birlikte kullanılmaktadır. 
Kontrollü ilaç salımı; kitosan jelleri, tabletleri, mikroküreleri ve mikrokapsülleri ile 
gerçekleştirilebilmektedir [1]. İlaç taşınım sistemleri için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de 
nanoparçacıkların oluşturulmasıdır. Nano parçacıklar boyutları açısından kanda daha uzun süre 
kalabilmekte ve kontrollü ilaç salımı için uygun bir matris oluşturabilmektedirler [2]. 

C vitamini, birçok fizyolojik fonksiyon için gerekli besin öğesidir. C vitamini, biyolojik, farmasötik ve 
dermatolojik çeşitli fonksiyonları olan suda çözülebilir bir vitamindir. Ayrıca C vitamini; DNA’ya 
zarar verebilecek reaktif oksijen türleri veya diğer serbest radikalleri nötralize ederek kanser riskini 
azaltabilen önemli bir anti-oksidandır [3]. 

Bu çalışmanın amacı C vitamini yüklü nano parçacıklar sentezlemek ve C vitamininin kontrollü 
salımını sağlamaktır. Nano parçacık oluşturmak için kitosan, iyonik çapraz bağlayıcı olarak 
tripolifosfat ve parçacık koruyucu olarak trehaloz, kullanılmıştır. Hazırlanan nano parçacıklar FTIR, 
XRD, SEM, TG/DTG ve DSC gibi yöntemlerle karakterize edilerek tanecik boyut dağılımı belirlenmiş 
ve In-vitro salım çalışmaları yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Kitosan, TPP, C vitamini, Kontrollü salım, Nano parçacık. 

 

 

Kaynaklar   

[1] Perera, U. M. S. P., & Rajapakse, N. “Chitosan Nanoparticles: Preparation, Characterization, and 
Applications”, Seafood Processing, 371-387, (2014). 
[2] Qi, L., Xu, Z., Jiang, X., Hu, C., & Zou, X. “Preparation and antibacterial activity of chitosan 
nanoparticles”,Carbohydrate Research, 339(16), 2693-2700, (2004). 
[3] Desai, K. G. H., &Park,H. J. “Encapsulation of vitamin C in tripolyphosphate cross-linked chitosan 
microspheres by spray drying”, Journal of Microencapsulation22, 179-192, (2005). 
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Yoğunluk Fit Edilmiş Coupled-Cluster Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve 
Etkin Programlanması 
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4-indisli iki elektron integrallerinin yaklaşık faktorizasyonu modern hesaplamalı kimyada hem 
hesaplamaları hızlandırmak hem de 4-indisli elektronlar arası itme integrallerinin (ERI) saklanması ya 
da oluşturulmasından kaçınmak için uygulanan bir yöntem olarak hızlı bir şekilde popüler olmaya 
başlamıştır. Bu amaçla uygulanan modern yaklaşımlardan birisi yoğunkuk fit edilmesi (DensityFitting, 
DF) tekniğidir. DF yöntemi literatürde bire çözümleme (Resolution of the Identity, RI)  yöntemi olarak 
da adlandırılmaktadır. DF yaklaşımı 4-indisli iki elektron integrallerinin 3-indisli tensörler cinsinden 
ifade edilmesine olanak sağlar. Böylece ERI tensörü için gerekli disk ya da bellek gereksinimi önemli 
ölçüde azaltılmış olunur. Ayrıca DF yönteminin oluşturduğu kimyasal hata ihmal edilebilecek kadar 
küçüktür. 

Son kırk yılda, Coupled Cluster (CC) yöntemlerinin moleküler özelliklerin teorik olarak 
hesaplanmasında oldukça güvenilir olduğu pek çok bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Tekli ve ikili 
uyarılmış coupledcluster yöntemi (Coupled-Cluster SinglesandDoubles, CCSD) Hartree-Fock 
yöntemine göre önemli iyileştirmeler yapsa da, pek çok kimyasal sistem için yüksek doğruluğa 
ulaşmak için üçlü uyarılmaların etkileri de en azından pertürbatif olarak dikkate alınmalıdır. 
Pertürbatif üçlü uyarılmalar içeren CCSD yönteminin [CCSD(T)] çoğu kimyasal sistemin moleküler 
özelliklerinin yüksek doğrulukta hesaplanmasına olanak sağladığı gösterilmiştir. Bu nedenle CCSD(T) 
yöntemi hesaplamalı kimyanın altın standartı olarak adlandırılır. Ancak yüksek maliyetinden dolayı 
CCSD(T) yöntemi sadece nisbeten küçük kimyasal sistemlere uygulanabilmektedir. Bu çalışmada DF 
yaklaştırması uygulanmış CC yöntemlerinin enerjileri ve analitik gradientlerinin geliştirilmesi ve etkin 
programlanması sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:Coupled-Cluster, CCSD, CCSD(T), Density-Fitting 

 
* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.  
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Termik enerji santrallerinde, rafinasyon ve petrokimya, çimento fabrikalarında, karbon dioksit çok 
yüksek miktarda üretilmekte ve çoğu kez atmosfere bırakılmaktadır. Bu durumda en önemli küresel 
sorunlardan birini teşkil etmektedir. Bu nedenle yeni sorbent materyaller ile CO2 yakalama 
teknolojilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada seçilmiş olan iki organik çözücü, 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD) ve 1,5-
Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN), lineer alkol grubundan 1-hekzanol ile ayrı ayrı bir araya 
getirilerek CO2 ile etkileşimleri kuantum mekanik yaklaşım vasıtasıyla teorik olarak incelenmiştir. 

Öncelikle her bir moleküle aiten düşük enerjili yapıları elde etmek için ön geometri optimizasyonları 
ve konformasyonel analizler yoğunluk fonsiyonel teorisi, DFT, tekniğiyle, B3LYP karma fonksiyonu 
kullanılarak, 6-31G(d) temel kümesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu adımı müteakiben, CO2 yakalayan bu 
iki organik çözücü TBD ve DBN’nin 1-hekzanol ve CO2 ile oluşturduğu üçlü mekanizmalar enerji 
minimizasyonları ile ayrı ayrı incelenmiştir. Daha sonra, önceki basamaklarda elde edilen sırasıyla 
optimize olmuş yapılarımızın ve oluşturduğumuz üçlü sistem geometrilerinin, potansiyel enerji 
yüzeyinde gerçek minimum olduklarını doğrulamak için, titreşim frekans analizi hesabı yapılmış ve 
teorik FTIR spektrumları da elde edilmiştir. 

Oluşturulan sistemin reactif, ürün, geçiş durumu (transitionstate) yapılarının bağ uzunluğu, bağ açısı 
ve dihedral açı tabloları oluşturulup toplam enerji tablosu yardımı ile aktivasyon enerjileri tespit 
edilmiştir. Deneysel veri olarak aktivasyon enerjisi elimizde bulunan TBD/1-Hekzanol- CO2 
yapımızın, moleküler modelleme çalışmalarımızda elde edilen aktivasyon enerjisi ile uyumu 
incelenmiştir. Daha önce yapılan deneysel çalışmalardaki farklı çözücülerin aynı alkol ve CO2 ile 
reaksiyon mekanizmasının aynı olup olmadığı, hangi çözücünün bulunduğu mekanizmanın daha 
uygun mekanizma olduğunun öngörü çalışması tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda elde 
edilen sonuçların,CO2 tutucu organik sıvıların reaksiyon mekanizmalarının anlaşılması ile ilgili başka 
çalışmalara da ışık tutabileceği öngörülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:DBN, TBD, CO2Absorpsiyonu, DFT,Organik Çözücü  

 

*Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 213M390 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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Nematik Fazlar Üzerine Etkilerinin Lazer Konoskopisi ile İncelenmesi 
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Liyotropik sıvı kristal yapıları arasında en yaygın olarak literatürde incelenen nematik fazlardır. 
Bunun başlıca nedeni nematik fazların en küçük birimi olan misellerin lokal direktörlerinin belli bir 
yönde yönlenme eğilimlerinin olması ve bu nedenle de manyetik alana karşı duyarlılık 
göstermeleridir.  

Liyotropik nematik fazlarda misellerin belli bir yönde sahip oldukları yönlenme düzenleri üç farklı tip 
nematik fazın oluşmasına neden olur. Bunlar, her ikisi de tek eksenli olan diskotik (ND) ve kalamitik 
(NC) nematik fazlar ile çift eksenli (NB) nematik fazlardır. Bu fazlar arasında ND fazının optik ekseni 
manyetik alana dik yönlenirken, NC fazında optik eksenin manyetik alana paralel yönde yönlenmesi 
söz konusudur. NB fazları ise sahip oldukları iki farklı optik eksen nedeniyle diğer iki faza göre daha 
avantajlı konumdadır. Çünkü eksenlerden biri diğerinin yerine yönlenebildiğinden, manyetik alana 
karşı daha hızlı bir yönlenme gözlenir. Ayrıca, çift eksenli nematik fazların faz diyagramlarında 
kararlı ve geniş bir aralığa sahip olmasını sağlayan faktörlerin belirlenmesi de oldukça önemlidir. 

Bu çalışmamız kapsamında, üç farklı tip nematik faz elde edilmesi için liyotropik karışımların 
oluşturulmasında kullanılan yardımcı sürfaktant moleküllerin etkileri lazer konoskopisi 
ilearaştırılmıştır, Şekil. Bu amaçla, (a) farklı karbon zinciri uzunluğuna sahip uzun karbon zincirli 
alkollerinve (b) misel yüzeyine bağlanan karşı-iyonlarınfarklı nematik fazların oluşmasındaki rolü 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar bu iki parametrenin oldukça önemli olduğunu göstermiştir. Alkol 
molekülünün karbon zinciri uzadıkça NC fazı oluşumu gözlenirken, tersi durumda ND fazının oluşumu 
gözlemlenmiştir. Karşı-iyonların etkisi üzerine yapılan çalışmada isemisel yüzeyindeki sürfaktant grup 
ile karşı-iyon arasındaki kozmotrop-kozmotrop, kozmotrop-kaotrop veya kaotrop-kozmotrop 
etkileşimlerin önemli bir parametre olduğu saptanmıştır. NB fazının eldesi için sürfaktant baş grubu ile 
karşı-iyonun kaotrop ve/veya kozmotrop özelliklerinin birbirinden farklı olması gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:Liyotropik sıvı kristaller, tek eksenli nematik faz, çift eksenli nematik faz, lazer 
konoskopisi. 

 

 
Şekil. Lazer konoskopisi tekniğinden sıcaklık değiştirilerek elde edilen (a) ND, (b) NB ve (c) NC fazlarının 
kırınım desenleri. (d) Analizör (A), polarizör (P) ve manyetik alanın (H) yönleri. 

 

*Bu çalışma TÜBİTAK-2219, TÜBİTAK-1001 (113Z469) programları ve AİBÜ-BAP tarafından 
desteklenmiştir. 
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Hidrojen gazı, sahip olduğu enerji değeri, efektif maliyeti, ekonomik getirisi, çevreci, taşınabilir ve 
tamamen zehirsiz bir gaz olması nedeni ile geleceğin enerji taşıyıcısı olarak kabul edilmektedir. 
Hidrojen gazı değişik yöntemler ile elde edilebilmektedir. Ancak en uygun yöntem elektrolizdir. 
Elektrolizde kullanılan elektrotların pahalı olması ve sistemde var olan aşırı gerilimler bu yöntemin 
maliyetini arttırmaktadır. Bu dezavantajların giderilmesi için uygun anot ve katot geliştirme 
çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Bu çalışmada elektroliz sistemindeki aşırı gerilimleri düşürmek ve hidrojen gazı oluşum 
reaksiyonunun hızını artırmak amacı ile büyük yüzey alanına sahip karbon keçenin (C) yüzeyi CuMo 
ikili katalizörü ile kaplanmıştır (C/MoCu). Elektrotun yüzey yapısı taramalı elektron mikroskopu 
(SEM) ile incelenmiş, elektrot yüzeyinin kimyasal bileşimi ise enerji dağılımlı X-ray spektroskopisi 
(EDX) ile belirlenmiştir. Hazırlanan elektrotlar elektroliz sisteminde katot olarak kullanılmış ve 1 M 
KOH çözeltisinde hidrojen gazı üretimine katalitik etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, katodik akım-
potansiyel eğrileri ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre Mo ve Cu metallerinin C yüzeyine çöktürülmesi elektrotun hidrojen gazı üretimine 
katalitik etkisini arttırmaktadır. C yüzeyine Mo ve Cu bir arada çöktürüldüğünde ise elektrotun 
katalitik etkisi daha da artmaktadır. C/MoCu elektrot elektroliz sisteminde katot olarak kullanıldığında 
elektrotun hidrojen oluşumuna katalitik etkisi zamanla hemen hemen sabit kalmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler:Hidrojen Enerjisi, Elektroliz, Karbon Keçe, Molibden-Bakır Katalizörü. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

C/CuMo elektrotun SEM görüntüsü ve akım-potansiyel eğrileri 

 

Kaynaklar 

[1] Veziroğlu, T. N. andBarbir, F.,Hydrogen: thewonderfuel, Int. J. HydrogenEnergy,   17, 391-404, 1992. 
 
* Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BÜBAP)tarafından 
desteklenmiştir (Proje No: BAP-52-140-2013). 
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Hidrotermal Karbonizasyon ile in situC/TiO2 Sentezi, Karakterizasyonu 
ve Fotokatalitik Uygulamaları   
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Organik kirliliklerin ışık altında bozundurulması/giderimi çevre açısından bakıldığından oldukça 
yüksek öneme sahip bir araştırma konusudur. Ancak kullanılan fotokatalizörlerin özellikle TiO2’nin 
çeşitli kısıtlamaları söz konusudur. Uyarılma ile oluşan elektron-boşluk çiftlerinin yeniden birleşme 
süresinin çok kısa olması ve TiO2’nin 3,2 eV bant aralığı enerjisi ile gün ışığından sadece % 4-5 
oranında yararlanabilmesi bu konudaki araştırmalar için aşılması gereken en önemli kısıtlamalardır.  

Fotokatalizöre katkılama ve/veya foto uyarılma ortamına yardımcı indirgen/yükseltgen maddelerin 
eklenmesi gibi işlemler ile fotokatalizör verimi arttırılmış olmakla birlikte elde edilen sonuçlar büyük 
çaplı uygulamalar için hala yetersiz ve/veya oldukça pahalı kalmaktadır. Son yıllardaki araştırmalar 
fotokatalizörlere destek malzemesi olarak kullanılacak yapılar üzerine yoğunlaşmakta olup temel amaç 
hem bant aralığı enerjisinin görünür bölgeye kaydırılması hem de elektron-boşluk çiftlerinin yeniden 
birleşme süresinin uzatılmasıdır.  

Bu çalışmada C/TiO2 yapıları karbon temelli malzeme ve TiO2 arasındaki etkileşimin incelenmesi 
amacıyla aynı ortamda aynı anda (in situ) glikoz ve titanyum tetraizopropoksit kullanılarak 
hidrotermal karbonizasyon tekniği ile sentezlenmiştir. Elde edilen C/TiO2 fotokatalizörü kristal 
yapısının belirlenmesi için XRD, tanecik boyutunun belirlenmesi için TEM, yüzey alanının 
belirlenmesi için BET, ısıl kararlılığının belirlenmesi için TG, yüzeydeki bağlanmaların belirlenmesi 
için XPS, fonksiyonlu grupların analizi için FTIR, bant aralığı enerjisinin belirlenmesi için UV-Vis 
DRS teknikleri ile karakterize edilmiştir. Sentezlenen C/TiO2 yapılarının fotokatalitik özelliği metilen 
mavisi model kirliliğinin ışık altında renk giderimi model tepkimesinde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:C/TiO2, Fotokataliz, in situ sentez, TiO2, Karbon temelli destek malzemeleri 

 
 

 

* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 113Z365 kod numaralı proje ile desteklenmiştir.  
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Kaplama Tekniği Kullanılarak Nafyon Membran Elektrot 
Düzeneklerinin Yakıt Hücresi Performans Testleri 
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Bu çalışmada proton değişim membranlı yakıt hücrelerinde sıklıkla kullanılan platin katalizörün 
membran elektrot düzeneği oluşturulmasında alternatif olabilecek bir teknik olan ELP(ELP-
electrolessplating) kaplama tekniği üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Membran yüzeyi polipirol 
tabakası ile kaplanmış ve Pt’nin yüzeyde indirgenmesi sağlanmıştır. Bu yöntemin gaz difüzyon 
tabakasından dolayı meydana gelecek olan ekstra direncin ortadan kalkmasını ve yakıt hücresi 
performans değerlerinin arttıracağı düşünülmüştür. Ticari Nafyonmembran kullanılarak oluşturulan 
membran elektrot düzeneklerinin proton iletkenlik değerleri Solartron 1287-1296 kombinasyonu 
kullanılarak 4 noktalı teknikle belirlenmiştir. 5 cm2’lik yakıt hücresinde gerçekleştirilen performans 
testleri sonucunda 0.6 V hücre potansiyelinde 860mA/cm2 akım yoğunluğuna ve 0.53 W/cm2 güç 
yoğunluğuna ulaşılmıştır. Ticari olarak kullanılan Nafyon 117 membran kullanılarak klasik yöntemle 
hazırlanan membran elektrot düzeneğinde ise bu değerler 820mA/cm2 akım yoğunluğu ve 0.49 W/cm2 

güç yoğunluğu’dur. 

Anahtar Kelimeler:Pt katalizör, ELP tekniği, Kaplama, Yakıt hücresi, Nafyonmembran 

 

 
Şekil 1. Nafyonmembranların Hücre Potansiyeli-Akım Yoğunluğu ve Güç Yoğunluğu-Akım 

Yoğunluğu değişimi 

 

Kaynaklar  

[1] Tanaka, S., Shudo, T. “Corrugated mesh flow channel and novel microporous layers for reducing flooding 
and resistance in gaz diffusion layer-less polymer electrolyte cells”Journal of Power Sources,268, 183-193, 
(2014). 
[2] Rio, C., Morales, E., Escribano, P.G.“Nafion/sPOSS hybrid membranes for PEMFC. Single cell performance 
and electrochemical characterization at different humidity conditions” International Journal of Hydrogen 
Energy,39, 5326-5337, (2014). 
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Poliüretan Kaplamalı Galvanize Çelik Malzemelerin Korozyonuna Farklı 
Bağıl Nem ve Sürelerde SO2 Gazının Etkisi 
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ryildiz80@gmail.com, idehri@cu.edu.tr 

 

Metalin kendiliğinden çözündüğü yani korozyona uğradığı ortam herhangi bir sulu ortam ya da atmosfer 
olabilir. Atmosferde yürüyen elektrokimyasal korozyon “Atmosferik korozyon” olarak adlandırılır. 
Elektrokimyasal olarak koruyan galvanik kaplamalar ve fiziksel olarak koruyan bariyer kaplamalar vardır. 
Bazı kaplamalar her iki işlevi de görür. Metalik kaplamalar ile boyalar arasında doğru seçim, yapının inşa 
edileceği çevrenin koşullarının durumuna, yapının sahip olması gereken ekonomik ömrüne ve ileride 
gerekebilecek tekrar kaplama olasılığı gibi hususlara göre yapılır [1, 2]. 

Bu çalışmada atmosfere açık yapıtlarda kullanılan poliüretan kaplamalı galvanize çelik malzemelerde 
kaplamanın koruma performansı üzerine SO2 gazı etkisi laboratuvar koşullarında farklı bağıl nemliliklerde 
araştırılmıştır. Deneylerde kullanılan örnekler poliüretan kaplamak üzere teknik galvanize sacdan 5x10 cm 
boyutlarında kesilmiştir. Yüzey temizlendikten ilk önce washprimer (polivinilbutiral) denilen astar 
püskürtme (tabanca ile) yöntemiyle metal yüzeyine 10 m kalınlığında uygulanmıştır. Daha sonra son kat 
olarak astar üzerine 35-40 m kalınlığında püskürtme yöntemiyle poliüretan kaplanmıştır. Atmosferik 
korozyon test hücresinde gliserin+su karışımıyla istenilen değerde bağıl nemler ayarlanmıştır. Gliserin+su 
karışımı test hücrelerine konulduktan sonra bir gün beklenerek sıvı-buhar dengesinin kurulması 
sağlanmıştır. Örnekler test hücresine yatayla 45° lik açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Örnekler bağıl 
nemlilikleri %70, %80, %90 ve %100 e göre ayarlanmış test hücrelerinde 20, 40 ve 60 gün süreyle SO2 
gazı etkisinde bırakılmıştır. Test hücresinden çıkarılan örneklerin Elektrokimyasal İmpedans 
Spektroskopisi, Lineer Polarizasyon Direnci ve akım-potansiyel eğrileri elde edilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre poliüretan kaplamalar genel olarak %70 bağıl nemde koruyuculuğunu çok az 
kaybetmiştir ancak %80, %90 ve %100 bağıl nemliliklerde poliüretan kaplamanın koruyuculuğun bağıl 
neme bağlı olarak büyük oranda kaybolduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:Atmosferik Korozyon,Organik Kaplama, Poliüretan, EIS. 

 
Şekil 1. % 100 bağıl nemde SO2 etkisine maruz kalmış poliüretan kaplı galvanize çelik örneklerden elde 

edilen Nyquist diyagramları (a ) ve akım-potansiyel eğrisi (b)∆: 20, ○: 40  □: 60 gün ve -: fit. 

Kaynaklar  

[1] Yıldız R.,Dehri I., Protection of MetalsandPhysicalChemistry of Surfaces6 (2013)739–747. 
[2] Yıldız R.,Dehri I., ArabianJournal of Chemistry, xxx (2013) xxx-xxx. 
 
* Bu çalışmaya maddi desteği sağlayan Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür 
ederiz. (FEF2010D10). 
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Katı Oksit Yakıt Pilleri için Doğal Kayaçlardan Üretilen Cam-Seramik 
Contaların Ara-Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi 
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Katı oksit yakıt pilleri (KOYP), yakıtın kimyasal enerjisini doğrudan elektrik ve önemli miktarda ısı 
enerjisine dönüştüren elektrokimyasal cihazlardır. Bu sistemlerin başlıca problemi, yüksek sıcaklıkta 
elektrokimyasal tepkimeye giren gazların tepkimeye girmeden karışması ve/veya KOYP dizininin 
dışına sızmasıdır. KOYP’ler genel olarak 600-1000°C sıcaklıklarda çalıştığından, bu sıcaklıkta güvenli 
bir şekilde sızdırmayı tam olarak önleyecek conta malzemesinin kullanılması çok önemlidir. Cam-
seramikler, sahip oldukları genleşme katsayılarının KOYP hücre elemanlarıyla uyumunun yanı sıra 
yüksek sıcaklık dayanımları ve korozyon dirençleri ile de KOYP’ler için ideal bir sızdırmazlık 
elemanı olarak dikkat çekmektedirler. Bu çalışmada, doğal hammaddelerden KOYP için cam-seramik 
contalar üretilerek KOYP bileşenleri ile olan etkileşimleri ve ara yüzey özellikleri incelenmiştir. 
KOYP içinde bulunan Crofer APU 22 paslanmaz çelik ara bağlantı elemanı ile üretilen cam-seramik 
contalar termal uyum açısından olumlu sonuçlar göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: KOYP, Ara-yüzey, Cam-seramik, Sızdırmazlık 
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ROMP-Tabanlı Kendini Onarabilen Polimerik Sistemlerin Geliştirilmesi 
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Polimerik bileşikler ulaşım araçları (otomobiller, hava araçları, gemiler ve uzay araçları), yapı 
malzemeleri, elektronik ekipmanlar gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Fakat bu malzemeler 
mekanik, kimyasal, termal ve UV radyasyonu gibi faktörler veya bunların bileşimi sonucu zarar görür 
ve polimerik yapılarda deformasyona sebep olur. Bu deformasyonlar, polimerik yapının 
derinliklerinde, belirlenmesi ve fark edilmesi zor mikroçatlaklar şeklinde oluşur. Polimerik yapıda 
oluşan bu mikroçatlaklar yapının dayanıklılığını ve fiber özelliklerini değiştirmektedir [1]. Polimerik 
bileşiklerin uçak, savunma ve yapı sanayinde gittikçe artan uygulama alanları ile birlikte polimerik 
yapılarda görülebilen veya belirlenebilen yapısal hasarların tamiri için birçok teknik geliştirilmiştir. 
Fakat bu ticari onarım metotları malzemenin derinliklerindeki mikroçatlakların (microcrack) 
onarılmasında etkili değildir. Bu amaçla 2001 yılında mikrokapsül bazlı kendini onarabilen sistemler 
Sottos ve Moore tarafından geliştirilmiştir [2]. Bu spesifik yaklaşım, onarıcı ajanın 
mikroenkapsülasyonu ve katalizörün polimer matriksi içine yayılmasından oluşmaktadır. Bu 
çalışmada yüksek termal kararlılık ve fonksiyonel grup toleransına sahip rutenyum indeniliden bazlı 
metatez katalizörlerinin ROMP tabanlı kendini onarabilen sistemlerdeki etkinlikleri incelenmiştir. Bu 
katalizörlerin kullanılan epoksi-kürleştirici ajan ikili sistemleri ile büyük uyum gösterdiği ve bu 
sistemlerin hasar sonrası kendini %23 ile % 116 arasında değişen iyileşme oranlarında tamir ettiği 
tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: ROMP, Rutenyum, Kendini Onarabilen Polimerler 

 
Bu çalışmada kullanılan rutenyum indeniliden katalizörleri  

 

Kaynaklar   

[1] Wilson G. O., Caruso M. M., Reimer N. T., White S. R., Sottos N. R, Moore J. S., Chem. Mater. 20 3288-
3297 (2008) 
[2] White S. R., Sottos N. R., Geubelle P. H., Moore J. S., Kessler M. R., Sriram S. R., Brown E. N.,  
Viswanathan S.,  Nature 409, 794–797 (2001) 
 
 
* Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi tarafından BAB 01401601005 nolu proje ile desteklenmiştir.  
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Yeni Fonksiyonel Kitosan Bileşiklerinin Biyofilm Oluşumu Üzerine Etkisi
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Biyofilm, pek çok bakterinin su bulunan ortamlarda kendilerini dış etkenlerden korumak için protein, 
DNA ve polisakkaritten oluşturduğu yapışkanımsı bir tabakadır. Bakterilerin kendileri için iyi olan bu 
durum; vücut içi tıbbi uygulamalar, su arıtma sistemleri ve süt işletmeleri gibi pek çok alanda 
ekonomik zararlara ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır [1].  Son yıllarda yapılan çalışmalarda 
çeşitli bakteriler tarafından oluşturulan biyomateryallerde biyofilm oluşumu, yüzey modifikasyonu ile 
engellenmeye çalışılmıştır. Özellikle doğal bir polimer olan kitosan ve kitosan türevleri; fonksiyonel 
grupları, düşük toksisite, biyouyumluk, ekolojik ve biyobozunur gibi biyolojik ve fiziko-kimyasal 
özellikleri sayesinde antibakteriyel çalışmalardan, biyofilm çalışmalarına kadar oldukça fazla dikkat 
çekmiştir [2-5]. 

Bu çalışmada modifiyeli kitosan türevlerinin bakteriyel biyofilm oluşumuna etkisi incelenmiştir. RF 
rotatinghidrazin plazması ile kitosan üzerindeki amin grupları artırılarak, yapıya tiyofen grubu içeren 
karboksilik asit türevlerinin kimyasal yöntemle bağlanması sağlanmıştır. Kitosan yapısına, karboksilik 
asit gruplarının bağlanması FTIR, XPS ile aydınlatılarak özellikleri TGA/DSC ve SEM analizleri ile 
incelenmiştir. Elde edilen modifiyeli kitosan türevi yapıların elektrospin yöntemi ile nanofiberleri 
quartz kristal elektrotlar üzerine biriktirilerek, biyofilm oluşumu üzerine etkileri QCM tekniği ile 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Kitosan, plazma,elektrospin, QCM 

Kaynaklar  

[1]  Olsson, A.L.J.,Mei, H.C., Busscher, H.J., Sharma, P.K. ‘‘Influence of Cell Surface appendages on the 
bacterium− substrat uminterface measure dreal-time using QCM-D’’Langmuir,25, 1627-1632, (2008). 
[2] Jayakumar, R., Prabaharan, M., Nair, S.V., Tokura, S., Tamura, H., Selvamurugan, N. ‘‘Novel 
carboxymethyl derivatives of chitin and chitosan materials and their biomedical applications’’ Progress in 
Materials Science,55, 675–709, (2010). 
[3] Souza, H.K.S.,Campiña, J.M., Sousa, A.M.M., Silva, F., Gonçalves, M.P. ‘‘Ultrasound-assisted preparation 
of size-controlled chitosan nanoparticles: Characterization and fabrication of transparent biofilms’’Food 
Hydrocolloids,31, 227-236, (2013). 
[4] Shang, B.B., Sha, J., Liu, Y., Tu, Q., Li, M.L., Wang, J.Y. ‘‘Synthesis of a new chitosan derivative and assay 
of  Escherichiacoli adsorption’’ J. Pharm. Anal.,1, 39-45, (2011). 
[5] Sashiwa, H., Aiba, S. ‘‘Chemically modified chitin and chitosan as biomaterials’’Prog. Polym. Sci.,29, 887–
908, (2004). 

*Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü(Proje no: 3654-D2-
13) tarafından desteklenmiştir. 
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 “Alkalinasyon” Yöntemi Kullanılarak Poli(vinilidin florür) (PVDF) 
Esaslı Yeni Proton İletken Kopolimer Membranların Hazırlanması ve 
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Bu çalışmada, evrensel ve çok yönlü bir yöntem olan “alkalinasyon” yöntemi ve “grafting through” 
yaklaşımı kullanılarak poly(vinilidin florür) (PVDF) esaslı yeni proton geçirgen membranlar (PEM) 
sentezlendi ve karakterize edildi. Önce yapısında (-CH=CF-) çift bağları bulunan PVDF elde 
edildikten sonra, glisidil metakrilat (GMA) monomeri serbest radikal polimerizasyon yöntemi ile 
PVDF ana zincirine aşılanarak, poli(vinilidinflorür)-aşı-poli(glisidil metakrilat) (PVDF-g-PGMA) 
kopolimeri sentezlendi. Daha sonraki aşamada ise, poli(vinil fosfonik asit) (PVPA) homopolimeri 
sentezlenip, bir önceki aşamada sentezlenen PVDF-g-PGMA aşı kopolimeri ile farklı oranlarda 
karıştırılarak PVDF-g-PGMA kopolimerine PVPA homopolimerinin kimyasal olarak bağlanmasıyla 
poly(vinilidinflorür)-aşı-poli(glisidilmetakrilat)-aşı-poli(vinil fosfonik asit) (PVDF-g-PGMA-g-
PVPA(x)) aşı kopolimer membranları sentezlendi. Eneji Dağılımlı X-ışınları Spektroskopisi (EDS), 
1H-NMR ve FTIR spektroskopileri kullanılarak elde edilen bütün membranların bileşimi ve kimyasal 
yapısı analiz edildi. Sentezlenen membranların ısısal özellikleri ve termal dayanıklılıkları,termal 
gravimetrik analiz (TGA) ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ile belirlendi.Membranların 
proton iletkenlikleri impedans analizör cihazı ile ölçüldü. PVDF-g-PGMA-g-PVPA(20) membranı için 
nemli ortamda 100 oC’de maksimum proton iletkenlik değeri 0.034 S/cm bulunurken, aynı membran 
için nemsiz ortamda 150 oC’ dekimaksimum proton iletkenlik değeri 0.0023 S/cm ölçüldü. 

Anahtar kelimeler:PVDF, aşı kopolimerler, alkalinasyon yöntemi,proton geçirgen membran (PEM). 

 

Şekil 1 PVDF-aşı-PGMA kopolimerinin ve PVDF-aşı-PGMA-aşı-
PVPA(x) membranlarının sentez şeması. 

* Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2014-07-01-
KAP02 nolu proje çerçevesinde desteklenmiştir.  
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Dibenzo[a,c]fenazin ve Benzoditiyofen İçeren D-A sistemine Dayalı 
Konjuge Polimerin Sentezi ve Organik Güneş Gözesi Uygulamaları 

  
 

Ece AKTAŞa,*, Naime A. ÜNLÜa, Gönül HIZALANa, Şerife Ö. HACIOĞLUa, Ali ÇIRPANa,b,c,e, 
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Konjüge sistem içeren iletken polimerler, organik güneş gözeleri (OPV)1 ve organik ışık yayan 
diyotlar (OLED)2, elektrokromik camlar (ECD)3 uygulamaları üzerinde yaygın olarak çalışılmaktadır. 
Bu çalışmada 11-dibenzo[a,c]fenazine ve 4,8-bis(2-etilhekziloxy)benzo[1,2-b:4,5-b′]ditiyofenüniteleri 
içeren konjuge polimer (P-FDBPz) Stille kenetlenme reaksiyonu ile kimyasal olarak sentezlenerek 
organik güneş gözeleri uygulamasında kullanılmıştır. Elde edilen polimer1H-NMR, Jel Geçirgenlik 
Kromatografisi (GPC), TGA, DSC ile karakterize edilmiştir. Dönüşümlü voltametri tekniği 
kullanılarak, P-FDBPz polimerinin HOMO-LUMO enerji seviyeleri sırasıyla -5.11 eV, -3.41 eV ve 
optik bant aralığı 1.70 eV olarak bulunmuştur. Ayrıca ITO/PEDOT:PSS/P-FDBPz:PC[71]BM/Ca/Al 
cihaz konfigurasyonu kullanılarak güneş gözeleri yapılmıştır. Kısa devre akım yoğunluğu (Jsc) 3.55 
mA/cm2, açık devre gerilimi (Voc) 0.63 V, dolum faktörü (FF) %59 ve güç çevirim verimi (ƞ) %1.32 
olarak bulunmuştur.  
 

Anahtar kelimeler: Dibenzophenazine, Organik Güneş Pilleri 

 
Kaynaklar  
 
[1]Güneş S., Neugebauer H., Saricifci N. S.,Chem. Rev.,107, 1324−1338, 2007 
[2]Rathnayake H. P., Cirpan A., Karasz F. E., Odoi M. Y., Hammer N. I., Barnes M. D., Lahti P. M.,Chem. 
Mater., 19(13) 3265–3270, 2007 
[3] Balan A., Baran D., Toppare L.,Chem.Mater.,20, 9861,2010 
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Organik Güneş Pili Uygulamaları İçin Benzotriazol ve Kuinokzalin 
Yapıları İçeren Konjuge Polimer 
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Fosil kaynaklarının hızla tükenmesinden dolayı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan 
ihtiyaç günden güne artmaktadır. Güneş enerjisi çok bol olmasına rağmen, anorganik malzemelere 
dayalı güneş pillerinin optimizasyon çalışmalarına bağlı olarak üretimi pahalıdır. Anorganik güneş 
pillerine alternatif olarak organik güneş pilleri gösterilmektedir. Ucuz, hafif ve esnek olmaları, kolayca 
kurulmaları konjuge polimerlerin avantajlarıdır. Bunun yanında yapısal modifikasyonlar ile konjuge 
polimerlerin elektronik ve optik özellikleri ayarlanabilmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada organik 
güneş pillerinin aktif bölgesinde güneş ışığını absorbe etmek amacıyla benzotriazol ve kuinokzalin 
yapılarını içeren konjuge polimer sentezlenmiştir. Donör ve akseptör üniteleri Stille kenetlenme 
reaksiyonu ile kimyasal olarak  rastgele polimer elde etmek amacıyla polimerleştirilmiştir. Polimerin 
saflaştırılma işlemi Soxhlet ekstraksiyonu ile yapılmış ve dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak  
indirgenme ve yükseltgenme davranışları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan HOMO-LUMO enerji 
seviyeleri hesaplanmıştır. Polimerin spektroelektrokimyasal ve kinetik çalışmaları ile optik bant aralığı 
hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Benzotriazol, kuinkozalin, organik güneş pilli 
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Poli(etilenoksit) İletken Polimerinde Tutuklanan Tirosinaz Enzimi 
Tarafından Başlatılan L-Dopa Sentezi 
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1-3,4-Dihidroksi fenilalanin (L-Dopa): dopamin ön maddesi olarak ve Parkinson hastalığının tedavisi 
için tercih edilen bir ilaç olmuştur [1]. Bu çalışmada, L-Dopa sentezi için tirosinaz tutuklanmış tiyofen 
başlıklı poli(etilenoksit)/polipirol(PEO-ko-polipirol) ve 3-metiltiyenil metakrilat-ko-s-vinilbenziloksi 
poli (etilenoksit)/polipirol (MP-ko-polipirol) iletken polimerleri kullanıldı. PEO-ko-polipirol ve CP-
ko-polipirol elektrokimyasal olarak sentezlendi ve elektropolimerizasyon sırasında iletken 
polimerlerin tirosinaz yakalaması sağlandı.  L-Tirozin, L-DOPA sentezi için alt-tabaka olarak 
kullanılmıştır. PEO-co-polipirol ve CP-ko-polipirol kullanılarak tasarlanan biyosensörlerde enzimin 
maksimum reaksiyon hızı (Vmaks), sırasıyla 0.007 ve  0.012 μmol/ (dak. elektrot), Michaelis Menten 
sabiti (Km) sabitleri ise sırasıyla 3.4 ve 9.2 mM olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ayrıca 
biyosensörlerin en uygun kullanım sıcaklığı ve pH’sı, tutuklanan enzimin raf ömrü de incelenmiştir 
[2].  

Anahtar Kelimeler: Elektropolimerizasyon, Biyokataliz, L-Dopa sentezi. 

 
Şekil  Tirosinaz enziminin iletken kopolimerlerinde tutuklanmasının şekilsel gösterimi 

 

 

Kaynaklar 

[1] Sutherland, T.D., Horne, I., Weir, K.M., Coppin, C.W., Williams, M.R., Selleck, M. R., Russell, J., 
Oakeshott, J.G. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 31, 817–821, (2004).  
[2] Yildiz, H.B.,  Caliskan, S., Kamaci, M., Caliskan, A., Yilmaz, H. “l-Dopa synthesis catalyzed by tyrosinase 
immobilized in poly(ethyleneoxide) conducting polymers”, International Journal of Biological Macromolecules 
56, 34– 40, (2013)  
 
* Bu çalışma 109T439 numaralı proje ile TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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Yeni Platin (0) Nanokatalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve 
Dimetilamin-Bor (DMAB) Dehidrojenasyonu ile Alkol Oksidasyon 

Reaksiyonları ve Katalitik Uygulamaları 
 

Birgütay ŞAHIN, Hakan SERT, Betül ÇELIK, Esma ERKEN, Fatih ŞEN* 
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Yeni platin nanoparçacıklı elektrokatalizörler doğrudan alkol yakıt pilleri için başlangıç materyali 
olarak PtCl4, sürfaktan olarak amin bazlı organik yapılar (Dimetilamin-boran (DMAB)) kullanılarak 
sentezlenmiştir. Hazırlanan katalizörlerde metalin yükseltgenme basamağı tayini için X-ışını 
Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), kristal yapı ve boyut tayini için X-ışını Kırınımı (XRD),  yüzey 
morfolojilerinin tayini için Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve parçacık boyutları tayini için 
Geçirmeli Elektron Mikroskobu (TEM) gibi karakterizasyon teknikleri kullanıldı. Ticari katalizörlerin 
hazırlanan nanokatalizörlerle alkol yükseltgenme tepkimesi açısından kıyaslanabilmesi amacıyla 
elektrokimyasal tekniklerden dönüşümlü voltametri (CV) kararlılık ve aktivite ölçümleri için 
kullanıldı ki ticari katalizörlere göre çok daha yüksek aktivite ve kararlılık tespit edildi. Bununla 
birlikte pürüzlülük faktörü (Rf), kimyasal yüzey alanı (CSA), elektrokimyasal yüzey alanı (ECSA), 
yüzeydeki % Pt miktarı ve Pt(0)/Pt(IV) oranının katalitik aktiviteye etkisi başarı ile incelendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Hidrojen Depolama, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Doğrudan Alkol Yakıt 
Hücreleri (DAFCs), Platin Nanoparçacıklar, X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi. 

 

 
Çıplak Pt nanopartiküllerin sürftaktan DMAB ile H depolaması 

 

Kaynaklar 

[1] Zhou WJ, Zhou B, Li WZ, Zhou ZH, Song SQ, Sun GQ, Xin Q, Douvartzides S, Goula M, Tsiakaras P, J. 
Power Sources, 2004,126:16. S. Singh,  J. Datta, J.  Materials Science, , 45, 3030-40 (2010). 
[2] Liu Z., Ling X.Y., Su X., Lee J.Y., J. Phys. Chem. B, 108, 8234-8240 (2004) 
[3] Prabhuram J., Wang X., Hui C. L., Hsing I-M., J. Phys. Chem. B, 107, 11057-11064 (2003). 
[4] Şen F., Gökağaç G., J. Phys. Chem. C, 111, 1467-1473 (2007). 
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RGO/PPy/ZnO Modifiye Camsı Karbon Elektrot ile Yüksek Hassasiyette 
Dopamin, Askorbik Asit ve Ürik Asitin Eş Zamanlı ve Bireysel Olarak 

Tespit Edilmesi 
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Günümüze kadar camsı karbon elektrotların modifiyesi ile hazırlanan elektrokimyasal sensörler birçok 
biyomolekülün tespitinde kullanılmıştır. Bu çalışmada hazırlanan sensör, dopamin biyomolekülünün 
tespitinde kullanılmıştır.  Dopamin (DA)  beyinde bir nörotransmitter ve kimyasal bir haberci gibi 
hareket eden katekolamindir. Biyolojik sistemlerde, DA normal konsantrasyon aralığı 10-8 10-6 M 
arasındadır. Beyindeki DA nın anormal sevilerinin, Parkinson hastalığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite 
bozukluğu (ADHD) ve Huntington hastalığı gibi nörolojik ve nörodejeneratif hastalıkların ciddiyetine 
ve ilerlemesine sebep olduğu bilinmektedir. Bu yüzden DA’nın hassas olarak algılanmasını sağlayacak 
yeni nesil sensörlere ihtiyaç vardır. İhtiyaç doğrultusunda bu çalışmada RGO/PPy/ZnO/GCE modifiye 
elektrot hazırlanmıştır ve yapılan çalışmalar sonucu sensörün tayin sınırı 10-3 M olarak hesaplanmıştır. 
Hazırlanan sensörün karakterizasyonu,  X Işını Kırınımı (XRD), Taramalı Elektron Mikroskobu 
(SEM), Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (F-TIR) ile, duyarlılığı ve seçiciliği ise Dönüşümlü 
Voltametri (CV), Diferansiyel PulsVoltametrisi (DPV) ve Kronoamperometri (CA) gibi teknikler ile 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dopamin, Taramalı Elektron Mikroskobu, Elektrokimyasal Sensörler, 
Diferansiyel PulsVoltametrisi 

 

 
 

Hazırlanan Sensör Uygulamasının Şematik Gösterimi  
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Yeni Desteksiz Pt(0)Nanokatalizör Kullanarak Kimyasal Hidrojen Gazı 
Depolaması Yüksek, Düşük Maliyete Sahip ve Katalitik Aktivitesi Yüksek 
Olan Dimetilamino-Boranın(DMAB)Kullanılmı ve Alkol Yakıt Pillerinde 

Uygulanabilirliğinin Araştırlması 
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Günümüzde insan popülasyonun artması ile enerjisi ihtiyacı da artmaktadır. Bu enerji kaynaklarının 
başında fosil kaynaklı yakıtlar gelmektedir. Bu fosil yakıtların sınırlı oluşu ve reaksiyon sonucu 
çevreye zararlı gazlar vermesi gibi nedenlerden dolayı yeni yakıt pili kaynaklarının arayışına gidilmiş 
ve yeni yakıt pilleri içinde alkol yakıt yakıt pilleri en büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada başlangıç 
malzemesi olarak PtCl4 kullanılmasıyla hazırlanan platin destekli DMAB nano katalizörlerin metanol, 
etanol ve 2-propanol gibi alkoller üzerine elektro oksidayonu ve katalitik aktivitesi incelendi. 
Hazırlanan nanokatalizörlerin ticari katalizörlerle kıyaslana bilmesi amacıyla dönüşümlü voltametr 
(CV) ve kronoamperometri (CA) gibi elektrokimyasal teknikler kullanılarak karalılık ve aktvite tayini 
yapıldı. Hazırlanan bu katalizörleri karakterize etmek için X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), 
X-Işını Kırınımı (XRD), Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM) ve Geçirmeli Elektron Mikroskobu 
(TEM) gibi teknikler kullanıldı. Kimyasal yüzey alanı (CSA), kristal parçacık boyutları, 
elektrokimyasal yüzey alanı (ECSA), metalik platin oranları, yüzey morfolojileri ve pürüzlülük 
faktörleri (Rf) detaylı bir şekilde incelendi ve yüksek katalitik aktivite bu parametrelerle ayrıntılı bir 
şekilde açıklandı. Hazırlanan platin nanokatizörlerin 3-4 nm parçacık boyutuna sahip yüzey merkezli 
kübik ve metal nanoparçacık destek üzerinde homojen bir şekilde dağılmış yapıda oldukları sonucuna 
varılmıştır. Bu şekilde gelecekte hidrojen enerjisi ve alkol yakıt pilleri alanında önemli bir katalizör 
sentezlenmiş olup dünya üzerinde insan sayısının her geçen gün artması ile enerji ihtiyacına önemli bir 
katkı sağlanacağı kanısına varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hidrojen Enerjisi, Nanokatalizör, DMAB, Atomik Kuvvet Mikroskobu ve X-
Işını Elektron Spektrofotometresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. Pt(0) naokatalizör destekli DMAB’nin alkol indirgenmesi 
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Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler (MWCNT) ile Desteklenmiş Yeni Nesil 
NiO Nanoparçacıkların Glikoz Sensörlerinde Kullanılması 
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Diyabet hastalığının erken teşhisinde glikoz tayininin belirlenmesi için oldukça önemli olan 
elektrokimyasal sensörlerden enzimatik olmayan glikoz sensörleri hızlı ve etkili bir metottur. Glikozun 
oksidasyonunda glikoz oksidaz yerine yeni nesil metal nanoparçacıklar kullanılmıştır ve aktivitesinin 
oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Glikozun elektrooksidasyonu için camsı karbon elektrotla 
modifiye edilmiş çok duvarlı karbon nanotüp (MWVNT) ve NiO nanoparçacığı (GC/NiO/MWCNT) 
alkali sulu çözelti içerisinde dönüşümlü voltametri (CV) ve kronoamperometri (CA) kullanılarak 
incelenmiştir. NiO nanoparçacık, elektrokaplama metodu ile GCE/MWCNT yüzeyi üzerine 
dönüşümlü voltametri kullanılarak biriktirme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar camsı karbon elektrotla 
modifiye edilmiş Ni (II) oksit nanoparçacığı (GC/NiO) ile karşılaştırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (MWCNT), Ni (II) Oksit Nanoparçacık, 
Dönüşümlü Voltametri (CV),  Kronoamperometri (CA).  
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Dimetilamin-boranın (DMAB) Dehidrojenasyonu için Son Derece Etkili 
Katalizör Olan Vulcan XC-72 Üzerinde Desteklenen Platin (0) 

Nanoparçacıkların Hazırlanması ve Karakterizasyonu 
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Bu çalışmada DMAB’ ın dehidrojenasyonunda yüksek katalitik aktivite sağlamak için trioktilamin 
(TOA) bazlı platin nanoparçacıkları in-situ olarak hazırlandı. Hazırlanan nanoparçacıklar X-ışını 
Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), X-ışını Kırınımı (XRD), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve 
Geçirmeli Elektron Mikroskobu (TEM) gibi tekniklerin yardımıyla karakterize edildi. XRD ve TEM 
sonuçlarına göre katalizörün yüzey merkezli kübik yapıda, homojen bir şekilde dar bir boyut 
dağılımına sahip olduğu sonucuna varıldı. Hazırlanan nanokatalizör yardımıyla hidrojen çıkışı ilk 
dönüşüm frekansı 21.50 h-1 olarak hesaplandı. Daha da önemlisi Pt(0)/TOA nanokatalizörünün DMAB 
dehidrojenasyonu için izole edilebilir, şişelenebilir ve yeniden kullanılabilir olduğu belirlendi. Ayrıca 
aktivasyon enerjisi, aktivasyon entalpisi ve aktivasyon entropisi DMAB dehidrojenasyonu için 
sırasıyla 48.36 kJ mol-1, 45.82 kJ mol-1, -112.99 J mol-1 K-1 olarak bulundu.  

 

 Anahtar Kelimeler: DMAB, dehidrojenasyon, nanoparçacık, aktivasyon enerjisi, X-ışını Kırınımı 
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Jeffamine Çekirdekli Dendrimer-Kapsüllenmiş Metal Nanoparçacıkların 
Sentezi ve UV-Vis Karakterizasyonu 
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Jeffamine® T-403 çekirdekli bakır-dendrimer kapsüllenmiş metal nanoparçacık (Cu-DEMN) sentezi 
ve UV-Visile karakterizasyonunu bu çalışmanın öne çıkan temasıdır. Cu-DEMN’lerin sentezi için 
dendrimer yüzeyinin tris(tris(hydroxymethyl)aminomethane) veya karboksilik asit gruplarıyla 
modifiye edilerek gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen dendrimerler bilinen spektroskopik (IR, NMR, EA) 
yöntemlerle aydınlatıldıktan sonra Cu-DEMNetkilişmesi için UV-Vis spektroskopisinden 
faydalanılmıştır. 680nm d-d geçiş ve 270-300 nmliganttan metale yük transfer (LMCT) piklerinin 
kaybolması ve üstel bir şekilde monotik olarak artan bir bandın oluşması; dendrimer metal 
karışımlarının renginin maviden indirgenme sonucu altın sarısına dönüşmesine ek olarak, Cu-
DEMN’lerin başarılı bir şekilde sentezine kanıt olarak gösterildi (Şekil 1.). Jeffamine çekirdekli Cu-
DEMN’lerin UV karakterizasyon sonuçları daha önce literatürde rapor edilmiş olan etilen diamin 
çekirdekli Cu-DEMN nanoparçacıkların karakterizasyons onuçlarıyla iyi bir uyum gösterdeği gözlendi 
[1, 2]. Bu yeni sentezlenen metalodendrimerler, Heck reaksiyonu, hidrojenizasyon, oksidasyon, 
suzikicoupling gibi reaksivonlarda katalizör olarak kullanılabilmelerinin yanı sıra, birçok yarı iletken, 
soy metal, manyetik dendrimer nanokompozit, ve katalitik uygulamalar için kullanılabileceği umut 
verici bir malzeme olabileceği öngörülmektedir[3]. 

Anahtar Kelimeler: Poli(amidoamin) dendrimerler (PAMAMs),dendrimer kapsüllenmiş metal 
nanoparçacık (DEMN), Jeffamine, UV-Vis spektroskopisi 

 
Şekil 1.Cu-DEMN’lerin sentezinde renk ve spektrumda meydana gelen değişiklikler. (A) 
Sulu dendrimer çözeltisi, (B) Cu2+ dendrimer kompleks çözeltisi, (C) Cu-DEMNçözeltisi. 

Kaynaklar 

[1] Z.V. Feng, J.L. Lyon, J.S. Croley, R.M. Crooks, D.A. Vanden Bout, K.J. Stevenson, Synthesis and Catalytic 
Evaluation of Dendrimer-Encapsulated Cu Nanoparticles. An Undergraduate Experiment Exploring Catalytic 
Nanomaterials, Journal of Chemical Education, 86 (2009) 368. 
[2] M. Zhao, L. Sun, R.M. Crooks, Preparation of Cu Nanoclusters within Dendrimer Templates, Journal of the 
American Chemical Society, 120 (1998) 4877-4878. 
[3] L. Balogh, D.A. Tomalia, Poly(Amidoamine) Dendrimer-Templated Nanocomposites. 1. Synthesis of 
Zerovalent Copper Nanoclusters, Journal of the American Chemical Society, 120 (1998) 7355-7356. 

*Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. 
Proje Numaraları: 2011-01-02-KAP04, 2011-01-02-KAP05, 2011-01-02-KAP06 and 2012-01-02- DOP05. 

P9



    

 

– 59 – 
 

Zincir Ortasında Fotoaktif Grup Bulunduran Poli(kaprolakton)’nun 
Halka Açılması Polimerizasyonu (ROP) ve Klik Kimyası Yöntemlerinin 
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Halka açılması polimerizasyonu (ROP) halkalı bileşiklerin polimerizasyonu anlamında kullanılır. 
Doymamış halkalı eterler, halkalı esterler (laktonlar), halkalı imitler (laktamlar) ve halkalı aminler 
halka açılması polimerizasyonu (ROP)  ile polimerleşebilirler. [1]. 

“Klik kimyası” terminal asetilenler ve azidler arasında gerçekleşen reaksiyonların geneline verilen 
addır. Klik reaksiyonlarının tercih edilir olmalarının sebepleri arasında; makul reaksiyon koşullarında 
gerçekleştirilebilmeleri, yüksek verim alınabilmesi, yüksek seçicilik ile gerçekleşmeleri, fonksiyonel 
grup çeşitliliğine olanak sağlamaları, kısa reaksiyon sürelerine sahip olmaları ve kullanılan çözücülere 
karşı hassas olmamaları gösterilebilir. Klik reaksiyonlarının uygulama alanları kullanılacak polimer 
tiplerine bağlı olarak çeşitlendirilebilir [2]. 

Bu çalışmada, Halka açılması polimerizasyonu ve Klik kimyası yöntemlerinin birliştirilmesiyle 
aşağıda formülleri verilen zincir ortasında fotoaktif grup bulunduran poli(kaprolakton)  sentelenmiş 
ve karekterize edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Halka Açılması Polimerizasyonu, Klik Kimyası, Makrofotobaşlatıcı 

 

 
Kaynaklar  
[1] Johns, Db., Lenz, R.W. and Luecke, A., 1984. Lactones, in Ring-Opening Polymerization, 1, 464 Ivin K.J., 
Saegusa, T., Eds, Elsevier, London. 
[2] H.C. Kolb,M.G. Finn, K.B. Sharpless, Click chemistry: diverse chemical function from a few good reactions, 
Angew. Chem. Int. Ed. 40, 2004–2021, 2001 
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Elektronik Yapısı 
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2-Benzotiyazolinon NSAI (Hormon yapısı içermeyen) ilaçlara örnek teşkil eden analog bir molekül 
olup, analjezik aktiviteye sahip olması nedeniyle de ümit verici gruplardan biri olarak 
düşünülmektedir.  2-Benzotiyazolinon türevleri antibakteriyel, antikonvulsan, diüretik, antihistaminik, 
antiastmatik, antiaritmik, analjezik ve merkezi sinir sistemi depresanı gibi geniş bir biyolojik 
aktiviteye sahip heterosiklik bir halka sistemidir.1-4 2(3H)-Benzotiyazolinon türevi moleküllerin 
analjezik ve anti-inflamatuvar aktiviteleri içeren çeşitli biyolojik etkileri önceki çalışmalarda rapor 
edilmiştir.4 Bir molekülün tautomerik dengesi çözücünün H-bağı yapma kapasitesine ve çözücü 
polaritesine göre değişmektedir. Bu çalışmada ilaç öncüsü olan 9 farklı 2(3H)-benzotiyazolinon 
türevinin tautomerizm çalışması yapılmıştır. İncelenen moleküllerin asit, baz ve nötr ortamda 
elektronik geçiş mekanizmaları incelenmiştir. İncelenen moleküllerin keto formunda olduğu elektronik 
yapı yorumlarından belirlenmiştir.5-6 Asidik ve bazik ortamın tautomerik yapıya herhangi bir etkisinin 
olmadığı gözlenmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Tautomerik denge, 2(3H)-benzotiyazolinon, elektronik yapı.  

         
İncelenen moleküllerin geometrik yapısı, tautomerik yapıları ve 1. Molekülün nötr, asit ve baz ortamında 

elektronik absorbsiyon spektrumu. 

 
Kaynaklar   
[1] Şimşek, R.; Altas, Y.; Safak, C.; Abbasoğlu, U.; Özcelik, B. “Synthesis and Antimicrobial Activity of some 
2-(2-oxobenzothiazole-3) arylethanone Derivatives” II.Farmaco, 50(12), 893-894, (1995). 
[2] Uçar, H.; Cacciaguerra, S.; Spampinota, S.; Derpoorten, K.V.; Isa, M.; Kanyonyo, M.; Poupaert, J.H. “2(3H)-
benzoxazolone and 2(3H)-benzothiazolone derivatives: novel, potent and selective sigma1 receptor ligands” Eur 
J Pharm, 355, 267–273, (1997). 
[3] Önkol, T.; Dündar, Y.; Yıldırım, E.; Erol, K.; Şahin, M.F.  “Microwave-Assisted Synthesis of 1,3-
Benzothiazol-2(3H)-one Derivatives and Analysis of Their Antinociceptive Activity” Arzneimittelforschung 62, 
571-575, (2012). 
[4] Sıdır, İ.; Gülseven Sıdır, Y.; Berber, H. ”Acidity constant determination of novel drug precursor 

benzothiazolon derivatives including acyl and piperazine moieties” Spectro. Acta Part A, 111,  211-216, (2013). 
[5] Gülseven Sıdır, Y.; Sıdır, İ.; Berber H. “Spectroscopic Determination of Acid Dissociation Constants of N-
Substituted-6-acylbenzothiazolone Derivatives” J. of Phy. Chem. A, 115, 5112-5117, (2011). 
 
* Bu çalışma TÜBİTAK (108T192 nolu proje) tarafından desteklenmiştir.  
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4-Alkiloksi Benzoik Asit Sıvı Kristal Moleküllerin Taban ve Uyarılmış 
Durumdaki Dipol Momentlerinin Deneysel ve Teorik Olarak Belirlenmesi
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4EOBA, 4POBA ve 4BOBA sıvı kristal moleküllerin (Şekil 1) absorbsiyon ve floresans spektrumları 
farklı polariteye (ε = 1.84 – 78.36) sahip organik çözücülerde 250-800 nm dalgaboyu aralığında 
ölçüldü. Alkiloksi zincir uzunluğunun sıvı kristal moleküllerin absorbsiyon, floresans spektrumları ve 
solvatokromik davranışları üzerine etkileri tartışıldı. O-H…O hidrojen bağından dolayı dimer yapıda 
molekül içi yük transferi (ICT) gözlendi1. Monomer ve dimer yapıdaki 4EOBA, 4POBA ve 4BOBA 
sıvı kristal moleküllerin taban ve uyarılmış durumdaki dipol momentleri, çözücülerin dielektrik 
katsayısı ve kırılma indisi fonksiyonlarına bağlı olan solvatokromik metotlar kullanılarak belirlendi. 
Her iki formda da uyarılmış durumdaki dipol momentin taban durumdaki dipol momentten daha 
büyük olduğu görüldü. DFT-B3LYP, HF ve yarı-deneysel metotlarla hesaplanmış olan taban 
durumdaki dipol momentin moleküllerin dimer formdaki taban durumu dipol momenti ile uyumlu 
olduğu gözlenmiştir. Bu durum 4EOBA, 4POBA ve 4BOBA sıvı kristal moleküllerinin dimer 
formunda olduğunu göstermektedir. Moleküllerin HOMO-LUMO değerleri, çözücü kabul yüzeyi 
(SAS), moleküler elektrostatik potansiyeli (MEP) DFT-B3LYP yöntemi ile hesaplandı.  
 
Anahtar Kelimeler: Sıvı kristal, benzoik asit, dipol moment, solvatokromik kayma, DFT. 
 

 
 

Alkiloksi benzoik asit türevi sıvı kristal moleküller ve eksitasyon altında dimer formda meydana gelen 
molekül içi yük transferi. 

 
 
Kaynaklar   
[1] Jiang, Y.-B., “Concentration dependent dual fluorescence of 4-(N,N-dimethylamino)benzoic acid in 
chloroform” Spectrochimica Acta Part A, 55, 833-837, (1999). 
 
 
*Bu çalışma Bitlis Eren Üniversitesi BEBAP-2013.04 numaralı proje tarafından desteklenmiştir. 
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Yarı iletken nanopartiküller (NPs) sahip olduğu üstün elektronik ve optik özelliklerinden dolayı çeşitli 
uygulamalarda kullanılmaktadır. Bunlardan biri floroforlar ile floresans rezonans enerji transferi 
(FRET) proseslerinde kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra nanopartiküller sensörlerde, 
biyomolekülleri etiketlemede, lazerlerde, güneş enerjisi gibi pek çok alanda yaygın kullanımlarından 
dolayı araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Nanopartiküller büyük yüzey alanı-hacim oranına sahip 
olduğundan, enerji donör veya akseptörü olan organik moleküller nanopartikülün yüzeyine kolaylıkla 
adsorbe olurlar. Böylece,FRET verimi artmaktadır. 

ZnONPs’i kolay sentezi, düşük maliyeti, geniş ve ayarlanabilir emisyon bandı gibi avantajlarından 
dolayı pek çok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Fakat, FRET çalışmalarını çok önemli kılan 
UV-Vis bölgedeki geniş emisyon bandı hala tartışılmaktadır. Bu geniş emisyon bandının, iç veya dış 
kusurlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu kusurlar FRET mekanizması kullanılarak 
incelenmektedir [1,2]. 

Bu çalışmada, ZnONPs’i etanol de çöktürme yöntemi ile sentezlendi ve Pyronin Y (PyY) molekülleri 
ileetkileşimi floresans spektroskopisi ile incelendi. PyY konsantrasyon artışı ile ZnONPs 
emisyonlarının kuençleşerek enerjisini PyYdye bileşiğine transfer ettiği tespit edilmiştir. 
Kuençleşmenin, ZnONPs’nin eksiton halinden ziyade yapısında yer alan kusurlardan kaynaklandığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji transferi, Çinko oksit, Pyronin Y,  Floresans spektroskopisi 

 

 

Kaynaklar   

[1] Kumar, P. “Role of decoupled defect transitions of ZnO nanocrystals in energy transfer” Journal of 
Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 278, 46-52, (2014). 
[2] Beane, G.A. “Defect-Mediated Energy Transfer between ZnO Nanocrystals and a Conjugated Dye” The 
Journal of Physical Chemistry C,116, 3305-3310, (2012). 
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Karbon tabanlı yeni tip bir nanomateryali olan floresan karbon nanopartikülleri (C-dots veya CDs), 
eşsiz optik ve kimyasal özelliklerinden dolayı oldukça dikkat çekmektedir. C-dots biyogörüntüleme, 
optoelektronik cihazlarda, sensörlerde, antimikrobiyel aktivite çalışmaları ve fotokataliz gibi çeşitli 
alanlarda uygulama potansiyeline sahiptir. Bilinen organik boyalar ve yarı iletken kuantum nokta 
yapılarının aksine floresan C-dots, kararlı fotolüminesans, ayarlanabilir emisyon, kimyasal inertlik, 
suda çözünebilirlik, kolay işlevselleştirilebilme, iyi biyouyumluluk ve düşük toksisite gibi pek çok 
avantaja sahiptir. 

Son yıllarda, doğal başlatıcılar kullanılarak sentezlenen C-dots hazırlamak için çevre dostu yöntemler 
tercih edilir. Bu çalışmada kullanılan yaban mersini ucuz, kolay temin edilebilir ve yenilenebilir bir 
maddedir.  

Bu çalışmada, yaban mersininden yüksek floresansa sahip C-dots mikrodalga ve hidrotermal yöntem 
(otoklavda)ile sentezlenmiştir. Sulu çözeltideki C-dots konsantrasyon, sıcaklık, pH, uyarma dalga 
boyuna bağlı fotofiziksel özellikleri UV-Vis, floresans ve zamana bağlı floresans spektroskopi 
teknikleriyle incelendi. Böylece, çeşitli şartlar altında C-dots absorpsiyon ve floresans özellikleri 
belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: Karbon nanopartikülleri, floresans, hidrotermal yöntemler, mikrodalga 

 

 
 

 

Kaynaklar   

[1] Wang,Y. “Carbon quantum dots: synthesis, properties and applications” Journal of Materials Chemistry C, 2, 
6921-6939, (2014) 
[2] Huang, H. “One-pot green synthesis of nitrogen-doped carbon nanoparticles as fluorescent probes for 
mercury ions”  RSC advances, 3, 21691-21696, (2013). 
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Canlılığın devamı için temiz su kaynaklarına ihtiyaç vardır. Hızlı sanayileşme ve nüfus artışı sonucu 
temiz su kaynakları hızla kirlenmektedir. Özellikle, tekstil ve boya endüstrilerinin hızlı büyümesi 
sonucu açığa çıkan boya atıkları yer altı su kaynaklarını kirletebilmektedir. Bu kirletmenin sonucu 
insan yaşamı için pek çok zararlı etkiye neden olabilmektedir. Bu kirliliğin giderimi için basit, ucuz, 
çevre dostu, hızlı ve tekrarlanabilir yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin başında 
fotokatalitik degredasyon gelmektedir [1]. 

Bu çalışmada; organik bir kirletici modeli olarak metilen mavisinin (MB) fotokatalitik degradasyonu, 
grafen oksit-Fe3O4(GO-Fe3O4) nanokompoziti kullanılarak UV ışık altında deneysel olarak 
incelenmiştir. MB fotodegredasyonu üzerine GO-Fe3O4 nanokompozit miktarı, MB konsantrasyonu, 
UV ışığın dalga boyu, pH ve zaman etkisi incelendi. GO-Fe3O4 nanokompozitinin MB için mükemmel 
fotokatalitik aktivite gösterdiği belirlendi. Ayrıca, GO-Fe3O4 nanokompoziti oldukça kararlı olup 
manyetik olarak kolayca ayrışabildiğinden madde kaybı olmaksızın tekrar tekrar kullanılabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fotodegredasyon, GO-Fe3O4  Nanokompozitleri, Metilen mavisi 

 

 

 
 

 

Kaynaklar 

[1] Peik-See, T.,Pandikumar, A.,Ngee, L. H., Ming, H. N., Hua, C. C. “Magnetically separable reduced graphene 
oxide/iron oxide nanocomposite materials for environmental remediation” Catal. Sci. Technol.,4, 4396-4405, 
(2014). 
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Azid ve terminal alkin gruplarının bakır katalizörlüğünde Huisgen 1,3-dipolar siklokatılma 
reaksiyonları Klik reaksiyonlarının en iyi örneklerindendir. Bu reaksiyonlar temel olarak, oda 
koşullarında çözücü duyarlılığı olmadan bölgesel seçici olarak gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 
yüksek verim, yan ürün eksikliği, fonksiyonel gruplara karşı yüksek tolerans ve basit ürün izolasyonu 
gibi avantajları da vardır.Bu reaksiyonun başarısı, kararlı başlangıç malzemeleri olan azid ve terminal 
alkinler kullanılarak, özellikle malzeme bilimi ve biyoteknoloji alanlarında çok sayıda 
makromolekülün sentezlenmesi ile gözlemlenebilir [1]. Bu çalışmada bakır katalizliazid-alkin 
kenetlenme reaksiyonu ile yeni mPEG-g-PCL graft kopolimeri sentezlenmiştir. Ürünlerin 
karakterizasyonu spektroskopik yöntemler ve jel geçirgenlik kromatografisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Klik Kimyası, Bakır Katalizli, Azid-Alkin Siklokatılma, Graft Kopolimer  

 

 
Şema 1.Poli(mPEG-g-CL) graft kopolimer sentezi. 

 

Kaynaklar   

[1] Kolb, H.C.,Finn, M.G. and Sharpless, K.B.“Click Chemistry: Diverse Chemical Functionfrom a Few Good 
Reactions”AngewandteChemie, Int. Edition,40, 2004–2021, (2001). 
 
*Bu çalışma 2211-A Tübitak Yurtiçi Doktora Burs Programı tarafından desteklenmiştir. 
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Doğada önemli polimerlerin üretildiği tüm reaksiyonlar enzimlerle katalizlenmektedir [1]. Invitro 
polimer sentezinde ilk akım 1920’ lerde asitler, bazlar ve radikalik türlerin katalizör olarak 
kullanılmasıyla başlamıştır. İkinci akım ise 1950’ lerde geçiş metallerinin katalizör olarak 
kullanılmasıyla başlamıştır. Son yıllarda ise avantajları nedeniyle enzimatik polimerizasyon, yeni bir 
akım olarak ortaya çıkmış ve çok sık tercih edilen polimerleştirme yöntemleri arasına girmiştir [2]. 
Bunun esas nedeni, polimerleştirme esnasında kullanılan enzimin, gerek duyulan yüksek sıcaklık 
ihtiyacını ortadan kaldırması ve reaksiyonun oda sıcaklığında gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, çözelti 
ortamında radikalik ürün kalmaması nedeniyle insan sağlığına olumsuz etkileri azdır. Bu yöntem, 
çevre dostu bir yöntem olması, polimerin yapısı ve çözünürlüğünün reaksiyon koşulları değiştirilerek 
kontrol edilebilmesi, molekül ağırlığı kontrolü sağlaması ve yüksek termal kararlılığa sahip polimer 
elde edilebilmesi nedeniyle tercih edilmektedir [3]. Bu çalışmada, öncelikle fenoksi imin türevli 4-
(benzilamino)fenol monomeri kondenzasyon reaksiyonu ile sentezlenmiş ve monomerin kimyasal 
yapısı UV–Vis, FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR spektroskopileriyle karakterize edilmiştir. 
4(benzilamino)fenol’ün enzimatik oksidatif polimerizasyonu oksitleyici ajan ve katalizör olarak 
hidrojen peroksit varlığında HRP kullanılarak oda sıcaklığında değişik çözücü ve fosfat tamponlarında 
(pH: 3, 4, 5, 6, 7, 8) gerçekleştirilmiştir. Optimum şartlar belirlenmiştir. Çalışmalar koyu kahve renkli 
polimerin, çözücü olarak sulu etanolün kullanıldığı pH: 3 fosfat tamponunda başarılı bir şekilde 
sentezlendiğini göstermiştir. Poli[4-(benzilamino)fenol]’ün karakterizasyonu UV–Vis, FT-IR, 1H-
NMR, TGA/DTA, GPC analiz teknikleri ve tarama hızı çalışması yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enzimatik polimerizasyon, HRP, Yeşil kimya 
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laccasecatalyzedoxidativepolymerization of syringicacid”, Macromolecules29, 3053-3054, (1996). 
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Hızla değişen teknoloji ve teknolojinin hayatımızdaki yerinin artışı ile elektronik sektöründe üstün 
nitelikli materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Grafen mekanik sağlamlık, yüksek ısıl ve elektriksel 
iletkenlik, geniş yüzey alanı, yüksek elektron hareketliliği gibi üstün özelikleri ile dikkat çekmektedir. 
Bu üstün özellikleri sayesinde grafen; pil teknolojileri, led ekranlar, yeni sistem ve devre tasarımları, 
dokunmatik ekranlar gibi elektronik uygulamalarda, hafif, yüksek performanslı ve maliyeti düşük 
kompozit malzemelerin üretilmesinde çığır açacak niteliktedir. Grafen tabanlı kompozit üretiminde 
grafenin özelliklerini iyileştirici çalışmalar devam etmektedir[1-2]. Çalışmamızda; Grafen oksit 
Hummer metodu ile sentezlendi ve modifiye edildi. Modifiye GO çinko oksit (ZnO) 
nanopartiküllerinin varlığında, pirol (Py)ve 3-etilendioksitiyofen (EDOT) varlığında elektrokimyasal 
polimerizasyon metodu ile modifiye GO-iletken polimer-ZnO kompozit filmlerinin sentezi 
gerçekleştirildi. Kompozit filmlerin yapıları, FTIR ve UV-Vis spektroskopi yöntemleri ile karakterize 
edildi. Filmlerin yüzey yapıları ve yüzeydeki değişimler SEM ile karakterize edildi. Dönüşümlü 
Voltametri (CV) yöntemiyle elektrokimyasal özellikleri incelendi. Kompozit filmlerindeki Zn ve O 
varlığı EDX mapping ve EDX LineScan teknikleri ile belirlendi. Kompozit filmlerin iletkenlik 
değerleri dört nokta tekniği ile belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: İletken polimer, Modifiye GO, Nanokompozit, EDX mapping, ZnO 

 Saf PEDOT, Modifiye GO-ZnO-PEDOT kompozit filmlerinin SEM ve EDX Mapping görüntüsü 

 
Saf PPy, Modifiye GO-ZnO-PPykompozit filmlerinin SEM ve EDX Mapping görüntüsü 
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[2]Ebrahimi, F.,“Nanocomposites - New TrendsandDevelopments”, InTech,DOI: 10.5772/3389,2012 
 
 *Bu çalışma Niğde üniversitesi BAP birimi tarafından 2013/40 numaralı proje olarak desteklenmiştir. 
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FTO Yüzeyine Modifiye Pt Nanoparçacık Katkılı TiO2 Kullanılarak Sulu 
Ortamda Fotokatalitik ve Fotoelektrokatalitik Yöntemle Vanil Alkolden 
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Ticari TiO2 katalizörüne (Degussa P25) Pt  nanoparçacıkları foto-indirgenme yöntemiyle katkılanmış 
ve Pt katkılı TiO2(TiO2-Pt) elde edilmiştir. Sonra elde edilen TiO2-Pt flor katkılı indiyum kalay oksit 
(FTO) yüzeyine modifiye edilmiştir. Yüzeyi TiO2-Pt ile modifiye edilen FTO (FTO-TiO2-Pt) UV ışığı 
altında hem fotokatalitik hem de fotoelektrokatalitik sistemde vanil alkolden (VA) vanilin elde 
edilmesinde kullanılmıştır. FTO yüzeyine sadece TiO2 modifiye edilerek elde edilen elektrot (FTO-
TiO2) ile de aynı deneyler yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Deneyler her iki yöntemde de 0,50 
mM VA ve 50 mM Na2SO4 içeren organik çözücü içermeyen sulu çözelti içinde gerçekleştirilmiştir. 
Deneyler de 2 saat sonunda VA’nın dönüşümü ve vanilin seçiciliği % olarak hesaplanmıştır. Bu 
hesaplamalar için gerekli VA ve oluşan vanilin derişimi yüksek performanslı sıvı kromatografi 
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 

Fotokatalitik yöntemde; FTO-TiO2 kullanıldığında dönüşüm % 25 iken FTO-TiO2-Pt kullanıldığında 
% 31 değerine yükselmiştir. Seçicilik ise % 4,6 dan % 4,9 a çıkmıştır.  

Fotoelektrokatalitik yöntemde; FTO-TiO2 kullanıldığında dönüşüm (1,0 V ta) % 29 iken FTO-TiO2-Pt   
(1,0 V ta) kullanıldığında % 31 değerine yükselmiştir. Seçicilik değeri ise % 5,4 den % 6,4 değerine 
yükselmiştir. Ayrıca fotoelektrokatalitik sistemde 0,0 V ile 2,0 arasında farklı gerilim değerlerinde 
deneyler gerçekleştirilerek vanilin eldesinde dönüşüm ve seçicilik değerlerinin uygulanan 
geriliminden etkilendiği tespit edilmiştir. Dönüşüm ve seçicilik değerleri birlikte düşünüldüğünde 
fotoelektrokatalitik sitemde 1,0 V gerilim değerinin en uygun olduğu görülmektedir. 

Bu fotoelektrokatalitik sentez çalışmaları VA için farklı başlangıç derişimlerinde de çalışılmış, VA nın 
başlangıç derişim değeri arttıkça dönüşüm değeri düzenli olarak düşerken, seçicilik değeri artmıştır. 
Örnek olarak VA’nın 5,0 mM başlangıç derişimi değeri için % 9,3 dönüşüm ve % 8,2 seçicilik elde 
edilmiştir.  Bu sonuçlar Pt katkılama ile dönüşüm değerlerinde bir miktar artışın elde edildiğini ve 
ayrıca bu işlemin özellikle fotoelektrokatalitik sistemde vanilin seçiciliği değerini % 20 ye yakın bir 
oranda arttırdığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fotoelektrokataliz, Fotokataliz,Vanilin, Vanil alkol, Pt katkılı TiO2, FTO 
 
 

* Bu çalışma TÜBİTAK (Proje no: 113Z344) tarafından desteklenmiştir. 
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Esnek Tungsten Trioksit (WO3) Film Üretimi ve Elektrokromik 
Özelliklerinin İncelenmesi 
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Voltaj uygulanmasıyla tersinir ve gözlenebilir optik özellikleri (transmitans, absorbans, reflektans) 
değişen malzemelere elektrokromik malzeme olarak tanımlanmaktadır. Bu özellik sayesinde çeşitli 
uygulama alanlarında (elektronik görüntüler, akıllı ve yansıyan camlarda vb.) kullanılmaktadır. Son 
zamanlarda elektrokromik cihaza dayalı araştırmalar esnek substrat üzerine yoğunlaşmaktadır çünkü 
plastik substratın daha hafif ve daha esnek özelliklerinden dolayı cam iletken substratlara (ITO) göre 
daha avantajlıdır  [1, 2]. Bu çalışmada, PET/ITO/WO3/jel elektrolit/ITO/PET sistemi, her bir film 
tabakası mıknatıs saçtırma tekniği ile hazırlanarak elektrokromik cihaz dizaynı gerçekleştirildi ve 
karakteristik özellikleri incelendi. 
  
Anahtar Kelimeler: Esnek cihaz, Elektrokromik, WO3 

 

 
 

Şekil 1. Tek tabakalı elektrokromik cihaz 
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[2] Yan, Chaoyi, Kang, Wenbin, Wang, Jiangxin, Cui, Mengqi, Wang, Xu, Foo, Ce Yao, Chee Kenji Jiazhi, Lee, 
Pooi See. 'Stretchable and Wearable Electrochromic Devices' ACSNANO, 8, 316-322, (2014). 
 
 
* Bu çalışma TÜBİTAK 114M877 tarafından desteklenmiştir. 
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Elektrokromik tekstil, giyim, koruma, güvenlik veya modada esnek bir iletişim görüntüsü oluşturmak 
için önemli bir fırsat sunmaktadır [1]. Polietilentereflat (PET) yüksek saydamlık, iyi bir mekanik ve 
termal özelliklere sahip bir termoplastik polimer olarak bilinmektedir ve uygulama alanlarında esnek 
bir substrat olarak kullanılmaktadır [2,3].  

Bu çalışmada, elektroeğirme yöntemi ile Polietilentereflat (PET) nanolifler üretilmiştir ve elde edilen 
PET nanoliflerin mıknatıs saçtırma yöntemiyle iletken hale getirildikten sonra elektrokromik 
çalışmalarda, çalışma elektrotu olarak kullanılmıştır. İletken nanolif üzerine elektrokromik malzeme 
olan tungsten trioksit (WO3) mıknatıs saçtırma tekniği ile ince film olarak kaplanmıştır. Dizayn edilen 
tekstil bazlı cihazın elektrokromik özellikleri incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nanolif, Elektrokromik, WO3, PET  
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nanotubes' Polymer, 50, 872-880, (2009). 
[3] Wu, Chieh-Han, Shen, Hsiu-Ping, Don, Trong-Ming, Chiu, Wen-Yen. 'Fabrication of flexible conductive 
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fabric ssubstrate' Materials Chemistry and Physics,143, 143-148, (2013). 
 
 

* Bu çalışma TÜBİTAK 114M877 nolu proje tarafından desteklenmiştir. 
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Elektrokromizm, elektrokimyasal olarak başlatılan redox reaksiyonlarından dolayı, optiksel 
özelliklerdeki tersinir değişikliklerdir. Elektrokromik cihaz bazlı sistemler için birçok uygulama 
tasarlanmıştır, bunlardan bazıları ışık ve fazla ısıya karşı koruma camları, aynalar, optik filtreler ve 
gösterge panelleridir [1].Elektroeğirme tekniğinin, polimerlerin, inorganik malzemelerin ve 
organik/inorganik kompozitlerinnano yapılı liflerinin üretimi için kolay ve çok amaçlı bir yöntem 
olduğu gösterilmiştir [2]. Bu çalışmada, tungsten oksit(WO3)/PEDOT(poly(3,4-
ethylenedioxythiophene) kompozit bazlı nanolifler, elektroeğirme yöntemi ile hazırlanmıştır. 1-Butyl-
3-methylimidazolium tetrafluoroborate (BMIMBF4),1-butyl-3-methylimidazolium 
hexafluorophosphate (BMIMPF6), 1-butyl- 3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide 
(BMIMTFSI), ve 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide (BMPTFSI) 
iyonik sıvıları elektrolit olarak kullanılmıştır. Farklı iyonik sıvılar varlığında PEDOT/WO3 

hibritnanoliflerinin hazırlanması gerçekleştirilerek bu nanoliflerden elektrokromik cihazlar yapılmış, 
bu cihazların elektrokromik kontrast, renk verimi ve redox kararlılık parametreleri detaylı olarak 
incelenmiştir.  İyonik sıvı türünün nanolif oluşumuna ve cihaz performansına etkileri 
karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: PEDOT, tungsten oksit, nanolif, iyonik sıvı, elektrokromik cihaz 

 

PEDOT/WO3nanolif bazlı elektrokromik cihazın şematik gösterimi 
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Films,564, 1-38, (2014). 
[2] Nguyena T.A, Park S., Kim J. B., “Polycrystalline tungsten oxide nanofibers for gas-sensing 
applications”,Sensorsand Actuators B, 160, 549-554, (2011).  
 
* Bu çalışma TÜBİTAK 114Z321 nolu proje tarafından desteklenmiştir.  
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Son zamanlarda, konjuge yapılı sistemler, esnek ve uzun alifatik zincirler içeren Schiff bazı 
polimerleri üzerine yapılan araştırmaların sayısı hız kazanmıştır. Bu tip polimerler, elektronik, sıvı 
kristal, termal dayanım, yüksek mekanik güç, metal iyonları ile bağ yapabilme özelliklerinden dolayı 
özel malzemelerin sentezlenmesine yardımcı olmaktadır [1]. Bu polimerler için klasik sentez 
mekanizması öncelikle polikondenzasyon reaksiyonları temeline dayanır. Dialdehit ya da diketonlar 
diaminler ile kondenzasyon reaksiyonuna girerek Schiff bazı polimerlerini oluştururlar. Meydana 
gelen polimerlerin organik çözücülerdeki çözünürlükleri zayıf olmasına rağmen termal özellikleri 
oldukça iyidir ve birçok sahada kullanılmaktadırlar. Bu moleküllerin yapılarındaki konjugasyon ve 
çok sayıdaki aromatik heterosiklik halka nedeniyle termal dayanımları yüksektir. Bu tarz polimerler ve 
onların türevleri ferromanyetik materyallerde, kondüktörlerde, yeni kompozit ve fotoelektronik 
maddelerde, manyetik rezonans görüntülemede potansiyel parlaklık ayarlayıcı olarak kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada 4-hidroksibenzaldehit ile 1,4-ksilendibromürün DMF çözücü ortamında yer değiştirme 
reaksiyonu ile dialdehit bileşiği sentezlenip, bu bileşiğin etanol amin ile reaksiyonundan Schiff bazı 
elde edilerek, bunun aromatik dihalojenür bileşikleri ile tepkimeleri sonucunda poli(azometin-eter) 
bileşikleri elde edildi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR, UV-Vis spektral 
yöntemleri ile aydınlatılarak, termal özellikleri TG-DTG-DTA ve DSC analizleri ile belirlendi. 

Anahtar Kelimeler:  Poli(azometin-eter),  termal analiz, yüzey analizi. 

 
 

Karbazol içeren poli(azometin-eter)’in SEM görüntüsü 
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Konjuge bağ yapısına sahip aromatik yapılı poli(azometin)ler (veya poliiminler) de yarı iletken özellik 
göstererek polimerik ışık saçan diyotların (PLED) yapımında ve iyon sensörü olarak da 
kullanılabilmektedirler [1]. Poliester ve poliazometin sınıfından olan poli(azometin-ester)lerin termal 
dayanımlarının oldukça yüksek olduğu, farklı mezofazlarda yarı kristalin davranış gösterdikleri, optik 
geçirgenliklerinin yüksek olduğu bilgileri yer almaktadır [2]. Iwan ve arkadaşları tarafından yapılan 
çalışmada, sentezlenen poliesterler kuartz substrat üzerine ince film oluşturabilme özellikleri ve 25-
200 oC arasındaki çeşitli sıcaklıklarda termolüminesans özellikleri incelenmiştir. Poliesterlerin DSC ve 
POM (Polarize Optik Mikrograf) teknikleriyle mezomorfik davranışları araştırılmıştır. Tüm bu 
özellikler göz önünde bulundurulup bu çalışmada, sentezi planlanan ana zincire ester ve eter oluşumu 
ile bağlı dihalojenür grupları ile oluşturulan poli(azometin-ester)lerin termal, floresans, morfolojik 
özelliklerini nasıl değiştirdiğinin belirlenmesi amaç edildi.  Bunun için, monomere alifatik düz 
zincirdeki karbon sayısın etkisi, iki farklı sayıda eter köprüsü eklenmesinin ve benzen halkasnn farklı 
konumlanmanın polimerde oluşabilecek değişiklikleri UV-vis spektroskopisi, voltammetri (CV) 
tekniği, TG-DTA ve DSC ve SEM cihazları ile aydınlatıldı. 

 

Anahtar Kelimeler: poli(azometin-ester), termal analiz 

 

 

 

Kaynaklar 

[1] Kaya İ, , Yıldırım M. and Avcı A., ‘‘ Synthesis and characterization of a novel kind soluble,conjugated,and 
fluorescent chelate polymer containing fluorine ring in the backbone: optical,electrical and electrochemical 
properties’’ Synthetic Metals, 160, 911–920( 2010). 
[2] Sikora A. and Iwan A. , ‘‘AFM study of the mechanical wear phenomena of the polyazomethine with 
thiophene rings: Tapping mode, phase imaging mode and force spectroscopy’’High Performance Polymers,  24 
(3), 218-228 (2012). 
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Alifatik Etoksisilan Grubu İçeren İmin Polimerlerinin Sentezi ve 
Karakterizasyonu 
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Polisilanlar nisbeten genel bilinen organik polimerlerdir fakat onların iskeletleri silisyum atomu 
içermektedir. Ayırıcı optiksel ve elektriksel özellikler gösterirler. Başlıca endüstride silisyum karbür 
olarak kullanılırlar. Polifenoller ve türevleri, elektron yapı özelliklerinden dolayı çeşitli alanlarda 
kullanılmaktadır. Polifenoller, paramagnetizimde, yarı-iletkenlik, elektrokimyasal hücre ve yüksek 
enerjiye dayanıklılık gibi iyi özelliklere sahiptirler. Bu özelliklerden ötürü onlar, yüksek sıcaklıklara 
dayanıklı, termal kararlılığı olan, grafit madde, epoksi oligomer ve blok kopolimer gibi bileşenler 
hazırlamak için kullanılırlar [1, 2]. Polifenollerin halojen ve sülfür türevleri, batarya katodlarını 
biriktirici rolü gibi spesifik temizleyicilerin alev geciktirici özelliğe sahip kompozit maddeler 
hazırlamak için kullanılırlar. Polifenollerin Schiff baz temelli türevleri antimikrobiyal özelliklere de 
sahiptirler. 

Bu çalışmada, 4-hidroksibenzaldehit, 3,4-dihidroksibenzaldehit, 2-hidroksibenzaldehit, o-vanilin ve 2-
hidroksi-1-naftaldehitin oksidatif polikondenzasyon reaksiyonu ile polialdehit bileşikleri sentezlendi. 
Sonra her bir polialdehite (3-aminopropil)-trietoksisilan amini katılarak aşı polimerleri sentezlendi. 
Oksidant olarak sodyum hipoklorit (NaOCl) kullanıldı. Sentezlenen polialdehit ve poliiminlerin 
çözünürlük testleri; etanol, metanol, toluen, hekzan, aseton, THF, kloroform, DMF ve DMSO’ da 
gerçekleştirildi. Polialdehitlerin ve poliiminlerin yapıları, FT-IR, UV-Vis, 1H-NMR, 13C-NMR ve XPS 
spektrumlarıyla aydınlatıldı. Ayrıca polialdehitlerin ve poliiminlerin termal özellikleri, TGA, DTG, 
DTA ve DSC teknikleri ile belirlendi. Elde edilen bileşiklerin fotolüminesans (PL) özellikleri DMSO’ 
da ki çözeltilerinden belirlendi. Floresans ölçümleri değişik konsantrasyonlardaki çözeltilerde 
maksimum PL şiddetini elde etmek için optimum konsantrasyonlarda uygulandı. Sentezlenen 
polimerlerin iletkenlik özellikleri incelendi. Elde edilen polimerlerin sayıca ortalama molekül ağırlığı, 
kütlece ortalama molekül ağırlığı ve polidisperslik indeksi değerleri, büyüklükçe ayırma 
kromatografisi (SEC) ölçümlerinden belirlendi. Yüzey morfolojilerinin belirlemek için sentezlenen 
polimerlerin SEM görüntüleri alındı.  

Anahtar Kelimeler: Poliiminler, Oksidatif Polikondenzasyon, Alifatik Silan Polimerler.  

     

Kaynaklar 

[1] Kaya İ., Avcı A. Mater. Chem. Phys., 133, 269-277, 2012. 
[2] Buruiana E.C., Olaru M., Simionescu B.C. Eur. Polym. J., 38, 1079-1086, 2002.  
 

P25



    

 

– 75 – 
 

Sülfonil Grubu İçeren Schiff Bazı ve Poli(Azometin-Üretan)’ın Sentezi ve 
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Poliüretanlar, polimer dünyasının önemli bir sınıfı olup günlük hayatta tekstil, otomobil, boya ve 
kaplama endüstrisi, yapı malzemeleri, sentetik deri, elastomerik ekipman uygulamaları gibi birçok 
alanda kullanılmakta olup insan hayatını kolaylaştırmakta ve kaliteli hale getirmektedir. Literatürde, 
poliüretan sınıfından olan poli(azometin-üretan)’ların termal dayanımlarının oldukça yüksek olduğu, 
yarı kristalin davranış gösterdikleri, optik geçirgenliklerinin yüksek olduğu bilgileri yer almaktadır [1-
4].  

Bu çalışmada, 4-amino fenol ile sülfonil içeren daiminin reaksiyonundan Schiff bazı sentezlenip, 
di(feni-izosiyanat) ile tepkimesi sonucunda poli(azometin-üretan) bileşiği elde edildi. Sentezlenen 
poli(azometin-ester) ve Schiff bazının yapıları 1H-13C-NMR, FT-IR ve UV spektrumlarıyla 
aydınlatıldıktan sonra termal ve yüzey morfolojik özellikleri de TG-DTG-DTA, DSC ve SEM 
ölçümleriyle incelendi. Polimerin elektrokimyasal özellikleri döngüsel voltametri molekül ağırlığı ise 
SEC teknikleriyle belirlendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Poli(azometin-üretan), Poli(azometin-sülfon), polisülfon, termal analiz, döngüsel 
voltametri. 

 

Kaynaklar  

[1] Kaya İ., Avcı A. Mater. Chem. Phys., 133, 269-277, 2012. 
[2] Reddy K.R., Raghu A.V., Jeong H.M. Polym. Bull., 60, 609-616, 2008. 
[3] Buruiana E.C., Olaru M., Simionescu B.C. Eur. Polym. J., 38, 1079-1086, 2002. 
[4] Arukula R., Thota A.R., Rao C.R.K., Narayan R., Sreedhar B. J. Appl. Polym. Sci., 131, 9472-9484, 2014. 
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Asidik Ortamda Tiyofen Türevlerinin Yumuşak Çeliğin Korozyonuna 
İnhibisyon Etkisinin Elektrokimyasal ve Teorik Olarak İncelenmesi 
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İnhibitörleri belirlemek ve korozyon inhibitörleri olarak bileşikleri değerlendirmek için, araştırma 
çalışmaları daha çok organik bileşikler ve bunların inhibisyon etkisi ile yapısal özellikleri arasında 
ilişki üzerinde yoğunlaştırılmıştır [1,2]. Yapılan araştırmalarda, inhibisyon etkisi açısından, 
elektronegatif atomlara sahip (N, S, P, O gibi) [3], doymamış bağlar ( çift bağlar ya da üçlü bağlar 
olarak, vb) [4] ve fonksiyonel gruplar içeren heterosiklik yapıların daha etkin oldukları belirtilmiştir. 
Bu çalışmada, yumuşak çeliğin (YÇ) korozyonuna 0,1 M HCl çözeltisindeki farklı derişimlerde 
Tiyofen-3-asetik asit (3-THA) and Tiyofen-2-asetik asit (2-THA)’in inhibisyon etkisi araştırılmıştır. 
Bu amaçla, elektrokimyasal testler uygulanmış. Ayrıca, tiyofen türevlerinin optimize yapıları, Muliken 
yükler, moleküler orbital yoğunlukları ve ilgili parametreler kuantum kimyasal hesaplamalarla 
belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yumuşak çelik, korozyon, Tiyofen-3-asetik asit (3-THA), Tiyofen-2-asetik asit 
(2-THA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Yumuşak çelik için 0,1 MHCl(▲) içerisinde farklı derişimlerde3-THA (a) ve 2-THA(b)  
içeren çözeltilerde [5,0x10-4 M(□);1,0x10-3 M(■); 5,0x10-3 M(○); 1,0x10-2 M(●)]Nyquist eğrileri. 

 

Kaynaklar 

[1] Zhao P.,Liang Q., Li Y.,“Electrochemical, SEM/ EDS and Quantum Chemical Study of Phthalocyanines as 
Corrosion Inhibitorsfor Mild Steel in 1 mol/l HCl”, Appl. Surf. Sci., 252, 1596-1607, (2005). 
[2] Li W.H., He Q., Pei C.L., Hou B.R., “Experimental and theoretical investigation of the adsorption behaviour 
of new triazole derivatives as inhibitors for mild steel corrosion in acid media”, Electrochim. Acta., 52, 6386-
6394, (2007). 
[3] I.B. Obot, N.O. Obi-Egbedi, “Anti-corrosive properties of xanthone on mild steel corrosion in sulphuric acid: 
Experimental and theoretical investigations”, Current Applied Physics, 11, 382-392, (2011). 
[4] Singh A.K.,Quraishi M.A., “Investigation of adsorption of isoniazid derivatives at mild steel/hydrochloric 
acid interface: Electrochemical and weight loss methods”, Mater. Chem. Phys., 123, 666-677, (2010). 
 
* Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Fruktoz Çözeltilerinin Ozmotik Distilasyon Yöntemi ile Hidrofobik 
Kompozit Membranlar Kullanılarak Deriştirilmesi 
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Ozmotik distilasyon (OD); seyreltik çözeltilerdeki bileşenlerin hidrofobik mikrogözenekli membranlar 
kullanılarak hipertonik tuz çözeltisi (HTÇ) olarak adlandırabileceğimiz son derece derişik tuz çözelti 
yardımıyla ayrılması prosesidir [1]. Bu çalışmada fruktoz çözeltisinin OD ile deriştirilmesinde 
kullanmak üzere, Polisülfon-g-Polistiren aşı kopolimer ve selüloz / Poli(etilenteraftalat) (CV/PET) 
dokumasız (nonwoven) materyali kullanılarak faz dönüşüm yöntemi ile kompozit Polisülfon-g-
Polistiren / selüloz /Poli (etilenteraftalat) .( PSf-g-PS / CV/PET)membranlar hazırlandı [2]. Membran 
hazırlamada jelleşme periyodu sonrası çözücü-çöktürücü banyosuna daldırma yöntemi uygulandı. 
Besleme ve hipertonik tuz çözeltileri sirkülasyon hızları, besleme ve HTÇ derişimleri, sıcaklık ve 
aktarılan su kütlesine ve akı üzerine etkileri incelendi. HTÇ derişimi ve sıcaklık artışı ile akının arttığı, 
hipertonik tuz çözeltisi sirkülasyon hızındaki artışın akıyı önce artırdığı daha sonra azalttığı, HTÇ 
cinsinde en yüksek akı değerine Mg Cl2 kullanıldığında elde edildiği belirlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: Ozmotik Distilasyon, Polisülfon-g-Polistiren Aşı kopolimer, Fruktoz, Kompozit 
membran 
 
Kaynaklar  

[1] Warczok, J., Gierszewska, M., Kujawski, W., Güell, C., “Application of osmotic membrane distillation for 
reconcentration of sugar solutions from osmotic dehydration’’, Sep. Pur. Tech., 57: 425-429 (2007). 
 [2] Nady, N., Franssen, M. C. R., Zuilhof, H., Eldin, M. S. M., Boom, R., Schroën K., “Modification methods 
for poly(arylsulfone) membranes: A mini-review focusing on surface modification”, Desalination, 275: 1–9 
(2011). 
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Grafit Elektrot Üzerinde Elekrokimyasal Hidrojen Üretimi 

 
 

Derya KOÇAK, Merve İLHAN, Didem BALUN KAYAN 
 
 

Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, AKSARAY 
deryaatca@hotmail.com 

 

Günümüzde dünya enerji kaynaklarının büyük çoğunluğunu fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Ancak fosil 
yakıtların yanma ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. 
Enerji ihtiyacının giderek artışı ve fosil yakıt rezervlerinin tükenmesinden dolayı yenilenebilir 
alternatif enerji kaynakları arayışı birçok çalışmaya konu olmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarından 
hidrojen gazının insan ve çevreye herhangi bir olumsuz etkisinin olmaması, sınırsız bir şekilde 
üretilebilmesi ve enerji içeriğinin yüksek olmasından dolayı hidrojen gazı en önemli potansiyel enerji 
taşıyıcısı olarak kabul edilmektedir. Hidrojen gazı elektroliz yöntemi ile yüksek saflıkta elde 
edilebilmektedir. Ancak yüksek elektrik enerjisi tüketimi ve düşük verimlilik nedeniyle bu yöntem bu 
haliyle ekonomik bir yöntem olamamaktadır. Ayrıca elektrokimyasal sistemde oluşan aşırı gerilimler 
yöntemin maliyetini daha da arttırmaktadır. Bunun için düşük aşırı gerilimli, yüksek katalitik 
aktiviteye sahip uygun elektrot materyallerinin geliştirilmesi ve elektrot yüzey alanlarının 
arttırılmasıyla yöntemin uygulanabilirliği arttırılabilmektedir. 

Polianilin, polipirol, politiyofen gibi iletken polimerlerin, platin, paladyum, nikel, bakır gibi metallerle 
elde edilen matrislerinin hidrojen gazı oluşumu da dahil olmak üzere, birçok proseste iyi katalitik 
aktivite gösterdikleri bilinmektedir. 

Diğer taraftan kitinin deasetilasyonu sonucu elde edilen doğal bir biyopolimer olan kitosan son 
yıllarda araştırmacılar için ilginç bir materyal olarak yerini almaktadır. Yapısındaki çapraz bağlardan 
dolayı sulu ortamda oldukça fazla miktarda suyu yapısına alarak şişebilen kitosan bu şekilde hidrojel 
oluşturabilmektedir. Bilindiği gibi hidrojellerin zayıf elektriksel iletkenlikleri, iletken özellikteki 
polimerlerin ise mekanik olarak dayanıksız olmaları bu materyallerin uygulama alanlarını 
kısıtlamaktadır.  

Bu çalışmada sudan hidrojen elde etmek amacıyla maliyeti düşük, kolay temin edilebilir kalem grafit 
elektrot, kitosan içeren elektrolit ortamında polipirol iletken filmi ile kaplanmıştır. Polimer zincirlerine 
kitosanın katılmasıyla iletken ve mekanik dayanıklılığı yüksek kompozit filmler elde edilmiş, daha 
sonra hidrojen üretiminde yüksek katalitik aktivite gösterdiği bilinen platinin (Pt) elektrokimyasal 
olarak kompozit yapı üzerine nano boyutta ayrışması sağlanmış, elde edilen yapıların elektrokatalitik 
hidrojen üretiminde katalitik aktiviteleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrojen Enerjisi, İletken kompozit, kitosan, elektrokataliz 

 

 

* Bu çalışma TÜBİTAK (114Z315) tarafından desteklenmiştir. 
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Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Asidik Ortamda 
Fenotiyazin Grubu Yeni Bir Schiff Bazının Farklı Sıcaklıklarda Etkisi  
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Asidik çözeltilerin kullanımında metalik malzemeleri korozyondan korumanın en basit yöntemi ortama inhibitör 
eklemektir. Bunlardan biri de aldehit ve ketonların karbonil grubu ile primer aminlerin iminleşme 
reaksiyonundan oluşan Schiff bazı sentezidir [1,2]. Schiff bazları türedikleri aminlerden daha güçlü korozyon 
inhibisyonu gösterirler. Bu çalışmada, yeni sentezlenen Schiff bazının, (Z)–3–(Dimetilamino)–7–(2–hidroksi–5–
nitrobenzilidenamino) fenotiyazin–5–iyum klorür (SB) asidik ortamda yumuşak çeliğin korozyon davranışına 
inhibitör olarak etkisi, farklı sıcaklıklarda (298-328 K), 1,0 M HCl ve bu ortamlara 1,0x10–6 M–1,0x10–4 M SB 
ilave edilmiş çözeltilerde yarı logaritmik akım-potansiyel (potansiyodinamik polarizasyon) eğrileri çizilerek 
incelenmiştir. ikor değerlerinden hesaplanan inhibisyon etkinliği (% İE) değerleri; her sıcaklıkta derişim arttıkça 
ve her derişimde de sıcaklık arttıkça artmıştır. SB türetildiği amin olan Azür A’dan daha etkin inhibitör olmuştur 
[3]. Termodinamik parametreler (Kads, Go

ads, Ho
ads ve So

ads) ve kinetik parametreler (Ea
*) de hesaplanmıştır. 

SB moleküllerinin elektrot yüzeyindeki adsorpsiyonu Langmuir adsorpsiyon izotermine uymaktadır. Ho
ads ve 

So
ads değerleri arasında izokinetik bir ilişki gözlenmiştir. 1,0x10–4 M SB içeren ve içermeyen 1,0 M HCl 

çözeltilerinde 298 K’de 120 saat süreyle bekletilen elektrotların yüzeyleri SEM ve AFM teknikleriyle analiz 
edilmiş ve sonuçlar birbirleriyle uyumlu olmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, asidik korozyon, potansiyodinamik polarizasyon, SEM ve AFM. 

          
Şekil 1. 1,0 M HCl + 1,0x10–4 M SB’nin 298 K ve 328 K’de potansiyodinamik polarizasyon eğrileri 

Tablo 1. Schiff bazı için hesaplanmış adsorpsiyon parametreleri 

 
 
 
 
 
 

C (M) Ea
*(kJ.mol-1) 

0 (Kör) 63,7 
1,0x10-6 48,4 
5,0x10-6 49,2 
1,0x10-5 48,1 
5,0x10-5 36,5 
1,0x10-4 32,1 

İnhibitör/ 
T (K) 

Kads 
∆Gºads 

(kJ/mol) 

∆Sºads 
(J/mol K) 

∆Hºads 
(kJ/mol) 

Schiff bazı     
298 2010050 – 45,910 606 135 
308 4025765 – 49,229 121 –12 
318 2524615 – 49,593 15 –45 
328 2210922 – 50,791 288    44 

 

Kaynaklar  

[1] Kumar C.B.P., Mohana K.N. “Corrosion  inhibition  efficiency  and  adsorption  characteristics  of  some 
Schiff  bases  at  mild  steel/hydrochloric  acid  interface” Journal  of  the  Taiwan  Institute  of  Chemical  
Engineers, 45, 1031–1042, (2014). 
[2] Döner A., Altunbaş Şahin E., Kardaş G., Serindağ O. “Investigation of corrosion inhibition effect of 3-[(2-
hydroxy-benzylidene)-amino]-2-thioxo-thiazolidin-4-one on corrosion of mild steel in the acidic medium” 
Corrosion Science, 66, 278–284, (2013). 
[3] Özkır D., Kayakırılmaz K., Bayol E., Gürten A.A., Kandemirli F. “The inhibition effect of Azure A on mild 
steel in 1 M HCl. A complete study: Adsorption, temperature, duration and quantum chemical aspects” 
Corrosion Science, 56, 143–152, (2012). 

*Bu çalışma, Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FEB2010/14 no’lu proje ile 
desteklenmiştir. 
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Mavisinin Oksidasyonundaki Fotokatalitik Aktivitesi  
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Fotokatalitik oksidasyon sudaki organik kirliliklerin giderimi için ümit verici alternatif bir yöntem 
olarak bilinmektedir. Fotokatalitik oksidasyonun gerçekleşebilmesi için uygun dalga boyunda foton 
yayan ışın, katalizör yüzeyi (genellikle yarı iletken madde) ve güçlü bir oksitleyici ajana (genellikle 
oksijen) gerek vardır. TiO2 birçok yarı iletken içerisinde fotokatalitik prosese en uygun ve aktif yarı 
iletken olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, UV ışığı altında Metilen Mavisi (MB) boyar maddesinin 
oksidasyonunda Ag katkılı TiO2-Nanotüp (NT) elektrotların fotokatalitik aktivitesi incelenmiştir. 
Fotokatalizör Ag-TiO2-NT elektrotlar, Doğru akım kaynağı (DC) kullanılarak iki elektrot yöntemiyle 
optimum koşullarda sentezlenen TiO2-NT elektrotun, sabit potansiyelde 0,75mM AgNO3 ve 0,5M 
HClO4 destek elektroliti içerisinde sentezlenmesiyle elde edilmiştir. Elde edilen elektrotların 
karakterizasyonunda FE-SEM-EDX ve XRD tekniklerinden yararlanılmıştır. FE-SEM sonucuna göre 
nanotüp uzunluğu ve ortalama tüp çapı sırasıyla 2,04 μm ve 35,2 nm olarak belirlenmiş ve EDX 
sonucuna % 4,07 oranında Ag nanopartiküllerin yüzeye katkılandığı tespit edilmiştir. XRD analizi 
TiO2-NT’lerin anataz formunda olduğunu ve 38,14°, 44,33°, 64,48°, 77,42°’deki 2θ değerlerindeki 
pikler ise gümüşün varlğını göstermiştir. Elde edilen Ag-TiO2-NT elektrotun fotokatalitik aktivitesi 
MB’nin farklı başlangıç konsantrasyonları (5, 10, 15, 20 ppm) için incelenmiştir. 7 saat sonunda 5, 10, 
15, 20 ppm MB için boya giderimi sırasıyla % 100, 96, 82, 59 olarak tespit edilmiştir. MB’nin 
fotokatalitik bozunmasının yalancı I. Dereceden tepkime kinetiğine uyduğu belirlenmiştir. 10 ppm 
MB’nun fotokatalitik oksidasyonuna sıcaklığın etkisi araştırılmıştır. Sıcaklığın 20°C’den 50°C ye 
artırılması ile tepkime hızının 0,0066 dk-1’den 0,0383dk-1 artığı görülmüştür. UV ışığı altında Ag -
TiO2-NT katalizörü eşliğinde MB’nun fotokatalitik bozunma tepkimesinin aktivasyon enerjisi 44,58 
kJ/mol olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal sentez, Ag-TiO2-NT elektrot, , Metilen mavisi, Fotokatalitik 
aktivite 

 

GRAFİKSEL ÖZET  

 
 

 
Şekil. Ag-TiO2-NT elektrotun FE-SEM görüntüsü (a), boyarmadde gideriminin şematik gösterimi 

(b),  farklı konsantrasyonlardaki MB’nin fotokatalitik gideriminin zaman ile değişimi (c). 
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Yumuşak Çeliğin Korozyon Davranışına 2-Aminopridin-3-
karboksilikasit'in Etkisinin Deneysel ve Teorik Araştırılması 
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Metallerin korozyona karşı korunması amacıyla endüstride kapalı devre sistemlerde ve asit temizleme 
banyolarında en yaygın olarak kullanılan yöntem inhibitör uygulamalarıdır. Uygun korozyon 
inhibitörünün seçiminde dikkat edilecek en önemli hususlar çevreye olan etkileri, etkinliği ve fiyatı 
olmaktadır. Bu çalışmada, yumuşak çeliğin (YÇ) 0,5 M HCl çözeltisindeki korozyon davranışına 2-
aminopridin-3-karboksilikasit'in (2A3C) inhibisyon etkisi incelenmiştir. 2A3C, (EC) No 1272/2008 
düzenlemesine göre; "tehlikeli olmayan madde" statüsündedir ve ekonomik olması nedeniyle 
endüstriyel uygulama amacıyla araştırılmasında fayda vardır. Bu sebeple, YÇ elektrotun farklı 
derişimlerde 2A3C içeren 0,5 M HCl çözeltisindeki korozyon dayanımı elektrokimyasal impedans 
spektroskopisi (EIS) ve potansiyodinamik polarizasyon teknikleriyle incelenmiştir. Farklı daldırma 
sürelerinde YÇ yüzey yapısındaki değişimler taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile belirlenmiştir. 
Ayrıca, EIS yöntemi kullanılarak, sıfır yük potansiyeli (pzc) ölçümleriyle yüzey yükü saptanmış ve 
2A3C’nin YÇ yüzeyinde adsorpsiyon mekanizması önerilmiştir. Bu mekanizmanın teorik olarak 
mümkünlüğü kuantumsal yaklaşımla araştırılmıştır. 2A3C molekülünün asidik ortamda protonlanma 
ihtimali de göz önünde bulundurularak nötral (2A3C) ve protonlanmış (p2A3C) moleküller için sulu 
fazda, Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) / B3LYP düzeyinde 6-311++G (d, p) baz seti kullanılarak 
teorik hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. EHOMO, ELUMO, dipol moment ve NBO yükleri belirlenerek 
elde edilen bulgular deneysel veriler ile kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Korozyon, 2-aminopridin-3-karboksilikasit, elektrokimyasal impedans 
spektroskopisi, kuantum hesaplamalar  
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Sulu Çözeltiden Chitosan ve Toksik Indigo Karmen Adsorpsiyonunun 
Kinetik ve Termodinamik Olarak İncelenmesi 
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Bu çalışmada, chitosan ile toksik indigo karmen boyarmaddesinin sulu çözeltisinin adsorpsiyonu 
sıcaklığa bağlı olarak incelendi. Indigo karmen sulu çözeltisinin maximum çalışma dalga boyunda 
çeşitli indigo karmen derişimlerine karşılık gelen absorbanslar (A) belirlendi. Bu veriler Lambert-Beer 
Yasası’nın matematiksel ifadesi denkleminde değerlendirilerek çalışma eğrisi elde edildi. Daha sonra 
293 K, 313 K ve 393 K sıcaklıklarında ve 150 rpm çalkalama hızında kinetik çalışma yapıldı. 
Çalkalama sonunda elde edilen verilerden (t-C) grafiği çizildi. Grafik üzerinden her sıcaklık için denge 
temas süreleri belirlendi. Daha sonra farklı sıcaklıklarda elde edilen kinetik veriler Lagergren 
denkleminde ve Ho-McKay denkleminde değerlendirilerek  (t-log(qe-q)) ve  (t-t/q) grafikleri çizildi. 
Her bir sıcaklık için adsorpsiyon hız sabitleri (kads) belirlendi. 

   Kinetik veriler Weber-Morris denkleminin gözenek difüzyonu hız sabiti ile ilgili ifadesinde 
değerlendirilerek  (t1/2-q) grafiği çizildi ve gözenek difüzyon hız sabitleri (kp) belirlendi. Kinetik ve 
izoterm çalışmalarından sonra elde edilen izotermlerin Langmuir izotermine uyduğu görülerek, 
Langmuir çizgisel izoterminde değerlendirildi. Daha sonra adsorpsiyon kapasitesine ilişkin Langmuir 
sabiti Cm ve adsorpsiyon enerjisine ilişkin Langmuir sabiti b hesaplandı. Hesaplanan b sabitleri 
Clausius-Clapeyron denkleminde değerlendirilerek ∆H, entalpi değişimleri bulundu. Yine b sabitinden 
yararlanılarak  ∆G(serbest entalpi değişimi); ∆H ile ∆G de birlikte değerlendirilerek ∆S(serbest entropi 
değişimi) değerleri belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Chitosan, boyarmadde.       
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Perlitin Yüzey Enerjisinin Dağılım Bileşeninin ve Yüzey Asit/Baz 
Özelliğinin Ters Gaz Kromatografisi ile Belirlenmesi 
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Geleneksel adsorpsiyon tekniklerinin tersine, ters gaz kromatografisi (TGK) yönteminde kolon 
içerisindeki uçucu olmayan sabit faz incelenmektedir. TGK üzerine yapılan çalışmaların çok fazla 
olmasının başlıca nedenleri, işlemlerin kolaylığı ve ekonomikliğidir. TGK’nin temel ekipmanları, 
ucuz, basit ve kolay bulunabildikleri için bu yöntemle rutin laboratuvar uygulamalarında olduğu kadar 
özel ilgi gerektiren temel araştırmalarda da çalışılabilir. TGK ölçümleri hem sonlu yüzey 
kaplanmasında (sonlu konsantrasyon bölgesi), hem de sonsuz seyrelme bölgesinde (Henry kanunu 
konsantrasyon bölgesi) gerçekleştirilebilir. Sonsuz seyrelme bölgesinde; katıların fizikokimyasal 
özellikleri TGK kullanılarak incelenebilir. TGK ile yüzey kaplanmasının sıfıra yaklaştığı ve 
adsorplanan-adsorplanan etkileşmelerinin ihmal edilebileceği, çok düşük buhar konsantrasyonu 
koşulları altında adsorpsiyon verileri elde edilebilir. Gözlenen termodinamik davranışlar sadece 
adsorplanan-adsorplayan etkileşimlerine bağlıdır. Adsorpsiyon sonsuz seyrelme bölgesinde yer 
aldığında; elde edilen kromatografik pikler simetriktir ve alıkonma zamanları enjeksiyon hacminden 
etkilenmez. Bu Henry kanunu bölgesine ulaşıldığının bir göstergesidir [1]. 

Perlit gözenekliliği, hafifliliği, ısı ve ses yalıtıcılığı, kimyasal inertliği ve yanmazlığı gibi teknik 
özellikleri nedeniyle birçok kullanım alanı bulmaktadır. Günümüzde daha çok inşaat sektöründe 
tüketilmekte, bu nedenle de perlit hakkındaki araştırmalar inşaat malzemelerinin üretimi ve bu 
malzemelerin özelliklerinin incelenmesi konularında yoğunlaşmıştır[2].  

Bu çalışmada TGK kullanılarak sonsuz seyrelme bölgesinde perlitin yüzey enerjisinin dağılım bileşeni 

(
dγS ), Schultz metoduna göre belirlenmiştir. TGK çalışmalarında apolar test bileşiği olarak dört n-

alkan (hegzan, heptan, oktan, nonan) kullanılmıştır. Yüzey enerjisinin dağılım bileşeni 60, 70, 80 ve 

90 °C’de sırasıyla 34,243, 30,887, 27,644 ve 24,573  olarak hesaplanmıştır. Perlitin 
dγS değerinin artan 

sıcaklıkla azaldığı bulunmuştur. Bulunan spesifik adsorpsiyon entalpisi değerlerinden yararlanılarak 
Lewis yüzey asitlik (KA ) ve bazlık (KD) sabitleri sırasıyla 0,133 ve 0,175 olarak belirlendi. Ayrıca 
perlit numunesinin, Fourier transform infrared (FT-IR) spektrumu incelendiğinde 2882-3557 cm-1 
bölgesinde zeolitik suyu temsil eden ve oktahedral tabakadaki magnezyuma koordine olmuş bağlı su 
bulunduğu,  782 cm-1 dalga boyunda Si-O-Al titreşimleri gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Perlit, Ters gaz kromatografisi, Yüzey enerjisi 

 

Kaynaklar  

[1] Voelkel A, Strzemiecka B, Adamska K, Milczewska K. Inverse gas chromatography as a source of 
physiochemical data. J Chromatogr A 2009;1216:1551–66. 
[2] Tekin, G., Perlit ve Sepiyolitin Amonyumheptamolibdat ile Modifikasyonu ve Elektrokinetik Özellikleri, Fen 
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Balıkesir Üniversitesi, 42-43, 2004. 
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Polietilen Glikol+Su Sistemlerinin Kinematik Viskozite Değerlerinin 
Ölçülmesi ve Modellenmesi 
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Polietilen glikol suda çözünebilen ve en çok kullanılan organik çözücüler arasında yer almaktadır. 
Başta biyomedikal ve biyoteknoloji olmak üzere birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
iki farklı molekül ağırlığına (3350 ve 8000) sahip polietilen glikol’ün sulu çözeltilerinin kinematik 
vizkozite değerleri farklı sıcaklık (30, 35, 40, 45, 50 ve 55 °C) ve farklı konsantrasyon (%1-6) 
aralığında Cannon Fenske vizkozimetresi ile ölçülmüştür. Kinematik vizkozitenin sıcaklıkla değişimi 
Arrhennius tipi bir denklem ile modellenmiştir. Relatif hata değerleri, maksimum %3 olarak 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kinematik Vizkozite, Polietilen glikol, Arrhenius tip denklem 

 

 
Şekil 1. PEG sulu çözeltilerinin kinematik vizkozite değerlerinin sıcaklıkla ve 

konsantrasyonla değişimi  (a) PEG3350 (b) PEG 8000 

 

Kaynaklar  

[1] Ninni, L., Burd, H., Fung, W.H., Meirelles, J.A. “Kinematic Viscosities of Poly(ethylene glycol) Aqueous 
Solutions” J. Chem. Eng. Data, 48, 324-329, (2003). 
[2] Gunduz, U. “Evaluation of viscosities of aqueous two-phase systems containing protein” Journal of 
Chromatography (B), 807, 157-161, (2004). 
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Kübik Yapıdaki Bor Karbür Nano Çubuk Modelin Stres Altında Yapısal 
Değişimleri: Moleküler Dinamik Benzeşim Teknikleri 
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Bor karbür nano çubuk modellerin NaCl atomik yapısına benzer şekilde kübik yapısı matematiksel 
olarak modellenmiştir. Hazırlanan bu modele 1 K ve 300 K sıcaklığında yavaş (%5) ve hızlı (%10) 
oranda mekanik germe işlemleri uygulanmıştır. Moleküler dinamik hesaplamada bor karbür yapılar 
için uyarlanmış Stillinger-Weber potansiyel enerji parametreleri kullanılmıştır [1]. Mekanik germe 
işlemi, enerjisi minimize edilmiş moleküler yapının atomik koordinatlarına %5 ve %10 oranında tek 
yönde öteleme uygulanarak elde edilmiştir ve hesaplamalar yapıda kopma oluşuncaya kadar 
tekrarlanmıştır. Yapının ilk serbest durumu için yapılan hesaplamalar kübik dizilimin çok kararlı ve 
düzenli bir yapı olabileceğini göstermiştir. Germe işlemi sırasında çubukta önce elastik uzama daha 
sonrasında atomik bağlarda kopmalar gözlemlenerek çubuk modelde geri dönüşümsüz bozulmalar 
oluşmuştur. 1 K sıcaklığında hızlı germede atomik zincir oluşumu gözlemlenmiştir. 300 K 
sıcaklığında ise önce atomik katmanlar arasında kaymalar göstermiş ve daha sonrasında bir bölgeden 
incelerek kopma yapmıştır. Genel olarak her iki sıcaklık koşulunda hızlı germe işlemi daha uzun 
sünmeye neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bor karbür, Stillinger-Weber, nano çubuk, moleküler dinamik. 

 

Kübik bor karbür nano çubuk yapının mekanik germe sonucunda yapısal değişimleri. 

 

Kaynaklar 

[1] Dugan Nazım,  Erkoç Şakir. “Structural properties of boron carbide nanoparticles: Application of a new set 
of Stillinger-Weber parameters” Computational Materials Science, 50(10), 2950–2954, (2011). 
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Poli(silin-ko-karbin) Polimerinin Termal Özellikleri 
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Günümüzde sentetik polimerler hayatımızın önemli bir parçası olarak neredeyse artık, yatırım ve 
uygulama gerektiren her yerde kullanılmaktadırlar. Sentetik polimerik malzemeler çok hızlı bir şekilde 
metal, seramik ve doğal polimerlerin yerini almaktadırlar. Bu malzemelerin kullanım alanlarının 
geliştirilmesi ancak bazı hayati önem taşıyan özelliklerinin geliştirilmesi ile mümkündür. Bu özellikler 
ısı ve/veya ateşe karşı davranışları olabildiği gibi elektriksel veya mekanik özelliklerin geliştirilmesi 
örnek olarak verilebilir. Ancak sentetik polimerlerin en önemli sorunlarından bir tanesi, yanıcı 
olmalarıdır. Bu nedenle ürün olarak piyasada yer bulmuş polimerik malzemeler (halı, mobilya, kablo 
gibi) yanmaya karşı dayanıklı yapılma zorunluluğu insanların güvenliği için önemlidir. Bu amaçla 
çeşitli metodlarla bazı polimerlerin termal davranışları ve mekanik özellikleri geliştirilerek güvenle 
kullanımları sağlanmıştır [1-5]. Yapılan çalışmada silikon tabanlı bir polimer olan poli(silin-ko karbin) 
(PSK) sentezlendi. PSK polimeri ucuz ve kolay olan elektrokimyasal yöntemle 8V potansiyel 
uygulayarak sentezlendi. Yapısı spektroskopik yöntemlerle aydınlatılan PSK’ nın yanmazlık veya 
yanmayı geciktirici özelliği PS ve PP ile % 15 oranında karışımları hazırlanarak araştırıldı. Bunun için 
DSC, TGA, LOI ve kütle spektroskopisi ile analizleri yapıldı.  

Anahtar Kelimeler: Polimer, Seramik, Yanmaz Malzeme 

 
 

Sentez şeması ve LOI deneyinin grafiksel anlatımı. 

 

Kaynaklar  

[1] Nur, Y., Toppare, L. “Synthesis of Poly(silyne-co-hydridocarbyne) for Silicon Carbide Production”, J. of M. 
Sci., Part A: Pure and Applied Chem.,50, 923-930, (2013). 
[2] Eroglu, D., Nur, Y., Bayram, G., Toppare, L., "Electrochemical Synthesis of Poly(methylsilyne) and 
Investigation of The Effects of Parameters On The Synthesis", Journal of Applied Polymer Science, 118, 3049-
3057, (2010). 
 
* Bu çalışma 211T108 no’lu proje kapsamında TUBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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TiO2/SiO2 Fotokatalizörün Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Sanayi 
Atık Sularına Uygulanması 
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Konjüge bağlı TiO2/SiO2 yüzeyi emdirme metodu ile hazırlandı. XRD, FTIR ve SEM ölçümlerine 
dayanarak, silika substrat üzerinde titanyum büyümesinin, çapraz bağlı Ti-O-Si nin arasına TiO2 

fazının sabitlenmesiyle oluştuğu görüldü. Hazırlanan TiO2–SiO2 katalizör Co(II) ağır metalinin 
bozulmak suretiyle giderilmesi bakımından kayda değer bir fotokatalitik etki gösterdi. Reaksiyon 
zamanı, kalsinasyon sıcaklığı, çözelti konsantrasyonu ve katalizör miktarı gibi parametreler detaylı bir 
şekilde incelendi. Katalitik performansın, katalizör, konsantrasyon ve reaksiyon zamanına önemli bir 
şekilde bağlı olduğu bulundu. Sentezlenen katalizör, X-ray difraksiyon analizi (XRD), taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) ve FTIR gibi yüzey analizi ölçümlerini içeren tekniklerle karakterize 
edildi. Işıkla bozulma (fotodegredasyon) yöntemi kullanılarak atık sulardan Co(II) iyonlarının 
uzaklaştırılması gerçekleştirildi. 

Anahtar Kelimeler: Ağır metal; Fotodegredasyon; Konjüge bağlı yüzey; Titanyum/silikajel; 
Fotokatalitik reaktör. 

Kaynaklar 

[1] Herrmann, J.M.  Top. Catal.34, 49–65, (2005). 
[2] Afkhami, A.,Saber-Tehrani, M., Bagheri, H. J. Hazard. Mater.181, 836–844, (2010). 

 
* Bu çalışma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11-YL-13 BAP Projesi tarafından desteklenmiştir. 
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Melanogenez İnhibitörü Olarak N-Benzilbenzamitlerin MCET 
Metoduyla 4D-QSAR İncelenmesi 
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Melanin; ultraviyole ışık, serbest radikaller ve oksidatif stres gibi çeşitli dış uyarıcılardan cildi 
korumada rol oynar. Melanogenez cilt içinde melanin oluşumu ve dağılımının bir biyokimyasal 
prosesidir. Bu, oluşturulan melanin miktarı ile birlikte, derinin rengini belirler. Çeşitli zararlı 
uyarıcıların hareketleri, melanositin hiperpigmentasyonlu olması melaninin aşırı üretimindendir [1,2]. 
Bir adamantil grubu içeren N-benzilbenzamit türevleri, anti-melanojenik ile renk açıcı ajanların, yeni 
bir dizi tirozinaz enzimini inhibe etme aktivitelerine sahiptir [3].N-benzilbenzamit türevi olan 48 tane 
bileşiğin deneysel aktivite değerleri literatürden [4] alınarak 4D-QSAR hesaplamaları yapılmıştır. 
Elektron Topolojiksel Matris (ETM) içinde hazırlanmış atomların elektronik özellikleri molekülün 4D 
tanımlayıcısı olarak kullanılır. Genetik Algoritma (GA), moleküler yapıların geniş bir dağılımı için 
bağlanma aktivitesini doğru olarak tahmin edebilecek olan bir modeli kurmak ve aktivite içinde bu 
tanımlayıcıların rolünü analiz etmek için kullanılır. 4D-QSAR modelleri, seçilmiş konformer 
kullanılarak her bir molekülün inhibitör aktivite ve sterik-elektrostatik özellikleri arasındaki 
korelasyonu etkin bir şekilde tahmin etmiştir. 
4D-QSAR analizleri, Moleküler Konformer Elektron Topolojik (MCET) metot ile gerçekleştirilmiştir. 
Modelin tutarlılığı, harici doğrulamaya ilaveten LOO-CV uygulayarak gerçekleştirilmiştir. 38 adet 
eğitim setinde 10 adet test setinde olmak üzere aktif bileşikler metodu geliştirmek üzere kullanılmıştır. 
Metot çapraz doğrulamalı korelasyon katsayısını (Q2), tahmini standart hatayı, çapraz olmayan 
doğrulanmış korelasyon katsayını (R2) ve tahminin standart hatasını göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: N-Benzilbenzamit, MCET, 4D-QSAR, Melanin. 

 
N-Benzilbenzamitreferans bileşiğinin geometrik yapısı 

Kaynaklar 

[1]Gupta, A. K., Gover, M. D., Nouri, K. N., Taylor, S. J. Am. Acad. Dermatol.55, 1048, (2006).  
[2] Dalton, S. R.,Gardner, T. L., Libow, L. F., Elston, D. M. J. Am. Acad. Dermatol.52, 859, (2005).  
[3] Baek, H. S., Hong, Y. D., Lee, C. S., Rho, H. S.; Shin, S. S., Park, Y.-H., Joo, Y. H. Bioorg. Med. Chem. 
Lett.22, 2110, (2012).  
[4](a) Halgren, T. A. J. Comput. Chem. 17, 520, (1996); (b) Kim, D.-C.;Rho, S.-H.; Kim, D.; Kim, S. I.; Jang, 
C.-S.; Ryu, J. K.; Kim, B. W.; Kweon, C. O.; Kim, H.-K.; Lee, S. J. Am. J. Biomed. Res.1, 43, (2013); (c) 
Martin, T. M.;Harten, P.; Young, D. M.; Muratov, E. N.; Golbraikh, A.; Zhu, H.; Tropsha, A. J. Chem. Inf. 
Model.52, 2570, (2012). 
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Mezogözenekli malzemelerden MCM-41 çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada yüzey aktif madde olarak setiltrimetil amonyum bromür (CTAB), 
silika kaynağı olarak sodyum silikat ya da tetraetilortosilikat (TEOS), çözücü olarak su kullanılarak 
hidrotermal ve sonokimyasal yöntemle MCM-41 sentezlenmiştir. Tekrarlanabilirliğin görülmesi 
amacıyla sentezler tekrarlanmıştır. Elde edilen saf MCM-41 katalizörlerinin gözenek, parçacık ve 
kristal yapısı ile kimyasal bileşiminin belirlenebilmesi için X-Işını kırınım deseni (XRD) , Brunauer 
Emmett Teller (BET) yüzey alanı ve SEM analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Sonokimyasal yöntem kullanıldığında hidrotermal yönteme göre daha kısa zamanda daha homojen 
ürünler elde edildiği gözlemlenmiştir. BET sonuçlarına göre de sonokimyasal yöntemle daha yüksek 
yüzey alanlı MCM-41 sentezlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: MCM-41, hidrotermal yöntem, sonokimyasal yöntem, sentez, karakterizasyon 

 
 

Sonokimyasal yöntemle MCM-41 sentezi  

 

Kaynaklar  

[1] Jabariyan S., Zanjanchi M. A. “A simple and fast sonication procedure to remove surfactant templates from 
mesoporous MCM-41” Ultrasonics Sonochemistry, 19, 1087-1093, (2012). 
[2] Lemus I. A., Gomez Y.V., Elguézabal A.A., Contreras L.A. “Metal nanoparticles supported on Al-MCM-41 
via in situ aqueous synthesis” Journal of Nanomaterials, 2010 1-8 (2010).   
[3] Gaydhankar T.R., Samuel V., Jha R.K., Kumar R., Joshi P.N. “Room temperature synthesis of Si-MCM-41 
using polymeric version of ethyl silicate as a source of silica” Materials Research Bulletin, 22, 1473-1484 
(2007).  
 
* Bu çalışma Ankara Üniversitesi 12B4240007 nolu BAP projesi tarafından desteklenmiştir. 
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Günümüzde artan nüfus ve endüstriyel faaliyetler sonucunda çevre kirliliği artmakta ve bu kirlenme canlı 
yaşamı ve insan sağlığı için giderek bir tehdit haline gelmektedir. Tekstil, kağıt, plastik, gıda, kozmetik, 
boya gibi bir çok endüstride ürünlerin renklendirilmesinde boyalar yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. 
Oldukça kararlı ve biyolojik bozunması çok zor olan sentetik kaynaklı kompleks aromatik molekül yapıları 
olan bu maddelerin atık sularının alıcı sulara verilmesi istenmeyen bir durumdur [1].  Ayrıca bu atık suların 
su canlıları için kansorojen ve toksik olduğu bilinmektedir [2]. Bu nedenle atık sulardan arındırılmaları 
çevresel açıdan oldukça önemlidir. Atıksulardan kirliliklerin uzaklaştırılmasında çeşitli yöntemler 
kullanılmaktadır. Adsorpsiyon yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Su kirliliği kontrolünde adsorpsiyon 
kullanılmasının temel avantajı ilk yatırım maliyeti düşük, basit dizaynlı ve kolay işletilebilir olmasıdır [3]. 
Adsorpsiyon yönteminde en çok kullanılan adsorban aktif karbondur.  Aktif karbonun geniş yüzey alanı, 
gözenekli yapısı, yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve yüzey reaktivitesi bu adsorbanı, adsorpsiyon 
çalışmalarında cazip kılmaktadır. 

Bu çalışmada kabak çekirdeği kabuğundan ZnCI2 kimyasal aktivasyonu ile elde edilen aktif karbonun 
boyar madde giderimindeki etkinliği araştırılmıştır. Araştırmada tıp alanında, tekstil endüstrisinde ve 
mürekkep üretiminde yüksek miktarlarda bulunan Metilen Mavisi seçilmiştir. Boya giderimi üzerine 
kinetik çalışma yapılarak adsorpsiyon denge zamanı belirlenmiş, ayrıca adsorban madde miktarının, 
başlangıç boya derişiminin ve sıcaklığın etkisi incelenmiştir. Adsorpsiyon sürecinin kinetik modelinin 
sözde II. mertebeden kinetik modelle uyduğu ve 45 oC adsorpsiyon sıcaklıklığında elde edilen denge 
verilerinin değerlendirilmesi sonucu Langmuir adsorpsiyon modeline uyduğu görülmektedir. Kabak 
çekirdeği kabuğundan elde edilen aktif karbonun, Metilen Mavisi gideriminde etkili olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kabak çekirdeği, aktif karbon, boyar madde, adsorpsiyon 
 

Çizelge 1. Kinetik model sabitleri  Çizelge 2. Langmuir ve Freundlich izoterm 
sabitleri  

Kinetik Model Sabitleri  Langmuir sabitleri 
qe,h 

(mg/g) 
qe,d 

(mg/g) 
k1 

(dk-1) 
k2 

(g/mg.dk) 
R2  Sıcaklık (°C) 

qm 

(mg/g) 
b 

(L/mg) 
R2 RL 

57,07 122,68 0,0041 - 0,9874  45(°C) 181,81 0,123 0,9870 0,05 
129,87 122,68 - 1,24.10-4 0,9998  Freundlich sabitleri 

      Sıcaklık (oC) 
KF 

(mg/g) 
n R2 

 

      45 (oC) 24,21 2,37 0,9267  
 

 

Kaynaklar   

[1] Chowdhury, S., Mishra, R., Saha, P., Kushwaha, P. ''Adsorption thermodynamics, kinetics and isosteric heat 
of adsorption of malachite green onto chemically modified rice husk'' Desalination 265, 159-168, (2011). 
[2] Li, W., Yue, Q., Tu, P., Ma, Z., Gao, B., Li, J., Xu, X. ''Adsorption characteristics of dyes in columns of 
activated carbon prepared from paper mill sewage sludge'' Chemical Engineering Journal 178, 197-203, (2011).  
[3] Song, J., Zou, W., Bian, Y., Su, F., Han, R. ''Adsorption characteristics of methylene blue by peanut husk in 
batch and column modes'' Desalination 265, 119-125, (2011). 
* Bu çalışma 201315A103 No'lu proje ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. 
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2,4,6-Triklorofenol pestisit, herbisit, ahşap, deri ve tutkal koruyucularda yaygın olarak 
kullanılan bir fenol birleşiğidir. Bunun yanında fenol içeren atık suların hipokloritle 
muamelesi ya da içme suyu kaynaklarının dezenfeksiyonu sırasında oluşabilir. Yüksek 
toksisite, kanserojen özellikler ve çevrede kalıcılığı nedeniyle bulunduğu ortamlardan 
giderilmesi gerekmektedir [1]. Bu çalışmada toz aktif karbon üzerine 2,4,6-triklorofenolün 
sulu çözeltiden adsorpsiyonu kesikli yöntemle incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda; çözelti 
pH’ı, denge süresi, aktif karbon miktarı ve ortam sıcaklığının adsorpsiyon üzerine etkileri 
incelenmiştir. Adsorpsiyon izotermleri Langmuir ve Freundlich izoterm modelleri 
uygulanarak analiz edilmiş ve izoterm sabitleri hesaplanmıştır. Kinetik veriler yalancı 1. ve 
yalancı 2. mertebe modellerine göre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 2,4,6-
triklorofenolün adsorpsiyonunun çözeltinin pH=3 değerinde en yüksek olduğu bulunmuştur. 
25oC sıcaklıkta 500 mg/L derişimli çözelti için 2g/L’lik aktif karbon miktarının yaklaşık % 98 
giderim sağladığı belirlenmiştir. Adsorpsiyonun 24 saatte dengeye ulaştığı gözlenmiş ve 
kinetik verilerin yalancı 2. mertebe modeline daha iyi uyduğu belirlenmiştir. Adsorpsiyon 
üzerine sıcaklığın fazla bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. İzotermleri en iyi Langmuir 
modelinin temsil ettiği sonucuna varılmış ve 25oC sıcaklık için tek tabaka kapasitesi 833 mg/g 
olarak hesaplanmıştır. Tüm bu sonuçlar toz aktif karbonun 2,4,6-triklorofenolün adsorpsiyonu 
için etkin bir adsorban olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, aktif karbon, 2,4,6-triklorofenol 

 

 
 

Aktif karbonun 2,4,6-triklorofenol giderimine sıcaklığın etkisi  
(Çözelti hacmi 50 mL, aktif karbon miktarı 0,02g, pH=3, süre 24 saat) 

 

Kaynaklar 

[1] National Toxicology Program, Department of Health and Human Services. “Report on Carcinogens, 
Thirteenth Edition” http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/trichlorophenol.pdf  (Erişim: Ocak 2015).  
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Bu çalışmada, ıslanabilirliği arttırılmış akrilik polimerlerin sentezlenmesi ve karakterize edilmesi 
hedeflenmiştir. Islanabilirlik elyaf özelliği taşıyan materyallerin temel ve uygulamaya dönük olan en 
önemli özelliğidir. Çünkü ıslanabilirlik elyaf için su emici özelliğin yanında boyanabilirlik anlamına 
da gelmektedir. Fakat bir tekstil malzemesi olarak düşük nem çekme ve zayıf elektrostatik 
özellikleri akrilik lifin konfor özelliğini ciddi biçimde etkilemekte ve dolayısı ile uygulama 
alanlarını kısıtlamaktadır. Akrilik liflerin hidrofilite özelliğini geliştirmek maksadıyla çok 
sayıda metot uygulanmıştır [1-3]. Bu amaçla akrilik lifin ıslanabilirliğinin arttırılması için farlı 
derişimlerde 2-hidroksietil akrilat içeren poli(akrilonitril-ko-2-hidroksietil akrilat), P(AN-ko-2-HEA) 
kopolimerleri sentezlenmiştir. Üretilen kopolimerlerin yapısal karakterizasyonu fourier transform 
infrared spektroskopisi (FT-IR), molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımı jel geçirgenlik 
kromotografisi (GPC) ile belirlenmiştir. Ayrıca üretilen polimerlerin parçacık büyüklüğü ve parçacık 
büyüklük dağılımı da parçacık büyüklük dağılım analizörü (PSD) ile belirlenmiştir. Polimerlerin 
termal özellikleri termogravimetrik analiz (TGA) ile belirlenmiştir ve üretilen polimerlerin 200 C’nin 
üzerinde bile termal kararlılığa sahip olduğunu görülmüştür. Sentezlenen kopolimerlerin temas 
açılarının belirlenebilmesi için polimerler döner kaplama cihazı ile cam bir yüzey üzerine kaplanarak 
film haline getirilmiş ve farklı sıvılar ile temas açıları ölçülerek ıslanabilirlikleri be yüzey enerjileri 
hesaplanmıştır. Hesaplamalar P(AN-ko-2-HEA) kopolimerlerinin ıslanabilirliğinin arttığını 
göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Poliakrilonitril, 2-hidroksietil akrilat, ıslanabilirlik, yüzey enerjisi  

Kaynaklar   

[1] Mikolajczyk, T. Fibers Text. East. Eur., 49, 61, 1998. 
[2] Wang, N., Xu, Y. Lu, D.N. AATCC Rev., 28, 49, 2004. 
[3] Gupta, B.C. Ind. J. Fiber Text. Technol., 13, 301, 2005. 

 
* Bu çalışma AKSA Akrilik Kimya A.Ş. ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. 
(Pr no: 0019.STZ.2013-01)  
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Islanabilirlik polimerik malzemelerin uygulamaları açısından önemli bir özelliktir. Örneğin elyaf 
olabilen polimerlerin boyanabilirliği doğrudan ıslanabilirlikle orantılı olarak gerçekleşmektedir. Bu 
çalışmada, bilinen alternatif yöntemlere göre daha iyi sonuçlar elde edebilmek için poliakrilonitril 
polimeri akrilonitrilin polietilen glikol monometil eter akrilat monomeri ile 2,5, 5 ve 7,5 kütlece 
oranında birlikte polimerleştirilmesi ile elde edilmiştir. Literatüre göre bu tip kopolimerler su geçişine 
izin veren membranların yapımı için değerlendirilmiştir [1].  Üretilen polimerlerin karakterizasyonu 
için FT-IR yöntemi kullanılırken molekül ağırlığı ve heterojenlik değerlerinin belirlenmesi için GPC 
cihazı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, sentezlenen polimerler dimetilasetamid çözücüsünde 
çözüldükten sonra dönel buharlaştırıcı kullanılarak film haline getirilmişlerdir. Bu filmlerin yüzeyine 
su damlaları yerleştirilmiş ve temas açıları ölçülmüştür. Temas açıları kullanılarak hesaplanan yüzey 
enerjisi ıslanabilirliğin rakamsal olarak ifade edilebilmesi için kullanılabilen bir parametredir. Yapılan 
çalışmalar neticesinde üretilen kopolimer filmlerin su ile oluşturdukları temas açılarının komonomer 
yüzdesi ile orantılı biçimde değiştiği ve ıslanabilirliğin arttığı ispatlanmıştır. Bunların yanında 
viskozite ölçümleri de yapılarak üretilen polimerlerin işlemsel özelliklerinde meydana gelmiş bulunan 
değişiklikler izlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Poliakrilonitril, ıslanabilirlik, kopolimerizasyon 

Kaynaklar 

[1] T. K. Mandal, Eur. J. Pharm. Biopharm. 50, 337 (2000). 
[2] T. Kobashi and T. Matsuda, Cell Transplant. 8, 477 (1999).                                                      

 

*Bu çalışmanın gerçekleşmesi için gerekli altyapıya 0019.STZ.2013-01 numaralı SANTEZ projesi kapsamında 
sağlamış bulunduğu destekleri nedeniyle Bilim Sanayi Bakanlığı ve AKSA Akrilik Kimya Anonim Şirketine 
teşekkürü bir borç biliriz.  
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Monomer, birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük moleküller oluşturabilen küçük mol kütleli 
kimyasal maddeler için kullanılan bir tanımlamadır. Polimer ise, çok sayıda monomerinkovalent 
bağlarla birbirlerine bağlanarak oluştuğu iri molekülün adıdır [1].Sıvı kristaller sıradan sıvılar gibi 
akar, ama molekülleri gerçek kristallerde olduğu gibi düzenli bir biçimde yerleşmiştir. Bu yüzden sıvı 
kristaller ve uygulamaları günümüzde birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Karışımlar en az iki 
malzemenin farklı fiziksel özelliklere sahip yeni bir malzeme oluşturmak üzere çeşitli yöntemlerle bir 
araya gelmesiyle oluşur. Daha çok endüstride polimer-polimer karışımlarının hazırlanmasında 
kullanılsa da son yıllarda polimer sıvı kristal karışımları da önemli uygulama alanlarına sahip 
olabilmektedir [2]. 

Bu çalışmada poli (eter imid) (Ultem)/4-[4-(tetradesiloksi)benzoiloksi]benzoikasid (TBBA) Sıvı 
kristal karışımlarının karışabilirlik davranışları vizkozite yöntemiyle çalışıldı. Bunun için 
Ultem/TBBA karışımlarının 30 oC’de seyreltik kloroform çözeltisinde çeşitli konsantrasyonlarda 
(80/20, 60/40, 40/60 ve 80/20) ikili karışımları hazırlandı. İkili karışımların indirgenmiş vizkozite ve 
Huggins parametreleri belirlendi. Karışımların indirgenmiş vizkozite sonuçlarından sırasıyla 
Krigbaum ve Wall ( b ), Catsiff ve Hewett ( b ) ve Garcia ve diğerleri ( b ve ][ ) araştırma 
grupları tarafından önerilen bazı karışabilirlik parametreleri elde edildi.  

Anahtar Kelimeler:Polimer, Sıvı Kristal, Viskozite 

 

   

 

Kaynaklar   

[1]Saçak, M., (2004). PolimerKimyası, 2. Baskı, GaziKitapevi. 
[2]Jeong, H.K., Rooney, M., David, D.J., MacKnight, W.J., Karasz, F.E. veKajiyama, T.Polymer,41, 6003-
6013(2000). 
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Moleküllerin ve atomların hareketliliğine bağlı olarak, doğada maddeler katı, sıvı ve gaz halinde 
bulunurlar. Ancak bazı maddeler ısıtıldığında katı halden sıvı hale geçiş tek aşamalı değildir. Bunun 
yerine katıların faz düzenine sahip ve sıvı akışkanların kısmi yönelimsel ve yerleşim düzenlerine sahip 
bir veya daha fazla ara faz veya bir diğer ifade ile mesofaz gözlenir.Hem katı madde hem de sıvı 
madde özelliklerine sahip maddeler ise sıvı kristal olarak adlandırılır.Son yıllarda, teknolojik 
uygulamaların yönlendirilmesi ile geleneksel sıvı kristallerin özelliklerini, polimerlerin avantajları ile 
birleştirecek çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların uygulamaya dönüşmesi için bileşenler 
arasındaki etkileşim ve karışabilirlik hakkında ayrıntılı bilgi gereklidir [1]. 

Bu çalışmada poli (eter imid) (Ultem)/4-[4-(desiloksi)benzoiloksi]benzoikasid (DBBA) Sıvı kristal 
karışımlarının karışabilirlik davranışları vizkozite ve diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) 
yöntemiyle çalışıldı. Bunun için Ultem/DBBA karışımlarının 30 oC’de seyreltik kloroform 
çözeltisinde çeşitli konsantrasyonlarda (80/20, 60/40, 40/60 ve 80/20) ikili karışımları hazırlandı. İkili 
karışımların indirgenmiş vizkozite ve Huggins parametreleri belirlendi. Karışımların indirgenmiş 
vizkozite sonuçlarından sırasıyla Krigbaum ve Wall ( b ), Catsiff ve Hewett ( b ) ve Garcia ve 
diğerleri ( b ve ][ ) araştırma grupları tarafından önerilen bazı karışabilirlik parametreleri elde 
edildi. Daha sonra bu çözeltilerin DSC ile Tg’lerindeki değişim ölçülerek Ultem/DBBA ikili 
karışımlarının karışabilirlikleri incelendi. 

Anahtar Kelimeler:Sıvı Kristal, Viskozite, DSC 
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Ultem ve DBBA’nın molekül şekli  

 

Kaynaklar   

[1]Shillcock, I. M. ve Price, G.J.Polymer,44, 1027-1034(2003). 
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Sıvı Kristal Kompozitinin Karakterizasyonu 
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Son yıllarda polimerde dağıtılmış sıvı kristallere (PDLC) materyal bilimi ve nanoteknoloji gibi birçok 
uygulama alanlarının olmasından dolayı ilgi artmaktadır. Örneğin elektriksel ayarlanabilir ekranlar, 
akıllı pencerelerde ve hologram filmlerin üretimlerinde PDLC kullanımı önemli yer tutmaktadır. 
PDLC kompozitler sıvı kristal damlacıklarının polimer matrisi içinde mikro boyutta dağılmasından 
oluşur [1, 2]. 
 
Bu çalışmada öncelikle 4-Desiloksibifenil-4’-karboksilik asit (DSKA) sıvı kristalinin sentezi, 
karakterizasyonu ve mesomorfik özellikleri belirlendi.  İkinci olarak, polimerde dağıtılmış sıvı kristal 
kompozit filmi, DSKA sıvı kristali ve poli(metil metakrilat) polimeri kullanılarak çözücü etkisi ile faz 
ayrımı metodu yoluyla ağırlıkça bileşimi 20/80 olan poli(metil metakrilat)/DSKA sıvı kristal 
kompoziti sentezlendi. DSKA sıvı kristalinin ve PDLC kompozitinin faz geçiş sıcaklıkları 
diferansiyel taramalı kalorimetre ile ve morfolojileri ise polarizasyon mikroskobu ile incelendi. 
Polarizasyon mikroskobuyla yapılan incelemelerde isotropik fazdan soğutma sırasında, PDLC 
kompoziti geniş bir mesomorfik aralıkta Schlieren tekstür ile karakterize edilen SmC fazı 
göstermiştir. PDLC kompoziti, yüksek sıcaklıklarda enansiyotropik SmX ve nematik (N) faz gösteren 
saf DSKA sıvı kristalinden,  daha düşük mesomorfik geçiş sıcaklıklarına sahiptir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sıvı kristal, Poli(metil metakrilat), Polimerde dağıtılmış sıvı kristal kompozitler 
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[1] Fergason, J.L., SID Symposium Digest of Technical Papers, 16, 68–70 (1985). 
[2] Parab S.S., Malik M.K., Deshmukh R.R., Journal of Non-Crystalline Solids, 358, 2713-2722 (2012). 
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İleri materyaller olarak teknolojide geniş yer bulan kiral sıvı kristaller elektro-optik özellikleri ve 
teknolojik uygulamalarından dolayı ilgi çekici materyallerdir. Bu nedenle farklı yapıdaki yeni kiral 
sıvı kristal malzemelerin dizaynı, fiziksel özelliklerinin belirlenmesi konusundaki araştırmalar gün 
geçtikçe artmaktadır. Uygulamada sıvı kristaller sıvılardaki dispersiyonları halinde kullanılır. 
Kullanılan çözücünün sıvı kristal için çok iyi değil orta derece de iyi çözücü olması, dolayısıyla sıvı 
kristali dispers edebilmesi gerekir. Bu nedenle, sıvı kristal-çözücü etkileşimlerinin bilinmesi 
önemlidir. Ters gaz kromatografisi (TGK), polimerlerin ve sıvı kristallerin fizikokimyasal 
özelliklerinin incelenmesinde ve faz geçiş sıcaklıklarının belirlenmesinde kullanılan kolay, hızlı ve 
ekonomik bir metottur [1]. 

Bu çalışmada ilk olarak kiral terminal gruplu yeni kalamitik sıvı kristal olan “5-((S)-3,7-
dimetiloktiloksi)-2-[[[4-(dodesiloksi)fenil]imino]metil]fenol” (DODPIMP) spektroskopik metotlar 
(1H-NMR ve 13C-NMR) kullanılarak sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Daha sonra, DODPIMP’in 
seçilen alkanlarla Flory Huggins ve hal denklemi teorisine göre termodinamik etkileşim parametreleri 
belirlendi. İkinci olarak, bazı alkanların sıvı kristal ile etkileşimlerinden yararlanarak molar çözünme, 
kısmi molar karışma ve buharlaşma ısıları hesaplandı. 

Anahtar Kelimeler: Sıvı Kristal, Ters Gaz Kromatografisi, Etkileşim Parametresi 

 
 

 
 
 

Şekil 1. DODPIMP Sıvı Kristali 
 

 

Kaynaklar   

[1] Sesigür. F., Sakar D., Yasa-Sahın O.,Ocak H., Cankurtaran O., Bılgın-Eran B., Karaman F., 
“Thermodynamic and surface characterisation of (S)-5-dodecycloxy-2-[[[4-(2-
methylbutoxy)phenyl]imino]metheyl]phenol thermotropic liquid crystal by inverse gas chromatography”, Liquid 
Crystals, 39, 1, 87-97,(2012).  
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Polimerde dağıtılmış sıvı kristal kompozit malzemeler (PDLCs), akıllı malzemeler ve elektro-optik 
materyallerin özünde yer almakta ve materyale kazandırdığı üstün özellikler, ileri teknolojik 
cihazlarda kullanımlarını mümkün kılmaktadır. Özellikle PDLC de kullanılan sıvı kristallerin (LC) 
mesomorfik özelliklerinin saptanması, onların elektro-optik cihazlardaki uygulamaları için önemli bir 
konudur [1]. PDLC'ler mikro boyutlu sıvı kristal damlacıklarının sürekli (continious) bir polimer 
matrisinde dağılmasıyla oluşur. PDLC'ler hem katı polimerin, hem de hareketli sıvı kristalin 
avantajlarını gösteren kompozit malzemelerdir. Bu kompozit malzemelerin performans özellikleri; sıvı 
kristalin boyutuna, moleküler şekline, yoğunluğuna, yönlenmesine, polar düzenine ve polimerin 
konsantrasyonuna ve yapısına oldukça bağlıdır.  Ayrıca ileri materyaller olarak kullanılmalarına 
rağmen tek sıvı kristal malzemenin sıvı kristal sıcaklık aralığı genellikle oldukça sınırlıdır. Pratik 
uygulamalar için sıvı kristal faz geçiş aralıklarını belirlemek önemlidir. Aygıtların donmaması için 
düşük erime noktası ve işlem sırasında fiziksel özelliklerdeki dalgalanmayı azaltmak için yüksek 
berraklaşma noktası gerekmektedir. Sıvı kristal sıcaklık aralığı, sıvı kristal kompozit malzemeleri 
hazırlanarak değiştirilebilmektedir. 

Bu çalışmada ilk olarak, yeni kiral kalamitik sıvı kristal bileşiği “5-((S)-3,7-dimetiloktiloksi)-2-[[[4-
(dodesiloksi)fenil]imino]metil]fenol” (DODPIMP) spektroskopik metotlar (1H-NMR ve 13C-NMR) 
kullanılarak sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Daha sonra polimerde dağılmış sıvı kristal 
kompozit filmi ağırlıkça 20:80 (LC:Polimer) oranında enantiyotropik SmC* fazı gösteren DODPIMP 
sıvı kristali ve poli(metil metakrilat) kullanılarak çözücü basamaklı faz ayrımı metodu (SIPS) ile 
hazırlanmıştır. Hazırlanan PDLC filminin mesomorfik özellikleri Optik Polarize Mikroskobu (PM) ve 
termal karakterizasyonu Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) cihazı ile araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sıvı kristal, Polimerde saçılmış sıvı kristal, poli(metil metakrilat) 
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[1] Yildiz, N., Polat, O., San, S.E., Kaya, N., “Light-scattering determination of visco-elastic and electro-optic 
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physical formula construction for scattering intensities”, Journal of Molecular Structure, 991, 127–135, (2011). 
[2] Jung, J. A., Kim, B. K., Kim, J. C., “Effect of oligomeric surface modifying agent on electro-optical 
properties of polymer dispersed liquid crystal”, European Polymer Journal 42 ,2667–2671, (2006). 
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Kireç minerallerinin, su sistemlerinde oluşturduğu kristaller; evlerde, işletmelerde ve sanayi 
kuruluşlarında kullanılan su borularının tıkanmasına neden olur. Bu tıkanmanın getirdiği problemler 
ise, korozyon, aşınma ve cihaz bozulmaları gibi sıralanabilir. Kireç oluşumunun önüne; ters osmoz 
cihazları, su yumuşatıcı kimyasallar ve fiziksel yöntemler ile geçilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda 
bu konuda araştırılan suda çözünebilen polimerler, yüksek performans gösterip çevreci özelliği ile ön 
plana çıkmıştır. Önerilen yöntemlerden arasında birkaçı; ortama asit eklenmesi, şelat oluşturucular, 
eşik değerinde inhibitör eklenmesidir. En umut verici metot ise düşük konsantrasyonlarda (ppm) suda 
çözünebilen polimerlerin eklenmesidir. 

Bu çalışmada, yük transfer kompleksi (CTC) üzerinden gerçekleşen kompleks radikal 
kopolimerizasyonu ile sentezlenen poli(maleik anhidrit-ard-akrilik asit) kopolimeri; karboksilik asit 
grupları sebebiyle suda çözünebilen ve farklı bileşiklerle kolayca etkileşerek kompleks yapabilme 
özelliğine sahiptir. Sentezlenen poli (maleik anhidrit-ard-akrilik asit) kopolimeri yapısal özellikleri 
İnfrared,spektrokopisi (FTIR) ve Büyüklüklükçe Ayırma Kromatografisi (GPC) yöntemleri ile termal 
özellikleri ise Diferansiyel termal analiz (DTA) ve TermoGravimetrik Analiz (TGA) termoanalitik 
metotlar ile karakterize edilmiştir. Kopolimer yapının önleyici özelliği; EDTA kompleksometrik 
titrasyon yöntemi (NACE standart; TM-03-074-95) ile kalsiyum iyonlarının tayini yapılmıştır. Uygun 
standartlarda kireç engelleyici yüzdeleri hesaplanmış olup, düşük kopolimer konsantrasyonunda 
yüksek verim göstermiştir. Bunların yanı sıra çöken kristal yapılar X-ışınları Kırınımı (XRD) ve 
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile analiz edilerek polimerin etkisi incelenmiştir[1]. 

Anahtar Kelimeler:Poli (MA-ard-AA), yük transfer kompleksi (CTC), kireç engelleyici,%inhibisyon 

   

Şekil 1. Kalsiyum karbonat kristalleri için SEM görüntüleri (a)poli(MA-ard-AA) ([2000 
ppmHCO3

-, 1200 ppmCa+2]) ve (b)  poli(MA-ard-AA ([2 mg/L poli (MA-ard-AA); 2000 
ppmHCO3

-, 1200 ppmCa+2]).

 
Kaynaklar   

[1] Kaplan Can, Hatice, Üner Gizem.“Water-soluble anhydride containing alternating copolymers as scale 
inhibitors” Desalination, 355, 225-232 (2015). 

* Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Destek Projeleri, BAB 
6085-512 tarafından desteklenmiştir. 
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Gerek sentetik ve gerekse doğal polimer bazlı manyetik partiküller, manyetik hücre ayrılması ve 
saflaştırılması, ilaç salımı, manyetik hedefleme, immüno testler, RNA/DNA saflaştırılması, manyetik 
rezonans görüntülemede (MR) görüntüleme ajanı ve diagnostik kitler gibi çeşitli biyomedikal 
uygulamalarda kullanılmaktadır. Demir oksit içeren Dekstran nanopartiküller ise sahip oldukları 
özellikleri ve olası biyomedikal uygulama alanları nedeniyle son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. 
Demir oksitler (Fe3O4 ve -Fe2O3 formu) tıp, eczacılık  ve biyoteknolojik alanlarında en çok çalışılan 
manyetik partiküllerdir.1-3 Dinamik mekanik Analiz (DMA) yöntemi ise polimerik nanopartiküllerin 
karakterizasyonu, yapısal özellikleri, dinamik mekanik davranışı ve zincirindeki segmental 
hareketlerinin ilişkilerini açıklamakta yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

Bu çalışma,  Fe(II) ve Fe(III) tuzlarının 1:2 oranında HCl çözeltisi içerisinde NaOH ile 90 oC’da 
sentezlenen dekstran kaplı demir oksit nanopartiküllerin nanoyapı-kompozisyon-özellik ilişkilerini ve 
özellikle storage (SM), loss (LM), complex modulus, tan , dynamic force (DF), dynamic (DV) ve 
complex viscosity (CV) gibi dinamik mekanik özelliklerini ve camsı geçiş sıcaklığı (Tg) ve sub-Tg 
geçişlerinin incelenmesini kapsamaktadır. Polimerik nanopartikül yapısına bağlı olarak segmental 
hareketler/termal geçişler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Polimerik nanopartiküllerin dinamik mekanik 
özellikleri Dinamik Mekanik Analizör (DMA Q800, TA) ile 3 C/min ısıtma hızında ve sabit frekansta 
(=1 Hz) analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Manyetik nanopartikül, Dekstran, Dinamik Mekanik Analiz 
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[3] Osborne, E. et al. Nanotechnology, 23, 215602-215610 (2012). 
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İletken polimer hidrojeller enerji depolama cihazlarında geniş bir kullanım potansiyale sahiptirler. 
Biyo yakıt hücreler ve süperkapasitorler ile moleküler, biyoelektronik ve medikal elektrotlarda 
kullanılabilirler [1]. Polianilin (PANI) iletken bir polimer olarak basit ve tersinir doplama ve 
dedoplama kimyasından dolayı optik ve elektronik uygulamalarda yaygın olarak çalışılmaktadır [2]. 
Polianilin-Grafen hidrojel paslanmaz çelik akım toplayıcı ile elde edilen süperkapasitor cihazda 
spesifik kapasitans (Csp= 136.08 F/g), 1 mVs-1 elde edilirken, Siklik voltametriden (CV) elde edilen 
Emax= 22.04 Wh/kg, Pmax= 2633.62 W/kg kap ret.=0.25, ESR= 0.06 Ω, Rct= 3.32 Ω, 1 mHz deki faz 
acisi θ=-74.33o, 45o deki frekans= 2.77, akım taşıyıcı sinyali= -56.45 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: PANI-Grafen Hidrojel, Süperkapasitor, faz açısı, Spesifik kapasitans, Enerji 
yoğunluğu.  
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[1] Green RA, Baek S, Poole-Warren LA, Martens PJ. “Conducting polymer-hydrogels for medical electrode 
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[2] Ryu J, Park CB. “Synthesis of dpiphenylalanine/polyaniline core/shell conducting nanowires by peptide self-
assembly” Angew Chem. Int. Edit., 48, 4820-4823, (2009).  
 
 
 
 
* Bu çalışma TÜBITAK, 2219 programı kapsamında tarafından desteklenmiştir. 

 

 

 

 
Şekil 1: Süperkapasitor cihazlar. 
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Grafen, tek atomik grafit tabakalarının bilesimi olup, dünyadaki en ince malzemelerden biri olup, son 
yıllarda büyük ilgi çekmektedir [1]. Karbon nanotuplerle karşılaştırdığımızda, grafen benzer mekanik 
özelliklere sahip olup, daha geniş spesifik yüzey alanı ve daha yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine 
sahiptirler. Grafen nanocihazlardan kompozit malzemelere kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir 
[2]. Grafen hidrojellerin eleastik modülü ~10 dan 105 Pa kadar değişir [3]. Grafen yüksek iletkenliğe 
sahiptirler (106 S×cm-1). İletkenliği metalik karbon nanotüplerden 10 kat daha yüksektir. Grafen 
hidrojel ve metal oksit nanokompozit malzemeler in-situ kaplama metodu ile elde edildi. Literaturde, 
Xu ve arkadaşları tarafından grafen hidrojel sentezi gerçekleştirilmiştir [4]. Grafen hidrojel paslanmaz 
çelik akın toplayıcı ile elde edilen süperkapasitor cihazda spesifik kapasitans (Csp= 289.2 F/g), 1 mVs-1 
elde edilirken, Siklik voltametriden (CV) elde edilen Emax= 53.5 Wh/kg, Pmax= 24900 W/kg kap 
ret.=0.44, ESR= 0.0093 Ω, Rct= 14.15Ω, 1 mHz deki faz acisi θ=-80o, akım taşıyıcı sinyali= -66.08 
olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Grafen Hidrojel, Süperkapasitor, Yük transfer direnci, Spesifik kapasitans, faz 
açısı.  

 
Şekil 1: Superkapasitor cihazin ornek semasi 

 

Kaynaklar 

[1] Novoselov KS, Geim AK, Morozov SV, Jiang D, Zhang Y, Dubonos SV, Grigorieva IV, Firsov AA. 
“Electric field effect in atomically thin carbon films” Science,306, 666-669, (2004).  
[2] Geim AK.“Graphene: Status and prospects” Science,324, 1530-1534, (2009).  
[3] Tan Z, Ohara S, Naito M, Abe H. “Supramolecular hydrogel of bile salts triggered by single-walled carbon 
nanotubes” Adv. Mater.,23, 4053-+, (2011). 
[4] Xu Y, Sheng K, Li C, Shi G. “Self-assembled graphene hydrogel via a one-step hydrothermal process” ACS 
Nano,4, 4324-4330, (2010).  
 
* Bu çalışma TUBITAK, 2219 programi kapsaminda tarafından desteklenmiştir. 
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0-20 MeV Enerjili Nötronlarla 39K'un (n,p), (n,2n), (n,np), (n,t) ve (n,) 
Reaksiyonları Tesir Kesiti Hesaplamaları 
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Sıvı blanket sistemine sahip füzyon reakrörlerinden biride Force Free Helical Reactor (FFHR)’dür. 
Flinak (%46,5LiF %11,5NaF %42 KF), FFHR‘de trityum üretimi, soğutucu ve ısı transferi için 
blanket olarak kullanma potansiyeline sahip eriyik tuzlardan biridir [1]. Flinak’ın korozyon 
karakteristikleri Flibe (Li2BeF4) ‘ye benzerdir [2,3]. Flinak yüksek sıcaklıklarda düşük buhar basıncına 
sahiptir  (900 C de 0,5 mmHg) ve termal iletkenkiği 0,92	 ∙⁄  dir [4].  

Bu çalışmada 39K 'un 0-20 MeV gelme enerjili nötronlarla gerçekleştireceği nükleer reaksiyonlardan 
(n,p), (n,np), (n,2n), (n,t) ve (n,α) reaksiyonları için tesir kesiti hesaplamaları  denge ve denge öncesi 
modeller kullanılarak yapıldı. Nötron gelme enerjisinin 20 MeV'e kadar alındığı bu hesaplamalarda 
denge öncesi için Hybrid Model, Geometry Depended Hybrid Model ve Cascade Exciton Model 
kullanılırken, denge modeli hesaplamalarında Weisskopf-Ewing Modeli (Equilibrium) kullanıldı ve 
yapılan hesaplama sonuçları EXFOR ve JEFF 3.2'den alınan deneysel ve değerlendirilmiş tesir kesiti 
verileriyle karşılaştırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Tesir kesiti, FLiNaK, denge reaksiyonları, denge öncesi reaksiyonlar 

 

 
 

Şekil 1 : 39K (n,) reaksiyon tesir kesiti hesaplamalarının deneysel 
verilerle ve JEFF 3.2 (Evaluated Data Library) verileri ile karşılaştırılması. 

 
 

* Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri koordinatörlüğü tarafından (2013-FBE-
D005) desteklenmiştir.  

 

P55



    

 

– 105 – 
 

Enzimatik Polimerizasyon Temeli Üzerine Kurulmuş  
Glukoz Yakıtlı Hücre Tasarımı 
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Günümüzde artan nüfusla beraber fosil yakıtların yoğun şekilde kullanılması, mevcut enerji 
kaynaklarının tüketilmesi, ortaya çıkan ve giderek büyüyen çevre problemleri ve tüm hepsinin sonucu 
alternatif enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç, teknolojik, bilimsel ve sektörel anlamda yeni, temiz ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanılır hale getirilmesi gibi beklentiler yaratmıştır. 

Son yıllarda, yeni bir çeşit enerji dönüşüm teknolojisi olan, düşük maliyet, yüksek verim, küçük 
ölçekli sistemlere güç kaynağı olarak uygulanabilme ve normal koşullarda çalışabilme gibi özelliklere 
sahip olmasıyla konvansiyonel enerji sistemlerinden tümüyle farklı olan yakıt pilleri bilimsel 
araştırmaların ve geliştirme çalışmalarının odak noktası olmuştur[1,2,3]. 2002-2012 yılları arasında 
alternatif enerji üretiminde yakıt hücresi patentlerinin enerji alanında liderliğe sahip olmaları bu 
bağlamda kaynak gösterilebilir [4].  Bir diğer taraftan, biyolojik bileşen olarak enzimlerin kullanıldığı 
yakıt hücrelerinin yüksek dönüşüm hızlarında enerji üretimi, daha düşük maliyeti ve küçük 
uygulamalara olanak verecek mekanizması gibi olumlu yönleri araştırmaların bu yöne kaymasına yol 
açmıştır [1,2,5].  

Bilim ve Teknoloji Kurulunun aldığı kararlar ve Vizyon 2023 hedefleri doğrultusunda planlanan bu 
çalışma bilim ve teknolojiye hâkim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknoloji üretebilen, 
teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış refah bir toplum 
yaratmak ana teması üzerine kurulmuştur. Bu çalışmada, glikolik asit ve laktik asitin enzimatik 
polimerizasyonu sonucu yeni katı elektrot yüzeyleri hazırlanmış ve elektrokimyasal veriler 
doğrultusunda glukoz yakıtlı biyoyakıt hücresinin oluşturulması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Glukoz oksidaz, Laktik Asit, Glikolik Asit, Enzimatik polimerizasyon, Yakıt 
hücresi 

 

Kaynaklar 
[1] Oztekin, Y., Krikstolaityte, V., Ramanaviciene, A., Yazicigil, Z., Ramanavicius, A., Biosensors and 
Bioelectronics, 26, 267-270, (2010).  
[2] Pan, C., Fang, Y., Wu, H., Ahmad, M., Luo, Z., Li, Q., Xie, J., Yan, X., Wu, L., Wang, Z.L., Zhu, J., 
Advanced Materials, 22, 5388-5392, (2010).  
[3] An, L., Zhao, T.S., Zhou, X.L., Yan, X.H., Jung, C.Y., Journal of Power Sources, 275, 831-834, (2015). 
[4] Sharaf, O.Z., Orhan, M.F., Renewable and Sustainable Energy Reviews, 32, 810-853, (2014).  
[5] Poulpiquet, A., Ciaccafava, A., Lojou, E., Electrochimica Acta, 26, 104-114, (2014).   
 
 
* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında 1919B011403175 proje numarasıyla desteklenmiştir. Bu çalışma; Selçuk Üniversitesi Fen 
Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Mezuniyet tezi olarak gerçekleştirilmiştir.  
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	Nitrat İyonunun Cu ve Cu-PPy Elektrotlarda Elektrokimyasal 
İndirgenme Mekanizması 
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Nitrat (NO3
-) iyonu azot döngüsünün aşamaları olan nitrifikasyon esnasında meydana gelir.Aşırı 

gübreleme ve hayvansal atıklar sonucunda su kirliliklerine sebep olur. Buna rağmen, nitrat iyonunun 
kendisi toksik bir iyon değildir. Ancak, nitrat iyonun bakteriler tarfından indirgenmesi sonucunda 
oluşan nitrit (NO2

-) iyonu kanserojen bir maddedir[1].Bu çalışmada,bakır elektrot (Cu) ve polipirol 
kaplı bakır elektrot (Cu-PPy) üzerinde nitrat iyonunun, asidik ortamdaki elektrokimyasal indirgenme 
reaksiyonu incelenmiştir. İndirgenme reaksiyonuna elektrot potansiyelinin, nitrat ve asit derişiminin 
etkisi incelenerek indirgenme ürünleri belirlenmiştir.  

Nitrat iyonunun indirgenme reaksiyonu (0,1M LiClO4 + 10-3 M HClO4 + x mM KNO3; x=5, 10, 20, 
50, 100, 200 mM) çözelti ortamında dönüşümlü voltamogramlar yardımıyla incelenmiş ve belirlenen 
potansiyellerde (-0,4V, -0,6V, -0,8V, -1,0V, -1,2V [Ag/AgCl]) elektrolizler gerçekleştirilmiştir. Cu 
elektrotta,  -0,4 V ve -0,8 V potansiyel aralığında ana ürün olarak NO2

- belirlenmiştir. Aynı potansiyel 
aralığında, Cu-PPy elektrotta, NO2

- oluşumu gözlenmezken, ana ürün olarak amonyum iyonu (NH4
+) 

elde edilmiştir. Reaksiyon mekanizması açısından ise, indirgenme reaksiyonun düşük aşırı gerilim 
bölgesinde basit bir elektrokimyasal hidrojenasyon üzerinden yürüdüğü Tafel ve EIS-Tafel değerleri 
ile doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Polipirol, Hidrojenasyon, Voltametri, nitrifikasyon 

 

   

Şekil 1. a) Cu elektrotta elektroliz sonrası oluşan nitrit ve amonyum iyonlarının konsatrasyon değişimi.  
b) Cu-PPy elektrotta, elektroliz sonrası oluşan nitrit ve amonyum iyonlarının konstrasyon değişimi. 

Elektroliz süresi: 3 saat 

 
Kaynaklar 
 
[1] Kesore, K.,Janowski, F., Shaposhnik, V.A., ‘’Highly effective electrodialysis for selective elimination of 
nitrates from drinking water’’, Journal of Membrane Science (127), 17-24, (1997). 
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Karbondioksit ve Azotun İndirgenmesinde Polimer Elektrodun 
Fonksiyonu 
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Sulu ortamda hidrojen oluşum tepkimesi, hidrojen enerjisi açısından önemli elektrokimyasal 
tepkimelerden biridir. Tek bir ara ürün (Had) üzerinden tepkimenin ilerlemesi, bu tepkime sayesinde 
elektrokataliz teorisinin gelişmesini sağlamıştır [1-2]. Pt, Pd gibi elektrotlar üzerinde hidrojen çıkışı 
çok hızlı gerçekleşmektedir. Bu olumsuzluk doymamış bileşiklerin örneğin, CO2’in elektrot 
yüzeyinden direkt olarak konveksiyonuna neden olup, yüzeyde adsorplanması gereken türlerin 
tutunmamasına neden olur. Bu yüzden son zamanlarda hidrojen oluşumunun kontrollü bir şekilde 
gerçekleştirildiği elektrot materyalleri üzerinde elektrokimyasal hidrojenasyon tepkimesi 
incelenmektedir [3].  

Karbondioksitin ve azotun elektrokimyasal olarak indirgenmesi farklı metal elektrotlar da çalışılmış 
fakat indirgenme potansiyelinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Aynı metal elektrotlar iletken polimerler 
ile kaplandığında indirgenme potansiyelinin düştüğü gözlenmiştir. Bu durumda akla gelen soru “metal 
elektrot yüzeyindeki polimer filminin rolü nedir?” olmaktadır. Bu sorunun cevabını bulmak üzere 
metal desteksiz polimer elektrodun hidrojen oluşumundaki aktivitesi ve karbondioksit ve azot 
indirgenmesindeki fonksiyonu incelenmiştir. Karbondioksitin sözü edilen elektrot ortamında 
indirgenmesi sonucu formik asit ve asetik asit elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Polimer Elektrot, CO2’in elektrokimyasal indirgenmesi 

Kaynaklar 

[1] Grubac, Z., Radic, N., Tonejc, A., Proceeding International Hydrogen Energy Congress and Exibition, 
İstanbul, Turkey, 1-10, (2005). 
[2] Aydın, R., Köleli, F., Progress in Organic Coatings, (56) 76-80, (2006). 
[3] Köleli, F., Aydın, R., Journal of Electroanalytical Chemistry, (535) 107-112, (2002). 
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Anilin Türevleri Tarafından Sıvı/Sıvı Arayüzeylerde Oksijen 
İndirgenmesi 
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Sıvı/sıvı arayüzeylerde oksijen indirgenmesi organik elektron vericiler kullanılarak çalışılmaktadır. 
Organik fazda çözünen dekametilferrosen (DMFc) tarafından su/1,2-dikloroetan arayüzeyinde oksijen 
indirgenmesi sulu fazdan proton organik fazdan ise elektronun sağlanmasıyla protonla birleştirilmiş 
elektron transfer reaksiyonları gerçekleşir. Bu kataliz işlemi UV görünür bölge spektroskopisi ve 4 
elektrotlu döngüsel voltametri yöntemleriyle incelenmiştir. Protonla birleştirilmiş elektron transfer 
reaksiyonları sonucunda oksijenin; ana ürün olarak hidrojen perokside ve bir miktarının da suya 
indirgendiği gözlenmiştir. DMFc tarafından oksijen indirgenme reaksiyonunun katalizi anilin 
türevlerinin bazikliğiyle doğru orantılı bir şekilde arttığı gözlenmektedir [1]. 

Anahtar Kelimeler: dekametilferrosen, oksijen indirgenmesi, sıvı/sıvı arayüzey 

 

 
 

Anilin türevleri tarafından sıvı/sıvı arayüzeylerde oksijen 
indirgenmesinin mekanizması  

 

Kaynaklar  

[1] I. Hatay Patir, “Oxygen reduction catalyzed by aniline derivatives at liquid/liquid interfaces”, Journal of 
Electroanalytical Chemistry, 685, 28-32, (2012). 
 
 

 

 

 

 

P59



    

 

– 109 – 
 

Tungsten Karbit ve Tungsten Disülfür Katalizörlüğünde Fotokatalitik 
Hidrojen Üretimi 
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TiO2/Pt gibi elektron aktarma/katalizör bileşenleri gibi soy metal içeren ve eosin-Y ile görünür 
bölgedeki ışığı absorplayarak fotokatalitik hidrojen üretimi sağlayan sistemler rapor edilmiştir [1-3]. 
Soy metallerin yerini alabilecek ucuz ve değerli olmayan metal tabanlı sistemler arayışında tungsten 
karbit (WC) ve tungsten disülfür (WS2) bileşikleri oldukça dikkat çekmektedir. Bu çalışmada WC ve 
WS2’ün katalizör olarak, Eosin-Y’nin ışık absorplayıcı ve trietanolaminin elektron verici olarak 
kullanılmasıyla hidrojen üretimi çalışmaları yapılmıştır. Eosin-Y’nin uyarılmış durumundan WC ve 
WS2 yarıiletken katalizörlerine elektron transferi sonucunda protonun indirgenmesiyle hidrojen 
üretimi sağlanır.  

Anahtar Kelimeler: Eosin-Y, fotokatalitik hidrojen üretimi, tungsten  

 

 
 

WC veya WS2 katalizörlüğünde fotokatalitik hidrojen üretiminin mekanizması 

 

Kaynaklar  

[1] Abe R., Hara K., Sayama K., Domen K., Arakawa H., “Steady hydrogen evolution from water on Eosin Y-
fixed TiO2 photocatalyst using a silane-coupling reagent under visible light irradiation”, Journal of 
Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 137, 63-69, (2000). 
[2] Zhang X., Jin Z., Li Y., Li S., Lu G., “Visible-light-induced hydrogen production over Pt-Eosin Y catalysts 
with high surface area silica gel as matrix”, Journal of Power Sources, 166, 74-79, (2007). 
[3] Shimidzu T., Iyoda T., Koide Y., “An advanced visible-light-induced water reduction with dye-sensitized 
semiconductor powder catalyst”, Journal of the American Chemical Society, 107, 35-41, (1985). 
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ERGO/AuNPs/L-Sistein/L-Fenilalanin Metil Ester Modifiye Elektrotların 
Hazırlanması ve Triptofan Enantiyomerlerinin Elektrokimyasal Olarak 
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Fizik,  kimya,  biyoteknoloji ve materyal bilimindeki araştırmalara yeni bir boyut katan grafenin 
sentezi için elektrokimyasal yöntemler en umut verici yöntemlerdendir [1]. Fonksiyonel grafen için 
hazırlama metotlarının gelişimi özellikle grafen uygulamalarının artan potansiyelinden dolayı önemli 
konulardan biri olmuştur. Altın nanopartiküller ise günümüzde, çok gelişmiş optik ve elektriksel 
özellikleri sebebiyle, çeşitli bilimsel araştırmalarda ve uygulamada kullanılmaktadır. Altın 
nanopartiküllerin (AuNPs) sıklıkla kullanıldığı alanlardan biri de elektrokimyasal uygulamalardır. Son 
zamanlarda, enantiyomerlerin sıradan kimyasal reaksiyonlara girme konusunda diğer bileşiklerle aynı 
özellikleri göstermeleri ancak diğer reaktan kiral olduğunda farklı reaksiyon hızıyla reaksiyon 
vermeleri özelliğinden faydalanılarak birçok kiral sensör geliştirilmiştir. L- Triptofan beyin tarafından 
serotonin üretmek için kullanılan temel bir aminoasittir [2]. 

Bu çalışmada elektrokimyasal olarak indirgenmiş grafen oksitin (ERGO) yüzeyine stotoksik etkisi 
olmayan AuNPs ve canlı sistemlerinde önemli bir yere sahip olan kiral amino asitlerle modifiye 
edilmiştir. Hazırlanan ERGO/AuNPs/L-sistein/L-fenilalanin metil ester modifiye elektrot yüzeyinin 
karakterizasyonu Raman spektroskopisi, dönüşümlü voltametri ve elektrokimyasal impedans 
spektroskopsi (EIS) yöntemleri kullanılarak karakterize edilmiştir. D- ve L-triptofan enantiomerlerinin 
elektrokimyasal kiral ayırtedilmesi dönüşümlü voltametri tekniği ile incelenmiş ve D- ve L-triptofan 
enantiomerleri için farklı potansiyellerde pikler elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ERGO, kiral elektrokimyasal sensör, D ve L-triptofan, voltametri. 

 

 

 

 
Şekil 1. a) Modifiye elektrodun hazırlanması b) Grafen oksitin elektrot yüzeyinde 

indirgenmesine ait dönüşümlü voltamogram 

 

Kaynaklar 
[1] Guo, H. L.,Wang, X. F., Qian, Q. Y.,  Wang, F. B.,Xia, X. H.,ACS Nano, 3 2653–2659 (2009). 
[2] Zor, E.,Patir I. H., Bingol, H., Ersoz, M., Biosens.Bioelectron.,42 321–325 (2013). 
 
*Bu çalışma 113Z664 numaralı TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir. 
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Farklı pH Değerlerinde Üretilen Co Katkılı ZnO Filmlerinin Optik, 
Elektrik ve Yüzey Özellikleri 
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Bu çalışmada kimyasal püskürtme tekniği kullanılarak farklı pH değerlerinde Co katkılı ZnO filmleri 
üretilmiştir. Co katkılı ZnO filmlerinin optik, elektrik ve yüzey özellikleri üzerine çözelti pH değerinin 
etkisi araştırılmıştır. Kalınlık, kırılma indisi ve sönüm katsayısı gibi bazı optik parametreler 
spektroskopik ellipsometri tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Elektrik ve yüzey özellikleri ise dört uç 
tekniği ve atomik kuvvet mikroskobu gibi diğer karakterizasyon teknikleri kullanılarak incelenmiştir. 
Filmlerin optik geçirgenlik ve soğurma ölçümlerinden yararlanılarak filmlerin optik bant aralıkları 
belirlenmiş ve pH değerinin değişmesiyle filmlerin optik bant aralık değerlerinin azaldığı görülmüştür. 
Filmlerin yüzey morfolojisi pH değerinin değişmesiyle iyileşmiş ve yüzey pürüzlülük değerleri 
azalmıştır. Ayrıca Co katkılı ZnO filmlerinin elektriksel özdirenç değerleri 8.21×103 .cm ve 
2.16×102 .cm olarak belirlenmiştir. Karakterizasyon sonuçlarından Co katkılı ZnO filmlerinin 
üretiminde çözelti pH değerinin filmlerin bazı fiziksel özellikleri üzerinde belirgin etkiler yaptığı tespit 
edilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Co katkılı ZnO filmleri, pH değeri, spektroskopik ellipsometre, atomik kuvvet 
mikroskobu, elektriksel özdirenç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P62



    

 

– 112 – 
 

Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Üretilen ZnO Filmlerinin 
Spektroellipsometrik Karakterizasyonu 
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Bu çalışmada, ZnO filmleri cam tabanlar üzerine kimyasal püskürtme tekniği kullanılarak üretildi. 
ZnO filmlerinin ellipsometrik ölçümleri, spektroskopik ellipsometri tekniği kullanılarak yapıldı. 
Filmlerin önemli optik sabitleri olan kalınlıkları, kırılma indisi ve sönüm katsayısı değerleri farklı 
gelme açılarında (50-60-70) yapılan ellipsometrik ölçümlerden yararlanılarak Cauchy-Urbach 
dispersiyon modeli ile hassas bir şekilde belirlendi. Ellipsometrik ölçümler sonucu, ZnO filmleri için 
 ve  grafikleri kullanılarak en uygun gelme açısı belirlendi ve gelme açısının optik sabitler üzerine 
etkisi araştırıldı. Ayrıca, filmlerin ellipsometrik ölçümleri için önemli bir faktör olan yüzey özellikleri 
de atomik kuvvet mikroskopu kullanılarak incelendi ve yüzey pürüzlülük değerleri belirlendi.  

 

Anahtar kelimeler: ZnO filmleri, spektroskopik ellipsometre, optik sabitler, yüzey özellikleri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P63



    

 

– 113 – 
 

Grafen Oksit Üzerine Modifiye Edilmiş CoFe2O4@TiO2 Nanoparçacık 
Bazlı Yüksek Verimli Fotokatalizör Hazırlanması ve Atrazin’in 

Fotokatalitik Bozunmasında Kullanımı 
 
 

Ayşe UĞURa, Necip ATARb, Mehmet Lütfi YOLAc, Tanju ERENb, H. Korkmaz ALPOĞUZa 
 
 

aPamukkale Üniversitesi, Kimya Bölümü, Denizli 
bPamukkale Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Denizli 

cSinop Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sinop 
 

Bu çalışmada, yüksek fotokatalitik aktiviteye sahip, manyetik olarak ayrılabilen CoFe2O4@TiO2/GO 
nanokompozit iki adımda başarıyla sentezlenmiştir. CoFe2O4@TiO2 nanoparçacık sentezlendikten 
sonra GO üzerine modifiye edilmiştir. Hazırlanan numunelerin karakterizasyonu, geçirimli elektron 
mikroskobu (TEM), x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), x-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. UV ışınları altında fotokatalitik bozunma 
deneylerinin uygulanmasında kullanılmak üzere atrazin (AT) seçilmiştir. Fotokatalitik bozunma 
deneylerinde ayrıca, başlangıç AT konsantrasyonu etkileri, temas açısı ve katalizör miktarı çalışmaları 
da yapılmıştır. Fotokataliz çalışmalarında, AT’in bozunması pseudo-first-order kinetik modeline 
uygun gerçekleşmiştir. Sonuçlardan yola çıkarak, CoFe2O4@TiO2/GO nanokompozit AT’in 
fotokatalitik bozunması deneylerinde yüksek fotokatalitik aktivite sergilediği gözlenmiştir. 
Sentezlenen nanokompozit deneysel çalışmalardan sonra bir mıknatıs yardımıyla çözeltiden ayırılmış 
ve tekrardan kullanılmıştır. Sentezlenen nanokompozitin geri dönüşümlü olması endüstride ekonomik 
açıdan önemli bir faktördür. 
 

Anahtar Kelimeler: Nanokompozit, Grafen oksit 
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Resorsinaren Türevi Bileşikler Kullanılarak Polimer İçerikli 
Membranlarda Zn2+ Metal Katyonunun Transport Kinetiğinin 

İncelenmesi 
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Son elli yılda ağır metallerin sebep olduğu su kaynaklarının kirliliğinin dünyayı ciddi şekilde tehdit 
ettiği bilinmektedir. Bu ağır metallerin çevrede ve atık sularda karışık halde bulunuyor olmasından 
dolayı, metallerin ayrılması ve uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılan membranların özellikle 
seçimliliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz çalışmada Zn2+ metal 
katyonunun polimer içerikli membran yoluyla transportu üzerine çalışılmıştır. Çalışmamızda taşıyıcı 
olarak kaliks[4]rezorsinaren türevi (2,8,14,20-tetrahekzil-4,6,10,12,16,18,22,24-oktahidroksikaliks[4] 
rezorsinaren, Ligand 1) bileşiği kullanılarak Zn+2 metal katyonunun polimer içerikli membran tekniği 
ile transportu farklı parametrelerde (taşıyıcı derişimi, membran kalınlığı, plastikleştirici miktarı ve 
türü)  gerçekleştirilmiştir. Belirlenen optimum şartlarda destekli sıvı membran transport çalışmaları da 
yapılmış, polimer içerikli membran transportunun kinetik verileri ile kıyaslanmıştır. Polimer içerikli 
membranlarla gerçekleşen transport olayı üzerine, Fick’in birinci yasasından ve ekstraksiyon 
eşitliklerinden yararlanarak Sigma-Plot Software bilgisayar programı yardımıyla P (geçirgenlik 
katsayısı), J (akış hızı), D (difüzyon katsayısı) ve %RF (geri kazanma faktörü)  değerleri 
hesaplanmıştır. Optimum şartlarda Ligand 1 taşıyıcılı polimer içerikli membran yoluyla Zn2+  metal 
iyonlarının transportunda en yüksek transport verimi  % 25,87 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Resorsinaren, sıvı membran, metal katyon, transport 

 
2,8,14,20-tetrametil-4,6,10,12,16,18,22,24-

oktahidroksikaliks[4] resorsinaren (Ligand1) 

Kaynaklar  

[1] Kışlık, V.S., Liquid MembranesPrincipleand Applications in ChemicalSeparationsandWastewaterTreatment, 
Elsevier, Amsterdam-TheNetherlands, 978-0-444-53218-3 (2010). 
[2] Kozlowski, C.A., Kozlowska, J., “PNP-16crown-6 derivatives as ion carriers for Zn(II), Cd(II) and Pb(II) 
transport across polymer inclusion membranes”, J.Memb. Sci. 326, 215-221 (2009). 
[3] Uğur, A.,Sener, İ., Höl, A., Alpoğuz, H.K., Elçi, L., “Facilitated transport of Zn(II) and Cd(II) ions through 
polymer inclusion membranes immobilized with a calix[4]resorcinarenederivative”  J. Macromol.  Sci.,PureAppl. 
Chem., 51, 611‐618, (2014). 
 
* Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi 2012FBE014 numaralı proje tarafından desteklenmiştir 
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Yüksek Hassasiyetli Kuartz Kristal Mikrobalans Cevaplı 
Altın/2-aminoetantiyol/Grafen Oksit Nanofilm ile Pb(II) Tayini 
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Bu çalışmada, Pb(II) tayininde kullanılmak üzere, kuartz kristal mikrobalans (QCM) sensör cevaplı, 
altın/2-aminoetantiyol/grafen oksit (Au/2-AET/GO) nanofilm ve altın/2-aminoetantiyol (Au/2-AET) 
nanofilm karşılaştırılmalı olarak ölçümler yapılmıştır. QCM çipinin altın yüzeyi 2-AET kullanılarak 
modifiye edildikten sonra, üzerine grafen oksit kaplanmıştır. Modifiye edilen Au/2-AET/GO 
yüzeyinin karakterizasyonları; atomik kuvvet mikroskobu (AFM), kızıl-ötesi spektroskopisi (IR) ve 
Elipsometri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlardan yola çıkarak Au/2-AET/GO 
nanofilm, sulardaki ağır metal kirliliğine yönelik QCM sensör çalışmaları için oldukça etkili 
performans ortaya koymuştur. Ek olarak, homojen bir yüzey üzerindeki tek tabakalı yapı Langmuir 
modeline uygun halde oluşmuştur [1,2]. Sonuç olarak bu çalışmada, gelecekteki ağır metal tayini 
çalışmalarında yeni gelişmeler sunacak, hızlı ve basit bir nanosensör hazırlanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: QCM, Kurşun, grafen oksit  

 

 

Kaynaklar   

[1] Yola, M.L., Eren, T., Atar, N., Sensor and Actuator B : Chemical, 198, 70-76, (2014). 
[2] Yola, M.L., Eren, T., Atar, N., Sensor and Actuator B : Chemical, 195, 28-35, (2014) 
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Grafen Eklenerek Modifiye Edilmiş Polimer İçerikli Membranlarla 
Cr(VI) Metal Katyonunun Sulu Ortamlardan Uzaklaştırılması 
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Bu çalışmamızda çevre ve insan sağlığı için büyük zararları olan ağır metallerden krom(VI)’nın sulu 
ortamlardan uzaklaştırılması gerçekleştirilmiştir. Kromun, özellikle Cr(III)’e göre potansiyel toksik 
özellik gösteren Cr(VI)’nın sulu ortamlardan seçimli ve verimli olarak ayrılmasının sağlanması 
amaçlanmaktadır. Son zamanlarda sıvı membranların üzerinde oldukça fazla araştırma yapılan 
tekniklerinden biri olan polimer içerikli membranlar, destekli sıvı membranlara göre madde, gaz 
geçirgenliği ve seçiciliğinin kontrolü bakımından ve ekonomik olmaları nedeniyle büyük öneme sahip 
olmuştur. PIM; uzun süreli kararlılıkları, yüksek seçiciliği, hızlı transport ve istenilen şartlara göre 
membranın tasarlanabilmesi sebebiyle avantaj sağlamaktadır. PIM; polimerik destek, plastikleştirici ve 
organik bir taşıyıcıdan oluşur. PIM’lerin mevcut yapısı potansiyel olarak polimer zinciri içerisine 
uygun bir ko-polimer ya da fonksiyonel grubun eklenmesiyle seçicilik, kapasite, çözünürlük ve 
kararlılık gibi özellikleri arttırılabilir. Bu amaçla, çalışmamızda polimer içerikli membrana grafen 
ekleyerek modifiye hale gelen membranın (PIM/grafen) yapısal özelliklerindeki artış sonucunda 
PIM’in kararlılığının arttırılması incelenerek hazırlanan polimerik membranın yüzey karekterizasyonu 
gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: PIM, Cr(VI), grafen, kaliks[4]aren  

Kaynaklar 

[1] Gonciaruk, A., Althumayri, K., Harrison, W.J., Budd, P.M., Siperstein, F.R., Microporous and Mesoporous 
Materials, In press (2014) 
[2] Kaya, A., Alpoguz, H.K., Yilmaz, A., Industrial and Engineering Chemistry Research, 52 (15), 5428-5436.  
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Su Bazlı Boyaların Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Bağlayıcı ve Dolgu 
Yüzdesinin Etkileri 
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Vinil polimerlerinin su bazlı dispersiyonlarının sanatsal ve klasik uygulamalarda yaygın olarak 
kullanılması, bu malzemelerin gelecekteki performanslarını da etkiler. Polivinil reçineler, özellikle 
poli(vinil asetat) (PVAc) emülsiyonlar, bağlayıcı ve koruyucu kaplama olarak modern ve çağdaş 
boyalarda yaygın olarak kullanılır. Bu ticari emülsiyonlar veya lateks dispersiyonlardaki katkılar, boya 
tabakalarına bu polimerleri geçirerek kimyasal, mekanik ve optik özellikleri geliştirirler.  
 
Bağlayıcılar, pigment ve diğer katkıları sararak sürekli bir film oluşturan ve malzemenin kaplanmasına 
da yardım eden malzemelerdir. Bağlayıcı veya su bazlı boyalarda polimerik lateks, kaplayıcı filmin 
özelliklerini büyük oranda etkiler. Elde edilen filmin mekanik özellikleri bağlayıcı 
karakteristiklerinden oldukça fazla etkilenir. Boya formülasyonundaki ağırlığın genellikle en az yarısı 
bağlayıcı olduğundan boyanın özelliklerinin geliştirilmesinde bağlayıcının büyük önemi vardır ve 
araştırılması gerekir [1-2].  

Bu amaçla, su bazlı boyaların hazırlanmasında farklı oranlarda bağlayıcı ve dolgu maddesi 
kullanılarak çeşitli boyalar hazırlanmıştır. Elde edilen boyaların karakteristik ve en önemli 
fizikokimyasal özellikleri belirlenerek, boyalar karşılaştırılmış ve farklı açılardan değerlendirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Su bazlı boya, bağlayıcı, lateks, dolgu. 

 

Kaynaklar   

[1] Mariz I.F.A., Millichamp I. S., de la Cal J. C., Leiza J. R., Prog. Org. Coatings, 68, 225–233 (2010). 
[2] de Sa M. H., Eaton P., Ferreira J. L., Melo M. J., Ramos A. M., Surf. Interface Anal., 43, 1160–1164 (2011). 
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Su Bazlı Boyaların Film Özellikleri Üzerine Dolgu Türü ve 
Konsantrasyonunun Etkileri 
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Su bazlı akrilik boyalar, çözücü esaslı boyalara alternatif olan çevre dostu malzemelerdir. Lateks 
boyalar, ticari olarak üretilen polimerik kolloidlerin büyük kısmını kullanırlar. Bunlar; bağlayıcı 
(lateks), donma önleyici ajanları da içeren uçucu bileşenler, pigmentler ve inceltici, dağıtıcı, dolgu, 
köpük kesici gibi diğer katkıları da içeren kimyasal maddelerin kompleks bir karışımıdır. Su bazlı 
boyaların düşük katı madde, boyanın uzun süre kurumaması, suya zayıf dayanım gibi dezavantajları 
da bulunur. Su bazlı boyalarda, küçük ve büyük partikül kombinasyonları bir arada kullanılarak 
sayılan olumsuzlukların üstesinden gelinebilir [1]. Bunun için farklı çaplara sahip katkıların, özellikle 
dolguların boyada kullanımı büyük önem taşımaktadır. Çünkü boyaların hazırlanmasında, kullanılan 
küçük partiküller nedeniyle yüksek katı içerikli, düşük viskozite ve bimodal partikül boyut dağılımlı 
boyalar hazırlanabilir [2] (Şekil 1).   
 
Bu amaçla, çeşitli ve farklı çaplara sahip boya dolguları farklı oranlarda kullanılarak çeşitli su bazlı 
boyalar hazırlandı. Elde edilen boyaların kolloidal ve film özellikleri belirlendi ve bu filmler üzerine 
boyanın hazırlanmasında kullanılan dolgu çeşidi, dolgunun partikül büyüklüğü ve konsantrasyonunun 
etkileri araştırıldı.  

Anahtar Kelimeler: Boya, dolgu, boya filmleri, örtücülük. 

 

 
 

Şekil 1. Bimodal dağılımlı partiküllerin kuruması ile boya filmi oluşumu  

 

Kaynaklar   

[1] Mariz I.F.A., Millichamp I. S., de la Cal J. C., Leiza J. R., Prog. Org. Coatings, 68, 225–233 (2010). 
[2] Overbeek A., J. Coat. Technol. Res., 7 (1),  1–21 (2010). 
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Pyronin Y ve Human Serum Albümine Moleküleri Arasındaki 
Etkileşiminin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi 
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Serum albüminler dolaşım sisteminin en önemli proteini olup kan içerisinde endojen ve eksojen 
bileşiklerin taşınması ve depolanmasında sorumludur.[1] Bu çalışmada, Human serum albümin (HSA) 
ile bir ksentan türevi olan Pironin Y (PyY) arasındaki etkileşim floresans, absorpsiyon, senkronize 
floresans ve FT-IR spektroskopileri kullanılarak incelenmiştir. Floresans spektroskopisinden elde 
edilen veriler Stern-Volmer modeline göre tartışılmıştır. Sonuç olarak  HSA ile PyY molekülü 
arasındaki etkileşimin bir kompleks oluşumu olarak bilinen statik kuençleşme üzerinde yürüdüğü 
görülmüştür. Förster enerji transfer teorisine göre HSA ile PyY arasındaki etkileşim mesafes 1,96 nm 
olarak bulunmuştur. ikimolekül arasındaki etkileşim içintermodinamik parametreler hesaplanmıştır. 
Alınan senkronize floresans, absorpsiyon ve FT-IR spektrumları sayesinde PyY molekülü varlığında 
HSA molekülün konformasyonu hakkında bilgi edinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pironin Y, HSA, Stern-Volmer, Kuençleşme 

 

 
 

Artan PyY konsantrasyonuna bağlı olarak HSA emisyon şiddetindeki değişim 

 
Kaynaklar 
 
[1] Yu H, Lui Z, Ji D, Xie J, Yang F, Li X. “Spectroscopic Studies on the Interactions between 3,4-
dihydropyrimidin-2(1H)-ones and bovine serum albumin”. Spectrochimicaacta part A: moleculer and 
bimolecular spectroscopy, 77, 213–218,(2010). 
 
* Bu çalışma 199-258-2013 nolu BÜBAP tarafından desteklenmiştir.  
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Butein ve İnsan Serum Albumin Arasındaki Etkileşimin Lipozom 
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Lipozomlar lipit moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan küresel yapılardır. Lipozomlar hücre 
içerisinde maddelerin transport ve değişik metabolik yollarını incelemek için kullanılır. Buteinkalkon 
türevi bir flavonoit olup antiviral, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir [1,2]. Bu 
çalışmada Butein ve Human Serum Albumin (HSA) arasındaki etkileşim lipozom sistemlerinde 
moleküler seviyede incelenmiştir. Floresans ölçümleri Butein ile HSA arasında kuvvetli bir 
etkileşimin olduğunu göstermiş ve bu etkileşim türünün de karanlık bir kompleks olarak bilinen statik 
kuençleşme olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu iki molekül arasındaki etkileşim için bağlanma sabiti, 
bağlanma yeri sayısı ve termodinamik parametreler hesaplanmıştır. Butein molekülünün HSA 
proteinin konfirmasyonu üzerine etkisi absorpsiyon ve senkronize floresans spektroskopisi 
kullanılarak incelenmiştir. Butein molekülünün L-egglecithinphosphatidylcholineile oluşturulmuş 
lipozomlardaki ayrışma sabiti floresans kuençleşme tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Butein, Lipozom, HSA, Kuençleşme. 

 

 
 

Lipozom Sisteminde Buteinin Artan Konsantrasyonlarında 
HSA’nınFloresans Spektrumu

 

Kaynaklar   

[1] Lee, S.H., Seo,G.S.,Sohn, D.H. Inhibition of lipopolysaccharide-induced expression of inducible nitric oxide 
synthase by butein in RAW 264.7 cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 323,125–32 (2004). 
[2] Farhoosh,R. Antioxidant activity and mechanism of action of butein in linoleic acid.Food Chem. 93, 633–
639,(2005).  
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Ağır metallerin sudan uzaklaştırılmasında doğal sorbentlerin kullanılması çevresel ve ekonomik 
açıdan önemlidir1. Kitosan; kitininin deasetilasyonuyla elde edilen, serbest –NH2 ve –OH gruplarından 
dolayı yüksek katyon tutma kapasitesine sahip fonksiyonel bir kitin türevidir. Film, mikrokapsül, 
mikroküre ve nanoküre halinde hazırlanabilen kitosan ve türevleri; tıp, biyoteknoloji, filtrasyon ve 
kozmetik gibi birçok alanda kullanımı vardır2. Cladophora; iplikciklerindeki tüm hücreleri birbirine 
benzeyen, hücre uzunlukları genişliklerinin 5-20 katı olan ve dallanabilen ipliksi yeşil alglerdir3. 
Bu çalışmada; Cladophora algle kitosan mikrokapsüller hazırlanmıştır. Çözelti içerisindeki 
kararlılığını sağlamak için hazırlanan mikrokapsüller, glutaraldehitle çapraz bağlanmıştır. 
Mikrokapsüllerin karakterizasyonu, FT-IR, SEM ve TGA ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
mikrokapsüllerin sulu çözeltilerden; Cr(III), Cd(II), Cu(II), Ni(II) ve Zn(II) iyonlarını tutma 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. pH, metal konsantrasyonu, mikrokapsül miktarı, süre ve sıcaklık 
parametrelerinin mikrokapsüllerin metal tutumuna etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmayla, Cladophora 
alglerinin biyosorbent olarak kullanılmasının, hem bu alglerin sulu alanlardan toplanmasını, 
dolayısıyla ötrafikasyonla mücadeleye katkı sağlaması, hem de ekonomik değer kazanması açısından 
mümkün olabileceği gösterilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Kitosan, Mikrokapsül, Cladophora, Ağır metal, Biyosorbent. 

 
Kaynaklar 
 
[1] Bilal, M., Shah, J.A., Ashfaq, T., Gardazi, S.M.H., Tahir, A.A., Pervez, A., Haroon, H., Mahmood, Q., Waste 
Biomass Adsorbents for Copper Removal from Industrial Wastewater—A Review, Journal of Hazardous 
Materials, 263, 322-333, (2013). 
[2] Rinaudo, M., Chitin and chitosan: Properties and Applications, Progress in Polymer Science, 31(7), 603-632, 
(2006). 
[3] Leliaert F. and Coppejans E., The marine species of Cladophora (Chlorophyta) from the South African East 
Coast, Nova Hedwigia, 76(1-2), 45-82, (2003). 
 
* Bu çalışma Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından 14201082 nolu proje ile 
desteklenmiştir. 
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Karbotermik Yöntemle Tungsten Karbür Üretimi 
  
 

H. Erdem ÇAMURLU, Sertaç F. POLAT, Melih KOÇYİĞİT 
 
 

Akdeniz Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kampüs, Antalya, erdemcamurlu@gmail.com 
 

Tungsten karbür (WC), çok yüksek sertliği (1700-2400 Vickers), kimyasal karalılığı ve aşınma direnci 
nedeni ile, endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. WC’ün kobalt vb. bağlayıcılar ile birlikte 
sinterlenmesi ile sert metaller (semente karbürler)üretilmektedir. Sert metaller, metal işlemede 
kullanılan kesici uçların, aşındırıcıların, endüstriyel makine parçalarının, zırh delici mermilerin, vb. 
üretiminde kullanılan vazgeçilmez malzemelerdir. 

Bu çalışmada aşağıdaki reaksiyona göre stokiyometrik veya stokiyometrik orandan %10ve %20 fazla 
karbon içeren karışımlar toz bileşenlerden hazırlanmıştır. Tek eksenli presle 300MPa basınçta pelet 
haline getirilen başlangıç malzemeleri, 1100oC, 1200oC ve 1300oC sıcaklıklarda argon atmosferi 
altında 1 saat süreyle bekletilerek deneyler gerçekleştirilmiştir. 

WO3 + 4C → WC + 3CO                                                    (1) 

Ürünler, X-ışını kırınımı analizine tabi tutulmuş ve taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir. 
1300oC’de, tungsten oksitin tamamen tungsten karbüre dönüştüğü görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tungsten karbür, WC, karbotermik indirgeme, sertmetal, semente karbür 

*Bu çalışma 2014.01.0102.011 numaralı proje ile Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Poli(2,5-ditiyenilpirol) Türevinin Klik Kimyası ile Fonksiyonlandırılması 
 
 

Pınar ÇAMURLU, Neşe GÜVEN 
 
 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Kampüs, Antalya 
pcamurlu@akdeniz.edu.tr 

 

Bu çalışmada 1-(2-azido-etil)-2,5-di-tiyofen-2-il-H-pirol (SNS-N3) sentezlenmiş, elektrokimyasal 
olarak ITO elektrot üzerinde polimerleştirilmiş (PSNS-N3) ve CuSO4, sodyum askorbatvarlığında  
etilinferrosen ile klik tepkimesine tabi tutulmuştur. Elde edilen polimer (P(SNS-post-Fc)) CV, FTIR, 
TGAteknikleri ve spektroelektrokimya çalışmaları ile karakterize edilmiştir. P(SNS-post-Fc)’nin etkin 
bir biçimde katkılanabildiğive hem PSNS-N3 hem de ferroseninin redoks davranışını gösterdiği tespit 
edilmiştir. Buna ek olarak SNS-N3’in FeCl3 varlığında kimyasal polimerizasyonu gerçekleştirilmiş ve 
düşük mol kütleli, azit grubu içeren Chem-P(SNS-N3) elde edilmiştir. Polimerin antimon penta klorür 
ile etkin bir biçimde kimyasal olarak katkılanabildiği ve nötral halinde floresans özellik gösterdiği 
belirlenmiştir.Son olarak,Chem-P(SNS-N3)’in klik kimyası ile fonksiyonlandırılmasıgerçekleştirilmiş 
ve Chem-P(SNS-post-Fc) elde edilmiştir. Polimerin yüksek oranda ferrosen içerdiği ve kimyasal 
katkılama ile redoks davranışının kontrol edilebildiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile azit 
fonksiyonlu SNS türevlerinin azit gruplarına zarar vermeksizin elektrokimyasal ve kimyasal olarak 
polimerleştirilebildiği belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen iletken polimerlerin daha sonra klik kimyası 
ile yeniden fonksiyonlandırılabileceği kanıtlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Klik Kimyası, Polimerizasyon sonrası fonksiyonlandırma, Poli(2,5-
ditiyenilpirol), Etinilferrosen. 

 

 
Azit grubu içeren PSNS türevinin klik kimyası ile fonksiyonlandırılması 

 

* Bu çalışma TUBITAK tarafından 110T620 numaralı proje ile desteklenmiştir.  
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Saf SBA-15 ve B-SBA-15 Mezogözenekli Malzemelerin Sentezi ve 
Karakterizasyonu 
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Gelişen teknoloji ile birlikte bazı kimyasalların üretimi için çevreye zararsız, kolayca geri 
dönüştürülebilir katalizörlere olan ilgi artmaktadır. Ayarlanabilir gözenek boyut dağılımına sahip 
mezogözenekli yüksek yüzey alanlı malzemelerin çeşitli tepkimelerde katalizör olarak kullanımı 
oldukça yaygındır. Bilindiği gibi, katalizör destek malzemelerinin çeşitli maddeler ve kimyasallar ile 
desteklenmesi, katalizörün yüzey aktifliğini etkilemekte, dolayısıyla tepkime verimini 
değiştirmektedir. Mezogözenekli silika malzemeler (MSNs,SBAn)  geniş BET yüzey alanları 
nedeniyle büyük adsorpsiyon özelliğine sahiptirler ve asitlik ve baziklik gibi yüzey özelliklerini 
sağlamak amacıyla organik gruplarla fonksiyonelleştirilebilir. Mezogözenekli malzemelerin metaller 
ile fonksiyonelleştirilmesi ise literatürde sıklıkla karşılaşılan bir metodtur. Metal yüklü katalizörler 
endüstrinin hemen hemen tüm alanlarında kullanılmaktadır. SBA-15, diğer mezogözenekli 
malzemelere göre daha büyük gözenek boyutlarına, hidrotermal kararlılığa ve daha kalın duvar 
yapısına sahip olması bakımından öne çıkmaktadır. Endüstride ayırma, adsorpsiyon, kataliz, sensör, 
çözelti ve gaz tepkimelerinde ve birçok alanda sıklıkla kullanılan SBA-15 mezogözenekli malzeme 
esas olarak polimer (P123) ve silikanın (TEOS) belli oranlarda birleştirilmesiyle üretilmektedir. 
Literatür araştırmalarında, mezogözenekli malzemelerin bor (B) ile desteklenmesine rastlanmış ve 
yüzey özelliklerini etkilediği görülmüştür. Ancak bor yüklü SBA-15 çalışmalarının sayıca az olması 
bu konuda araştırmalara devam edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra ülkemizin bor 
rezervleri de düşünülerek, çalışmanın ana konusu olan katalizör malzemesinin sentezi 
çeşitlendirilmiştir. Bu çalışmada, saf SBA-15 tek başına hidrotermal sentez metodu ile ve bor içeren 
B-SBA-15 doğrudan hidrotermal sentez metodu ile farklı mol oranlarında (nSi/nB = 16, 50) 
sentezlenmiş. Örneklerin karakterizasyonu için ayrıca BET, SEM, FT-IR ve XRD analizleri 
uygulandı. Elde edilen analiz verilerine göre, tüm numuneler SBA-15 karakteristik yapısına sahiptir.  

Anahtar kelimeler: Mezogözenekli malzemeler, B-SBA-15, Doğrudan hidrotermal sentez,  
Mezogözenekli malzemelerin karakterizasyonu 

 

*Bu çalışma ESOGÜ Bap Komisyonu tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2013-15049) 
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Bakır Esaslı Atom Transfer Radikal Polimerizasyonda 2,6-Bis(N-metil-
benzimidazol-2-il)piridin Ligandının Etkinliğinin İncelenmesi 
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Bülent Ecevit Üniversitesi, Kimya Bölümü 67100 Zonguldak, TÜRKİYE 
 

Polimer kimyasının hızla gelişen bir alanı ve en güçlü tekniklerinden olan atom transfer radikal 
polimerizasyonu (ATRP), polimer biliminde yaygın olarak kullanılan sentetik tekniklerden birisidir. 
ATRP, istenen moleküler mimari ve bileşimlerinin yanı sıra dar molekül ağırlığı dağılımı ve önceden 
belirlenebilen molekül ağırlığına sahip polimerleri sentezlemesi sayesinde çok ilgi çekmiştir. Cu(I), 
Ru(II), Fe(II), Ni(II), Pd(II), Rh(III) ve Re(II) içeren geçiş metal kompleksleri ATRP için katalizör 
olarak kullanılmıştır. Azot-temelli ligandlar genellikle bakır esaslı ATRP için ligand olarak başarılı bir 
şekilde kullanılmaktadır. Çalışmaların çoğu katalizörün seçiciliğini ve aktifliğini arttırmak için yeni 
metallerin ve yeni ligandların geliştirilmesine odaklanılmıştır. Ligand seçimi, katalizörün reaktifliğini 
etkileyen anahtar faktörlerden birisidir ve çok önemlidir. Cu-esaslı ATRP için yeni ligand arayışının 
devam etmesi nedeniyle [1,2], bu çalışma ile ilk defa 2,6-bis(N-metil-benzimidazol-2-il)pyridin 
ligandı sentezlendi ve bu ligandın bakır esaslı ATRP deki etkinliği araştırıldı. Bu çalışma ile yeni bir 
katalizör kompleksinin ATRP deki etkinliği araştırılmış olacaktır. Bu bakımdan bu çalışma literatüre 
önemli bir katkı sağlaması bakımından çok önemlidir. Kinetik çalışmalar 2,6-bis(N-metil-
benzimidazol-2-il)piridinin metil metakrilatın Cu-esaslı ATRP nunda ligand olarak kullanılabileceğini 
göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: 2,6-bis(N-metil-benzimidazol-2-il)piridin, Cu-esaslı Atom Transfer Radikal 
Polimerizasyon (ATRP), Metil Metakrilat (MMA). 

 

 
 

Şekil 1. MMA’nın ATRP’si için kinetik eğriler 
 

 

Kaynaklar  

[1] H. Arslan, Y. Küçük, A. Menteş ve M. H. Acar, Turk. J. Chem. 2013, 37, 824-831.  
[2] H. Arslan, M. G. Kaptan, O. Zırtıl, M. E. Hanhan, Ş. Şen, Polymer Bulletin 2014, 71(5), 1043-1059 
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Polietilen Tereftalat/Organo Modifiye Nanokil Kompozitler 
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zeynepcelik87@marun.edu.tr 

 

Kompozitler eşsiz ve daha üstün özelliklere sahip yeni maddeler oluşturmak için iki ya da daha fazla 
farklı maddelerin bir araya getirilmesiyle elde edilir. Poli(etilen tereftalat) (PET), dokumacılıktan 
lastiklerin güçlendirilmesine, meşrubat şişelerinden, paketlemeye geniş uygulama alanı bulmakta olan 
bu polimer, düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir termoplastiktir. Aynı zamanda iyi termal 
direnci ve elektrik yalıtımının yanı sıra iyi işlenebilen yüksek sertliğe sahip çok amaçlı kullanılabilen 
en iyi mühendislik polimerlerinden biridir[1]. Kil; yüksek adsorpsiyon, düşük maliyet, yüksek iyon 
değişim kapasitesi, modifikasyona uygun oluşu, yüksek hacim oranı/yüzey alanı, sahip olduğu şekil ve 
ülkemizde bol miktarda bulunduğundan dolayı farklı alanlarda kullanımı yaygın olan bir malzemedir. 
Bu çalışmamızda polimerik malzeme olan PET’e ve farklı yüzdeliklerde organo modifiye nanokil 
katkılanarak nanokompozit filmler, in-situ polimerizasyon metodu ile elde edilmiştir. Hazırlanan 
nanokompozitlerin kimyasal yapısı fourier transform infrared spektroskopisi (FTIR) ile karakterize 
edildi. Nanokompozitlerin yüzey morfolojileri taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile incelendi. 
Termal özellikleri termogravimetrik analiz (TGA) ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ile 
incelendi. Elde edilen sonuçlara göre yapılan değerlendirmede PET/Organo modifiye nanokil 
kompozitlerinin termal kararlılıklarının PET’e göre daha iyi olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Polietilen Tereftalat, kil, modifiye nanokil, nanokompozitler 

  
Polietilen Tereftalat / kil nanokompozitlerin SEM görüntüsü 

Kaynaklar 

[1] Awaja, F.; Pavel, D. ‘’Recycling of PET’’ European Polymer Journal,41(7), 1453-1477, (2005). 
 

*Bu çalışma FEN-C-YLP-0013 13.03.2013-13.03.2015 numaralı proje kapsamında Marmara Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir.  
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Kolemanit Katkılı Termoplastik Poliüretan Kompozitler 
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Günümüzde otomotiv, inşaat, denizcilik ve şehir mobilyaları başta olmak üzere birçok sektörel 
uygulamada malzeme olarak kompozitlerin kullanıldığını görmekteyiz. Kompozit malzemeler düşük 
yoğunlukta yüksek rijitlik ve mukavemete, yüksek enerji absorbsiyon davranışına ve mükemmel bir 
yorulma performansına sahip oldukları için bu alanlardaki kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır [1]. 
Poliüretan malzemeler, üretim yöntemlerindeki avantajlar ve gösterdikleri üstün mekanik ve termal 
özelliklerden dolayı son zamanlarda daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Poliüretan malzemelerin 
kullanım alanlarının artması ile ısıl davranışı ve mekanik özelliklerini iyileştirmek için, değişik dolgu 
ve katkı maddelerinin eklenmesi çalışmaları da önem kazanmıştır [2]. Bu çalışmada alev geciktirici 
özelliği ve korozyon dayanımı yüksek bir bor bileşiği olan kolemanitin termoplastik poliüretana farklı 
oranlarda katkılaması yapılarak in-situ polimerizasyon metodu ile filmler elde edildi. Hazırlanan 
kompozitlerin kimyasal yapısı fourier transform infrared spektroskopisi (FTIR) ile karakterize edildi. 
Yüzey morfolojileri taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile incelendi. Termal özellikleri ise 
termogravimetrik analiz (TGA) ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ile incelendi. Elde edilen 
sonuçlara göre kolemanit katkısı ile termoplastik poliüretanın termal özelliklerinin geliştirildiği 
sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Termoplastik poliüretan, kompozit, kolemanit 

 

 
Termoplastik poliüretan/kolemanit kompozit filmlerin 

SEM görüntüsü 

 

Kaynaklar  

[1] Miravete A. (1999) 3-D Textile Reinforcements in Composite Materials, Woodhead Publishing Limited, 
England.  
[2] Chow J.-D., Chai W.-L., Yeh C.-M. ve Chuang F.-S., “Recycling and Application Characteristics of Fly Ash 
from Municipal Solid Waste Incinerator Blended with Polyurethane Foam”, Environmental Engineering Science, 
25, 461-473, 2008 
 
* Bu çalışma FEN-C-YLP-121114-0364 numaralı proje kapsamında Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. 
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Politiyofen mükemmel termal kararlılığı (900 °C’de % 42 kütle kaybı) ve iyi iletkenlik özellikleri 
(iyotla dop edildiğinde 3.4x10-4 - 1.0x10-1 S/cm) sayesinde konjuge polimerlerin arasında önemli bir 
sınıfı oluştururlar. Yüksek iletkenlik, kısmen düşük bağ band aralığı ve kolaylıkla β-pozisyonuna yan 
grupların eklenebilmesi özellikleri sayesinde politiyofen elektronik ve optoelektronik uygulamalar için 
uygun polimerlerdir. Tiyofen halkasının elektronca zengin karakterinden dolayı politiyofen kolaylıkla 
geri dönüşümlü olarak kimyasal ve elektrokimyasal olarak p-doping ile genellikle yüksek iletkenliğe 
sahip hale getirilebilirler [1]. Bu çalışmada %5, %10, %15 ve %20 oranında kil içeren politiyofen / kil 
nanokompozitler tiyofenin sulu çözeltideki oksidatif polimerizasyonu ile hazırlandı. Hazırlanan 
nanokompozitlerin kimyasal yapısı fourier transform infrared spektroskopisi (FT-IR) ile karakterize 
edildi. Hazırlanan nanokompozitlerin termal özellikleri termogravimetrik analiz (TGA) ve diferansiyel 
taramalı kalorimetri (DSC) teknikleri ile incelendi. Hazırlanan nanokompozitlerin yüzey morfolojileri 
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelendi. Elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde; 
nanokompozitlerin başarıyla hazırlandığı ve kil katkısı ile politiyofenin termal özelliklerinin 
geliştirildiği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Politiyofen, kil, nanokompozitler. 

 

  

  
Politiyofen / kil nanokompozitlerin SEM görüntüsü 

 

Kaynaklar 

[1] Perepichka, I.F.; Perepichka, D. F.; Meng, H.; Wudl F. “Light-Emitting Polythiophenes” Advanced 
Materials, 17, 2281-2305, (2005). 
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Tekstil terbiyesinde kullanılan organokalay bileşiklerinden olan tributilkalayklorür (TBKK) suda çok 
az çözünmesine rağmen sulu ortamda yaşayan canlı organizmalar için toksik bir etki yapmaktadır. 
Tekstil ürününün giysi olarak kullanılması halinde TBKK’ler vücuda girerek çeşitli sağlık 
problemlerine sebep olmaktadır. Tekstilden başka, deniz taşıtlarının boyalarında da organokalay 
bileşikleri bulunur. Bunlar da aynı şekilde insanlar için sağlık risklerine yol açar [1].  TBKK çok 
zehirli bir bileşik olup iç salgı bezlerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden olur. 

Kalay ve kalayın organik türevlerinin tayininde atomik absorpsiyon yöntemi [2], kalay 
komplekslerinin tayininde UV spektrofotometri yöntemi [3], titrimetrik metotlar [4], polarografi 
yöntemi [5] ve anodik sıyırma voltametri (ASV) [6] yöntemleri gibi pek çok yöntem kullanılmaktadır. 
Bu yöntemlerin çoğu Sn2+ ve Sn4+ iyonlarını birbirinden ayıramaz. Diğer metotlar ayırma ve 
ekstraksiyon gibi ön işlemlere ihtiyaç duyarlar. Yukarıda belirtilen sebepler doğrultusunda bu 
çalışmada tekstil ürünleri ve tekstil atık sularındaki kalay (IV) iyonunun eser miktarının kalitatif ve 
kantitatif tayinini uygun bir elektrokimyasal yöntemle gerçekleştirebilmek için yeni bir ekstraksiyon 
yöntemi gerçekleştirilmiştir. Bu ekstraksiyondan elde edilen çözelti kullanılarak ASV yöntemi ile 
kalay (IV) iyonlarının tayini kalitatif ve kantitatif olarak tekrarlanabilir ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir.      

Anahtar Kelimeler: Organokalay, kalay (IV) iyonu, tributiltin, anodik sıyırma voltametri 
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(3,4-Dimetoksifenil)(2-(3,4-dimetoksifenil)siklolopent-1-en-1-
il)metanonun AlCl3 ile tepkimesi ve ürünlerin NMR ile belirlenmesi 

 
 

Abdullah MENZEK, Tekin ARTUNÇ, Cavit KAZAZ 
 
 

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 25240 – ERZURUM 
 

Doğal ve sentezlen fenol ve türevleri antioksidan gibi pek çok biyolojik aktiviteye sahiptir. Fenol ve 
fenol türevleri 1-3 bileşikleri de biyolojik aktiviteye sahip bileşiklerdir [1]. (3,4-Dimetoksifenil)(2-
(3,4-dimetoksifenil)siklopent-1-en-1-il)metanon (4) bileşiği ilgili tepkimelerle sentezlendi. 

Bileşik 4 ün CH2Cl2 deki çözeltisi oda sıcaklığında AlCl3 ile tepkimesi 4 dimetoksilli fenol türevi 
ürünler verdi. Bunlardan iki tanesinin (5 ve 6) yapısı, onların çözünürlüğü (polarlılığı) dikkate alınarak 
NMR (HETCOR ve HMBC yi de içeren) ile belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: Alüminyum klorür, demetilleme, düzenleme, fenol türevi, NMR. 
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Menzek A. Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 347, 354–359 (2014). 
 
 
* Bu çalışma Atatürk üniversitesi bilimsel araştırma birimi (BAP no: 2014/51) tarafından desteklenmiştir.  
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Basic Yellow 28 Boyasının Polimerik Adsorban ile Giderilmesi 
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Çevre kirliliği ve su kirliliği canlıların yaşam alanlarını ve kalitesini olumsuz etkileyen konulardan 
birisidir. Su kirliliğini oluşturan endüstriyel atık sular içerisinde tekstil atık suları, içerdikleri çok 
çeşitli kimyasallar ve boyalar nedeniyle dikkat çekmektedirler. Bazik boyalar tekstil endüstrisinde 
özellikle elyafların boyanmasında kullanılmaktadır. Atık sulardan boyaların giderilmesinde ana 
başlıklar olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler atık suyun türüne göre tercih edilmektedir. 
Bu yöntemler içerisinde flokulasyon, koagülasyon, oksidasyon, ozonlama, membran ile ayırma, 
adsorpsiyon ve anaerobik arıtma işletmelere göre farklı olmakla birlikte kullanılmaktadır [1-2]. 

Bu çalışmada, Basic Yellow 28 katyonik boyası ticari olarak üretilen perflorkarbon esaslı polimer ile 
farklı koşullarda giderildi. Şekil 1’de Basic Yellow 28 boyasının perflorkarbon esaslı ticari polimer ile 
pH: 7.0 ve 45 oC’de renksizleştirilmesi gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Basic Yellow 28, perflorkarbon esaslı polimer, renksizleştirme, çevre kirliliği 

 

 
 

Şekil 1. Farklı sürelerde 60 mg/L başlangıç konsantrasyonunda Basic Yellow 28 boyasının 
perflorkarbon esaslı ticari polimer ile pH: 7.0 ve 45 oC’de renksizleştirilmesi 

 

Kaynaklar   

[1] Kestioğlu, K. ve Yalılı, M., Yüksek KOİ İçerikli Tekstil Atık Sularının Kimyasal Çökeltim Yöntemleriyle 
Arıtılabilirliği, Ekoloji, 59, 27-31, (2006). 
[2] Çelebi, M., Kaya, M.A., Altıkatoglu, M., ve Yıldırım, H., Removal of Cationic Dye from Textile Industry 
Wastewater with Using Enzyme, Fungus and Polymer, TOJSAT: The Online Journal of Science and Technology, 
3 (2), 39-45, (2013). 
 
* Bu çalışma Yalova Üniversitesi BAP birimi (Proje No: 2014/BAP/083) tarafından desteklenmektedir.  
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Emülsiyonlar, eğer emülsiyonu oluşturan fazlardan birisi veya her ikisi birden monomerik türler 
içeriyorsa polimer sentezi için ortam olarak kullanılabilir. Emülsiyon kalıplama olarak bilinen bu 
yöntemin en büyük avantajı, hazırlama koşulları değiştirilerek gözenek morfolojisinin kolaylıkla 
kontrol edilmesi ve bu sayede hiyerarşik gözenek yapılı polimerlerin sentezlenmesine olanak 
sağlamasıdır. Emülsiyon kalıplama yönteminde monomerler sürekli faz ile birleştirilir ve iç faz 
gözenekler için bir kalıp görevi görür. Eğer eşit ölçülerde iç faz damlacıkları en yoğun şekilde 
istiflenirse, iç fazın hacim oranı yaklaşık olarak %74'e ulaşır, bu sayı limit değerdir ve daha yüksek iç 
faz oranlarında damlacıkların biçiminin bozulması, farklı boyutlarda damlacıkların oluşmasına yol 
açar. Söz konusu emülsiyonlar yüksek iç fazlı emülsiyonlar (High Internal Phase Emulsions, HIPEs), 
olarak adlandırılır. Ancak emülgatörlerin doğru seçimi ve iç fazın sürekli faza sabit karıştırma 
eşliğinde damlalar halinde eklenmesi sonucunda, iç faz damlalarının küresel olmayan istiflenmesi ile 
%99'a varan oranlarda iç faz hacmine sahip HIPE'ler hazırlanabilir. HIPE'lerin iç fazının veya her iki 
fazının birden çapraz-bağlanması ile elde edilen polimerler poliHIPE'ler olarak adlandırılır [1,2]. 

Bu çalışmada, emülsiyon kalıplama yöntemi kullanılarak yeni bir tür polimerik fotokatalizörün sentezi 
gerçekleştirildi. Bu amaçla; poli(etilen glikol)-blok-poli(propilen glikol)-blok-poli(etilen glikol) (PEG-
blok-PPG-blok-PEG) triblok kopolimeri kullanılarak anataz formunda yüzey modifiye TiO2 
nanopartikülleri sentezlendi. Sentezlenen nanopartiküller ile emülgatör kullanılmadan disiklopentadien 
(DCPD) esaslı toplayıcı-HIPE’ler (pickering-HIPEs) hazırlandı. Hazırlanan HIPE’ler bir halka 
açılması metatez polimerizasyon (Ring Opening Metathesis Polymerisation, ROMP) başlatıcısı 
kullanılarak çapraz-bağlandı ve toplayıcı-poliHIPE’ler (pickering-polyHIPEs) elde edildi. Elde edilen 
toplayıcı-poliHIPE’lerin morfolojik ve ısıl özellikleri Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning 
Electron Microscope, SEM), Termal Gravimetrik Analiz (TGA) ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 
(Differantial Scanning Calorimeter, DSC) ile karakterize edildi. Yüzey alanı ve gözenek boyutları ise 
N2 adsorpsiyon/desorpsiyon izotermlerine Brunauer-Emmett-Teller (BET) ve and Barrett-Joyner-
Halenda (BJH) yöntemleri uygulanarak hesaplandı.   

Anahtar Kelimeler: Emülsiyon Kalıplama, Toplayıcı-PoliHIPE, TiO2   

Kaynaklar   

[1] Cameron, N.R. “High internal phase emulsion templating as a route to well-defined porous polymers” 
Polymer, 46, 1439–1449 (2005).  
[2] Mert, E.H., Slugovc, C., Krajnc, P. “Tailoring the mechanical and thermal properties of dicyclopentadiene 
polyHIPEs with the use of a comonomer” Express polymer letters, 9(4), 344–353, (2015). 
 

* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir (Proje No: 113Z844).  
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Doku mühendisliğinin amacı travma ve kazalar sonucunda kaybedilen doku kaybının tedavisinde 
alternatif olarak kullanılabilecek tutarlı sentetik doku iskeleleri üretmektir. İdeal bir doku iskelesinde 
olması gereken en önemli özelliklerin biyouyumluluk ve kütle transferi ile doku büyümesinin 
gerçekleşmesi için gerekli olan birbirine bağlı gözenek yapısı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de 
yüksek iç fazlı emülsiyon (high internal phase emulsion, HIPE) kalıplama, hem morfolojik özelliklerin 
kontrol edilebilmesi hem de uygulanabilirlik açısından, yüksek gözenekli yapı iskelelerinin 
hazırlanması için ideal bir yöntem olarak ifade edilmektedir. Yüksek iç fazlı emülsiyonlar konsantre 
sistemler olarak tanımlanan ve yüksek oranda iç faz içeren emülsiyonlardır. Bir HIPE'de iç faz hacmi 
(Ø) toplam emülsiyon hacminin en az %74'ünü oluşturur ve bu değer %99'a kadar çıkarılabilir. 
HIPE’lerin sürekli fazının veya her iki fazın birden polimerizasyonu ise "poliHIPE" olarak 
adlandırılan polimerlerin oluşmasını sağlar. PoliHIPE'ler yüksek iç fazlı emülsiyon (High internal 
phase emulsion, HIPE) kalıpları içerisinde sentezlenen, iyi tanımlanmış birbirine bağlı gözenek 
yapıları ile ilgi çekici ve alışılmışın dışında malzemelerdir. Eşsiz özellikleri nedeniyle membran 
filtrasyonunda, iyon değişimi reçinelerinde, organik sentezler için ultra gözenekli destek 
malzemelerinin sentezinde, kromatografik destek malzemelerinde ve doku mühendisliği 
uygulamalarında kullanılmaktadırlar [1,2]. 

Bu çalışmanın konusu, emülsiyon kalıplama yöntemi ile doku iskelesi olarak kullanılabilecek 
hiyerarşik makrogözenekli, biyobozunur polimer kompozitlerinin sentezlenmesidir. Bu amaçla ilk 
aşamada biyobozunur matris oluşturmak üzere gliserol 1,3-digliserolat diakrilat (GDGDA) monomeri 
kullanılarak %75 iç faz hacmine sahip HIPE’ler hazırlandı ve bu HIPE’lerin çapraz bağlanması ile 
GDGDA esaslı poliHIPE’ler sentezlendi. İkinci aşamada ise elde edilen poliHIPE’lerin doku 
mühendisliği uygulamalarında etkinliğini arttırmak amacıyla hücrelerin polimer matrisi içerisine nüfuz 
etmesini ve göç etmesini kolaylaştırmak için emülsiyon bileşimine hidroksiapatit (HA) katılarak 
kompozit bir yapı oluşturuldu. Elde edilen GDGDA esaslı poliHIPE’ler ile poliHIPE/HA 
kompozitlerinin özellikleri hazırlama koşullarına bağlı olarak karakterize edildi. Bu kapsamda elde 
edilen poliHIPE’lerin morfolojik ve ısıl özellikleri Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron 
Microscope, SEM), Termal Gravimetrik Analiz (TGA) ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 
(Differantial Scanning Calorimeter, DSC) ile karakterize edildi. Yüzey alanı ve gözenek boyutları ise 
N2 adsorpsiyon/desorpsiyon izotermlerine Brunauer-Emmett-Teller (BET) ve and Barrett-Joyner-
Halenda (BJH) yöntemleri uygulanarak hesaplandı.   

Anahtar Kelimeler: Emülsiyon Kalıplama, Gliserol 1,3-digliserolat diakrilat, PoliHIPE 
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PoliHIPE'ler açık hücresel yapılı malzemelerdir. Bu nedenle de yoğunlukları oldukça düşüktür. Bir 
poliHIPE'nin yoğunluğu genel olarak 0.1 g mL-1 den daha düşük olmakla birlikte hücre boyutları 5-
100 μm aralığındadır. Yüksek gözenekli malzemeler olmasına rağmen poliHIPE'lerin yüzey alanları 
genellikle 5 m2 g-1 den daha düşüktür. Ancak uygun monomerler veya porojenik çözücüler kullanılarak 
ya da aşırı çapraz bağlanma prosesi, vs. ile bu malzemelerin yüzey alanları arttırılabilmektedir [1]. 
PoliHIPE'ler morfolojik özellikleri ve bu özelliklerine ek olarak karmaşık prosesler ve yüksek 
maliyetler içermeyen sentez yöntemleri nedeniyle iyon değişimi, adsorpsiyon, katalizör destek 
malzemelerinin hazırlanması, membran filtrasyonu, enzim immobilizasyonu, proteinlerin 
saflaştırılması ve hatta doku mühendisliği uygulamaları için implant malzemelerin hazırlanması, vb. 
gibi çok geniş bir yelpazede kullanılmak üzere geliştirilmiştir [2]. Ancak morfolojik özelliklerinin 
mükemmelliğine rağmen mekanik özelliklerinin zayıf olması nedeniyle bu polimerlerin gerçek 
endüstriyel uygulamaları sınırlıdır [3]. 

Bu çalışmanın konusu mekanik özellikleri geliştirilmiş poliHIPE’lerin sentezlenmesidir. Bu amaçla iki 
farklı yaklaşım kullanılmıştır: (i) esnek bir monomer kullanmak ve (ii) matrisi sürekli faz ile uyumlu 
yüzey modifiye bir nanokil ile takviye etmek. Belirlenen yaklaşımlar doğrultusunda poliHIPE’lerin 
hazırlanmasında, literatürde yaygın olarak karşılaşılan stiren/divinilbenzen yerine daha esnek yapılı 
olan 1,3-butandiol dimetakrilat esaslı bir matris tercih edilmiştir. Buna ek olarak sürekli faza 
takviyelendirici olarak kuarterner kokoamin tuzu ile yüzeyi modifiye edilmiş nanokil partikülleri 
katılmıştır. Sentezlenen poliHIPE kompozitlerinin yapısı ve özellikleri sürekli faz bileşimine 
(emülgatör konsantrasyonu, monomer oranı, nanokil miktarı) ve iç faz hacmine bağlı olarak 
araştırılmıştır. PoliHIPE’lerin morfolojik özellikleri Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning 
Electron Microscope, SEM) ile karakterize edilmiş, yüzey alanı ve gözenek boyutları ise N2 
adsorpsiyon/desorpsiyon izotermlerine Brunauer-Emmett-Teller (BET) ve Barrett-Joyner-Halenda 
(BJH) yöntemleri uygulanarak hesaplanmıştır. Ayrıca elde edilen poliHIPE/nanokil kompozitlerinin 
ısıl özelliklerinin nanokil oranına bağlı olarak değişimi Termal Gravimetrik Analiz (TGA) ile 
karakterize edilmiştir. Mekanik özelliklerin nanokil oranı ile değişimi ise malzemelere uygulanan tek 
eksenli basma testleri ile saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: PoliHIPE, 1,3-Butandiol dimetakrilat, Nanokil, Mekanik Özellikler 
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Son zamanlarda, metal yüzeyler üzerinde organik moleküllerin ince filmleri,  moleküler elektronikler, 
optiksel aygıtlar, kimyasal sensörler ve korozyon inhibitörleri olarak teknolojideki uygulamalarından 
dolayı oldukça fazla ilgi çekmektedir [1]. Son yıllarda metal yüzeyler üzerinde bu tarz ince filmler 
hazırlayabilmek için bilinen en popüler metot diazonyum modifikasyon metodudur. Bu metodun film-
substrat ara yüzeyinde kovalent bir bağ oluşumunu sağladığı bilinmektedir. Şimdiye kadar diazonyum 
modifikasyon metodu ile ilgili birçok çalışma gerçekleştirilmesine rağmen, kinolin ve fenantrolin gibi 
heteroaromatik halkalar ile yüzeylerin direkt modifikasyonu ile ilgili herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamış olması bu konuyu daha da ilgi çeken bir konu haline getirmiştir [2,3]. Bu nedenle bizde 
in-sitü olarak kinolin ve fenantrolin diazonyum tuzlarının camsı karbon elektrot yüzeylerinin 
modifikasyonunu karşılaştırmalı olarak gerçekleştirdik.   
Bu çalışma kapsamında, 6-aminokinolin ve 5-aminofenantrolin moleküllerinin in-sitü şartlar altında 
camsı karbon elektrotlarda yapılan modifikasyon ve karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İlk 
tarama süresince, 6-Aminokinolinin in-sitü oluşan diazonyum tuzlarının tipik voltamogramı (Şekil 1.a) 
takip eden taramalarda gözlenmeme eğiliminde olan tek bir dönüşümsüz redüksiyon dalgası 
sergilediği gözlenmiştir. Diğer yandan, 5-Aminofenantrolin molekülü yüzey kaplama reaktifi olarak 
kullanıldığı zaman, 6-Aminokinolin molekülünden önemli bir şekilde farklı bir voltamogram 
belirlendi (Şekil 1.b). Bu durumda, dönüşümlü voltamogram takip eden taramalarda dereceli bir 
şekilde azalan pik akımları ile iki dönüşümsüz redüksiyon dalgası sergilemektedir[4].   
 
Anahtar Kelimeler: Kinolin, Fenantrolin, Diazonyum modifikasyon metodu, Camsı karbon 

 
 

Şekil 1. İn-sitü ortamda (a) 6-Aminokinolin ve (b) 5-Aminofenantrolin 
moleküllerini içeren asetonitril çözeltisinde, 0,2 V s-1 tarama hızında camsı karbon 
elektrotda kaydedilen voltamogramlar 

Kaynaklar 

[1] Pinson J.  and  Padvorica F., Chem. Soc., 34, 429, 2005. 
[2] Sinapi, F.; Julien, S.; Auguste, D.; Hevesi, L.; Delhalle, J.; Mekhalif, Z. Electrochim. Acta 53, 4228-4238, 

2008.   
[3] Delamar, M.; Hitmi, R.; Pinson J.; Saveant, J. M. J. Am. Chem. Soc., 114, 5883-5884,1992. 
[4] Yesildag, A., Ekinci, D., Electroch. Acta., 55, 7000–7009, 2010. 
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Piridin Diazonyum Tuzlarının Kovalent Modifikasyonu ve Halkadaki 
Azot Atomunun Film Oluşum Kinetiği Üzerine Etkisinin Araştırılması 
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İnce organik filmler ile modifiye edilmiş yüzeyler, onların elektronik ve fotonik aygıtlarda moleküler 
komponent olarak potansiyel uygulama alanları bulması nedeniyle son yıllarda oldukça ilgi çeken bir 
konu olmuştur [1]. Katı yüzeyler üzerinde bu tarz ince filmler hazırlayabilmek için kullanılan birçok 
yöntem vardır. Bu yöntemler düzenli ve sık istiflenmiş filmlerin oluşumuna imkân sağlamasına 
rağmen; film ile katı yüzey arasındaki etkileşimin oldukça zayıf olması ve film yapısının uzun süre 
kararlı olmaması gibi bazı dezavantajlara sahiptirler [2]. Son yıllarda Diazonyum modifikasyon 
metodu olarak bilinen ve film-yüzey ara yüzeyinde kovalent bir bağ oluşumunu sağladığı için, bu 
dezavantajların üstesinden gelebilecek yeni ve kolay bir yöntem geliştirilmiştir. Şimdiye kadar 
diazonyum modifikasyon metodu ile ilgili birçok çalışma gerçekleştirilmesine rağmen, piridin gibi 
heteroaromatik halkalar ile yüzeylerin direkt modifikasyonu ile ilgili çok az sayıda çalışmanın 
bulunması bu konuyu daha da ilgi çeken bir konu haline getirmiştir [3].  Bundan dolayı, bizde piridin 
diazonyum tuzlarının camsı karbon elektrot yüzeylerinin modifikasyonunu ve halkadaki azot 
atomunun film oluşum kinetiği üzerine etkisini araştırdık. 
 
Piridinin iki farklı izomeri olan 3-aminopiridin ve 4-aminopiridin moleküleri için yapılan 
modifikasyon ve karakterizasyon çalışmaları, 4-aminopiridin molekülünden oluşan in-sitü diazonyum 
tuzlarının 3-aminopiridin’e kıyasla daha az bir kaplanma eğiliminde olduğunu göstermiştir. 3-P ve 4-P 
heteroaromatik molekülleri ile GC yüzeyi in-sitü ortamda voltametrik tarama yapılarak kaplandıktan 
sonra, oluşan sonuç filmlerin karakterizasyonu için X-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS) 
kullanıldı. Ayrıca sonuç filmlerin farklı Ph’larda kaydedilen blokasyon voltamogramlarıda, XPS 
sonuçları ile oldukça uyumlu olduğu gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Piridin, Diazonyum modifikasyon metodu, Camsı karbon 

 
Şekil 1. İn-sitü ortamda 3-AP molekülü içeren asetonitril çözeltisinde, 0,2 V s-1 
tarama hızında GC elektrotlarda kaydedilen voltamogramlar 

 

Kaynaklar 

[1] Downard. A.J. Electroanalysis 12,1085 (2000). 
[2] Gustina, D.; Markava, E.; Muzikante, I.; Stiller, B.; Brehmer, L. Adv. Mater. Optics Electronics 9, 245-251, 
(1999).   
[3] Delamar, M.; Hitmi, R.; Pinson J.; Saveant, J. M. J. Am. Chem. Soc., 114, 5883-5884 (1992). 

-1200-1000-800-600-400-200

Potential/mV

5 A

P87



    

 

– 137 – 
 

Antibakteriyel AgNP/PS Nanokompozitleri 
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Polimer malzemeler tıp alanındaki farklı uygulamalar için etkili adaylar olarak düşünülmektedir. 
Ancak bu malzemeler, mikroorganizmalar enfeksiyonlara karşı direnebildiklerinde kirlilik kaynağı 
oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu problemin çözümü için tercih edilen yöntem, polimer matriks 
içerisine antibakteriyel ajan ilave edilmesidir. Gümüş (AgNP) sahip olduğu biyolojik aktivitesinden  
dolayı sıklıkla tercih edilir ve pamuklu kıyafetlerden boşaltım sondalarına kadar çok çeşitli alanlarda 
kullanılmaktadır[1]. Polistiren (PS) ev izolasyonlarından plastik kesicilere kadar birçok değişik 
alanlarda kullanılmaktadır[2]. Bu çalışmada AgNP/PS nanokompozitleri eritme yöntemi ile 
hazırlanmıştır ve AgNP/PS (%1, 2.5 and 5) oranının etkisi incelenmiştir. Elde edilen sistemler XRD, 
FTIR-ATR, TG/DTA, DSC, AFM ve sesil drop metotları ile karakterize edilmiştir. Ayrıca 
nanokompozitlerin antibakteriyel aktiviteleri disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir[3,4]. 

Anahtar Kelimeler: Metal Nanoparçacık, AgNP, PS, antibakteriyel aktivite 

Kaynaklar 

[1] Merchan  M. et al., International Journal of PolymericMaterials, 62: 101–108 
[2] Abdelsayed V., Alsharaeh E. and Samy El-Shal M., J. Phys. Chem. B, 110  (2006). 
[3] Turkoglu A., Duru E.M., Mercan N., Kivrak I., Gezer K., Murrill. Food Chem. 101, 267-273 (2007).  
[4] Barry A.L., The Antimicrobic Susceptibility Test: Principles and Practices, Fourth ed.,Lea&Febiger, 
Philadelphia, 61-104 (1976).  
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Moleküler Baskılı Parçacık Tabanlı Filmlerin Hazırlanması  
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Biyomedikal alanda yoğun olarak kullanılan biyoalgılayıcılar, biyolojik moleküllerin kullanımı ile 
hedeflenen maddeyi tayin ederler. Biyoalgılayıcılarda en yoğun olarak kullanılan biyolojik molekül, 
sunduğu yüksek seçicilik ve hassasiyet nedeniyle enzimlerdir. Ancak belirtilen bu seçiciliğe bir 
noktada bir dezavantaj olarak bakmak da mümkündür: enzimler kendi doğal substratları dışında başka 
bir maddeyi tanıyıp ölçemezler. Tabii ki vücut içerisindeki her maddenin ölçümünde kullanılacak bir 
enzim bulmak mümkün değildir ve dolasıyla her madde için bir biyoalgılayıcı üretmek de mümkün 
değildir. Buna karşın, kimyasal algılayıcıları istenilen her maddeyi ölçebilecek bir şekilde tasarlamak 
mümkündür. Bu algılayıcılardan bir tanesi olan moleküler baskılı polimerler hem glikoz, kreatin gibi 
mikro moleküllerin hem de DNA, protein, virüs gibi makro moleküllerin seçici bir şekilde 
ölçülebileceğini göstermektedir. Enzim kullanımının getirmiş olduğu sorunların aşılması amacıyla 
moleküler baskılı parçacıklar, ince film haline getirilmiş ve yapısal özellikleri incelenmiştir. Bu 
filmlerin ileride elektronik devreler ile bütünleştirilmesi, arzu edilen her maddeyi ölçebilecek basit 
biyomedikal cihazların geliştirilmesine izin verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Moleküler baskılama, ince film, kimyasal algılayıcı.  

 
 

(Solda) Üretilen baskılı parçacıkların SEM görüntüsü (solda) ve 
(Sağda)elde edilen baskılı filmlerin görüntüsü. 

 

Kaynaklar   

[1] Chaitidou S. Kotrotsiou O. Kotti K. Kammona O. Bukhari M. Kiparissides C.Materials Sci. and Eng. B152, 
55-59, (2008).  
[2]Wang J. Chem. Rev.,108, 814−25, (2008). 
 
* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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Bu çalışmada, elektroliz yöntemiyle AISI 1020 çelik altlık malzemeler üzerinde gerçekleştirilen Ni-B 
kaplamalara, banyo bileşimine ilave edilen H3BO3’ün etkisi incelenmiştir. Ni-B esaslı kaplamalar 
NiCl2, NiSO4 ve bor dimetilamin içeren bir banyoda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca banyo bileşimine 
çeşitli oranlarda, gezegensel değirmende 20 saat süreyle mikron altı seviyelere indirilmiş, H3BO3 
ilavesi yapılarak kaplamanın yapısal özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Elde edilen 
kaplamaların mikroyapıları, optik miroskop ve taramalı elektron mikroskobu ile faz analizleri x-
ışınları difraksiyon analizi, mekanik özellikleri ise sertlik ölçümleri ile gerçekleştirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal Kaplama, Nikel Borür, Mikro yapısal karakterizasyon, Yüzey 
işlemler 
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Poliakrilamit-Kitosan-Hidroksiapatit Kompozitinin Sentezi ve 
Karakterizasyonu 
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İki veya daha fazla materyalin mikro veya makro seviyede birleştirilmesiyle elde edilen ve 
bileşenleriyle ilgili ve/veya farklı yeni özellikler gösteren bileşime kompozit denir [1]. Bu 
araştırmanın ilgisi olan Kitosan (Ch) selülozdan sonra doğada en yaygın bulunan, yenilenebilir ve 
çevre dostu doğal bir biyopolimerken [2], hidroksiapatit (Hap) kalsiyum ve fosfat bileşenli yüksek 
doğal bollukta bir inorganik mineraldir [3]. Bu araştırmanın amacı, Ch ve Hap’ın bir hidrojel olan 
poliakrilamit (PAAm) ile oluşturdukları ‘PAAm-Ch-Hap’ kompozitini sentezlenmesi ve 
karakterizasyonudur. Materyal karakterizasyonu FT-IR, XRF, XRD, BET-Porozite, TGA, SEM, SYN 
ve KDK analizleriyle gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları kompozit oluşumunu kanıtlamış ve PAAm-
Ch-Hap yapısının faz farklı bir mikro kompozit olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Poliakrilamit, kitosan, hidroksiapatit, kompozit.  

 

 
Şekil: PAAm-Ch-Hap’ın SEM görünümü, EDX spektrumu ve yarı-nicel 

olarak ölçülen  % olarak elementel bileşimi 

 

Kaynaklar  
 
[1] Ulcay, Y., Akyol M., Gemci R., Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 
(2002). 
[2] Synowiecki, J. And Al-Khateeb, N.A. Critical Review in Food Science and Nutrition, 43, 145-171, (2003). 
[3] Suzuki, T., Ishigaki, K., Miyake, M. Journal Chemical Society-Faraday Transaction I, 80, 3157–3165, 
(1984). 

* Bu çalışma CÜBAP tarafından desteklenmiştir. 
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Organik-inorganik nanokompozitlerin geliştirilmesi, polimer matriksine modifiye nanopartiküllerin 
ilave edilmesi veya inorganik partiküllere sentetik polimerlerin aşılanmasıyla başarılmıştır. 
Materyallerin yeni bir sınıfı olan, organik polimer ve inorganik nanopartiküllerden oluşan kompozitler 
kendi mikropartikülleriyle karşılaştırıldıklarında gelişmiş özellikler sergilemektedirler [1]. 
Nanokompozitlerde inorganik dolgu maddesi olarak genellikle hektorit, montmorillonit ve sentetik 
mika gibi 2:1 tabaka yapısına sahip smektit tipi killer kullanılmaktadır [2]. Ancak polimer matriks ve 
inorganik nanopartiküller arasında daha iyi bir uyum ve arayüz oluşumunu sağlamak için inorganik 
nanopartiküllerin yüzey modifikasyonu yapılmalıdır [3-4]. Kimyasal formülü (Ca10(PO4)6(OH)2) olan 
hidroksiapatit (HAP) kimyasal olarak kemik ve dişin mineral bileşenine benzer [5]. HAP yıllardır tıp 
ve dişçilikte bir biyomalzeme olarak kullanılmaktadır [6].  Bu çalışmada hidroksiapatit ilavesi ile 
organik olarak modifiye edilmiş montmorillonit (OMMT)/lineer düşük yoğunluklu polietilen 
(LLDPE)  nanokompozitinde ne tür değişimlerin meydana geldiği araştırılmıştır. Çalışmada MMT 
kili, yüzey aktif bir madde olan setiltrimetilamonyum bromür (CTAB) ile modifiye edilip organofilik 
hale getirildikten sonra OMMT/LLDPE ve LLDPE-HA-OMMT nanokompozitleri çözelti 
interkalasyonu (solutionintercalation) yöntemiyle sentezlenmiştir. Sentezlenen nanokompozit 
örnekleri X-ray difraksiyonu (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), fourier dönüşüm infrared 
spektroskopisi (FTIR ) ve termal analiz teknikleriyle incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Polietilen, montmorillonit, organokil, hidroksiapatit, nanokompozit. 

Kaynaklar  

[1]Jeon IY, Baek JB. Nanocomposites derived from polymer sandin organic nanoparticles. Materials 
2010;3:3654–74. 
[2]Jordan, J.,Jacob, K., Tannenbaum, R, Shara, M, Jasiuk, I, Experimental Trends in Polymer Nanocomposites-
A Review. Materials Scienceand Engineering, 393 (1), 1-11. 2005 
[3]Skaff H, Emrick T. Reversibleadditionfragmentationchain transfer polymerization fromthe surface of 
unprotected CdSe nanoparticles. Angewandte Chemie International Edition 2004;43:5383–6. 
[4]Walter R, Friedrich K, Privalko V, Savadori AJ. On modulusand fracture toughness of rigid particulatefilled 
high density polyethylene. Journal of Adhesion 1997;64:87–109 
[5]Gréta Gergely, FerencWéber, IstvánLukács, LeventeIllés, Attila L. Tóth, Zsolt E. Horváth, Judit Mihály, 
Csaba Balázsi. Central EuropeanJournal of Chemistry. Cent. Eur. J. Chem.  8(2)  2010,  375–381 
[6]Baybas D, UlusoyU. Polyacrylamide–hydroxyapatitecomposite: Preparation, characterization and adsorptive 
features foruranium and thorium. Journal of Solid StateChemistry 194 (2012) 1–8 
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Biyolojik tabanlı olmayan kemilüminesans özelliğe sahip tamamen organik bileşiklere genel itibariyle 
1,2-dioksetanlar, okzalat esterleri ve luminol türevleri örnek olarak verilebilir. Kemilüminesans bileşik 
gruplarından 1,2-dioksetanlar ve okzalat esterleri, kimyasal yapı ve davranışları gereği ısı ve ışığa 
karşı dayanıklı olmadıkları için çok kullanışlı değillerdir. Öte yandan, luminol türevi yapılar oldukça 
kararlıdır. Ancak literatürde lüminol türevi polimerik malzemeler pek bilinmemektedir.1-2  

Bu çalışmada,  yeni kemilüminojenik bileşikler sentezlenmiş ve bu bileşiklerin yapı ve özellikleri 
spektroskopik yöntemler ile aydınlatılmıştır. Bileşiklerin özelliklerine göre malzeme bilimlerine 
yönelik bazı uygulamalarının test edilebilmesi için polimerleştirilmesi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sentez tasarımı, Dihidroksipridazin, Luminol, Elektrokromizm, Polimer. 

 

 
 

Hedef bileşiklerin kemilüminesans spektrumları. 

 

Kaynaklar 

[1] Atılgan, N.; Algı, F.; Cihaner, A.; Önal, A. M. Tetrahedron, 65, 5776, (2009). 
[2] Asil, D.; Cihaner, A.; Algı, F.; Önal, A. M. Electroanalysis, 22, 2254, (2010). 
 
* Bu çalışma TÜBİTAK (109R009), Aksaray Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. 
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Fonksiyonel organik bileşikler arasında fotokromik özellik gösteren ditiyenileten (DTE) türevleri, 
termal olarak oldukça kararlı olmaları ve yüksek fatigue dirençleri nedeniyle oldukça ilgi çekmektedir. 
Zira bu iki önemli özellik optoelektronik cihaz uygulamaları için vazgeçilmezdir. Bunun yanısıra hem 
çözelti fazında hem de katı halde mükemmel fotokromik özellik göstermeleri, hızlı anahtarlanmaları, 
yüksek kuvantum verimi ve iki izomerin soğurma dalgaboyları arasındaki büyük farklılıklar da 
DTE’lerin özellikle son on yılda popülaritesinin artmasına; biyo- ve nano- teknolojik bilimlerden 
malzeme bilimlerine kadar varan çeşitli disiplinlerde moleküler anahtarlar, optik veri işleme ve 
depolama ortamları, belirteçler, makinalar, fotoiletken cihazlar ve görüntüleme ajanları gibi birçok 
akıllı malzemenin geliştirilmesine olanak sağlamıştır.  

Bu çalışmada,  fotokromik ve redoks aktif özellik gösteren ve literatürde bilinmeyen iki yeni bileşik 
(1-2) sentezlenmiş ve bileşiklerin yapısı ve özellikleri spektroskopik yöntemler ile aydınlatılmıştır. 
Bileşiklerin 1-2 özelliklerine göre malzeme bilimlerine yönelik bazı uygulamalarının test edilebilmesi 
için polimerleştirilmesi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sentez tasarımı, Ditiyenileten, Fotokromizm, Elektrokromizm, Polimer. 

 

  
 

Hedef bileşiklerin 1-2 yapıları. 

 

Kaynaklar 

[1] Pamuk Algi, M.; Cihaner, A.; Algi, F. Tetrahedron, 70, 5064-5072, (2014). 
[2] Pamuk Algi, M.; Cihaner, A.; Algi, F. Synfacts, 10, 1040, (2014). 
[3] Pamuk Algi, M.; Cihaner, A.; Algi, F. Turk. J. Chem., baskıda DOI: (2015).  
 
*Bu çalışma TÜBİTAK (110T871 nolu proje), Aksaray Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi tarafından 
desteklenmiştir. 
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Fonksiyonel organik bileşikler arasında lüminesans bileşikler, son zamanlarda hem biyo- ve 
nanoteknoloji ile çevre bilimleri, hem de malzeme bilimlerinde iyon ve/veya molekül tanıyan 
moleküler algılayıcılar1, elektron ve/veya enerji transfer sistemleri, görüntüleme ajanları,  ışık yayan 
diyotlar, fotovoltaikler, elektrokromikler,2,3  moleküler makina ve aygıtlar, moleküler mantık kapıları4 
vb. olarak kullanılabilir olmaları nedeniyle yoğun bir şekilde ilgi çekmekte ve bu yeni fonksiyonel 
organik bileşikler ileri teknolojik uygulamalarda  kullanılabilmektedir. Bu yüzden dünyanın dört bir 
yanında başta sentetik organik kimya olmak üzere, araştırma grupları uygulamaya açık yeni 
lüminesans bileşiklerin tasarımı, sentezi ve uygulamasına yönelik çalışmalara geniş bir yer ve önem 
vermektedirler. 

Bu çalışmada; yeni lüminesans bileşikler tasarlanmış, sentezlenmiş ve bu bileşiklerden yeni 
lüminesans polimerik malzemeler elde edilmiştir. Spektroskopik olarak karakterize edilen bu yeni 
malzemelerin (analitik ve / veya malzeme bilimleri alanında) bazı uygulamaları test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sentez, lüminesans, polimer. 

 

 

Kaynaklar   

[1] Pamuk A, M. Algı, F. Öztaş, Z. “Chem. Commun.” 48, 10219-10221, (2012). 
[2] İçli, M. Pamuk, M. Algı, F. Önal, M.A. Cihaner, A. “Chem.  Mater.” 22, 4034-4044, (2010). 
[3] Cihaner, A. Algı, F. “Adv. Funct. Mater.” 18, 3583-3589, (2008). 
[4] Pamuk, M. Algı, F. “Tetrahedron Lett.” 53,7010-7012, (2012). 
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Elektrokromik polimerik malzemeler uygulanan elektriksel potansiyele bağlı tersinir ve kararlı renk 
değişimi gösteren, ekran ve akıllı cam teknolojileri için tasarlanmış yüzey malzemeleridir. Bu alanda son 
yıllarda yapılan pek çok çalışmayla beraber bu yüzeylerin aşınma-kirlenme problemlerinin çözümüne 
odaklı süperhidrofobik yüzeyler geliştirilmeye başlanmıştır. Öte yandan Darmanin ve çalışma 
arkadaşlarının iletken polimerik yüzeylere süperoleofobik özellik kazandırmaya dönük pek çok çalışması 
bulunmaktadır [1]. Bu çalışmalar genel olarak elektropolimerizasyonda kullanılacak elektroaktif 
monomerlere uzun perfloro alkil yan grupların takılması ve akabinde polimerleştirilmeleri üzerine 
yoğunlaşmıştır. Sıkça kullanılan elektrokromik polimerlerin (PEDOT, PPy, PTh vs.) yüzey özelliklerinin 
geliştirilerek su ve yağ bazlı kirlenmelere karşı direnç kazanmaları için farklı bir metot olarak 
süperoleofobik kaplamalar geliştirilebilir. Bu amaçla bu çalışmada ilk olarak iletken ITO kaplı transparan 
PET yüzeyler üzerine sabit potansiyel voltametrisi ile PEDOT filmler kaplandı. Hazırlanan eşit boyut ve 
kalınlıkta 4 ayrı film üzerine sprey kaplama yöntemiyle daha önce sentezi gerçekleştirilen süperoleofobik 
özellikli perfloro akrilat/polistiren (PS) kopolimerinin THF’deki çözeltisi farklı oranlarda kaplandı. 
Kaplamalardaki süperoleofobik kopolimer yoğunluğu 0.1, 0.25, 0.5 ve 1 mg cm-2 olarak ayarlandı ve artan 
yoğunluğa bağlı olarak su ve zeytin yağı ile yüzeylerin denge temas açıları belirlendi. SEM görüntüleri 
alınarak filmlerin yüzey morfolojileri belirlendi. Ayrıca spektroelektrokimyasal ölçümler üçlü elektrot 
sistemi kullanılarak UV-vis küveti içerisinde gerçekleştirildi. 

Elde edilen sonuçlara göre; 0,1 mg cm-2 yüzey kaplama yoğunluğuna sahip polimerik yüzeyde su temas 
açısı 110o iken hazırlanan diğer filmlerde süperhidrofobik özellik (θe-Water> 170o) elde edildi. Ayrıca 
kopolimerin yüzeyde artan oranı zeytin yağı ile denge temas açısında ciddi oranda artışa sebep oldu. 
Kaplama malzemesi olarak kullanılan kopolimerin PET üzerine sprey yöntemi ile aynı oranlarda 
kaplamaları gerçekleştirilerek denge temas açıları belirlendi ve PEDOT üzerine gerçekleştirilen 
kaplamaların daha yüksek temas açısı gösterdiği tespit edildi. Elde edilen bu sonuç alt tabaka olarak 
kaplanan PEDOT’un yüzeyde pürüzlülük meydana getirmesinden kaynaklıdır. Öte yandan hazırlanan 
yüzeylerin çok sayıda elektrokimyasal döngü sonrası tekrar denge temas açıları ölçülerek yüzey kararlılığı 
incelendi. Ancak, kopolimer kaplamada yer alan PS blokların asetonitril içerisindeki elektrolit çözeltide 
topaklanıp yüzeyden sıyrıldığı ve bunun sonucu olarak elektrokromik ölçüm sonrası yüzeyin hidrofobik 
özelliğinin kaybolduğu görüldü. Bu durum elde edilen filmlerin kararlı-uzun süreli kullanımını 
kısıtlamaktadır. Ulaşılan bu sonuç nedeniyle süperoleofobik kaplama olarak kullanılmak üzere PS 
içermeyen, mekanik olarak daha dayanıklı olacağı düşünülen metilmetakrilat/ perfloroakrilat 
kopolimerlerin sentezi tasarlanmış olup bu çalışmalar laboratuvarlarımızda devam etmektedir. 

 
 
 

PEDOT üzerine 1 mg/cm2 süperoleofobik kaplama 

Anahtar Kelimeler: Elektropolimerizasyon, elektrokromizm, süperhidrofobik yüzeyler 

Kaynaklar 

[1]Darmanin T.,Guittard F., Wettability of contuctingpolymers,Progress  in  Polymer  Science, 39, 656–
682,2014. 
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Günlük kullanımda inorganik temelli elektrokromik malzemeler kullanılıyor olsa da pek çok 
avantajından dolayı polimerik temelli elektrokromik malzemelere olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır 
[1]. Bu alanda yapılan çalışmalar genellikle farklı renklere ve renk değişim özelliklerine sahip çeşitli 
polimerik elektrokromik yüzeylerin hazırlanması ve optiksel kararlılıkları üzerine odaklanmıştır. 
Ancak, pratik uygulamada polimerik temelli elektrokromik malzemelerin su ve yağ bazlıaşınma-
kirlenme sorununun ortaya çıkacağı öngörülmektedir [2].  

Polipirol, poli(3,4-etilendioksitiyofen), polikarbazol ve politiyofen gibi sıkça kullanılan elektrokromik 
polimerler su ile düşük denge temas açısına sahip yüzeyler oluşturmaktadır [2]. Bu sorunun 
aşılabilmesi için yeni bir yöntem uygulandı. İlk olarak literatürde yer alan PMMA bazlı iletken jel 
üretimine benzer olarak [3]; perfloroakrilat/bütilakrilat/metil metakrilat kopolimeri kullanılarak 
yüksek oleofobisiteye sahip iletken jel malzeme hazırlandı. Hazırlanan bu malzemenin EDOT veya Py 
monomerlerini içeren elektropolimerizasyon ortamına eklenmesiyle yapısında oleofobikmatriks içeren 
PEDOT ve PPy kompozityüzeyleri elde edildi. Elektropolimerizasyon yöntemiyle reaksiyon süresine 
bağlı olarak artan film kalınlıklarında polimerik filmler elde edildi ve spektoelektrokimyasal 
özellikleri incelendi. Ayrıca yüzeyin aşınma-kirlenme özelliklerinin incelenmesi adınasu, ayçiçek yağı 
ve hekzadekan ile denge temas açıları ölçüldü. Atomik kuvvet mikroskobu (AFM)ölçümü alınarak 
yüzey pürüzlülüğü belirlendi. SEM-EDXgörüntüleriyle yüzeymorfolojisi değerlendirildi. 

Elde edilen sonuçlara göre; normal şartlarda süperhidrofilik yüzey oluşturan PEDOT’unoleofobik 
iletken jel katkılı elektropolimerizasyon ortamında süperhidrofobik ve oleofobik özellik kazandığı 
gözlendi. Ayrıca artan reaksiyon süresine bağlı olarak oleofobisitenin arttığı belirlendi. Monomer 
olarak PPy kullanıldığında ise ancak yüksek süreli kaplamalarda hidrofobik yüzeyler elde edilmektedir 
(θe-water:140o). Öte yandan spektroelektrokimyasal ölçümlerle hazırlanan kompozit yüzeylerin 
elektrokromik özellikleri karakterize edildi ve tersinir-kararlı renk dönüşümleri gözlendi. Sonuç 
olarak, elektrokromik polimerik yüzeylerin dış etkiler altında aşınma-kirlenmelerini engellemek adına 
uygulanan yöntemin bir alternatif olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrokromik yüzeyler, Hidrofobisite, Elektropolimerizasyon. 

Kaynaklar  

[1]Camurlu P., Durak T., Balan A., Toppare L., Electronic  and  opticalproperties  of  dibenzothiophen-S,S-
dioxide  and  EDOTbasedconductingpolymers, Synthetic  Metals,161, 1898–1905, 2011. 
[2]Caglar A., Yıldırım M., Cengiz U., Kaya İ., Effect of DepositionCharges on theWettabilityPerformance of 
Electrochromic Polymers, AppliedSurface Science,2015. 
[3]Sonmez G.,Meng H., Wudl F., Organic Polymeric Electrochromic Devices:PolychromismwithVery High 
ColorationEfficiency, Chem. Mater.,16,574-580,2004. 
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Uzun Alifatik Zincir ve Aromatik Gruplar İçeren Poliazometin Yapılı 
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Schiff bazı polimerleri olarak da bilinen poli(azometin)ler ilk kez sentezlendikleri 1923 yılından bu 
yana kullanışlı özellikleri ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekmektedir. Poli(azometin)ler önemli 
derecede ısısal kararlılığa sahiptir.  Azometin grubunun elektro-donör özelliği elektro-akseptör iyot 
gibi gazlarla etkileşime girerek polaron yapısının oluşumuna ve böylece polimerin iletkenliğinin 
artmasına olanak sağlamaktadır [1]. Ayrıca çok defa orto-hidroksi aromatik aldehitlerden türetilen 
azometin yapılı Schiff bazı polimerleri geçiş metalleriyle kararlı şelat polimerleri oluşturabilmekte ve 
bu özelliklerinden faydalanarak iyon sensörü olarak da kullanılabilmektedirler [2]. 

Son yıllarda metal koordine polimerler, özellikle de sıvı kristal türleri değişik özellikleri nedeniyle 
dikkat çekmektedirler. Polimerik materyallerin yapısında metal bulunması polimere yeni fiziksel 
özellikler kazandırmakta ve çeşitli uygulama potansiyelleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, metal 
koordine polimerler gaz sensörleri, yarı-iletken özellikli veya elektrolüminesans özelliğe sahip 
malzemeler, fotovoltaik mazlemeler, sıvı kristal malzemeler, kataliz ve elektrokataliz mazlemelerin 
yapımında geniş bir şekilde kullanılmıştır. Ayrıca, poli(azometin) yapılı şelat polimerleri de yüksek 
termal dayanımları, kullanışlı fiziksel özellikleri, iyot buharı gibi elektroakseptör gazlara karşı sensör 
olarak kullanılabilme özellikleriyle literatürde yer almaktadır [1]. Bu çalışmada daha önce sentezlenen 
türlerden farklı olarak polimer ana zincirinde aromatik grupların yanı sıra uzun alifatik grupların da 
bulunduğu, böylece yüksek termal dayanımın yanında yapıya esneklik de kazandıran poli(azometin) 
yapılı şelat polimerlerin hazırlanması hedeflendi. Alifatik grupların uzunlukları değiştirilerek termal 
özelliklere etkisi incelendi. Sentezde izlenen yol ile sentezlenen şelat polimeri türleri aşağıdaki şekilde 
özetlenmektedir. Hazırlanan polimerlerin yapıları FT-IR ve UV-vis spektroskopisiyle, ısısal özellikleri 
ise TG-DTA, DSC ve DMA teknikleriyle karakterize edildi.  

Anahtar Kelimeler:  poliazometin, şelat polimerleri, polimer metal kompleksi 

Kaynaklar  
[1] Yıldırım M., Kaya İ., Soluble semi-conductive chelate polymers containing Cr(III) in the 
backbone: Synthesis, characterization, optical, electrochemical, and electrical properties, Polymer, 50, 
5653-5660, 2009. 
[2] Kaya, İ., Yıldırım, M., Kamacı, M. A new kind of optical Mn(II) sensor with high selectivity: 
Melamine based poly(azomethine–urethane), Synthetic Metals, 161, 2036-2040, 2011. 
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P98



    

 

– 148 – 
 

Ana Zincirinde Aromatik ve Alifatik Gruplar İçeren Poli(azometin-
eter)’lerin Sentezi ve Karakterizasyonu 

 
 

İsmet KAYA, Esra KILAVUZ 
 
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kimya Bölümü, Polimer Sentez ve Analiz Lab. , 17020, Çanakkale 
kayaismet@hotmail.com, klavuze@gmail.com 

 

Poli (azometin)ler (PAM) yada poli(Schiff Baz)ları aromatik iskeletli ve yüksek performanslı 
polimerler olarak kabul edilirler. Bu tip materyallerin en önemli tarafı termal, iletkenlik, sıvı kristal ve 
lineer olmayan optik özellikleridir. Tamamen aromatik poli(Schiff baz)ların yüksek termal 
kararlılıkları aromatik halka sayısıyla yakından ilgilidir [1]. Buna karşın geçiş sıcaklığını düşürmek ve 
çözünürlülüğünü yükseltmek için aromatik halkaların orto pozisyonlarına alkil veya alkoksi birimleri 
takılmaktadır. Ana zincirdeki aromatik halkaların arasındaki alifatik gruplar yapıya esneklik 
kazandırmaktadır.[2] Bu çalışmada öncelikle 4-hidroksibenzaldehit ile 1,4-ksilendibromürün DMF 
ortamında klasik bir yer değiştirme reaksiyonu ile dialdehit bileşiği sentezlenip, bu bileşiğin etanol 
amin ile reaksiyonundan Schiff bazı elde edildi. Daha sonra Schiff bazı monomeri aromatik ve alifatik 
dihalojenür bileşikleri ile tepkimeye sokularak poli(azometin-eter) bileşikleri sentezlendi. Sentezlenen 
bileşiklerin 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR, UV-Vis ve Floresans spektral yöntemleri ile aydınlatıldı. 
Sentezlenen Poliazometinlerin termal özellikleri ise TG-DTG-DTA ve DSC analizleri ile belirlendi. 

Anahtar Kelimeler:  Poli(azometin-eter),  katlanabilir polimer, termal analiz 

 
 

Poli azometin eter sentezi 

 

Kaynaklar   

[1] Yen H., Liou G., Novel blue and red electrochromic poly(azomethine ether)s based on electroactive 
triphenylamine moieties, Org. Elec.,  11, 299–310, (2010). 
[2] Grigoras M., Catanescu C. O., ‘‘Synthesis and characterization of some aliphatic-aromatic poly(Schiff Base)s 
Eur. Poly. J., 44 (2), 1-37, (2001). 
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Son yıllarda, esnek ve uzun alifatik zincirler içeren Schiff bazı polimerleri üzerine yapılan bir çok 
çalışma vardır. Araştırmalar sonucunda elde edilen azometin yapılı polieterlerin termal 
dayanıklılıklarının yüksek olduğu ve organik çözücüler içerisinde çok iyi çözünmediği ifade 
edilmektedir. Bu maddelerin çözünürlük ve iletkenlik özellikleri arttırılarak yarıiletken malzeme 
üretilmesinde, pil yapımında ve imin grubu içeren polieterlerin boya sanayisinde kullanılabileceği 
araştırılmıştır [1]. Bu çalışmada 5-Brom salisil aldehit ile 3,5-bis(bromometil)toluen’denDMF çözücü 
ortamında yer değiştirme reaksiyonu ile dialdehit bileşiği sentezlenip, bu bileşiğin 8-hidroksi kinolin 
ile reaksiyonundan da yeni eliminasyon bileşiği sentezlendi. Daha sonra bu dialdehit bileşiği ile 
aromatik daimin bileşiğinin eliminasyon reaksiyonundan poli(azometin-eter) bileşikleri elde edildi. 
Sentezlenen polieterlerin yapıları 1H-13C-NMR, FT-IR ve UV spektrumlarıyla aydınlatıldıktan sonra 
termal, mekanik ve morfolojik özellikleri de sırasıyla TG-DTG-DTA, DSC, DMA ve SEM 
ölçümleriyle incelendi. 
 
Anahtar Kelimeler:Polieterler, dialdehithalojenür sentezi, yerdeğiştirme reaksiyonları. 
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[1] Kaya İ. ve Çulhaoğlu S., 2009. Synthesis, structuresandproperties of noveloligo(azomethineether)s 
containingor not chlorineatoms in the main chain. Polimery,54 (4): 266-274. 
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Yumuşak çelik endüstride birçok kullanım ve uygulama alanına sahip materyaldir.  Yumuşak çeliğe 
yapılacak işlemelerden önce yüzeyindeki oksitler, yağlar asit çözeltileri ile temizlenmektedir.  Bu 
amaçla kullanılan hidroklorik asit genellikle endüstriyel asit temizleme işlemlerinde 
kullanılmaktadır[1].  Yumuşak çeliğin kullanılan asit çözeltileri ile yüzeyinin temizlenmesi sırasında 
metalin çözünmesini engellemek için inhibitörler kullanılmaktadır[2]. 

Yumuşak çeliğin korozyonuna karşı, tiyofen-2-karboksialdehid ve 4-aminobenzamid’den 4((thiophen-
2-ylmethylene)amino)benzamid Schiff bazı sentezlenmiştir.  1 M HCl çözeltisinde Schiff bazının 
yumuşak çelik üzerinde inhibisyon etkinliği elektrokimyasal impedans spektroskopisi, 
potansiyodinamik polarizasyon ve lineer polarizasyon yöntemi kullanarak incelenmiştir.  Schiff 
bazının yumuşak çeliğin üzerindeki inhibisyon etkinliğinin sıcaklık ve zamanla değişimi 
araştırılmıştır.  Yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskopisi ile belirlenmiştir.  Elde edilen 
sonuçlardan sentezlenen Schiff bazının asidik çözeltide metal yüzeyine adsorbe olarak korozyonu 
yavaşlattığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Schiff Bazı, Yumuşak Çelik, Korozyon 

 

 
 
 

 
 
a) 

          
 
 
 
 
 
Şekil 1. a) 4-((thiophen-2-ylmethylene)amino) benzamid Schiff bazının molekül yapısı b)  25°C de 1 saat 
sonunda Yumuşak çeliğin 1 M HCl(■ ) ve 10 mM(□) Schiff bazı içeren çözeltilerde elde edilen Nyquist eğrisi 

 

Kaynaklar 

[1] Ahamad, I., Quraishi, M. A. Corros. Sci., 51, 2006–2013, (2009).  
[2] Behpour M., Ghoreishi S.M., Mohammadi N., Soltani N., Niasari M.S. Corros. Sci., 52, 4046-4057, (2010). 
 
* Bu çalışma Çukurova Üniversitesi BAP birim tarafından desteklenmiştir. 
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Gliserol Karbonat ve Poli Etilen Glikol İçeren Borat Ester Polimer 
Elektrolitler 
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Teknolojinin gelişimiyle birlikte Lityum-iyon pillerinin yanında lityum-polimer pillere olan ilgi de her 
geçen gün artmaktadır. Polimerlerin çözücü olarak kullanıldığı bu tür pillerin en önde gelen avantajı 
organik çözücü içermediklerinden daha güvenilir olmasıdır. Buna ek olarak, lityum-iyon pillerinde 
görülen zamanla kapasitenin azalması problemi, polimer elektrolitlerle hazırlanan lityum-polimer 
pillerinde çok daha önemsiz boyuttadır. 

Borat esterler yaygın endüstriyel kullanımlarının yanında, son yıllarda polimer elektrolitlerde 
kullanımı artmaktadır. Genelde poli etilen glikol (PEG) türevleriyle hazırlanmış borat esterlerin 
elektrolit katkısı olarak kullanımı incelenmiştir. Borat ester polimerlerinden hazırlanan polimer 
elektrolitlere örnekler daha sınırlıdır.[1] 

Bu çalışmada en yaygın pil çözücüsü olarak kullanılan etilen karbonat grubunu barındıran yeni 
polimer elektrolitler sentezlenmiştir. Bu amaçla farklı Mn değerlerine sahip PEG türevleri kullanılarak 
aşağıdaki şekilde gösterilen yapıda polimer elektrolitler hazırlanmıştır. En iyi iletkenlik sonucunu 
PEG-600 ile hazırlanan polimer elektrolit vermiştir. Bunun ardına farklı lityum tuzları kullanılarak tuz 
taraması yapılmış ve 24:1 = etilen oksit:Li oranında optimum iletkenlik sonuçları elde edilmiştir. En 
yüksek oda sıcaklığı iyon iletkenliği (CF3SO2)2NLi tuzuyla 2.40x10-5 S/cm olarak bulunmuştur. 
Polimer elektrolitlerin diğer elektrokimyasal karakterizasyonları (lityum transfer sayısı, lityum 
referans elektrotuna karşı elektrokimyasal dayanıklılığı gibi) devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: borat ester, polietilen glikol, polimer elektrolit, impedans spektroskopisi, iyon 
iletkenliği 

 CF3SO3Li
 LiPF6

 (CF3SO2)NLi

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20

2.6 2.8 3.0 3.2 3.4

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

 

 

lo
g 

[
 (

S
.c

m
-1
)]

1000 K / T

oda sıcaklığı

 Sıcaklık °C

 
Farklı Tuzlar İçeren Borat-Ester Polimer Elektrolitin Sıcaklığa Bağlı 

İyon İletkenlik Arrhenius Grafiği 

 

Kaynaklar: 

[1] Wakihara, M.; Nakayama, M.; Kato, Y. “Lithium Ion Rechargeable Batteries”, Wiley, 213-255 (2010).  
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SrAl4O7:Mn2+ ve Ca3Al2O6:Eu3+ Nanopartikülleri İçeren 
PHB ve PHO Kopolimerler 
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Luminesans maddelerin havalimanları, otoyolçizgileri, binaların aydınlatılması, seramikürünler, 
tekstil, saat göstergeleri, saatlerin aydınlatılması ve güvenlik uyarıları da dahil olmak üzere geniş ve 
çok çeşitli uygulama alanları vardır. Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+ mavi-yeşil dalga boyu aralığında fosforesans 
gösterir. Bu fosfor, sulfur içeren fosforlarlar ile karşılaştırıldığında; kimyasal olarak kararlı, parlak ve 
uzun surely fotoluminesans (PL) özellikgösterir [1-3] .Ayrıca, fosforlar genellikle görüntü aygıtları ve 
LED'lerin korunması ve uzun surely kullanımları için silika, Y2O3, ZnO, MgO gibi oksitler ve organic 
polimerler ile kaplanır [4].  Fosforların nem ve diğer atmosferik bileşenlere karşı dayanıklı olabilmesi 
için kaplamalar kullanılmaktadır [5]. 

Bu çalışmada; SrAl4O7:Mn2+ve Ca3Al2O6:Eu3+nanopartikülleri PHB-g-PMMA, PHB-g-PS, PHO-g-PS 
kopolimerleri ile kaplandı. Bu kopolimerler Polihidroksibütirat (PHB), Polihidroksioktonoat (PHO), 
metilmetakrilat (MMA) ve stiren (S) monomerlerinden tersinir-katılmazincir transfer (RAFT) 
polimerizasyonu yöntemi kullanılarak sentezlendi. Bu kopolimerlerin karakterizasyonunda FT-IR, 1H-
NMR ile yapıan alizi, GPC ile molekül ağırlığı, TGA ve DSC ile termal analizi yapılmıştır. Fosforun 
karakterizasyonunda XRD; lüminesans, sönüm süresi ve emisyon özelliklerinin belirlenmesinde 
fotolüminesans spektroskopisi; nanopartiküllerin morfolojik değerlendirmesi ise SEM tekniği 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: PHB, PHO kopolimer, RAFT, SrAl4O7:Mn2+, Ca3Al2O6:Eu3+, Fosfor 

Kaynaklar  

[1] Jia, W. Y.; Yuan, H. B.; Yen, W. M. J Lumin 1998, 76, 424. 
[2] Groppi, G.; Cristiani, C.; Forzatti, P. J Mater Sci 1994, 29, 3441. 
[3] Peng, T.; Huajun, L.; Yang, H.; Yan, C. Mater ChemPhys 2004, 85, 68. 
[4] Park, W.; Yasuda, K.; Wagner, B. K.; Summers, C. J.; Do, Y. R.;Yang, H. G. Mater. Sci.Eng, B 2000, 76, 
122. 
[5] Chung Y. S., Jeon M. Y., and Kim C. K. Ind. Eng. Chem. Res. 2009, 48, 740–748. 
 

* Bu çalışma TUBITAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı ve 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklenmiştir.  
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Kitosan/Tripolifosfat Nanoparçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu 
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Kitosan, doğada selülozdan sonra en fazla bulunan polimer olan kitinin deasetillenmesi sonucu elde 
edilen katyonik özellikli bir polisakkarittir. Doku mühendisliği, arıtma, kaplama, ilaç salımı vb. birçok 
endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Özellikle, kitosan parçacıklarının nano büyüklükteki 
avantajları, kitosan üzerine olan ilgiyi arttırmakta ve yeni uygulama alanları ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada doğal bir biyopolimer olan kitosanın nanoboyutta sentezi ve karakterizasyonu 
incelenmiştir. Kitosan nanoparçacıklarının (KNP) sentezi için birçok sentez yöntemi yer 
almaktadır[1]. Çalışmada, KNP iyonik jelleşme yöntemine göre sentezlenmiştir. Bu yöntemde çapraz 
bağlayıcı olarak sodyum tripolifosfat (TPP) kullanılmıştır. İyonik jelleşme yöntemi ile sentezlenen 
KNP’nin oluşumu ve tanecik boyutuna ortamın pH’sı, kütlece kitosan/TPP oranı etkileri incelenmiştir. 
Yöntemde oluşan taneciklerin birbirleriyle birleşerek boyutunun artmasını önlemek ve kararlılıklarını 
arttırmak için trehaloz kullanılmıştır.  

Sentezlenen KNP örnekleri FTIR, TG/DTG, DLC(Tanecik boyut analizi), XRD ve SEM ile 
karakterize edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kitosan, Nano tanecik, TPP 

Kaynaklar   

[1] Rampino, A., Borgogna, M., Blasi, P., Bellich, B., Cesàro A., “Chitosan nanoparticles: Preparation, size 
evolution and stability” International Journal of Pharmaceutics 455, 219-228 (2013). 
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Manyetik Nanoparçacıklar ve İlaç Salımı 
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Manyetik nanoparçacıklar (MNPlar), mevcut klinik tanı ve tedavi tekniklerine yönelik öncü 
potansiyeline sahip nano malzemelerin önemli bir sınıfını oluşturmaktadır. MNPlar, günümüzde ikinci 
nesil manyetik rezonans görüntüleme kontrast ajanları ve hedefe yönelik ilaç dağıtımında taşıyıcılar 
olarak incelenmektedir. MNPlar, kanser, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar gibi hastalıkları, 
algılama, tanı ve tedavisindeki geniş uygulama aralığında gelecekte sağlık gereksinimlerinin 
karşılanmasında önemli bir oynayabilir [1,2]. MNPlar ve nano ölçekli manyetik olayların fiziksel 
özellikleri, daha detaylı olarak bu alandaki son incelemelerde bulunabilir [3,4]. Hedefe yönelik 
kontrollü ilaç salımı; manyetik parçacık içeren jel, tablet, nanoküre ve nanokapsüller ile 
gerçekleştirilebilmektedir.  

Çalışmanın amacı, ilaç salım sistemlerinde kullanılmak üzere ıslak kimyasal yöntemle Fe2+ ve Fe3+ 
tuzları kullanılarak pH=9-14 de magnetit (Fe3O4) nanoparçacıkların hazırlanması ve FTIR, XRD, SEM 
ve magnetometrik analiz (VSM) gibi yöntemlerle karakterize edilmesidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Magnetit, Kontrollü salım, Nano parçacık. 
 

 

 

Kaynaklar   

[1] Pankhurst, Q.A., Connolly, J., Jones, S.K., Dobson, J., “Applications of magnetic nanoparticles in 
biomedicine”, Journal of Physics. D, Applied Physics 36, R167–R181 (2003). 
[2] Dobson, J., “Magnetic nanoparticles for drug delivery”, Drug Development Research 67, 55–60 (2006).  
[3] Lu, A.H., Salabas, E.L., Schuth, F., “Magnetic nanoparticles: synthesis, protection, functionalization, and 
application”,  Angewandte Chemie. International Edition  46, 1222–1244 (2007).  
[4] Lin, X.M., Samia, A.C.S., “Synthesis, assembly and physical properties of magnetic nanoparticles”, Journal 
of Magnetism and Magnetic Materials 305, 100–109 (2006).  
 

*Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2014.KB.FEN.009 nolu proje olarak 
desteklenmiştir. 
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Dibenzosuberenon Temelli Florür İyon Sensörü 
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Biyolojik ve çevresel açıdan anyonların seçici ve duyarlı bir şekilde belirlenmesi oldukça önemli olup, 
araştırmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu nedenle, kolorimetrik veya floresans kemosensörler 
hedeflenen türün belirlenmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu yöntemler karmaşık analitik cihazlar 
gerektirmeksizin yüksek duyarlılıkta kalitatif ve kantitatif sonuçlar vermektedir. Bu anyonların en 
küçüğü florür anyonu neredeyse bütün toprak, bitki, hayvan ve içme sularında bulunmaktadır. Ayrıca 
bu anyon insanların sağlıklı bir gelişim göstermesi için gerekli minarellerden biridir. Aşırı miktarda 
florür alınması durumunda flor zehirlenmesine, böbrek taşı oluşumuna hatta daha da tehlikeli kansere 
neden olmaktadır [1]. 

Bu çalışmada, asidik N-H protonuna sahip yeni bir dihidropiridazin türevi sentezlenmiştir. Bu bileşik 
başlangıçta fotofiziksel özellikleri bakımından karakterize edilmiştir. Daha sonra organik çözücü 
içerisinde anyonlar ile etkileşimleri araştırılmıştır. Bu kemosensörün florür iyonu için seçici ve 
oldukça duyarlı olduğu görülmüştür. Florür iyonunun, asit-baz dengesinin bir sonucu olarak molekül 
içi yük transferiyle  (ICT) birlikte çok belirgin bir renk değişimi ve beraberinde floresans 
kuençleşmeye neden olduğu belirlenmiştir. Florür iyonu için tayin sınırı (LOD=3.3σ/s) floresans 
ölçümleri yardımıyla 9.1 µM olarak hesaplanmıştır. Bu değer dünya sağlık örgütünün belirlemiş 
olduğu limitten (79 µM) çok daha düşüktür [2]. 

 

Anahtar Kelimeler: Floresans kemosensör, Dibenzosuberenon, Tayin sınırı 

 

Kaynaklar   

[1] Yeh, J-T. Venkatesan, P. Wu, S-P. “A highly selective turn-on fluorescent sensor forfluoride and its 
application in imaging of livingcells”New J. Chem. 38, 6198-6204, (2014). 
[2]Maiti, D. K. Roy, S. Datta, A. Banejee, A. “Aqueous fluoride ion sensing by a new perylenediimide 
derivative:Interaction between the hydrated fluoride and the aromatic molecule” Chemical Physics Letters,588, 
76-81, (2013).  
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5-Merkapto-1-Metiltetrazol’un İnhibitör Etkisinin İncelenmesi 
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Demir ve demir esaslı malzemeler günlük yaşantımızda ve sanayide en yaygın kullanılan 
metallerdendir. Ancak, çoğu zaman kullanıldıkları korozif ortamlar nedeniyle korozyona 
uğramaktadırlar. Korozyon, malzemelerin ömrünü azaltmakta, maddi kayıplara, insan sağlığına ve 
çevreye olumsuz etkilere neden olmaktadır [1]. Bu nedenle metallerin korozyona karşı korunması son 
derece önemlidir. Metalleri korozyona karşı korumanın en etkili ve basit yolu korozyon 
inhibitörlerinin kullanılmasıdır [2]. Korozyon inhibitörleri arasında en yaygın kullanılanları ise 
organik inhibitörlerdir. 

Bu çalışmada, 5-merkapto-1-metiltetrazol (5M1MT) bileşiğinin yumuşak çeliğin 1,0 M HCl 
çözeltisindeki korozyonuna inhibitör etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, elektrokimyasal impedans 
spektroskopisi, lineer polarizasyon direnci, hidrojen gazı ölçümleri ve açık devre potansiyelinin 
zamanla değişimi teknikleri kullanılmıştır. Çeliğin inhibitörlü ve inhibitörsüz korozif ortamlara 
daldırıldıktan sonraki yüzeyi taramalı elektron mikroskopu (SEM) ve enerji dağılımlı X-ray 
spektroskopisi (EDX) ile incelenmiştir. Elde edilen deneysel bulgular, 5M1MT bileşiğinin anodikve 
katodik reaksiyonların hızını azaltarak, demirin HCl çözeltisindeki korozyon hızını önemli ölçüde 
yavaşlattığı belirlenmiştir.  5M1MT’nin yüksek inhibitisyon etkisi, inhibitör moleküllerinin 
metal/çözelti ara yüzeyinde tutunarak yüzeyde koruyucu bir film oluşturması ile açıklanmıştır.            
SEM ve EDX (haritalama) görüntüleri, inhibitör moleküllerinin metal yüzeyinde hemen hemen 
homojen dağıldığını ve koruyucu bir film oluşturduğunu göstermiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Demir, Korozyon İnhibitörü, 5-merkapto-1-metiltetrazol. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Demirin SEM, görüntüsü ve S, N elementlerinin yüzeydeki dağılımı 

 

Kaynaklar 

[1] Erbil M., Korozyon, Segem, Ankara, 1995. 
[2] Erbil, M., Korozyon İnhibitöleri ve İnhibitör Etkinliklerinin Saptanması Segem, Ankara 1984. 
 
* Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BÜBAP)tarafından 
desteklenmiştir (Proje No: BAP-52-207-2014). 
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Kiral Sensör Olarak Ferrosen Türevli Yeni Schiff Bazının Sentezi 
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Ferrosen ve ferrosenil bileşikleri enerji ve elektron transferi gerçekleştirebilmesinden dolayı floresans 
çalışmalarında yaygın olarak kullanılmıştır (1). Yüksek seçiciliğin yanında analitik, biyolojik,  klinik 
ve biyokimya alanlarında potansiyel uygulamaları nedeniyle enantiyoseçici floresans sensör 
çalışmaları literatürlerde yer almaktadır (2). Aminoasitler hem doğal kiral moleküller olduğu için hem 
de amid bağları mükemmel hidrojen bağı yaptıkları için kiral reseptor eldesinde önem taşımaktadırlar 
(3). 
 
Bu çalışmada kiral yapıda olan 3 bileşiği sentezlenmiş ve floresans özellikleri çalışılmıştır. Bu 
bileşiğin çeşitli kiral aminoasitlerle (D-metiyonine, L-metiyonine, D-alanin, L-alanin, D-valin, L-alin, 
L-serin, D-serin, and D-histidin, L-histidin, D-sistein, L-sistein and D-treonin, L-treonin) etkileşimi 
sonucu floresans değişimleri incelendiğinde D-metiyonine karşı gözle görülür bir değişim söz 
konusuyken incelenen diğer amino asitlere karşı bu artışın mevcut olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar 
sentezlenen bileşiğin D-metiyonin enantioselektif tanıması için kullanışlı bir sensor olduğunu 
göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Ferrosen, Schiff bazı, Aminoasit metilester, Floresans sensor, Kiral tanınma 

 
Sentezlenen bileşiğin yapısı ve incelenen amino asitlere karşı 

değişen floresans yoğunluk grafiği. 

Kaynaklar   

[1] Qing, G.Y.; Sun T. L.; He, Y. B; Wang, F.;Chen, Z. H. “Highly selective fluorescent recognition of phenyl 
amino alcohol based on ferrocenyl macrocyclic derivatives”, Tetrahedron: Asymmetry, 20, 575-583, (2009). 
[2] Meng ,J.; Wei,G.; Huang, X.; Dong,Y.; Cheng, Y.; Zhu, C. “A fluorescence sensor based on chiral polymer 
for highly enantioselective recognition of phenylalaninol”, Polymer,  52, 363-367, (2011). 
[3] Zhang, X.; Yin, J.; Yoon, J. “Recent Advances in Development of Chiral Fluorescent and Colorimetric 
Sensors”, Chem. Rev., 114, 4918-4959, (2014). 
 
*Bu çalışma Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından 13201020 numaralı proje olarak 
desteklenmiştir. 
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Bu çalışmada, SiO2’nin yanı sıra diğer cam yapıcı oksitleri de içeren doğal kayaç bazaltlardan 
sinterleme yöntemiyle mika esaslı cam-seramik malzemeler üretilerek sinterlenme ve işlenebilirlik 
özellikleri araştırılmıştır. Bu özellikleri iyileştirmek için bileşime B2O3, MgO, K2O ve MgF2 gibi 
ilaveler yapılarak hazırlanan karışım Al2O3 bilyalı değirmende 2 saat karıştırma ve öğütme işlemine 
tabi tutulmuştur. Değirmen işlemi sonrası 75 µm’lik elekten geçirilen tozların elek altları tek eksenli 
preste 110 MPa ‘da preslenerek silindirik numuneler üretilmiş ve 900 – 1200 °C sıcaklık aralığında 1 
saat sinterlenmiştir. X-ışınları difraksiyonu (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile faz ve 
mikroyapı karakterizasyonları yapılan sinterlenmiş numunelerde işlenebilirlik testleri de 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar yeterli sinterlemenin gerçekleştiğini ve işlenebilirliğin elde 
edildiğini göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: Doğal kayaç bazalt, cam-seramik, sinterleme, işlenebilirlik  
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WO3 Nanolif Bazlı Elektrokromik Cihazlar 
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Birçok geçiş metali oksit arasında, tungsten oksit yoğun ilgi görmektedir ve ayırt edici özelliklerinden 
dolayı kapsamlı olarak incelenmektedir [1].Tungsten oksitin tek boyutlu nanoyapıları, elektron 
geçişini etkin olarak hızlandırmakta ve aktif yüzey alanını genişletmektedir [2]. Bu çalışmada, 
tungsten oksit nanolif bazlı elektrokromik cihaz yapımı için yeni bir metot geliştirilmiştir. 
WO3nanoliflerinin elektrokimyasal özelliklerini incelemek için; 1-Butyl-3-methylimidazolium 
tetrafluoroborate (BMIMBF4),1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate (BMIMPF6), 1-
butyl- 3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide (BMIMTFSI), ve 1-butyl-1-
methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide (BMPTFSI) iyonik sıvıları elektrolit olarak 
kullanılmıştır. WO3nanoliflerelektroeğirme yöntemi ile ITO kaplı cam üzerine doğrudan  
biriktirilmiştir ve nanolif bazlı cihazın hızlı geçiş sürelerine sahip olması, birçok elektrokromik 
uygulamada kullanılabilme potansiyeli sağlamıştır. WO3nanoliflerin yapısı, morfolojisi ve bileşimi 
SEM ve EDX kullanılarak incelenmiştir. Nanoliflerin optik ve elektrokromik performansı detaylı 
olarak incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:tungsten oksit, nanolif,elektroeğirme, iyonik sıvı, elektrokromik 

 WO3nanolifbazlı elektrokromik cihazın şematik gösterimi 
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Elektrokromizm, uygulanan elektriksel voltajla oluşan indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarına bağlı 
olarak görünür ve NIR bölgede tersinir olarak renk değiştirmesi olayıdır [1]. Elektrokromik cihaz 
yapımında çoğunlukla iletken cam substrat kullanılmaktadır. Fakat günümüzde elastik ve fleksi 
uygulamalar için esnek özellikte olan substratlara ihtiyaç vardır [2].  

Bu çalışmada, çalışma elektrot olarak esnek polidimetilsiloksan (PDMS) kullanılmıştır. Yüksek renk 
verimine, çevresel kararlığa, daha iyi CV kararlığa sahip olan katodik renk veren elektrokromik 
malzeme olarak tungsten trioksit (WO3) seçilmiştir [1,2].  Mıknatıs saçtırma tekniği kullanılarak 
elektrokmik cihazın tüm tabakaları kaplanmıştır.  Elde edilen filmlerin elektrokromik performansları 
incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Elektrokromik, PDMS, WO3, mıknatıs saçtırma 
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* Bu çalışma 114M877 Nolu Tubitak-COST projesi tarafından desteklenmiştir.  
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Hidrotermal karbonizasyon (HTC) çok uzun yıllardan beri bilinmesine rağmen işlem sonrası elde 
edilen katı ürünün kimyasal ve yüzey özellikleri bu yöntemi son on yıldır yeniden gündeme 
getirmiştir. Özellikle fulleren, karbon nanotüp gibi yapıların bir çok çalışma alanına dahil olması ile 
birlikte benzer yapıların çok daha uygun şartlarda sentezine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu 
bağlamda 150-250°C’ler arasında ve en çok 20-30 bar basınç altındaki işlem koşulları, elde edilen katı 
ürünün sp2 hibrit yapısında olması, konjuge dien yapılarına ve furanik sistemlere sahip olması HTC 
işlemini ön plana çıkarmaktadır. 

Bu çalışmada girdi maddesi olarak glikoz kullanılarak karbon kürelerin elde edilmesi için optimum 
deney koşulları belirlenmiştir. Sıcaklık, glikoz/su oranı ve deney süresi gibi parametreler incelenerek, 
elde edilen karbon küreler kristal yapısının belirlenmesi için XRD, tanecik boyutunun belirlenmesi 
için TEM, yüzey alanının belirlenmesi için BET, yüzeydeki fonsiyonlu grupların analizi için FTIR ve 
Boehm titrasyonu, element içeriğin belirlenmesi için elementel analiz ve yapınsın belirlenmesi için 
CP-MAS 13C NMR teknikleri ile karakterize edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrotermal karbonizasyon, Biyokütle dönüşümü, Karbon küreler 

 
Glikozdan HTC yöntemi ile elde edilen karbon küreciklerinin TEM görüntüleri 

 

* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 113Z365 kod numaralı proje ile desteklenmiştir.  
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Aromatik yapılı asitler ve kompleksleri biyolojik öneme sahip olup, özellikle antimikrobiyal ve 
enzimatik aktivite özelliklerinden dolayı gıda sektöründe kullanılan moleküllerdir. Bu çalışmada 
sentezlenen aromatik asitli kompleks moleküllerin biyolojik analizleri ve kristal yapıları X-ışınları 
kırınımı tekniği ile belirlendi. Deneysel sonuçları desteklemek ve karşılaştırma yapmak üzere kristal 
yapısı belirlenen moleküller kuantum mekaniksel Hartree-Fock (HF) ve Yoğunluk Fonksiyoneli 
Teorisi (DFT) kuramsal hesaplama metotları ile incelendi. Moleküllerin birim hücre içerisindeki 
konformasyonları, enerjileri, bağ uzunluğu ve açıları, moleküler istiflenmesi, moleküliçi ve 
moleküllerarası hidrojen bağı etkileşmeleri gibi birçok atomik düzeyde bilgiler ortaya konuldu.  

Anahtar Kelimeler: Aromatik Asit, Antimikribiyal, Enzimatik Aktivite, X-ışınları Kırınımı, HF, DFT 
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Platin nanoparçacıklı katalizörler; başlangıç maddesi olarak PtCl4 ve sürfaktan olarak dipropilamin 
kullanılarak etanol-süperhidrit indirgeme metoduyla hazırlandı. Hazırlanan katalizörlerin yapısını 
aydınlatmak amacıyla X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), X-ışını difraksiyonu (XRD), Atomik 
kuvvet mikroskopisi (AFM) ve Transmisyon elektron mikroskopisi (TEM) gibi teknikler kullanıldı. 
XRD sonuçlarına göre hazırlanan Pt parçacıklı nanokatalizörler yüzey merkezli kübik yapıya sahip 
olup kristal parçacık boyutları 3-4 nm arasında değişmektedir. Bu durum TEM ve AFM görüntüleriyle 
de doğrulanmıştır. Ayrıca nanokatalizörün doğrudan alkol yakıt pilleri için uygulanabilirliğini 
araştırmak amacıyla C1-C3 alkollerinin yükseltgenme reaksiyonları ve katalizörün katalitik etkinliği 
ile kararlılığı dönüşümlü voltametri (CV), kronoamperometri (CA) gibi tekniklerin yardımıyla 
incelendi. Araştırma sonuçlarına göre dipropilaminle kararlaştırılmış nanokatalizörlerin ticari 
katalizörlerden yaklaşık 15-20 kat daha aktif ve kararlı olduğu gözlendi. Bu durum hazırlanan 
katalizörümüzün yüksek metalik oranı, % Pt miktarı, pürüzlülük faktörü (Rf) ve elektrokimyasal 
yüzey alanıyla açıklanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Pt nano parçacık, Alkol yakıt pilleri, Dipropilamin, Transmisyon elektron 
mikroskopisi  (TEM), Dönüşümlü voltametri  (CV) 
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Platin elektro katalizörler C3 ile C1 alkollerinin elektro oksidasyonunda boyutunu, katalitik 
etkinliğini, yapısını incelemek için başlangıç maddesi PtCl4 ve yüzey aktif maddesi olarak da 1-
propilamin kullanılarak hazırlandı. Elektrokimyasal ölçümler gösteriyor ki en yüksek elektrokatalitik 
aktivite ve en iyi karalılıkta dimetildesilamin tarafından kararlaştırılmış Pt nanokatalizörü için 
gözlenmiştir. Platin nanopartikül için Pt yüzeyinde bu yüzey aktif maddenin yüksek derecede 
temizlenmesi nedeniyle dallı ve kısa zincirli bir yapıya sahiptir.  Platinin yüzeyi bu yüzey aktif 
maddenin yüksek temizleme derecesi nedeniyle dallı ve zincirli bir yapıya sahiptir. Ayrıca, su yerine 
hidroksit adsorpsiyonu, elektrokimyasal yüzey alanı (ECSA), metal Pt oranı, elektrokimyasal katalitik 
aktivitelere yardımcı % Pt ve pürüzlülük faktörü (Rf) de katalizörlerin elektrokimyasal aktivitelerini 
etkileyebilir. Burada, X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), X-ışını difraksiyonu (XRD), atomik 
kuvvet mikroskopisi (AFM) ve transmisyon elektron mikroskopisine (TEM) etki eden katalitik 
aktivite parametrelerini incelemek için kullanıldı ki platin ve oksijen (su ve / veya hidroksitlerin 
adsorpsiyon) türleri XPS yardımı ile gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, katalizörün kristal yapısı, parçacık 
boyutu ve yüzey morfolojisi, sırasıyla, XRD, TEM ve AFM ile incelendi. 

Anahtar Kelimeler: Temiz Alkol Oksidasyon, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Yüzey Aktif 
Madde, Platin Elektrokatalizör, 
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Olarak Grafen Oksit Üzerinde Pt-Co Alaşım Nanopartiküllerin Sentezi
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Bu çalışmada, PtCo iki metalin farklı oranları grafen oksit (GO) ile desteklenerek in-situ olarak 
hazırlandı. Hazırlanan PtCo/GO nanokatalizörlerin C1- C3 alkol oksidasyon reaksiyonlarına karşı 
katalitik etkinliği Dönüşümlü voltametri (CV) ve Kronoamperometri (CA) ile belirlendi. CV ve CA 
ölçümleri ile metanol, etanol, 1 ve 2- propanolün oksidasyonuna karşı en yüksek katalitik etkinliği 
gösteren katalizör belirlendi.  

Bu sonuçları daha iyi açıklayabilmek için, hazırlanan PtCo/GO katalizörün yapısı, partikül boyutu ve 
yüzey morfolojisi X-ışını kırınım (XRD), atomik kuvvet mikroskobu (AFM), X-ışını fotoelektron 
spektroskopisi (XPS) ve transmisyon elektron mikroskobu (TEM) gibi karakterizasyonlara 
gönderilerek incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri, Nanopartiküller, X-Işını Fotoelektron 
Spektroskopisi, Atomik Kuvvet Mikroskobu 
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Bu çalışmada doğrudan alkol yakıt pilleri için platin nanoparçacıklı katalizörler, başlangıç  maddesi 
olarak PtCl4 ve dallanmış uzun zincir yapısını görmek amacıyla ilk kez yüzey aktif madde olarak 
oktilamin kullanılarak hazırlandı. Hazırlanan oktilamin tarafından kararlı hale getirilmiş, Pt 
nanokatalizörler X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), X-ışını difraksiyonu (XRD), Atomik 
kuvvet mikroskopisi (AFM) ve Transmisyon elektron mikroskopisi (TEM) gibi tekniklerin yardımıyla 
karakterize edildi. Bu veriler ışığında Pt nanaoparçacık katalizörler çoğunlukla metalik Pt içeren yüzey 
merkezli kübik yapıya sahip 3-4 nm parçacık boyutu oluşturan kararlı taneciklerden oluşmuşlardır. 
Ayrıca hazırlanan bu nanokatalizörlerin alkol yakıt pillerinde kullanımını araştırmak amacıyla 
dönüşümlü voltometri (CV) ve kronoamperometri (CA) gibi teknikler kullanılmıştır ki ticari 
katalizörlere oranla çok daha yüksek katalitik aktivite gözlenmiştir. Bu durumu aydınlatabilmek 
amacıyla hazırlanan katalizör elektrokimyasal yüzey alanı (ECSA), kimyasal yüzey alanı (CSA),  
metalik Pt oranı,%  Pt miktarı,  pürüzlülük faktörü (Rf)  gibi parametreler incelenerek aydınlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alkol yakıt pilleri, Nanoparçacık, Transmisyon elektron mikroskopisi  (TEM), 
Oktilamin, Dönüşümlü voltametri  (CV) 
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Yüksek Aktiviteye Sahip Çinko Oksit (ZnO) Destekli PtCu 
Nanoparçacıklarının (PtCu@ZnO) Elektrokimyasal Biriktirme 
Yöntemiyle Sentezi, Karakterizasyonu ve Metanol Yakıt Pili için 
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Bu çalışmada, ZnO destekli Pt, Cu ve PtCu nanokatalizörü elektrokimyasal biriktirme yöntemi ile 
hazırlandı. Başlangıç maddesi olarak PtCl4 ve CuSO4 kullanıldı. ZnO elektro biriktirme yöntemiyle 
camsı karbon elektrot (GCE) yüzeyine kaplanmasından sonra nanokatalizör de aynı yöntem ile ZnO 
yüzeyine biriktirildi. Dönüşümlü voltametri (CV) ve kronoamperometri (CA) kullanılarak 
elektrokimyasal analizleri yapıldı. Elektrokimyasal ölçümlerde metanolün yükseltgenmesi için 
PtCu@ZnO nanokatalizörünün, Pt@ZnO ve Cu@ZnO nanokatalizörüne göre çok daha yüksek 
aktiviteye ve kararlılığa sahip olduğu görüldü. Nanokatalizörlerin yapısal karakterizasyonu devam 
etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal  Deposit,  Nanokatalizör,  Metanol Yakıt Pili 

 

 

 
 

Şekil 1. PtCu@ZnO nanoparçacığının 0.5 M H2SO4 içinde 0.5 M MeOH için 50 mV/s 
tarama hızında dönüşümlü voltametri (CV) gösterimi 
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Elektrokimyasal Olarak, RGO/PPy-Pt/ZnO Modifiye Camsı Karbon 
Elektrotlar ile Dopamin, Askorbik Asit ve Ürik Asitin Yüksek Ölçüde 

Seçicilik ve Hassasiyette Bireysel veya Eş Zamanlı Olarak Tespit Edilmesi 
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Son yıllarda camsı karbon (GC), Au ,Pd gibi elektrot yüzeyleri çeşitli moleküller ile farklı yöntemler 
kullanarak kaplanmakta ve modifiye yüzeyler elde edilmektedir. Elde edilen yüzeyler özellikle 
biyolojik türlerin tayininde sıkça kullanılmaktadır. Özellikle insan metabolizmasında rol alan dopamin 
(DA), askorbik asit (AA) ve ürik asit (ÜA) tayinleri önem teşkil etmektedir. Beyinde dopamin 
reseptörlerini aktive ederek nörotransmiter olarak görev yapan dopamin (DA), bilgilerin hücreler 
arasında iletimini sağlayarak; vücut hareketlerinin ve denge fonksiyonunun düzgün yapılmasını sağlar. 
DA eksikliğinde sinir sisteminde bozulmalar meydana gelir ve Parkinson  hastalığına yol açabilir . Bu 
nedenle tayini önem taşımaktadır. DA ve ürik asit (ÜA), biyolojik sıvılar olan idrar ve kanda bir arada 
bulunurlar . Askorbik asit (AA), bu moleküllerle modifiye olmayan elektrotlarda aynı yükseltgenme 
potansiyeline sahip olduğu için moleküllerin tayininde girişim etkisi gösterir. AA sinyalini DA ve 
UA’den ayırmak için çeşitli modifiye elektrotlar kullanılmıştır . Bu amaçla tayin sınırı nanomolar 
mertebesinin altındaki konsantrasyonlar da bile hücre içi veya hücre dışı çalışmalarda DA’nin tayinini 
yapılabilecek sensörler sentezlenmiştir. Bu doğrultuda rGO (indirgenmiş grafen oksit) destekli Pt-
poliprol (PPy) nanoparçacıklar ile modifiye edilmiş sensörler hazırlanmış yapılan çalışmalarda DA’nın 
tayin sınırını 300 nm olarak hesaplanmıştır. Sentezlenen bu yeni elektrokimyasal sensörlerin 
karakterizasyonu, X Işını Kırınımı (XRD), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Fourier- Transform 
Infrared spektroskopisi (F-TIR) ile duyarlılığı ve seçiciliği ise Dönüşümlü Voltametri (CV), 
Diferansiyel Puls Voltametrisi (DPV) ve Kronoamperometri (CA) gibi teknikler ile incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal Sensörler, Dopamin, Askorbik Asit, Dönüşümlü Voltametri 

 
 

Hazırlanan Sensörün Çalışma Prensibi 
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Hava-Su Ara Yüzeyinde Morfoloji Kontrollü Grafen Oksit-Boya 
Kompozit Filmlerinin Üretilmesi 
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Bu çalışmada, Langmuir-Blodgett (LB) yöntemi ile iki boyutlu (2D) grafen oksit-boya kompozit 
filmleri hazırlandı. Grafen oksit-boya kompozitleri hava-su arayüzeyinde boya molekülleri (Pyronin 
Y) ile grafen oksit tabakalarının etkileşimi sonucu oluşturuldu[1]. Hava-su ara yüzeyine oluşturulan 
grafen oksit-Pyronin Y(GO-PyY) kompozitleri LB yöntemiyle ince filmler olarak cam substrat üzerine 
transfer edildi. Yüzey basıncı-alan (π–A) izotermi çalışmaları, saf GO tabakaları ve GO-PyY 
kompozitlerinin hava-su arayüzeyinde kararlı Langmuir filmler oluşturduğu belirlendi. π–A 
izotermlerinden saf GO ve GO-PyY kompozitlerin spesifik alanları belirlendi. Elde edilen sonuçlar saf 
GO tabakalarının spesifik alanının GO-PyY kompozitlerinden daha büyük olduğu belirlendi. Bu 
gözlem hava-su arayüzeyinde PyY molekülleri ile GO tabakalarının etkileşmeleri sonucu GO tabakları 
arasındaki itme kuvvetlerini azaltarak bir birlerine daha fazla yaklaştığını göstermektedir. Hava-su ara 
yüzeyinde hazırlanan GO-PyY kompozit yapısı LB film tekniği ile farklı yüzey basınçların da ve 
tabaka sayılarında cam substrat üzerine başarılı bir şekilde kaplandı. Farklı şartlarda hazırlanan GO-
PyY kompozitlerinin LB filmlerinin özellikleri SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ve UV-Vis 
absorpsiyon spektroskopisiyle incelendi. SEM çalışmaları, substrat üzerindeki kompozit yapıda GO 
tabakalarının yoğunluğunun, tabaka sayısı ve film depozisyon basıncının değişimiyle uyumlu 
olduğunu gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Grafen oksit(GO), Pyronin Y(PyY), Langmuir-Blodgett (LB) Tekniği 

 

 

Kaynaklar  

[1] Şinoforoğlu, M., Gür, B., Arık, M., Onganer, Y., Meral, K. “Graphene Oxide Sheets as a Template for Dye 
Assembly: Graphene Oxide Sheets Induce H-aggregates of Pyronin (Y) Dye” RSC Advances, 3, 11832-
11838,(2013). 
 

 

P121



    

 

– 171 – 
 

Acridine O Bileşiğinin Kolloidal Ortamdaki Fotofiziği 
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Surfaktant molekülleri kritik misel konsantrasyonu (CMC) olarak bilinen belirli bir surfaktant 
konsantrasyonunun üzerinde termodinamik olarak dengeye gelir ve farklı yapıya sahip olurlar. Bu yapı 
biyolojik membranların basit bir modelidir. Dolayısıyla biyolojik membranlar incelenirken bu 
sistemler model olarak kullanılır. Miseller genellikle küreseldir. CMC’nun üzerine çıkıldıkça misel 
yassılaşır. Tuz ilavesiyle miseller iki molekül kalınlığında lamelli miseller adı verilen uzamış paralel 
levhalar haline dönüşür. Bu tip lamelli miseller biyolojik membranlara büyük benzerlik gösterir ve bu 
yüzden de biyolojik yapıları incelemede kullanışlı bir model oluştururlar. 

Bu çalışmada Ksanten türevi boyar madde olan Acridine O bileşiğinin misel ortamındaki fotofiziksel 
özellikleri, Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) misel ortamında UV-Görünür bölge absorpsiyon, durgun hal 
floresans spektroskopi teknikleri kullanılarak aydınlatılmıştır. SDS surfaktantı için kritik misel 
konsantrasyonunun üzerinde bir konsantrasyon olan 15 mM konsantrasyonda hazırlanan SDS 
surfaktantına farklı miktarlarda tuz konsantrasyonları ilave edilerek bu ortamların boya bileşiklerinin 
absorpsiyon ve floresans spektrumları üzerindeki etkisi yorumlanmıştır.  

Çalışmanın sonucunda model membran sistemler olarak kullanılan misel ortamına elektrolit ilave 
edilerek yassılaşan ve hücre zarı yapısına benzer yapılar oluşturulmuştur. Bu yapılar ile boya bileşiğin 
etkileşmelerinin elektrostatik olduğu belirlenmiştir. Ortama elektrolit ilavesi ile  (NaCl 
konsantrasyonu arttıkça) Akridin O’nun emisyon maksimumu kırmızıya kaymıştır. Ayrıca Akridin O 
bileşiği için elde edilen çoklu floresans yaşam ömür değerleri bu bileşiğin ortamda birden fazla farklı 
formda bulunduğunu ifade eder [1]. Yani Akridin O bileşiği sadece su-misel ara yüzeyine yerleşmemiş 
aynı zamanda miselin içine de yerleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Floresans Spektroskopisi, Boyar Madde, Surfaktant, Fotofizik  

Kaynaklar   

[1] Lakowicz J.R., Principle of Fluorescence Spectroscopy, Plenum Press, New York,1999  
 
*Bu çalışma 12.02.11 numaralı Erzincan Üniversitesi BAP projesi tarafından desteklenmiştir. 
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Grafen Oksit-Fe3O4 Nanokompozitlerinin GO-Fe3O4/n-Si 
Heteroeklemlerdeki Uzay Yük Sınırlamalı Akım Mekanizması (SCLC)
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Grafen oksit-demir oksit (GO–Fe3O4) nanokompozitleri sentezlenerek bu nanokompozitlerin GO-
Fe3O4/n-Si heteroeklemlerdeki performansı oda sıcaklığında I-V (akım-voltaj) veC-V (kapasite-voltaj) 
karakteristikleri ile  incelenmiştir. GO–Fe3O4 nanokompozitlerinin n-tipi silisyum (n-Si) yarı iletkeni 
ile kontak oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır [1]. GO–Fe3O4 nanokompozitleri üzerine termal 
buharlaştırma ile yapılan onyedi farklı altın (Au) kontak benzer I-V karakteristiği göstermiştir. Bu 
sonuçlar GO–Fe3O4 nanokompozitlerinin n-Si üzerine homojen olarak kaplandığını ortaya çıkarmıştır. 
I-V (akım-voltaj) grafiğinin doğru beslem durumunda, omik ve SCLC (Uzay Yük Sınırlamalı Akım 
Mekanizması) iletim davranışları sırasıyla düşük ve daha yüksek voltajlarda incelenmiştir. Ayrıca, 
GO-Fe3O4/n-Si hetero eklemlerinin kapasitör özelliği gösterdiği ve bu kapasitenin yarıiletken 
deplasyon bölgesinin kapasitesi ile (GO–Fe3O4) nanokompozitlerinin oluşturduğu kapasitansın 
toplamına eşit olduğu belirlenmiştir. C-V  karakteristiklerinden kapasitans değerlerinin uygulanan ters 
ve doğru beslem ile değiştirilebileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: GO–Fe3O4 nanokompozitleri, SCLC, akım-voltajvekapasitansölçümleri 
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the Fe3O4 Nanoparticlesandthe Analysis of theCurrent–VoltageMeasurements on Au/Fe3O4/p-Si 
SchottkyContacts in a WideTemperatureRange” Metallurgıcalandmaterialstranssactions A, (8), 3809-
3814,(2013) 
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Polistiren Kabuk Malzeme İçerisinde Mikro-Nano Boyutta Kapsüllenmiş 
n-Heneykosan’ın Isıl enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi 
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Son yıllarda termal enerji depolama üzerine yapılan çoğu çalışma, farklı polimer kabuk malzemeleri 
kullanılarak kapsüllenmiş faz değişim malzemeleri (FDM) üzerine olmuştur [1-3].  Bu çalışmada, 
mikro/nano boyutta polistiren (PS) ile kapsüllenmiş n-heneykosan (C21)’ın sentezi, kimyasal 
karakterizasyonu, morfolojik yapısının incelenmesi ve ısıl enerji depolama özelliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  PS/C21 mikro/nano kapsülleri emülsiyon polimerizasyonu kullanılarak başarılı bir 
şekilde sentezlendi. Hazırlanan kapsüllerde PS, kabuk malzemesi olarak görev yaparken, C21 çekirdek 
maddesi olarak işlev görmektedir. Monomer(stiren)/FDM(C21) oranı, homojenizasyon hızı, sıcaklık, 
yüzey aktif madde ve çapraz bağlayıcı miktarı ve çeşidi gibi kapsülasyon parametreleri sistematik 
olarak optimize edildi. C21 etrafındaki polimer kabuk oluşumu, Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi (FT-
IR) spektroskopisi ile doğrulandı. Hazırlanan mikro/nano kapsüllerin morfolojileri, polarize optik 
mikroskop (POM) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analiz teknikleri ile incelendi. Hazırlanan 
partiküllerin hemen hemen tamamının küresel şekle sahip olduğunu, fakat kürelerin bir kısmının bir 
araya gelerek kümeler halinde de bulunduğunu göstermiştir. Parçacık boyutu dağılımı  (PSD) analizi 
yardımıyla üretilen kapsül çaplarının 3,7 ile 39,5 µm arasında değişen çaplara sahip olduğunu ortaya 
koymuştur. Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) analiz tekniğiyle sentezlenen mikro/nano 
kapsüllerin ısıl enerji depolama özellikleri ölçüldü. DSC analizi; en yüksek FDM (C21) oranına sahip 
mikro/nano kapsüllerin 40,2 °C’de eridiğini ve 49,2 J/g kadar bir gizli ısıyı depolayabildiklerini 
göstermiştir. Hazırlanan PS/C21 mikro/nano kapsüller 5000 kez ardışık tekrarlanan ısıtma-soğutma 
işleminden sonra bile, ısıl enerji depolama özelliklerini önemli ölçüde koruyabildiklerini ortaya 
koymuştur. Ayrıca, kapsüllerin ısıl bozunma alt limit sıcaklıkları Termogravimetrik analiz (TG) 
metoduyla ölçülmüştür. Elde edilen tüm bulgulara dayanılarak; hazırlanan PS/C21 mikro/nano 
kapsüllerinin güneş enerjisi ile pasif ısıl enerji depolama uygulamaları için umut verici oldukları 
söylenebilir. 

 
Anahtar Kelimeler:  PS, n-Heneykosan, FDM, Mikro-nano, Enkapsülasyon, Gizli Isı, Enerji 
Depolama 
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*Bu çalışma TÜBİTAK tarafından (Proje No: 112T864) desteklenmiştir. Bu sebeple, TÜBİTAK’a 
teşekkürlerimizi arz ederiz. 
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Parafinler ve n-alkanlar katı-sıvı faz değişim maddeleri (FDM) olarak bilinir ve ısıtma-soğutma 
uygulamaları için yüksek ısıl enerji depolama kapasitesine sahiptir [1]. Ancak n-alkanlarda erime 
periyodu esnasında akma davranışı problemiyle karşılaşılmaktadır. Bu tip FDM’lerin bir polimerik 
malzemem içerisinde mikro, nano veya hibrit boyutlarda kapsüllenmesi faz geçişi esnasında  ortaya 
çıkan akma davranışını, çevreye olan zararını, süblimleşmesini engellediği gibi, aynı zamanda da 
birim hacim başına yüzey alanının da artmasına imkan tanır [2]. Bu bağlamda, bu çalışmada, 
emülsiyon polimerizasyon metodu kullanılarak n-oktakosan(C28)/n-nonadekan(C19) ötektik 
karışımının polimetilmetakrilat(PMMA) içerisinde mikro/nano boyutta kapsüllerinin üretimi, 
karakterizasyonu ve ısıl enerji depolama özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Oluşan kapsüllerde 
hazırlanan ötektik karışım faz değişim yoluyla enerji depolayabilen çekirdek madde (FDM görevinde) 
olarak görev alırken, PMMA ise kabuk maddesi olarak davranmaktadır. Kimyasal ve morfolojik 
özellikler; FT-IR spektroskopisi, POM ve SEM teknikleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Kapsüllerin 
çap dağılımları, parçacık boyutu dağılımı(PSD) analizi ile belirlenmiştir. Sentezlenen PMMA/C28-
C19 mikro/nano kapsüllerin gizli ısı depolama özellikleri DSC analiz tekniğiyle belirlenmiştir. FT-IR, 
POM ve SEM sonuçları kapsüllerin nano boyutun yanında mikro boyutlarda küresel şekillerde 
olduğunu göstermiştir. PSD analizi kapsüllerin ortalama çapının 25,2 µm olduğunu, DSC analiz ise en 
yüksek ötektik karışım oranına sahip kapsüllerin 31,09 oC’de eridiğini ve 44,13 J/g gizli ısı 
depoladığını göstermiştir. Üretilen mikro/nano kapsüller 5000 kez tekrarlanan ısıtma-soğutma 
işleminden sonar dahi ısıl enerji depolamam özelliklerini muhafaza edebildiklerini ortaya koymuştur. 
Bununla birlikte, Termogravik analiz (TG) sonuçları sentezlenen kapsüllerin ısıl dayım sıcaklık 
sınırları ölçülmüş ve yüksek ısıl kararlılık gösterdikleri saptanmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: PMMA, n-Oktakosan, n-Nonadekan, Ötektik Karışım, FDM, Mikro-nano, 
Enkapsülasyon, Gizli Isı, Enerji Depolama, DSC. 
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*Bu çalışma TÜBİTAK tarafından (Proje No: 112T864) desteklenmiştir. Bu sebeple, TÜBİTAK’a 
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Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
 

Neslihan HAŞHAŞ, Dilek GÜZELLER, Hale OCAK,  Fatih ÇAKAR, Özlem CANKURTARAN, 
Belkıs BİLGİN-ERAN, Ferdane KARAMAN 

 
 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 34220 İstanbul 
ffatihcc@yahoo.com  

 

 
Materyallerin yüzey özelliklerinin belirlenmesinde genellikle yüzey enerjisinin dağılımını ve asit baz 
özelliklerini tanımlayan parametreler kullanılır. Adsorpsiyon sırasındaki entalpi, entropi ve serbest 
entalpi değişimleri ve denge sabiti belirlenerek adsorpsiyon olayı termodinamik olarak yüksek 
duyarlılığı, hızlılığı ve güvenirliği nedeniyle Ters gaz kromatografi (TGK) yöntemiyle incelenebilir. 
TGK metodunda yüzey özellikleri incelenecek materyal sabit faz olarak inert bir destek katısıyla 
kolona doldurulur. Çözücüler ise taşıyıcı gaz vasıtasıyla hareketli faz olarak bu kolondan geçirilir [1].  
 
Bu çalışmada öncelikle 4-[4-(10-undekeniloksi(benzoiloksi)]benzoik asit (UDBB) sıvı kristali 
sentezlendi ve sentezlenen bileşiğin yapısı spektroskopik yöntemlerle karakterize edilerek, sıvı kristal 
özellikleri polarizasyon mikroskobu ve termal analiz yöntemleriyle incelendi [2]. İkinci olarak 
çalışılan sıvı kristalin yüzey özellikleri TGK metoduyla belirlendi. Bu amaçla, adsorpsiyonun 

termodinamik parametreleri, (serbest enerji, S
AG  entalpi, S

AH  ve entropi, S
AS ), sıvı kristalin 

dağıtıcı yüzey enerjileri, D
S , asit, AK  ve baz sabitleri, DK , hesaplandı. 

Anahtar Kelimeler: Sıvı kristal, ters gaz kromatografisi, yüzey özellikleri 
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[2] Ocak H., Bilgin-Eran B., Prehm M. ve Tschierske C., Soft Matter, 8, 7773-7783 (2012). 
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Kütle Duyarlı Sensör Geliştirilmesi 
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Kimyasal sensörler otomotiv, tekstil, gıda, tıp, eczacılık gibi endüstriyel alanlarda ve çevre 
analizlerinde büyük bir öneme sahiptir. Birçok organic/inorganic polimer ve metal bileşiğinden oluşan 
çok sayıdaorganik,inorganik ve hibrit malzeme esaslı sensör nem, toksik ve patlayıcı gaz, molekül, 
iyon gibi türlerin tespit edilmesinde geniş ölçüde kullanılmaktadır. Poliimid esaslı ince filmlerin nem 
algılayıcılarda kullanılabilecek yüksek duyarlığa, iyi bir doğrusal cevaba, yüksek termal ve kimyasal 
dayanıma, tersinir cevap özelliğine sahip üstün bir malzeme olduğu bildirilmiştir [1-3]. Diğer yandan, 
poliimidlerinaminlerlemodifiye edildiklerinde substrata yapışma, gaz geçirgenlik ve çözünürlük 
özelliklerinde iyileşme olduğu bilinmektedir [4].  

Bu çalışmada, bazı gıda ürünlerinin tazeliğinin bir ölçüsü olan uçucu aminlerin ölçülmesinde 
kullanılabilecek kütle duyarlı bir sensör geliştirilmesi amaçlanmıştır. Poliimid polimerinin serbest 
amino grubu oluşturabilecek bir amin bileşiğiyle modifikasyonu ve daha sonra glutaraldehit ile işlem 
sonucu serbest aldehit grubuna sahip bir polimer elde edilebileceği öngörülmüştür. Bu şekilde, uçucu 
aminlerin aldehit grubu ile etkileşim sonucu tayin edilebilmesi mümkün görülmektedir. Bu amaçla, 
ULTEM1000 polimerinin sırasıyla 3,4-diaminobenzhidrazin ve glutaraldehit ile reaksiyonusonucu 
modifikasyonu yapıldı. ULTEM ve modifiye ULTEM1000 FTIR, 1H ve 13C NMR spektroskopisi 
yöntemleriyle karakterize edildi. Kuartzkristal elektrotlar bu polimerin ince filmleriyle kaplanarak 
rezonans frekanslarındaki kaymaları nem, amin ve çözücü buharları altında ölçüldü. Sensör cevapları 
karşılaştırıldığında, modifiye ULTEM esaslı sensörün, daha düşük buhar basınçlarına sahip olmalarına 
karşın, daha polar çözücü buharlarına karşı duyarlığının arttığı saptandı. Nemli ortamlarda amin tayini 
için amin-su karışımlarında sıvı-buhar dengesi incelenerekbağıl nem, amin ve amonyak buharlarına 
karşı geniş bir konsantrasyon aralığında frekans kayması ve buhar derişimi arasında yüksek doğrusal 
ilişkiler (R2>0.99) ve tekrarlanabilirliği yüksek cevaplar elde edildi. 

Anahtar Kelimeler: Gaz sensör, kuartz kristal mikroterazi, aminsensör, polieterimid 

                  

  3,4-diaminobenzhidrazin                                      ULTEM®1000 

 

 
Kaynaklar 
 
[1] Kim YH., Lee JY., Kim YJ., Kim JH.“J. Semicond. Sci. Tech.”4, 2:128-132, (2044). 
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Bütillendirilmiş Hidroksianisol Grubu İçeren Ftalosiyaninin Yüzey 
Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Ftalosiyanin komplekslerine yeni özellikler kazandırmak için birçok sentez gerçekleştirilmektedir. 
Özellikle komplekslerin sübstitüent ve merkez metal iyonları değiştirilerek kullanım alanları 
kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Ftalosiyaninlerin boyar madde ve pigment olarak değerlendirilmesi 
yanında son yıllarda malzeme biliminde özellikle lineer olmayan optik cihazlarda, sıvı kristallerde, 
Langmuir-Blodgett filmlerde,  elektrokromik cihazlarda, gaz sensörlerinde ve önemli bir kanser 
tedavi yöntemi olan fotodinamik terapide fotosensitizer olarak kullanılması gibi birçok alanda 
uygulamaları bulunmaktadır.  Bu nedenle ftalosiyanin kompleksleri hem bilimsel çalışmalarda hem 
de endüstriyel uygulamalarda yoğun ilgi çekmektedir [1-3]. 
 
Bu çalışmada; 4-nitroftalonitril bileşiğinin tersiyer-bütil-4 hidroksianisol grubu ile sübstitüsyonu 
sonucunda; 4-(2-t-bütil,4-metoksifenoksi)ftalonitril bileşiği sentezlendi. Bu bileşiğin 1,8-diazabisiklo 
[5.4.0] undek-7-en (DBU) varlığında n-hekzanol çözücüsü içerisinde 160 °C’de Zn(II) ftalosiyaninin 
türevi sentezlendi.  Sentezlenen bileşiğin yapısı karakterize edilerek aydınlatıldı. Daha sonra çalışılan 
bu ftalosiyaninin yüzey özellikleri ters gaz kromatografi (TGK) metoduyla belirlendi. Bu amaçla, 

adsorpsiyonun termodinamik parametreleri, (serbest enerji, S
AG  entalpi, S

AH  ve entropi, S
AS ), 

ftalosiyaninin dağıtıcı yüzey enerjileri, D
S , asit, AK  ve baz, BK  sabitleri, , hesaplandı. 

 
Anahtar Kelimeler: Ftalosiyanin, ters gaz kromatografisi, yüzey özellikleri 
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Poli(stiren)-blok-poli(akrilik asit)’in Çeşitli Çözücülerle Termodinamik 
Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromatografi Metodu ile 
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Ters gaz kromatografisi (TGK) metodu, polimerlerin fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesinde 
kullanılan kolay, hızlı ve ekonomik bir metottur [1,2].  TGK metodunda polimer-çözücü etkileşimleri 
ile spesifik alıkonma hacimleri arasında bir ilgi mevcuttur. Bu ilgi çözücünün kolonda kaldığı süre 
içinde geçen taşıyıcı gazın net hacmi olan alıkonma hacmi yardımıyla hesaplanır. Sıfır kolon 
basıncında düzeltilmiş alıkonma hacmi olan spesifik alıkonma hacmi yardımıyla elde edilen 
parametreler polimer-çözücü etkileşimlerini açıklamak için kullanılır. 

Bu çalışmada poli(stiren)-blok-poli(akrilik asit)’in oktan, nonan, dekan, tetrahidrofuran, benzen, 
toluen, kloroform, 1,4-dioksan, etil asetat ve n-bütil asetat ile termodinamik etkileşimleri 140–180 0C 
sıcaklık aralığında ters gaz kromatografi metoduyla incelendi. Çalışılan bu sıcaklık aralığında 
çözücülerin spesifik alıkonma hacimleri,  , Flory-Huggins,   ve hal denklemi, ∗  polimer-
çözücü etkileşim parametreleri, sonsuz seyreltikteki ağırlık aktivite katsayıları, 	  ve  etkin değişim 
enerji parametreleri,  hesaplandı. 

Anahtar Kelimeler: Poli(stiren)-blok-poli(akrilik asit), ters gaz kromatografisi, polimer-çözücü 
etkileşim parametreleri 
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(2011). 
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Siyanat Ester/Nano Elmas Kompozit Filmler 
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Yüksek performanslı termoset reçineler olan siyanat esterler; yüksek termal kararlılık, mükemmel 
mekanik özellikler, iyi derecede radyasyon ve alev direnci, son derece düşük dielektrik sabiti, 
minimum gaz çıkışı ve minimum su absorblama kapasitesi gibi özellikleri nedeniyle yüksek 
performanslı elektronik ve havacılık uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Nano elmasın; yüksek ısı 
iletkenliği, düşük ısıl genleşme katsayısı ve üstün sertlik gibi özellikleri onu özellikle elektronik 
endüstrisindeki yeni kompozit malzemelerin araştırılması alanında popüler kılmıştır. Bu çalışmada, 
Bisfenol A disiyanat ester (BADCy) sentezlendi ve siyanat ester / nano elmas kompozit filmler 
hazırlandı. Sentezlenen BADCy’nin kimyasal yapısı FT-IR ve NMR teknikleri ile karakterize edildi. 
Hazırlanan kompozit filmlerin kimyasal yapıları FT-IR, termal özellikleri TGA ve DSC,  termal 
iletkenlikleri ısı akış metre metodu, hidrofobik özellikleri temas açısı ölçümleri, yüzey morfolojileri 
SEM analizleri ile incelendi. Ayrıca mekanik özellikleri, % jel içerikleri ve su absorblama kapasiteleri 
belirlendi. Elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde; sentezlenen BADCy’nin üstün özelliklere 
sahip olduğu, nano elmas katkısıyla bu özelliklerinin geliştirildiği ve hazırlanan kompozit 
malzemelerin endüstride kullanılabileceği sonucuna varıldı [1]. 

Anahtar Kelimeler: Siyanat ester, nano elmas, nanokompozitler. 

 

  

  
Siyanat ester / nano elmas kompozit filmlerin SEM görüntüsü 
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Hg(II) Analizi İçin Polimerik Optik Fluoresans Sensör 
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Civa, birçok geçiş metali iyonu arasında en zehirli ve tehlikeli olanlardan biri olarak bilinir. Yüksek 
zehirliliği nedeniyle düşük seviyedeki Hg(II)’ nin belirlenmesi insan sağlığı, kimya, tıp, klinik ve 
çevre analizleri açısından çok önemlidir. Biyolojik ve çevre örneklerindeki toplam civayı tayin etmek 
için birçok analitik yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan indüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon 
spektroskopisi (ICP-AES), soğuk buhar atomik absorpsiyon spektroskopisi (CV-AAS), soğuk buhar 
atomik emisyon spektroskopisi (CV-AFS) en çok tercih edilen metotlar olsa da nispeten yüksek 
maliyetli aygıtlara ihtiyaç duymaları ve atomik absorpsiyon spektrofotometresinin kalibrasyon 
aralığının dar olması, duyarlılığının yetersiz olması gibi dezavantajları mevcuttur 1-3. 
Bu çalışmada, Hg(II) iyonu için optik fluoresans sensör olarak UV ışıkla sertleştirilmiş vinilfosfonik 
asit esaslı, daha önceki analiz metotlarına katkıda bulunacak ve ekonomik bir alternatif olabilecek,  
yeni bir polimerik membran hazırlanmıştır. Membranın karakterizasyonu,  ATR-FTIR ve Taramalı 
Elektron Mikroskobu (SEM) ile yapılmıştır. Ayrıca, membranın fotofiziksel ve fotokimyasal 
karakteristikleri detaylı olarak incelenmiş olup,   pH, cevap süresi ve yabancı iyonların girişimleri gibi 
şartların etkileri de sistematik olarak araştırılmıştır. Gerçek örneklerdeki Hg(II) iyonu 
konsantrasyonları önerdiğimiz metotla ve CV-AAS ile belirlenmiş ve kabul edilebilir sonuçlar elde 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Civa Analizi, Fluoresans, Optik Sensör, Polimerik Membran 
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Asetilkolinesteraz (AChE) Enziminin Poliakrilik Asit Esaslı Nanofiber 
Membran Üzerine Kovalent İmmobilizasyonu 
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Asetilkolinesteraz (AChE; EC 3.1.1.7), nörotrasmitter asetilkolini hidrolizleyerek kolin ve asetat 
oluşturan hidrolazlar sınıfından bir enzimdir. Asetilkolinesteraz canlının sinaptik boşluklarında 
bulunarak sinaptik iletimin sonlandırılmasında ve nörotrasmisyonunda rol alır ve bundan dolayı yaşam 
için büyük bir önem taşır.   Pestisitlerde kullanılan etken maddeler kuvvetli AChE inhibitörleridir ve 
bu maddelerin eser miktarları bile canlıların sağlığı için tehlike oluşturabilir. AChE inhibisyonunu 
ölçülmesi pestisitlerin tarımda çalışanlara ve çevreye verdiği zararı belirlemek için biyobelirteç olarak 
kullanılmaktadır. Hızlı ve hassas AChE ölçümü için biyosensör tasarımının ilk ve en kritik 
basamağını, AChE enziminin bir elektrot yüzeyine immobilizasyonu oluşturmaktadır. Bu amaçla 
AChE enzimini immobilize etmek için destek materyali olarak poliakrilik asit esaslı nanofiber yapı 
tasarlanmıştır. Nanofiber materyalin enzime kovalent bağlanabilmesi için materyal sorbitol ile 
modifiye edilmiştir.  Nanofiber materyalin immobilizasyon öncesi ve sonrası Fourier dönüşümlü 
kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) tekniği ile fonksiyonel grupları ve taramalı elektron mikroskopu 
(SEM)  kullanılarak morfolojik yapısı incelenmiştir. İmmobilizasyon ile enzimin optimum sıcaklığı 
30°C’den 34°C’ye çıkmıştır. Serbest ve immobilize enzimin optimum pH değerleri sırasıyla 7.4 ve 8.0 
olarak bulunmuştur. 12 deneme sonrasında immobilize enzim ilk aktivitesininin %51’ini korumuştur. 
60 günün sonunda serbest enzim aktivitesini tamamen kaybederken, immobilize enzim ilk 
aktivitesinin %29.1’ini kaybetmiştir.  Serbest enzim için Michaelis-Menten sabiti (Km) ve Vmaks 
değerleri sırasıyla 0,4733 mM, 2,712 mM/dakika bulunurken immobilize enzim için 0,5008 mM, 
1,303 mM/dakika olarak bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Asetilkolinesteraz, enzim immobilizasyonu, nanofiber 
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O ve S İçeren Bazı Heterosiklik Primidin Bileşiklerinin Hidrasyon 
Kinetiğinin UV/Görünür Spektrofotometrik Yöntemle İncelenmesi 
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Primidin bazları, nükleik asitlerin yapıtaşlarıdır. Özellikle O ve S içeren heterosiklik primidin 
bileşikleri ilaç alanındaki çalışmalarda önemli bir yere sahiptirler [1]. Bu sebeple yeni sentezlenmiş 5-
benzoyl-1-(methylphenylmethyleneamino)-4-phenyl-1H-pyrimidine-2-one, (I), ve 5-benzoyl-1-
(methylphenylmethyleneamino)-4-phenyl-1H-pyrimidine-2-thione, (II) bileşikleri [2,3] yeni 
biyokimyasal özelliklere sahip olabilirler. Bu yüzden bunların biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi 
önemlidir. Söz konusu bileşiklerin kimyasal yapıları Şekil 1 de verilmiştir. 

Bir ilaç maddesinin hidrasyon (su bağlama) özelliği o ilacın adsorpsiyonunda bir ana faktör olup, 
ilacın uygulanmasında, tıbbi teşhiste, gerçek ilaç dizaynında, biosensörlerde ve biomateryallerde çok 
önemlidir [4]. Bu nedenle bu çalışmada bu iki bileşiğin hidrasyon kinetiği incelenmiştir. Kaynaklarda 
bu bileşiklerle ilgili bu tür bir çalışma mevcut değildir. Yapılan çalışmalar bu bileşiklerin hem asidik  
hem de bazik bölgede hidrasyon – dehidrasyon – hidrasyon şeklinde davrandığını göstermiştir. Hız 
sabitlerinin eğilimi konusunda ise bir genelleme yapılamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Primidin bileşikleri, hidrasyon, kinetik, UV/Gör spektroskopi. 
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Şekil 1: Çalışma konusu primidin bileşikleri 
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Yeni Tip 2,5-di(2-tiyenil)pirol Türevlerinin Sentezi, 
Elektropolimerizasyonu ve Elektrokromik Cihaz Uygulamaları 
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Yeni tip 2,5-di(2-tiyenil) pirol türevi, [N-(2,5-di(tiyofen-2-yl)-1H-pirol-1-yl)-4-
(viniloksi)benzamid (TPVB)], 1,4-di(2-tiyenil)-1,4-bütandion ve 4-(viniloksi)benzohidrazid 
reaksiyonu ile sentezlenmiştir. Amin yerine hidrazit kullanımı reaksiyon verimi yanında 
elektrokimyasal olarak sentezlenen polimerinin optik ve elektriksel özelliklerini de geliştirmiştir. 
Spektroelektrokimyasal çalışmalar, P (TPVB)’nin diğer SNS türevleri ile karşılaştırıldığında daha 
kararlı olduğunu ve daha düşük bant aralığına  sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kronoamperometrik 
çalışmalar ise P (TPVB) polimer filminin yüksek redoks stabiliteye ve optik kontrasta sahip olduğunu 
göstermiştir. TPVB’nin EDOT ile elektrokimyasal kopolimerizasyonu farklı besleme oranlarında 
DCM/TBP6 destek elektrolit-çözücü çifti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Böylelikle iletken 
kopolimerlerin optik özellikleri yardımıyla kopolimer bileşiminin belirlenmesi için bir öneri 
tanımlanmıştır. Bunun yanında, P(TPVB) ve P(EDOT) kullanılarak sandviç konfigürasyonuna sahip 
elektrokromik cihaz tasarlanmıştır. Spektroelektrokimyasal çalışmalar elektrokromik cihazın 
yükseltgendiği anda mavi, indirgendiği anda ise turuncu renge sahip olduğunu göstermiştir. 
Elektrokromik cihazın maksimum kontrast (Δ%T) ve geçiş süresi sırasıyla 460 nm ve 625 nm için 
%13, %43 ve 1.0 s, 1.0 s olarak bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler:İletken polimer, spektroelektrokimya, elektrokromik cihaz 

 

 
 

P(TPVB) ve P(TPVB)/PEDOT elektrokromik cihazının spektroelektrokimya grafiği 

 

* Bu çalışma 111T074 nolu proje ileTÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.  
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Yıldız Polimerlerin Foto-“Click” Kimyasıyla Sentezi ve Karakterizasyonu
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Polimer zincirlerinin tek bir çekirdeğe bağlı olarak oluşturdukları yapılara yıldız polimer denir. Yıldız 
polimerler doğrusal polimerlere oranla daha kompakt yapılara (düşük viskozite ve hidrodinamik 
hacim)  ve daha fazla fonksiyonel gruplara sahip olmalarından dolayı daha çok tercih edilmektedir. 
Özelikle bu polimerler ilaç sanayi, kozmetik, boya sanayi, membran veya baskı dahil olmak üzere bir 
çok potansiyel uygulama alanına sahiptir. Yıldız polimerlerin sentezi çekirdek ve kolların oluşum 
sırasına göre üç ana kategoriye ayrılabilir; i) çekirdek-öncelikli, ii)  kol-öncelikli ve iii) kenetlenme 
tepkimesidir. Her yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 

Bu çalışmada ışıkla indirgenen bakır(I) katalizörlüğünde gerçekleşen azit-alkin siklokatılma (CuAAC) 
“Click” kimyası ve atom transfer radikal polimerizasyon (ATRP) yöntemlerinin birleştirilmeyle yıldız 
polimerler sentezlenecektir.1 Bu amaçla, öncelikle yıldız polimerlerin düz zincirli kolları ATRP ve 
nükleofilik yerdeğiştirme reaksiyonlarıyla elde edilecektir. Bu polimerler ile çok fonksiyonlu 
çekirdek-molekülleri arasında gerçekleşen bakır katalizli foto-“click” tepkimeleriyle üç ve dört kollu 
yıldız polimerler sentezlenecektir. Çalışma boyunca üretilen yıldız polimerlerin spektroskopik (FT-IR 
ve NMR), kromatografik (GPC) ve termal (DSC ve TGA) özellikleri değişik analiz yöntemleriyle 
aydınlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Click kimyası, yıldız polimer 

 

 
 

Şekil 1. Yıldız Polimerlerin Foto-“Click” Kimyasıyla Sentezi ve Karakterizasyonu 

 

Kaynaklar  

[1] Tinmaz, H.B, Arslan, I and M. A. Tasdelen , “Star Polymers by Photoinduced CuAAC Click Chemistry”, 
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, Kabul edildi.  

* Bu çalışma 112T528 numaralı Tübitak projesi ve Yalova Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Foto-“Click” Kimyasıyla Poli(vinil klorür)’ün Modifikasyonu 
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Poli(vinil klorür) (PVC) dünyada en çok tüketilen beş plastikten biridir. Vinil zinciri üzerindeki klor 
grupları sayesinde alev alma sıcaklığı yüksektir, alev tutuştuğunda kendiliğinden hemen söner. PVC 
iyi bir ısı yalıtımına sahip olması nedeni ile ısı kayıplarını engelleyerek yakıttan tasarruf edilmesini 
sağlar. Dünya PVC üreticileri yüksek talebi karşılamak için her yıl kapasitelerini artırdıkları 
bilinmektedir. PVC, çok çeşitli uygulamalarda kullanılmakla birlikte, başlıca kullanım alanları inşaat 
ve otomotiv sektörüdür.  

Bakır katalizörlüğünde gerçekleşen azid ve alkin gruplarının Huisgen 1,3-dipolar siklokatılma 
reaksiyonu (CuAAC “Click” kimyası olarakta bilinmektedir) yüksek verimli, hızlı,  yüksek seçicilikli, 
çeşitli tepkime koşullarında gerçekleştirilmesi,  birçok fonksiyonel gruplara uyumlu ve etkisiz yada 
hiç yan ürün vermemesi yönüyle büyük ilgi çekmektedir. Ancak CuAAC “Click” tepkimesi ağır metal 
katalizör ihtiyacı, çözücüsüz ortamlarda çalışamaması ve dış bir etkiyle kontrol edilememesi gibi bazı 
dezavantajlara sahiptir. UV ışığıyla üretilmiş bakır (I) katalizörlüğünde gerçekleşen foto-“click” 
tepkimesi bu dezavantajları ortadan kaldırmıştır.[1] 

Foto-“click” tepkimesiyle önceden belirlenen bir kalıbın bir yüzeyi başarılı bir şekilde modifiye edildi.  
Öncelikle daha önceden hazırlanan PVC-N3 polimerinden bir film oluşturuldu. Daha sonra propargil 
alkol ya da PCL-alkin çözeltisi film üzerine eklenerek bir maskeyle UV ışığı altında 2 saat 
aydınlatıldı. Maske sayesinde UV ışığı sadece film yüzeyinin belirlenen kısımlarına aktarılması 
sağlandı. Filmler daha sonra etanol ile 5 defa yıkanarak kurutuldu ve çeşitli analizlerle yapısal tayini 
yapıldı. Işıkla aydınlatılan bölgelerde ince bir katman oluştuğu görüldü.  FT-IR analiziyle foto-“click” 
tepkimesiyle PVC’nin modifikasyonun aşamaları daha net bir şekilde takip edildi. Sonuç olarak 
maskenin ışık alan kısımlarıyla tasarlanan desenler polimer film üzerine foto-“click” tepkimesiyle 
oluşturuldu. 

Anahtar Kelimeler: Click kimyası, polimer modifikasyonu, poli(vinil klorür) 

 
 

Şekil 1.Foto-“Click” Kimyasıyla Poli(vinil klorür)’ün Modifikasyonu 

 

Kaynaklar  

[1] Light-Induced Click Reactions, M. A. Tasdelen,  Y. Yagci, Angew. Chem. Int. Ed. 52, 5930-5938 (2013) 
 
* Yalova Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Polisülfon Esaslı Aşı Kopolimerlerin Foto-‘Click’ Kimyasıyla Sentezi 
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Aşı kopolimerler özellikle morfolojisi, faz davranışları vb. gibi spesifik özellikleri sayesinde her geçen 
gün büyük ilgi uyandırmaktadır. Aşı kopolimerler genel olarak i) üzerine aşılama ii) üzerinden aşılama 
ve iii) makromonomer yöntemi olmak üzere üç şekilde elde edilir. Aşı kopolimerlerin sentezinde 
genellikle iyonik polimerizasyon kullanılmaktadır. Zor deneysel koşullar gerektiren ve sınırlı 
monomer türüyle gerçekleşen iyonik polimerizasyona alternatif olarak, kontrollü radikal 
polimerizasyonu ve “Click” kimyası tepkimelerinin ortak farklı yapılarda iyi tanımlanmış aşı 
kopolimerlerin çok daha basit deneysel koşullarda sentezlenebileceği gösterilmiştir.  

Polisülfon, mükemmel ısıl ve kimyasal dayanıklılık, sağlamlık, radyasyona bağlı bozunmaya yüksek 
direnç, şeffaflık, yüksek sertlik, dayanım ve iyi elektriksel karakteristikler gibi yüksek performans 
özelliklerine sahip bir termoplastik polimerler ailesi olarak tanımlanmaktadır. Isıl kararlılık, 
difenilsülfon grubunun son derece titreşen ve esnek olmayan yapısı ile ilgilidir. Eter ve izopropiliden 
grupları zincire esneklik kazandırmakta olup polimeri daha kolay bir şekilde işlenebilir hale 
getirmektedir. Polisülfonların modifikasyonunda en çok kullanılan yöntemler klorometilleme ve 
lityumlamadır [1]. Bu sebeple çalışmamızda polisülfonun klorometillenmesini en uygun hale getirecek 
deneyler gerçekleştirilmiştir.Bu çalışmada öncelikle ticari polisülfon polimerini klorometilleme 
yöntemiyle fonksiyonlandırılacaktır. Daha sonra elde edilen polimerdeki klor grupları sodyum azid 
tepkimeye sokularak azid yan grupları içeren polimerler sentezlenmiştir. Diğer taraftan alkin uç 
fonksiyonlu poli(epsilon kaprolakton) polimeri propargil alkol/kalay oktoat başlatıcı sisteminin 
kullanıldığı halka açılması polimerizasyonuyla hazırlandı. Ayrıcamonohidroksi sonlu poli(etilen 
glikol) polimeri pentinoik asitle tepkimeye sokularak alkin sonlu polimer elde edildi. Daha sonra elde 
edilen azid ve alkin fonksiyonlu polimerler UV ışığıyla üretilmiş bakır (I) katalizörlüğünde 
gerçekleşen azid-alkin foto-“Click” (CuAAC) tepkimesiyle birleştirilerek aşı kopolimerler 
sentezlenmiştir. Elde edilen aşı kopolimerlerin spektroskopik (FT-IR ve 1H-NMR), kromatografik 
(GPC) ve termal (DSC) özellikleri değişik analiz yöntemleriyle incelendi.       

Anahtar Kelimeler:Click kimyası, aşıkopolimer, polisülfon 

 
Şekil 1.Polisülfon Esaslı Aşı Kopolimerlerin Foto-“Click” Kimyasıyla Sentezi 

 

Kaynaklar  

[1] Recent advances in the preparation of functionalized polysulfones, Dizman C, Tasdelen MA and Yagci Y, 
Polymer International, 2013, 62(7), 991-1007. 
 

* YalovaÜniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Fotokimyasal Yöntemlerle Polihedral Oligomerik Silseskuokzan (POSS) 
Esaslı Nanokompozitlerin Hazırlanması  
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Nanokompozit malzemelerin kullanımı, üstün optik, termal, elektronik, fotonik, manyetik, reolojik, 
yapısal ve mekanik niteliklerinden dolayı her geçen gün artmaktadır. Plastik sektöründe büyük paya 
sahip olan, otomotiv, kaplama, biyomedikal ve paketleme sanayileri en önemli kullanım alanlarıdır. 
Genel bir tanımla; iki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya 
yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede heterojen karışımıyla oluşan malzemeye 
kompozit malzeme denir. Nanokompozitler, sürekli bir polimer matris içerisine dağılmış en az bir  
boyutu 100 nanometreden küçük olan parçacıkları içeren heterofazlı kompozit yapılardır. 

Fotopolimerizasyon, fotoaktif moleküllerin aydınlatılmasıyla oluşan reaktif türlerin vasıtasıyla 
gerçekleşen çevreye duyarlı bir polimerizasyon tekniğidir. Tepkimeye girecek formülasyondaki 
monomer ve diğer kimyasalları düzenleyerek tepkime sonrasındaki sertlik, renk, çözünürlük, 
geçirgenlik, yapışkanlık, elektriksel iletkenlik gibi malzemenin performansına etki eden özellikler 
kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Bu noktadan hareketle, fotopolimerizasyon tekniğinin kullanımı, 
istenilen özelliklere sahip nanokompozit malzemelerin hazırlanmasında son derece etkin bir yöntem 
olacağından tercih edilmiştir. Özellikle 1.5 nm boyuta sahip küp şeklindeki POSS molekülleri 
çoğunlukla yüksek performanslı malzeme üretiminde tercih edilmektedir. Bu çalışmada dimetilamino 
fonksiyonlu POSS molekülünün II.tip fotopolimerizasyonda hidrojen verici olarak kullanılmasıyla 
poli(metil metakrilat) nanokompozitleri başarıyla hazırlanmıştır (Şekil 1).[1] Elde edilen 
nanokompozit malzemelerin yapıları, spektroskopik, mikroskopik ve termal analiz yöntemleriyle 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: polisülfon, polimer modifikasyonu 

 
 

Şekil 1.PMMA/POSS nanokompozitlerin fotopolimerizasyonla hazırlanması 

Kaynaklar  

[1] Poly(methyl methacrylate)/POSS Hybrid Networks by Type II Photoinitiated Free Radical Polymerization, 
R. G. Sencevik, M. A. Tasdelen, Polym. Comp., 35,  1614-1620, (2014) 
 
* Yalova Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Sülfolanmış Maleik Anhidrit-Stiren ve Maleik Anhidrit-Vinal Asetat 
Kopolimerinin Sentezi ve Isısal Kararlılığının İncelenmesi 
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Temiz, yenilebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları olmaları nedeniyle dünyadaki enerji ihtiyacını 
karşılayacak en önemli yaklaşımlardan biri olan yakıt hücreleri arasında, proton değişimli membran 
(PDM) yakıt hücreleri en çok ilgi çeken yakıt hücresi türüdür [1]. PDM yakıt hücrelerinin en önemli 
elemanı proton iletim özelliğine sahip polimerik membranlardır. Bu nedenle, yakıt hücreleriyle ilgili 
yapılan çalışmaların başında polimerik membraların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. 
Günümüzde ticari olarak kullanılan membranların çeşitliliğinin az ve fiyatlarının yüksek olmasından 
dolayı alternative membranların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar hızlanmıştır [2]. Yapılan çalışmalar 
sonucunda iyonlaşmayı sağlayan sülfo grupları gibi aktif grupların membran bünyesindeki yüksek 
derişimi membranda mekanik ve ısısal özelliklerinde zayıflığa neden olduğu anlaşılmıştır [3]. 

Bu çalışmanın amacı, PDM yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere polimerik membranların 
geliştirilmesidir. Çalışmada ilk olarak benzoil peroksit baçlatıcısıyla maleik anhidrit (MA)’in stiren 
(ST) ve vinilasetat (VA) arasındaki serbest aradikal polimerleşmesi ile MA-ST ve MA-VA kopolimeri 
sentezlenmiş ve daha sonar elde edilen kopolimer  4-aminonaftalin-1-sülfonik asit (ANS),antrokinon-
2,6-disülfonik asit (AKDSA) ve fosfotungistik asit (FTA) ile sülfolanmıştır.  Elde edilen 
kopolimerlerin TGA, DSC ile karakterizasyonu yapılmıştır. 

Bu çalışmada proton değişim membran yakıt hücrelerinde kullanılabilecek membranların hazırlanması 
ve ısısal özelliklerinin incelenmesi amacıyla öncelikle MA-ST ve MA-VA kopolimerleri sentezlenmiş 
ve bu kopolimerler 4-aminonaftalin-1-sülfonik asit ile sülfolanarak membranlar oluşturulmuştur [4]. 
Elde edilen sulfolanmış MA-ST ve MA-VA kopolimerlerinin kaydedilen TGA ve DSC eğrilerinden 
hem sülfolanmış MA-ST hemde MA-VA kopolimerinin ilk basamağı çözücü kaybı olan üç basamaklı 
bir bozunma tepkimesi verdiği, camsı geçiş sıcaklıklarının sırasıyla Tg = 128.46 C  ve Tg =126.25C 
olduğu ısısal bozunma sıcaklıklarının ise, sırasıyla Ti=164.00C ve Ti = 87.44C olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca diğer ısıal parametreler de irdelenmiştir. 

Sentezlenen kopolimerin yakıt pilinde  proton iletken membran olarak kullanılması için yeterli ısısal 
kararlılık gösterdiği ve proton iletimi için gerekli fonksiyonel gurpları içerdiği saptanmıştır. Ayrıca, 
MA-ST kopolimerinin MA-VA kopolmerine gore daha sert ve kırılgan yapıda olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:MA-ST kopolimeri, MA-VA kopolimeri4-aminonaftalin-1-sülfonik 
asit(ANS),antrokinon-2,6-disülfonik asit (AKDSA) ve fosfotungistik asit (FTA) 

Kaynaklar  

[1] Çetinkaya, M., Karaosmanoglu, F., ‘21. YüzyılınEnerjisi; HidrojenEnerjiSistemi’,  
[2] IV.Güneş ve Diger Yenilenebilir Enerjiler Sergisi ve Sempozyumu, İzmir, 1-3, (2003) 
Stone, C., Morrison A.C., ‘From criosity to power to change the world’, Solid State Ionics, 152 :1-9 (2002). 
[3] Martins,C.R., Ruggeri,G., De Paoli, M. A., ‘Synthesis in pilot scale and physical properties of sulfonated 
polystyrene’, J.Braz.Chem.Soc.,145:797-802 (2003). 
[4] H. Bayram  ZENGİN,’Bazı maleic Anhitrit Kopolimerlerinin Değişik Amid ve İmid Türevlerinin Sentezi ve 
Isısal Bozunması, Danışman: Satılmış BASAN, DoktoraTezi, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS,1999 
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Kapasitelerinin İncelenmesi 
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Fosil yakıtların bir seçeneği olarak ortaya çıkan yakıt pillerinin en önemli işlevsel parçası proton 
değişimli membran(PDM)dır. Son yıllardaproton iletim özelliğine sahip polimerikmembranların 
sentezi ve özelliklerinin geliştirilmesi ile ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Yapılarında iyon veya 
yüklü gruplar bulunan iyon değiştirici membranları yakıt pili teknolojisinde ayrı bir yeri vardır. Böyle 
bir membranda iyon değişim kapasitesi ve su tutma kapasitesi proton iletkenliğinin bir ölçüsüdür. İyon 
değiştirme kapasitesini artırmak için katkı maddeleri kullanılmaktadır.  

Bu nedenle, laboratuvarımızda daha önce, PDM yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere değişik 
oranlarda antrokinon-2,6-disülfonik asit (AKDSA),4-aminonaftalin-1-sülfonik asit(ANS) 
vefosfotungistik asit (FTA ile sülfolanmışpoli(vinil alkol) (PVOH) esaslı polimerikmembranlar 
hazırlanmış ve iletkenlikleri ölçülmüştür[1,2].Bu çalışmada ise, belli miktardaki %10 lukPVOH 
çözeltisine 0.25, 0.50, 1, 2 ve 3 borik asit(BA) + sülfürik asit(SA) ile borik asit + fosfofungistik 
asit(FTA) karışımları katılarak 60C de 1.5 saat karıştırılarak sırasıyla %0.625, %1.25, %2.5, %5 ve 
%7.5 oranında katkı maddesi içeren çözeltiler elde edilmiştir. Bu çözeltilere sülfanilik asit eklenerek 
belli bir sıcaklıkta karıştırılarak sülfolanmıştır. Sonra, bu çözeltilerbir petri kabına dökülerek 1 hafta 
kurutularak film oluşturulmuştur. Elde edilen filmler iki cam arasında 120 C de bir ısısal işleme tabi 
tutularak çapraz bağların kuvvetlenmesi sağlanmıştır. 

Elde edilen membranlardan alınan örnekler 0,1 N NaOH çözeltisinde bekletilerek H+ iyonlarının Na+ 
iyonları ile yer değiştirdikten sonra 0.1 N HCL ile titre edilerek iyon değişim kapasiteleri 
hesaplanmıştır. Ayrıca, membranlar beli bir süre su içinde tutularak kuru ve ıslak tartımlar arasındaki 
farktan su tutma kapasiteleri elde edilmiştir.Bu şekilde elde edilen membranların iyon değişim ve su 
tutma kapasitelerinin katkı maddesi miktarı ile değişimini gösteren grafikler aşağıda sunulmuştur. Bu 
grafiklerden, borik asitin yanında sülfirik asit yerine fofotungusitkasitin bulunmasının sinejik etkisi 
sülfolanmışPVOHmembranın iyon değişim kapasitesini artırdığı, su tutma kapasitesini azalttığı 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Poli(vinil alkol), borik asit,sülfolama, su tutma kapasitesi veiyon değişim 
kapasitesi 

 
 

Şekil 1 Değişik oranlarda BA + SA ile BA+FTA içeren membranlarına)iyon değişim 
b) su tutma kapasitelerinin katkı maddesi miktarı ile değişimini 
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Poliolefin Aşı Kopolimerlerinin Işık Yardımıyla Sentezi 
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Poliolefinler, üretim proseslerinin kolay oluşu, dayanıklı oluşları, geri dönüşüm işlemlerinin kolay 
uygulanabilirliği gibi birçok özellikleri sayesinde endüstriyel olarak en geniş kullanım alanına sahip 
polimerlerdir. Fakat tüm bu üstün özelliklerinin yanı sıra diğer polimerlerle uyumluluklarının düşük 
oluşu ve birçok çözücüde düşük çözünürlük değerlerine sahip olmaları gibi handikaplar bu polimer 
grubunun daha da yaygın endüstriyel kullanımını kısıtlamaktadır. Bu handikapların aşılmasında 
poliolefin ana zincirine uygun aşı polimerler gruplarının eklenmesi sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. 
Fakat poliolefinlerininert kimyasından ötürü aşı polimerizasyon işlemleri genellikle birden fazla 
basamak içermesinin yanı sıra ağır kimyasal kullanımı gerektirmektedir. Bu çalışmadapoliolefinler 
üzerine aşı polimerizasyon işlemlerin ışık etkisi ile basit ve etkili bir şekilde gerçekleştirebildiği yeni 
bir yöntem incelenmiştir. İlk olarak cis-siklooktenmonomeri ring-openingmetathesispolymerization 
(ROMP) yöntemi ile sentezlenmiş bunu takip eden hidrobromlama işlemi yardımıyla brom 
fonksiyonel grupları içeren poly(cis-siklookten-Br) (poly(COE-Br) polimeri elde edilmiştir. 
Fonksiyonel brom gruplarının varlığı, elde edilen bu poliolefinin istenilen şekilde modifikasyonuna 
imkân sağlamaktadır. Bu çerçevede bir sonraki basamakta, görünür bölgede homolitik bağ kırılmasına 
uğrayan ve bağ kırılması sonucu oluşturduğu radikallerin halojen koparabilme özelliğine sahip olduğu 
dimanganezdekakarbonil [Mn2(CO)10] bileşiği kullanılmıştır. Işık etkisi ile Mn2(CO)10 bileşiği bağ 
kırılmasına uğratılmış ve oluşan radikaller poliolefin yapısındaki brom atomlarını koparıp polimer 
üzerinde radikaller oluşturmuş ve ortamda bulunan aşılanacak tert-bütilakrilat (t-BA) 
monomerininpolimerizasyonun işbu radikaller üzerinden başlamasına imkân sağlamıştır. Son olarak 
PtBA grupları hidrolize uğratılıp hidrofilik aşılar haline getirilmiştir ve amfifilikpoliolefin aşı 
kopolimerleri sentezlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Poliolefin, Mn2(CO)10, Fotopolimerizasyon, Aşı Kopolimerler. 

 

 
 

PE-g-PtBA kopolimerinin ışık yardımıyla sentezi. 

 

Kaynaklar   

Ciftci M, Batat P, Demirel AL, Xu G, Buchmeiser M andYagci Y. Macromolecules, 46, 6395-6401, 2013. 
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Polibenzoksazinler, novalak ve resol tipi sistemlere göre oldukça yeni bir fenolik reçine olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yapısındaki Mannich baz köprüsü –CH2-N(R)-CH2-ve fenolik –OH grupları 
ile oluşan molekül içi ve moleküller arası hidrojen bağı, üstün özelliklerinin temelini oluşturmaktadır. 
Düşük nem tutma, yüksek camsı geçiş sıcaklığı, katalizörsüz polimerleşebilme, yüksek yanma ürünü, 
yan ürün oluşturmaması polibenzoksinlerin önemli özelliklerindendir1,2.  

Kendi kendini iyileştiren polimerler, malzemenin herhangi bir yerinde hasar olduğu zaman tamir 
edebilme özelliğine sahiptir. Bu tür polimerler, malzemelerin ömürlerini uzatır, değiştirme 
maliyetlerini azaltır ve ürün güvenliğini geliştirir. Bu yüzden birçok potansiyel uygulama alanlarında 
kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, polipropilenoksit içeren benzoksazin (PPO-Benz) sentezi gerçekleştirildi, 
karakterizasyonu, termal aktivite davranışı ve kendi-kendine iyileşebilme özelliği incelendi. Uygun 
oranlarda, karboksilik asit içeren benzoksazin monomeri ve PPO-Benz’in karıştırılması ve 200oC de 
kürlenmesi ile çapraz bağlı polimer filmleri elde edildi. Elde edilen filmin termal özellikleri ve self-
healing özelliği incelendi. 

Anahtar Kelimeler: Polibenzoksazin, self-healing, akıllı malzeme 

 
 

Benzoksazin esaslı film eldesinin grafiksel gösterimi 

 

Kaynaklar   

[1] Ghosh, N. N.; Kiskan, B.; Yagci, Y. Prog. Polym. Sci., 32, (11), 1344-1391, 2007. 
[2] Kiskan, B.; Ghosh, N. N.; Yagci, Y. Polym Int.; 60, 167–177, 2011. 
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KuaternerAmonyum Fonksiyonelliğine Sahip Polimer/Kil Nanokompozit 
Yapılarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Uygulamaları 
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Bu çalışmada, öncelikle metakrilat temelli 2-(dimetilamino)etil metakrilat (DMA) monomeri 
kullanılarak kuaterner amonyum fonksiyonelliğine sahip [2-
(Metakriloiloksi)etil]dimetilhekzadesilamonyumbromür (QDMA) monomeri 
sentezlenmiştir.Ardından,QDMAkütlece %3, %5, %7 ve %10oranlarında bentonit içeren reaksiyon 
ortamlarında çapraz bağlayıcı etilenglikoldimetakrilat (EDMA) ve başlatıcı 2,2'-azo-bis-isobütironitril 
(AIBN) varlığındatetrahidrofuran (THF) çözücüsündeserbest radikal çözelti polimerizasyonu ile 
polimerleştirilmiştir. Hazırlanan nanokompozitlerin p-nitrofenolun(pNF) sulu çözeltilerden 
adsorpsiyon yöntemiyle uzaklaştırılmasındaki etkinliği çözelti pH’ına bağlı olarak incelenmiş ve en 
yüksek adsorpsiyon miktarı %3 bentonit içeren nanokompozit(NC3) ile elde edilmiştir. Malzemelerin 
karakterizasyonlarıFourierDönüşümlü İnfraredSpektrofotometresi (FT-IR), Enerji Dağılımlı X-Işınları 
(EDX), X-ışını Kırınım (XRD),termogravimetrik analiz (TGA) ve zetametre cihazları kullanılarak 
yapılmıştır. NC3 üzerine pNFadsorpsiyonu 20, 30 ve 40°C sıcaklıklarda zamana ve derişime bağlı 
olarak incelenerek kinetik, izoterm ve termodinamik veriler elde edilmiştir. pNF adsorpsiyonunun 
yalancı-ikinci-dereceden kinetik ve Langmuir izoterm modeline uyduğu, bunun yanında fiziksel ve 
endotermik bir süreç olduğu sonucuna varılmıştır. Maksimum adsorpsiyon kapasitesi 40°C’de 833 mg 
g1olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sulu çözeltilerden pNF’ninadsorpsiyon yöntemiyle 
uzaklaştırılması için NC3 yapısının oldukça etkili bir adsorban olarak tercih edilebileceğini 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler:Polimer/kil nanokompozit, karakterizasyon, adsorpsiyon, p-nitrofenol 

 

*Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 1101F013) tarafından desteklenmiştir. 
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Kriyojeller, monomerlerin ve çapraz bağlayıcının radikalik polimerizasyon ile kısmen donmuş sulu 
çözeltilerinden elde edilen makrogözenekli hidrojellerdir. Reaksiyon oluşurken, yarı donmuş fazdaki 
buz kristalleri porojen olarak davranırken, donmamış fazın parçalarındaki çözünmüş monomerler ve 
başlatıcı yoğunlaşmış haldedir. Reaksiyonun tamamlanması ile hem gözenekleri birbiriyle bağlantılı 
hem de yüzey alanı olan ve birçok farklı alanda kullanılabilecek bir malzeme elde edilir. Kriyojellerin 
biyoayırma, biyokatalizör, enzimatik dönüşüm, afinitekromatografisi ve adsorbent olarak 
biyoteknolojinin farklı alanlarında uygulamaları vardır [1].Ferrosen (Fc), oldukça iyi tanımlanmış 
redoks potansiyeline sahip bir moleküldür. 

Ferrosen grubu içeren kriyojellerin biyosensör uygulamalarında elektron mediator olarak kullanılma 
potansiyeli vardır.Bu çalışmada, Poliakrilamid (PAAm) bazlı kriyojelinklik kimyası ile basit ve etkili 
bir şekilde  ferrosen ile modifikasyonu gerçekleştirildi. Modifiyekriyojel (PAAm-Fc) fosfat iyonları 
(H2PO4

-,HPO4
-2, PO4

-3) sensörü olarak kullanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kriyojel, Klikkimyası, Anyonsensörü, YüzeyModifikasyonu 

 
 

 

 

 

Şekil 1: KH2PO4 tuzu formatında H2PO4
-iyonlarının  PAAm-Fckriyojeline ilavesi. (İyon 

konsantrasyonu sırası ile yukarıdan aşağıya: 1x10-5, 3x10-5, 6x10-5, 1x10-4, 1.5x10-4, 2x10-4, 
4x10-4, 6x10-4, 8x10-4, 1.4x10-3, 1.8x10-3, 2.3x10-3, 3.3x10-3, 6.5x10-3  M). Ölçümler KCl 
(0.1M) ortamında,  100mVs-1 tarama hızı ile  camsı karbon çalışma elektrodu,  platin tel 

karşıt elektrodu ve kalomel (Hg2Cl2) referans elektrodu kullanılarak yapılmıştır. 

 

Kaynaklar  

[1] Lozinsky V.,Galaev I.Y., Plieva F.M., Savina I.N., Jungvid H., Mattiasson B.“Polymericcryogels as 
promisingmaterials ofbiotechnologicalinterest”, Trends in Biotechnology, 21,10, 445-551, 2003. 

*Bu çalışma 114Z286 noluTübitakprojesitarafındandesteklenmiştir.                                                                                                     
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İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı Poliakrilamid-Poli(vinilalkol)Kriyojelleri 
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Polimerik jeller yumuşak ve akıllı malzemelerdir. Süngerimsi morfolojiye benzeyen 3 boyutlu ağ 
yapıları, gözenekler içerir. Gözenekler solvent molekülleriyle dolarak elastik ağ yapının çökmesini 
engellerler. Polimerik jeller, kromatografi materyallerinde, immobilizasyon matrisinde, 
biyosensörlerde, doku mühendisliğinde ve membran çalışmaları gibi alanlarda kullanılmaktadırlar [1]. 

Poliakrilamid (PAAm) tarım, ilaç ve biyomedikal endüstrisinde kullanılan hidrofilik ve inert bir 
polimerdir. Diğer taraftan, poli(vinil alkol) (PVA) ise toksik olmayan ve canlı dokularla süper uyum 
gösterir. Bu çalışmada, bu iki polimerin avantajlı özelliklerini bir araya getirmek ve yeni bir malzeme 
elde etmek için iç içe geçmiş ağ yapılı kriyojelleri hazırlandı. Kriyojellerdeki AAm ve PVA 
kompozisyonunun şişme oranı (S), hacimce şişme (qv) ve ağırlıkça şişme (qa) gibi özellikleri 
değiştirdiği gözlemlendi. Taramalı elektron mikroskop analizi ile kriyojellerin yüzey morfolojisi 
araştırıldı. 

Anahtar Kelimeler:Kriyojel, İç içe geçmiş ağ yapılı polimerler, Makrogözenekli polimerler 

 

 

 

Kaynaklar  

[1]Lozinsky V.,Galaev I.Y., Plieva F.M., Savina I.N., Jungvid H., Mattiasson B.“Polymericcryogels as 
promisingmaterials of biotechnologicalinterest”, Trends in Biotechnology, 21,10, 445-551, 2003. 
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Fenol ve bileşikleri endüstride ve tarımda kullanılan önemli organik bileşiklerdir [1]. Fenolün en 
önemli kullanım alanı fenolik reçinelerin üretimidir. Fenol, kaprolaktamın ve bifenol A’nın 
sentezlerinde kullanılmaktadır. Fenoller içme sularına verdikleri kötü ve tat dolayısı ile istenmeyen 
organik kirleticilerdendir [2].  Çevre Koruma Ajansı (EPA) atık sularda izin verilen fenol derişimini 
0.1 mg/L ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) içme suyu fenol limit düzeyini 0.001 mg/L olarak 
belirlemiştir [3]. Fenolün insan sağlığı üzerine ciddi zararları bulunmaktadır. Adsorpsiyon, düşük 
miktarlardaki kirlilikleri gidermek için kullanılan etkili bir metottur. Bu amaçla killer, polimerik 
sorbentler ve karbon nanotüpler  adsorban olarak kullanılmaktadır [4]. 

Bu çalışmada çapraz bağlı poli (vinil benzil klorür) (PVBC) hazırlandıktan sonra etil piperazin ile 
modifiye edilmiştir. Hazırlanan reçine klorasetamid ile kuaterner hale getirilmiştir (şema 1). 

 
Şekil 1. Klorasetamid ile kuaternize edilen etil piperazin modifiye PVBC reçinenin sentezi 

 
Hazırlanan polimerik reçine sulu ortamdan ve farklı pH ‘larda fenolün adsorpsiyonunda kullanılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler:  

[1] Çapraz bağlı poli(vinil benzil klorür), fenol, adsorpsiyonKorbahti, BK, Tanyolac, A, Water Res. 37, 1505–
1514 (2003)  
[2] Busca G., Berardinelli S., . Resini C, Arrighi L., J. Hazard. Mater. 160, 265–288 (2008). 
[3]. Mukherjee, S., Kumar, S., Misra, A.K., Fan, M.,  Chemical Engineering Journal, 129, 133-142 (2007) 
[4]. Qiu W, Zhang K , Liu J, Koros W. J., Sun Q,Y. Deng , Polymer 51 3793-3800 (2010)  
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Etoposid, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir 
antikanser ilacıdır. Bu ilacın kullanılacağı kanser hücresine hedefli etkin bir sistem tasarlamak için, 
polimerik taşıyıcının kimyasal yapısının yanı sıra, kanserli hücreyi tespit edebilme, vücudun diğer 
kısımlarına göre hasta dokunun daha yüksek olan sıcaklık ve daha düşük olan pH duyarlılığı gibi 
kriterlerin de göz önüne alınması gerekir [1]. Bu ilacı sorunsuz bir şekilde hedeflenen dokulara 
taşıyabilecek en dayanıklı jel yapısını oluşturmak için seçilen hidrofobik ve hidrofilik polimer 
bloklarının optimum uzunluğu ve pH duyarlı PBAE grubu belirlenerek bu taşıyıcılara fiziksel olarak 
yüklenen etoposidin salım profili incelendi. Geliştirilen platformda kullanılan malzeme PBAE-mPEG-
PCL triblok kopolimeridir. Bu malzeme biyobozunan, toksik olmayan, vücut içinde FDA tarafından 
onaylanmış biyolojik olarak uyumlu bozunma ürünleri veren, kolaylıkla 37ᵒC de ve pH 7,4 civarında 
jel oluşturabilen üstün özelliklere sahiptir [2].  

Bu çalışmada ilk olarak, sentezlenen amfifilik kopolimerlerin enjekte edilebilir bir sistem olarak 
kullanılabilme potansiyelleri belirlendi. Bu amaçla belirli konsantrasyonlarda hazırlanan kopolimer 
çözeltilerinin farklı sıcaklık ve pH değerlerinde sol-jel faz geçiş davranışları tüp ters çevirme yöntemi 
kullanılarak tespit edildi. Enjeksiyona uygun olabilmesi için bu kopolimerlerin sulu çözeltileri düşük 
sıcaklık ve pH’da sol, fizyolojik koşullarda ise jel özelliği göstermelidir. Çalışmanın son kısmında ise; 
suda zayıf çözünürlüğe sahip ve direk olarak kullanımında toksik bir antikanser ilacı olan etoposid 
polimerle doğrudan karıştırılarak polimerik taşıyıcıya etkin bir şekilde çeşitli oranlarda (5, 10, 15, 20 
mg/mL) yüklendi. Bu taşıyıcıların ilaç yükleme etkinliği UV-VIS spektrofotometresi ile tayin edildi 
ve optimum etoposid yükleme içeriği 10 mg/mL olarak bulundu. Etoposidin bu taşıyıcılardan in vitro 
salım çalışmaları asidik pH (5,0 ve 6,5) ve fizyolojik pH (7,4)’da incelendi.  

Anahtar Kelimeler: Etoposid, Sol-Jel, Biyobozunur, Kontrollü Salım  

Kaynaklar   

[1] Montecucco, A., Biamonti, G. “Cancer Letters”, “Cellular Response to Etoposide Treatment”, 252. 9-18. 
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[2] Nguyen, M.K., Lee, D.S. “Macromolecular Bioscience”, “Injectable Biodegradable Hydrogels”, 10.          
563-579. (2010). 
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Süperhidrofilik Poli(sülfobetainmetakrilat), PSBMA,polimerininen karakteristik özellikleri arasında 
aynı pendant grup içerisinde hem pozitif hemde negatif yükleri birlikte barındırması, bütün halinde 
yük nötürlüğünü muhafaza edebilmesi ve yüksek hidratasyon sayılabilir. Yan grubunda zıt yükleri 
bulundurması, elektrostatik etkileşimlerden dolayı malzemelerin yüzeyinde güçlü bir su tabakası 
oluşmasına yol açmaktadır. ZwitteriyonikPSBMA’ın, süperhidrofilik ve düşük biyolojik kirlenme 
özellikleri bu hidratasyon tabakasından dolayı ortaya çıkmaktadır ve süper emici ve yapışmayan yara 
örtüsü gibi uygulama alanları çalışılmıştır. Yara sargıları için yüksek bir adsorpsiyon kapasitesi, 
yüksek gaz geçirgenliği, yara bölgesini çevreleyecek uygunluk göstermesi gibi istenen özelliklere 
sahip olmakla birlikte PSBMA membranlar sert ve kırılgan yapıda olmaktadır. Bu çalışmada, SBMA 
n-butilakrilat (nBA)ile düşük Tg’li ve daha esnek yapıda zwitteriyonikblok kopolimerler üretmek için 
atom transfer radikal polimerleşmesi (ATRP) yöntemiyle kopolimerleştirilmiştir. Sentez stratejisi; 
ATRP ile iyi tanımlanmış, uç grupları halojenür olan ilk blok yani nBAmonomerinönpolimerinin 
sentezlenmesi ve bu önpolimerin ikinci monomerin (SBMA) ATRP polimerleşmesinde makrobaşlatıcı 
olarak kullanılarak yine ATRP yöntemiyle ikinci bloğun sentezlenmesine dayanmaktadır (Şekil 
1).PnBAmakrobaşlatıcıönpolimerlerininkarakterizasyonları FTIR, 1H-NMR, GPC, DSC ile yapılıp 
uygun olan önpolimerler seçilip SBMA ile yine ATRP yöntemiyle blok kopolimerleri elde edilmiştir. 
Kopolimerlerin tüm kimyasal ve termal özellikleri incelenmiş vehidrofilik/hidrofobiksegmentlerin 
birbirine oranının kopolimerlerin bu özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir.Ayrıca farklı molekül 
ağırlıklarındaki kopolimerin yapı iskeleleri hazırlanarak biyomalzeme olarak kullanım potansiyeli 
değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Amfifilik blok kopolimer,ATRP,SBMA, nBA 

 

 
 

Şekil 1 Poli(n-bütilakrilat-ko-sulfobetainmetakrilat), P(BA-ko-SBMA) kopolimerinin yapısı 

 

* Bu çalışma BAP 13/91 numaralı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesiyle 
desteklenmiştir.  
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PEG segmenti içeren RAFT ajanı sentezi ve kontrollü polimerizasyonunda kullanılmıştır[1]. Halka 
açılma polimerleşmesi (ROP) makro moleküler materyallerin sentezi için başarılı ve çokça uygulanan 
bir tekniktir. Bu teknik RAFT, ROP gibi kontrollü radikal polimerizasyonprosesleriyle kombine 
edildiğinde eşsiz mimariler elde etmek mümkündür.  

Makro RAFT ajanı, 600, 1000, 1500 ve 3000 g/mol moleküler kütleliPEG birimleri üzerinden halka 
açılma polimerizasyonun (ROP) tekniği kullanılarak sentezlenmiştir.Makro kantat RAFT ajanında iki 
uç üzerinden gerçekleştirilen stirenin kontrollü polimerleşmesi ile PS-PCL-PEG-PCL-PS şeklindeki 
kopolimerlerin sentezi sağlanmıştır. Triblok RAFT ajanlarının kullanımı ile gerçekleşen kontrollü 
radikal polimerizasyonları ve zincir sonu fonksiyonelliği sahip blok kopolimerler polidispersitesi 
düşük olarak sentezlenmiştir.Blok kopolimerlerin teorik moleküler kütleleri hesaplanmıştır. 
Gravimetrik tekniklerle reaksiyon takibi yapılmıştır. Reaksiyon oluşumlarına ait ln [M]o/[M], 
monomer dönüşüm, Mn GPC- PDI, Mn,Teo– MnGPC değerlerindeki değişimler zamana göre veri analizleri 
yapılmıştır. Reaksiyonlara ait kinetik ve mekanizmalar gösterilmiştir. Sentezlenen RAFT ajanları ve 
kopolimerler NMR ve FT-IRspektroskopi, GPC ve DSC ile karakterize edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Kontrollü Radikal Polimerizasyon, RAFT, Halka açılma polimerizasyonu, Blok 
Kopolimer, Poli(etilen glikol), ε-kaprolakton, 

 
Şekil 1. PS-PCI-PEG-PCI-PS blok kopolimer sentezi 

Kaynaklar  

[1] Kartal,B., YildikoU., Ozturk,S.,Ata,A. C.,Cakmak,I. “Study of Solution Polymerization of Styrene in 
thePresence of Poly(ethylene glycol)-RAFT AgentsPossessing Benzoyl Xanthate Derivatives”,  Journal of 
Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry51, 990–998, (2014) 
 
* Bu çalışma 112T716 numaralıTübitakprojesitarafındankısmendesteklenmiştir. 
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Politetrahidrofuran (PTHF)DifonksiyonelMakro Ksantat RAFT/MADIX 
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Kontrollü radikal polimerizasyonda önemli gelişme ditiyoester, ditiyokabomat, tritiyokarbonat ve 
ksantatları içeren Z-C(=S)-S-R genel yapısına sahip tiyokarboniltiyo bileşiklerin kullanıldığı RAFT ve 
MADİX prosesleridir. Bu yapı RAFT da Z-C (=S) –S-R iken MADİX te Z = OZ’ şeklindedir. Bu 
nedenle birçok çevreler ksantatları içeren polimerizasyonlarıda RAFT grubu altında gösterir. CSİRO 
ve Rhodia RAFT /MADİX polimerizasyonların gelişiminde öncülük yapmışlardır. Bu gelişmeler yeni 
tip RAFT/MADİX ajanlarının sentezi, kinetik ve mekanistik gelişmeler, suda çözünen materyallerin 
geliştirilmesi sentezi gibi birçok alana uygulanabilirliği şeklindedir. Ksantatların kullanıldığı RAFT / 
MADİX polimerizasyonları toplam RAFT/MADİX polimerizasyonları ile karşılaştırıldığında daha az 
olmaktadır. Sebep olarak MADİX polimerizasyonlarının R ve Z gruplarının çeşitliliği, optimal 
kontrolleri, monomer uygulanabilirliği, reaksiyon koşulları gibi durumlara bağlıdır. Günümüzde 
MADİX polimerizasyonu ile ilgili birçok çalışmalar yapılmaktadır. RAFT /MADİX polimerizasyonu 
sonucu oluşan zincir sonundaki ksantat grubunun giderilmesi endüstriyel olarak önemli bir konudur.   

Politetrahidrofuran (PTHF) 1000g/mol molekül kütlesine sahip polimeriyle potasyum hidroksit, 
karbon disülfür, benzoil klorür türevleri reaksiyona sokularak yeni RAFT ajanları sentezlendi.  Bu 
RAFT ajanları ile stiren’in kontrollü blok kopolimerizasyonu gerçekleştirildi. PTHF ile elde edilen 
RAFT ajanlarının stirenpolimerizasyonunda zamana karşı gösterdikleri etki incelendi. Molekül kütle 
dağılımlarının zamanla arttığı gözlemlenmiş ve buna bağlı olarak polidispersite üzerine etkisi aynı 
zamanda incelenmiştir. Sentezlenen RAFT ajanları ve kopolimerin NMR ve FT-IR spektroskopi, GPC 
ve DSC ile karakterize edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Kontrollü Radikal Polimerizasyonu, RAFT, Blok Kopolimer, Politetrahidrofuran 
(PTHF) 

 
Şekil 1.Politetrahidrofuran Makro Ksantat/RAFT Ajanı ile stirenpolimerizasyonu 

 

* Bu çalışma 112T716 numaralıTübitakprojesitarafındankısmendesteklenmiştir. 
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Fonksiyonel polimerlerin elde edilmesi yıllardır ticari taleplerin doğrultusunda akademik çevrelerin ve 
sürekli çalışmalarında yer bulmuştur. Böyle materyallerin sentezi bütün polimerin özelliklerinin 
kontrol edilebildiği sentetik teknikler gerektirmektedir. Son on yılda klik kimyası ile sentezlenen 
materyallerin yapısı ve fonksiyonelliği hususunda geleceği parlak olan bir tekniktir. Geleneksel klik 
reaksiyonları normal koşullarda yüksek verim, minimum yan ürün ve sınırlı yan reaksiyonlar gibi 
birkaç önemli kriter sergiler. Son zamanlarda klik tekniklerinin uygulamaları yeni nano yapılı 
polimerlerin sentezinde çokça kullanılmaktadır. Nasıl ki polimer dizaynında çok yönlülük yeni nano 
mühendislik filimle, partiküller ve yapı birimlerinin oranın geliştirilmesi ve fonksiyonel hale 
gelmesine yol açmaktadır. Bu yaklaşım malzeme bilimi açısından muazzam bir potansiyel 
taşımaktadır. “Klik”kimyasının temel özellikleri; yüksek verim, fonksiyonel gruplara karşı 
yüksektolerans, basit ürün izolasyonu, yan ürün eksikliği, üstün regio-selektivite vehafif/basit 
reaksiyon koşullarıdır. “Klik” tipi reaksiyonların hızlı gelişiminden buyana, ilgili strateji 
makromoleküler mühendisliği alanına hızla entegre edilmiş velineer ile kompleks yapılar arasında 
değişen polimerlerin sentezinde yaygın olarakkullanılmıştır. 

Bu çalışmada literatürde daha önce az çalışılmış ve monomer sentezinde klik reaksiyonlarının 
kullanılması ile sayıları az olan vinil1,2,3triazol grubunu ihtiva eden, yeni bir Poli(metilmetakrilat-
graft-glisidilmetakrilat) graft kopolimeriyapılar sentezlenmiştir.Bileşiklerin yapıları 1H NMR, 13C 
NMR, FT-IR ve GPC analiz yöntemleri ile aydınlatılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:Klik kimyası, triazol grubu, vinilmonomerler, graft kopolimer,azid sentezi 

 
Şekil 1.Poli (metilmetakrilat-graft-glisidilmetakrilat) graft kopolimerin sentezi 

 

Kaynaklar  
 
[1] Liu, J., Liu, M., Yue, Y., Yao, M., Zhuo, K.,  Environmental Friendly Azide-Alkyne Cycloaddition Reaction 
of Azides, Alkynes, and Organic Halides or Epoxides in Water: Efficient “Click” Synthesis of 1,2,3-Triazole 
Derivatives by Cu Catalyst Chin. J. Chem, 30, 644-650, (2012). 
 

* Bu çalışma 112T716 numaralıTübitakprojesitarafındankısmendesteklenmiştir. 
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Klik reaksiyonları; yüksek verimlilik, değişik fonksiyonel gruplara tolerans, ılımlı reaksiyonkoşulları 
altında asgari sentetik işlemle gerçekleştirilebilme gibi üstünlüklere sahiptir [1].Yeni ve/veya 
iyileştirilmiş fiziksel özellikler sahip fonsiyonalize makro moleküllerin tasarlama kabiliyetine sahip 
klik reaksiyonları yeni materyallerin hazırlanmasında temel oluşturmaktadır. Günümüzde polimer 
yapıların çoğunluğu fonksiyonel grupları sınırlı olan klasik monomerlerin esas alınmasıyla 
hazırlanmaktadır. Klasik monomerlerin yapısında bulunan özelliklerin 1,2,3triazol alt birimlerinin 
kullanılarak fonksiyonellendirilmesi ile elde edilecek polimerlerin çeşitliliği artmakta üstün özelliklere 
sahip yapılar elde edilmesi mümkün olmaktadır. Yüksek verimli Cu (I) katalizliazid/alkin reaksiyonu 
kullanılarak, triazol esaslı monomerlerin sentezi ile eşsiz özelliklere sahip polimerlerin elde edilmesi 
mümkün olacaktır.Bu amaçla başarılı klik siklo katılma reaksiyonu ile çeşitli gruplarla fonksiyonel 
hale getirilmiş vinil monomer çeşitleri hazırlanmıştır.  Klik reaksiyonu ile elde edilecek monomerlerin 
kullanılması ile farklı mimariye sahip polimer sentezine imkân vermesinin yanında klik reaksiyonu 
neticesinde oluşan triazol halkasının üstün özelliklerinden yararlanmaktır. 

Bu çalışmada, yeni bir Poli(akriloilklorür-graft-kaprolakton) graft kopolimeri sentezlenmiştir. 
Bileşiklerin yapıları 1H NMR, 13C NMR, FT-IR ve GPC analiz yöntemleri ile aydınlatılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:Klik kimyası, triazol grubu, vinilmonomerler, graft kopolimer, azid sentezi 

 

Şekil 1. Poli(akriloil klorür-graft-kaprolakton) graft kopolimerin sentezi 

 

Kaynaklar  

[1] Such,G. K.,  Johnston, A. P.R., Liang, K., Caruso, F., Synthesis and functionalization of nanoengineered 
materials using click chemistry Progress in Polymer Science, 37 985– 1003 (2012). 
 
* Bu çalışma 112T716 numaralı Tübitak projesi tarafından kısmen desteklenmiştir. 
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Dopaminin Elektrokimyasal Yöntemle Tayini 
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Günümüzde gelir düzeyinin yükselmesi ile birlikte, insanların kaliteli ve sağlıklı yaşama 
yönelişlerinde artış gözlenmiştir. Sağlıklı yaşam için her gün farklı teoriler ortaya atılırken, aslında 
hastalığı tedavi etmekten çok, sağlığı korumak ve erken teşhisin önemi ortaya çıkmıştır. Bundan 
dolayı biyolojik öneme sahip moleküllerin tayininde yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bu 
moleküllerin tayininde en çok kromatografik ve spektrofotometrik yöntemler kullanılmaktadır. Bu 
yöntemlerin tekrarlanabilir olmaları, aynı anda birden çok maddenin tespitinin mümkün olması gibi 
avantajları vardır. Fakat ön işlem gerektirmeleri (ayırma, saflaştırma, deriştirme vs.), bu işlemler için 
harcanan kimyasal masrafları, zaman kaybı, pahalı cihazların kullanılma zorunluluğu gibi 
dezavantajları mevcuttur. Halbuki elektrokimyasal yöntemlerle ön işleme gerek duyulmadan, yüksek 
duyarlıkta, kısa sürelerde, basit ve ucuz cihazlarla biyolojik öneme sahip moleküllerin çok düşük 
derişimlerde tayini mümkündür. Bu çalışmada, MoS2 iki boyutlu nanotabakalarına ayrılmasıyla 
hazırlanan kaplama süspansiyonu kullanılarak, damlatarak-kaplama yöntemiyle elektrot 
modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Modifiye elektrot ile dopamin (DA) tayini için elektrokatalitik 
duyarlık incelenmiştir. Ölçümler diferansiyel pulsvoltametrisi (DPV) tekniği ile gerçekleştirilmiştir. 
MoS2’ün DA ’ya karşılık bir katalitik etkinliğinin görüldüğü bu çalışmada, elektrot modifikasyonu 
yapılarak DA için 12,9 kata kadar GCE’ ye göre duyarlıkta artış sağlanmıştır.  DA’e karşı 1.doğrusal 
çalışma aralığında; duyarlık 83,9 µA.mM-1, doğrusal çalışma aralığı 0,2 µM – 10 µM aralığında ve 
gözlenebilme sınırı da 5,2x10-11 M olarak bulunmuştur. 2.doğrusal çalışma aralığında ise duyarlık 21,3 
µA.mM-1, doğrusal çalışma aralığı 10 µM  - 190 µM aralığında tespit edilmiştir. Modifiye elektrotla 
gerçekleştirilen gerçek numune analizinde ortalama % 4,9 hatayla DA tayini gerçekleştirilmiştir. Bu 
sonuçlara göre, MoS2 ile kaplanan elektrotun DA tayini için avantajlı olduğuna karar verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dopamin, GCE, MoS2,Elektrokimyasal Yöntem 

 

 

 
 

Şekil 1: MoS2/GCE için pik akımlarına karşılık DA konsantrasyonu grafiği  
1.doğrusalçalışma aralığı, 2.doğrusal çalışma aralığı (11°C ‘de) 
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Bu çalışmada 0,1M H2SO4 ortamında 42CrMo4çeliğinin korozyonuna iletken polimer polipirol 
kaplamanın etkisi incelenmiştir. Polipirol kaplama 1.0 V sabit potansiyelde, 0,1 M pirol içeren 0,1 M 
okzalik asit çözeltisinde gerçekleştirilmiştir. Kaplamadan önce ve kaplamadan sonra çeliğin 
elektrokimyasal davranaşı Dönüşümlü Polarizasyon yöntemiyle, çeliğin korozyon hızı ise 
TafelEkstrapolasyon metoduyla belirlenmiştir. 42CrMo4 çeliğin polipirol kaplanması ile, kaplamasıza 
göre 0,1M H2SO4 ortamında %84 oranında koruma sağladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Korozyon, İletken Polimerler, 42CrMo4Çeliği 

 

 

 
Şekil 1 Sabit Potansiyelde Okzalik Asitte PolipirolleKaplam ve TafelPolarizasayonEğrleri 
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Formülasyonlarının Araştırılması 

 
 

HürmüsGÜRSUa, Metin GENÇTENb, Yücel ŞAHİNa 
 
 

aYıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, 34210,Esenler/ İstanbul TÜRKİYEa 
bAnadolu Üniversitesi, Kimya Bölümü,26470, Tepebaşı/ Eskişehir TÜRKİYEb 

hurmusg@gmail.com, mgencten@anadolu.edu.tr 
 

Cisim ve sistemlerin iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanan enerji insan yaşamı için önemli bir 
ihtiyaçtır. Enerjiye olan ihtiyaç insanlık tarihi boyunca artmış olmakla birlikte günümüz bilgi 
toplumlarında en üst seviyelere ulaşmıştır. Günümüzde ihtiyacımız olan enerjinin büyük kısmı fosil 
yakıtlar olarak bildiğimiz karbon temelli yakıtlardan elde edilmektedir. Bu enerji kaynakları 
sürdürülebilir olmamaları ve çevreye zarar vermeleri sebebiyle önemli bir sorun oluşturmaktadırlar. 
Fosil yakıtlarının en uygun alternatifleri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Farklı kaynaklardan elde 
edilen bu enerjinin büyük bir kısmı ise elektrik enerjisi olarak tüketilmektedir. Bu sebeple bu 
kaynaklardan elde edilen enerjinin yüksek verimde depolanması ve ihtiyaç halinde elektrik enerjisi 
olarak tekrar kullanılabilmesi isteği pil (batarya) sistemleri ile ilgili önemli çalışma alanları 
oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, ülkemiz için önemli olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin 
depolanmasına olanak sağlayacak Vanadyum Redoks Batarya (VRB) Sistemlerinin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda, VRB sistemlerindeki pozitif elektrolit çözeltilerinin performanslarının 
artırılması için farklı katkı maddelerinin çözelti sistemine olan etkileri incelendi. Elde edilen yeni 
elektrolit çözeltilerin karakterizasyonları için dönüşümlü voltametri veelektrokimyasal impedans 
spektroskopisiyöntemleri kullanıldı. 

 

Anahtar Kelimeler:Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 
Vanadyum Redoks Bataryalar 

 

*Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından2014-01-02-
DOP06 nolu proje ile desteklenmiştir. 
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Bu çalışmada amaç, borhidrürün (BH4
-) doğrudan analizi için kullanılabilecek ucuz bir elektrot 

yapmaktır. Bu kapsamda sanayi çeliği, dönüşümlü voltametri (CV) tekniği ile palladyumla kaplanarak 
palladyum çelik elektrot (Pd-Ç) elde edilmiştir. Pd-Ç elektrot ile BH4

- oksidasyonu incelenmiştir. Pd-
Ç’nin BH4

-oksidasyonunda katalitik etki gösterdiği görülmüştür. Bunun üzerine Pd-Ç’nin yüzey 
karakterizasyonuna geçilmiş, profilometrik yöntemle yüzey kalınlığı ortalama 950 nm olarak 
bulunmuş, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile yüzey görüntüsü alınarak yüzey homojenliği ve 
kaplama oranı hesaplanmış ve sırasıyla % 93,50’lük ve % 96,00’lık oranlar bulunmuştur. Daha sonra 
yüzey elektrokimyasal olarak incelenmiş olup, bu kapsamda ferrosen testi ve elektrokimyasal 
impedans spektroskopisi (EİS) deneyleri yapılmıştır. EİS sonucunda, % 97,00’lik bir kaplama oranı 
bulunmuştur. Hazırlanan Pd-Ç elektrotla, BH4

-oksidasyonuna, tarama hızı, pH ve zaman etkileri 
incelenmiştir. Sentetik olarak hazırlanan üç farklı derişimdeki BH4

- çözeltisinin derişimleri, % 0,35-
0,53 arasında hatayla bulunmuştur. pH 12 NaOH ortamında LOD ve LOQ değerleri sırasıyla 1,24×10-6 

M, 3,72×10-6 M olarak bulunmuştur. Ayrıca Cr(III), Cd(II),  Pb(II), Zn(II), Ni(II), Fe(III), Cu (II), 
CO3

2-, BO2
-gibi katyonların ve anyonların girişim etkileri incelenmiştir. Katyonların herhangi bir 

girişim etkisi görülmemiştir. CO3
2-, BO2

- anyonların girişim etkilerini gidermek için standart ekleme 
metodu kullanılmıştır. Çalışmanın sonraki aşamasında, çelik ve Pd-Ç elektrotların üç farklı 
derişimdeki asidik ortamda, korozyon potansiyelleri ve korozyon hızları belirlenmiş ve modifiye 
yüzeyin H3O+, O2 ve Cl- etkilerine karşı çıplak çelikten daha fazla dirençli olduğu görülmüştür. Kesikli 
ve sürekli sistemlerde Pd-Ç elektrodunkorozif ortamdaki elektrokimyasal davranışı incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:Palladyum-çelik elektrot, sodyumborhidrürtayini, korozyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pd-Ç elektrot yüzeyine ait SEM görüntüsü 
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Polikarbazol–Polianilin Kopolimerinin Diklorometan Ortamında 
Sentezi ve Karakterizasyonu 
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Aromatik heterohalkalı organik molekülün yükseltgenmesi ile elektrot yüzeyinde veya  çözeltide 
iletken polimerler sentezlenebilmektedir. Polipirol, politiyofen, polianilin, polifuran, 
polifenilenvinilen, politiyanaften, polikarbazol, polindol ve poliazulen  en çok bilinen iletken 
polimerlerdir. İletken polimerler arasında daha az incelenmesine rağmen karbazol polimerleri; 
başlangıç maddesinin ucuz, aramotik yapısından dolayı çevresel ve kimyasal açıdan kararlı, 
yapısındaki azot atomu sayesinde optik, elektriksel özelliklere sahip olması ve bifenil grubundan 
oluştuğu için poli(p-fenilen) polimerlerinden daha düşük band aralığına sahip polimerler verebilmesi 
gibi bir çok üstünlüklere sahiptir. Polimerizasyonu sırasında, genelde 3- ve 6-pozisyonlarından 
bağlanmalarla poli(3,6-karbazol) polimerleri elde edilirken 2- ve 7- pozisyonlarından bağlanarak 
poli(2,7- karbazol) türevleri de elde edilebilir. Bu polimerlerin özellikleri ve uygulama alanları 
farklıdır [1,2]. Daha önce yapılan çalışmalarda, polianilinin elektrokimyasal sentezi diklorometan 
ortamında sentezi gerçekleştirildi ve bazı fenolik bileşiklerin tayini için modifiye yüzey olarak 
kullanıldı [3,4]. 

Bu çalışmada, diklorometan / 100 mM tetrabutilamonyumperklorat (TBAP) / 1.0 mM karbazol  / 50.0 
– 200 mM anilin içeren polimerizasyon çözeltisi kullanılarak polikarbazol – polianilin (PC – PANI)   
kopolimerinin elektropolimerizasyonu ayrıntılı olarak ilk kez çalışıldı ve optimum polimerizasyon 
şartları belirlendi. Hazırlanan PC – PANI modifiye elektrodunun sulu ve susuz ortamlardaki 
davranışları incelendi. Elektroaktivitesi en iyi olan film belirlendi. Sentezlenen kopolimer filminin 
karakterizasyonu UV-vis, FT-IR, Raman, SEM ve EDS yöntemleri ile gerçekleştirildi. Elde edilen 
modifiye elektrot üzerinden, hidrokinonun NaHSO4 / Na2SO4 ortamda elektrokimyasal davranışı 
incelendi ve homopolimerleri ile karşılaştırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kopolimer, Polianilin, Polikarbazol 

Kaynaklar  

[1] Morin J.F., Leclerc M., “Synthesis of Conjugated Polymer Derived From N-Alkyl, 2,7-Carbazoles”, 
Macromol., 34, 4680-4682, (2001). 
[2] Erginer, M., “İndol -Karbazol ve İndol -Tiyofen Komonomerlerinin Sentezi, Elektropolimerizasyonu ve 
Karakterizasyonu”,  İTÜ. Fen Bil Ens., Kimya ABD, Doktora Tezi, ( 2010). 
[3] Kavanoz, M., Şen, M., Pekmez, N.Ö., “Electrochemical Preparation of Poly(vinylferrocenium)-perchlorate- 
Polyaniline Composite Modified Platinium Electrode in Methylene Chloride”, Collection of Czechoslovak 
Chemical Communications, 76 (12),1855-1877, ( 2011). 
[4] Kavanoz M., “Polivinilferrosen / Polianilin Kompozit Elektrodun Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması, 
Karakterizasyonu ve Fenolik Bileşiklerin Tayininde Kullanılması”, HÜ. Fen Bil Ens., Kimya ABD, Doktora 
Tezi, (2009). 
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Polianilin-Poli(3-metiltiyofen)-Poli (3,3’-diaminobenzidin) Elektrot 
Üzerinden DOPAC Tayini  
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Dopaminin önemli metaboliti olan 3,4-dihidroksifenilasetik asit (DOPAC) önemli bir biyolojik 
moleküldür [1]. Dopamin ile birlikte DOPAC; şizofreni [2], epilepsi [3], Parkinson [4], alzhemier [5] 
gibi nörolojik bozuklukların tedavisinde önemli rol oynar. Fizyolojik öneminden dolayı doğru ve 
güvenilir DOPAC tayini klinik açıdan önem kazanmaktadır. DOPAC’ın redoks özelliği, 
elektrokimyasal tayinine imkan sağlamaktadır. Literatürde DOPAC tayini için iletken polimerlerden 
oluşan çeşitli modifiye elektrot kullanılmıştır [6].  

Bu çalışmada iyi bir iletken polimer olan Polianilin (PANI) ve Poli(3-metil tiyofen) (P3MT) ile birden 
çok amin fonksiyonel gruba sahip Poli (3,3’-diaminobenzidine) (PDAB) polimerlerini içeren PANI - 
P3MT - PDAB polimer filmi metilen klorür ortamda Pt disk elektrot üzerine tabakalar halinde 
potansiyodinamik olarak sentezlendi. Bunun için ilk olarak 100 M tetrabutilamonyum perklorat 
(TBAP) / 300 mM anilin / 100 mM HClO4 içeren metilen klorür ortamında Pt elektrot üzerine yeşil 
renkli PANI filmi biriktirildi. Daha sonra PANI film üzerine 0.1M TBAP / 500 mM 3-metil tiyofen / 
1.0 mM 3,3’-diaminobenzidine içeren metilen klorür çözeltisinde siyah renkli P3MT – PDAB filmi 
biriktirildi. Elde edilen PANI - P3MT – PDAB filminin karakterizasyonu UV-vis, FT–IR, SEM, EDS 
metotları kullanılarak yapıldı. Bu modifiye elektrot kullanılarak amperometrik I-t yöntemi ile DOPAC 
tayini NaHSO4/Na2SO4 (pH 2.0) çözeltisinde gerçekleştirildi. Bunun için 0.45 V ile 0.60 V arasında 
potansiyellerde çalışıldı. En iyi analitik veriler 0.50 V potansiyelde elde edildi. Bu potansiyelde 
gözlenebilme sınırı (LOD), tayin sınırı (LOQ), lineer cavap aralığı ve regrasyon katsayısı (R2) sırası 
ile 1,47x10-5 mM, 4,49x10-5 mM, 4,49x10-5 – 2.0  mM ve 0.981 olarak bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Amperometirk tayin, 3,4-dihidroksifenilasetik asit, Polianilin, Poli(3-metil 
tiyofen), Poli (3,3’-diaminobenzidine).  

Kaynaklar   

[1]Michalkiewicz, S., Skorupa, A., “Anodic Oxidation of 3,4-dihydroxyphenylacetic Acid on Carbon Electrodes 
in Acetic Acid Solutions”, Bioelectrochemistry, 79: 57–65, (2010). 
[2] Seeman, P., “Dopamine Receptors and The Hypothesis of Schizophrenia”, Synapse, 1, 133-152, (2004). 
[3] Starr, M.S., “The Role of Dopamine in Epilepsy”, Synapse, 27,  242–261, (1997). 
[4]Caronti, B., Antononi, G., Calderaro, C., Ruggieri, S., Palladini, G., Pontieri, F.E., Colosimo, C., “Dopamine 
Transporter Immunoreactivity in Peripheral Blood Lymphocytes in Parkinson's Disease”, J. Neuranal. Transm, 
108, 803–807, (2001). 
[5] Kemppainen, N., Marjamaki, P., Roytta, M., Rinne, J.O., “Different Pattern of Reduction of Striatal 
Dopamine Reuptake Sites in Alzheimer's Disease and Ageing”, J. Neuranal. Transm., 108, 827–836, ( 2001). 
[6] Raj, C.R., Ohsaka, T., “Analytical Applications of Functionalized Monolayers: Voltammetric Sensing of 
Dopamine Metabolite at The Physiological Level”, Electroanalysis, 14, 679, ( 2002). 

* Bu çalışma Tübitak (111T445) ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP (Proje No: 2013.102.02.3) 
tarafından desteklenmiştir. 
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Bu çalışmada, son zamanlarda özellikle nanoteknolojik çalışmalarda kullanımı nedeni ile indiyum 
kalay oksit kaplı cam yüzeylere kendiliğinden toplanan tekli tabakaların oluşturulması ve 
karakterizasyonu incelenmiştir. Bu işlem için öncelikle yüzeyler, çeşitli çözelti ve organik çözücülerle 
aktif hale getirmek için muamele edilmişlerdir. Daha sonra aktifleştirilmiş yüzeylere, 3[2(2-
Aminoetilamino) etilamino]propiltrimetoksisilan ve oktiltrietoksisilanbileşikleri kullanılarak 
kendiliğinden toplanma prosesine göre silanlama işlemi uygulanmıştır. Yüzeylerin hidrofilik ve 
hidrofobik özellikleri incelenmiştir. Bu aşamadan sonra silanmodifiye edilmiş yüzeylere 
polistirenkolloidi bağlanması amaçlanmıştır. Her bir adımdaki reaksiyonlar temas açısı ölçümü, 
atomik kuvvet mikroskobu (AFM), elektokimyasalimpedans spektroskopisi (EIS) ve dönüşümlü 
voltametri (CV) ile karakterize edilmiştir. Böylece modifiye edilmiş ve edilmemiş ITO arasındaki 
farklılıklar belirtilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Silanizasyon; indiyum kalay oksit (ITO) yüzeyi; kendiğinden toplanma; 
polistirenkolloid; voltametri 

Kaynaklar 

[1]Ozmen, M., Can,K., Ersoz, M.,2009, Immobilization of albumin on indium-tin oxide (ITO) Surface via 
isocyanatelinkage, Journal of Electroanalytical Chemistry,633,228-234 
[2] Markovich I., Mandler D.,2001,  Preparation and characterization of octadecylsilane monolayers on indium-
tin oxide (ITO) surfaces, Journal of electroanalyticalchemistry , 500 ,453. 
[3] Moore, E., Connell, D.O., Galvin, P., 2006, Surface characterisation of indium-tin oxide thin electrode film 
for use as a conducting substrate in DNA sensor development, Thin Solid Films, 515, 2612-2617. 
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Montmorillonit ve Gümüş Nanoparçacıkları İçeren Kompozitin 
Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Metilen Mavisinin Katalitik 

İndirgenmesi İçin Kullanılması 
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Gümüş ve montmorillonit (MMT) içeren nanokompozit hazırlanır. Bu işlem için öncelikle gümüş 
iyonları MMT ile muamele edilir ve ardından NaBH4 ile gümüş iyonları indirgenerek,başka bir 
sabitleyici maddenin kullanılmasına gerek olmaksızın, gümüş nano parçacık içeren kompozit elde 
edilir. Sentez aşamasında; sulu gümüş iyonu içeren çözelti MMT ile 24 saat muamele edilir. Süzülerek 
ortamdan uzaklaştırılan MMT-Ag+ NaBH4 ile muamele edilerek MMT-Ag(0) elde edilmektedir. Elde 
edilen yapıdaki gümüş iyonlarının indirgenip indirgenmediği UV spektroskopisinde yaklaşık 430 nm 
de yayvan bir pikin elde edilmesi ile karakterize edilmektedir [1-2].  
Sentezlenen yapı FTIR, SEM, XRD gibi metotlar kullanılarak karakterize edilmiştir. Bu aşamadan 
sonra uygulama olarak boyaların katalitik indirgenmesinde kompozit kataliz olarak kullanılmıştır. 
Günümüzde çevre için en tehlikeli boyalardan biri olarak kabul edilen metilen mavisinin (MM) insan 
sağlığı üzerindeki etkisi endişe verici boyuttadır. Bu nedenle MM bu çalışmada ortamdan 
uzaklaştırılması gereken organik boya olarak seçilmiştir. Çalışma sonunda 10-15 dakika içinde MM in 
mavi renginin renksiz hale dönerek ortamdan uzaklaştığı görülmüştür. 
 

Anahtar Kelimeler:Montmorillonit, gümüşnanoparçacık, kompozit, kataliz, metilen mavisi. 

 

 

 
Şekil 1.MMT-Ag yüzeyinde MM’nin indirgenmesi. 

 

Kaynaklar 

[1] Praus, P., Turicová, M., Karlíková, M., Kvítek, L., Dvorský, R., MaterialsChemistryandPhysics140, 493-
498(2013)  
[2] Miao, S.,Liu, Z., Han, B., Huang, J., Sun, Z., Zhang, J., Jiang, T., Angew. Chem. Int. Ed.45, 266 –269, (2006) 
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Solanum Nigrum L.Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin Fiziksel ve 
Hesapsal Özellikleri   
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Günümüzde bitkisel doğal ürünlere olan ilgi her zamankinden daha fazladır. Bunların doğadaki 
bulunuşları, dağılımları, biyosentezi, bitkilerdeki metabolizma ve fonksiyonlarına ait akademik 
çalışmaların ötesinde, doğal ürünler, uygulamalı bilimlerde artan bir öneme sahip olmaktadır. Bitkiler 
antikarsinojenik, antienflamatuar, antialerjik, antifungal, antibakteriyel etkiler gibi pek çok biyolojik 
aktif özellikleri nedeniyle bilim adamlarının ilgisini çekmektedir. Solanum nigrum L. bitkisinin meyve 
ve yapraklarının; emoliyan (yumuşatıcı), anti-flojistik (iltihap önleyici), diüretik (idrar söktürücü), 
diyaforetik (terletici),  febrifugal (ateş düşürücü), narkotik (uyuşturucu), pürgatif (bağırsak boşaltıcı) 
ve sedatif (sakinleştirici) etkilerinin olduğu saptanmıştır [1]. 

Bu çalışmada, Trakya bölgesinde yetişen Solanum nigrum L. (Solanaceae) bitkisinin fotokimyasal 
açıdan incelenmesi, sekonder metabolitlerinin izolasyonu, moleküler yapılarının açıklanması 
amaçlanmıştır. Yapılan kromatografik ayırma ve saflaştırma çalışmaları sonucunda, Solanum nigrum 
L. bitkisinin etilasetat ekstresinden, izole edilen maddelerden biriside, bir aromatik dikarboksilliasit 
esteridir (1,4-benzendikarboksilliasit-(4-metil-hekzil)-diesteri). İsole edilen bu bileşiğin kimyasal 
yapısı, 1D, 2D NMR (COSY, HMBC, HMQC ve HSQC) ve LCMS spektoskopisi teknikleri 
kullanılarak açıklanmıştır. Yapılan literatür araştırmasına göre, bu bileşiğin doğal ürünlerde ilk defa 
izole edilen yeni bileşik olduğu görülmüştür.  Çalışmanın hesapsal kısmında, hesaplamalar Yoğunluk 
Fonksiyonel Teorisi DFT/B3LYP/6-31G* ile gerçekleştirilmiştir. Her molekülün optimum geometrik 
parametreleri, termodinamik, elektronik özellikleri ve Mulliken yükleri hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Solanaceae, Solanum nigrum, aromatik dikarboksilliasit esteri,  DFT 

 

 
1,4-benzendikarboksilliasit-(4-metil-hekzil)-diesteri’nin DFT 

yöntemi ile optimum geometrisi 

 

Kaynaklar   

[1] Emboden W., Narcotic Plants, Studio Vista, ISBN 0-289-70864-8, 1979 
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Kapsaisin; trans-8-metil-N-vanil-6-nonamid olarak da adlandırılmaktadır ve oldukça kuvvetli ve 
kararlı, doğada sadece acı biberlerde kristal olarak oluşan bir alkaloid’dir. Solancea familyasından 
Capsicum annum ya da Capsicum frutescens’den elde edilen ve ‘oleoresin capsicum’ (OC) olarak 
bilinen kırmızı biberden elde edilen bir yağdır. Tıpta birçok alanda kullanılmasının yanında; alkol, eter 
ve kloroform gibi organik çözücülerde çözünerek Capsaicin’in %1-10 luk solüsyonundan biber gazı 
yapılmaktadır. Kapsaisinin zararlı etkisini giderebilmek için OH radikali ile parçalama reaksiyonları 
incelenmiştir.  

Bu çalışmada kapsaisinin olası reaksiyon yolları teorik olarak incelenmiştir. Bu amaçla olası 
reaksiyonlar, kapsaisin molekülünün, bağ açıları, bağ uzunlukları, atomların mulliken yükleri, 
optimum geometrik yapısı, kapsaisin molekülünün OH radikali ile parçalanmasıyla oluşan olası 
moleküllerin optimum geometrik yapıları,  Gaussian 09 paket programı kullanılarak, hesapsal olarak 
belirlenmiştir. Hesaplamalar Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi DFT/B3LYP/6-31G* ile 
gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kapsaisin, biber gazı, Gaussian09, DFT  

 

 
Kapsaisinin DFT yöntemi ile elde edilen optimum geometrisi 

 

Kaynaklar   

[1] Gurkan, Y.Y., Turkten, N., Hatipoglu, A., Cinar, Z.  "Photocatalytic Degradation of Cefazolin over N-Doped 
TiO2 under UV and Sunlight Irradiation: Prediction of the Reaction Paths via Conceptual DFT" Chemical 
Engineering Journal, 184, 113–124, (2012). 
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Doğal gaz, yakıt ve birçok kimyasal maddenin üretiminde kullanılan değerli bir enerji kaynağıdır.  
Doğal gazın büyük bölümü metan gazı  (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur; fakat bu 
uçucu ve oldukça yanıcı gazın taşınması kolay değildir ve oldukça zararlıdır.  Metanın daha güvenilir 
taşınması metanol gibi sıvı maddeye dönüştürülmesi ile mümkün olabilmektedir.  Bunun için metanın 
en az bir C-H bağının aktifleştirilmesi gerekmektedir. Önemli olan ise bunu düşük enerji ile  
gerçekleştirecek uygun ortam koşullarını oluşturmaktır. Bu amaçla akademide birçok araştırma 
yapılmaktadır ve geçiş metallerinden oluşan katalizörlerin hem dönüşüm için gerekli olan enerji 
miktarını hem de prosesin çevresel etkisini azalttığı bilinmektedir [1].   

Bu çalışmada, homojen OsO+ katalizörü ile metandan metanol üretiminin ana basamağı olan metanın 
dehidrojenlenme reaksiyonu hesaplamalı kuantum kimyası ile araştırılmıştır. Yapısal optimizasyonlar 
ve enerji hesaplamaları için GAUSSIAN programı kullanılmıştır.Os atomu dışında dehidrojenlenme 
reaksiyonundaki bütün yapıların doubletspin halleri B3LYP/6-311G** fonksiyonu ve temel kümesi ile 
optimize edilmiştir. Ağır metal atom, Os için LANL2DZ temel kümesi kullanılmıştır. Yapılan 
hesaplamalar sonucu reaksiyonun aşağıdaki mekanizma ile ilerlediği saptanmış ve IR spektroskopik 
analizleri ADF programı kullanılarak her basamak için hesaplanmıştır.  

OsO++CH4→OOs(CH4)+→[OOs⋯H⋯(CH3)+]†→OOsH(CH3)+→[OOs⋯H2⋯(CH2)+]†→OOs(H2)(CH2

)+→[H2⋯OsO(CH2)†→OsO(CH2)+ + H2 . 

Bu hesaplamalarda B3LYP hibrid fonksiyonu kullanılmış ve ek olarakyapılan yapısal ve enerji 
hesaplamaları GAMESS programı ile tekrar edilerek doğruluğu desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Metan, metanol, dehidrojenlenme, Infrared Spektroskopi, DFT 

 
 

2[OOs(CH4)+] yapısı içinIR Spektrum 

 

Kaynaklar 

[1] Zhang, G.;Li, S.; Jiang, Y.; ). “Density Functional Study on the Mechanism of the Reactions of Gas-Phase 
OsO+

n (n=1-4) with Methane”Organometallics, 23, 3656-3667 (2004). 

 

 

P164



    

 

– 214 – 
 

OrganofosforluPestisitlerin Elektronik ÖzelliklerininGazve Sulu 
FazdaDFT Yöntemiyle Hesaplanması 
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Organofosforlu bileşikler (OP) pestisitlerin önemli bir sınıfını oluşturmaktadır. Organofosforlu 
pestisitler kısa sürede bozundukları ve geriye az kalıntı bıraktıkları için dünya genelinde yaygın olarak 
tarımda kullanılırlar[1]. Bu pestisitler yüksek toksisiteleri, düşük kimyasal stabiliteleri ve hücrede 
birikmeleriyle karakterize edilirler. Zamanla kullanımlarındaki artışla birlikte, yer altı suları, gıdalar, 
bitkiler, su kaynakları ve insanlar için çevresel zararları da artmıştır[2]. Bu bileşikler, fizikokimyasal 
özelliklerine bağlı olarak, değişik çevresel alanlarda yayılarak ciddi sağlık sorunlarına neden 
olmaktadırlar. Bu nedenle, organofosforlu pestisitlerin toksisitelerini belirlemek için, elektronik 
özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç vardır[3]. 

Bu çalışmada, yirmi adetorganofosforlu pestisit hem gaz hem de sulu fazda modellenmiştir. Her 
molekül için en kararlı konformerbulunmuştur. Bulunan en kararlı konformerlerin geometri 
optimizasyonları, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (DFT) ile GAUSSIAN 03 paket programında 
gerçekleştirilmiştir. DFT hesaplamaları, B3LYP değişim-korelasyon fonksiyoneli kullanılarak 6-31G 
(d) ve 6-311++G(d,p) temel setinde yapılmıştır. Çözücü etkisi ise COSMO, solvatasyon modeli ile 
hesaplanmıştır.  

Kuantum mekaniksel hesaplamaların sonucunda, moleküllerin yük yoğunlukları, sınır orbitalleri, 
enerji parametreleri ve termodinamik özellikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar, moleküllere ait kimyasal 
reaktivite indisleri, sertlik, yumuşaklık, kimyasal potansiyel veelektrofilik indis hesaplamasında 
kullanılmıştır. Moleküllere ait toksisiteyi belirlemede kullanılacak en iyi indisi belirlemek üzere LD50 

değerleriyle hesaplanan indisler  arasındalineer regresyonlar türetilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Organofosforlu pestisitler, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi, kimyasal reaktivite 
indisleri, toksisite, çözücü etkisi. 

Kaynaklar  

[1] Senior S.A.,Madbouly M.D., El massry A.M., Chemosphere, 85,7-12, 2011. 
[2] Yan D.,Jiang X., Xu S., Wang L., Bian Y., Yu G., Chemosphere, 71, 1809-1815, 2008. 
[3] Paukku Y.,Hill G.,Int.J.QuantumChem., 112,1343-1352, 2012. 
 
* Bu çalışma Yıldız TeknikÜniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. 
Proje No: 2012-01-02-KAP02 
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Klatrat Hidratlarda Küçük ve Büyük Kafes Konuk Moleküllerin 
Etkileşimlerinin Teorik olarak İncelenmesi 
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Klatrat Hidratlar (gaz hidratları) konak su moleküllerinin hidrojen bağı ile bağlandığı buz yapısına 
benzer bir ağ içeren katı kafesli bileşiklerdir. Deneysel olarak sadece konuk (misafir) moleküller 
varlığında oluşturulabilen klatrat hidratlarda, konuk-konak etkileşimleri, farklı boyuttaki modeller ile 
çalışılarak değişik büyüklükteki klatrat hidrat modelleri ve bunlara ait kafes yapılarının konuk 
moleküllerinin etkileşimleri incelenmiştir. Konuk-konak etkileşimlerinin, küçük ve büyük kafesi hangi 
konuğun dolduracağında, bir türün diğer bir türe göre baskın olup olmayacağı önemlidir. Küçük 
kafeslere He, N2, Cl2, Ar, O2, CH4, HCN, SO2, C2H2, CO2, N2O, H2S molekülleri, büyük kafeslere 
DME, EO, TMO ve THF molekülleri yerleştirilmesiyle, Gaussian 09 paket programı ile her bir kafes 
yapısı için kararlılıkları etkileşim enerjisinden yararlanılarak hesaplanmıştır. Bu teorik çalışma, farklı 
teknikler ile hazırlanan ve farklı oluşma mekanizmaları içeren klatrat hidrat deneysel çalışmaları 
destekleyerek burada gerçekleşen bazı olaylara direk moleküler resim sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Klatrat Hidrat, Gaz Hidratları, Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar 

 

     
                                C2H2                                         CH4                        CO2  

 
Şekil 1. Farklı konuk molekülleri içeren küçük kafes yapıları 

 

 
* Bu çalışma Karabük Üniversitesi KBÜ-BAP-13/2-DR-001 tarafından desteklenmiştir.  
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Serbest Taze Havuç Biyokatalizörü ile Enzim Kinetiği Çalışmaları 
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Bu çalışma, model substrat olarak seçilen asetofenonun asimetrik indirgenmesiyle optikçe saf 1-fenil 
etanol üretimi gerçekleştirilmiştir. Karbonil grubunu indirgeyebilmek için alkoldehidrojenaz (ADH) 
enzim kaynağı olarak D.Carota (taze havuç) kullanılarak tepkime kinetiği araştırılmıştır. Deneyler 
substrat olarak belirli derişimde asetofenon ve biyokatalizör olarak belirli derişimde taze havuç içeren 
0,1 M sodyum fosfat tampon ortamında gerçekleştirilmiştir. Asetofenon organik çözücüde 
çözüldükten sonra tepkime ortamına eklenmiştir. Tepkimeler sıcaklık ve karıştırma hızı kontrol edilen 
orbital çalkalayıcıda yapılmıştır. Analizler kiral kolon kullanarak HPLC de gerçekleştirilmiştir. 
Deneysel sonuçları kullanarak yapılan reaksiyon kinetiği çalışmalarında, öncelikle substrat 
inhibisyonu olduğu gözlenmiş ve substrat inhibisyon kinetiği için model belirlenmiştir [1]; 

SS
M K

S
SK

Sr
r

][
][

][
2

max


  

Bu modelin çözümü için, Lineweaver-Burk yöntemi kullanılarak, KM, KSS ve rmax kinetik sabitleri 
belirlenmiştir. ADH enzimi kaynağı olarak seçilen D.Carota (taze havuç) için KM=2.31 mM, 

73.1SSK mM ve rmax= 0.0515 mM/dak olarak bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Enzim Kinetiği, Havuç, Biyokatalizör, ADH 

Kaynaklar   

[1] Shuler, M.L. ve Kargi, F. Bioprocess Engineering Basic Concepts. Prentice Hall. 1992.  
 

* Bu çalışma Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (12B4343010) tarafından desteklenmiştir.  
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DisperseYellow 211 Boyasının Aktif Karbon Üzerinde Adsorpsiyon 
Kinetiğinin İncelenmesi 
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Bu çalışmada kiraz çekirdeğinden mikrodalga yöntemiyle aktif karbon elde edilmiş ve tekstil boyası 
DisperseYellow 211'in (DY 211) adsorpsiyonunda kullanılmıştır. Elde edilen aktif karbonun BET 
yüzey alanı ve toplam gözenek hacmi sırasıyla 1998 m2/g ve 0.937 cm3/g olarak belirlenmiştir. DY 
211'in kiraz çekirdeğinden H3PO4 kullanarak elde edilen aktif karbon (KÇAK) üzerine 
adsorpsiyonunda ortam sıcaklığının, çözelti konsantrasyonunun ve çözelti pH'ının etkileri incelenmiş; 
izoterm verilerine Langmuir, Freundlich ve Temkin izoterm modelleri uygulanarak izoterm sabitleri 
hesaplanmıştır. Kinetik veriler yalancı birinci mertebe, yalancı ikinci mertebe ve intraparticlediffusion 
model kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, DY 211 boyasının 
adsorpsiyonunun çözeltinin pH=11 değerinde en yüksek olduğu bulunmuştur. İzotermleri en iyi 
Langmuir izoterm modelinin temsil ettiği ve kinetik verilerin yalancı ikinci mertebe modeline daha iyi 
uyduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Adsorpsiyon, aktif karbon, kinetik, izoterm, DisperseYellow 211 

 

 
 

Şekil 1: DY 211 boyasının kimyasal formülü 

 

 
* Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2011/062 ve 2014/113 
HDP). 
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Mikrodalga Yöntemiyle Elde Edilen Aktif Karbonların Yüzey 
Özelliklerinin İncelenmesi 
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Aktif karbonlar; geniş yüzey alanı, gözenek hacmi ve yüksek adsorplama kapasitesi ile endüstride 
sıvıların, buharların ve gazların uzaklaştırılmasında en çok kullanılan adsorbentlerdendir. Aktif 
karbonların üretim maliyetleri hammadde maliyeti ve üretimdeki yüksek enerji tüketimi nedenleriyle 
hala oldukça yüksektir [1]. Bu çalışmada aktif karbonun ekonomik olarak üretilmesi amaçlanmıştır. 
Bu sebeple tarımsal atık olan kiraz çekirdeğinden mikrodalga yöntemiyle, NaOH ve KOH kullanarak 
kısa sürede aktif karbonlar elde edilmiştir. Elde edilen aktif karbonlar Taramalı Elektron Mikroskopu 
(SEM), FourierTransformInfrared Spektroskopisi (FTIR) ve N2adsorpsiyonu ile karakterize edilmiştir. 
KOH ve NaOH kullanarak elde edilen aktif karbonların BET ve Langmuir yüzey alanları, mikro 
gözenek hacimleri, toplam gözenek hacimleri, gözenek boyutu dağılımları ve ortalama gözenek 
çapları gibi yüzey özellikleri karşılaştırılmıştır. KOH kullanılarak mikrodalga yöntemiyle elde edilen 
aktif karbonun BET ve Langmuir yüzey alanları ile mikrogözenek hacmi ve toplam gözenek hacmi 
sırasıyla 1380 m2/g, 2160 m2/g, 0.630 cc/g ve 0.844 cc/g olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, tarımsal 
atık olan kiraz çekirdeğinden mikrodalga yöntemiyle ekonomik olarak geniş yüzey alanlı aktif 
karbonlar üretilebileceği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Adsorpsiyon, aktif karbon, KOH, NaOH, mikrodalga yöntemi 

Kaynaklar  

[1] Yuen F. K., Hameed B. H. "Advances in Colloid and Interface Science", 149, 19-27, (2009). 
 
* Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2011/062 ve 2014/113 
HDP). 
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Elektrokimyasal Yöntemle Üretilen ZnO Filmlerinde Platin Telin 
Konumunun Etkisi
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Bu çalışmada ZnO filmleri elektrokimyasal yöntem kullanılarak -1,05 V katodik potansiyel değerinde, 
iki farklı durum altında üretildi. Birinci durumda, ITO yüzeyi karşıt elektrot olarak kullanılan platin 
telin tam karşısına yerleştirildi. İkinci durumda ise, ITO’nun ön yüzü platin telin arka tarafına gelecek 
biçimde yerleştirildi. Elde edilen filmlerin kristal yapıları XRD cihazı ile analiz edildi. XRD 
sonuçlarına göre platin tel ile ITO yüz yüze baktıklarında kristallenmenin daha yüksek olduğu 
gözlendi. Elde edilen filmlerin optik ve morfolojik özellikleri UV-vis ve SEM cihazları ile analiz 
edildi. SEM görüntülerine göre film morfolojisinin ITO’nun konulma biçimine göre oldukça farklılık 
gösterdiği gözlendi.  
 
Anahtar Kelimeler:ZnO, Katodik potansiyel, XRD, SEM, UV 
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Poli(etilenoksit) İletken Polimerlerin Yeni Amperometrik Kolesterol 
Biyosensörler Olarak Kullanılması 
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Sağlıklı bir insan kanında 1.3-2.6 mg/mL oranında kolesterol bulunmaktadır. Eğer kolesterol seviyesi 
bu değerin üzerine çıkarsa kalp hastalığı, kronik arter hastalığı, arteriyosklerozis ve hipertansiyon gibi 
çeşitli kliniksel hastalıklar cereyan eder [1]. Ayrıca kolesterol beyin sinapsisinde ve bağışıklık 
sisteminde de önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu yüzden kolesterol seviyesinin belirlenmesi 
kliniksel analiz/teşhis açısından oldukça önemlidir [2]. Bir flavin adenozin dinükletit (FAD) içeren 
kolesterol oksidaz enzimi bu amaçla doğrultusunda sıkça kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra 
elektrokimyasal, boyama metotları, kromatoğrafik ve spektroskopik metotlar gibi kimyasal metotlarda 
kullanılmaktadır bu amaç için kullanılmaktadır[3]. Bunlar arasından elektrokimyasal tekniği hızlı, 
basit, düşük maliyet ve yüksek performansta biyokimyasal teşhis yaptığından dolayı önemli bir 
yöntemdir.  

Bu çalışmada poli(etilenoksit) iletken polimerler kullanılmasıyla basit ve hızlı kolesterol tayini 
yapabilen iki yeni amferometrik kolesterol biyonsensörleri hazırlanmıştır [3]. Biyosensör yanıtları bir 
mediatör (Sch 4) kullanmadan kolesterol substratı varlığında +0.7 V vs Ag/AgCl (4M KCl) ortaında 
H2O2 nin oksidasyon akım ölçümü ile akım sinyalleri olarak kaydedilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Amperometrik biyosensör, kolesterol sensör, kolesterol oksidaz, iletken 
polimerler  

Kaynaklar   

 [1] MacLachlan, J.,Wotherspoon, A.T.L., Ansell, R.O., Brooks, C.J.W., J. Steroid. Biochem. Mol. Biol., 72, 
169–195, 2000.  
[2] Jianrong, C., Yuqing, M., Nongyue, H., Xiaohua, W., Sijiao, L., Biotechnol. Adv., 22, 505-518, 2004. 
[3] Yildiz, H.B., Demirkol, D.O., Sayin, S., Yilmaz, M., Koysuren, O., Kamacı, M., J. Macromol. Sci. Part A, 
50, 1075-7084, 2013. 
 

* Bu çalışma 109T439 numaralı TUBİTAK 1001 projesi tarafından desteklenmiştir. 
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P(SNS-NH2)/AOx/CNT/[Ru(bpy)3]+2 Yapısıyla Modifiye Edilmiş 
Elektrotlar Kullanılarak Fotoelektrokimyasal 

Alkol Biyosensörlerin Yapımı 
 
 

Hüseyin Bekir YILDIZa, Mustafa KARAMANb, Serkan SAYINc, Hacer AZAKd, Nilay GAZELe  
 
 

aKTO Karatay Üniversitesi, Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye.  
bSelçuk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye. 

cGiresun Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Giresun, Türkiye. 
dKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kimya Bölümü, 70100 Karaman, Türkiye. 

eSelçuk Üniversitesi, Kimya Bölümü, Konya, Türkiye. 
hacerazak1@gmail.com 

 

Fotoelektrik cihazlarının performansını arttırmak amacıyla nanopartiküller, gözenekli materyaller ve 
mikro/nano boyuttaki nanomalzemelerin kullanılması üzerine çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır 
[1,2]. Kullanışlı ve ucuz fotoelektronik cihazların bir çeşidi olan fotoelektrokimyasal biyosensörler, 
analizlerde yüksek hassasiyetlerinden dolayı diğer uygun analitik metotlarına bir alternatiftir. Ayrıca 
fotoelektrokimyasal metot güneş hücrelerinde, DNA hasarının, proteinlerin ve küçük moleküllerin 
tayininde de kullanılmaktadır[3,4]. 

Karbon nanotüpler (CNT) çeşitli biyosensörlerin geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü 
CNT'ler, arayüzey elektron transferini arttırması ve geniş yüzey alanından dolayı H2O2 nin 
elektrokatalitik yükseltgenmesi/indirgenmesinde sinyallerin artmasını sağlar [37]. CNT'lerin yüksek 
kimyasal kararlılıkları, geniş yüzey alanı, eşsiz elektronik özellikleri ve oldukça yüksek mekaniksel 
özelliklerinden dolayı oldukça ilgi çekmektedir.   

Bu çalışmada bir fotoelektrokimyasal alkol biyosensörü üretmek için, 4-(2,5-di(tiyofen-2-il)-1H-pirol-
1-il)benzenamin (SNS-NH2) iletken polimer ve karbon nanotüp modifiye altın çubuklar hazırlanmıştır. 
Hazırlanan bu materyal primer alkollerin yükseltgenmesinde fotoelektrokimyasal biyosensör olarak 
kullanılmıştır[1].  

Anahtar Kelimeler: Fotoelektrokimya, biyosensör, karbon nanotüp, iletken polimerler, alkol oksidaz 

Kaynaklar   

[1] Yildiz, H.B., Kamacı, M., Karaman, M., Toppare, L., Sayin, S., J. Macromol. Sci. Part A,51, 385-393, 2014.  
[2] Liang, Y., Zhen, C., Zhou, D., Xu, D., J. Am. Chem. Soc., 126, 16338-16339, 2004.  
[3] Liang, M.M., Guo, L.H., Environ. Sci. Technol., 41, 658-664, 2007. 
[4] Pardo-Yissar, V., Katz, E.,Wasserman, J., Willner, I., J. Am. Chem. Soc., 125, 622-623, 2003. 
[5] Lim S.H., Wei, J., Lin, J., Li, Q., You, J.K., Biosens. Bioelectron., 20, 2341-2346, 2005. 
 

* Bu çalışma CM1104 numaralı, "Reducible Oxide Chemistry, Structure and Functions" başlıklı Avrupa Birliği 
COST Aksiyonu ve TUBITAK 112T622 numaralı Araştırma Projeleri Destek Programı tarafından 
desteklenmiştir.  
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Maya Hücreleri ve İnvertaz Enziminin Poli(etilenoksit) Elektrotlarda 
Tutuklanma 
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İnvertaz sükrozu, glukoz ve fruktoza hidroliz eden bir enzimdir.Sistematik ismi beta-fruktofuranozidaz 
(EC3.2.1.26) olan invertaz, beta-fructofuranoside kalıntılarının indirgen olmayan terminal bölgelerinin 
hidrolizinden sorumludur. Mayada invertaz sentezinde 6 farklı gen görev almaktadır. Bu farklı genler 
birbirine benzer fakat birbirinin tamamen aynısı olmayan farklı invertaz yapılarının üretilmesine neden 
olmaktadır.  Son zamanlarda elektropolimarizasyonla değişik iletken polimer matrislerine invertaz 
enziminin tutuklanması çalışma grubumuz tarafından yapılmıştır. 
 
Bu çalışmada tiyofen sonlu poli(etilen oksit) ve 3-metiltiyenil metakrilat ve p- vinilbenziloksi poly 
(etilen oksit) birimleri içeren ve CP olarak kodlanan kopolimerin sabit potansiyel altında yapılan 
elektroliz yardımıyla su-sodyum dodesil sülfat (SDS), su-paratoluen sülfonik asit  (PTSA)  ve 
asetonitril  (AN)-tetrabütilamonyum tetrafloroborat (TBAFB) solvent-elektrolit çiftleri kullanılarak 
PEO ve CP’nin pirol (Py) ile kopolimerleri sentezlenmiş ve  elde edilen kopolimerleri invertaz enzimi 
ve maya hücrelerinin tutuklamaları için kullanıldı. Enzim elektrotlarının optimum pH ve sıcaklıkları, 
çalışma kararlılıkları ve raf ömürleri tayin edildi [1,2,3]. 
 
Anahtar Kelime: Maya hücreleri, invertaz, immobilizasyon, elektropolimerizasyon, iletken polimer. 

 
 

Şekil 1. Ekmek mayasının iletken kopolimer içerisine immobilizasyonun şematik gösterimi. 
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Uygun bir matriks içinde enzimlerin immobilizasyonu biyosensör sistemlerinin ve diğer enzim-bazlı 
teşhislerin oluşumunda önemlidir. Bu amaçla çeşitli teknikler ve immobilizasyon materyalleri enzim 
bazlı biyosensör üretminde kullanılmaktadır[1,2]. Simetrik kil mineralleri olarak bilinen laponit, 
montmorillonit (Mt) ve nontronit oldukça yüksek kararlılıklarından, iyi adsorpsiyon kapasitesine sahip 
olmalarından, geniş spesifik yüzeye alanından ve düşük maliyete olmalarından dolayı biyomolekül 
immobilizasyonunda farklı immobilizasyon matriksleri oluşturmada çokça tercih edilmektedir[1,3]. 

Halkalı bir siklik fenol-formaldehit oligomeri olan kaliksarenler iyi bir konak görevi üstelenerek farklı 
inorganik ve organik bileşikler ile seçimli olarak kompleks oluşturmaktadır[4,5]. Kaliksarenlerin bu 
seçimli kompleks oluşturma kabiliyetlerinden dolayı pek çok araştırmacının ilgisini bu türden 
bileşiklere çekmiştir. Bu amaçla bazı uygun fonksiyonel grup taşıyan kaliksarenler enzim 
immobilizasyonunda başarılı bir şekilde kullanılmıştır[6].  

Bu çalışmada tris-amin grubu bulunduran bir kaliks[4]arenazacrown bileşiği sentezlendikten sonra 
montmorillonit (Mt) ile etkileştirilmiştir. Hazırlanan bu bileşik biyomolekül immobilizasyonu ve 
biyosensör teknolojileri gibi biyo-uygulamalarda kullanılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Kaliksaren, supramoleküler kimya, montmorillonit, biyosensör  
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İmmobilize olmuş enzimler biyosensörler, fermentasyon teknolojisi, gıda endüstrisi ve biyodizel 
üretimi gibi çeşitli biyomedikal ve endüstriyel uygulamalarda çokça kullanılmaktadırlar [1]. Yeni 
biyosensörler ve diğer biyomolekül bazlı teşhis teknikleri üretmek için, katı yüzeylere biyolojik 
moleküllerin immobilizasyonu oldukça önemlidir [2]. Bu amaç doğrultusunda bugüne dek pek çok 
doğal ve sentetik polimerlere, kovalent bağlanma, adsorpsiyon, çapraz bağlama gibi teknikler 
kullanılarak immobilizasyon yapılmıştır.  

Fenolik birimlerin orto pozisyonlarından metilen köprüleri ile birbirine bağlanması ile oluşan 
kaliksarenler istenilen amaç doğrultusunda limitsizce fonksiyonladırılabilmektedirler [3]. 
Kaliksarenlerin uygun fonksiyonel guruplarla fonksiyonlandırıldıktan sonra konuk-konak kimyasına 
göre çeşitli iyonlar, amino asitler, peptitler ve diğer moleküller ile seçimli kompleks oluşturmaları, bu 
bileşiklere olan ilginin gittikçe artmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmada tiyol fonksiyonlu kaliksaren türevi sentezlendikten sonra biyomolekülün bir 
immobilizasyon matriksi olarak kullanılmıştır. İmmobilize bu bileşik bir amferometrik glukoz oksidaz 
biyosensörü olarak kullanılmıştır [2].   

Anahtar Kelimeler: Kaliksaren, supramoleküler kimya, tiyol sentezi, amferometrik glikoz oksidaz 
biyosensör  
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Supramoleküler kimyada ağır metallerin tayini için kimyasal sensörlerin geliştirilmesi büyük öneme 
sahiptir1. Bu doğrultuda enerji ve elektron sağladıkları için ferrosen ve türevleri kemosensör olarak 
floresans çalışmalarında kullanılmaktadır2,3. Ağır metal iyonları olan Zn2+ ve Cd2+ benzer kimyasal 
özelliklere sahip oldukları için bu iki iyonu birbirinden ayırt etmek için araştırmacılar yeni sensörler 
sentezlemektedirler. Bu ayırımı yapmak için florimetrik çalışmalar hem basit hem de yüksek 
hassasiyete sahiptir4. 
 
Bu çalışmada, yeni bir ferrosen türevli Schiff bazı sentezlendi. Sentezlenen bileşik elementel analiz, 
FT-IR, 1H NMR ve 13C NMR ile karakterize edildi. Bu bileşik Florimetri kullanılarak bazı alkali, 
toprak alkali ve ağır geçiş metal iyonları arasından Zn2+ ve Cd2+ iyonlarının tayini için sensör olarak 
kullanıldı. Elde edilen veriler sonucunda sentezlenen sensörün Zn2+ ve Cd2+ iyonlarına karşı iyi bir 
seçici olduğu tespit edildi.  
 
Anahtar Kelimeler: Ferrosen, Schiff bazı, floresans sensor, Zn/Cd iyonları 

 
3 sensörünün farklı metal iyonlarına karşı floresans spektrum ölçümü (5×10-6 M) 
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