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GİRİŞ 

Yıldızlar ve gezegenler yoğun bulutların derinliklerinde oluşur. Bu 

bulutlar çöktüğünde; çevreleyen gaz ve toz, içe doğru çöken kılıfın 

(zarfın) ve dönen disklerin bir parçası haline gelir. Bu şekilde, yeni 

gezegen sistemlerinin yapıldığı temel malzemeler elde edilir. 

Günümüzde, gezegen inşa malzemelerinin kimyasal bileşimlerinin, 

büyük olasılıkla soğuk öncesi ve ön yıldız aşamalarında oluştuğu ve 

bunların gezegenler ile kuyruklu yıldızların oluştuğu alanlara giderken 

korunduğu tespit edilmektedir. Yeni gözlem teknikleriyle, gök-

bilimciler artık bu gezegen oluşturan diskleri yakınlaştırabilir, onları 

kendi güneş sistemimizdeki Satürn'ün yörüngesiyle karşılaştırılabilir 

ve ölçeklerde inceleyebilirler (Andrews. 2020). Moleküler astrofizik 

olarak da bilinen astrokimya, astronomik ortamlarda moleküllerin 

oluşumu, yok edilmesi ve uyarılması üzerine yapılan çalışmalardır. 

Moleküller aynı türün birçok hattını gözlemleyerek, bulundukları 

bölgelerdeki kinematikler hakkında, fiziksel koşulların mükemmel 

teşhisini ve yüksek çözünürlüklü spektral profilleri sağlamaktadır. Şu 

anda yıldızlararası uzayda 200'den fazla farklı molekül tespit 

edilmiştir (McGuire. 2018). Bu nedenle astrokimyadaki ana sorular 

şunları içerir: Bu moleküller nasıl, ne zaman ve nerede üretilir? Yıldız 

oluşturan bulutların ve gezegen oluşturan disklerin sıcaklıkları, yoğun-

lukları, gaz kütleleri, iyonlaşma oranları, radyasyon alanları ve dina-

mikleri hakkında bize ne anlatıyorlar? Bu miktarlardan yıldız fiziği 

ve gezegensel doğum hakkında ne öğrenilebilir? Doğumdan ölüme 

kadar yıldız evriminin çeşitli aşamalarında nasıl dönerler?  
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Kimyasal karmaşıklık ne kadar ileri gider? Ve en kapsamlısı, evrenin 

başka bir yerindeki yaşamın yapı taşlarını oluşturabilirler mi? Organik 

maddeler ikinci sorunun ana odağı olsa da buz şeklindeki su, tüm 

aşamalar boyunca bol miktarda elemental oksijen deposu olarak öne 

çıkmakta ve bu da yaşamın çözücüsünün uzayda yolculuğuna 

başladığını ima etmektedir (van Dishoeck ve ark. 2014). 

1. MOLEKÜLLER NASIL GÖZLEMLENİR 

 

Moleküller, sırasıyla optik/UV, kızılötesi ve milimetre dalga boyların-

da elektronik, titreşim veya dönme geçişleriyle gözlenebilir. Geçtiği-

miz on yıllarda kullanılan güçlü ve yeni teleskopların birçoğu, özellik-

le yıldızlararası molekülleri gözlemlemek için oldukça uygundur. Mo-

leküllerin büyük bir kısmı, milimetre dalga boylarındaki dönme geçiş-

leriyle tespit edilir ve giderek hassaslaşan geniş bant dedektörlü mili-

metre dalga boylarındaki çeşitli tekli ve interferometreler, Atacama 

Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ile doruğa ulaşır hale 

gelir. ALMA, gezegen oluşturan diskleri yakınlaştırmak için birleşik 

hassasiyet ve uzamsal çözünürlüğe sahiptir. Milimetre gözlemleri, 

molekülün tespit edilebilmesi için kalıcı bir dipol momente sahip ol-

masını gerektirir. Kızılötesi gözlemler son derece tamamlayıcıdır. Kı-

zılötesi Uzay Gözlemevi, Spitzer Uzay Teleskobu ve Orta ve uzak 

kızılötesi dalga boylarındaki Herschel Uzay Gözlemevi gibi uzay gö-

revlileri, dünya atmosferinde bol miktarda bulunan H2O ve CO2 gibi 

molekülleri incelemek için oldukça uygundur. Dahası, CH4, C2H2 ve 

CO2 gibi katı hal türleri (silikatlar, buzlar), karmaşık moleküller ve 

dipol momenti olmayan küçük moleküller, titreşim geçişleriyle  
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benzersiz bir şekilde gözlemlenebilir. Sıcak H2 aynı zamanda orta 

kızılötesi çizgilerle de tespit edilebilir. Ancak kara bulutlardaki soğuk 

H2 görünmezdir ve yalnızca dolaylı olarak diğer moleküller aracılığıy-

la, özellikle de HD'nin uzak kızılötesi hatları aracılığıyla izlenebilir. 

Bu uzay tabanlı veriler, yüksek çözünürlüklü spektrometrelerle dona-

tılmış yer tabanlı 8m optik/kızılötesi teleskoplar kullanılarak seçilen 

moleküllerin çalışmaları ile tamamlanmıştır. 2021'in sonlarında fırlatı-

lacak olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), orta kızılötesi yete-

neklerde bir sonraki büyük sıçrama olacak. 

1.1.  Astrokimyasal Modeller 

 

Yıldız oluşturan bölgelerin kimyasal kinetik modelleri, bir reaksiyon-

lar ağı ve oranları ile belirlenerek, kimyasal bollukların zaman evrimi-

ni hesaplar. Geçtiğimiz on yılda bu alanda sağlanan ilerlemeler; kim-

yasal ağların genişletilmesinin yanı sıra tanecikle ilgili kimyanın ay-

rıntılı olarak işlenmesi, yoğunluk, sıcaklık ve radyasyon alanları gibi 

astrofiziksel girdilerin iyileştirilmesini içermektedir. Yıldız oluşum 

bölgelerindeki karmaşık molekül üretim modelleri, sıklıkla yüksek 

kütleli yıldız oluşum bölgeleri, yani sıcak çekirdekler üzerinde yoğun-

laşmıştır. Sıcak çekirdek kimyasının ilk modellerinden bu yana, 

Brown ve arkadaşları (1988) tarafından, iki aşamalı fiziksel bir model 

öne sürülmüştür. Bu modelde ilk aşama, düşük sıcaklıkta evrim ge-

çirmeyi veya bir moleküler bulut çekirdeğinin çökmesini içerir. İkin-

cinde ise sıcak çekirdek evresi daha yüksek yoğunluk ve sıcaklıklarla 

uygun şekilde işlemden geçirilir. İlk aşamanın önemli bir özelliği, toz 

tanecikleri üzerinde CO, CO2, H2CO ve CH3OH'ın yanı sıra H2O, NH3 
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ve CH4 gibi basit hidritlerden oluşan moleküler buz örtülerini içerme-

sidir. İkinci aşamada, sıcaklıklar gözlenen değerlere yükseldikçe, bun-

lar zamana bağlı salıma göre hemen veya kademeli olarak gaz fazına 

atılır (Viti ve Williams. 1999). Tanecik-manto moleküllerinin termal 

püskürtülmesi, hem iyon-molekül hem de nötr-nötr reaksiyonlar yo-

luyla gaz fazı kimyasının ana itici gücüdür (Charnley ve ark. 1992). 

 

Şekil 1. Sıcak veya Soğuk Koşullar Altında Yıldız Oluşturan Bölgelerde Temsili 
Kompleks Organik Molekül Dimetil Eter (CH3OCH3) Oluşumuna Yönelik Önerilen 

Yolların Açıklayıcı Bir Seçimi (Jrgensen ve ark. 2020). 

 Şekil 1’de olası tüm yollar gösterilmemiştir. Soğuk tanelerde veya 

soğuk buz örtülerinde meydana gelen işlemlerin her biri, daha yüksek 

sıcaklıklarda da gerçekleşebilir. Soğuk UV ile indüklenen fotoliz iş-

lemi, örtük olarak ayrışma ürünlerinin minimum termal difüzyonunu 
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varsaymaktadır. Kozmik ışın radyoliz işlemi ayrıca süper termal ay-

rışma ürünlerini içerebilir. UV fotolizi ve kozmik ışınla indüklenen 

radyoliz, buz örtülerinin içinde veya yüzeylerinde meydana gelebilir. 

Sıcak tanelerde, birçok radikalin yüzey difüzyonunun hızlı olması 

beklenir. Fakat bu durum, belirsizliğini koruyan buz örtüleri içindeki 

difüzyon oranlarına ve buz gözenekliliğinin varlığına da bağlı olabilir. 

Örneğin, metanolün gaz fazı protonasyonu, yalnızca H3
+ ile değil, 

birden çok farklı moleküler iyonla reaksiyona girerek meydana gelebi-

lir. Protonlanmış dimetil eterin ([CH3OCH3]H
+'nın) elektronik rekom-

binasyonunun, vakaların %7'sinden fazlasında dimetil eter üretmesi 

beklenirken, amonyağa (NH3) proton transferi de çok verimli olabilir. 

1.2.  Soğuk Kara Bulutlar 

 

Kimya; yıldız oluşumundan önceki, tipik 10 K sıcaklık ve 104 -105 cm-

3 yoğunluklara sahip, soğuk kara bulutlarda başlar. Buz oluşumu ve 

ağır döteryum fraksiyonasyonu gibi önemli kimyasal özellikler sergi-

lenir. (Caselli ve Ceccarelli. 2012; Ceccarelli ve ark. 2014). Bu kim-

yasal özelliklerin çoğu, çöken kılıfın soğuk dış kısımlarında gözlenen 

protostellara (yıldız evrimi sürecindeki en erken aşama) aktarılır (Şe-

kil 2). Tanecik yüzeylerinde su buzu oluşumu laboratuvarlarda ve mo-

dellerde iyi karakterize edilmiş, soğuk su gazı ve buz gözlemlerine 

karşı test edilmiştir. (van Dishoeck ve ark. 2013). Bu erken aşamada 

CH4, NH3 ve bir miktar CO2 buzu da üretilir ve çekirdekler daha mer-

kezi olarak konsantre hale geldikçe buz miktarı hızla artar. Tüm bu 

moleküller, atomik O, C ve N'nin atomik hidrojen ile reaksiyonları 

sonucu tanecik yüzeylerinde oluşur. 105 cm-3 civarındaki yoğunluklar-
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da, donma süreleri bulut çekirdeğinin ömründen daha kısadır ve CO 

(bu yüksek yoğunluklarda baskın uçucu karbon formu) hızla gazdan 

taneciklere boşalır. CO bakımından zengin buz daha sonra atomik H 

ile reaksiyona girerek H2CO ve CH3OH oluşturabilir. Bu işlemin labo-

ratuvarda düşük sıcaklıklarda hızla ilerlediği kanıtlanmıştır. Diğer 

çeşitli yollar, çok düşük sıcaklıklarda bile CO'yu CO2'ye ve daha kar-

maşık organik buzlara dönüştürebilir. Soğuk yıldızlararası kimyanın 

diğer bir özelliği de DCN gibi döteryumlanmış moleküllerin yüksek 

bolluğudur. D2CO ve ND3 gibi çift ve üçlü döteryumlanmış molekül-

ler bile tespit edilmiştir. Bu muazzam fraksiyonasyonun kaynağı iki 

faktördür. Birinci etki, döteryumlanmış moleküllerin sıfır noktası tit-

reşim enerjisi, azaltılmış kütleleri nedeniyle normal emsallerinden 

daha düşüktür. Bu durum, üretim reaksiyonlarını ekzotermik hale geti-

rir. Soğuk çekirdeklerde, fraksiyonlaşmanın çoğu, yaklaşık 230 K 

kadar ekzotermik olan H3
+ + HD  H2D

+ + H2 reaksiyonu ile başlatı-

lır. H2D
+ daha sonra döteryumu CO veya N2'ye veya başka bir türe 

aktarır. CO, hem H3
+ hem de H2D

+ 'nın ana yok edicisi olduğundan, 

CO gazdan çıkarıldığında bollukları daha da artar. Benzer şekilde, 

CH2D
+ düşük sıcaklıklarda artar ve organik moleküllerdeki döteryumu 

arttırabilir. İkinci etki, gaz halindeki atomik D/H oranının artmasıdır. 

Bu durum, formaldehit, metanol ve daha karmaşık organik molekülle-

rin döteryumlanmış versiyonlarını yapmanın yanı sıra, CO ile reaksi-

yona girmek için H'ne göre nispeten daha fazla D'nin taneciğe geldi-

ğini göstermektedir. 
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Şekil 2.   Karanlık Bir Yıldızlararası Buluttan Yeni Bir Gezegen Sisteminin Oluşum 
Aşamaları. Gezegeni Oluşturan Materyalin Kimyasının Çoğu, Muhtemelen Soğuk 

Öncesi ve Ön Yıldız Aşamalarında Oluşturulmuştur. Ayrıca, Gezegen (küçük) Olu-
şumunun İlk Adımlarının, Yıldız Oluşumunun Gömülü Protostellar Aşamasında 

(tipik olarak çöküşten birkaç x105 yıl sonra) Erken Gerçekleştiğine Dair Güçlü Ka-
nıtlar Vardır (van Dishoeck ve Bergin. 2020). 

 

1.3.  Protostellar ve Genç Diskler 

 

Merkezde bir ön yıldız oluştuğunda, parlaklığı gaz ve tozda bir sıcak-

lık gradyanı oluşturur. Dış zarfta 10 K olan sıcaklıklar, ilk yıldıza ya-

kın en içteki bölgede birkaç yüz K'ye yükselir. Bu, çok sayıda kimya-

sal değişikliğe neden olabilir. Radikaller buzlu yüzeylerin içinde ve 

üzerinde hareketli hale gelerek, daha karmaşık moleküller oluşturmak 

için yeniden birleşir. Protostar (genç yıldız) disk birikim sınırından 

gelen artan UV ve X-ışınları, buz ve gazda daha fazla kimyayı tetikler. 

Toz sıcaklıkları buzların süblimleşmesine yetecek kadar yükseldiğin-

de, moleküller bunu muhtemelen bağlanma enerjilerine göre bir sıray-

la yaparlar, önce CO ve N2 gibi uçucu türler süblimleşir. >100 K toz 

sıcaklıklarına ulaşıldığında, güçlü bir şekilde bağlı su ve metanol buzu 
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süblimleşir ve bunlara hapsolmuş küçük moleküller bile özellikle zen-

gin gaz fazı milimetre spektrumları oluşturur (Şekil 3). Bu iç 100 K 

bölgesi, ‘sıcak çekirdek’ olarak adlandırılır. Burada süblimleştirilmiş 

moleküller arasındaki yüksek sıcaklıklı gaz fazı reaksiyonları, ‘ikinci 

nesil’ karmaşık organik moleküller ile sonuçlanabilir (Balucani ve ark. 

2015). Sıcak çekirdeklerde görülen kapsamlı kimyasal karmaşıklığın 

çoğunun, büyük ölçüde buzlarda bir araya geldiği düşünülmektedir. 

Dahası, tane yüzeylerinde meydana gelen kimyasal karmaşıklığın tam 

boyutu hala belirsizdir. Basit şekerler ve peptid bağları gibi bazı ‘pro-

biyotik’ önemli moleküllerin buzlarda bulunduğu açıktır. Ancak bun-

lar, biyolojik sistemlerde bulunan moleküllerin yanı sıra bulunan mak-

romoleküler malzeme ile karşılaştırıldığında hala küçüktür. Güneş 

sistemi kaydı, kimyanın yıldızlararası ortamdan ‘miras alınan’ önce-

den var olan (veya daha az işlenmiş) materyalle sıfırlandığı bir mater-

yal karışımı olması gerektiğini öne sürüyor. Bu bağlamda, diske giren 

malzemenin güçlü bir birikme şoku yaşayıp yaşamadığı ve öyleyse, bu 

şokun kimyayı tamamen sıfırlayıp sıfırlamadığı veya kuvvetli bağlı 

buzların hayatta kalıp kalmayacağı açık değildir. Görünüş değeri göz-

lemlerinde, diskte hidrokarbon emisyonunda ve SO'da ilginç bir geçiş 

görülürken, ancak genel olarak bu sistemlerin genel sıcaklığı oldukça 

soğuk görünmektedir (<50 K). 
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Şekil 3. ALMA Spektral Araştırmasının Küçük Bir Kısmının, 50 Au'luk Ölçeklerde 
Genç Güneş Kütlesi Protostar IRAS16293B'ye Doğru Patlaması, Hatların Zenginli-
ğini (yaklaşık her 3 km s-1’de bir hat) ve Glikolaldehit ve Etilen Glikol gibi Karma-
şık Organik Moleküllerin Tanımlanmasını Göstermektedir (Jrgensen et. al. 2016). 

 

1.4.  Gezegen Oluşturan Diskler 

 

ALMA, gezegen oluşturan disklerin çalışmaları için dönüşümcü ol-

muştur ve muhtemelen önümüzdeki on yıl(lar) da böyle olacaktır 

(Andrews. 2020). ALMA ve disklerin yüksek kontrastlı kızılötesi gö-

rüntüleri, gezegen oluşumunun halkalar, boşluklar, asimetrik yapılar 

ve/veya spiral kollar gibi ilk adımlarının çarpıcı resimlerini sağlamak-

tadır. Bu yapıların birçok olası yorumu vardır, bunlar gömülü aşamada 

bile başlayarak, toz tanelerinin çakıl taşlarına ve gezegenlere doğru 

büyümesinin gerçekleştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, diskler 

hem gözlemsel hem de teorik olarak çalışmak için zor olmaya devam 

etmektedir. Gözlemsel olarak, moleküler çizgiler çok zayıftır çünkü 

diskler küçüktür (tipik olarak gökyüzünde 100'den azdır) ve kütleleri 
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çökmekte olan bulutunkinin sadece %1'i kadardır. Teorik olarak, iç 

diskte ve üst katmanlarda >1000 K, dış orta düzlemde 10 K ve >1013 

cm-3 yoğunlukta olmak üzere en az iki boyutta çok çeşitli yoğunluk ve 

sıcaklıkları kapsadıkları için zorludurlar. Yüzey katmanlarına çarpan 

merkezi yıldızdan gelen UV radyasyon alanları, yıldızdan 10 au’daki 

yıldızlararası radyasyon alanının 105 katı kadar yüksek olabilir, böyle-

ce atomları iyonlaştırır ve molekülleri ayırır. Bu nedenle, disklerin 

farklı kısımlarında farklı kimya türleri önemlidir (Henning ve Seme-

nov 2013; Oberg ve Bergin. 2020) (Şekil 3). Dahası, gaz ve toz büyük 

ölçüde ayrıştırılır (en küçük taneler hariç): toz taneleri çakıl boyutuna 

(birkaç cm) büyür, orta düzleme yerleşir ve radyal olarak sürüklenir 

(Şekil 3). Gaz/toz oranları bu nedenle 100'den önemli ölçüde farklı 

olabilir. ALMA, dış diskteki gaz ve mm boyutundaki tozu incelemek 

için özellikle uygun olsa da (gaz için >10 au, toz için birkaç au), 

JWST (James Webb Space Telescope) ve diğer orta kızılötesi tesisler, 

disklerin gezegen oluşturan içteki önemli 10 au’lik bölgelerini araştı-

rıyor. Radyal yönde azalan sıcaklık, yarı gaz, yarı buz noktası olarak 

tanımlanan bir dizi kar çizgisi, yani moleküllerin taneler üzerinde 

donduğu yarıçaplar oluşturur. Dikey sıcaklık gradyanı nedeniyle, 2D 

kar yüzeyleri aslında eğridir (Şekil 4). Özellikle kar çizgisinin hemen 

dışında göze çarpan etkilerin, kar çizgilerinin gezegen oluşumunda 

önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (Blum 2018; Pinilla ve You-

din. 2017). Bu nedenle, su buzu kaplı tanelerin daha büyük boyutlara 

ulaştığı ve gezegen oluşumu için daha büyük çakıl taşı sağladığı ve 

bunun da çakıl birikimi yoluyla büyümeyi etkilediği düşünülmektedir 

(Morbidelli ve ark. 2015). Aynı zamanda buzlu gezegenlerin ve geze-
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gen dışı atmosferlerin inşa edildiği gazın toplu temel bileşimini de 

kontrol ederler. 

 

Şekil 4. Gezegen Oluşturan Disklerin Yapısına Genel Bakış. Sol Taraf, Çeşitli Alet-
lerle İncelenen İç Diskin Farklı Parçalarını Gösterir. Sağ Taraftaki Kısım, Gaz Biri-

kimi ve Karıştırma Gibi Bazı Önemli Fiziksel ve Kimyasal Süreçlerin Yanı Sıra, 
Kar Çizgilerinde Süblimleşen Buzlu Çakılların Tanecik Büyümesi, Çökelmesi ve 

Radyal Sürüklenmesini Göstermektedir (Bosman. 2019). 
 

Soğuk dış diskler: Disklerde tespit edilen çoğu molekül, yalnızca 

birkaç atom içeren basit türlerdir. Şimdiye kadar sadece iki karmaşık 

molekül (CH3CN ve CH3OH) tespit edildi. En parlak diskler bile, sı-

cak çekirdeklerdeki gibi zengin hatlar göstermez. Gaz fazı hatlarının 

bu eksikliği, disklerin büyük kısmının donmuş moleküller nedeniyle 

soğuk olmasından kaynaklanmaktadır. Aslında, CO kar yüzeyi yüksek 

derecede aydınlatılmış sistemlerde çözülür. Bu nedenle kuyruklu yıl-

dız oluşturan bölge, bazı ALMA görüntülerinde esasen gözle görüle-

bilir. Suyun en önemli kar çizgisi genellikle ulaşılamaz durumdadır 

çünkü tipik olarak T Tauri yıldızları için birkaç au'da, ALMA'nın ala-
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mayacağı kadar küçüktür. Yalnızca V883 Ori gibi parlaklık patlamala-

rına maruz kalan sistemler veya su kar çizgilerinin düzinelerce katına 

çıktığı, arttırılmış toplanma parlaklığına sahip genç diskler, karmaşık 

kimyanın doğrudan tespiti ve görüntülenmesi için fırsat sunmaktadır 

(Lee ve ark. 2019). Bu nedenle, dış diskin genel resmi, uçucu oksijen 

ve karbonun büyük bir kısmının büyük gövdelerdeki buzlara hapsol-

muş halidir. Baskın H2O ve CO2 buzları, karbondan daha fazla oksije-

ne sahip olduğu için buz oksijen yönünden zengindir ve genel C/O 

oranı yıldızlararası veya güneş bolluğundan daha düşüktür (Şekil 4) 

(Oberg ve ark. 2011). Bunun aksine gaz, karbon ve oksijen bakımın-

dan genel olarak tükenmiş olmasına rağmen karbon bakımından zen-

gindir. C/O>1 olduğunda, kimya tamamen değişir ve küçük hidrokar-

bon molekülleri bol hale gelir. Bu, bazı disklerde gözlenen güçlü C2H 

ve c-C3H2 emisyonunu gerçekten açıklayabilir, ancak modeller, orta 

düzlem kimyasının iyonlaşma seviyesine bağlı olarak 1'den daha az 

gaz halindeki C/O sinyaline doğru evrimleşme eğiliminde olduğunu 

öne sürmektedir (Eistrup ve ark. 2018). JWST, gezegen oluşturan böl-

gelerdeki buz bileşimini gözlemsel olarak sınırlayabilecektir. 
 

Sıcak iç disk: İç diskin (<10 au) üst katmanlarındaki sıcak gaz, orta 

kızılötesi dalga boylarında güçlü bir şekilde yayılır. Nitekim, Spitzer 

ve yer tabanlı kızılötesi teleskoplar tarafından basit moleküllerden 

kaynaklanan yoğun bir çizgi hattı tespit edilmiş ve bu bölgedeki kim-

yaya bir bakış sağlanmıştır (Pontoppidan ve ark. 2014). Burada yük-

sek sıcaklıklar kimyayı tamamen sıfırlayabilir. CO2 ve C2H2 gibi dipol 

momenti olmayan bol anahtar moleküller H2O, OH ve HCN ile gözle-
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nerek ana C, O ve N rezervuarları ve yüksek sıcaklık kimyası testleri-

ne izin vermektedir. Bu verilerin disk orta düzlem kimyasını ve geze-

gen oluşum modelleriyle ilgili buz süblimasyonunu ne derece araştıra-

bildiği hala belirsizdir, çünkü bunlar yalnızca etkili dikey karıştırma 

meydana gelirse gözlemlenebilir. Öte yandan, meridyen akışlarına 

ilişkin son gözlemsel kanıtlar, dev gezegenlerin üst disk katmanların-

dan gazlarının önemli bir bölümünü topladıklarını göstermektedir 

(Teague ve ark. 2019). JWST; CH4, NH3 ve küçük türler için çok daha 

derin aramalar sağlamak ve hat optik derinliğini sınırlamak için izoto-

pologları tespit etmektedir. Ayrıca yıldız tipi aralığı boyunca en genç 

gömülü disklerden, enkaz diski aşamasına kadar iç disk kimyasını (en 

azından yüzey katmanlarında) takip etmek için hazırdır.  

2. YILDIZ OLUŞUMU VE ASTROKİMYA 

 

Güneş tipi bir ön yıldız oluşumunun kanonik senaryosu; 103-104 cm-3 

yoğunluklarda, -10 K gibi düşük sıcaklıklarda ve dev bir moleküler 

bulut içinde yoğun bir ön-çekirdek oluşumuyla başlamaktadır. Bu tür 

çekirdeklerin daha yoğun kısımlarında, gaz halindeki moleküller, en 

erken aşamalarında toz taneciklerinin yüzeyleriyle çarpışır, bunlara 

yapışır ve soğuk gaz fazı kimyası fraksiyonlama yoluyla döteryum 

içeren moleküllerin bol miktarda gelişmesine yol açar. Bu çekirdekler 

çöktüğünde yıldız oluşumu meydana gelir ve opak (ikinci) bir hidros-

tatik çekirdek oluşumunu sağlar. Daha fazla düşüş, yerçekimsel potan-

siyel enerjinin serbest bırakılmasına sebep olur ve içteki merkez pro-

tostar çevresindeki bölgelerde ∼100-au'da yoğunluklar ∼108–109 

cm−3'e yükselirken, toz ve gazın biriken kılıfını onlarca veya yüzlerce 
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kelvin sıcaklığa kadar ısıtır (Şekil 5). Sıcaklıklar 100 K'nin üzerine 

çıktıkça, su zengini buz örtüleri süblimleşir, molekülleri gaz fazına 

enjekte eder. Böylece, doymuş kompleks organikler bakımından zen-

gin, yüksek sıcaklık ve yoğunluklarda, sözde sıcak korino bölgelerine 

yol açar. Bunlar, aynı zamanda, jetlerin fırlatılmasını da sağlayan bir 

süreç olan açısal momentumun korunmasına bağlı olarak, proto-

gezegensel disklerin ortaya çıkmasının beklendiği ölçeklerdir. Bu 

aşamalar boyunca yüksek kütleli yıldızların genel fiziksel gelişimi 

daha karmaşık olsa da bazı durumlarda karmaşık organik moleküllerin 

(KOM) mevcut olduğu, yüksek sıcaklıklara sahip ve genişletilmiş 

sıcak çekirdekler de dâhil olmak üzere genel özelliklerin çoğu tanım-

lanabilir. Sıcak malzemenin yüksek kolon yoğunlukları nedeniyle, 

KOM’ların ilk tespitleri genelde bu yüksek kütleli bölgelere doğru 

yapılmıştır. Bu çabalar, yıldız oluşumu sürecinde meydana gelen fi-

ziksel değişikliklerin bir izleyicisi olarak, moleküler astrofiziğin öne-

minin altını çizmektedir. Bu durum, toz taneciklerinin yüzeylerindeki 

moleküllerin donmasını, ortaya çıkan daha karmaşık türlere yol açan 

tanecik yüzeyi kimyasını dışarı akışlı şoklar veya bunların protoplanet 

disklere dâhil edilmesini sağlar. Bunun yanı sıra, bu moleküllerin genç 

yıldızların yakınında veya içinde termal desorpsiyon nedeniyle, çökme 

sırasında gaz fazına salınmasını içerir (Jrgensen ve ark. 2020). 
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Şekil 5. Genç Bir Güneş Tipi Protostarın ve Kimyasının Anahtarı Olan Yapısal 
Bileşenlerinin Şematik Temsili. Karmaşık Organik Moleküllerin, Termal ve Termal 
Olmayan Desorpsiyonun Bir Sonucu Olarak Tüm Bu Bileşenlerde Mevcut Olduğu 
Gözlenmiştir: Protostellar Zarf (kılıf) ve Disk İçinde Küçük ve Büyük Ölçeklerde, 

Disk Yüzeyinde ve Santrifüj Bariyerinde Birikme ile İlgili Şoklarda ve Daha Büyük 
Protostellar Çıkışıyla İlişkili Ölçekler. Diske ve Çıkış Boşluğuna Yakın UV Işıması 
da Kimyanın Düzenlenmesinde Potansiyel Olarak Önemlidir. (Herbst ve van Dis-

hoeck. 2009) 

 

2.1.  Kuyruklu Yıldızlar ve Göktaşları 
 

Güneş sistemi kayıtları hem kimyanın tamamen sıfırlandığına hem de 

yıldızlararası ortamdan miras kaldığına dair kanıtlar göstermektedir. 

Dünya'nın litosferindeki ve göktaşlarındaki temel bolluk modeli, bu 

malzemenin, tüm orjinal yıldızlararası malzemenin buharlaştığı sıcak 

(>1500 K) bir atomik gaz içinde oluştuğunu ve oluşmanın ardından 

gaz soğutulduğunda bir dizi mineralde yoğunlaşmanın izlediğini öne 

sürmektedir (McDonough ve s. Sun. 1995). Bu, tüm güneş sistemi 

materyalleri için geçerli olamaz. Ancak Dünya'nın suyundaki ve as-

lında tüm güneş sistemi suyundaki döteryum zenginleşmesinin, soğuk 

(<30 K) bir kaynağı ifade ettiği ve kuyruklu yıldız bolluklarının, yıl-
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dızlararası ortamınkini takip ettiği görülmektedir (Altwegg ve ark. 

2019). Kendi güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlar ve diğer buzlu 

cisimler, doğum öncesi güneş bulutsusu diskinin soğuk kısmındaki 

kimyaya ve 4,5 milyar yıl önce oluşumlarından bu yana değişim sevi-

yesine en iyi ipuçlarını sağlamaktadır. Rosetta misyonundan 67P/C-G 

kuyrukluyıldızına gidenler de dâhil olmak üzere, kuyruklu yıldız ve 

yıldızlararası bolluklar arasındaki karşılaştırmalar, bazı benzerlikler 

göstermiştir (Mumma ve Charnley. 2011; Drozdovskaya ve ark. 

2019). Kuyrukluyıldızlardaki organik karmaşıklık, tespit edilen en 

basit amino asit olan glisin, 4 veya 5 karbonlu organik moleküller, 

alkanlar, aromatikler ve hatta genç disklerde şimdiye kadar tespit edi-

lenden daha ileri gitmektedir. ALMA ve modern kızılötesi cihazlarla 

incelenebilen Hale-Bopp gibi daha parlak kuyruklu yıldızlar, sudaki 

D/H oranlarının belirlenmesi de dâhil olmak üzere kökenleri hakkında 

daha fazla bilgi sağlayacaktır. İlkel karbonlu göktaşları da zengin bir 

organik bileşime sahiptir, ancak bu envanterin çoğu ya makromolekü-

lerdir ya da sıvı suda reaksiyonlar yoluyla değiştirilir (Alexander ve 

ark. 2007). Bu nedenle, biyolojinin kökenleri ve yıldızlararası ortamda 

soğuk kimya yoluyla üretilen moleküllerin önemi açısından, asteroit 

kuşağında veya ötesinde ortaya çıkan Dünya'ya sağlanan malzeme 

miktarı kilit bir sorudur. 

 

2.2.  Dış gezegenler ve atmosferleri 
 

Moleküllerle genç dış gezegenlerin tespiti: ALMA'nın gizli geze-

genlerin varlığını anlamak için kullanılmasındaki yeni sınır, önce toz 

emisyonu ve ardından derin gaz boşlukları ve boşlukları gösteren CO 
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emisyonundan kaynaklanan kısıtlamalardır (van der Marel ve ark. 

2016). Daha da yakın zamanlarda, kinematik bilgilere dayanan gizli 

gezegenlerin varlığı, ALMA CO emisyon haritalarından derlenmiştir 

(Teague ve ark. 2018; Pinte ve ark. 2018). Şekil 6, ölçülen mükemmel 

hız alanıyla birlikte genel emisyonun (toz ve CO) bir örneğini sağla-

maktadır. Bu konu henüz başlangıç aşamasındadır, ancak potansiyel 

olarak gizli gezegenlerin konumlarını izole etme, H2 gaz basıncına 

benzersiz kısıtlamalar getirme ve düzenli gaz hareketlerinin varlığını 

ortaya çıkarma konusunda umut vadetmektedir. Bu çalışmanın merke-

zi bir yönü, dinamik teorisyenlerle yakın iş birliğidir. Gerçekten de 

disklerdeki toz alt yapılarının zenginliği, 10-100 au mesafede doğru-

dan görüntülemeyle bulunandan daha fazla sayıda dev dış gezegene 

işaret etmektedir. Bu durum, şimdiye kadar görülmemiş bir Jüpiter altı 

kütle gezegen popülasyonunun, bağımsız olarak onaylanması gerekti-

ğini göstermektedir (Zhang ve ark. 2018). Kinematiksel çalışma saf 

moleküler astrofiziktir, ancak ilginç astrokimyasal bağlantılara sahip-

tir. Farklı moleküler izleyiciler, farklı katmanları araştırır ve bu bilgi-

ler, gezegenlerin oluşturulmasıyla doğrudan ilgili materyalin genel 

fiziği ve kimyasını incelemek için kullanılabilir. 
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Şekil 6. HD 163296 Diskinden (D = 101 Adet) 1.3 Mm Toz Emisyonunun Yüksek 
Uzamsal Çözünürlüklü ALMA Görüntüsü, Sol Tarafta Birkaç Toz Halkasını ve 
12CO J = 2-1 Emisyonunu (Orta) Gösteriyor (Isella ve Ark. 2018). Sağ Taraftaki 

Panel, 12CO 2-1'deki H2 Gaz Hızı Alanıdır. (Teague ve Ark. 2019). Mevcut Olduğu 
Tahmin Edilen Gezegenlerin Kaba (Eğimi Kaldırılmamış) Konumları ve Kütleleri, 

Orta Panelin Altında Sarı Daireler Olarak Gösterilmiştir. Yolun Sol Tarafındaki 
Daireler (beyaz/siyah) verilerin açısal çözünürlüğünü temsil eder. 

 
 

Exoplanet (Dış Gezegen) atmosferleri: Süper Dünyalardan mini 

Neptünlere ve Jovian gezegenlere kadar dış gezegen atmosferlerinin 

kimyasal bileşimi ve kökeni, Astrokimya için şüphesiz yeni bir sınır-

dır (Madhusudhan. 2019). Nihai hedeflerden biri, gezegensel atmosfer 

kompozisyonunu, doğum protoplanet diskindeki oluşum geçmişiyle 

ilişkilendirmektir. Bir yandan, disk yarıçapı ile değişen C/O oranı, 

oluşum konumu için böyle bir son da sağlayabilir (Şekil 7). Bununla 

birlikte, disk ve gaz+tozdan olgun bir gezegene giden yol uzundur, 

ayrıca her biri önemli belirsizlikler içeren birçok adım içerir (Cridland 

ve ark. 2019). Örneğin, dev bir gezegen atmosferindeki ağır element-

ler (H ve He dışındaki) çoğunlukla gazdan mı yoksa buzlu çakıllarla 

mı taşınıyor? Göç geçmişi sonucu nasıl etkiler? Peki ya toz tuzakları? 
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Tek tek molekül bolluklarının, yalnızca genel C/O, C/N, O/H vb. bol-

luk oranları korunarak dev gezegen atmosferlerinde tamamen sıfırla-

nacağı da açıktır. Atmosfer malzemesinin bir kısmı gezegensel çekir-

dek için çevrilirse, bunlar bile etkilenebilir. 
 

 
 

Şekil 7. Sol: Disk Yarıçapının Bir Fonksiyonu Olarak Gaz ve Buzdaki Orta Düzlem 
C/O Oranları, H2O, CO2 ve CO Kar Çizgilerinde Meydana Gelen Büyük Adımlar. 
Buz Oksijenden Zengindir, Gaz ise Yüksek C/O'ya Sahiptir Ancak Genel Olarak 
Karbon ve Oksijen Bakımından Tükenmiştir. Sağda: TW Hya Diski (Bosman ve 

Banzatti. 2019).  
 

Kayalık dış gezegenler: Kayalık karasal gezegenlerin atmosferlerinin 

daha da karmaşık bir geçmişi olabilir. Su kar çizgisinin çok dışında, 

gezegenler büyük ölçüde, kabaca yarı kaya ve yarı buzdan oluşan ge-

zegen küçüklerinden oluşur. Bu gezegenler içe doğru hareket ettiğin-

de, su sıvı hale gelir ve okyanus gezegenleri veya su dünyaları ile so-

nuçlanır. Kar çizgisinin içinde, gezegenlerin genellikle çok kuru oldu-

ğu düşünülüyor. Karasal dış gezegenlerin atmosferik bileşimini hesap-

lama işlemi, dev dış gezegenlerin atmosferik bileşimini hesaplamaktan 

çok daha karmaşıktır (Kaltenegger, 2017). Bu ışıkta, kuyruklu yıldız 

malzemesi ve Güneş'te görülen karbon içeriğinin çok altında olan 

Dünya'nın karbon içeriğinde, merkezi bir belirsizlik yatmaktadır. Bu 
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durum, Güneş öncesi bulutsunun (nebula) içindeki birkaç au’da, Dün-

ya'nın gezegensel yapı taşlarında ve daha genel olarak disklerde ana 

karbon taşıyıcılarının (ve nitrojenin) kaybına işaret etmektedir. Ayrı-

ca, karasal dünyaların oluşum sürecinin her aşamasında etkin olan 

birçok ek sürecin ve ardından yaşayan aktif bir gezegende milyarlarca 

yıllık evrimin dikkate alınmasını gerektirir (Gail ve Trieloff. 2017). 

Bununla birlikte, genç gezegene su ve organik madde sağlayabilen 

67P/C-G gibi kuyruklu yıldızlar da dâhil olmak üzere, geç oluşum 

aşamalarındaki (buzlu) gezegen küçüklerinin etkileriyle ikincil bir 

atmosfer oluşturulabilir. Güneş sisteminin mimarisi göz önüne alındı-

ğında, kuyruklu yıldız oluşum bölgelerinden gelen önemli kütlenin 

Dünya'ya getirilip getirilemeyeceği açık değildir (van Dishoeck ve 

ark. 2014). Bununla birlikte, dev gezegenler göç etmiş olabilir. 

67P'nin soylu gaz analizleri, su olmasa bile organik materyalin çoğu-

nun, bazı kuyrukluyıldızlardan genç Dünya'ya tedariki ile tutarlıdır 

(Marty ve ark. 2017). Bu organiklerin hayatta kalması, küçük gezegen 

boyutuna ve çarpma hızına ve uçucu maddenin belki de ana gövde 

üzerindeki koruyucu bir katmanla korunup korunamayacağına bağlı-

dır. Eğer yapılırsa, gerçekten de yıldızlararası moleküller ile yeni ge-

zegenlerde yaşamın yapı taşları arasında doğrudan bir bağlantı olacak-

tır. 

3. FRAKSİYONASYON 

 

Yıldızlararası ortamın (YAO), fizik ve kimyasını incelemenin önemli 

araçlarından biri, belirli türlerin daha az bulunan izotopologlarını he-

deflemektir. Bu, ana izotopolog için optik olarak kalın olsa da daha 
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düşük kolon yoğunluğu nedeniyle nadir izotopologlar için optik olarak 

ince olabilen geçişleri bulmakta yararlı olabilir. Bununla birlikte, ast-

rokimyasal bir bakış açısından, YAO’daki birçok moleküler tür için, 

izotop oranlarının (D/H, 12C/13C veya 14N/15N) kolon yoğunluğu ola-

rak ölçüldüğü de iyi bilinmektedir. Ortam, YAO’larda yerel koşulları 

temsil eden element bolluklarından önemli ölçüde farklıdır. İzotopik 

fraksiyonlama olarak adlandırılan bu varyasyonlar, yerel YAO izoto-

pik oranına kıyasla, daha nadir izotopologların artmaları veya tüken-

meleri olabilir. Güneş Sisteminde, farklı cisimlerde ve materyallerde 

izotopik kompozisyonlarda da önemli farklılıklar görülür. Bu varyas-

yonlar, Güneş Sisteminin ilk aşamalarında, izotopik parçalanmanın 

ardındaki farklı fiziksel ve kimyasal süreçlerin ayrıntılı bir şekilde 

anlaşılmasına, şu anda gözlemlediğimiz şekliyle yıldız ve gezegen 

oluşumu ile ilişkisine ve kökenine ışık tutabilir. YAO'da bir dizi işlem 

izotopik fraksiyonlaşmaya yol açabilir. CO ve N2 gibi yaygın türler 

için, ana izotopologların yüksek bolluğu ve dolayısıyla geçişlerinin 

frekanslarındaki opaklık, bu türlerin foto ayrışmaya karşı kendi kendi-

lerini korumalarına neden olur. Fakat daha nadir izotopologlar daha 

büyük kolonlar üzerinde foto ayrışmaya uğrayabilir. Bu izotop seçici 

foto ayrışmanın bir sonucu olarak, CO ve N2 için, atomik gaz daha 

nadir izotopta (13C, 15N, vb.) zenginleşirken, derinlik veya yok olma 

arttıkça daha nadir izotopik varyantta moleküler taşıyıcı tükenir 

(12CO, 12C/13C oranına kıyasla 13CO'dan daha bol hale gelir, 14N2, 

14N/15N oranına kıyasla 15N,14N'den daha bol olur). Kesin kimyasal 

ağlara bağlı olarak hem moleküler hem de atomik izotopik türler diğer 

gaz türlerine ve muhtemelen katılara taşınabilir (Lyons ve Young. 
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2005; Furuya ve Aikawa. 2018). Bu işlemlerin verimliliği, doğal ola-

rak, gelen radyasyonun gücüne, spektral şekline ve aynı zamanda or-

tamdaki fiziksel koşullara (materyalin dağılımı ve tanecikler tarafın-

dan korunmaya) bağlıdır. Bulutun derinliklerinde, kimyasal fraksiyon-

lama daha belirgin bir rol oynayabilir. Klasik bir örnek, izotop deği-

şim reaksiyonu aracılığıyla H ve D arasındaki dengedir: 

H3
+ + HD ↔ H2D+ + H2 

Ön çekirdeklerin düşük sıcaklıklarında, yukarıdaki reaksiyonun ekzo-

termikliği, HD döteryumunun H2D
+'ya doğru ilerlemesine neden olur. 

Bu durum, H3
+'e göre daha fazla hale gelmektedir. AsH3

+, YAO'daki 

birçok gaz fazı kimyasal ağ için anahtar bileşenlerden biridir, gelişmiş 

döteryumu daha sonra HCO+ ve N2H
+ gibi bir dizi başka yaygın türe 

taşınabilir ve döteryumlanmış izotopologlarının bolluğunu arttırır. 

Yukarıdaki reaksiyon, tane yüzeylerinde oluşan türler için D/H oranla-

rının belirlenmesinde de önemli bir role sahiptir: Yıldız oluşum bölge-

lerindeki atomik H veya D'nin ana kaynağı, H3
+ veya H2D

+'nın elekt-

ronlarla ayrıştırılarak yeniden birleştirilmesidir. Bu nedenle H2D
+ 'nın 

fazla bolluğu, düşük sıcaklıklarda gazda artmış bir atomik D/H oranı-

na neden olur ve bu, nötr türlerin hidrojenasyonu yoluyla taneciklerde 

oluşan moleküllere aktarılabilir (Tielens. 1983). Bu deuterasyon sü-

reçlerinin etkinliği, sıcaklık, H3
+ ve H2D

+'nın ana yok edicisi olarak 

görev yapan CO gibi türlerin donması ve türlerin orto-para oranları 

gibi bir dizi faktöre bağlıdır (Sipilä ve ark. 2015).  
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3.1.  Su 

 

Belki de yıldız oluşum bölgelerindeki parçalanma ve Güneş Sistemi 

ile olan bağlantıdaki en iyi bilinen tartışma, Güneş Sistemi gövdeleri-

ne ve yıldız oluşum bölgelerine kıyasla Dünya suyunun kökeni ve 

döteryum izotopik bileşimi ile ilgilidir. Dünya okyanuslarında 1,5× 

10−4'lük D/H oranının (Robert ve ark. 2000), 1,5-2,0×10−5 kozmik 

D/H oranına (Prodanovi´c ve ark. 2010) kıyasla arttığı uzun zamandır 

bilinmektedir. Ayrıca, kuyruklu yıldızlar ve göktaşları dahil olmak 

üzere bir dizi başka Güneş Sistemi gövdesinin de gelişmiş D/H oranla-

rı gösterdiği bilinmektedir. Astrokimyasal bakış açısı, suyun ne zaman 

oluştuğu ve proto-gezegensel diskte buzlar olarak sona ermeden önce 

ne kadar işlemin gerçekleştiğidir. Döteryum kimyasının ayrıntılı mo-

delleri aracılığıyla Cleeves ve ark. (2014) ve Furuya ve ark. (2017) 

tarafından, döteryumlanmış su oluşumunun diskte verimsiz olduğu ve 

bunun yerine önceki aşamalardan önemli bir değişiklik olmaksızın 

kendisine miras kaldığı belirtmiştir. Bu sonuçlar hem kendi Güneş 

Sistemimizde hem de diğer gezegen sistemlerinde, suyun kaynağı için 

ön-kavisli kimyanın önemini vurgulamaktadır. Yıldızların oluştuğu 

bölgelerde bulunan su döteryumuna ilişkin bilgi, büyük ölçüde uzak 

IR ve (alt) milimetre dalga boylarındaki gaz fazı gözlemlerinden gelir. 

Genel olarak, su buzunun sütun yoğunlukları, yıldız öncesi ve ön yıl-

dız çekirdeklerine doğru büyüktür ve buzun katı hal özellikleri, IR 

dalga boylarında kolaylıkla incelenebilir. Bununla birlikte, döteryum-

lanmış suyun, HDO'nun karşılık gelen katı hal özelliklerinin, duyarlı-

lık ve daha belirgin türlerle örtüşmesi nedeniyle ayrıştırılması zordur 
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ve güneş tipi protostarlara yönelik yalnızca geçici tespitler bildirilmiş-

tir ((Dartois ve ark. 2003; Aikawa ve ark. 2012). Herschel, özellikle 

HIFI (Uzak Kızılötesi için Heterodin Enstrümanı) cihazı ile gazlı su-

yun güneş tipi protostarların etrafındaki dağılımı hakkında önemli 

bilgiler sağladı. Bu gözlemler, büyük ölçeklerdeki ilk yıldız zarfların-

da (kılıf) ve soğuk ön çekirdeklerde gaz fazında küçük miktarlarda su 

bulunduğunu göstermiştir (Mottram ve ark. 2013; Caselli ve ark. 

2010). Gaz fazındaki su bolluğu düşük kalmaktadır. Ancak yine de 

kolon yoğunlukları, aynı bölgelerden HDO emisyonunun birkaç kay-

nak için tahmin edilebilmesi açısından yeterince yüksektir. Bu bölge-

lerde, HDO/H2O oranı düşük sıcaklıklarda gaz fazı kimyası ile belir-

lenir ve ∼%1 ile %20 arasında değişiklik gösterir (Liu ve ark. 2011). 

Tek çanak ve Herschel ölçümleri kullanılarak merkezi protostarın ya-

kınındaki sıcak bölgelerde süblimleşen su buzlarının D/H oranlarının 

türetilmesi daha sorunludur. Bu bölgeler, bu tür gözlemlerin büyük 

ışınlarında, yoğun şekilde seyreltilmiştir. Işın içindeki çoklu (kısıt-

lanmamış) fiziksel bileşenlerin ayrılmasının yanı sıra hem tozun hem 

de bazı belirgin hatların küçük ölçeklerde optik olarak kalın hale gel-

mesi sonucu, emisyonun ışınımsal aktarım modelleri karmaşık bir hal 

almıştır (Visser ve ark. 2013). Alternatif olarak, daha az miktarda izo-

topologların çizgilerinin interferometrik çalışmaları, suyun sütun yo-

ğunluklarını yayan bölgelerin fizikleri açısından nispeten homojendir. 

LTE (Local Thermodynamic Equilibrium)’nin yüksek yoğunluğa sa-

hip olması karşılaştırılabilir ölçeklerde yakınlaştırmayı ve sınırlamayı 

mümkün kılar. Bu şekilde, HDO/H2O oranlarının tahminleri %0,1 
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mertebesinde tipik Sınıf 0 sıcak korinolar için türetilmiştir (Taquet ve 

ark. 2013).  

Suyun D/H oranlarına ilişkin çalışmalar, farklı koşullar altında oluşu-

muyla ilgili çalışmalar için ilginç bir potansiyel gösterse de numunele-

rin hala nispeten küçük olduğu unutulmamalıdır. Potansiyel çevresel 

bağımlılığın HDO/H2O oranlarının daha izole çekirdeklerde bulunan 

üç protostarına doğru bir örneği, Jensen ve arkadaşları (2019), tarafın-

dan yapılan son ölçümlerde görülmektedir. (Şekil 8).  

 

Şekil 8. HDO/H2O Bolluğu (Sol Eksen) ve D/H Oranı Ölçümleri, Oort Bulutu ve 
Jüpiter Ailesi Kuyruklu Yıldızlarının Yanı Sıra Kümelenmiş Olarak Oluşan Ön 

Yıldızlara Doğru İstatistikler İçin Düzeltildi (Yani Eşdeğer Hidrojen Atomlarının 
Sayısı Hesaba Katıldığında; Sağ Eksen) ve Daha İzole Bölgeler. İki Protostar Grubu, 
HDO/H2O Oranlarında, Kuyrukluyıldızlarınkine Daha Yakın Kümelenmiş Bölgeler-
den Gelen Protostarların Oranları ile 2–4 Kat Bir Fark Göstermektedir. Bu Farklılık-
lar, Ön Yıldızların Ebeveyn Ortamlarındaki Koşulları Yansıtabilir ve Güneş'in Oluş-
tuğu Ortamlar için Bir Teşhis Sağlayabilir (Jensen ve Ark. 2019). Kısaltma: SMOW, 

Standart Ortalama Okyanus Suyu. 

 

Bu kaynaklar için HDO/H2O oranları, daha fazla kümelenmiş bölge-

lerde bulunan klasik sıcak genç yıldızlar için olanlara kıyasla, 2–4 



 

30 KİMYA ARAŞTIRMALARI 

faktörlerine göre oldukça tutarlıdır ve daha yüksektir. Bu farklılıklar, 

ortaya çıktıkları ortamdaki fiziği, daha soğuk ortamlarda oluşan veya 

bunlar aracılığıyla daha yavaş gelişen daha izole çekirdeklerle yansı-

tabilir. Bununla birlikte, bu etkileri tamamen çözmek için, iyi çalışıl-

mış kaynakların örneklerini diğer bölgelere genişletmek ve (zamansal) 

protostellar kimyasal evrimin diğer izleyicileriyle karşılaştırmak açık-

ça gereklidir. 

 

3.2.  Karmaşık Organikler 

 

Karmaşık organik moleküller (KOM’lar) izotopik oranlarının karakte-

rizasyonu, yıldız oluşum bölgelerindeki astrokimyaya da önemli bilgi-

ler sağlar. ALMA bantları boyunca iyi bağıl kalibrasyon ve herhangi 

bir KOM izotopologunun bu bölgelerde tipik olarak gösterdiği geçiş-

lerin sayısı, izotopologlar yüksek yoğunluklu ortamda bir arada bulu-

nursa, göreceli bollukları ve dolayısıyla fraksiyonasyon seviyelerini 

türetmeyi mümkün kılar. Döteryumlanmış metanolün ilk yıldızlararası 

tespitleri Orion KL bölgesine doğru hem CH3OD hem de CH2DOH 

için IRAM 30-m teleskopu ile elde edilmiştir (Jacq ve ark. 1993). Ya-

kın zamanda PdBI ve Herschel ile izlendiği gibi metanolün döteryum 

fraksiyonasyonu, kompakt çıkıntıya doğru %0,5-0,6 ve sıcak çekirde-

ğe doğru %0,4'ten düşüktür (Neill ve ark. 2013). Döteryumlanmış 

metil format da ilk olarak YAO'da Orion KL'ye doğru 30 metrelik 

teleskopla, CH3OCDO yalnızca geçici olarak ancak CH2DOCHO sağ-

lam bir şekilde ve her ikisi de bölgedeki bazı varyasyonlarla ∼%4 

döteryum fraksiyonasyonu ile tespit edilmiştir (Coudert ve ark. 2013). 

Metanol ve metil formatın farklı döterasyon seviyeleri, birincisinin, 
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ikincisinden daha erken aşamalarda oluştuğunu gösterebilir. Döteras-

yon derecesi, yüksek kütleli yıldız oluşum bölgeleri ile karşılaştırıldı-

ğında, erken ölçümlerin yanı sıra çift ve üçlü döteryumlanmış varyant-

ların tespitlerinde görüldüğü gibi IRAS 16293-2422 gibi düşük kütleli 

protostarlara karşı çok daha yüksektir (van Dishoeck ve ark. 1995). Bu 

kaynağın iki ana bileşenine doğru, PILS anketi D/H oranlarının siste-

matik envanterlerinin yanı sıra KOM'lar için 12C/13C oranlarının bazı 

tahminlerini sağlamıştır (Manigand ve ark. 2020). Bazı türler için D/H 

oranları %5-8 kadar yüksek olabilir, bu da bazı durumlarda istatistik-

lere bağlı olarak %20'ye kadar çıkan ana izotopologlara göre döter-

yumlanmış izotopologların bolluğuna dönüşür. 

SONUÇ  

Kimya, Evren evriminin birçok yönünü özellikle de yıldız oluşumunu 

kontrol etmektedir. Ayrıca moleküler çizgi geçiş gözlemlerinin, sayı 

yoğunluklarının, sıcaklıkların ve gaz dinamiklerinin belirlenmesi için 

güçlü fizik problarına sahip olduğu da bilinmektedir. Kimyanın çoğu, 

karasal laboratuvarlarda deneyimlenenden çok daha düşük sıcaklıklar-

da, basınçlarda ve bir milyon yıla kadar ölçeklerde meydana gelmek-

tedir. Bununla birlikte, önemli süreçleri anlamak ve anahtar reaksiyon 

hızı katsayılarını sağlamak için laboratuvar deneylerine acilen ihtiyaç 

vardır. Bunlar arasında protonlanmış moleküllerin, özellikle büyük 

organik moleküllerin elektronlarla ayrışarak rekombinasyonu vardır. 

UV fotonlarının ve kozmik ışın parçacıklarının gazla etkileşimi, kim-

yasal reaksiyonların doğada ağırlıklı olarak nötr olduğu anlamına ge-

lir; bu tür işlemler döteryumlanmış türlerde tespit edilen muazzam 
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izotop artışlarına katkıda bulunur. Bununla birlikte, yıldızlararası or-

tamın (YAO) kimyası, gaz fazı ile sınırlı değildir. Taneciklerin buzlu 

mantolarının içindeki ve üzerindeki reaksiyonlar, şu anda çok az anla-

şılıyor olsa da yıldız oluşumunda, karmaşık organik moleküllerin olu-

şumu için kritik görünmektedir. Fotonların, yüksek enerjili elektronla-

rın ve kozmik ışın protonlarının su buzunun, YAO'da mevcut olduğu 

düşünülen, karışık ve katmanlı buzlarla etkileşime girdiği mekanizma-

ları daha iyi anlamak için önemli çalışmalar yapılmalıdır. Buzda reak-

tif radikaller ve iyonlar yaratabilen buz moleküllerinin ayrışması, 

özellikle iyonların izleyebileceği reaktif yollar ve bu radikallerin ve 

ebeveynlerinin desorpsiyonu arasındaki rekabet konusunda belirsizlik 

devam etmektedir. Bağlanma enerjileri ve difüzyon engelleri, buzdaki 

materyalin hareketliliğini ve reaktivitesini kontrol eder ve ilgili zaman 

ölçeklerinin bu parametrelere üstel bağımlılığı göz önüne alındığında, 

açık bir belirsizlik kaynağıdır. Birçok tane yüzey kimyası modeli, gaz 

fazı kimyası ile aynı enerjiyi ve sonuçları varsayar. Negatif yüklü ta-

necik yüzeylerindeki moleküler iyonların ayrıştırıcı rekombinasyonu 

buna bir örnektir. Mevcut kimyasal kinetik modeller, birkaç bin gaz 

fazı reaksiyonu ve yalnızca birkaç yüz yüzey reaksiyonu içerir. Ener-

jik etkileşimlerin yüzey katmanından ziyade burada meydana geldiği 

ve binlerce olmasa da yüzlerce buz reaksiyonunun dâhil edilmesi ge-

rektiği düşünüldüğünde, yığın buzdaki kimyanın daha kapsamlı bir 

şekilde ele alınması gerekmektedir. Laboratuvardan, göktaşlarının 

bileşiminden ve Stardust kuyruklu yıldızının geri dönüş görevinden 

elde edilen kanıtlar, birçok amino asit ve nükleobaz da dahil olmak 
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üzere karmaşık moleküllerin, yıldızlararası bulutlarda bulunanlara 

benzer koşullar altında kolayca oluşturulabileceğini göstermektedir. 

Astrokimyasal modellerin geliştirilebilmesi için gözlemsel olarak sap-

tanmış organik moleküllerin oluşum ve bozunma tepkimelerinin hız 

sabitlerinin deneysel veya teorik olarak büyük bir doğruluk düzeyinde 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu alanda son çalışmalar, gaz fazında 

düşük sıcaklıklarda nötr-nötr tepkimelerin kuramsal kısmı, dissosiyatif 

tekrar birleşmelerin dallanma oranları ve farklı radyasyon alanlarına 

maruz kalan moleküllerin fotodissosiyasyon derecelerinin ölçümleri 

üzerine odaklanmıştır. Astrokimyasal modellerin gözlemsel verilerle 

birlikte geliştirilmesi ve elde edilen sonuçların gözlemsel sonuçlarla 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu açıdan gözlemsel verilere duyulan 

gereksinim devam etmektedir. Özellikle uzaydaki kompleks molekül-

lerin ve organik maddelerin çalışılabilmesi için yüksek çözünürlüklü 

tayf verileri gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Ülkemizde tekstil sektörü hızlı bir gelişme göstermektedir. Tüketime 

sunulan tekstil ürünlerinin de kaliteleri artarak çeşitlenmektedir. 

Kumaşların kalitelerini belirleyen faktörlerden biri şüphesiz 

buruşmazlık bitim işlemidir. Bu işlem giysi yapımında kullanılan 

kumaşlarda aranılan bir özelliktir. Çünkü giysi olarak kullanılacak 

olan kumaşın insan vücuduna uygunluğu, yıkama kolaylığı, kuruması 

ve kolay ütülenebilir olması çok önemlidir. 

Kumaşların buruşmazlık özelliklerinin geliştirilmesi için yapılan 

çalışmalar yirminci yüzyılın ilk yıllarına dayanmaktadır. Çalışmaların 

çoğunda buruşmazlık bitim işleminde kullanılan kimyasalların 

kumaşta mukavemet kaybına sebep olduğu öne sürülmüştür. Bu 

yüzden yapılan birçok çalışma kumaşın mukavemetini arttırmak 

üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca buruşmazlık bitim işlemlerinde 

kullanılan N-metilol içeren kimyasal maddeler, kullanım esnasında ve 

sonrasında serbest formaldehit açığa çıkararak insan sağlığını 

tehlikeye sokmaktadır. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve 

ekolojik olamayan formaldehit yerine kullanılabilecek farklı maddeler 

üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Açığa çıkan formaldehit oranının 

düşük olduğu veya daha az formaldehit oluşumu içeren bitim işlemi 

kimyasalları üzerinde çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar hala devam 

etmektedir. 
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Son yıllarda kumaşlara uygulanan buruşmazlık aprelerinde yapılan 

çalışmalar silikon emülsiyonları üzerinde yoğunlaşmıştır. Silikon 

emülsiyonları hem ekolojik hem de formaldehit açığa çıkarmadığı için 

son zamanlarda buruşmazlık bitim işlemlerinde çok tercih 

edilmektedir. 

1. SİLİKONLAR 

1.1.  Silikonların Tanımı ve Yapısı 
 

Silikon kelimesi Si-O-Si ve Si-C bağını içeren tüm monomer ve 

polimer organik yapıları belirlemek için kullanılır. İnorganik 

polimerler arasında önemli bir yere sahip olan silikonlar ticari açıdan 

çok önemli olup çok sayıda çalışma mevcuttur. Silikonların 

yapısından dolayı çok fazla uygulama alanı bulunmaktadır. 

Silisyumun en az bir değerlik elektron sayısının oksijen atomlarına 

bağlanmasıyla oluşan polimer yapılara silikon denir. Değerlik 

elektronları organik grup ile doyurulmuştur. Aşağıdaki şekilde en 

basit polimer yapılı silikon bileşiğinin yapısı gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 1. Silikon Bileşiği (Serin, 2006) 

Silikonların yapısında bulunan Si-O-Si yapısı, moleküle stabilite ve 

oksidasyona dayanıklılık gibi özellikler sağlar. Örneğin; organik metil 

ya da fenil grupları içeren silikon bileşikleri kumaşa uygulandığında 
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su iticilik ve esneklik gibi özellikler kazandırır. Silikonlar yapısından 

dolayı çok farklı modifiye bileşikler haline dönüştürülebildiğinden 

kullanım kolaylığı sağlar. Polimer bileşikler arasında en esnek yapıya 

sahiptir.  

 

 

Şekil 2. Polidimetilsiloksanın Yapısı (Serin, 2006) 

 

Si-O arasındaki açının değeri 1.64 Aº dur ve organik bileşiklerde 

bulunan C-C arasındaki bağ açısı değerinden daha uzundur. Oksijen 

atomları yüksüzdür ve iki değerlik elektronuna ihtiyaç duyar. Si-O-Si 

bağ açısı 143º dir ve bilinen tetrahedral açısından (110º) daha fazladır. 

Bu özellikler sayesinde zincirin dinamik esnekliğini artmaktadır 

(Serin, 2006). 

1.2.  Silikonların Sentezi 
 

Elemental silisyum elde edildikten sonra silikonunun elde edilme 

reaksiyonu gerçekleştirilir. Silikonun elde edilmesi silikanın yüksek 

sıcaklıkta indirgenmesiyle gerçekleşir. 

 
Şekil 3. Elementel Silikon Eldesi (Dacula, 1999) 

Elde edilen silisyum aşağıdaki reaksiyon ile SiCl4’ e çevrilir. 
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Şekil 4. SiCl4 Eldesi (Serin, 2006) 

 

Organosilanları oluşturmak için SiCl4 grignard reaksiyonu yapar. Bu 

reaksiyon elementel silisyumdan çıkarak yapılır ve Rochow Prosesi 

olarak bilinir (O’Lenick ve Siltech, 2009).  

 

Şekil 5. Organosilan Oluşum Reaksiyonu (Dacula, 1999) 

 

R2SiCl2’nin hidrolizi ile [-SiR2O-] tekrarlayan monomerler oluşur. 
 

 

Şekil 6. Silikonların Sentezi (Seyfert, 2001) 

Polimer zinciri trimetil grubunun zincirin sonuna eklenmesiyle 

uzamaya devam eder. Silikonun yüksek viskoziteye sahip olmasının 

sebebi zincirin uzamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; [-

Si(CH3)2O-] polidimetilsiloksan olarak adlandırılır ve tekrarlayan 
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birimlerden oluşur. Silisyum atomunda bulunan organik ve reaktif 

gruplar, silikon farklı bir yapıya sahip olmasına ve fonksiyonlarını 

artırmaya yöneliktir. 

1.3.  Silikonların Tekstil Terbiyesindeki Yeri 
 

Silikonların kimyasal yapısı değişik modifiye silikonların elde 

edilmesine olanak tanır. Bu modifiye silikonlar tekstil terbiyesinde 

çok fazla alanda kullanılmaktadır. Modifiye silikonlar yumuşatıcı 

madde, su iticilik, hidrofilliği arttırıcı, kir itici, köpük kesici, 

antistatik, kaplama, yünlerde keçeleşmezlik maddesi olarak 

kullanılmaktadır. Silikonlarla yapılan terbiye işlemlerinde silikon 

çözeltisinin kumaş üzerine aplikasyonu yapılır ve kurutma veya 

kondenzasyon sonrası orada katı, yüksek moleküllü şekle 

dönüştürülür. Bu işlem için silikon bileşiklerinde Si-H, Si-OH ve Si-

OR grupları görev yaparlar. Bunlar genellikle kondenzasyon işlemi 

sırasında diğer silikon grupları ile birleşir veya başka organik 

maddelerin gruplarıyla bağ yaparlar. Örneğin; pamuklu mamüllerde 

selülozun yapısında bulunan -OH grubu ile reaksiyona girerler. 

 

 

 
Şekil 7. Silikonların Selüloza Bağlanması (Delgado, 2016) 
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1.4.  Tekstil Sektöründe Önem Taşıyan Silikonlar 

 

Tekstil sektöründe önem taşıyan silikonları dört grupta inceleyebiliriz. 

Bunlar reaktif olmayan silikonlar, konvansiyonel reaktif silikonlar, 

organoreaktif silikonlar ve silikon elastomerler olmak üzere dört 

grupta inceleyebiliriz.  

Reaktif olmayan silikonlar tekstil piyasasında silikon yağı olarak 

kullanılan polidimetilsiloksandır. Polidimetilsiloksanın yüksek 

molekül ağırlığında ve düşük sıcaklıklarda dahi esnek bir yapıya 

sahiptir. Bu durum onun diğer kimyasallarla etkileşme isteğinin 

azlığından kaynaklanmaktadır. Isıya karşı dayanıklılığı yüksektir. Bu 

özelliği sayesinde endüstriyel dikiş makinalarında iplik yağlama 

maddesi olarak kullanılabilmektedir. Modifiye edilerek çok geniş bir 

alanda kullanılmaktadır. Reaktif olamayan silikonlar dikiş ipliği 

kayganlaştırma maddesi, dikiş kolaylığı sağlayıcı madde, su itici 

madde, köpük kesici, buruşmazlık kimyasalı ve mukavemet arttırıcı 

olarak kullanılabilirler. 

Silanol fonksiyonel gurupları ile modifiye edilmiş dimetil silikonlar 

konvansiyonel reaktif silikon olarak adlandırılır. Konvansiyonel 

silikonlar su ve katalizör ortamında hidroliz reaksiyonu 

gerçekleştirerek silanol gruplarını oluştururlar. Silanol grupları da 

kondenzasyon esnasında oksijen sayesinde birbirlerine bağlanarak 

suda çözülmeyen bir yapı oluştururlar. Yapıda yer alan suyu 

sevmeyen metil gruplarının kumaş yüzeyinden dışarıya doğru 

yönelmesiyle hidrofobik etki oluşur. Konvansiyonel reaktif silikonlar 
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kumaşa yumuşaklık, su itici, dolgunluk, stabilite, dikiş kolaylığı, 

elastikiyet gibi özellikler kazandırır. 

Fonksiyonel gruplarla modifiye edilmiş polisiloksanlara organoreaktif 

silikonlar denir. Organoreaktif silikonlar yapısındaki fonksiyonel 

gruplar sayesinde kumaşa çok farklı özellikler kazandırırlar. 

Polidimetilsiloksanın fonksiyonel gruplarla modifiye edilip bu 

yapıdaki çeşitli reaktif gruplar silikon molekülüne bağlanmaktadır. 

Reaktif gruplar yardımıyla dimetilpolisilioksandaki bazı metil 

gruplarının yerine alkil, fenil, amino, merkapto, triflor propil, 

karboksil, polialkileoksit ve epoksi grubu gibi gruplar gelmektedir. Bu 

gruplar sayesinde kumaşlara bazı özellikler kazandırılmaktadır. 

Yumuşaklık, hidrofillik, keçeleşmezlik, buruşmazlık, kayganlık, 

antistatik ve kir itici gibi özellikler bu kazanımlar arasındadır. 
 

 

Şekil 8. Organoreaktif Silikonların Genel Yapısı (Zia, 2019) 

Silikon elastomerler üç boyutlu yapıya sahip olması sebebiyle tekstil 

ürünlerine önemli özellikler kazandırmaktadır. Her bir molekülün 

reaktif bağ yapıcı uç gruplara sahip olması silikon elastomerlerin üç 

boyutlu ağ yapısına sahip olmasına olanak tanır. Bu gruplar; hidroksil 

(-OH) ve vinil grupları (-CH=CH)dır. Silikon elastomerlerde reaktif 

bağ yapıcı gruplar; metil hidrojen silioksanlar, tri ve tetra 
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alkoksisilanlar, triamin silanlar silikon elastomerlerde reaktif bağ 

yapıcı gruplardır.  

Silikon elastomerler özellikle kumaşların tuşe özelliklerini 

geliştirmede kullanılırlar. Elastomer özelliği kumaşa dolgunluk, 

sıçrama özelliği verir ve kumaşın elastikiyetini arttırır. İyi bir 

hidrofobik özellik sağlarken hava geçirgenliğinde problem teşkil 

etmez. Silikon elastomerler kumaşların kullanımı esnasında kolay 

ütüleme sağlarlar ve onların buruşmazlık açısını arttırırlar.  

1.5.  Silikon Emülsiyonları 
 

Piyasada satışa sunulan silikon yağları suda çözünmediğinden bu 

yağların emülsiyon formu yaygındır. Silikon emülsiyonları genellikle 

su, silikon yağı stabilizatörler ve koruyucu maddeleri içerirler. Silikon 

emülsiyonlarını oluşturabilmek için genellikle noniyonik emülgatörler 

kullanılır.  

Emülgatörler, aynı molekülde hem hidrofilik hem de lipofilik gruplar 

içermektedirler. HLB değeri Hidrofilik grupların lipofilik gruplara 

oranıdır. HLB değeri emülgatörlerin hareket ve performaslarının 

tayininde yardımcı olmaktadır. Her yağın bir HLB değeri vardır. 

Örneğin bir yağı emülsiye etmek istersek kullanılması gereken 

emülgatör veya emülgatör karışımının HLB değeri 7±1 olması 

gerekir. Bu sebeple emülgatör seçimine başlamadan önce emülsiye 

etmek istediğimiz fazın HLB değerini bilmemiz gerekir. 
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1.6.  Silikon Emülsiyonlarının Sınıflandırılması 
 

Silikon emülsiyonları, partikül boyutuna bağlı olarak üç gruba ayrılır. 

Bunlar makro, mikro ve nano silikon emülsiyonlarıdır. Mikro 

emülsiyonlar 50 nm’den küçük partikül boyutuna sahip 

emülsiyonlardır. Bunlar kumaşa uygulandığında bir iç yumuşaklık 

meydana getirirler. Makro emülsiyonların partikül boyutu 120 nm’den 

büyüktür ve bu emülsiyonlar kumaş yüzeyini kaplayarak yüzeysel bir 

yumuşaklık sağlarlar. Bunun yanı sıra kumaşa birçok özellik 

kazandırırlar. Bunlar dökümlülük, kırışma dayanımı, aşınma 

dayanımı, yırtılma mukavemeti, elastikiyet ve kolay dikilebilirliktir. 

Nano silikon emülsiyonları ise mikro silikon emülsiyonları gibi 

kumaşa iyi bir iç yumuşaklık özelliği kazandırmaktadır (Beşen ve 

Balcı, 2017). 

Silikon emülsiyonları hidrofobik madde, kaplama kimyasalı, köpük 

kesici madde ve elastomerik olarak da kullanılmaktadır. Silikon 

emülsiyonu kumaşta bulunan lif yüzeyine doğru hareket eder ve lif 

yüzeyinde dağılır. Emülsiyon damlacıklara ayrılırken kumaş 

yüzeyinde ince bir silikon film tabakası oluşturur. Oluşan bu silikon 

filmi kumaşta bulunan lifler arasındaki sürtünmeyi azaltırken liflerin 

hareketliliğini arttırır.  
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2. BURUŞMAZLIK BİTİM İŞLEMLERİ 

2.1.  Buruşmanın Tanımı 
 

Liflerin yapısında dengeli bir şekilde duran kristalitler, mikro ve 

makro fibriller vardır. Bahsedilen bu yapılara dışarıdan bir kuvvet etki 

ettirildiğinde birbirlerine doğru kayar ve yeni bir denge meydana 

getirirler. Bu kuvvet ortadan kaldırıldığında oluşan bu denge 

tamamıyla eski haline dönemediği için kumaş kırışır ve böylece 

kumaş buruşmuş olur. Lifi oluşturan yapı elementleri, kendi aralarında 

H köprüsü, kovalent bağlar, van der waals kuvveti gibi kuvvetler 

etkisinde bir denge oluşturmuştur (Kim, 1999). Dışarıdan gelen 

kuvvetin etkisiyle lifin iç dengesi bozulur ve lif elementleri arasındaki 

yan valans bağları zayıflar. Lifler yeni bir şekil alır. Yeni pozisyonuna 

uygun bazı yan valans bağlar oluşur. Buruşma kuvveti kalktığında, lif 

az veya çok buruşmuş olarak kalır. Yeniden eski şekline dönmez.  

2.2.  Buruşmanın Nedeni 
 

Kumaşın buruşması nemi absorbe etmesi ile ilgilidir. Suyu absorbe 

eden kumaşlar buruşurken, daha az su absorbe eden diğer kumaş 

türleri buruşmaya karşı dayanıklıdır. Su molekülleri, selüloz liflerinin 

kristallerinin arasına girerek ve kristal yüzeylerine H-köprüleri, dipol 

kuvvetleri ile bağlanarak liflerinin şişmesine dolayısı ile kumaşın 

boyuna çekmesine neden olur. 
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Şekil 9. Yıkama Sonrası Ortaya Çıkan Çekme (Üstün, 1996) 
 

Buruşmazlık liflerin kıvrılma ve katlanma etkilerine karşı direnme 

gücüdür. Lifi oluşturan yapı elementleri kendi aralarında; H köprüsü, 

kovalent bağlar ve van der waals kuvveti gibi kuvvetler etkisinde bir 

denge oluşturmuştur. Uygulanan dış kuvvetler bu iç dengeyi bozar. 

Uygulanan mekanik etkiler lif içerisine, kristalitler, mikro fibriller ve 

fibril demetleri üzerinden yayılarak bağların zayıflamasına sebep olur 

(Hashem ve Hauser 2003). Buruşma kuvvetinin etkisiyle lif 

elementleri, birbirine göre kayarak yeni bir denge meydana getirerek 

yeni yan valans bağlar oluşur. Bu durumda bağların az veya çok oluşu 

buruşma kuvvetinin şiddetine, uygulanma süresine ve doğrultusuna, 

ortam sıcaklığına, lif özelliklerine özellikle de lifin nem içeriğine 

bağlıdır. Buruşma derecesi, etkiyen kuvvetin lifte elementer yapıyı ne 

kadar bozduğuna ve bu sırada yeni yan valans bağların oluşup 

oluşmaması ile doğrudan ilişkilidir. Buruşma kuvveti kalktığında, 

meydana gelmiş denge tamamen eski haline dönemediğinden lifler az 

veya çok buruşmuş halde kalırlar. Su moleküllerinin kristalitlerin 

arasına girmesi engellendiğinde lif kesitlerinin şişmesi ile lif 
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elementlerinin birbirine göre kayması zorlaşır. Sonuç itibariyle 

kumaşların buruşması ve çekmesi önlenmiş olur.  

Buruşmazlık bitim işleminde kullanılan kimyasal maddeler iki şekilde 

etki ederler. Bunlardan birincisi; lif elementleri arasındaki boşluklar 

bir madde ile doldurulursa bunların arasına su girmesi zorlaşır. Bu 

durumda lif elementlerinin birbirine yaklaşması da zorlaşır. Reçine 

meydana getiren buruşmazlık sağlayan maddelerin etki prensibi 

bahsedilen bu duruma dayanır. İkincisi ise; kumaş içeriğinde bulunan 

selüloz molekülleriyle fonksiyonel bileşikler reaksiyona girdiğinde 

kovalent köprü bağ meydana getirmiş olurlar. Bu durumda lif 

elementlerinin hareketleri kısıtlanır.  

2.3.  Buruşmazlığın Mekanizması 
 

Buruşmazlık bitim işlemlerinde kullanılan kimyasal maddeler kumaşa 

iki şekilde etki ederler. Bunlarda biri; reçine oluşturan buruşmazlık 

maddeleri birbirleri ile reaksiyona girerek polimer bir yapı yani reçine 

oluşturarak liflerin aralarını doldururlar. İkincisi ise Reaktant 

maddeler kumaşta bulunan selüloz liflerinin -OH grupları üzerinden 

kovalent bağla bağlanırlar. Her iki durumda lif elementlerinin 

hareketliliğinin kısıtlanmasına ve yer değiştirmiş olan lif 

elementlerinin birbirlerine yaklaşmada zorlanarak veya reaktif 

grupları önceden bağ yaptıkları için yeni yan bağların oluşması 

engellenerek buruşmazlık etkisi sağlanmış olmaktadır. 
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Şekil 10. Buruşmazlık İşleminin Etki Mekanizması (Zinetbaş, 2015) 

2.4.  Buruşmazlık Bitim İşlemi Yöntemleri 
 

 

Buruşmazlık bitim işlemlerinde üç farklı metot uygulanmaktadır. 

Bunlar; kuru kondenzasyon (pad-dry-cure) tekniği, yaş kondenzasyon 

(wet-fixation) tekniği, gecikmeli kondenzasyon (post-curing) 

tekniğidir. Kuru kondenzasyon tekniği; pamuklu kumaşlara apre 

kimyasallarının uygulanması sırasında uygulanan en yaygın metottur. 

Tekniğin uygulaması basit ve kolaydır. Buruşmazlık apresi kimyasalı 

ile emdirme-kurutma ve kondenzasyon işlemlerinden oluşmaktadır. 

Öncelikle kumaş, apre kimyasalı, katalizatör, yumuşatıcı, ıslatıcı ve su 

içeren apre flottesiyle fulardda 5-10 dakika emdirilmektedir. Kumaş 

daha sonra, istenen miktarda flotte alacak şekilde (%AF) sıkma 

silindirlerinden belirli bir basınç ve kumaş hızıyla geçirilmektedir. 

Kumaş önce kurutulmakta ve ardından çapraz bağlanmanın 

gerçekleşeceği belirli bir kondenzasyon sıcaklığında belirli bir süre 

fikse edilmektedir. 
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Şekil 11. Pad-Dry-Cure Tekniği Şematik Gösterimi (Sardo, 2016) 

Yaş kondenzasyon tekniğinde ise; bu teknikte iki reçine bileşiği 

kullanıldığında apreli kumaşların iyi mukavemet özelliklerine ve 

yüksek kalıcı düzgünlük performansına sahip olabileceklerini ileri 

sürülmüştür. Birinci bileşik olan polimer yapıcı, apre koşullarında 

polimerize olarak liflerin şişmesini sağlamaktadır. Bu durum kumaş 

ıslak haldeyken gerçekleşir. İkinci bileşik ise çapraz bağlayıcıdır. Bu 

teknikte reçine flotte %75-100 arasında olacak şekilde pamuklu 

kumaşa emdirilmektedir. Daha sonra kumaş folyo ile sarılarak belirli 

sıcaklıklarda belirli bir süre bekletilmektedir. Bu durumda lifler 

şişmekte ve reçine lif içerisinde belirli derecede polimerize 

olmaktadır. Folyo açıldıktan sonra, kumaş sodyum karbonat çözeltisi 

ile nötralize edilmekte, yıkanmakta ve kurutulmaktadır. Ardından 

kumaş çapraz bağlayıcı, katalizatör, yumuşatıcı ve ıslatıcının 

bulunduğu apre banyosu ile emdirilmektedir. Daha sonra apreli kumaş 

kurutulmakta ve kondenzasyon gerçekleşmektedir.  

Gecikmeli kondenzasyon tekniğinde; apre banyosu kumaşa 

emdirilmekte ve düşük bir sıcaklıkta kurutulmaktadır. Kumaş daha 

sonra konfeksiyon aşamasında kesilmektedir ve giysi formu 
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verilmektedir. Bu aşamadan sonra yüksek sıcaklıkta bir kondenzasyon 

ile kimyasal madde ile lifin çapraz bağlanması sağlanmaktadır. 

2.5.  Buruşmazlık Bitim İşlemlerinde Kullanılan Kimyasallar 

 

Buruşmazlık bitim işlemlerinde kullanılan kimyasallar maddeleri üç 

farklı gruba ayırabiliriz. Bunlar reçine oluşturan maddeler, az 

miktarda reçine oluşturan maddeler, reçine oluşturmayan maddeler 

olarak sıralayabiliriz. Azot metilol bileşiklerinin suda çözünebilen 

formunda çözelti halinde bulunan reçine oluşturan maddeler üre ve 

melamin formaldehitin yoğunlaşmış formudur.  

Azot içeren heterosiklik metilol bileşiklerine az miktarda reçine 

oluşturan maddeler olarak adlandırılır. Bu kimyasallara örnek olarak 

dimetilol etilen üreyi verebiliriz. Bu maddeler selüloz makro 

molekülündeki hidroksil gruplarıyla reaksiyona girerler. Bu maddeler 

birden fazla hidroksil grubuyla bağ yapabilirler. Bu iki gruptaki azot 

metilol bileşikleri kullanım esnasında ve sonrasında formaldehit açığa 

çıkarmaktadır. Formaldehitin hem ekolojik olmayışı hem de insan 

sağlığı açısından tehlikeli olmasından dolayı kullanım miktarı 

sınırlandırılmıştır. Metil aminleri azot metilol bileşiklerinin bazı 

reaksiyonları oluşturur. Ayrıca trimetilamin, kötü bir koku 

yaymaktadır. Bu kokunun önlenebilmesi mümkündür fakat maliyeti 

arttırdığı için işletmeler tarafından tercih edilmemektedir. Bu 

kimyasallarla apre edilen kumaşlar hipoklorit içeren eden maddelerle 

yıkandığında klor aminleri oluşturmaktadır. Kurutma sonrası ütüleme 

neticesinde klor aminler parçalanarak hidrojen klorür ve aktif oksijen 
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açığa çıkarırlar. Bu durum ise kumaşta bulunan liflerin zarar 

görmesine sebep olur.  

Reçine oluşturmayan maddeler; formaldehit açığa çıkaran ve 

çıkarmayan kimyasallar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. 

Formaldehit açığa çıkaran kimyasallara örnek olarak dimetilol 

propilen üre (DMPU), dimetilol dihidroksil etilen üre (DMDHEU) 

verilebilir. Formaldehit açığa çıkarmayan kimyasal ise dihidroksil 

dimetil imidazolidinondur (Oğultürk, 2011). 

2.6.  Buruşmazlık Bitim İşlemlerinde Silikon Emülsiyonu 

Kullanımı 
 

Buruşmazlık bitim işlemlerinde kullanılan kimyasalların apresinden 

sonra kumaşta kopma ve sürtme dayanımlarının düşmesi ve 

formaldehit açığa çıkması sebebiyle araştırmalar daha çevreci ve 

mukavemet arttırıcı kimyasallar üzerine yoğunlaşmıştır. Mohamed 

Hashem ve arkadaşları pamuklu kumaşlara uyguladığı çevre dostu 

bitim işlemleri ile onların mukavemeti üzerinde olumsuz bir etki 

yaratmadan hem buruşmazlık özelliğini artırmış hem de kumaşlarda 

yumuşak bir tutum yakalamıştır. Çalışmada amino fonksiyonel makro 

silikon emülsiyonu kullanılmış ve kumaşa pad-dry-cure tekniği ile 

emdirilmiştir. Uygulanan bu işlem pamuklu kumaşta mukavemet 

kaybı yaratmadan kumaşın kuru ve yaş buruşmazlık açısını artırmıştır 

(Hashem ve Ibrahim, 2009). 
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A.K. Roy Choudhury ve arkadaşları pamuklu kumaş üzerinde makro, 

mikro ve nano silikon emülsiyonlarını üç farklı konsantrasyonda 

uygulamıştır. Kullanılan silikon emülsiyonları; Ceraperm MN Liq 

(makro emülsiyon), Ceraperm 3P Liq (mikro emülsiyon), Sandoperm 

SE1 Oil Liq (nano silikon emülsiyon). Choudhury kumaşlarda 

buruşmazlık testi yapmış ve üç silikon emülsiyonunun da uygulandığı 

kumaşlarda konsantrasyon arttıkça buruşmazlık açısının arttığını 

gözlemlemiştir (Choudhury ve Chatterje, 2012). 

Moustafa M.G. Fouda ticari olan bazı silikon yumuşatıcıları pamuklu 

kumaşa uygulayarak kumaşın performans özelliklerini incelemişlerdir. 

Kullanılan yumuşatıcılar; Baosoft SWK, Leomin NI-ET ve Silicon-

SLH’dır. Uygulama sonunda buruşmazlık açısı en yüksek olan Silicon 

SLH olarak belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada Silicon SLH’ın 10, 20 ve 

30 g/L konsantrasyonlarında uygulanarak buruşmazlık açısı 

incelenmiş ve konsantrasyon arttıkça buruşmazlık açısının arttığı 

gözlemlenmiştir (Fouda ve Fahmy, 2011). 

Nevin Gürsoy ve arkadaşları yaptıkları çalışmada çevreye düşük 

formaldehit yayan kimyasallar kullanmıştır. Çalışmada pamuklu 

kumaşa piyasada yaygın olarak kullanılan buruşmazlık reçetesi 

uygulanmıştır. Reçetede Arkofix NDF Liq. Conc, Catalyst NKS TR 

Liq, Velustrol P-30 Liq, Sandoperm RPU Liq, Ceraperm MCT Liq, 

Solusoft UPN TR Liq., Fluowet UD Liq. Ve asetik asit kullanılmıştır. 

Kumaşa beş farklı tip buruşmazlık apresi uygulamışlardır. Kurutma ve 

kondenzasyona sıcaklığındaki artış ile buruşmazlık açısının arttığını 

belirlemişlerdir (Gürsoy ve Armağan, 2010). 
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Tüm bu bilgiler ışığında geleneksel buruşmazlık reçetelerinde 

kullanılan kimyasalların, formaldehit açığa çıkarması ve kumaşta 

mukavemet kaybına sebep olması, çalışmaların silikon emülsiyonları 

üzerinde yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Gelecekte de buruşmazlık 

bitim işlemi çalışmalarının, silikon emülsiyonları üzerinde 

yoğunlaşacağı açıktır.   
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GİRİŞ 

İnsanoğlunun karşı karşıya kaldığı en önemli küresel sorunların 

başında çevre kirliliği ve doğal temiz enerji kaynaklarının tükenmesi 

gelmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme ve kentleşme 

organik kirleticilerin hayatımıza daha çok girmesine neden olmaktadır 

(Mian vd., 2018). Organik kirletici yelpazesi çok geniş bir skalada 

yayılım göstermekle beraber, bu alanda farklı farmasotik ürünler ve 

kalıntıları, veterinerlikte kullanılan ilaçlar, zirai ilaç atıkları, kişisel 

bakım ürünleri ve son zamanlarda Covid-19 pandemisi nedeniyle 

hayatımıza giren dezenfektanlar sayılabilir. Geleneksel arıtma 

sistemlerinin söz konusu organik kirleticileri parçalamada her zaman 

etkili olamayışı nedeniyle yeni arıtma teknolojilerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Çevresel kirleticilerin parçalanması ve/veya tamamen 

yok edilmesi için temiz, yeşil ve sürdürülebilir yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi, üzerinde çalışmaların hala devam ettiği önemli konu 

başlıkları arasındadır. Bu bağlamda organik kirleticilerin nihai 

mineralizasyon ürünlerine kadar parçalandığı ileri oksidasyon 

yöntemleri son zamanlarda büyük önem kazanmaktadır. Bu 

yöntemlerde temel prensip güçlü oksitleyici ajan olarak hidroksil 

radikallerinin üretilmesidir. İleri oksidasyon yöntemleri foto katalizör 

tarafından güneş ışığını toplamada önemli bir rol oynayan foto kataliz 

sürecini de içine alır. 

Nano ya da mikro yapılı metal oksit partikülleri UV-GB aralığındaki 

bir elektromanyetik ışıma tarafından uyarılırsa bir aktif oksijen türü 

olarak davranış sergilerler. Aynı zamanda foton üreten elektron 
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kaynağı olarak da karşımıza çıkarlar. Bu durum, çok sayıda çevre 

dostu işlemde kullanılan foto katalitik uygulamaların da temelini 

oluşturur. 

Bu uygulamalar arasında, kirleticilerin parçalanması, yapı 

malzemelerinin yüzeyindeki kirleticilerin uzaklaştırılması, güneş 

enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürülmesi (suyun foto 

parçalanması vb.), güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi 

(güneş pilleri) ve bazı kimyasal bileşiklerin fotokimyasal dönüşümü 

sayılabilir (Zaleska-Medynska, 2018). 

Foto katalitik işlemlerin en büyük avantajları arasında, foto katalitik 

reaksiyonların ortam sıcaklığı ve basıncında gerçekleşebiliyor olması, 

kimyasal reaksiyonlar için güneş ışığını kullanılabilmesi ve foto 

katalizörlerin tekrardan kullanılabilmesi yer almaktadır. Foto katalitik 

işlemler sonucu oluşan hidroksil radikallerinin yanı sıra metal oksit 

partiküllerinin yüzeyinde üretilen aktif oksijen türleri organik 

kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılan etkili ve yeşil oksidanlar 

olarak kabul edilmektedir. Öte yandan foto katalizörlerin etki 

mekanizması oldukça karışık olup, birçok farklı değişkenden 

etkilenebilmektedir. Ancak buna rağmen foto katalizör, güneş 

enerjisini kullanarak kimyasal reaksiyonların gerçekleştirebildikleri 

için son derece önemlidirler (Zaleska-Medynska, 2018).  

Bu çalışmayla metal oksit foto katalizörleri, üretim yöntemleri, foto 

katalitik mekanizmaları ve uygulamaları ile ilgili bilgiler verilecektir. 
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1. GENEL BİLGİ 

Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, gelişen teknoloji ve 

yenilenemeyen kaynakların tüketiminde meydana gelen hızlı artış, 

boya, gübre ve plastik benzeri atıkların hızla artmasına neden 

olmaktadır. Doğal yaşamı ve ekosistemi tehdit eden bu kirleticiler 

farklı kaynaklardan üretilebilmektedir. Sanayileşmenin sonucu olarak 

en sık üretilen endüstriyel atıkların başında atık yağlar, ağır metaller 

ve fenolik türler gelmektedir (Mutamim vd., 2012). Tarımsal atıklar 

ise başlıca pestisitlerden oluşur ve insan sağlığı için ciddi tehdit 

nedenidir. Farmasotik atıklar ise insan endokrin sistemine zarar 

verebilecek ilaç atık ve/veya parçalanma ürünlerini içine alır (Das vd., 

2014). Bunun yanında petrol içerikli kirleticiler, aromatikler, 

hidrokarbonlar, uçucu organik bileşikler, boyalar ve diğer organik 

maddeler de su, toprak ve hava yolu ile canlı organizmalara 

ulaşabilmektedir.  

Atıkların meydana getirdiği çevre kirliliği ülkemiz ve tüm dünya için 

endişe verici bir aşamadadır. Bu durum Birleşmiş Milletler Dünya Su 

Gelişim Raporunda da açıkça dile getirilmiştir. Birleşmiş Milletler 

Dünya Su Gelişim Raporuna göre, atık suların birçoğu arıtılmadan 

doğal su kaynaklarına karışmaktadır (WWAP, 2019). 

Özellikle boya, kozmetik, tekstil, kağıt ve diğer birçok endüstri, atık 

sularını herhangi bir arıtma veya yeterli arıtma olmadan su 

kaynaklarına bırakmaktadır (Patra vd., 2018). Birçok endüstriyel 

işletmede üretilen atık sular genellikle toksik olan ve doğrudan 

biyolojik arıtmaya yatkın olmayan organik bileşikler içerir. 
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Geleneksel yöntemlerin birçok organik kirletici maddeyi etkin bir 

şekilde ortadan kaldırmadaki yetersizliği, yeni, kompakt ve daha 

verimli sistemlere ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya koymaktadır 

(Levec vd., 2007). 

Ekosistem ve insan sağlığı için son derece zararlı olan ve toksik 

etkileri bilinen çevresel kirleticilerin parçalanması veya tamamen 

ortadan kaldırılması için çevre dostu yeni teknolojilere duyulan ihtiyaç 

açıktır. Bu noktada ileri oksidasyon yöntemleri, birçok organik 

kirleticinin giderilmesinde kullanılan ve her geçen gün daha çok 

araştırmanın gerçekleştiği önemli bir alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

1.1.   İleri Oksidasyon Yöntemleri 
 

İleri oksidasyon yöntemleri, ortaklanmamış bir elektron çifti içeren 

kısa ömürlü hidroksil radikali gibi reaktif oksijen türlerinin oluşumuna 

dayanır. Bozulmaları veya parçalanmaları çok zor olan kimyasal türler 

reaktif oksijen türleriyle kolayca reaksiyona girerler. Geleneksel 

metotlara kıyasla ileri oksidasyon yöntemlerinde su ve karbondioksit 

gibi termodinamik olarak kararlı oksidasyon ürünleri meydana gelir.  

İleri oksidasyon yöntemleri, organik kirleticilerin parçalanması için, 

hidroksil radikali, ozon, süperoksit radikali gibi güçlü oksidasyon 

ajanları kullanır (Wang ve Wang, 2018). Çok sık kullanılan ve 

hidroksil radikallerine dayalı ileri oksidasyon yöntemleri Şekil 1’de 

gösterildiği gibidir.  
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Şekil 1. Hidroksil radikali temelli ileri oksidasyon yöntemleri (Wang ve Zhuan, 

2020) 

1.1.1. Fenton Oksidasyonu 

 

Bu yöntem ismini Fe+2 ve hidrojen peroksitin bir araya gelmesiyle 

oluşan Fenton reaktifinden almaktadır (Fenton,1894). Organik 

kirleticilerin olduğu atık örneğine Fenton reaktifi ilave edildiğinde 

aşağıdaki reaksiyonlar sonucu hidroksil radikali oluşur.  

 

Fenton ileri oksidasyon yönteminin verimliliği üzerine sıcaklık, pH, 

Fe+2 ve H2O2 konsantrasyonu etki eder. Bu yöntemin avantajları 

arasında yüksek bozulma verimi elde edilmesi ve kolay kullanıma 

sahip olması sayılmaktadır. Oksidasyonun, ortam pH’sından çabuk 

etkilenmesi yöntemin en önemli sınırlaması olarak kabul edilmektedir. 

Söz konusu sınırlamanın üstesinden gelebilmek için Fe+2 yerine başka 
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katalizörlerin kullanıldığı fenton benzeri oksidasyon yöntemleri de 

kullanılmaktadır (Wang vd.,2016). 
 

1.1.2. Ozonlama 

Ozonlama veya katalitik ozonlama organik kirleticilerin 

parçalanmasını sağlayan çevre dostu bir ileri oksidasyon yöntemidir 

(Wang ve Bai 2017). Ozon sahip olduğu 2.07 V oksidasyon 

potansiyeli nedeniyle çok zorlu kirleticileri bile parçalayabilir. Ozon 

aşağıdaki reaksiyonlar da görüldüğü üzere su ile reaksiyona girerek 

güçlü oksidasyon yeteneğine sahip hidroksil radikalleri meydana 

getirir (Yargeau ve Leclair, 2008). 

 

Homojen katalitik ozonlama işleminde, geçiş metal iyonlarını içeren 

sıvı katalizörler kullanılır. Bu katalizörler, hidroksil radikallerini 

oluşturmak için ozonun uyarılmasını sağlarlar ve bozulma 

verimliliğini arttırırlar. 
 

1.1.3. Elektrokimyasal Oksidasyon 

 

Elektrokimyasal oksidasyon, organik maddenin bir elektrik akımı 

etkisi altında oksitlenerek toksik olmayan, zararsız bir maddeye 

dönüştürüldüğü veya ayrıştırıldığı bir süreç (Comninellis, 1994; 

Martinez-Huitle ve Brillas, 2009) olarak tanımlanır. Bu yöntemde 

kullanılan farklı elektrolitler, farklı oksidatif ürünler üreteceğinden 
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bozulma verimlilikleri değişkenlik gösterebilmektedir. Hidroksil 

radikali, anot yüzeyine adsorbe edilen dolaylı elektrokimyasal 

oksidasyonla üretilen bir tür ara oksidandır.  Bu yöntem de organik 

maddeler ayrıca hidroksil radikalleri ile küçük moleküler bileşiklere 

ve karbondioksite oksitlenebilir (Garcia-Segura vd., 2018). 

1.1.4. İyonlaştırıcı Radyasyon 

 

Gama gibi elektromanyetik ışıma aracılığıyla organik kirleticilerin 

doğrudan veya dolaylı yolla bozulmasını sağlayan bir teknolojidir. 

Bozuma sürecinde çeşitli aktif türler oluşur. Oluşan hidroksil 

radikalleri organik kirleticileri oksitler. Söz konusu ileri oksidasyon 

yöntemi ile organik kirleticilerin parçalanmasında pH ve organik 

matriks büyük önem taşımaktadır (Wang ve Zhuan,2020). 

1.1.5. Ultrasonik Oksidasyon 

 

Bu yöntemde oksidasyon işlemi dolaylı ve doğrudan olmak üzere iki 

farklı mekanizma üzerinden yürür. Dolaylı yöntemde yüksek frekansta 

gerçekleşen oksidasyon işleminde su homolitik parçalanmaya uğrar ve 

• OH, HO2 • ve • O radikalleri oluşur (Trabelsi vd., 1996).  Doğrudan 

yöntem de ise son derece yüksek sıcaklıklarda (T = 2000–5000 K) ve 

basınçlarda (yaklaşık 6 × 104 kPa) güçlü kırılma kuvvetleri yaratarak 

büyüyen, sonra çöken kavitasyon kabarcıklarının varlığı söz 

konusudur. 

 

 



 

68 KİMYA ARAŞTIRMALARI 

1.1.6. Subkritik Oksidasyon 

 

İleri oksidasyon yöntemleri sınıfında değerlendirilen bir diğer yöntem 

de subkritik oksidasyon yöntemidir. Bu yöntem, hidroksil ve diğer 

aktif oksijen türlerinin yüksek sıcaklıkta (200-300 oC) ve basınçlarda 

(2-20 MPa) oluştuğu termokimyasal bir proses (Levec vd., 2007) 

olarak tanımlanır. Kritik noktanın üzerindeki sıcaklık ve uygulanan 

sıcaklıkta sıvı formda olmaya olanak tanıyan basınçta bu sistemin, ana 

özelliği gaz ve sıvı fazların homojen tek bir faz oluşturmasıdır. Bu 

yöntem ile mikro kirleticiler de ekonomik bir şekilde uzaklaştırılabilir 

1.1.7. Foto Katalitik Oksidasyon 

 

Organik kirleticilerin parçalanması için kullanılan ileri oksidasyon 

yöntemlerinin biridir. Foto katalizör olarak TiO2, WO3 ve SnO2 gibi 

yarı iletken malzemeler kullanılır. Foto katalizörler, kimyasal 

reaksiyonların hızlandırılmasında ışığı kullanırlar. Foto katalitik 

oksidasyon işlemlerinde TiO2, yüksek katalitik verimi, kararlılığı ve 

ikincil kirliliği olmaması nedeniyle en yaygın kullanılan foto 

katalizördür.  

1.2. Foto Katalizörler 

 

Foto katalizör terimi foton ve katalizör kelimelerinin birleşimiyle 

oluşmuştur. Bu nedenle foto katalizörler, ışığa maruz kalan bir 

kimyasal reaksiyonunun gerçekleşme oranını değiştirebilen 

materyallerdir. Foto kataliz ışık ve yarı iletken varlığında meydana 

gelen reaksiyonları içerir. Işığı absorplayan ve kimyasal reaksiyonu 

katalizleyen substratlar foto katalizörler olarak bilinir. Tüm foto 
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katalizörler temelde yarı iletken maddelerdir. Foto kataliz yarı iletken 

bir malzemenin ışığa maruz kalması sonucu elektron boşlukları 

oluşumu esasına dayanır (Ameta vd., 2018). Metal oksit temelli foto 

katalizörlerin keşfi Fujishima ve Honda’nın 1972 yılında sulu bir 

elektrolit içerisine daldırılan TiO2 kaplı bir elektrotun ışıkla uyarılması 

sonucu elektrot yüzeyinden oksijen ve hidrojen üretiminin çıktığını 

fark etmesiyle olmuştur (Fujishima vd., 1972). Daha sonra ZnO ve 

TiO2 in organik bileşiklerin foto katalitik bozulmasında etkin rol 

oynadığı 1965 (McLintock vd. 1965) yılında rapor edilmiştir. Foto 

katalitik sistemlerin en önemli özellikleri sahip olduğu bant aralığı, 

morfolojisi, yüzey alanı, kararlılığı ve yeniden kullanılabilirliğidir 

(Hisatomi vd., 2014). Vanadyum, krom, titanyum, çinko, kalay ve 

seryum gibi metallerin oksitleri, organik kirleticilerin parçalanmasında 

sıklıkla kullanılan foto katalizörlerdir. Foto kataliz prosesinde metal 

oksit UV-GB ışık ile uyarıldığında uyarılmış elektronlar değerlik 

bandından iletkenlik bandına geçerek bir elektron boşluğu oluşturulur 

(e-/h+). Foto uyarılmış elektronlar foto katalizör yüzeyine adsorbe 

edilmiş bir bileşiği indirgeyebilir veya oksitleyebilir. Metal oksidin 

foto katalitik aktivitesi iki kaynaktan ileri gelir. Bunlar, OH 

anyonlarının oksidasyonu sonucu meydana gelen OH radikalleri ve 

O2’nin indirgenmesi sonucu oluşan O2 radikalleridir (Hoffmann vd., 

1995; Hernández-Ramírez vd., 2015). Son yıllarda TiO2, ZnO, SnO2 

ve CeO2 foto katalizör olarak kullanıldığı çok sayıda çalışmaya 

rastlanılmaktadır. Söz konusu katalizörlerin tercih edilmelerinin 

arasında biyouyumlulukları, stabiliteleri ve yeterli miktarda ışık 

enerjisi ile uyarıldıklarında yük taşıyıcıları üretme kabiliyetleridir. 
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Metal oksitlerin elektronik yapıları, ışık absorplama özellikleri ve yük 

taşıma özellikleri bu yapıların foto katalizör olarak kullanılmalarına 

olanak sağlamaktadır. Foto katalizör olarak metal oksitler, çeşitli 

kirleticilerin parçalanabilir bileşiklere indirgeme ve sonunda 

karbondioksit ve suya parçalama yetenekleri sayesinde çok tercih 

edilirler (Wang vd., 2014). İdeal bir foto katalizörün sahip olması 

gereken özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Neaţu vd., 2014). 

1. Herhangi bir kimyasal/reaktiften etkilenmemeli 

2. UV-GB ile aktifleşebilmeli 

3. Kolay erişilebilmeli 

4. Sentezi ve temini kolay olmalı 

5. Herhangi bir zararlı etkisi olmamalı 

Foto katalitik reaksiyonlar reaktantların fiziksel durumlarına göre iki 

temel grupta kategorize edilirler. Homojen foto kataliz de hem 

reaktant hem de yarı iletken aynı fazda (gaz, sıvı, katı) bulunur. 

Heterojen foto kataliz de ise reaktant ve yarı iletken farklı fazda 

bulunur (Mylonas vd., 1994). 

1.3.  Foto Katalitik Reaksiyonların Temel Prensipleri ve 
Mekanizması 

 

Metallerin aksine yarı metaller bant teorisi ile açıklanan elektronik 

yapıları ile karakterize edilir. Bant teorisi elektron davranışını 

tanımlar. Bu teoriye göre bütün maddeler bant adı verilen elektronik 

enerji seviyelerine sahiptir (Lubkin, 1996). İletken yapıdaki 
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maddelerin değerlik ve iletkenlik bantları birbirine çok yakınken 

yalıtkan maddelerde bu bant aralığı oldukça fazladır.  Değerlik bandı 

(HOMO) ve iletkenlik bandı (LUMO) arasındaki enerji farkı bant 

boşluğu-aralığı (Eg) olarak bilinir. Bant boşluğu temel alınarak 

malzemeler üç temel kategoriye ayrılır (Şekil 2). 

Metalik ya da iletken malzemeler: Eg<1.0 eV 

Yarı iletken malzemeler: Eg<1.5-3.0 eV 

Yalıtkan malzemeler: Eg>5.0 eV 

 

Şekil 2. İletken, yarı iletken ve yalıtkan maddeler de enerji bantları 

Değerlik bandı ve iletkenlik bandı arasındaki elektronik geçişler ışık 

etkisi varlığında meydana gelişi foto katalizin temelini teşkil eder. 

Foto kataliz işleminde foto katalizör, hѵ enerjili bir foton ile 

uyarıldığında değerlik bandında elektron boşluğu, iletkenlik bandında 

ise elektron yoğunluğu oluşur. Elektronlar gibi parçacık özelliği 

gösteren bu boşluklar indirgen ve/veya yükseltgen gibi davranırlar. 

Gösterdikleri redoks özellikleri nedeniyle elektron/boşluk çifti foto 

katalizörlerin etkinliğinde etkin rol oynarlar. Organik kirliliklerin 

parçalanması da bu temelde gerçekleşir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Organik kirliliklerin parçalanmasının şematik gösterimi 

Metal oksitler ışığa maruz kaldıklarında yük taşıyıcı oluşturma 

kapasitesine sahip oldukları için özellikle çevresel problemlerin 

çözümünde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise 

metal oksitlerin sahip oldukları özelliklerdir. Bunlar, sahip oldukları 

elektronik yapı, ışık absorplama özelliği ve yük taşıma karakterleridir. 

Foto kataliz, organik kirleticileri ayrıştırmak veya parçalamak için 

kullanılan temiz, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tekniktir. Foto 

katalitik işlemler, bir foto katalizör varlığında gerçekleşen gelişmiş bir 

oksidatif işlemdir. Foto katalitik malzemeler, foto katalizörün değerlik 

ve iletkenlik bantları arasındaki bant aralığı enerjisine eşit veya daha 

fazla enerjiye sahip olan fotonları absorplar. Foton absorpsiyonu, 

elektronların değerlikten iletim bandına uyarılması ve ardından 

değerlik bandında pozitif deliklerin oluşmasıyla yük ayrılmasına 

neden olur (Akpan vd., 2009). Pozitif delikler suyu oksitleyerek 

hidroksil radikali (OH •) veya kirletici üretirken, uyarılmış elektronlar 

iletkenlik bandındaki foto katalizör üzerindeki adsorbe edilmiş 

oksijeni azaltır. OH • serbest radikal kirletici / kirletici organik 

gruplarına saldırır ve organik kirleticileri toksik olmayan ve tehlikeli 
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olmayan biçimlere dönüştürmek veya tamamen CO2 ve H2O'ya 

ayrıştırmak için çeşitli reaksiyonlara girer (Ahmed vd., 2011). 

1.4.  Foto Katalizör Olarak Kullanılan Metal Oksitlerin Sentez 

Yöntemleri 
 

Foto katalizör olarak kullanılan nano ve/veya mikropartiküler 

formdaki metal oksitler, çok çeşitli yöntemlerle sentezlenebilmektedir. 

İstenen formda metal oksit sentezi için kullanılan yöntemler aşağıdaki 

başlıklar altında değerlendirilecektir.  

1.4.1. Hidrotermal / Solvotermal Yöntemi 
 

Tipik bir solvotermal yöntemde, tüm reaktifler (metal oksit öncüleri, 

pH dengeleyici ve H2O/çözücü) karıştırılarak, teflon kaplı paslanmaz 

çelik bir otoklava alınır ve ısıtılır. Parçacıkların kristalleşmesi ve 

büyümesi, sıcaklık, basınç ve zaman gibi işlem parametreleri ile 

kontrol edilir. Reaksiyon tamamlandıktan sonra otoklav oda 

sıcaklığına soğutulur, ürün yıkanır ve oksijen, azot veya argon 

(Łuczak vd 2016) atmosferinde kurutulur. Sentez sürecinde ortam 

sıcaklığı ve pH’da meydana gelen değişimler, parçacıkların yüzey 

morfolojisini ve kristal yapısını değiştirebilmektedir. Bu yöntemin en 

önemli avantajı, mikrodalga, elektrokimya, optik radyasyon ve 

ultrasonikasyon gibi farklı işlemlerle kolayca birleştirilebilmektedir. 

Yöntemin bir diğer avantajı ise parçacıkların boyutunun ve kristal 

şeklinin kontrol edilebilir olmasıdır. Yöntemin dezavantajı ise yüksek 

ekipman maliyeti ve otoklavda büyüyen kristallerin izlenememesidir. 

Bugüne kadar, hidrotermal yöntem ile farklı reaksiyon koşullarında 
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çeşitli metal oksit partiküllerininin sentezlendiği çalışmalar rapor 

edilmiştir. TiO2 (Chen vd., 2017), WO3 (Wei vd., 2017), ZnO (Duo 

vd., 2017), Fe2O3 (Li vd., 2016), NiO (Wu vd., 2016), Cr2O3 (Pei vd., 

2015) ve SnO2 (Tuan vd., 2016). 

 

1.4.2. Sol-Jel Yöntemi 
 

Metal oksit foto katalizörlerini sentezlemek için kullanılan sol-jel 

yöntemi genel olarak, sulu veya organik bir ortamda (alkol vb.) 

bileşiklerin, genellikle alkoksitlerin veya klorürlerin kontrollü 

hidrolizine dayanır. Hidroliz reaksiyonunu, sulu veya susuz sistemde 

inorganik bir polimerizasyon reaksiyonu izler. Geleneksel sol-jel 

işlemi, moleküler öncülerin hidrolizi ve polikondensasyonu yoluyla 

okso-köprülerin oluşumuna dayanırken, "nonhidrolitik sol-jel" 

yöntemleri, susuz ortamda (Alkoksitler, eterler, alkoller vb.) oksijen 

vericilerle klorür öncülerinin kondenzasyonuna dayanır (Debecker 

vd., 2013). 

 

1.4.3. Mikro Emülsiyon Yöntemi 
 

Emülsiyon yüzey aktif madde varlığında birbiri içerisinde karışmayan 

iki sıvının (yağ ve su fazı) bir dispersiyonudur. Emülsiyonların aksine 

mikro emülsiyonlar termodinamik olarak kararlıdır ve daha geniş ara 

yüz alanına sahiptir. Mikro emülsiyonlar, su içinde yağ (Y/S) veya 

yağ içinde su (S/Y) sistemleri olarak sınıflandırılırlar. Metal oksitleri 

hazırlamak için yaygın bir şekilde kullanılan bu yöntemde, biri metal 

öncüsü içeren ve diğeri indirgeyici ajan içeren iki ayrı mikro 

emülsiyonun karıştırılması esastır. Mikro emülsiyonlar birbirine 
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karıştırıldığında, reaktantların değişimi, fazlar arası sınırlarda 

gerçekleşir. Daha sonra, misel kenarlarında çekirdeklenme meydana 

gelirken, misel içlerindeki su reaktantlarla aşırı doygun hale gelir. 

Büyüme, parçacıkların nihai boyutunu kontrol eden, fazlar arası 

değişim yoluyla daha fazla reaktantın taşınmasıyla bu çekirdeklenme 

noktası etrafında gerçekleşir (Eastoe vd., 2006; Capek, 2004). 

Sürfaktan molekülleri, parçacıkların yüzeyine bağlanır, böylece onları 

daha fazla büyümeye karşı stabilize eder ve korur. 
 

1.4.4. Sonokimyasal Yöntemi 
 

Sonokimyasal yöntemde, kimyasal süreçleri başlatmak veya 

değiştirmek için tipik olarak 20 ila 500 MHz aralığında ultrason ışını 

kullanılır. Söz konusu yöntem de metal oksit partiküllerinin 

morfolojik özellikleri kontrol edilebilir. Ultrasonik ışıma ile ışınlanmış 

sıvılarda kavitasyonlar oluşur. Oluşan kavitasyon bulutlarında basınç 

ve sıcaklık değişimleri meydana gelir. Bu ortamda oluşan olağan üstü 

koşullar farklı kimyasal reaksiyonların oluşumuna ve böylelikle farklı 

yapıda metal oksit nanoyapılarının sentezine izin verir (Suslick ve 

Bang 2010). 

 

1.4.5. Mikrodalga Yöntemi 
 

Mikrodalga destekli sentez yöntemi, moleküllerin 300MHz ile 

300GHz arasındaki elektromanyetik dalgalar altında iyonik iletim 

yoluyla ısıtılmasını kapsar. Bu yöntem ile ısınma sonucu reaksiyon 

karışımında daha eşit bir sıcaklık dağılımı sağlanmış olur.  

Gerçekleşen etkili homojen ısıtma sürecine kapalı sistemde meydana 
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gelen basınç da eşlik eder (Lidstrőm vd., 2001). Geleneksel ısıtma 

yöntemlerinin aksine mikrodalga ile ısıtma sisteminde sıcaklık 

dalgalanmaları meydana gelmez. Bu durum özellikle çekirdeklenme 

ve büyüme mekanizmasının çok önemli olduğu nanomateryal sentezi 

için çok önemlidir. Gerbec ve arkadaşları gerçekleştirdikleri 

çalışmada, neredeyse tek dağılımlı, yüksek kaliteli nanomateryaller 

elde etmek için mikrodalga sentez yönteminin kullanıldığı 

bildirilmiştir (Gerbec vd., 2005). 
 

1.4.6. Elektrokimyasal Yöntem 

 

Tipik bir elektrokimyasal sentez yönteminde, elektrolit içinde çözünen 

reaktant, elektrot üzerinde katı ince bir film veya ürün kaplaması 

olarak biriktirilir. Bu yöntemde çalışılan akım ve hücre potansiyeli, 

reaksiyon seyrini belirleyen önemli parametrelerdir. Geleneksel 

kimyasal sentez yöntemleri ile elde edilmesi zor olan ürünler 

elektrokimyasal sentez yöntemleri ile elde edilebilir. Deneyler 

sırasında kinetik ve termodinamik kontrol hücre akımı ve hücre 

potansiyelinin optimizasyonu ile gerçekleştirilir. Genel olarak sentezin 

gerçekleştirilmesi basittir ve yüksek maliyetle ekipmana ihtiyaç 

duyulmamaktadır (Zaleska-Medynska, 2018). 

 

İstenilen amaca uygun şekilde sentezlenebilen çok sayıda metal oksit 

foto katalizörü olmakla beraber, literatürde çok sık karşılaşılan 

Titanyum oksit, çinko oksit, seryum oksit, demir oksit ve bakır oksit 

başta olmak üzere diğer metal oksitlerin yapısal özellikleri ve foto 
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katalitik aktivitesi literatür bilgileri kapsamında özetlenmeye 

çalışılmıştır. 
 

1.5.  Metal Oksitler ve Özellikleri 

1.5.1.Titanyum Oksit Yapısal Özellikleri ve Foto Katalitik 
Aktivitesi 

Geçiş metal oksit ailesinin üyesi olan Titanyum dioksit (TiO2) bir yarı 

iletkendir. Fotovoltaik hücreler, gaz sensörleri, pigmentler ve 

fotokataliz gibi geniş bir uygulama alanına sahip olması nedeniyle 

büyük ilgi görmüştür (Carp vd., 2004). Doğada tetragonal anataz, 

ortorombik brookit, tetragonal rutil ve monoklinik TiO2 şeklinde 

bulunmaktadırlar. TiO2'nin birincil kaynağı ve en kararlı formu 

rutildir. Anataz, rutil ve brookit için bant boşluk enerjiler (band gap) 

sırasıyla 3.2, 3.0 ve 3.2 Ev’dur. 

Son yıllarda çok sayıda araştırma makalesi yayınlanan TiO2 malzeme 

biliminde en çok araştırılan yarı iletken malzemelerin başında 

gelmektedir. TiO2 sahip olduğu yüksek foto katalitik aktivite ve iyi 

stabilite nedeniyle güneş enerjisinden yararlanılan birçok cihazda 

uygulanmıştır. TiO2, düşük maliyeti, bol miktarda bulunurluğu, 

kimyasal ve biyolojik inertliği, foto katalitik stabilitesi ve çevreye 

karşı toksik olmayan davranışı nedeniyle farklı alanlarda kendine 

uygulama alanı bulmuş önemli foto katalizörlerden biridir (Schneider 

vd., 2014).  
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Orange G, Amido Black 10B, malachite green, Safranine O'azure II, 

Rhodamine 6G, Alizarin green, Indigo carmine, solvent red 23, Sudan 

III gibi organik boyaların foto katalitik indirgenmesinde katalizör 

olarak TiO2 kullanıldığı bildirilmektedir (Aarthi vd., 2007). 

Farklı TiO2 formlarının görünür ışık altında daha aktif foto 

katalizörlerini geliştirmek amacıyla farklı modifikasyon yöntemleri 

araştırılmıştır. Florlanmış TiO2 in, yalın TiO2’e kıyasla bazı boyaların 

ve fenolün foto katalitik oksidasyonunda daha etkili olduğu sonucuna 

varılmıştır (Park vd., 2004). TiO2 partiküllerinin florlanması, yüzeyi 

elektronegatif hale getirirken, TiO2 partiküllerinin optik özelliklerinde 

herhangi bir değişim meydana getirmez. Boyanın katyonik bölgeleri 

ile negatif yüklü F-TiO2 yüzeyi arasındaki elektrostatik etkileşim 

nedeniyle daha güçlü bir adsorpsiyon oluşur ve bu durum F- TiO2 

partiküllerini daha etkili bir foto katalizör haline getirir. TiO2'in foto 

katalitik aktivitesinin arttırılması için kullanılan bir diğer bakış açısı 

da yardımcı adsorbanlar ve katkı maddeleri ilavesi ile hibrit foto 

katalizörler tasarlamaktır. Yardımcı adsorban olarak kullanılan çok 

duvarlı karbon nanotüp (MWCNT), sağladığı geniş yüzey alanı ile 

MWCNT- TiO2 kompozitinin daha etkili bir foto katalizör olmasına 

neden olmuştur (Saleh vd., 2012). Ayrıca soy metaller, geçiş metalleri 

ve nadir toprak elementlerinin TiO2 yapısına katılarak foto katalitik 

özelliklerini iyileştirdiğine dair çalışmalar mevcuttur. La+3, Nd+3, 

Sm+3, Eu+3, Gd+3 ve Yb+3 iyon katkılı TiO2 nanopartiküllerinin, boya 

giderimi için etkili foto katalizör olarak kullanılıp kullanılmayacağının 

araştırıldığı makalede, kullanılan katkı maddelerinin TiO2 nin foto 
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katalitik özelliğini önemli oranda arttırdığı sonucuna varılmıştır (El-

Bahy vd 2009). 

1.5.2. Çinko Oksit Yapısal Özellikleri ve Foto Katalitik 

Aktivitesi 

Foto katalizör olarak ZnO, iyi stabilitesi, düşük maliyetle üretiliyor 

olması ve çevre dostu özellikleri nedeniyle ilgi yoğun ilgi görmektedir 

(Lee vd 2016).  Çinko oksit de (3.25 eV), TiO2 gibi (3–3.25 eV) bant 

boşluğu enerjisine sahiptir ve atık sudaki organik kirleticilerin foto 

katalitik bozulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Maiti vd., 

2015). Çinko oksidin foto katalitik mekanizması TiO2'ye oldukça 

benzediği için ZnO nano malzemeleri, suyun detoksifikasyonu için 

TiO2’e alternatif olarak kabul edilmiştir (Daneshvar vd., 2004). 

ZnO'nun foto katalitik potansiyeli, güneş ışığı altında azo boyalarının 

bozulması için TiO2 dahil olmak üzere diğer yarı iletkenlerle 

karşılaştırıldığı (Sakthivel vd., 2003) çalışmada, foto katalizör olarak 

ZnO’in incelenen diğer yarı iletkenler arasında daha iyi performans 

gösterdiği bildirilmiştir.  

Yüzey alanı ve özellikle malzemelerin yüzeyindeki yapısal kusurlar, 

metal oksitlerin foto katalitik aktivitelerini etkileyen anahtar 

parametrelerdir. Yüzey kusurları, metal oksitler, metaller, geçiş 

metalleri ve lantanitler dahil olmak üzere hetero 

atomların/moleküllerin foto katalizöre katılma sonucu oluşur 

(Cojocaru vd., 2017). Katılma ürünleri, metal oksitlerin optik ve 

elektronik özelliklerini değiştirir ve absorpsiyon bandını görünür 

bölgeye doğru kaydırır. Mn+2 katkılı ve ham ZnO nano 
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malzemelerinin metilen mavisinin foto katalitik bozulması üzerine 

olan etkilerinin araştırıldığı çalışmada (Ullah vd., 206), ZnO nano 

yapısında Mn+2 atkısının yarattığı yüzey kusurlarının, görünür ışık 

altında foto katalitik aktiviteyi arttırdığını göstermiştir. Ayrıca Cu 

katkılı ZnO nanorodların, organofosforlu pestisitlerin uzaklaştırılması 

için kullanıldığı ve başarılı sonuçlar alındığı rapor edilmiştir (Shirzad-

Siboni vd., 2017). 

1.5.3. Seryum Oksit Yapısal Özellikleri ve Foto Katalitik 
Aktivitesi 

Seryum oksitin toksik olmaması, yüksek termal stabilitesi, spesifik 

kimyasal reaktivitesi, onu yakıt hücresi dönüştürücüsü, hidrokarbon 

yakıtların oksidasyonu ve organik kirleticilerin foto katalitik 

bozulması gibi çok çeşitli uygulamalar için potansiyel bir aday haline 

getirmektedir (Xu vd., 2014). Seryum, üstün katalitik özellikleriyle 

birlikte geniş bir bant aralığına (3.1 eV) sahiptir. Seryum oksit, çeşitli 

organofosfatlı pestisitlerin fotodegradasyonu için kullanılmaktadır. 

Seryumun foto katalitik potansiyeli büyük ölçüde kalsinasyon 

sıcaklığına bağlıdır. 

Manyetik özellik sergileyen CeO2-Fe2O3 kompozitlerinin, 

organofosfat pestisitlerinin hızlı parçalanması için kullanılabilir 

olduğu gösterilmiştir. 300-400 °C sıcaklıkta kalsine edilmiş CeO2-

Fe2O3 kompozitinin, en yüksek bozulma verimini gösterdiği ve kolay 

manyetik ayırma işleminin gerçekleştiği bildirilmiştir. Ancak CeO2-

Fe2O3 kompozitinin 500 °C'nin üstündeki kalsinasyon sıcaklıklarda 

foto katalitik aktivite olumsuz etkilenmiştir (Janoš vd., 2015). 
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Fenollerin foto katalitik degradasyonunda, tek boyutlu seryum oksit 

nanotüplerin (CeO2-NT) ticari olarak temin edilebilen CeO2 

nanopartiküllerine (Tang vd., 2011) kıyasla daha üstün etkinlik 

gösterdiği bildirilmiştir.  

1.5.4. Demir Oksit Yapısal Özellikleri ve Foto Katalitik 

Aktivitesi 

Doğada oldukça bol olarak bulunan ve n-tipi yarı iletken olan demir 

oksit, organik kirleticileri parçalamak üzere foto katalitik aktivite 

sergiler. Fe2O3 2.2 eV bant aralığı enerjisine sahiptir (Akhavan ve 

Azimirad, 2009). Ayrıca, manyetik özellikleri nedeniyle reaksiyon 

ortamından geri kazanımı kolaydır. Bu durum demir oksitleri, ümit 

verici bir foto katalitik malzeme haline getirmiştir. α-Fe2O3, γ- Fe2O3, 

α-,FeOOH, β-FeOOH, ve γ-FeOOH gibi farklı demir oksit formları 

toksik organik kirleticilerin foto katalitik bozulmasında kullanıldığı 

rapor edilmiştir (Du vd., 2008). Bir başka çalışmada demir oksit 

kullanılarak azo boyaların foto katalitik degradasyonu sağlanmıştır. 

Boyaların, parçalanma sonucu karbondioksit ve suya mineralize 

edildiği rapor edilmiştir (Feng vd., 2000). Kongo kırmızı boyasının 

görünür ışık altında foto-bozulması için, hidrotermal yöntemle 

hazırlanan α- Fe2O3’in kullanıldığı çalışmada boya giderimi 24 dakika 

içinde %99 oranında tamamlanmıştır (Dong vd., 2018). Bunun 

yanında α- Fe2O3 foto katalizörünün reaksiyon ortamından manyetik 

özellikleri nedeniyle kolayca ayrılabilmiştir. Demir oksit 

nanoyapılarına farklı metal veya metal oksit ilavesi ile demir oksit 

bazlı nanokompozitlerin tasarımı, demir oksitin foto katalitik 
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aktivitesini artırır. Altın yüklü Fe2O3 aerojelleri, Blue 79 boyasının 

gün ışığında bozulmasında kullanılmak üzere foto katalizör olarak 

önerildiği çalışmada (Wang vd., 2007) metalik altının Fe2O3'ün foto 

katalitik aktivitesini arttırdığı rapor edilmiştir. Bir diğer çalışmada ise 

amorf ve mikro gözenekli aktif karbon emdirilmiş Fe2O3’in organik 

bileşiklerin bozulması için daha ucuz ve etkili foto katalizör olduğu 

bildirilmiştir (Kadirova vd., 2014). Sonuç olarak demir oksit temelli 

foto katalizörler tekrar kullanılabilirliği ve düşük maliyetle 

üretilebiliyor olmaları nedeniyle organik kirleticilerin parçalanması 

için sıklıkla tercih edilen yapılardır. 

1.5.5. Bakır Oksit Yapısal Özellikleri ve Foto Katalitik 

Aktivitesi 

Bakır oksit, yaklaşık 1,4 eV'lik bant aralığı enerjisine sahip, kolay 

temin edilen, bol miktarda bulunan ve çevre dostu p-tipi yarı iletken 

bir malzemedir (Umar ve Oyama, 2007). Bakır oksit, CuO ve Cu2O 

olmak üzere başlıca iki biçimde bulunur. CuO'nun foto katalitik 

aktivitesinin Cu2O'dan daha iyi olduğu bilinmektedir. Bakır oksitin 

foto katalitik performansını arttırmak için farklı modifikasyon 

yöntemlerinin kullanıldığı farklı çalışmalara literatürde 

rastlanmaktadır (Jung ve Yong 2011; Gusain vd., 2016). CuO-ZnO 

nanokompozitin, görünür ışık altında tekstil boyalarının bozulması 

için ZnO'ya kıyasla iki kat daha yüksek foto katalitik aktivite 

gösterdiği belirlenmiştir (Sathishkumar vd., 2011). Doğal zeolite 

yüklenmiş CuO-TiO2’nin azo boyaların görünür ışık altında 

degradasyonunda foto katalitik aktivite gösterdiği tespit edilmiştir 
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(Zhao vd., 2015). CuOTiO2-zeolit, metilen mavisinin %90'ını görünür 

ışık altında 60 dakika içinde parçalarken, aynı koşullar altında zeolit, 

TiO2-zeolit ve CuO-zeolit, için metilen mavisinin parçalanma oranları 

sırasıyla % 79.1, % 84.1 ve % 85.2 olarak tespit edilmiştir.  

1.5.6. Diğer Metal Oksitler ve Foto Katalitik özellikleri 

Titanyum oksit, demir oksit, seryum oksit ve bakır oksit dışında farklı 

metal oksitler ve bunların kompozitleri de organik kirleticilerin foto 

katalitik degradasyon için kullanılmaktadır. Bunlardan kalay oksit 

sahip olduğu 3.6 eV’luk bant aralığı enerjisi ile foto katalitik 

reaksiyonları desteklediği bildirilmiştir (Long vd., 2011). Kalay 

oksidin magnezyum oksit ile modifiye edildiği nanokompozitin bazı 

organik maddelerin foto katalitik bozulması için kullanılabilir olduğu 

gösterilmiştir (Bayal ve Jeevanandaam, 2013). Ayrıca kitozan ile 

modifiye kalay oksit’in, metil oranjın foto katalitik bozulmasında 

etkin rol oynadığı tespit edilmiştir (Gupta vd 2017). Hetero yapıdaki 

Fe2O3-WO3, WO3-TiO2 ve MoO3-TiO2 nanokompozitlerinin görünür 

ışık altında Rhodamine B'nin foto katalitik bozulmasını önemli ölçüde 

arttırdığı gösterilmiştir (Bai vd., 2014; Bai vd., 2015).  

Bizmut oksit (Bi2O3), 2.8 eV bant aralığı enerjisine sahip, non toksik, 

p-tibi bir yarı iletken malzemedir ve çeşitli boyaların 

degradasyonunda kullanılmaktadır (Xie vd., 2013). Asetaminofenin 

(APAP) fotodegradasyonu için β-Bi2O3’in kullanıldığı rapor edilmiştir 

(Xiao vd., 2013). Acid Yellow 29, Coomassie Brilliant Blue G250 ve 

Acid Green 25 gibi organik boyaların foto-bozulması için%2 Ce- ve 
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%1.5 Nd katkılı Bi2O3 nanorodlar ile çalıştıklarını bildirmişlerdir 

(Raza vd., 2015). 

SONUÇ 

Çevre ve insan sağlığı için büyük problem olan organik kirleticilerin, 

çevre dostu, güvenli ve düşük maliyetli analitik yöntemlerle zararsız 

hale getirilebilmesi ve bu alanda yapılan çalışmalar bilim insanları 

için güncelliğini korumaktadır. Bu noktada zararlı organik 

kirleticilerin parçalanması için doğal, güvenli ve temiz güneş 

enerjisinin yarı iletken foto katalizörler tarafından kullanılması ve bu 

alanda gerçekleşen bütün teknolojik ilerlemeler umut vadetmektedir. 

Özellikle metal oksitler sergiledikleri foto katalitik özellikleri 

nedeniyle son yıllarda yoğun şekilde araştırılmaktadır. Foto katalizör 

olarak metal oksitlerin ekosistem için risk teşkil eden organik 

kirleticilerin giderilmesinde güneş ışığını kullanma potansiyeline 

sahip olması yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için de son derece 

önemlidir. 

Birçok metal oksit farklı sentez yöntemleri ile üretilebilir ve farklı 

amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Bunun yanında günümüzde foto 

katalizör olarak kullanılan metal oksitlerin nano boyutta farklı 

yapılarla veya yarı iletkenlerle hibrit materyalleri de 

üretilebilmektedir. Foto katalizör olarak kullanılan metal oksitlerin 

mevcut durumu ve geleceği teknolojik ilerlemelerle de paralellik 

göstermektedir. Kombine deneysel ve teorik çalışmalar, istatistiksel 

deney tasarım yöntemleri ile kullanıldığında çok yönlü işlevselliğe 
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sahip yeni foto katalizör parçacıkların tasarımı mümkün hale 

gelmektedir. 

Sonuç olarak, yaşanabilir bir dünyanın önündeki önemli engellerden 

biri olan endüstriyel toksik atıkların, organik kirleticilerin, farmasotik 

ürün ve kalıntılarının doğa dostu ve ekonomik yöntemlerle bertaraf 

edilmesi geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Çevre üzerindeki 

bu baskının ortadan kaldırılabilmesi için var olan foto katalizörlere ek 

yeni foto katalizörlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve kullanılması büyük 

fayda sağlayacaktır. 
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GİRİŞ  

Kaplama işlemi, malzeme yüzeylerinin korunması ve iyileştirilmesi ama-

cıyla mekanik ve ısıl özelliklerini değiştirmek veya dekoratif açıdan ilgi 

çekici hale getirmek için uygulanan yüzey işlemleridir.  

Yüzey kaplama teknikleri, malzemenin yüzey özelliklerinin; kaplama 

yolu ile bir başka maddenin yayılmasını sağlayarak ana malzeme ele-

mentleriyle bileşik oluşturulması veya taban malzemenin kendisiyle oksit 

tabakası oluşturarak tabakanın kalınlaştırılması yöntemleriyle geliştirile-

bilmektedir. Yüzey kaplamanın en önemli avantajı, genel olarak ucuz bir 

malzemenin yapılan işlemlerle yüzey-ortam ilişkisine bağlı mühendislik 

özelliklerinin istenilen şekilde değiştirilebilmesidir (Yüzey Kaplama 

Teknikleri, n.d.). 

Floropolimerler, kimyasal ortam ve yüksek sıcaklıkların baskın faktör 

olduğu durumlarda yüksek düzeyde tercih edilmektedir. Ancak gelişen 

teknolojiye rağmen benzer termal derecelendirme seviyeleriyle birlikte 

aynı kimyasal direnci gösteren polimer türlerini bulmak çok zordur. Kap-

lama alanındaki uygulamalar polimerlerin bu durumlarda kullanım özel-

liklerini arttırmaktadır ve kullanıma mümkün kılmaktadır. PTFE, 50 yıl-

dan daha uzun süre önce keşfedilmiştir. Keşfinden bu yana PTFE ile 

kimyasal ve termal dayanıklılık açısından aynı özellikleri koruyabilen ve 

işlemeye de uygun floropolimerler keşfedilmiş, bunun üzerine çalışılmış-

tır. 
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Polivinil klorür (PVC) veya polietilen (PE) gibi standart florlu olmayan 

termoplastik malzemelerle de PTFE’nin özelliklerine benzer uygun kom-

binasyonlar geliştirilmiştir (Gangal & Brothers, 2015) (Pozzoli et al., 

1997). 

Sonrasında işlenme kolaylığı için yüksek oranda florlanmış farklı plastik-

ler de geliştirilmiştir. Geliştirilen floropolimerler ısıyla işlenebilmektedir 

ve kısmen florlanmış, tamamen florlanmış olmak üzere iki ana gruba 

ayrılmaktadır.  

PFA ve FEP gibi polimerler tamamen florlanmış kopolimerler grubuna 

ait ticari olarak kullanılabilen ürünlerdir. Bu ürünlerden beklenen perfor-

mansa göre en iyi kombinasyon belirlenebilir. Sıcaklık arttıkça mekanik 

özellikler de arttığı için perfloropolimerler, kısmen florlanmış olanlardan 

daha üstün aşınma direnci göstermektedir (Vecellio, 2000).  

Mutfak eşyası kullanımlarında kaplama uygulamaları gerçekleştirildiğin-

de tencere setleri birbirinden farklı ürün özellikleri sunmaktadır. Farklı 

ürün çeşitliliği nedeniyle müşteri ihtiyaçlarını karşılamada işlevsel ve 

estetik fırsatlar sunmaktadır (James et al., 2005). Kaplamalar bu nedenle 

birçok teknik açıdan sürekli gelişmiştir ve amaç özellikle yapışmama 

özelliğidir. PTFE’den yapılan kaplamalar, seramik kaplamalar gibi çeşitli 

uygulamalar bu amaca ulaşabilmek için kullanılmaktadır (Sordelet et al., 

2000) (Rabson, 2012).  

Modern çağın ihtiyaçlarına göre tüm dünyada mutfaklarda yapışmaz 

alüminyum pişirme kaplarının yaygınlaşması sağlanmıştır. Yapışmaz 

kaplamalar artık kaplamasız alüminyum gibi optimum termal iletkenliği 
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garanti edebilir, aynı zamanda ek avantaj ihtiyaçlarına da karşılık suna-

bilmektedir.  

Bu avantajlardan bazıları yiyeceklerin tencereye yapışmaması, kolay 

temizlenebilmesi, yağ ve tereyağı fazlalığı olmadan hafif yemekler hazır-

lanabilmesidir. Ancak yapışmaz pişirme gereçlerinin mutfakta vazgeçil-

mez bir eşya olması, 2006 yılında Teflon’un (DuPont tarafından patentli 

PTFE ürünlerin ticari adı) toksik olduğu iddiasıyla ilgili haberler yayın-

landığında talep kaybı yaşadı. Teflon organik oto yağlayıcı bir malzeme-

dir, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve yapışmama özellikleri avantajı sebe-

biyle metal yüzeylerin kaplanmasında kullanılmaktadır (Ashokkumar & 

Adler-Nissen, 2011) (Unal et al., 2004).  

Piyasada yapışmaz ürünlere yönelik talep azalması nedeniyle birçok mut-

fak eşyası üreticisi yapışmaz “seramik’’ kaplamalı mutfak ekipmanları 

üretmeye başlamıştır. Yeni ekipmanlar tüketiciye yeni bir bakış açısı ka-

zandırmıştır. Diğer bir avantajı ise plastik kaplamalara kıyasla çevresel 

sürdürülebilirliğidir.  

Seramik kaplamalar yapışmaz ekipmanlar pazarında ekonomik açıdan da 

tercih sebebi sunmaktadır. Buna rağmen teknik tasarımı açısından, kap-

lamaların işlevselliği veya diğer özellikleri de incelenmelidir (Rossi et al., 

2014).  

Karakurt ve arkadaşları dökme demir plakalara floropolimer esaslı mal-

zemelerle kaplama yapılarak kaplama yüzeyinin hidrofobikliğini ve 

aşınma direncini incelemişlerdir. 30 saniye boyunca ve 20 cm uzaklıktan 

hava tabancası ile floropolimer esaslı malzeme püskürtülerek plaka yüze-
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yine uygulamışlardır. 350˚C - 420˚C sıcaklıkta 0-30 dakika ısıl işlem 

yapmışlardır. Kaplamaların kütle ölçümünü, temas açısını ve aşınma testi 

sonuçlarını incelemişlerdir. Yapılan deney sonucunda kaplamasız yüzeye 

uygulanan aşınma testinde %3 aşınma ve kütle kaybı ölçümünde kapla-

malı yüzey ile birlikte incelendiğinde %0,5 kütle kaybı ölçmüşlerdir ayrı-

ca temas açısını 110˚ iken zamanla aşınmaya bağlı olarak yaklaşık 100 ˚ 

ölçmüşlerdir (Karakurt et al., 2019). 

Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, alüminyum metal bir 

altlık üzerine yapılan kaplamanın belirlenen alanda kullanımına uygunlu-

ğu için mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenebilmesi adına kaplamalı 

yüzeyler aşınma, korozyon, kareleme testlerine tabii tutulmuştur.  

Ayrıca temas açısının ölçümü irdelenmiştir. Mutfak ekipmanı olarak kul-

lanılabilmesi amaçlanmış olup, birbirinden farklı kimyasal içeriği hazır-

lanan üç ayrı kaplama alüminyum metal altlık üzerine basınçlı sprey ta-

bancası ile astar ve üst kat olmak üzere iki kat uygulanmıştır. Bu sayede 

mutfak ekipmanlarında kaplama yapılırken en çok kullanılan, maddi ola-

rak ayrıca avantaj sağlayan floropolimerlerin seçim kolaylığı sağlanması 

amaçlanmıştır.  

1. KAPLAMALAR HAKKINDA 

 1.1 Polimer Kaplamalar 

Polimer kaplamaları ifade etmek gerekirse, polimerler birçok neden-

den dolayı önemli tribolojik malzemeler olup; düşük sürtünme, orta 

aşınma direnci, iyi korozyon direnci, kendinden yağlama özellikleri, 

düşük gürültü emisyonuna sahiptir ve üretimleri ucuzdur. Polimerler; 
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yapışkan bağlama, vakumla biriktirme, elektrokimyasal yöntemler ve 

basınçlı döküm gibi birkaç farklı teknikle daha sert alt tabakalar üzeri-

ne kaplama olarak uygulanabilir (Bely et al., 1982). Üretilen polimer 

kaplamanın kalınlığı birkaç mikrometreden birkaç milimetreye kadar 

değişebilir (Holmberg & Matthews, 2009). 

1.2 Floropolimer Kaplamalar ve Seçimi 

Giriş bölümünde bahsedildiği gibi floropolimerler birçok özelliğe sa-

hiptir. Floropolimerlerin seçimi ihtiyaca uygun olarak özellikleri kar-

şılamasına dayanmaktadır. En genel, önemli özelliklerinde birincisi 

yayılma veya yapışmazlıktır. Florlanmış polimerlere diğer florlu po-

limerlerle karıştırılmaması için perfloro polimerler denmektedir. Perf-

loropolimerler, perflorlanmış olmayan polimerlerden daha üstündür. 

Flor (F) atomları bu üstünlüğü kazandırmaktadır. Yaygın perflorlan-

mış polimerler bu çalışmada da yer aldığı gibi PTFE, FEP, PFA’yı 

kapsar. Aşağıdaki tablolarda da belirtilen mekanik özelliklerine bağlı 

olarakta yorumlanabilen genel yayılma oran farkları hem küçük olup 

hem de yapışan malzemeye bağlı olup FEP>PFA>PTFE şeklinde ifa-

de edilebilir. Perflorlanmış olmayan polimerlerde F atomunun yüzdesi 

ne kadar artarsa o kadar serbest bir salınma olduğu için özellikleri 

perfloropolimerlerden daha iyi değildir. Perflorlanmış polimerlerin 

kaplamaları yüksek sıcaklıklarda kullanılma sebebi daha az flor içeren 

polimerlerden daha kararlı olmalarıdır. Termal kararlılıklarına göre 

perfloropolimerler PTFE>PFA>FEP şeklinde sıralanabilir. Kayma 

veya kuru yağlama özelliklerine göre perfloropolimerler 

PTFE>PFA=FEP şeklinde sıralanabilir.  
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Tablo 1 ve Tablo 2 de verilen floropolimerler diğer paragraflarda anla-

tıldığı üzere genel kullanılan çeşitlerinin mekanik özelliklerinin ince-

lenmesi için belirtilmiştir (L. McKeen, 2006).  

Tabloda yer alan, International American Society for Testing and Ma-

terials (ASTM), ASTMD792 plastiklerin özgül ağırlığı ve yoğunluğu-

nu, ASTM D638 çekme dayınım testini, ASTM D790 eğilme testini, 

ASTM D621 deformasyon testini ifade etmektedir. 

Tablo 1. Kaplamalarda Kullanılan Homofloro-polimerlerin Mekanik Özellikleri 

Özellik Test PTFE PVDF PVF CTFE 

Çekme Mukavemeti, 

MPa 

ASTM 

D792 

2.14-2.22 1.78 1.37-

1.39 

2.1-2.18 

Kopma Uzaması, % ASTM 

D638 

20-35 31-52 55-100 31-41 

Çekmedeki Elastiklik 

Modülü, MPa 

ASTM 

D638 

300-550 500-250 90-250 80-250 

Eğilme Mukavemeti, 

MPa 

ASTM 

D638 

550 1040-

2070 

2100-

2600 

1300-

1800 

Eğmedeki Elastiklik 

Modülü MPa 

ASTM 

D790 

Bozulma 

Yok 

45-74 - - 

Statik Sürtünme Katsa-

yısı 
ASTM 

D790 

340-620 1140-

2240 

1400 1600 

Çekme Mukavemeti, 

MPa 

ASTM 

D621 

0.1 0.2-0.4 - - 
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Tablo 2. Kaplamalarda Kullanılan Kloro-polimerlerin Mekanik Özellikleri 

Özellik Test FEP PFA AF ETFE E-

CTFE 

THV 

Özgül ağırlık, 

g/cm3 

ASTM 

D792 

2.15 2.15 - 1.71 1.68 1.95-

1.98 

Çekme Muka-

vemeti, MPa 

ASTM 

D638 

20-28 20-

26 

24.6-

27 

45 48 23-24 

Kopma Uza-

ması, % 

ASTM 

D638 

300 300 3-40 150-

300 

200 500-

600 

Çekmedeki 

Elastiklik 

Modülü, MPa 

ASTM 

D638 

345 276 950-

2150 

327 1400-

1600 

- 

Eğilme Mu-

kavemeti, 

MPa 

ASTM 

D790 

Bozulma 

Yok 

- - 38 - - 

Eğmedeki 

Elastiklik 

Modülü MPa 

ASTM 

D790 

655 551 - 1034-

1171 

2000 83-

207 

Statik Sür-

tünme Katsa-

yısı 

ASTM 

D621 

0.2 0.2 - 0.4 - 0.8 

 

1.2.1. Polytetrafluoroethylene (PTFE)  

Polimer kaplamalar genellikle iki katmanlı denilse de bazı uygulama-

larda astar, ara kaplama ve son kaplama olmak üzere üç tabakadan 

oluşmaktadır. PTFE kaplamalar 290°C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda 

kullanılabilmektedirler. Düşük sürtünme katsayısına sahip oldukları 

için aşınma ve kimyasal dirence sahip malzemelerdir. PTFE, su bazlı 

sıvı halde bulunabilmektedir. Şekil 1’de PTFE polimerinin kimyasal 
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bağ yapısı verilmiştir. PTFE polimerinin molekül ağırlığı genel olarak 

400.000-9.000.000 arasındadır ancak düşük molekül ağırlığına sahip 

olanlar daha fazla kristalleşmektedir ve yavaş soğuma gerçekleşirken 

kristalleşme oranı da artmaktadır (L. McKeen, 2006) (Bozan et al., 

2014).  

C C C C C C C C

F F F F F F F F

F F F F F F F F
n  

Şekil 1: Politetrafloretilen Polimerinin Kimyasal Yapısı 

1.2.2. Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) 

FEP polimeri, kaplama yüzeyinde porozite olmayan bir yüzey oluş-

turmaktadır. Gıda sektöründe önemli olan özelliklerden biri pişirme 

sırasında ürünün erime ve akmasına engel olmadan yapışmayan yüzey 

oluşturmaktır ve FEP polimeri bunu sağlamaktadır. FEP ile yapılan 

kaplamalarda düşük sürtünme katsayısı ve mükemmel kimyasal direnç 

özelliklerinin yanı sıra mükemmel yapışmazlık özellikleri de mevcut-

tur. FEP polimerinin kullanım sıcaklığı maksimum 250°C’dir. FEP, 

hem su bazlı sıvı halde hem de toz formunda piyasadan temin edile-

bilmektedir (Bozan et al., 2014) (Akıncı et al., 2003) (Du Pont Teflon 

Industrial Coatings", Du Pont Licensed Industrial Applicator 

Program, n.d.). Şekil.2’de florlanmış etilen propilen polimerinin kim-

yasal yapısı verilmiştir.  
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C C C C C C C C

F F F F F F F F

F F F F F CF3 F F
n

 

Şekil 2: Florlanmış Etilen Propilen Polimerinin Kimyasal Yapısı 

1.2.3. Perfluoroalkoxy (PFA) 

PFA polimeri, yaklaşık 300-310°C sıcaklıklar gibi yüksek erime sı-

caklığına sahip malzemedir. PFA, yüksek sıcaklıklarda kullanım özel-

liklerinin yanında kolay üretilebilme ve yüksek mekanik özellikler 

açısından avantaj sağlamaktadır. PFA malzemeler, FEP malzemelere 

benzer olarak porozitesiz, pişirme sırasında ürünün erime ve akmasına 

izin vererek yapışmazlık sağlayan yüzey tabakası oluşturabilmektedir. 

Özelliklerini kaybetmeden çalışma sıcaklığının yaklaşık olarak 260 

°C’dir.  

PFA kaplamada film kalınlığı 1000 µm’den fazla olabilmektedir. En 

çok kullanılan PTFE ve FEP polimerlerine göre daha dayanıklıdır. 

Özellikle kimyasal direncin önemli olduğu alanlarda avantajlı özellik-

leri sebebiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Piyasada PFA aynı FEP 

polimerleri gibi hem su bazlı sıvı olarak hem de toz formunda bulun-

maktadır (Akıncı et al., 2003) (Du Pont Teflon Industrial Coatings", 

Du Pont Licensed Industrial Applicator Program, n.d.). Şekil.3’de 

perfloralkoksi polimerinin kimyasal yapısı verilmiştir (L. McKeen, 

2006). 
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C C C C C C C C

F F F F F F F F

F F F F F O F F
n

C

C

C

F

F

F

F

F

F

F
 

Şekil 3: Perflorometil Vinileter Kimyasal Bağ Formülü 

 

1.3. Kullanım Alanları 

Flor esaslı polimer kaplamalar, flor atomlarına doyurulmuş uzun, düz 

bir karbon (C) zincirinden meydana gelen moleküler yapılardır. Atom-

lar arası kuvvetli bağlar nedeniyle inert özelliklere sahiptirler. Floro-

polimerler düşük sürtünme katsayısı sebebiyle aşınma direncine ve 

kimyasal dirence sahip malzemelerdir aynı zamanda yapışmazlık özel-

liğine sahiptir.  

Floropolimerler diğer polimer çeşitlerine göre daha yüksek ve geniş 

sıcaklık çalışma aralığı sayesinde birçok farklı sektörde kullanım ko-

laylığı sağlamaktadır. Yüksek performanslı bu polimer reçineli yapış-

maz kaplamalar; pişirme ürünlerinde, endüstriyel mutfak ekipmanla-

rında uluslararası standartlara uygun halde üretilerek uygulanabilen 

ürünlerdir. Yüzeye doğrudan uygulanan kaplama, yüksek sıcaklıklarda 

fırınlarda pişirilir. Nihai hale getirilen ürünler dayanıklı ve yapışmaz 
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yüzeye sahip haldedirler (Yapışmaz (Non-Stick) Kaplama Çözümleri, 

n.d.).  

 

Mutfak ekipmanlarından bir örnek verilmek istenirse bir tava bu poli-

merler ile kaplanabilmektedir. Altlık olarak kullanılan malzemelerden 

piyasada döküm veya paslanmaz çelik daha yaygın olarak kullanılır-

ken haddelenmiş alüminyum da bu malzemelere yakın olarak kullanı-

lan metalik malzemelerdir. Bunların dışında, cam ve seramik malze-

melere de kaplamalar gerçekleştirilebilmektedir (L. W. McKeen, 

2013).  

2. MATERYAL ve METOT 

2.1. Deneylerde kullanılan malzemeler 

Bu çalışmada, kaplama altlık malzemesi olarak alüminyum altlık mal-

zeme kullanılmıştır. Altlık malzemenin yüzey temizliği için etil alkol 

kullanılmıştır. Kaplama öncesi polimer kaplamanın metal yüzeyine 

daha iyi tutunması için basınçlı kum püskürtme yöntemi ile kumlama 

yapılarak metal altlığın yüzey pürüzlülüğü arttırılmıştır. Floropolimer 

esaslı kaplama malzemeleri ise toz formunda partikül boyutları yakla-

şık olarak 2-4 µm aralığında olan PTFE, FEP ve PFA’ dır.  

Floropolimer esaslı kaplamaların metal altlık malzemesine homojen 

olarak kaplanması için farklı katkı malzemeleri ile reçetelendirilmiş 

kaplama karışımları sabit bir süreyle bilyalı değirmenlerde öğütülmüş-

tür. Yüzey kaplama işlemi, basınçlı püskürtme yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. 
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2.2. Formülasyon Hazırlığı  

Metalik malzemelere polimer kaplama işleminde, metal altlık, astar 

kat kaplama ve üst katman kaplama olmak üzere genellikle üç kat-

mandır. Bu katmanlardan metal altlığa kaplanacak ilk kat genellikle 

poliamit/imit esaslı polimer bir astardır. Bu astar kat 120°C-130°C 

sıcaklık aralığında bir etüv fırınında kurutulur. Ardından beklenen 

kaplama kalınlığına göre daha çok floropolimer ile veya floropolimer 

karışımından oluşan bir ara kat ile kaplanmaktadır.  
 

Floropolimer karışımı genellikle PTFE ve PFA polimerlerinden oluş-

maktadır. Ara kat genellikle astar katı gizlemek için bol pigmentli ve 

genellikle kullanım sırasında kaplamanın lekelenmesini saklayabilmek 

için koyu renkli olmaktadır. Ara katın üzerine üst katman, en son ola-

rak uygulanmaktadır. 
 

 Üst katman genellikle polimer ara katman ıslakken direkt üzerine 

uygulanabilmektedir. Bu üst katman katı genellikle PTFE ya da başka 

bir polimer karışımı içermektedir. Genellikle parlak ve ışıltılı bir gö-

rünüm kazandırmak amacıyla polimer içinde mika bulunmaktadır. 

Nihai hale gelen kaplama, son olarak genelde 371°C-438°C sıcaklık 

aralığında pişirilebilmektedir (L. W. McKeen, 2013). Bu çalışmada 

kullanılan formülasyon, astar kat ve üst katman olarak çalışılmıştır. 
 

2.2.1. Astar Kat 

Ortalama tanecik boyutu 5-20 µm aralığında olan, film yapıcı özellikli 

sıvı bağlayıcı polimer reçine, sıvı yüzey aktif ajan, sıvı köpük giderici, 

su, hidrokarbon, toz pigment, toz formunda silisyum ve alümina gibi 
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dolgu malzemeleri, pH düzenleyici ve reoloji ajanı gibi maddeler, ka-

rıştırıcı altında sırasıyla reaktöre ilave edilir ve 1 saat süreyle karıştırı-

lır.  

Elde edilen karışım 3 saat süreyle bilyalı değirmende öğütülür ve tek-

rar reaktöre alınır. PTFE ilavesi yapılarak 1 saat süreyle karıştırılır ve 

sıvı formda belirli bir viskoziteye (maksimum 60 cSt (centistokes)) 

sahip astar kat kaplaması elde edilir.  

2.2.2. Üst Kat 

Taşıyıcı sıvılar, reoloji ajanı ve yüzey ajanı karıştırıcı altında sırasıyla 

reaktöre ilave edilir ve reaktörde 1 saat süreyle karıştırılır. Elde edilen 

karışıma ortalama partikül boyutu 0,25-5 µm arasında olan karbon 

içeren pigment pastaları ilave edilir ve yine 1 saat süre ile karıştırılır. 

Son olarak yüzey kaplama malzemelerinden birisi olan PTFE polimer 

malzemesi ilavesi edilerek 1 saat süreyle düşük devirde karıştırılarak 

üst kat kaplaması elde edilir. Deneylerde kullanılan polimer üst kat-

manları oluşturan kompozisyonların kimyasal içeriği ve yüzde oranla-

rı Tablo 3’de verilmiştir. Bu deneysel çalışmada üç farklı üst katman 

kullanılmıştır. PTFE haricinde diğer iki florlu polimer çeşidi formü-

lasyonu değiştirilerek üst katmanların tamamı hazırlanmıştır.  

Kompozisyonların hazırlanmasında kompozisyon yüzdesinin toplamı 

%100 olacak şekilde hazırlanmıştır. Kompozisyonlarda florlu polimer 

oranları %50 oranında olacak şekilde sabitlenmiştir. Kaplamayı oluş-

turacak diğer kimyasalların içeriklerin toplam oranı ise %50 olacak 

şekilde formüle edilmiştir.  
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Tablo 3. Kaplamada Kullanılan Üst Katmanın Kimyasal Kompozisyonu 

 

 

 

 

ÜST 

KAT 

Deneme-1 % Deneme-2 % Deneme-2 % 

PTFE 50 FEP 50 PFA 50 

Saf Su 10 Saf Su 10 Saf Su 10 

Dispersiyon 

Ajanı 
1 Dispersiyon 

Ajanı 
1 Dispersiyon 

Ajanı 
1 

Köpük Kesici 1 Köpük Kesici 1 Köpük Kesici 1 

Yüzey Ajanı 0.5 Yüzey Ajanı 0.5 Yüzey Ajanı 0.5 

Karbon Black 4 Karbon Black 4 Karbon Black 4 

Metil Etil Ke-

ton 

20 Metil Etil Keton 20 Metil Etil Ke-

ton 

20 

Ksilen 10 Ksilen 10 Ksilen 10 

Bütil Asetat 3.5 Bütil Asetat 3.5 Bütil Asetat 3.5 

 100  100  100 

 

2.3. Uygulama Metodu 

İlk aşamada, metal altlık numunelerinin yüzey temizliğini ve uygula-

nacak floropolimer esaslı kaplama malzemelerinin yüzeye tutunmasını 

arttırmak amacıyla püskürtme yöntemiyle yüzey kumlama işlemi ger-

çekleştirilmiştir. Floropolimer esaslı üst yüzey kaplama malzemelerin 

kaplama öncesi homojenize olması için önce bilyalı değirmende karış-

tırılmış ve sonrasında alüminyum altlık plaka üzerine basınçlı sprey 

metodu ile kaplanmıştır.  

Püskürtme kaplama parametreleri olarak 5 bar basınçlı hava, 300 m/sn 

akış hızı, 35 cm püskürtme mesafesi, 1.4 mm püskürtme meme çapı 

ve 90° püskürtme açısı seçilmiştir. Elde edilen astar kat kaplama uy-

gulamasında 120-130°C sıcaklıkta 4 dakika, üst kat kaplama uygula-

malarında ise ortalama 400°C sıcaklıkta etüv fırınında kurutma işle-

mine tabii tutulmuştur. 
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Tablo 4. Kareleme Testi Bant Yapışma Derecesi Değerlendirme Tablosu 

SINIF  

 TANIM 

PULLANMA 

YÜZEYİ (6 

PARALEL 

KESİM ÖR-
NEĞİ) 

ISO ASTM 

0 5B Kesimin kenarları tamamen pürüzsüz 

olduğu için kafesin karelerinin hiçbiri 
ayrılmaz. 

 

1 4B Kesiklerin kesişme noktasında kaplama-

nın küçük pullanması. Çapraz kesimin 

%5’inden fazlası etkilenmez. 

 

2 3B Kaplama, kenarları boyunca ve/veya 

kesiklerin kesişme noktaları boyunca 

pullanır. %5’ten büyük ancak %15’ten 

küçük bir çapraz kesim alanı etkilenir. 
 

3 2B Kaplama, kesiklerin kenarları boyunca 

kısmen veya tamamen büyük şeritler 
halinde pullanmış ve/veya kısmen veya 

tamamen karelerin farklı bölümlerinde 

pullanmıştır. %15’ten büyük ancak 

%35’ten küçük bir çapraz kesim alanı 
etkilenir. 

 

 

 

4 1B Kaplama, kesiklerin kenarları boyunca 

büyük şeritler halinde pullanmış ve/veya 

bazı kareler kısmen veya tamamen ayrıl-
mıştır. %35’ten büyük ancak %65’ten 

küçük çapraz bir kesim alanı etkilenir. 

 

 

5 0B Sınıflandırma 4 ile sınıflandırılamayacak 

kadar çok pullanmış herhangi bir derece.   

 

Kaplama yüzeylerin hidrofobikliği gonyometre cihazı ile belirlenmiş-

tir. Elde edilen kaplanmış yüzeylerin korozyon testleri ise tuzlu su 

testine göre yapılmıştır. Kaplanan numune yarısına kadar %10’luk 

NaCl (tuzlu su) çözeltisi ile doldurulmuştur. Kaynama başladığında 

sıcaklık düşürülmüş, sabit sıcaklıkta 8 saat boyunca kaynatılmıştır. 
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Her saat başında su seviyesi kontrol edilmiş, azalmışsa takviyesi ya-

pılmıştır. 8 saat sonunda ocak kapatılmış ve numune bulunduğu or-

tamda 16 saat süre ile bekletilmiştir. Yüzey temizlenerek bu döngü 

kabarma ve deformasyon oluşumunu gözlemlemek amacıyla 3 gün 

boyunca tekrarlanmıştır.  

Ayrıca, kaplanmış yüzeylere ASTM D3359’a göre cross-cut yani ka-

releme testi yapılmıştır. Su, 30 dakika boyunca kaynatılmış 30 dakika 

sonunda yüzeyde belirlenen bölge cross-cut bıçak kullanılarak kare-

leme yöntemine göre kesilmiştir. Oluşturulan karelerin üzerine bant 

yapıştırılır ve hava boşluğu oluşumu engellenir. Bant yüzeye dik, ola-

rak bırakılan payından çekilir. Yatay, dikey, çapraz gibi farklı yönler-

de 5 defa işlem tekrarlanır. Bantın yapışma derecesi Tablo 4’e göre 

değerlendirilir.  

Ayrıca, taber aşınma test cihazı ile ASTM D4060’a göre aşınma testi 

uygulanmıştır. Cihazın çalışma prensibine uygun olarak kaplama yü-

zeyine yaklaşık 30°C ısı verilerek, 5 kilogramlık yük altında, aşındırı-

cı sünger (3M-Minnesota Mining and Manufacturing 7447) yardımıy-

la 500 devirlik aşındırma deney çalışması yapılır. Her 250 ileri- geri 

tekrarda sünger ters yüz edilir ve her 500 ileri-geri tekrarda sünger 

değiştirilir. Uygulama yüzeyinin %10’unda alüminyum metal altlık 

göründüğünde teste son verilmiş ve toplam devir kaydedilmiştir.  

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Mekanik özelliklerini incelemek için alüminyum metal altlıkların üze-

rine yapılan cross-cut (kareleme testi) test sonuçlarında PTFE kapla-
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malı, FEP kaplamalı ve PFA kaplamalarını ASTM sınıfı 5B olarak 

elde edilmiştir. Yani bu durumda, alüminyum altlık yüzeyine uygula-

nan kum püskürtmenin, deneylerde kullanılan her üç polimer kaplama 

malzemesinin alüminyum altlık yüzeyine tutunma kuvvetini arttırdığı 

ve kaplamaların standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği yorumu 

yapılabilir.  

Bozan ve arkadaşlarının alüminyum altlık üzerine PTFE kaplama ve 

nano gümüş takviyeli kaplama ile yaptığı çalışmada cross-cut deneyi 

incelenmiştir. Deney sonucunda PTFE kaplama ve kaplama formülas-

yonu da dikkate alınarak PTFE kaplamanın görsellerine göre 4B oldu-

ğu gözlemlenmiş, alüminyum altlık üzerinde tutunma miktarının nano 

gümüş takviyeli kaplamanın 5B olduğu gözlemlenmiş ve daha az tu-

tunma olduğunu tespit etmişlerdir (Bozan et al., 2014). Bu çalışma ile 

kıyaslandığında takviyesiz floropolimerlerin metal yüzeylere tutunma 

kuvveti formülasyon hazırlığına bağlı olarak iyileştirilebilmektedir. 

Alüminyum metal altlık yüzeyine uygulanan PTFE, FEP ve PFA üst 

katman kaplamaların aşınma direnci Taber aşınma test cihazı kullanı-

larak incelenmiştir. PTFE kaplamalı alüminyum yüzeyde 18500 tek-

rarda, FEP kaplamalı alüminyum yüzeyde 8000 tekrarda ve PFA kap-

lamalı alüminyum yüzeyde 1700 tekrarda aşınmanın tamamlandığı ve 

metal yüzeye ulaşıldığı tespit edilmiştir.  

Korozyon testlerinde kaplama malzemeleri %10 NaCl çözeltisinde 

kaynatıldığında deneyin 3.günü içerisinde PTFE kaplanan yüzey, 

2.gün başlangıcında PFA kaplanan yüzey ve 2.gün bitiminde FEP 

kaplanan yüzey deformasyona uğramıştır. Şekil.4, 5 ve 6’da deneysel 
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çalışmalarda kullanılan PTFE, FEP ve PFA floropolimerlerin eşit za-

man diliminde temas açısı ölçüm değerlerinin değişimi verilmiştir 

(Karakurt et al., 2019).  

Temas açısı, floropolimerlerin metal altlıklarda hidrofobikliğini tespit 

edebilmek için kullanılır. Şekillerde en düşük ve en yüksek temas açı-

sı değerleri incelendiğinde ortalama olarak sırasıyla PTFE kaplamada 

97,5°-103,5° arasında, FEP kaplamada 101°-117° arasında, PFA kap-

lamada ise 90°-110° arasında değişim gözlenmiştir. Şekil 7’de ise de-

neylerde kullanılan tüm floropolimer malzemelerin temas açısı ölçüm-

lerinin kıyaslanması verilmiştir. Literatürde bilindiği üzere eğer kap-

lama üzerinde ölçülen temas açısı 90°’den büyükse malzeme hidrofo-

biktir, eğer 140°’den büyükse süper hidrofobiktir. Literatürde daha 

önce yapılan bir çalışmada Karakurt ve arkadaşları kaplanmış dökme 

demir plakanın temas açısını yaklaşık 110° olarak tespit etmişlerdir. 

Pehlivan ve arkadaşları bakır plaka üzerine floropolimer esaslı mal-

zeme kaplayarak temas açısı ölçümü gerçekleştirmişlerdir. Kaplanmış 

bakır plakanın temas açısını yaklaşık olarak 104° olarak tespit etmiş-

lerdir (Pehlivan, M. et al., 2019).  

Buna göre yapılan deneylerde kaplamaların ortalama temas açıları 

incelendiğinde alüminyum altlık üzerine uygulanan floropolimer esas-

lı kaplamaların temas açısı değerleri 90°’den büyük gelmektedir. Yani 

yüzeylerin hidrofobik özellik gösterdiği söylenebilir. Ayrıca altlık 

tipine veya formülasyona bağlı olarak temas açısı değişkenlik göstere-

bilmektedir. Hidrofobiklik, kaplama yapılan yüzeylerde yağ, kir gibi 



 

 115 

maddelerin yüzeye tutunmamasını sağlamaktadır. Bu sayede oleofilik 

yani kolay temizlenebilir yüzey elde edilebilmektedir. 

 

Şekil 4: %50 PTFE Formülasyonlu Kaplamanın Zamana Bağlı Temas Açı Ölçüm 

Değerleri 

 

Şekil 5: %50FEP Formülasyonlu Kaplamanın Zamana Bağlı Temas Açı Ölçüm 

Değerleri 
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Şekil 6: %50PFA Formülasyonlu Kaplamanın Zamana Bağlı Temas Açı Ölçüm 

Değerleri 

 

Şekil 7: Floropolimerlerin Zamana Bağlı Temas Açı Ölçüm Değerleri Karşılaştır-
ması 
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SONUÇ  

PTFE, PFA ve FEP polimerler kullanılarak alüminyum altlık üzerine 

yapılan kaplamalarda kaplamaların yapışma, aşınma, korozyon ve 

hidrofobik özellikleri incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

1. Kareleme testi sonucunda ise bantın kaplama yüzeyine yapışma 

derecesine göre tüm floropolimerler esaslı kaplamalar için 

ASTM 5B standardı olarak belirlenmiştir. 

2. En iyi aşınma direnci elde edilen sonuçlara göre sırasıyla 

PTFE>FEP>PFA şeklinde elde edilmiştir.  

3. Korozyon testleri sonucunda ise en iyi korozyon direnci sırasıy-

la PTFE, PFA ve FEP polimer kaplamalarda elde edilmiştir.  

4. Yapılan deneylere göre ortalama temas açıları incelendiğinde 

alüminyum altlık üzerinde tüm floropolimerlerin hidrofobik 

özellik gösterdiği tespit edilmiştir.  

5. Mutfak eşyalarının kaplanmasında PTFE polimerin kaplamada 

optimum şartları gösterdiği ve en ekonomik malzeme olduğu 

tespit edilmiştir. 
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GİRİŞ 

Kitabımızın bu bölümünde, pek çok araştırmacı tarafından incelenen 

ve koordinasyon bileşiklerinin sentezinde yaygın olarak kullanılan 

Schiff bazları ve kompleksleri konusunda bilgi verilecektir. İlgili 

Schiff bazı; p,p’-Dimetilbenzalasetofenon → p,p’-

dimetilbenzalasetofenondibromür → p,p’-dimetildibenzoilmetan [l,3-

bis(4-metilfenil) propan-l,3-dion] → 4-(4-metilbenzoil)-5-(4-

metilfenil)-2,3-furandion → 4-metilasetofenonsemikarbazon → 5-(4-

metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(4-metilfenilmetilmetilen-amino)-1H-

pirimidin-2-on → 1-amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-

pirimidin-2-on (M1) → asetofenontiyosemikarbazon→ 1-

(fenilmetilmetilenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-

pirimidin-2-tiyon → 1-amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-

pirimidin-2-tiyon (M2) ve 5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-

dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-tiyon (ML5) işlem 

basamakları izlenerek sentezlendi. Yeni sentezlenen ML5 

bileşiğinden Ni(II), Cu(II) ve Co(II) kompleksleri sentezlenerek 

saflaştırma ve tanı işlemleri yapıldı.  

1. SCHIFF BAZLARININ YAPISI VE ÖNEMİ 

Schiff bazları Alman kimyager H. Schiff tarafından ilk kez 1864 

yılında sentezlemiş (Schiff, 1869) ve Pfeiffer tarafından 1933 yılında 

ligand olarak kullanılmaya başlanmışlardır (Pfeiffer, Hesso, Pfitzner, 

School and Thielert, 1937). Bu bileşikler, koordinasyon bileşiğinin 

oluşumu sırasında metal iyonuna bir veya daha çok elektron çifti 

verebilirler. Bu tip bileşiklerin kararlı 4, 5 veya 6 halkalı kompleksler 
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oluşturabilmesi için, azometin grubuna mümkün olduğu kadar yakın 

ve yer değiştirebilir hidrojen atomuna sahip ikinci bir fonksiyonel 

gruba (genellikle hidroksi grubu) sahip olması gereklidir (Patai, 1970). 

Ayrıca Schiff bazları C=N fonksiyonel grubu sayesinde bazik özellik 

taşırlar ve bu sayede geçiş metalleri ile etkileşerek kompleks bileşikler 

meydana getirebilirler. Bileşikler, sentez aşamasında kullanılması 

muhtemel birçok aldehit, keton ve amin bileşiği bulunmasından dolayı 

geniş bir ürün yelpazesine sahiptirler (Liu, Seng and Yang, 2016). 

Schiff bazları; ilaçların hazırlanmasında, plastik sanayinde, boyar 

maddelerin üretiminde, elektronik endüstrisinde, kozmetik, polimer 

üretiminde, analitik kimyada ve sıvı kristal teknolojisi gibi çeşitli 

dallarda büyük öneme sahiptirler aynı zamanda biyolojik ve yapısal 

öneme sahip bileşiklerdir (Helmut, 1976; Bush, 1967; Metzler, Cahgl, 

Metzler, 1980). 

1.1. Schiff Bazlarının Sentezi 

Schiff bazları, genel olarak aromatik/alifatik aldehit veya ketonların 

birincil aminler ile verdiği kondensasyon reaksiyonundan elde 

edilirler. Şekilde gösterilen kondensasyon sonucu meydana gelen çifte 

bağa (C=N) azometin veya imin bağı adı verilir. Aşağıda verilen 

reaksiyon için; (R: alkil veya aril, Z: Alkil, aril ve hidroksil dışındaki 

moleküller). 

R

R
O + H2N-Z

R

R
N Z + H2O

 

Şekil 1.1: İmin Bağı Oluşum Reaksiyonu 
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Aldehit ve ketonların, hidrazinler ile genel reaksiyonları ve hidrazon 

oluşumu şekil 1.2. de örnek reaksiyonlar ile verilmektedir. 

R

R

O + H2N-NH 2

R

R

N NH2 + H2O

Hidrazin
Hidrazon

R

R

N NH2

Hidrazon

R

R

O+
R

R

N N

R

RAzin

H2O+

R

R

O + PhNHNH 2

R

R

N NH
Ph

Fenilhidrazon

H2O+
Fenilhidrazin

(H) (H)

(H)
(H)

(H) (H)  

Şekil 1.2: Aldehit ve Ketonların Hidrazinlerle Reaksiyonları 

Ayrıca aldehit ve ketonların, semikarbazit ve tiyosemikarbazitler ile 

reaksiyonları da Schiff bazlarının sentezinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada furandionların çeşitli 

semikarbazon ve tiyosemikarbazon türevleriyle reaksiyonlarından 

Schiff bazları da sentez edilmiştir (Çimen, 2014). 

O O

O
Ar

Ar

O

+ NH2 C

X

NH N C

R1

R2

N

N

Ar

Ar X

N C

R1

R2

O

a

b

c

d

e

f

CH3-

H-

CH3-

H-

CH3-

H-

Ph-

Ph-

-CH3OC6H4-

-CH3OC6H4-

-CH3C6H4-

-CH3C6H4-

R1 R2

-CH3-C6H4-pAr :

p

p

p

p

X=O,S

 

Şekil 1.3: Furandionların Semi/tiyosemikarbazonlarla Reaksiyonları 
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1.2. Metal Komplekslerinin Önemi 

Metal kompleksleri bir veya daha fazla merkez metal katyonu ve ona 

bağlanmış ligand adı verilen organik moleküllerden meydana gelirler. 

Ligandlar; en az bir tane ortaklaşmamış elektron çiftine sahip atomu 

bulunan organik bileşiklerdir (Kolandaivel and Kanakaraju, 2004). 

Schiff bazları ve metal kompleksleri üzerine daha önceki yıllarda 

birçok çalışmalar yapılmıştır, Bu çalışmalardan elde edilen kompleks 

bileşiklerin, endüstriyel, farmakolojik ve biyolojik öneme sahip 

oldukları rapor edilmiştir (Kumar, Dhar and Saxena, 2009). Çoğu 

Schiff bazı metal komplekslerinin antibakteriyel, antifungal, 

antimikrobiyal, antikanser, antitümör, antioksidant, herbisit vb. 

özelliklerden en az birine sahip olduğu daha önceki çalışmalarda 

belirtilmiştir (Zhang, Zhang, Liu, Guo, Wu, Xu et al., 2010; Dede, 

Ozmen and Karipcin, 2009; Bharti, Nath, Tilak and Singh, 2010). 

2. YÖNTEM VE MATERYAL 

2.1. Yöntem 

Bu çalışmada yapılan bütün reaksiyonlar organik kimya preparatif 

çalışma metodları ile kurutma başlığı takılı reaksiyon balonu 

içerisinde uygun çözücülerde reaktiflerin oda sıcaklığında 

karıştırılması veya geri soğutucu altında kaynatılmasıyla 

gerçekleştirildi. Reaksiyonlar için gerekli zaman aralığı ve sentezlenen 

ürünlerin saflıkları ince tabaka kromatografisi (TLC) ile takip ve 

kontrol edildi. Ürünlerin saflaştırılma işlemleri için öncelikle 

kristallendirme yöntemi kullanıldı. Bu yöntemin uygulanmasının 



 

 127 

mümkün olmadığı durumlarda ürünlerin yıkanarak temizlenmesi 

tercih edildi.  

Sentezlenen yeni bileşiklerin yapı tayininde; FT-IR ve NMR 

spektroskopisinden faydalanıldı. Organik bileşiklerin fonksiyonel 

gruplarının belirlenmesinde IR spektroskopisi tekniği yaygın olarak 

kullanılır. Bazı katı ve sıvı maddelerin IR spektrumları kırılma indisi 

yüksek bir malzeme içinde ışığın tam yansımasından faydalanılarak 

elde edilir. Nükleer manyetik rezonans (NMR) ise, atom 

çekirdeklerinin manyetik özelliklerine bağlı bir spektroskopi 

yöntemidir. Çekirdeklerin manyetik alanda, belirli radyo frekans 

elektromanyetik ışınlarını absorbsiyonuyla, dönme enerji seviyelerine 

uyarılmalarının ölçümüne dayanır. 1H ve 13C en yaygın kullanılan 

çekirdeklerdir. Molekülde bulunan hidrojen ve karbon atomlarının 

türü, sayıları, komşu olduğu gruplar hakkında NMR spektroskopisi 

yardımıyla bilgi edinilebilir. Çalışmamızda sentezlenen maddelerin 

spektrumları birtakım akademik kaynaklardan faydalanılarak 

yorumlandı (Yıldız and Genç, 1993; Willard, Dean, Merrit and Settle, 

1981; Balcı, 2000; Erdik, 2001; ACD). 

Sıvı Kromatografi Tandem Kütle/Kütle Spektrometre (LC-MS/MS) 

yöntemi ise kromatografi ve spektroskopi sistemlerinin bir araya 

getirilmesi ile oluşmuştur. LC-MS/MS çok düşük konsantrasyonlarda 

maddenin miktar tayininin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu 

teknikte analiz edilecek numune iyonlaştırılıp manyetik etkiye maruz 

bırakılır. Her bir maddenin bu manyetik etkiye vereceği tepki 
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kütlesiyle alakalı ve karakteristiktir. Buradan yola çıkılarak 

maddelerin LC-MS spektrumları elde edilir ve yorumlanır. 

NMR analizleri ve IR analizleri Erciyes Üniversitesi Teknoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkez’inde (ERÜ TAUM) yapılmıştır. LC-

MS analizleri İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Merkezi’ nde (İBTAM) yapılmıştır 

2.2. Materyal 

2.2.1. Kimyasal Maddeler 

Reaksiyonlarda kullanılan kimyasal maddeler analitik saflıkta olup 

Merck, Fluka, Sigma-Aldrich firmalarının maddeleridir. Reaksiyon 

ortamını oluşturmada ve maddelerin saflaştırma işlemlerinde benzen, 

toluen, etanol, asetik asit, petrol eteri, dietileter ve kloroform gibi 

organik çözücüler kullanıldı. Gerekli görüldüğünde bazı çözücüler 

destile edilerek kullanıldı. Başlangıç maddeleri literatür verileri 

ışığında hazırlandı. 

2.2.2. Araç ve Cihazlar 

- Çalışma sırasında kullanılan cihazlar aşağıda sıralanmıştır. 

- Isıtıcılı magnetik karıştırıcı, 

- Camag Marka ince tabaka kromatogram cihazı (254/366 nm) 

- DC AlufolienKieselgel 60 / 254 Merck İTK levhaları 

- Heidolph Marka Laborota 4001 HB digital rotary evaporator, 

- Elecrothermal Marka 9200 model erime noktası cihazı, 

- Nüve Marka FN–500 Model etüv (0-300 oC) 
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- İletkenlik cihazı 

- Bruker-400 MHz Ultra Shield NMR spektrofotometresi, 

- Shimadzu 8400 FT-IR spektrofotometresi, 

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE BULGULAR 

3.1. (M1) ve (M2) Bileşiklerinin Sentez Basamakları 

3.1.1. p, p’-Dimetilbenzalasetofenon Sentezi 

1 Litrelik üç boyunlu reaksiyon balonuna 22 g (0,55 mol) NaOH 

konuldu ve üzerine 200 mL su + 140 mL etanol karışımı ilave edilerek 

oda sıcaklığında çözüldü. Üzerine 67 g (67 mL, 0,5 mol) p-metil 

asetofenon damla damla ilave edildi. Daha sonra 60 g (58,8 mL, 0,5 

mol) p-metil benzaldehit ilavesi ile 4-5 saat karıştırıldı. Reaksiyon 

balonunda çökelme görüldüğünde verimi artırmak için reaksiyon 

ortamına 20 mL etil alkol eklendi. Soğutma sonunda, çöken katı 

madde süzüldü ve 200 mL su + 140 mL etil alkol ile yıkanarak 

saflaştırıldı. P2O5 üzerinde kurutuldu.  

Ar CH3

O

+

Ar H

O

Ar

O

HH

Ar

HOH H2O-

Ar

O

H

Ar H

+NaOH, EtOH

p-Metilasetofenon p-Metilbenzaldehit

p,p'-DimetilbenzalasetofenonAr: p-CH3C6H4-

Şekil 3.1: p, p’-Dimetilbenzalasetofenon sentezi 

3.1.2. p, p’-Dimetilbenzalasetofenondibromür Sentezi 

Üç boyunlu balonda 11,52 g (0,0488 mol) p,p’-

dimetilbenzalasetofenon, 150 mL CCl4 içinde tuz-buz ortamında 
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çözüldü. Eşdeğer oranda7.8 g (2,5 mL, 0,0488 mol) brom, damlatma 

hunisi ile sıcaklık -10 oC civarında tutularak damlatıldı. Bir lastik boru 

yardımıyla brom buharları uzaklaştırıldı. Bu işleme bromun renginin 

kaybolmadığını görülene kadar  yaklaşık  1,5 saat devam edildi. Elde 

edilen ürün süzüldü, önce soğuk alkolle, daha sonra ılık alkolle 

yıkandı. Açık sarı renkli ürün oluştu. P2O5 üzerinde kurutuldu.  

Ar

O

H

Ar H

+ Br2

CCl4
Ar

O

Ar

BrH

HBr

p,p'-Dimetilbenzalasetofenon p,p'-Dimetilbenzalasetofenondibromür
Ar: p-CH3C6H4-  

Şekil 3.2: p,p’-Dimetilbenzalasetofenondibromür sentezi 

3.1.3. p,p’-Dimetildibenzoilmetan Sentezi 

Üç boyunlu balonda, 20 g (0,05 mol) p,p’-

dimetilbenzalasetofenondibromür üzerine 50 mL metanol ilave edildi. 

Diğer taraftan CaCl2 kurutma başlıklı geri soğutucu takılan bir erlene 

40 mL destile metanol konuldu, üzerine küçük parçalar halinde 

metalik sodyum eklendi. 2,32 g (0,1 mol) sodyumun çözünmesi 

tamamlandıktan sonra oluşan NaOCH3 damlatma hunisine alınıp üç 

boyunlu balona takıldı. Balona damlatma hunisindeki NaOCH3 yavaş 

yavaş eklenirken, ısıtıcı sıcaklığı 50-60 oC arasında tutuldu. Bir saat 

sonra işlem durdurulup soğumaya bırakıldı. Oda şartlarında pH= 1 

olacak şekilde yaklaşık 20 mL derişik HCl ilave edildi. Bundan sonra 

ısıtma ve karıştırma işlemi tekrar başlatılarak 4 mL daha derişik HCl 
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eklendi. Beş dakika daha karıştırılıp buzdolabında bir saat bekletildi. 

Vakumda süzüldü,  sonra 50 mL kadar % 50’lik soğuk metanol ve 

arkasından soğuk saf su ile yıkandı. Elde edilen ham ürün metanolde 

kristallendirildi. Açık sarı iğne kristaller halinde elde edilen ürün 

vakum desikatöründe P2O5 üzerinde kurutuldu. 

Ar

O

Ar

BrH

H
Br

Ar

O

Ar

OCH3H

OCH3H CH3OH-

Ar

O

H

Ar OCH3

CH3OH- H2O
+

Ar CH2

O

OAr
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O

Ar OH

H

+2NaOCH3

-2NaBr

p,p'-Dimetilbenzalasetofenondibromür

p,p'-Dimetildibenzoilmetan

Ar: p-CH3C6H4-

 

Şekil 3.3: p,p’-Dimetildibenzoilmetan (di-(p-metilbenzoil)metan) Sentezi 

3.1.4. 4-(4-Metilbenzoil)-5-(4-metilfenil)-2,3 furandion 

Bileşiğinin Sentezi 

Tek reaksiyon balonunda, 1 g p,p’-dimetildibenzoilmetan yaklaşık 30 

mL benzende çözüldü. Üzerine 0,4 mL oksalilklorür ilave edilip geri 

soğutucu altında 50-60 dakika kaynatıldı.  Benzen rotavapordan atıldı. 

Oluşan yağımsı ürün üzerine petrol eteri ilave edilip yaklaşık 2 saat 

karıştırıldı. Çöken sarı renkli ürün süzüldü P2O5 üzerinde kurutuldu. 
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Şekil 3.4: 4-(4-Metilbenzoil)-5-(4-metilfenil)-2,3-furandion Sentezi 

3.1.5. 4-Metilasetofenonsemikarbazon Sentezi 

Bir reaksiyon balonunda, 2,68 mL (0,02 mol) 4-metilasetofenon’un 

sulu alkol çözeltisine 1,99 g (0,02 mol) semikarbazit hidroklorür ve 1 

g (0,0125 mol) sodyum asetat kristali ilave edildi ve geri soğutucu 

altında 4 saat kaynatıldı. Oluşan beyaz çökelek süzüldü ve etil alkolde 

kristallendirildi ve P2O5 üzerinde kurutuldu. 

C O

CH3

CH3

+
-H2O

NH2

C

NH

O

NH2
NH2

C

NH

O

N C

CH3

CH3

+ NaOAc

Şekil 3.5: 4-Metilasetofenonsemikarbazon Sentezi 

3.1.6. 5-(4-Metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(4-

metilfenilmetilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-on Sentezi 

Bir balona 0,5 g 4-(4-metilbenzoil)-5-(4-metilfenil)-furan-2,3-dion ve 

0,34 g 4-metilasetofenonsemikarbazon (1:1 mol) alınarak taze destile 

edilmiş toluende kurutma başlığı takılı geri soğutucu altında 4 saat 
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kaynatıldı. Reaksiyon tamamlandıktan sonra kırmızı renkli berrak 

çözelti elde edildi. Toluen evaporatör yardımıyla atıldıktan sonra 

oluşan yağımsı ürün mutlak eterle karıştırıldı. Çöken sarı ürün 

etanolde kristallendirildi ve P2O5 üzerinde kurutuldu. 

O O

O
Ar

Ar

O

+ C

CH3

Ar

N NH NH2

O
N

N

Ar

Ar O

N C

CH3

Ar

O

Toluen, ısı

Ar: p-CH3C6H4-  

Şekil 3.6: 5-(4-Metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(4-metilfenilmetilmetilen-amino)-

1H-pirimidin-2-on Sentezi 

3.1.7. 1-Amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-

pirimidin-2-on (M1) Sentezi 

Belirli miktarda madde 5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(4-

metilfenilmetilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-on bir geri soğutucu 

düzeneğinde etil alkolde ısıtılarak çözüldü. 3 mL asetik asit ilave 

edildi. Bulanma olmayıncaya kadar damla damla yaklaşık 15-16 mL 

su ilavesi ile 30 dakika kaynatıldı. Soğuduktan sonra çöken krem 

renkli ham ürün süzülerek etil alkolde kristallendirildi ve P2O5 

üzerinde kurutuldu. 

N

N

Ar

Ar O

N C

CH3

Ar

O

 H
+
 , H2O N

N

Ar

Ar

NH2

O

O
+ C

CH3

Ar
O

M1
Ar: p-CH3C6H4-  

Şekil 3.7: M1 Sentezi 
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3.1.8. Asetofenontiyosemikarbazon Sentezi 

Bir reaksiyon balonunda, 2,3 mL (0,02 mol) asetofenonun sulu alkol 

çözeltisine 1 mL asetik asit, 1,86 g (0,02 mol) 

tiyosemikarbazithidroklorür ve 0,1 g sodyum asetat kristali karıştırıldı 

ve geri soğutucu altında 1 saat kaynatıldı. Soğuduktan sonra oluşan 

krem renkli çökelek süzüldü ve etil alkolde kristallendirildi. 

C O

H3C

Ph

+
-H2O

NH2

C

NH

S

NH2
NH2

C

NH

S

N C

CH3

Ph

+NaOAc

Şekil 3.8: Asetofenontiyosemikarbazon sentezi 

3.1.9. 1-(Fenilmetilmetilenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-

metilfenil)-1H-pirimidin-2-tiyon Sentezi 

0,5 g 4-(4-metilbenzoil)-5-(4-metilfenil)-furan-2,3-dion ve 0,3 g, 

asetofenontiyosemikarbazon, (1:1 mol) oranında alınarak taze destile 

edilmiş benzen içerisinde CaCl2 kurutma başlığı takılı geri soğutucu 

altında 4 saat kaynatıldı. Benzen evaporatör yardımıyla atıldı. Geriye 

kalan yağımsı kısım üzerine dietileter ilave edilerek bir süre magnetik 

karıştırıcı ile karıştırıldı. Çöken sarı renkli ham ürün süzüldü, bütanol 

ile kristallendirildi ve P2O5 üzerinde kurutuldu.  
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Şekil 3.9: 1-(Fenilmetilmetilenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-

pirimidin-2-tiyon sentezi 

3.1.10. 1-Amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-

pirimidin-2-tiyon (M2) Sentezi  

Belirli miktarda madde 1-(fenilmetilmetilenamino)-5-(4-

metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-pirimidin-2-tiyon, bir geri soğutucu 

düzeneğinde bütanolde ısıtılarak çözüldü. 3 mL asetik asit ilave edildi. 

Bulanma olmadan damla damla yaklaşık 15-16 mL su ilave edilerek 

30 dakika kaynatıldı. Soğuduktan sonra çöken krem renkli ham ürün 

süzülerek bütanolde kristallendirildi ve kurutuldu. 
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Şekil 3.10: M2 Sentezi 

3.2. Komplekslerin Sentezi 

Kompleksleri sentezlemek için kullanılacak olan, yeni ligant (ML5) 

sentezlendi. ML5’ in kapalı formülünün C26H21N3O3S olduğu 

belirlendi. Verim: %75. Erime noktası: 184-186°C’dir. (ML5) bileşiği 
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IUPAC adlandırma sistemine göre 5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-

1-(2,3-dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-tiyon (ML5) 

olarak adlandırıldı. Reaksiyon denklemi şekil 3.11 de verilmiştir 

(Devim, 2020). 
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Şekil 3.11: ML5 Sentezi 

3.2.1. ML5 Bileşiğinin Nikel Kompleksinin Sentezi (MK1) 

Bir balona, 0,0455 g 5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-

dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-tiyon (ML5) Schiff 

bazı alındı ve 10 mL etanol ilave edilerek çözüldü. Başka bir balonda 

da 0,0475 g NiCl2.6H2O bileşiği (0,0002 mol) 10 mL etanolde 

çözüldü. Her iki karışımda aynı reaksiyon balonu içerisine alınarak 

geri soğutucu altında 3 saat kaynatıldı. Daha sonra 2 gün oda 

sıcaklığında karıştırıldı. Çözücü rotavapor vasıtasıyla atıldı. Kalan 

yağımsı madde üzerine dietileter ilave edildi. Oda sıcaklığında 

manyetik karıştırıcı vasıtasıyla 1 gün karıştırıldı. TLC (ince tabaka 

kromatografisi) takibi ve erime noktası tayinlerinden sonra, başlangıç 

maddelerinden farklı bir ürün olduğu anlaşıldı. 1H NMR, 13C NMR, 

LC-MS ve FT-IR spektroskopik yöntemleri vasıtası ile bileşiğin yapısı 

aydınlatıldı. MK1’ in kapalı formülünün C52H42N6O6NiCl2 olduğu 

belirlendi. Verim: %59. Erime noktası: 254°C’dir. Elde edilen madde 
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kahverengi-mor renktedir. Aşağıda MK1 kompleksi için önerilen 

kimyasal yapı verilmiştir. 

 

Şekil 3.12: ML5 Ni(II) Kompleksi (MK1) 

MK1 bileşiğinin DMSO’da çözülerek alınan 1H NMR spektrumuna 

göre, 1H NMR (400 MHz, DMSO): = 9.50 ve 7.70 ppm de (s, 4H, -

OH), 7.4 ppm de (s, 2H, N=CH ve s, 2H, pirimidin -CH), 6.78-5.14 

ppm arasında (m, 22H, Ar-H) ve 2,82-2,71 ppm de (s, 12H, 4xCH3-) 

pikleri gözlenmiştir. Bu ligant için –OH gruplarının metal ile 

bağlanma yaptığı düşünülebilir. Fakat kompleksin 1H NMR 

spektrumunda -OH piklerinin görülmesi bu gruplar üzerinden metale 

herhangi bir koordinasyon olmadığını göstermektedir. MK1 

bileşiğinin 13C NMR spektrum değerleri, 160 ppm de Ph–C=O, 

148.88, 145.85, 145.47, 143.39, 138.84, 130.59, 130.28, 128.58, 

125.70, ppm de (aromatik karbonlar) 21.81, 20.50 ppm de -2 CH3 

grubu karbonlarına ait pikler olarak gözlenmektedir. 

MK1 bileşiğinin FT-IR spektrumunda, 3465 cm-1 de –OH gerilme 

titreşimi, 2918 cm-1 de ise alifatik –CH gerilme titreşimi 

gözlenmektedir. 1661 cm-1 de (C=O) grubuna ait gerilme titreşimi 
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gözlenmiştir. Ayrıca –C=N gerilme titreşimi 1602 cm-1 de 

gözlenmiştir. –C=C gerilme titreşimi 1583 cm-1 de görülmektedir. 

1264 cm-1 C=S gerilme titreşimine, 822-764 cm-1 arasındaki 

piklerinde moleküldeki pirimidin iskeletine ait titreşimleri 

göstermektedir. Ayrıca 738 cm-1 de çok şiddetli bir pik olarak metal 

ligant bağına ait gerilme titreşimi gözlenmektedir. ML5 ligandında 

1604 cm-1 de görülen orta şiddette C=N piki MK1 kompleksinde 1602 

cm-1 de ve keskin bir pik olarak karşımıza çıkmaktadır. 1251 cm-1 de 

tespit edilen zayıf C=S gerilme titreşim piki ise bu noktadan metale 

koordinasyon nedeni ile 1264 cm-1 de orta şiddette, pik olarak 

gözlemlenmektedir. FT-IR verileri bize ligandın –S ve –N 

atomlarından bağlandığını göstermektedir. MK1 ligandı çift dişlidir. 

LC/MS verileri değerlendirilerek kompleksin Şekil 3.12 de önerilen 

yapıda olduğu desteklenmiştir. LC/MS (m/z) verileri: 1060 [M+ + 

Na+]; 967 [M+- 2Cl]; 333 [C26H21N3SO3-C7H6O2]; 125 [C7H6O2. 

3.2.2. ML5 Bileşiğinin Bakır Kompleksinin Sentezi (MK2) 

Bir reaksiyon balonuna, 0,0455 g 5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-

1-(2,3-dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-tiyon ML5 

bileşiğinden alındı ve 10 mL etanol ilave edilerek çözüldü. Başka bir 

balonda da 0,0268 g CuCl2 bileşiği 10 mL etanolde çözüldü. Her iki 

karışımda aynı reaksiyon balonu içerisine alınarak geri soğutucu 

altında 3 saat kaynatıldı. Daha sonra 2 gün oda sıcaklığında 

karıştırıldı. Etanol rotavapor vasıtasıyla atıldı. Kalan yağımsı madde 

üzerine dietileter ilave edildi. Oda sıcaklığında manyetik karıştırıcı 

vasıtasıyla 1 gün karıştırıldı. TLC (ince tabaka kromatografisi) takibi 



 

 139 

ve erime noktası tayinlerinden sonra, başlangıç maddelerinden farklı 

bir ürün olduğu anlaşıldı. 1H NMR, 13C NMR ve FT-IR spektroskopik 

yöntemleri vasıtası ile bileşiğin yapısı aydınlatıldı. MK2’nin kapalı 

formülünün [C52H42N6O6S2Cl2]Cu olduğu belirlendi. Verim: %55, 

Erime noktası: 191°C’dir. Elde edilen kompleks bileşik toprak-kahve 

renktedir. Aşağıda MK2 kompleksinin kimyasal yapısı önerilmiştir. 
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Şekil 3.13: ML5 Cu(II) Kompleksi (MK2) 

MK2 Bileşiğinin 1H NMR spekrumu incelendiğinde, = 9.59 ppm de 

(s, 1H, -OH), 9.09 ve 8.92 ppm de (s, 1H, =CH ve s, 1H, pirim. -CH), 

8.19-7.22 ppm arasında (m, 14H, Ar-H) ve 6.57-6.55 ppm de (s, 6H, 

2xCH3-) pikleri gözlenmiştir. Bu ligant için -OH grubunun metal ile 

bağlanma yaptığı düşünülebilir. Fakat 1H NMR spektrumunda -OH 

pikinin görülmesi bu grup üzerinden metale herhangi bir koordinasyon 

olmadığını göstermektedir. Molekülde bulunan -OH grupları çözücü 

ye ait su piki ile etkileşerek pik şiddetinin artmasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle molekülde bulunan diğer piklerin şiddetleri azalmıştır. 

MK2 bileşiğinin DMSO’da çözülerek alınan 13C NMR spektrumunda, 



 

140 KİMYA ARAŞTIRMALARI 

13C NMR (400 MHz, DMSO):  (ppm)= 148.58 (Ph–C=O, 138.05, 

131.24, 130.54, 130.10, 129.67, 129.37, 129.03, 128.52, 127.40, 

126.53, 125.97 (Ar-C), 29.63 ve 29.32 (2x-CH3) grubu karbonlarına 

ait pikler gözlenmektedir. 

MK2 bileşiğinin FT-IR spektrumunda, 2917 cm-1 de alifatik –CH 

gerilme titreşimi gözlenmektedir. 1648 cm-1 de (C=O) grubuna ait 

gerilme titreşimi gözlenmiştir. Ayrıca –C=N gerilme titreşimi 1601 

cm-1 de gözlenmiştir. –C=C gerilme titreşimi 1580 cm-1 

görülmektedir. 1260 cm-1 civarında C=S gerilme titreşimi piki 

görülmektedir. 814-678 cm-1 arasındaki piklerde moleküldeki 

pirimidin iskeletine ait titreşimleri göstermektedir. Ayrıca 790 cm-1 

civarında da metal ligant bağına ait gerilme titreşimi gözlenmektedir. 

FT-IR verileri bize, ligandın metale -S ve -N atomlarından 

bağlandığını göstermektedir. MK2 ligandı çift dişlidir. Yapılan 

LC/MS çalışması sonuçları bize kompleksin önerilen yapıda olduğunu 

göstermektedir. LC/MS (m/z): 1043 [M+]; 455 [C26H21N3SO3]; 333 

[C26H21N3SO3-C7H6O2]; 1066 [M++ Na+]. 

3.2.3. ML5 Bileşiğinin Kobalt Kompleksinin Sentezi (MK3) 

Bir reaksiyon balonuna, 0,0455 g (5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-

1-(2,3-dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-tiyon ML5 

bileşiğinden alındı ve üzerine 10 mL etanol ilave edilerek çözüldü. 

Başka bir balonda da 0,0476 g CoCl2.6H2O bileşiği 10 mL etanolde 

çözüldü. Her iki karışımda aynı reaksiyon balonu içerisine alınarak 

geri soğutucu altında 3 saat kaynatıldı. Daha sonra 2 gün soğukta 
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karıştırıldı. Etanol rotavapor vasıtasıyla atıldı. Kalan yağımsı madde 

üzerine dietileter ilave edildi. Oda sıcaklığında manyetik karıştırıcı 

vasıtasıyla 1 gün karıştırıldı. TLC (ince tabaka kromatografisi) takibi 

ve erime noktası tayinlerinden sonra, başlangıç maddelerinden farklı 

bir ürün olduğu anlaşıldı. 1H NMR, 13C NMR ve FT-IR spektroskopik 

yöntemleri vasıtası ile bileşiğin yapısı aydınlatıldı. MK3’in kapalı 

formülünün C52H42N6O6S2CoCl2 olduğu belirlendi. Verim: %80. 

Erime noktası: 279°C’dir. Elde edilen madde kahverengi renktedir. 

Aşağıda MK3 kompleksinin kimyasal yapısı önerilmiştir. 
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Şekil 3.14: ML5 Co(II) Kompleksi (MK3) 

MK3 bileşiğinin 1H NMR spekrumu incelendiğinde, = 10.24 ve 

10.15ppm de (s, 2H, -OH), 10.04 ve 9.63 ppm de (s, 2H, pirim. -CH) 

ve 9.16 ve 9.05 ppm de (s, 2H=CH), 8.91-6.53 ppm arasında (m, 22H, 

Ar-H) ve 2.49-2.30 ppm de (s, 12H, 4xCH3-) pikleri gözlenmiştir. Bu 

ligand için -OH grubunun metal ile bağlanma yaptığı düşünülebilir. 

Fakat 1H NMR spektrumunda, -OH pikinin görülmesi, bu grup 

üzerinden metale herhangi bir koordinasyon olmadığını 

göstermektedir. 
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MK3 bileşiğinin DMSO’ da çözülerek alınan 13C NMR spektrumuna 

göre, 13C NMR (400 MHz, DMSO):  (ppm)= 138.00 (Ph–C=O, 

131.80, 131.05, 130.85, 130.24, 129.91, 129.41, 128.53, 126.93, 

126.03 (Ar-C), 21,24 (2x-CH3) grubu karbonlarına ait pikler 

gözlenmektedir. 

Bileşiğin FT-IR spektrumunda, 3379 cm-1 de –OH gerilme titreşimi, 

2900 cm-1 civarında da ise alifatik –CH gerilme titreşimi 

gözlenmektedir. 1660 cm-1 de (C=O) grubuna ait gerilme titreşimi 

gözlenmiştir. Ayrıca -C=N gerilme titreşimi 1600 cm-1 de 

gözlenmiştir. -C=C gerilme titreşimi 1579 cm-1 görülmektedir. 813-

680 cm-1 arasındaki piklerinde moleküldeki pirimidin iskeletine ait 

titreşimleri göstermektedir. Ayrıca 680 cm-1 de metal ligant bağına ait 

gerilme titreşimi gözlenmektedir. FT-IR verileri bize ligandın –S ve –

N atomlarından bağlandığını göstermektedir. MK3 ligandı çift 

dişlidir. Yapılan LC/MS çalışması sonuçları, bize kompleksin önerilen 

yapıda olduğunu göstermektedir. LC/MS (m/z): 969 [M+- 2Cl]; 999 

[M+- Cl]; 455 [C26H21N3SO3]; 330 [C26H21N3SO3-C7H6O2-2H+].  

SONUÇLAR 

Aminopirimidin ve türevleri biyolojik ve farmokolojik açıdan büyük 

öneme sahip heterosiklik bileşiklerdir. Son yıllarda antimikrobiyal, 

antikanser, antioksidant, antitümör, antialerjik, antiviral, herbisit vb. 

biyolojik aktivite gösteren, birçok aminopirimidin türevi bileşik 

sentezlenerek literatüre kazandırılmıştır. Heterosiklik bileşiklerin 

önemli bir sınıfı olan, pirimidin türevi bileşikler biyolojik, 
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farmokolojik ve kemoterapik özellik gösteren moleküller olması 

nedeniyle ilgi odağı haline gelmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle, başlangıç maddesi olarak kullanılan 1-

Amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-pirimidin-2-on (M1) ve 

1-Amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-pirimidin-2-tiyon 

(M2) bileşikleri literatüre göre sentezlendi. Literatüre göre sentezi 

yapılan aminopirimidin türevlerinden M2 bileşiğinin, yapısında yer 

alan amino grubunun nükleofilik özelliğinden yararlanılarak, 2,3-

dihidroksibenzaldehit ile Schiff bazı ML5 sentez edildi. ML5 

Bileşiğinin sentezi etil alkol çözücü ortamında p-toluensülfonik asit 

katalizörlüğünde kaynatılarak yapıldı. 

Ayrıca ikinci aşamada elde edilen Schiff bazı ML5 ligandı ile bazı 

metal tuzlarının (M: Ni (II), Cu (II), Co (II)) reaksiyonları yapılarak 

geçiş metal kompleksleri sentez edildi. Kompleks sentezleri geri 

soğutucu altında etil alkol ortamında kaynatılıp, bir gün boyunca oda 

sıcaklığında karıştırılarak yapıldı. Elde edilen kompleksler soğuk etil 

alkol ile yıkanarak saflaştırıldı. Sentez edilen bileşiklerin (MK1-

MK3) yapıları FT-IR, NMR ve LC-MS spektroskopisi yardımıyla 

aydınlatıldı.  
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GİRİŞ 

Pirimidinler azotlu bazlar arasında yer alan bir gruptur. Bu bazlar 

deoksiribonükleotitler ve ribonükleotitlerin içerisinde yer alır ve 

hücrelerdeki genetik bilginin kodlanmasında önemli bir rol oynarlar. 

DNA ve RNA'nın canlılardaki yaygınlığı sebebi ile pirimidinler 

doğada en çok görülen azotlu heterosiklik bileşiklerdir. Bu çalışmada, 

bir pirimidin türevi olan 1-amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-

1H-pirimidin-2-tiyon (M2) bileşiği ve bu bileşikten yeni bir Shiff bazı 

sentez edilmiştir. İkinci basamakta Schiff bazının, metal kompleksleri 

elde edilmiştir.  

1. PİRİMİDİN HALKASI İÇEREN SCHİFF BAZLARI  

Pirimidin doğada en yaygın bulunan heterohalkalı bileşiklerdendir. 

Kötü kokulu ve renksiz bir sıvı olan pirimidin halkasındaki azot 

atomları üzerinde bulunan serbest elektron çiftleri bazik bir karakter 

kazanmasında etkili faktördür. Pirimidin halkasının amino ve hidroksil 

grubu bulunduran türevlerinin daha kararlı, yükseltgen ve indirgenlere 

karşı dirençli olduğu bilinmektedir. Pirimidin halkası elektrofilik 

sübstitüsyon reaksiyonlarını çok zor verir. Bundan dolayı pirimidin 

halkasına nitro ve sülfo fonksiyonel grupları bağlanamaz. Nükleofilik 

sübstitüsyon reaksiyonları ile katılma ayrılma gibi reaksiyonlar da 

pirimidin halkasını parçalayabilir. Pirimidin halkasının azot atomları 

farklı konumlarda yer alan iki izomeri vardır. Pirimidin (1,3-diazin); 

yapısında 1- ve 3- pozisyonunda iki azot atomu bulunduran altılı halka 

yapısına sahip heterosiklik bir bileşiktir. Bunlar, pirazin (1,4-diazin) 



 

150 KİMYA ARAŞTIRMALARI 

ve piridazin (1,2-diazin)’dir. Pirimidinin yapısı ve yapısal izomerleri 

aşağıda verildiği gibidir (Dwivedi, Tripathi and Mishra, 2009).  

N

N

N

N

N

N

 

Şekil 1: Pirimidin Halkası ve Yapısal İzomerleri 

1.1. Pirimidin Türevlerinin Sentezleri 

Daha önceki çalışmalara bakıldığında oksalil klorür ve türevlerinin 

çeşitli tepkenlerle reaksiyonları sonunda visinal-dion sistemlerinin 

elde edildiği görülmektedir. Bunlardan oksalik asit ve türevlerinin 

nükleofilik özellik gösteren bileşiklerle, doğrudan sikloaçillenmesinde 

de yine aktif dionlar meydana geldiği gözlenmiştir. Bunlar, uygun 

bileşiklerle siklokondenzasyon reaksiyonları verdikleri gibi katalitik 

şartlar altında termik yönden de parçalanmaya uğrarlar (Önal, 

Yıldırım, 2007). 

 

Şekil 2: Visinal-Dion Sistemlerinin Genel Yapısı 

Birçok reaksiyonda başlangıç maddesi olarak kullanılmakta olan 

visinal-dion Sistemi, E. Ziegler ve çalışma grubu tarafından, 1,3-

diketon olan dibenzoilmetan’ ın oksalilklorür ile siklo 

kondenzasyonundan elde edilmiştir (Ziegler, 1967). 
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Dibenzoilmetanın susuz eterli ortamda oksalil klorürle, oda 

sıcaklığındaki reaksiyonundan sarı renkte, heterosiklik bir bileşik olan 

4-benzoil-5-fenil-2,3-furandion elde edilir (Ziegler, 1967). Literatür 

araştırmalarında, dibenzoilmetan ve türevlerinin okzalil klorür ile 

siklokondenzasyonu sonucunda, beşli heterosiklik sistemler, 

malonilklorür ile siklokondenzasyonundan da altılı heterosiklik 

bileşiklerin elde edildiği görülür (Ziegler, 1967; Kollenz, 1970; 

Kollenz, 1972). 

Lakton halkası içeren diğer bir örnek olarak da dibenzoilmetan veya 

di-p-brom-benzoilmetanın klorokarbonil sülfonil klorürle 

reaksiyonundan, benzer tipte 4-aroil-5-aril-1,3-oksotiyol-2-on bileşiği 

sentez edilmiştir (He-Xi and Kolenz, 1993). 

 

Şekil 3: Dibenzoilmetan Türevlerinin Reaksiyonları 

Yine 1,3-dikarbonil bileşiklerinin MgCl2 eşliğinde okzalil klorür ile 

reaksiyonlarından heterosiklik yapıya sahip çeşitli furan-2,3-dionlar 

sentezlenmiştir (Saalfrank, Lutz, Hömer, Gündel, Peters and Georg 

Von Schnering, 1991).  
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Çalışmalarımızda kullandığımız furan-dion türevi ve onun analogları 

alkol ve su gibi nükleofillere karşı çok dayanıklı olmadıkları için, 

sentez edildikten sonra sürekli vakum desikatöründe P2O5/parafin 

üzerinde saklanarak korunmalıdırlar. Furan-2,3-dion bileşiklerinin 

sentezinde gerekli olan 1,3-diketon türevi bileşikler, literatürde 

verildiği gibi bir seri reaksiyon sonunda elde edilir (Ziegler, 1967; 

Hökelek, Saripinar, Yildirim, Akkurt and Akçamur, 2002). Bilindiği 

üzere, dibenzoilmetan 1,3-diketon olup, keto-enol tautomer özelliği 

gösterir ve çözeltide denge daha ziyade enol tarafındadır (Allen, 

Abell, and Nomington, 1956).  

Yukarıda incelenen literatür bilgileri sonucunda, 2,3-furandion 

bileşiklerinin karbonil grupları ve bilhassa lakton halkaları 

bulundurmaları nedeniyle oldukça aktif oldukları ve birçok yeni 

heterosiklik bileşiklerin sentezinde başlangıç maddesi olarak 

kullanıldıkları görülmektedir (Yıldırım, Sarıpınar, Güzel, Patat and 

Akçamur, 1995; Yıldırım, Tezcan, Güzel, Sarıpınar, and Akçamur, 

1996; Yıldırım, İlhan, 1997; İlhan, Akcamur, Saripinar, and Aslan, 

2003; Yıldırım, Koca, 2004; Yıldırım, Kandemirli and Demir, 2005). 

Elektrofilik merkezlere sahip olan furandion bileşikleri nükleofillere 

karşı oldukça aktiftir. Dolayısıyla nükleofilin yapısına ve reaksiyon 

şartlarına bağlı olarak çeşitli heterosiklik bileşiklerin sentezi 

yapılabilmektedir. Ancak su ve etil alkol gibi nükleofillerle ise 

kolayca etkileşerek, dibenzoilmetan ve okzalik asit (alkol takdirinde 

ester) verecek şekilde bozunarak başlangıç maddelerine dönüştükleri 

bilinmektedir (Kolenz and Heilmayer, 1993; Saripinar, Yılmaz, Unal, 
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İlhan, Yazır, and Akcamur, 2006). Furandionların üreler ve 

tiyoürelerle yapılan reaksiyonları sonucu pirimidin türevi yeni 

bileşikler sentez edilmiştir. Furandionların bileşiklerinin çeşitli 

semikarbazonlar ve tiyosemikarbazonlar ile yapılan nükleofilik 

katılma reaksiyonları sonucu ise metilenaminopirimidin türevi yeni 

bileşikler sentez edilmiştir (Altural, Akcamur, Saripinar, Yildirim and 

Kollenz, 1989; Yıldırım, Akcamur, Saripinar, and Kollenz, 2002; 

Koca and Yıldırım, 2007). Daha sonra elde edilen 

metilenaminopirimidin türevi bileşiklerin asitli ortamda hidrolizinden 

1-aminopirimidin-2-on/-tiyon türevi bileşikler elde edilmiştir (Çimen, 

Akkoç and Kökbudak, 2018; Şahin, 2007; Çimen, 2014; Önal, 

Yildirim, Kandemirli and Arslan, 2010).  

 

Şekil 4: Furandionlardan Aminopirimidinlerin Sentezi 

Araştırma grubumuz ile 2-tiyoksopirimidin türevi bileşiğin metil 

iyodür ile alkilleme reaksiyonundan 2-metiltiyopirimidin türevi bileşik 

sentez edilmiştir (İnkaya, Dinçer, Şahan and Yıldırım, 2013).  



 

154 KİMYA ARAŞTIRMALARI 

 

Şekil 5: 2-Tiyoksopirimidin Türevinin Metiliyodür ile 

Reaksiyonu 

1.2. Schiff Bazlarının Sentezi 

Schiff bazları genel olarak aromatik/alifatik aldehit veya ketonların 

birincil aminler ile verdiği kondensasyon reaksiyonundan elde 

edilirler ve (C=N) azometin veya imin bağı bulundururlar. 

1.3. Metal Kompleksleri 

Metal kompleksleri genellikle bir merkez metal katyonu ve ona 

bağlanmış ligand adı verilen organik moleküllerden meydana gelirler. 

Ligandlar; ortaklaşmamış elektron çiftine sahip atomu bulunan 

organik bileşiklerdir (Kolandaivel, and Kanakaraju, 2004). Schiff 

bazları ve onların metal kompleksleri üzerine daha önceki yıllarda 

birçok çalışma literatüre kazandırılmıştır. Çoğu Schiff bazı metal 

komplekslerinin antibakteriyel, antifungal, antimikrobiyal, antikanser, 

antitümör, antioksidant, herbisit vb. özelliklerden en az birine sahip 

olduğu daha önceki çalışmalarda belirtilmiştir (Kumar, Dhar and 

Saxena, 2009; Zhang, Zhang, Liu, Guo, Wu, Xu, et al., 2010; Dede, 

Ozmen, and Karipcin, 2009; Bharti, Nath, Tilak and Singh, 2010).  

Kompleks sentezleri etkin olarak devam eden bir süreçtir. Sentezlenen 

kompleksler merkez atomları ve bağlı grupların kimyasal yapısına 
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bağlı olarak pek çok sahada kullanım alanı bulmaktadırlar. Örneğin 

sülfonamid temelli kompleksler ve Schiff bazları antibiyotik ilaç 

olarak uzun süre kullanılmışlar, bakterilerin direnç geliştirmesi 

üzerine bir süre ilgi azalmış fakat daha sonra ikili kombinasyonlar ile 

kullanımlarına devam edilmiştir. Ayrıca bu tip bileşikler antidiyabetik, 

HIV tedavisi, idrar söktürücü, ağrı kesici ve anti romatizmal ilaç 

olarak halen kullanılmaktadır.  

2. YÖNTEM VE MATERYAL 

2.1. Yöntem 

Çalışmamızda bütün reaksiyonlar organik kimya preparatif çalışma 

metodu ile kurutma başlığı takılı reaksiyon balonu içerisinde uygun 

çözücülerde reaktiflerin geri soğutucu altında kaynatılmasıyla 

gerçekleştirildi. Reaksiyonlar için gerekli zaman aralığı ve sentezlenen 

ürünlerin saflıkları ince tabaka kromatografisi (TLC) ile takip ve 

kontrol edildi. Ürünlerin saflaştırılma işlemleri için öncelikle 

kristallendirme yöntemi kullanıldı. Yöntemin uygulanamadığı 

durumlarda ürünler yıkanarak temizlendi. 

Sentezlenen yeni bileşiklerin yapı tayininde; FT-IR, NMR ve LC/MS 

spektroskopisinden faydalanıldı. Sıvı Kromatografi Tandem 

Kütle/Kütle Spektrometre (LC-MS/MS) yöntemi ise kromatografi ve 

spektroskopi sistemlerinin bir araya getirilmesi ile oluşmuştur. LC-

MS/MS tekniği ile çok düşük konsantrasyonlarda madde miktar tayini 

yapılabilir.  
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NMR analizleri ve IR analizleri Erciyes Üniversitesi Teknoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkez’inde (ERÜ TAUM) yapılmıştır. LC-

MS analizleri İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Merkezi’nde (İBTAM) yapılmıştır. 

2.2. Materyal  

Reaksiyonlarda kullanılan kimyasal maddeler analitik saflıkta olup; 

Merck, Fluka, Sigma-Aldrich firmalarının maddeleridir. Reaksiyon 

ortamını oluşturmada ve maddelerin saflaştırma işlemlerinde benzen, 

toluen, etanol, asetik asit, petrol eteri, dietileter ve kloroform gibi 

organik çözücüler kullanıldı. Gerekli görüldüğünde bazı çözücüler 

destile edilerek kullanıldı. Başlangıç maddeleri literatür verileri 

ışığında hazırlandı. 

2.3. Araç ve Cihazlar 

Çalışmamız da ısıtıcılı magnetik karıştırıcı, ince tabaka kromatogram 

cihazı (Camag 254/366 nm), DC AlufolienKieselgel 60/254 Merck 

İTK levhaları, digital rotary evaporator (Heidolph Laborota 4001 HB), 

erime noktası cihazı (Elecrothermal Marka 9200 model), etüv (Nüve 

Marka FN–500 Model 0-300 oC), İletkenlik cihazı, Ultra Shield NMR 

spektrofotometresi (Bruker-400 MHz) ve FT-IR spektrofotometresi 

(Shimadzu 8400) sentez ve tanı amacı ile kullanılmıştır. 
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE BULGULAR 

3.1. 1-Amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-pirimidin-

2-tiyon (M2) Sentezi  

Belirli miktarda madde 1-(fenilmetilmetilenamino)-5-(4-

metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1H-pirimidin-2-tiyon, bir geri soğutucu 

düzeneğinde bütanolde ısıtılarak çözüldü. 3 mL asetik asit ilave edildi. 

Bulanma olmadan damla damla yaklaşık 15-16 mL su ilave edilerek 

30 dakika kaynatıldı. Soğuduktan sonra çöken krem renkli ham ürün 

süzülerek bütanolde kristallendirildi ve kurutuldu. 
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Şekil 6: M2 Sentezi 

3.2. 5-(4-Metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-

dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-tiyon (ML5)  

İkinci basamakta, M2 bileşiğinin 2,3-dihidroksibenzaldehit ile etil 

alkol çözücü ortamında reaksiyonundan, yeni ligant (ML5) 

sentezlendi ve kapalı formülünün C26H21N3O3S olduğu belirlendi. 

Verim: %75. Erime noktası: 184-186°C’dir. Yeni ligant IUPAC 

adlandırma sistemine göre 5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-

dihidroksifenilmetilenamino)-1H-pirimidin-2-tiyon (ML5) olarak 

adlandırıldı. Reaksiyon denklemi aşağıdaki gibidir (Devim, 2020.) 
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 Şekil 3.7: ML5 Sentezi 

3.3. ML5 Bileşiğinin Gümüş Kompleksinin Sentezi (MK4) 

Bir reaksiyon balonuna 0,0455 g (0,0001 mol) ML5 5-(4-

metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-dihidroksifenilmetilen-amino)-

1H-pirimidin-2-tiyon bileşiğinden alındı ve üzerine 10 mL etanol ilave 

edilerek çözüldü. Başka bir balonda da 0.0170 g AgNO3 bileşiği 

(0,0001 mol) 10 mL etanolde çözüldü. Her iki karışımda aynı 

reaksiyon balonu içerisine alınarak oda sıcaklığında manyetik 

karıştırıcı vasıtasıyla 2 gün soğukta karıştırıldı. TLC (ince tabaka 

kromatografisi) takibi ve erime noktası tayinlerinden sonra, başlangıç 

maddelerinden farklı bir ürün olduğu anlaşıldı.  

1H NMR, 13C NMR ve FT-IR spektroskopik yöntemleri vasıtası ile 

bileşiğin yapısı (MK4) aydınlatıldı ve kapalı formülünün 

C52H42N6O6S2AgNO3 olduğu belirlendi. Elde edilen madde siyah 

renktedir. Verim: %80. E.N. 300°C üzeri bulundu. MK4 bileşiği 

IUPAC adlandırma sistemine göre bis[5-(4-metilbenzoil)-4-(4-

metilfenil)-1-(2,3-dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-

tiyon] Ag(I) nitrat (MK4) olarak adlandırıldı. Aşağıda MK4 

kompleksi için önerilen yapı verilmiştir. 
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Şekil 3.8: Bis [5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-dihidroksifenilmetilen-

amino)-1H-pirimidin-2-tiyon] Ag (I) Kompleksi MK4 

MK4 bileşiğinin 1H NMR spekrumu incelendiğinde, δ= 9.59 ppm de 

(s, 1H, -OH), 9.09 ve 8.92 ppm de (s, 1H, =CH ve s, 1H, pirimidin -

CH), 8.19-7.22 ppm arasında (m, 14H, Ar-H) ve 6,57-6,55 ppm de (s, 

6H, 2xCH3-) pikleri gözlenmiştir. Bu ligand için -OH grubunun metal 

ile bağlanma yaptığı düşünülebilir. Fakat 1H NMR spektrumunda -OH 

pikinin görülmesi bu grup üzerinden metale herhangi bir koordinasyon 

olmadığının göstergesidir.  

13C NMR spektrumuna göre 13C NMR (400 MHz, DMSO): δ (ppm)= 

135.00, 130.57, 130.27, 129.87, 129.54, 129.37, 129.19, (Ar-C), 21.24 

(4xCH3) karbonlarına ait pikler gözlenmiştir. Bileşiğin FT-IR 

spektrumunda 2900 cm-1 civarında alifatik –CH gerilme titreşim piki, 

1500 cm-1 dolaylarında (C=O) grubuna, 1602 cm-1 civarında –C=N 

gruplarına ve 1380 cm-1 civarında C=S grubuna ait gerilme titreşim 

pikleri gözlenmiştir. 886-777 cm-1 arasındaki pikler, moleküldeki 

pirimidin iskeletine ait titreşimleri göstermektedir. FT-IR verileri bize 

ligandın -S ve -N atomlarından bağlandığını göstermektedir. Veriler 
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ışığında MK4 ligandı çift dişlidir. LC/MS (m/z): 1017 [M+ - NO3
–

2H+]; 455 [C26H21N3SO3]; 333 [C26H21N3SO3-C7H6O2]. 

3.4. ML5 Bileşiğinin Platin Kompleksinin Sentezi (MK5) 

Bir reaksiyon balonuna 0,0455 g (0,0001 mol) (ML5) 5-(4-

metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-dihidroksifenilmetilen-amino)-

1H-pirimidin-2-tiyon bileşiğinden alındı. Üzerine 10 mL etanol ilave 

edilerek çözüldü. Başka bir balonda da 0,0532 g PtCl2 bileşiği (0,0002 

mol) 10 mL etanolde çözüldü. Her iki karışımda aynı reaksiyon 

balonu içerisine alınarak 3 gün oda sıcaklığında karıştırıldı. TLC (ince 

tabaka kromatografisi) takibi ve erime noktası tayinlerinden sonra, 

başlangıç maddelerinden farklı bir ürün olduğu anlaşıldı. 1H NMR, 

13C NMR ve FT-IR spektroskopik yöntemleri vasıtası ile bileşiğin 

yapısı aydınlatıldı. MK5’ in kapalı formülünün [C52H42N6O6S2]PtCl2 

olduğu belirlendi. Verim: %52. Erime noktası: 300°C üzerindedir. 

Yeni bir bileşik olduğu belirlenen MK5 bileşiği, IUPAC adlandırma 

sisteminegöre.[5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-

dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-tiyon] Pt (II) klorür 

(MK5) olarak adlandırıldı. Şekilde MK5 kompleksi için önerilen 

kimyasal yapı verilmiştir. 
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Şekil 3.9: [5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-dihidroksifenilmetilen-amino)-

1H-pirimidin-2-tiyon]dikloro Pt (II) Kompleksi MK5 

MK5 bileşiğinin 1H NMR spekrumu incelendiğinde, δ (ppm)= 10.35 

ve 10.25 ppm de (s, 2H, -OH), 9.13 ve 9.00 ppm de (s, 1H, =CH) ve 

8.86 ile 8.77 ppm de (s, 1H, pirimidin -CH), 8.25-6.85 ppm arasında 

(m, 11H, Ar-H) ve 2.27-2.37 ppm de (s, 6H, 2xCH3-) pikleri 

gözlenmiştir. Bu ligandın -OH grupları ile metale bağlanarak bir 

koordinasyon bileşiği yaptığı düşünülebilir. Fakat kompleksin 1H 

NMR spektrumunda -OH piklerinin görülmesi bu gruplar üzerinden 

metale herhangi bir koordinasyon olmadığını göstermektedir. Bileşik 

MK5’in DMSO’ da çözülerek alınan 13C NMR spektrumuna göre, 13C 

NMR (400 MHz, DMSO): δ (ppm)= 183.58 (Ph–C=O, 145.71, 

142.46, 140.59, 130.87, 130.69, 130.19, 129.99, 129.79, 129.65, 

129.54, 128.92 (Ar-C), 21.74 ve 21.57 (2x-CH3) grubu karbonlarına 

ait pikler gözlenmektedir. FT-IR spekrumunda ise 3650 cm-1 de –OH 

gerilme titreşimi, 2966 cm-1 de ise alifatik –CH gerilme titreşimi 

gözlenmektedir. 1661 cm-1 de (C=O) grubuna ait gerilme titreşimi 

gözlenmiştir. Ayrıca –C=N gerilme titreşimi 1602 cm-1 de 

gözlenmiştir. -C=C gerilme titreşimi 1580 cm-1görülmektedir. 894 cm-
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1 civarındaki pikler moleküldeki pirimidin iskeletine ait titreşimleri 

göstermektedir. Ayrıca 750 cm-1 de metal ligand bağına ait gerilme 

titreşimi gözlenmektedir. ML5 ligandında 1604 cm-1 de görülen orta 

şiddette pik MK5 kompleksinde 1602 cm-1 de ve zayıf bir pik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 1251 cm-1 de tespit edilen zayıf C=S gerilme 

titreşim piki ise bu noktadan metale koordinasyon nedeni ile 1260 cm-

1 de yayvan bir pik olarak tespit edilmiştir. FT-IR verileri bize 

ligandın –S ve –N atomlarından bağlandığını göstermektedir.  

Tüm spektroskopik verilerin ışığında ML5 ligandının –S ve –N 

atomlarından koordinasyon yapan çift dişli bir ligand olduğu 

sonucunu çıkarabiliriz. LC/MS (m/z): 735 [M+ + NH4
+]; 455 

[C26H21N3SO3]; 333 [C26H21N3SO3 - C7H6O2].  

3.5. ML5 Bileşiğinin Palladyum Kompleksinin Sentezi (MK6) 

0,0455 g (0,0001 mol) ML5 5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-

(2,3-dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-tiyon bileşiğinden 

alındı. Bir balonda üzerine 10 mL etanol ilave edilerek çözüldü. Başka 

bir balonda da 0,0652 g K2PdCl4 bileşiği (0,0002 mol) 10 mL etanolde 

çözüldü. Her iki karışımda aynı reaksiyon balonu içerisine alınarak 3 

gün oda sıcaklığında karıştırıldı. TLC (ince tabaka kromatografisi) 

takibi ve erime noktası tayinlerinden sonra, başlangıç maddelerinden 

farklı bir ürün olduğu anlaşıldı. 1H NMR, 13C NMR ve FT-IR 

spektroskopik yöntemleri vasıtası ile bileşiğin yapısı aydınlatıldı. 

MK6’ in kapalı formülünün [C52H42N6O6S2]PdCl2 olduğu belirlendi. 

Verim: %55. Erime noktası: 286°C’dir. Aşağıda verilen spektrumlara 
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göre yeni bir bileşik olduğu belirlenen MK6 bileşiği, IUPAC 

adlandırma sistemine göre [5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-

dihidroksifenilmetilen-amino)-1H-pirimidin-2-tiyon] Pd(II) klorür 

(MK6) olarak adlandırıldı. Şekilde MK6 kompleksinin kimyasal 

yapısı önerilmiştir. 

 

Şekil 3.10: [5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)-1-(2,3-dihidroksifenilmetilen-

amino)-1H-pirimidin-2-tiyon] dikloro Pd(II) Kompleksi (MK6) 

Bileşiğin 1H NMR spekrumu incelendiğinde, δ (ppm)= 10,13 ve 9.78 

ppm de (s, 2H, -OH), 9.47 ppm de (s, 2H, pirimidin–CH), 8.52 (s, 2H, 

N=CH), 7.87-6.59 ppm arasında (m, 22H, Ar-H) ve 2,50-2,36 ppm de 

(s, 6H, 2xCH3-) pikleri gözlenmiştir. Bu ligand için –OH grubunun 

metal ile bağlanma yaptığı düşünülebilir. Fakat 1H NMR 

spektrumunda -OH pikinin görülmesi bu grup üzerinden metale 
herhangi bir koordinasyon olmadığını göstermektedir. MK6 

bileşiğinin 13C NMR spektrumunda 13C NMR (400 MHz, DMSO): δ 

(ppm)= 191.06 (Ph–C=O, 171.04, 164.40, 157.45, 153.88, 148.87, 

146.26, 143.69, 142.59, 142.21, 133.58, 132.03, 130.92, 130.78, 

130.25, 130.14, 129.97, 129.75, 129.64, 128.75, 127.98, 126.26, 

125.96, 123.41, 118.88, 116.51, 115.68 (Ar-C), 21.78 ve 21.54 (2x-

CH3) grubu karbonlarına ait pikler gözlenmektedir. MK6 bileşiğinin 
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FT-IR spektrumunda 2982 cm-1 de alifatik –CH gerilme titreşimi 
gözlenmektedir. 1651 cm-1 de (C=O) grubuna ait gerilme titreşimi 
gözlenmiştir. Ayrıca –C=N gerilme titreşimi 1602 cm-1 de 

gözlenmiştir. –C=C gerilme titreşimi 1568 cm-1 görülmektedir. 819-

730 cm-1 arasındaki piklerinde moleküldeki pirimidin iskeletine ait 
titreşimleri göstermektedir. Ayrıca 763 cm-1 de metal ligant bağına ait 
gerilme titreşimi gözlenmektedir. Ligantta 1251 cm-1 de tespit edilen 

zayıf C=S gerilme titreşim piki ise bu noktadan metale koordinasyon 

nedeni ile 1286 cm-1 de orta şiddette bir pik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. FT-IR verileri bize ligandın –S ve –N atomlarından 
bağlandığını göstermektedir. MK6 ligandı çift dişlidir. LC/MS (m/z): 

640 [C26H21N3SO3]Cl2Pd] + NH4
+; 772 [C26H21N3SO3-C7H6O2] Pd; 

457 [C26H21N3SO3+ 2H+]; 333 [C26H21N3SO3-C7H6O2]. 

SONUÇLAR  

Bu çalışma neticesinde, daha önce sentezlenmemiş 1 adet Schiff bazı 
ve 3 adet metal kompleksi sentezlenerek literatüre kazandırılmıştır. 
Reaksiyonlarımız çözücü ortamında gerçekleştirilmiştir. İletkenlik 
çalışmalarının sonuçlarına göre; Gümüş kompleksi çözelti ortamına 
iki iyon vermektedir ve magnetik çalışmalar ile desteklenerek 

tetrahedral yapı önerilebilir. Palladyum ve Platin kompleksleri ise 
diğer komplekslerin aksine bir mol ligant ve 2 mol klor ile kompleks 

yapmışlardır. Bu sonuç LC-MS çalışmalarından elde edilmiştir. Her 
iki kompleks de çözelti ortamına bir iyon vermektedirler. Magnetik 
susseptibilite sonuçları ışığında bu kompleksler için kare düzlem yapı 
önerilmiştir. Sentez edilen Shiff bazı ve metal komekslerinin biyolojik 

öneme sahip önemli bileşikler oldukları düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Proton transfer tepkimeleri, enzim katalizi, suyun öz iyonlaşması ve 

asit-baz nötralizasyon tepkimesi gibi reaksiyonlarda önemli bir anah-

tar görevi gören kimya, biyokimya ve fizikte en temel işlemlerden 

biridir (Macdonald vd., 2000). Proton transfer tuzları, bazın ortaklaş-

mamış elektronları ile asitin protonu transfer edilerek (+) ve (-) yükle-

rin bir arada bulunduğu yapılara denir. Proton transfer tuzlarının metal 

kompleksleri suda çözünebilen bileşiklerdir (Aghabozorg vd., 2008). 

Bu çalışmada incelenen proton transfer tuzlarının bazik bileşeni olan 

piperazin türevleri, çoğu biyoaktif bileşik için hayati bir heterosiklik 

halkadır (Khalili vd., 2009). Piperazin türevlerinin antibakteriyel, anti-

fungal, antimalaryal, antidepresan, antitümör, alfa adrenoseptör anta-

gonist ve 5-HT7 reseptör antagonist aktivite gibi çeşitli biyolojik özel-

liklere sahiptir (Broekkamp vd., 1995; Ibarra vd., 2000; Khalaj vd., 

2004; Upadhayaya vd., 2004; Naito vd., 2005; Chaudhary vd., 2006; 

Yoon vd., 2008). Piperazin yapısında bulunan azot atomları ile metal-

lere tekli veya ikili koordinasyon şeklinde bağlanabildiği gibi köprü 

ligandı olarak da metal merkezlerini birbirine bağlayabilir. Ayrıca 

piperazin türevlerinde bulunan diğer verici atomları ile de metalle ko-

ordinasyon yapabilir. 

Bu çalışmada incelenen proton transfer tuzlarının asidik bileşeni olan 

2,6-piridindikarboksilik asit (dipikolinik asit) Japon yemeği Natto’dan 

keşfedilmiştir (Udo, 1936). Bu asidin kataliz, kimya, biyokimya, ilaç 

vb. birçok uygulamada kullanılmaktadır (Kazuhiro vd, 1994; Burdock, 
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1996; Murakami vd, 2003; Douki vd, 2005; Aghabozorg, 2008a). 2,6-

Piridindikarboksilik asit (H2dipic) ve proton vermiş formları (Hdipic- 

ve dipic2-) ile yapılan çalışmalarda ya metal merkezlerine karboksilat 

köprüsü ile bağlanarak dimerik veya polimerik kompleks oluşturduk-

ları veya O, N, O’ uçlarından bir metal atomu ile şelat oluşturdukları 

gözlenmiştir (Aghabozorg, 2008a). 

Bu çalışmada, 2,6-piridindikaboksilik asit ve türevleri (4-hidroksi-2,6-

piridindikarboksilik asit ve 2,4,6-piridintrikarboksilik asit) ile pipera-

zin türevlerinin (piperazin ve 1-(2-hidroksietil) piperazin) proton 

transfer tuzları, metal kompleksleri ile piperazin ve 1-(2-aminoetil) 

piperazin’in karışık ligandlı bazı metal komplekslerinin yapıları ve 

biyolojik aktivitelerini içeren çalışmalar literatürde vardır.  

1. 2,6-piridindikarboksilik asit ile Piperazin Türevlerinin Proton 

transfer Tuzları ve Metal Kompleksleri 

Sheshmani ve arkadaşları (2006) {(H2pip)(Hdipic)2.3H2O} ve Aghabo-

zorg ve arkadaşları (2006a) {(H2pip)0,5(Hdipic)(H2dipic).H2O}, 2,6-

piridindikarboksilik asit ile piperazin’in proton transfer tuzlarının ya-

pılarını tek kristal X ışını ile aydınlatmışlardır.  

Aghabozorg ve arkadaşları (2006b), 2,6-piridindikarboksilik asit ile 

piperazin’in proton transfer tuzu {(H2pip)(dipic)} ve Pd(II) 

{(H2pip)[Pd(dipic)2].2H2O} ve Tl(II) {(H2pip)[Tl2(dipic)2Cl4(H2O)2].4H2O} 

IR, NMR ve tek kristal X ışını ile açıklamışlardır.  
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Aghabozorg ve arkadaşları, {(H2pip)[Cu(dipic)2].4H2O} (2006c), Mn(II) 

{(H2pip)[Mn(dipic)2].6H2O} (2006d), In(III) {(H2pip)[Hg(dipic)2].6H2O} 

(2006e), In(III) {(H2pip)3[In(dipic)3]2.12H2O} (2006f), Pb(II), 

{(H2pip)[Pb(dipic)2].2H2O} (2006g), Bi(III) 

{(H2pip)[Bi2(dipic)4(H2O)].H2O}n (2008b), Fe(II) {(H2pip)[Fe(dipic)2]2.H2O}n 

(2007a), Ni(II) {(H2pip)[Ni(dipic)2].4H2O} (2007b), Co(II) 

{(H2pip)[Co(H2O)6][Co(dipic)2]2.8H2O} (2007c) ve Derikvand ve 

arkadaşları (2008) Nd(III) {(H2pip)3[Nd(dipic)3]2.15,33H2O} komp-

lekslerinin yapılarını tek kristal X ışını ile karakterize etmişlerdir. 

Rafizadeh ve arkadaşları (2008), 2,6-piridindikarboksilik asit ile pipe-

razin’in Ga(III) kompleksinin yapısını {(H2pip)0,5[Ga(dipic)2].H2dipic.2H2O} 

tek kristal X ışını ile aydınlatmışlardır.  

Brouca-Cabarrecq ve arkadaşları (2008), 2,6-piridindikarboksilik asit 

ile piperazin’in Ce(III) kompleksinin yapısını {(H2pip)1,5[Ce(dipic)3].7H2O} 

IR, tek kristal X ışını ve termal analiz ile açıklamışlardır.  

Aghabozorg ve arkadaşları, 2,6-piridindikarboksilik asit ile pipera-

zin’in proton transfer tuzu {(H2pip)1,5(Hdipic)3.3,7H2O}, Zr(IV) 

{(H2pip)[Zr(dipic)3].8H2O} ve Ce(IV) {(H2pip)[Ce(dipic)3].8H2O} 

(2010a), Sb(III) {(H2pip)[Sb2(dipic)4].2H2O}n (2010b), Zn(II) 

{(H2pip)[Zn(dipic)2].4H2O} (2008c) ve Cd(II) {(H2pip)[Cd(dipic)2].6H2O} 

(2009) komplekslerinin yapılarını tek kristal X ışını, NMR, elementel 

analiz ve IR ile karakterize etmişlerdir. 
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Das ve arkadaşları (2009), 2,4,6-piridintrikarboksilik asit (H3ptc) ile 

piperazin’in Ni(II) kompleksinin yapısını {[Ni1,5(ptc)(pip)0,5(H2O)4].H2O}n 

tek kristal X ışını, elementel analiz ve IR ile aydınlatmışlardır.  

Shabari ve arkadaşları (2011), 2,6-piridindikarboksilik asit ile pipera-

zin’in Co(II) kompleksinin yapısını {(H2pip)[Co(dipic)2].4H2O}n tek 

kristal X ışını ile açıklamışlardır. 

Sushrutha ve Natarajan (2013), 2,6-piridindikarboksilik asit ile pipe-

razin’in Bi(III) kompleksinin yapısını {[Bi(Hdipic)(dipic)].(pip).H2O}n 

tek kristal X ışını, IR ve elementel analiz ile karakterize etmişlerdir. 

Buyukkıdan ve arkadaşları, 2,6-piridindikarboksilik asit ile 1-(2-

hidroksietil)piperazin’in (HOEtpip) proton transfer tuzunu ve Cu(II) 

kompleksinin yapısını {(H2HOEtpip)[Cu(dipic)2].6H2O} (2013) ve 

Co(II), Ni(II) ve Zn(II) {(H2HOEtpip)[M(dipic)2].6H2O, M = Co(II), 

Ni(II) ve Zn(II)} (2015) tek kristal X ışını, elementel analiz, termal 

analiz, IR ve UV ile açıklamış ve bileşiklerin antimikrobiyal özellikle-

rini incelemişlerdir. 

Li ve arkadaşları (2014), 2,6-piridindikarboksilik asit ile piperazin’in 

Tb (VI) kompleksinin yapısını {(H2pip)3[Tb2(dipic)6].15H2O}n tek 

kristal X ışını, IR, elementel analiz ve termal analiz ile aydınlatmışlar 

ve maddelerin fotolüminesans özelliklerini incelemişlerdir.  

Ghadermazi ve arkadaşları (2014), 2,6-piridindikarboksilik asit ile 

piperazin’in proton transfer tuzu {(Hdipic)3(H2pip)1,5(H2O)3,7} ve 

Sr(II) kompleksinin yapısını {(H2pip)[Sr(dipic)2(H2O)2]n.4H2O}n tek 
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kristal X ışını, IR, elementel analiz ve termal analiz ile karakterize 

etmişlerdir. 

Sharif ve arkadaşları (2015), benzen-1,2,4,5-tetrakarboksilik asit 

(H3btc) ile piperazin’in Zn(II) kompleksinin yapısını 

{(H2pip)[Zn(HOdipic)(btc)0,5].H2O}n tek kristal X ışını, elementel 

analiz ve IR ile aydınlatmışlardır. 

Hakimi ve arkadaşları (2015), 2,6-piridindikarboksilik asit ile 1-(2-

aminoetil)piperazin’in Bi(III) kompleksinin yapısını 

{(H2AEtpip)[Bi2(dipic)3(Hdipic)(H2O)3].5H2O} tek kristal X ışını, termal 

analiz, elementel analiz, IR ve UV ve ile açıklamışlardır. 

Ghasemi ve arkadaşları (2016), 4-hidroksi-2,6-piridindikarboksilik 

asit ile piperazin’in V(IV) kompleksinin yapısını 

{(H2pip)[VO2(HOdipic)]2.2H2O} yapılarını tek kristal X ışını, NMR, 

elementel analiz, ICP-OES, IR ve UV ile karakterize etmişlerdir. 

Ay ve arkadaşları, 2,6-piridindikarboksilik asit ile piperazin’in Ce(III), 

Pr(III) ve Eu(III) {(H2pip)n[Ln2(dipic)4(H2O)2]n} (2016a) ve Sm(III) 

{(H2pip)n[Sm2(dipic)4(H2O)2]n} (2016b) komplekslerinin yapılarını tek 

kristal ve toz X ışınları, IR, elementel analiz, ICP-OES, UV ve termal 

analiz ile aydınlatmışlar ve maddelerin fotolüminesans özelliklerini 

incelemişlerdir. 

Derakhshandeh ve arkadaşları (2017), 2,6-piridindikarboksilik asit ile 

piperazin’in Ce(III) kompleksinin yapısını {(H2pipz)[Ce2(dipic)4(H2O)4].H2O} 
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yapılarını tek kristal X ışını, elementel analiz, IR ve termal analiz ile 

açıklamışlardır. 

Sun ve arkadaşları (2017), 2,6-piridindikarboksilik asit ile piperazin’in 

Pr(VI) kompleksinin yapısını {[Pr(dipic)3].(pip)} yapısını tek kristal X 

ışını ile aydınlatmışlar ve anti-kanser özelliklerini incelemişlerdir. 

Ay ve arkadaşları (2018), 2,6-piridindikarboksilik asit ile piperazin’in 

La ve Nd kompleksinin yapısını {(H2pip)n[Ln2(dipic)4(H2O)2]n} yapı-

larını elementel analiz, IR, UV, ICP-OES, termal analiz, tek kristal ve 

toz X ışınları analiz metotlarını kullanarak açıklamışlar ve maddelerin 

fotolüminesans özelliklerini incelemişlerdir. 

Jayasinghe ve arkadaşları (2019), 2,6-piridindikarboksilik asit ile pi-

perazin’in U(IV) kompleksinin yapısını {(H2pip)[(UO2)2(μ-O2)(H2O)2 

(H2dipic)2].2,75H2O} yapısını raman, UV ve tek kristal X ışını ile 

karakterize etmişlerdir. 

SONUÇLAR 

2,6-Piridindikarboksilik asit ve proton vermiş formları ile birçok ça-

lışma yapılmaktadır. Bu bileşikler antidiyabetik, antimütajen, antimik-

robiyal, antitümor, antiinflamatuar, antiülser, süperoksit giderici ve 

radyoprotektif aktiviteye gibi biyolojik özellikleri bilinmektedir. Pipe-

razin türevlerinin de antibakteriyel, antifungal, antimalaryal, antidep-

resan,antitümör, alfa adrenoseptör antagonist ve 5-HT7 reseptör anta-

gonist aktivite gibi çeşitli biyolojik özellikleri bilinmektedir. Bu iki 

aktif grubun bir araya gelmesiyle elde edilecek tuz ve komplekslerin-
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de aynı türde aktivite gözlenebilir. Literatür incelemesinde bu iki gru-

bun bir arada olduğu tuz, kompleks ve biyolojik özelikleri çok fazla 

çalışılmadığı gözlenmiştir. 2,6-Piridindikarboksilik asit ve piperazin 

türevlerini içeren metal komplekslerinin biyolojik özelliklerin daha 

ayrıntılı bir şekilde çalışılması literatüre önemli bir katkı yapacaktır. 
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GİRİŞ 

Proton transfer tepkimeleri, asit-baz nötralizasyon tepkimesi, enzim 

katalizi ve suyun öziyonlaşması gibi reaksiyonlarda önemli bir anahtar 

görevi gören kimya, biyokimya ve fizikte en temel işlemlerden biridir 

(Macdonald vd., 2000). Proton transfer tuzları, bazın ortaklaşmamış 

elektronları ile asitin protonu transfer edilerek (+) ve (-) yüklerin bir 

arada bulunduğu yapılara denir. Proton transfer tuzları metal iyonları 

ile oluşturdukları metal kompleksleri genellikle suda çözünebilen 

bileşiklerdir (Aghabozorg vd., 2008). 

Bu çalışmada incelenen proton transfer tuzlarının asidik bileşeni olan 

5-sülfosalisilik asit (H3ssa) ve proton vermiş formları (H2ssa-, Hssa2- 

ve ssa3-) ile birçok çalışma yapılmaktadır. Antiülser, antimütajen, 

antitümor, antimikrobiyal, antidiyabetik, antiinflamatuar ve süperoksit 

giderici gibi aktiviteye sahip oldukları literatürde mevcuttur (Khadikar 

vd., 1984, 1986; Ma vd., 2005; Yenikaya vd., 2011a; İlkimen vd., 

2018). Bu çalışmalarda elektron verici oksijen atomları (-COOH, OH 

ve –SO3H) bulunan H3ssa ve proton vermiş yapılarının yaygın olarak 

bir, iki, üç veya daha yüksek dişli olarak metal iyonlarına 

bağlandıkları gözlenmiştir (Fan ve Zhu, 2007). Literatürde H3ssa ile 

organik bazların bulunduğu proton transfer tuzu ve metal kompleksleri 

sentezlenmektedir (Smith vd.,2006; Yang ve Qu, 2006; Meng vd., 

2007; Hemamalini ve Fun,  2010a-d; Hemamalini vd., 2011; Smith 

vd., 2011; Yenikaya vd., 2011b; İlkimen ve Yenikaya, 2018a,b). 
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Bu çalışmada incelenen proton transfer tuzlarının bazik bileşeni olan 

piperazin türevleri, çoğu biyoaktif bileşik için hayati bir heterosiklik 

halkadır (Khalili vd., 2009). Piperazin türevlerinin antibakteriyel, 

antifungal, antimalaryal, antidepresan, antitümör, alfa adrenoseptör 

antagonist ve 5-HT7 reseptör antagonist aktivite gibi çeşitli biyolojik 

özelliklere sahiptir (Broekkamp vd., 1995; Ibarra vd., 2000; Khalaj 

vd., 2004; Upadhayaya vd., 2004; Naito vd., 2005; Chaudhary vd., 

2006; Yoon vd., 2008). Piperazin yapısında bulunan azot atomları ile 

metallere tekli veya ikili koordinasyon şeklinde bağlanabildiği gibi 

köprü ligandı olarak da metal merkezlerini birbirine bağlayabilir. 

Ayrıca piperazin türevlerinde bulunan diğer verici atomları ile de 

metalle koordinasyon yapabilir. 

Bu çalışmada, 5-sülfosalisilik asit ve türevleri ile piperazin 

türevlerinin (piperazin, N-etilpiperazin, N-(2-hidroksietil)piperazin, N-

asetilpiperazin, N-fenilpiperazin ve N-piridilpiperazin proton transfer 

tuzları, bazı Cu(II) metal kompleksleri ve N,N’-piperazin(di-

metilenfosforik asit) ile karışık ligandlı La(III), Pr(III), Nd(III), 

Sm(III) ve Eu(III) komplekslerinin yapıları ve biyolojik özelliklerini 

anlatan çalışmalar literatürde gözlenmiştir. Ayrıca 5-sülfoizoftalik asit 

ile piperazinin Cu(II), Ag ve Cd(II) komplekslerin yapıları anlatan 

çalışmalar da literatürde gözlenmiştir (Sun ve vd., 2003; Liu ve Xu, 

2005a,b; Wang vd., 2008).  
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1. 5-Sülfosalisilik asit ile piperazin türevlerinin tuzları ve metal 

kompleksleri 

Akbaev (1976), 5-sülfosalisilik asit ile piperazinin Cu(II) 

kompleksinin antihelmintik ve antimikrobiyal özelliklerini 

incelemiştir. 

Singh ve Srinivasan (2002), 5-sülfosalisilik asit ile piperazin tuzunun 

silika jeli immobilize etme özelliklerini inceleyerek metal iyonu 

içeriğinde spektrofotometrik özelliklerini incelemişlerdir. 

Sun ve arkadaşları (2003), 5-sülfoizoftalik asit ile piperazinin Cu(II) 

kompleksinin {([Cu(H2O)2(HSIPA)].2H2O.(pip)1/2)n} yapısını tek 

kristal X ışını ile açıklamışlardır. 

5-Sülfosalisilik asit ile piperazin’in proton transfer tuzlarının 

yapılarını {(H2pip)(H2ssa).2H2O ve (Hpip)2(H2pip)(Hssa)2.2H2O} (Li 

ve Su (2003; 2007)) ve {(H2pip)(Hssa).3H2O} (Smith vd. 2011) tek 

kristal X ışını ile karakterize etmişlerdir. 

Liu ve Xu (2005a), 5-sülfoizoftalik asit ile piperazinin Cd(II) 

kompleksinin {[Cd(sip)(Hpip)(H2O)2]n} yapısını tek kristal X ışını ile 

açıklamışlar ve fotoluminesans özelliklerini araştırmışlardır. 

Liu ve Xu (2005b), 5-sülfoizoftalik asit ile piperazinin Cu(II) 

kompleksinin {[(Hpip)(H2O)Cu(SIP)Cu(Hpip)(H2O)]n} yapısını tek 

kristal X ışını ile açıklamışlardır. 
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Wang ve arkadaşları (2008), 5-sülfoizoftalik asit (H3SIP) ile 

piperazinin Ag kompleksinin {{(H2pip)2[Ag8(SIP)4(H2O)4](H2O)4}n} 

yapısını tek kristal X ışını ve IR ile açıklamışlardır. Ayrıca 

fotoluminesans özelliklerini incelemişlerdir. 

Li ve arkadaşları (2009), 5-sülfosalisilik asit ile N,N’-piperazin(di-

metilenfosforik asit)’in (H4L) karışık ligandlı Eu(III), Sm(III) Nd(III), 

La(III) ve Pr(III) komplekslerinin yapılarını {M(Hssa)(H2L)0,5(H4L)0,5 

(H2O)].(H2O)1,5, M = La(III) ve Pr(III)} FT-IR, NMR, elementel ve 

tek kristal X ışınları analizleri ile aydınlatmışlar ve bu maddelerin 

fotolüminesans özelliklerini incelemişlerdir. 

Wang ve arkadaşları (2012), 5-sülfosalisilik asit ile N-metilpiperazin 

ve N,N’-dimetilpiperazin’in proton transfer tuzlarının yapılarını 

{(H2Mepip)(H2ssa)2.3H2O ve (H2DMepip)1/2(H2ssa).H2O} NMR, 

elementel, tek kristal X ışınları, IR, ve termal analiz ile 

aydınlatmışlarıdır. 

Durmuş (2019), piperazin türevleri (N-etilpiperazin, N-(2-

hidroksietil)piperazin, N-asetilpiperazin, N-fenilpiperazin ve N-

piridilpiperazin) ile 5-sülfosalisilik asitin proton transfer tuzları 

{(H2Etpip)(Hssa).0,07EtOH; (H2HOEtpip)(Hssa).0,07EtOH.2H2O; 

(H2Acpip)(Hssa).0,02EtOH; (H2Phpip)(Hssa) ve (H2Pypip)(Hssa)} ve 

Cu(II) komplekslerinin yapılarını {(H2(pip))[Cu(Hssa)2].5H2O } FT-

IR, AAS, NMR, manyetik duyarlılık ve molar iletkenlik sonuçları ile 

önermiş ve maddelerin antibakteriyel ve antifungal aktivitelerini 

araştırmıştır. 



 

 

 191 

SONUÇLAR 

5-Sülfosalisilik asit ve proton vermiş formları ile birçok çalışma 

yapılmaktadır. Bu bileşiklerin antiülser, antimütajen, antitümor, 

antimikrobiyal, antidiyabetik, antiinflamatuar ve süperoksit giderici 

gibi aktiviteye sahip oldukları literatürde mevcuttur. Piperazin 

türevlerinin de antibakteriyel, antifungal, antimalaryal, antidepresan, 

antitümör, alfa adrenoseptör antagonist ve 5-HT7 reseptör antagonist 

aktivite gibi çeşitli biyolojik özellikleri bilinmektedir. Bu iki aktif 

grubun bir araya gelmesiyle elde edilecek tuz ve komplekslerinde aynı 

türde aktivite gözlenebilir. Literatür incelemesinde bu iki grubun bir 

arada olduğu tuz, kompleks ve biyolojik özelikleri çok fazla 

çalışılmadığı gözlenmiştir. 5-Sülfosalisilik asit ve piperazin içeren tuz 

ve komplekslerin sentezlenmesi bunların aktivitelerin incelenmesi 

literatüre katkı yapacaktır.   
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