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ÖN SÖZ 

Kimya bilimine hayatımızın her alanında rastlamak mümkündür. Bu 

kitapta, birçok akademisyenin özellikle çevre, sağlık ve tekstil 

alanlarında yaptıkları kimya temelindeki araştırmaları ve saf kimya 

çalışmaları mevcuttur. Kitabımız yedi bölümden oluşmuştur. Birinci 

bölümde biyokimya ve pestisit toksikolojisi, ikinci bölümde 

tetrahidrokinonların sentetik uygulamaları, üçüncü bölümde 

kalkonlar ve sentez yöntemleri, dördüncü ve beşinci bölümlerde bazı 

iyonların suyun iletkenliğine etkisi, altıncı bölümde muz kabuğunun 

yüzey özellikleri, yedinci bölümde ise antibakteriyel tekstillerin üretim 

yöntemleri irdelenmiştir. 

 

Kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan yazarlara ve yayın ekibine 

teşekkür eder, kitabın tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim. 

         
  

  

Prof. Dr. Sevi ÖZ 
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GİRİŞ 

Pestisitler sentezlenmiş maddelerdir veya herhangi bir haşereyi 

çekmek, yok etmek veya hafifletmek için kullanılan biyolojik 

ajanlardır. Pestisitler tarımda elde edilen mahsulleri büyüme sırasında 

böceklerden, yabani otlardan, bakterilerden, mantar hastalıklarından, 

sıçanlardan, farelerden ve böceklerden korumak için veya yiyecekleri 

saklama sırasında çeşitli biyolojik kirleticilerden korumak için 

ağırlıklı olarak uygulanır (Bolognesi ve Merlo, 2011).  

Bazı pestisitler Herbisitler gibi yol kenarlarındaki yabani otları, 

ağaçları ve çalıları temizlemek için ve genellikle istenmeyen su 

bitkilerini kontrol etmek için havuzlarda ve göllerde kullanılır. 

Diğerleri, ekinleri parazite eden mantarların veya böceklerin 

büyümesini öldürmek veya engellemek için kullanılır (Gupta, 2011). 

Böylece, heterojen kategorideki, pestisitler insanların her gün 

karşılaştığı sentetik kimyasallar arasında yerini almış durumdadır. 

Artık dünya çapında hemen hemen her yerde bulunabilirler. İnsan 

aktivitesinden kaynaklanan pestisitler ayrıca yüzey akışı, sızıntı 

ve/veya erozyon yoluyla büyük su kütlelerine girebilir durumdadır 

(Khan ve Law, 2005). Bu arada pestisitler kalıntıları sürüklenme, 

buharlaşma, rüzgâr erozyonu ve yağış yoluyla uzak yerlerdeki 

atmosfere taşınabilir ve bu da yüzey sularının, toprakların, floranın 

kontaminasyonuna sebep olur (Dubus ve ark. 2000). Pestisitler, hedef 

olan ve olmayan organizmalara karşı çeşitli derecelerde toksisite ile 

karakterize edilirler (Bolognesi ve Merlo, 2011; Khan ve Law, 2005). 

Pek çok pestisitin kümülatif özelliklerinden dolayı, ekosistemde 
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dolaşarak birçok canlı organizma tarafından biriktirilebilir ve hatta 

besin zincirlerine geçebilirler (Wilkinson ve ark. 2000). Herbisit 

etkisini tanımak için bazı biyolojik özneler, bireyler, türler veya 

topluluklar, tehlikeli etkilerin değerlendirilmesi için model olarak 

kullanılırlar. Herbisit etkisini tanımak için bazı biyolojik özneler, 

bireyler, türler veya topluluklar, tercihen tehlikeli etkilerin 

değerlendirilmesi için model olarak kullanılır. Pestisitler, türe, 

metabolik özelliklere ve toksinlere duyarlılığa bağlı olarak vücuda 

farklı yollarla girebilir ve farklı etkiler gösterebilirler (Hodgson, 

2010). Ancak, kimyasal bir madde organizmaya alındıysa eğer, 

organizma bu kimyasal maddenin zararlı etkilerini 

biyotransformasyon, konjugasyon, izolasyon yoluyla veya bu 

mekanizmaların bir kombinasyonu yoluyla nötralize etmeye veya en 

aza indirmeye çalışmaktadır. Tüm bu çabalar, organizmanın zarar 

görmesini önlemeye veya en aza indirmeye yöneliktir. Zirai ilaçların 

metabolizmada ortadan kaldırılması için en az iki yol mevcuttur. 

Bunlar ya orijinal formlarında metabolizmadan atılarak ya da 

organizma tarafından biyotransformasyon ve / veya konjugasyondan 

sonra farklı bileşiklerle dönüştürülerek atılması (van der Oost ve ark. 

2003). İlginç bir şekilde, bazen biyotransformasyon, ilk pestisitten 

daha tehlikeli ürünlerle sonuçlanabilir. Pestisitlerin özelliklerine, 

dozlarına ve giriş yollarına bağlı olarak işlenmesi organizmayı büyük 

ölçüde etkileyebilir. Örneğin, pestisitler endokrin bozukluklarına ve 

nörolojik rahatsızlıklara neden olabilir, bağışıklık sistemini, üremeyi, 

gelişimi etkileyebilir (Khan ve Law, 2005). Bunun ışığında, 

pestisitlerin hedef olmayan organizmalara maruz kalmasının 
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toksisitesi dünya çapında önemli bir endişe kaynağıdır. Çok sayıda 

pestisitin etki şekli farklıdır ve genellikle özel olarak 

sınıflandırılamaz. Organofosforlu pestisitlerin, nöromüsküler 

kavşaklarda ve beyin kolinerjik sinapslarda nörotransmiter asetilkolini 

hidrolize eden bir enzim olan asetilkolinesterazı geri döndürülemez bir 

şekilde inhibe ettikleri için son derece nörotoksik olduğu iyi 

bilinmektedir  (Galloway ve Handy, 2003; van der Oost ve ark. 2003). 

Birçok ditiokarbamat (DTC) intranöronal oksidatif 

biyotransformasyonu sırasında salınan metal iyonları ile kararlı durum 

seviyelerini artırabildiğinden, nöronal hasara yol açan stres reaktif 

oksijen türleri (ROS) ve ROS ile indüklenen lipid ve protein 

oksidasyonunu uyarır veya bazı enzimleri inaktive ederek nörotoksik 

etkilere neden olur (Fitsanakis ve ark. 2002; Nobel ve ark. 1995). Bazı 

pestisitler, hormonların üretimine, salınımına, taşınmasına, 

metabolizmasına, hareketine veya eliminasyonuna müdahale ederek 

endokrin sisteminin bozulmasına neden olmaktadır (Bolognesi ve 

Merlo, 2011; Khan ve Law, 2005). Pestisitler ayrıca kararlı durum 

ROS seviyelerini artırabilir, hücresel bileşenlerin ROS kaynaklı 

modifikasyonunu uyarabilir, çekirdek homeostatik ve düzenleyici 

süreçleri etkileyebilir veya toplu olarak oksidatif stresin gelişmesiyle 

antioksidan savunmaları tüketebilir (Abdollahi ve ark. 2004; Banerjee 

ve ark. 2001; Lushchak, 2011). Kararlı durum seviyelerindeki ROS 

artışı, DNA ile farklı şekillerde etkileşime girdiğinden, DNA ile 

etkileşim şansını artırabilir. Bu durum genetik materyal ve çeşitli 

mutasyonlara yol açan genotoksisiteye neden olabilir (Franco ve ark. 

2010). 
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1. KULLANILAN PESTİSİTLERİN KALICILIK DURUMU 

Çevrenin korunması açısından bakıldığında, pestisitlerin düzenli 

olarak kullanılmasından bu yana, son yıllarda doğal çevrenin 

ekotoksikolojik çalışmaları çok daha önemli hale gelmiştir. Pestisitler 

ekosistemin doğal dengesini bozabilir ve tarım uygulamalarında 

kurallara uygun kullanılsalar bile önemli ekolojik değişikliklere neden 

olabilirler. Pestisit kullanımından kaynaklanan sorunlar çoğunlukla 

tarım veya ormancılık uygulamalarıyla bağlantılıyken, aynı zamanda 

demiryolu hatlarında, bahçeler, parklar ve şehir yollarından yabani 

otların arıtılmasının bir sonucu olarak biriken pestisitler yeraltı kaynak 

sularına ve kentsel atık suyuna karışarak çok geniş bir alana yayılmış 

olurlar. Pestisitlerin organizmalar üzerine etkileri farklı farklı olduğu 

için çevresel risk değerlendirmesinin yapılması da oldukça 

karmaşıklaştırır. Hedeflenen organizmalarda zararlı etkilerin tespit 

edilmesi genellikle zordur, çünkü bu etkilerin çoğu yalnızca uzun 

süreli maruziyetten sonra ortaya çıkma eğilimindedir. Etkiler ortaya 

çıktığında, yıkıcı süreçler zaten geri döndürülemez hale gelebilir.  

Ayrıca, tarımda ve diğer insan faaliyetlerinde kontrolsüz kullanımdan 

kaynaklanan birçok pestisitin (veya bunların dönüştürülmesinden elde 

edilen ürünlerin) uzun vadeli kalıcılığı nedeniyle, ekosistemi büyük 

ölçüde değiştirilebilirler. Pestisitlerin kümülatif özelliklerinin tehlikeli 

etkilerinin araştırılması için model olarak kullanılan birçok canlı 

organizmada birikim olduğu tespit edilmiştir (van der Oost ve 

diğerleri, 2003). 



 

 9 

2. PESTİSİTLER VE BİYOSFERDEKİ DOLAŞIMI 

Pestisitler dünyanın hemen her yerinde bulunabilir. Su kütlelerinde, 

havada, siste, yağmurda ve toprakta çok sayıda pestisit kalıntısı 

bulunabilir. Pestisitler en yaygın olarak, tarım alanlarından ve 

yollardan gelen akış nedeniyle büyük su kütlelerine ulaşır. 

Kimyasallar ekosistemlere girdiğinde, kimyasallara bağlı olarak diğer 

çevresel bileşenlerle etkileşim çeşitli şekillerde dönüşüm 

gerçekleştirir. Kimyasalların biyolojik birikimi ve toksisitesi de 

çevresel faktörlerin değişikliğine göre farklılık gösterir (Bolognesi ve 

Merlo, 2011). 

3. GIDA ZİNCİRLERİNDE PESTİSİTLERİN TRANSFERİ VE 

BİYOAKÜMÜLASYONU 

Pestisitlerin, ekosistemlerdeki biyolojik birikimleri ve kalıcılıkları 

nedeniyle yaygın çevre kirleticileri olduğu bilinmektedir. Bu 

bileşiklerin kalıntıları, test edilen biyolojik organizmalarının farklı 

dokularında tespit edilmiştir (Bolognesi ve Merlo, 2011). Birçok 

organizma besin ağı bakımından birbirine bağlıdır. Böylece tüm bu 

canlıların yapısında biriken pestisitler pestisit göçü ile bir diğerine 

aktarılırlar (Katagi, 2010).  "Biyokonsantrasyon" terimi genel olarak 

pestisitin organizmalara girme sürecini tanımlamak için kullanılır. 

Katagi (2010), biyokonsantrasyon süreçlerini belirleyen üç ana faktörü 

tartışmıştır: (i) her bir kimyasalın fizikokimyasal özellikleri, (ii) nüfuz 

eden organizmanın fizyolojik yapısı ve (iii) çevresel koşullar. 

Biyolojik membranlar kimyasallar için birincil bariyer olduğundan, 
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pestisitlerin sterik parametreleri (örneğin moleküler boyut ve şekil) ve 

su veya lipitde çözünürlüğü gibi fizikokimyasal özellikleri kritik 

derecede önem taşır (Landrum ve Fisher, 1998). Organizmalarda 

bulunan çeşitli fizyolojik özellikler arasında, lipit içeriği, pestisit 

biyokonsantrasyonu için en önemli belirleyici özellik olarak kabul 

edilir, çünkü yağda çözünen pestisitler özellikle biyoakümülasyona 

eğilimlidirler. Lipit dokusuna pestisit alımından sonra, organizmaların 

fizyolojik durumundan veya boşaltım metabolizmasında oldukça 

önemli ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir 

(Katagi, 2010). Su ortamında, dip çökeltilerinin varlığı da 

biyokonsantrasyonun araştırılmasını önemli ölçüde karmaşıklaştırır. 

Su organizmaları genellikle kimyasallarla kirlenmiş yemleri, tortu 

partiküllerini ve tortuları tüketerek, bu biyolojik birikim oranlarını 

yükseltirler (Katagi, 2010). Bu nedenle, pestisitleri içeren besin 

tüketimi ve tortu alımı yoluyla, canlılardaki biyokonsantrasyonu 

artırarak, biyoakümülasyona sebep olurlar (Miyamoto ve ark., 1990). 

4. PESTİSİTLERİN ALIMI VE BİYOKİMYASAL OLARAK 

İŞLENMESİ 

Pestisitler, organizmalara farklı şekillerde girebilir ve metabolizmanın 

özelliklerdeki farklılıklar nedeniyle türler, suşlar ve bireyler 

pestisitlere duyarlılıkları açısından büyük farklılıklar gösterebilir. 

Sudaki organizmalar, çözünmüş kimyasalları doğrudan sudan 

solunum organları (solungaçlar gibi), vücut yüzeyinden veya 

kontamine gıda, asılı parçacıklar veya tortuların tüketilmesi yoluyla 

absorbe ederler (Katagi, 2010). Çoğu kara hayvanı, pestisitleri deri, 
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solunum ve / veya mide-bağırsak yolu yüzeylerinden de emer. Deri ve 

burun mukozası, farklı pestisitlerin ana giriş kapılarıdır (Hodgson, 

2010).  Bazı pestisitlerin oldukça yüksek seviyelerde toksisiteye yol 

açtığı bilinmektedir. Bazı pestisitlerin deney hayvanlarında burun 

dokularında; nazal lezyonlara veya tümörlere neden olduğu tespit 

edilmiştir (Hodgson, 2010). Tüm pestisit maruziyetinden sonra 

metabolizmaya alınan pestisitin atılması için en sonunda karaciğere 

gelir; karaciğer, suda çözünen detoksifikasyon ürünlerinin atılımı için 

pestisit biyotransformasyonunun birincil bölgesidir. Bununla birlikte, 

karaciğerdeki yüksek oksidatif metabolizma bazı ksenobiyotiklerin 

biyotransformasyonu nedeniyle ortaya çıkan daha toksik metabolik 

ürünler için olası bir hedef haline getirir (Hodgson ve Goldstein, 

2001). Böbrek, ksenobiyotik toksisite hedefi olduğu için yüksek kan 

akışı ve pestisitleri konsantre etme ve dönüştürme kabiliyeti ile büyük 

ölçüde detoksifikasyonda yer alan ikincil bir organdır (Husak ve ark., 

2017). Merkezi sinir sistemindeki ksenobiyotik detoksifikasyon 

hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, birkaç çalışma nörotoksisite 

gelişimi ile organofosfor bileşiklerine maruz kalma arasında etkili 

ilişkiler olduğunu göstermiştir (Vani ve ark. 2011). 

Biyotransformasyon, pestisitlerin biyokonsantrasyonunu, biyolojik 

birikimini ve detoksifikasyonunu yöneten en önemli faktörlerden 

biridir (Katagi, 2010). Williams (1959) ilk olarak ksenobiyotiklerin 

metabolizmasının genel olarak faz I ve faz II detoksifikasyon 

reaksiyonları olarak sınıflandırılan ve pestisitlerin ortadan 

kaldırılmasını kolaylaştırmak için art arda ilerleyen iki aşamada 

gerçekleştiğini belirtmiştir (Katagi, 2010). Faz I aşaması ağırlıklı 
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olarak oksidasyon, indirgeme ve hidroliz reaksiyonlarını içerir ve bir 

polar grubun hidrofobik moleküllerle reaksiyona girmesini sağlar, 

yani -OH, -COOH, -NH2 ve -SH fonksiyonel grupları içeren türevler 

üretir (Şekil 1). Bu tür oksidasyon reaksiyonları genellikle sitokrom 

P450 enzimleri dâhil olmak üzere karışık işlevli oksidazlar tarafından 

katalize edilir (Watanabe, 2000). Endoplazmik retikulumda bulunan 

P450 enzimleri genellikle elektron taşıma zincirlerinin terminal 

oksidazları olarak işlev görür. Fenollerin öncelikle monooksijenazlar 

tarafından karşılık gelen katekol türevlerine oksitlendiği ve ardından 

2,3-dioksijenazlar tarafından halka bölünmesi olduğu düşünülmektedir 

(Semple ve ark. 1999). Lipoksijenazlar, esas olarak polienoik yağ 

asitleri olan dioksijenazlar, fakat aynı zamanda, oksidasyon, 

epoksidasyon, hidroksilasyon, sülfoksidasyon, desülfürasyon, 

dearilasyon ve N-dealkilasyon reaksiyonlarında doğrudan bir hidrojen 

soyutlaması yoluyla birincil farklı ksenobiyotiklerin dönüşümünde yer 

alırlar ve ayrıca glutatyon belirli ksenobiyotikler ile konjugasyonu 

yapabilir. (Kulkarni, 2001). İndirgeyici dehalojenasyon ve 

dehidrohalojenasyon, DDT'nin biyotransformasyonu için tipik 

indirgenme reaksiyonların yanı sıra nitro- ve S-oksit gruplarının 

indirgenmeside sağlanabilir. Çeşitli esterazlarla katalize edilen 

hidroliz reaksiyonları, organofosfor ve piretroid pestisitlerin 

metabolizmasında yaygındır (Mangas ve ark. 2017).  
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Reaksiyon profillerine göre esterazlar fonksiyonel olarak üç 

kategoriye ayrılır (Wheelock ve ark. 2005).  

1. Organofosfor (OP) bileşiklerini hidrolize eden fosfotriester 

hidrolazları içeren ve OP'ler tarafından inhibe edilmeyen A-

esterazlar. 

2. OP'ler ve aktif bölgelerinde bir serin kalıntısı arasında oluşan 

tetrahedral ara maddelerin aşırı yavaş defosforilasyonunun bir 

sonucu olarak tipik olarak OP'ler tarafından inhibe edilen 

kolinesterazlar ve karboksilesterazlar dahil olmak üzere B-

esterazlar (Fukuto, 1990). Karboksiesterazların piretroidleri ve 

karbamatları hidrolize ettiği iyi bilinmektedir. Kolinesterazlar 

arasında asetilkolin (AchE) ve butirilkolin (BchE) esterazlar 

nöromüsküler bağlantılarda bulunurken, karboksiesterazlar 

genellikle tüm dokularda dağılır ve çok çeşitli endojen ve 

ekzojen esterleri hidrolize eder (Galloway ve ark. 2002). 

3. OP'ler tarafından inhibe edilmeyen asetilesterazları içeren C-

esterazlar. 

Öncelikle konjugasyon reaksiyonlarının ürünlerinden oluşan faz II 

detoksifikasyon sistemi, aşağıdakilerin kombinasyonunu içerir: suda 

çözünür salgılanabilir ürünler oluşturmak için karbonhidratlar, 

indirgenmiş glutatyon (GSH), sülfat veya amino asitlerle faz I 

reaksiyonlarının ürünleri (Şekil 1) (Lushchak, 2011b).  
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Şekil 1. Pestisitlerin biyotransformasyonu  

Amino asitlerle asetilasyon, formilasyon ve konjugasyon çoğunlukla 

nitro grubu veya ester bağı bölünmesinin indirgenmesinden sonra 

amino ve karboksil grupları için kullanılır. Glikoz konjugatları, 

asetilasyon veya malonik asit veya karbonhidratlarla konjugasyon 

yoluyla daha fazla metabolize edilebilir (Katagi, 2010). Glutatyon-S-

transferazlar (GST'ler), karasal ve suda yaşayan organizmalarda 

yaygın olarak dağıtılır ve bu enzimler, tripeptid GSH'nin, faz I 

oksidasyonu ile oluşan epoksitler, halojenürler ve aren oksitler gibi 

elektrofilik kimyasallara transferini katalize eder (James, 1994; 

Lushchak, 2012). Oluşan konjugatlar daha sonra daha fazla 

metabolizmaya uğrar ve iki ara ürün yoluyla peptidazlar ve N-

asetiltransferaz ile ve son olarak merkaptürik asit konjugatlarıyla 

kataliz olur. Birçok kimyasalın (örneğin klorofenol türevlerinin) 

GST'yi engellediği bilinmektedir (LeBlanc ve Cochrane, 1987). Bu tür 

metabolik profiller tüm ökaryotik organizmalarda ortak olabilir, ancak 

bu reaksiyonların katkısı türlere bağlı olarak da değişebilir. Faz II 

detoksifikasyon reaksiyonları, genel sürecin son aşaması değildir. 

Ksenobiyotik konjugatlar, örneğin glutatyon ile metabolize edilebilir 
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ve canlı organizmalardan atılabilir (Lushchak, 2012). Dönüştürülmüş 

ve orijinal pestisitlerin atılmasından sorumlu sistem, faz III 

detoksifikasyon olarak adlandırılmıştır (Şekil 1). Spesifik ATP-

bağlayıcı ve taşıyıcıları, hücre dışı ortama çeşitli hidrofilik anyonların 

ATP'ye bağlı atılımını sağlar (Homolya ve ark. 2003; Nies ve Keppler, 

2007). Organizmalar, emilen kimyasalları iki biçimde ortadan kaldırır: 

ya orijinal biçimde (ana bileşik) ya da biyotransformasyonlarının 

ürünleri olarak atılırlar. Biyotransformasyon ürünleri genellikle daha 

hidrofilik bileşiklerdir ve ana maddelere göre daha kolay atılırlar 

(Vermeulen, 1996). Hayvanlarda karaciğer, işlevi, diğer organlar 

arasındaki konumu ve yoğun kan temini nedeniyle yabancı bileşiklerin 

biyotransformasyonunda en sık yer alan organdır. Biyotransformasyon 

genellikle bileşiklerin toksisitesini değiştirir bunlar organizma için 

başlangıçtaki bileşikten daha az toksiktir (Van der Oost ve ark. 2003). 

Deri birçok ksenobiyotik metabolize edici enzim içerir ve bazıları 

birincil olarak polisiklik hidrokarbonlar tarafından indüklenebilir 

(Baron ve ark. 2008). İlginç bir şekilde, hayvanlar arasında, 

ksenobiyotiklerin biyotransformasyonu ve ortadan kaldırılması 

kapasitesinin, genellikle bir organizmanın genel stres koşullarında 

hayatta kalma kabiliyetiyle pozitif bir şekilde ilişkili olduğunu 

bilinmektedir. Genellikle, strese daha dayanıklı organizmalar, 

ksenobiyotiklere karşı daha düşük hassasiyet gösterirler 

(Banaszkiewicz, 2010; Lushchaka ve ark. 2018). 
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SONUÇ

Pestisitler birikim yaptığı dokunun enerji metabolizmasını, sinir 

sistemlerini, kardiyovasküler sistemlerini, endokrin sistemlerini

doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğine şüphe yoktur. Pestisitlerin,

bazı hücresel süreçler metabolizma, hücre büyümesi, farklılaşması ve 

hayatta kalması ve genel yönetimin düzenlenmesinde yer alan anahtar 

proteinler üzerinde spesifik etkiler yaptığı bilinmektedir.

Bu bölümde, pestisitlerin sınıflandırılmasını, toksisitesini ve bunların

biyokimyasal reaksiyonlardaki yerini açıklamaya çalıştık. Hedef dışı 

canlı organizmaların pestisitlerin neden olduğu çevre kirliliğinin 

toksikolojik göstergeleri olarak kabul etmenin önemini ve gerekliliğini 

vurgulamaya çalıştık. Gelecekte pestisitlerin sağlık üzerindeki uzun 

vadeli etkilerinin araştırılması için daha fazla çalışmaya odaklanılması 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Kinolin türevleri, çeĢitli hastalıkların tedavisinde kullanılan en eski 

bileĢiklerden biridir. Bu nedenle de insan ırkı için büyük önem taĢıyan 

heterosiklik bir yapı taĢıdır. Kinolin yapısını içeren bileĢikler yaygın 

olarak antiastmatik, antimalaryal, antiviral, antiinflamatuar, 

antibakteriyel, antifungal ve antikanser etki göstermektedirler 

(Madapa vd., 2008) (ġekil 1). Kinolin türevleri mantar öldürücülerin, 

virüs öldürücülerin, biyositlerin, alkaloitlerin, kauçuk kimyasallarının 

ve aroma verici maddelerin sentezinde de kullanılmaktadır (Mistry ve 

Jauhari, 2010).  

Şekil 1. Ġlaç Olarak Kullanılan Bazı Kinolin Türevleri 

Bunun yanı sıra polimer, katalizör, korozyon önleyici, koruyucu ve 

çözücü (reçine ve terpenler için) olarak da kullanılırlar. Ayrıca, bu 

bileĢikler, geçiĢ metali katalizörü kimyasında, homojen 

polimerizasyon ve lüminesans kimya alanlarında da kullanılmaktadır 
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(Calus vd., 2007). Kinolin türevleri ayrıca rafinerilerde köpük önleyici 

madde olarak da iĢlev görür. 

GeniĢ biyolojik etki ve kullanım alanına sahip olmalarından dolayı 

yeni kinolin yapılarının geliĢtirilmesine yönelik önemli çalıĢmalar 

devam etmektedir. Literatüre giren ilk sentez çalıĢması, bir asırdan 

fazla bir süre önce Skraup tarafından rapor edilmiĢtir (Madapa vd., 

2008). 

Kinolin türevlerinin yanısıra tetrahidrokinolinler (THQ'ler) de doğal 

ve sentetik ürünlerin önemli bir alt birimidir ve birçok THQ türevi, 

anti-HIV, anti-kanser, anti-sıtma, kolesteril ester transfer protein 

inhibitörlerü, anti-diyabetik dahil olmak üzere birçok biyolojik ve 

farmasötik aktivite sergilemektedirler (Gutierrez vd., 2013).  

Şekil 2. Kinolin, Izokinolin ve Tetrahidrokinolin Ġskelet Yapıları 

Azot atomu içeren Heterosiklik bileĢikler, farmasötik ve zirai kimya 

endüstrilerindeki ilaç ham maddelerinin yaklaĢık %60'ını oluĢturan en 

önemli bileĢik sınıfıdır. Özellikle tetrahidrokinolin halka sistemi çok 

yaygın bir yapısal motiftirtir ve farmakolojik olarak aktif çok sayıda 

doğal ürünün yapısında bulunur. Bu yapı iskelelerinin ilaç keĢfi ve 

tıbbi kimyadaki önemi nedeniyle, tetrahidrokinolin türevlerinin 

sentezi için yeni metodolojilerin geliĢtirilmesi alanında yüzlerce 

makale ortaya çıkmıĢ ve çok aktif bir araĢtırma alanı olmaya 
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baĢlamıĢtır. (Sridharan, vd., 2011). 

1. DOĞAL KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BAZI 

TETRAHİDROKİNOLİN TÜREVLERİ VE ÖNEMLERİ 

 

Tetrahidrokinolinler (THQ'ler), çok çeĢitli biyolojik aktivitelere sahip 

olan bir N-heterosiklik doğal ürün sınıfıdır (Diaz-Munoz vd., 2018). 

Galipinin, kusparein, galipein ve angusturein, bu bileĢik sınıfını temsil 

eden 1,2,3,4-tetrahidrokinolin alkaloidleridir (ġekil 3).  

  

Şekil 3. Doğal Tetrahidrokinolin Türevleri 

Bu alkaloidler ilk kez “angostura” olarak bilinen bir Güney Amerika 

ağaç türü olan Galipea officinalis Hancock'un kabuğundan izole 

edilmiĢtir (Rakotoson vd., 1998; Jacquemond-Collet vd., 1999). 

Galipea bitki ailesi yaklaĢık 20 türden oluĢmaktadır. Galipea 

officinalis, Venezüella dağlarındaki kırsal topluluklar tarafından 

farmakolojik aktiviteleriyle bilinen bir çalıdır. Elde edilen özütün; 

hazımsızlık, dizanteri ve kronik ishalin kontrolünde, antimalaryal, 
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sitotoksik, mollusisidal, antimikrobiyal, tüberkülozun etiyolojik ajanı 

olan Mycobacterium tuberculosis'in büyümesini inhibe gibi birçok 

aktivite gösterdiği rapor edilmektedir (Jacquemond-Collet vd., 2002, 

Diaz vd., 2015). 

Jacquemond-Collet ve arkadaĢları tarafından izole edilen bu 

alkoloidlerin çeĢitli ölümcül ateĢ ve hastalıkların tedavisinde 

kullanılmıĢtır. Thumar ve Patel (2011) alkoloidlerin THQ 

kısımlarının; antimikrobiyal, antifungal ve antiparaziter aktiviteye 

katkıda bulunan çekirdek yapı olduğunu bildirmektedirler. Bu yararlı 

biyolojik aktivite nedeniyle, bu bileĢikler çeĢitli antibiyotiklerin 

geliĢtirmesinde kullanılmıĢtır (Thumar ve Patel 2011). THQ türevleri, 

klostridium, streptokok ve salmonella bakteri enfeksiyonlarını, ayrıca 

Candida ve Aspergillus mantar enfeksiyonlarını ve Ģistozomiyaz gibi 

paraziter hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır (Drlica ve 

Zhao, 2009). 

Bu alkaloidler, umut verici farmakolojik aktiviteleri ve basit yapıları 

nedeniyle, birçok farmakolog ve sentetik kimyacının dikkatini 

çekmiĢtir. Örneğin angusturein alkoloidinin sentezi için 24'ten fazla, 

farklı sentez yolu tanımlanmıĢtır (Diaz vd., 2015).  

1,2,3,4-tetrahidrokinolinler geniĢ biyolojik aktivitelerinden dolayı 

büyük ilgi görmektedirler ve birçoğu doğal olarak meydana 

gelmektedir. Örneğin 2-metil-1,2,3,4-tetrahidrokinolin insan 

beyninde, tetrahdirokinolin bazlı polisiklik bir sistem olan 

Discohabdin C ise deniz alkaloidinde doğal olarak bulunur. 

Dynemycin ise doğal bir antibiyotiktir ve tetrahidrokinolin sistemi 
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üzerine inĢa edilmiĢ karmaĢık bir yapıya sahiptir. Martinella 

iquitosensis'ten izole edilen 2,4,6- trisübstitüe tetrahidrokinolin de bir 

-adrenerjik, histaminerjik ve muskarinik 

reseptör özellikleri sergilemektedir (Katritzky vd., 1996) (ġekil. 4). 

 

Şekil 4. Tetrahidrokinolin Ġskelet Yapısına Sahip Doğal ve Biyolojik Aktif Ürünler 

Birçok 1,2,3,4-tetrahidrokinolinin sentetik türevi halihazırda 

potansiyel ilaç olarak kullanılmaktadır (Sridharan vd., 2011). 

Bunlardan en çok bilinenleri Ģistozomisit olarak kullanılan 

oksamnikin, antiaritmik ilaç olarak kullanılan nicainoprol ve 

antibiyotik olarak kullanılan virantmisindir (ġekil 4). L-689,560 ise 

çok güçlü bir N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonistidir (Kumar vd., 

2011) (ġekil 4). 

Kim ve arkadaĢları (1996), Streptomyces sp.'den izole ettikleri iki 

1,2,3,4-tetrahidrokinolin alkaloidini C ve D Benzastatinler olarak 

isimlendirmiĢlerdir. Bu alkoloidlerin yapısal olarak daha önceden 

bilinen antiviral virantmisin ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu 

yeni alkaloidler, glutamat toksisitesine ve lipid peroksidasyonuna 
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karĢı inhibitör aktivite göstermektedir (Morimoto, 1998) (ġekil 5). 

 

 

Şekil 5. Benzastatins C And D ve Virantmycin’in Yapısı 

Sugiyama ve arkadaĢları (2015), Streptomyces nigrescens HEK616 ve 

Tsukamurella pulmonis TP-B0596 kültürlerinden, C-5'te uzun alkil 

zincirleri taĢıyan sekiz 1,2,3,4-tetrahidrokinolin türevi izole 

etmiĢlerdir. Ġzole edilen bu türevlerin zar lipidlerini hedefleyerek 

maya hücrelerinin büyümesini engellediği raporlanmıĢtır (Sugiyama 

vd., 2015). 

 

Şekil 6. C-5'te Uzun Alkil Zincirleri TaĢıyan 1,2,3,4-Tetrahidrokinolin Türevleri 
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BaĢka bir tetrahidrokinolin türevi olan, 4-(p-metoksifenil)-3,4 

tetrahidrokinolin-2(1H)-on doğal ürünleri birçok araĢtırma grubu 

tarafından bağımsız olarak izole edildi. Koshino ve arkadaĢları (1996), 

Penicillium sp. No. 410’un misel matlarından penigequinolone A ve B 

(1a 1b) olarak bilinen iki aktif polen büyüme inhibitörünün 

izolasyonunu bildirmiĢlerdir. Hayashi ve arkadaĢları (1996) ise soya 

fasulyesinin çözünmeyen tortusu üzerinde büyüyen Penicillium sp. 

NTC-47 mantar kültüründen bu iki tetrahidrokinolin türevinin yanı 

sıra iki adet daha yeni türev (1c-d) izole etmiĢtirler. Koshino ve grubu 

ise Penicillium simplicissimum'dan daha önce izole edilen 4-(p-

metoksifenil)-3,4 tetrahidrokinolin-2(1H)-on türevlerinin yanı sıra 

yeni bir tetrahidrokinolin olan ve peniprequinolone olarak adlandırılan 

alkoloidi (1g) izole etmiĢlerdir. Aynı türev 2005 yılında Chilean 

gymnosperm Prumnopitys andina’dan elde edilen, Penicillium 

janczewskii mantarından tekrar izole edilmiĢtir. (Schmeda-

Hirschmann vd., 2005) Aynı dönemlerde, Sattler ve arkadaĢları 

(2005), 1d ve peniprequinolone 1g ile birlikte bir deniz numunesinden 

elde edilen Penicillium janczewskii suĢundan, aynı aileden diğer 

alkaloitleri (1e ve 1f bileĢikleri) izole ettiler. BitiĢik bir piran halkasına 

bağlı olan tetrahidrokinolon iskeleti taĢıyan insektisidal antibiyotikler 

yaequinolones J1 ve J2 (1h ve 1i) de Penicillium sp. FKI-2140’dan 

izole edilmiĢtir (Uchida vd., 2005). 
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Şekil 6.  Doğadan Ġzole Edilen 4-(p-Metoksifenil)-3,4 Tetrahidrokinolin-2(1H)-on 

Türevleri 

2. SENTETİK TETRAHİDROKİNOLİNLERİN ELDESİ  

 

Ġlaç keĢfi, geleneksel olarak küresel endüstrinin dinamik, yenilik 

odaklı ve oldukça zengin bir sektörü haline gelmiĢtir. Sağlık 

disiplinlerindeki ve teknolojideki devrim niteliğindeki geliĢmeler, 

çeĢitli hastalıkların farmakoterapisinde önemli bir rol oynayan çok 

sayıda ilacın keĢfinde yardımcı olmuĢtur.  Tıbbi kimyadaki yenilikler, 

geçtiğimiz yüzyılda insan yaĢamını ve sağlığını nihai olarak iyileĢtiren 

birçok ilacın keĢfinden sorumludur. Yeni ilaçların keĢfedilmesini 

sağlamak için yeni moleküllerin geliĢtirilmesi ve değerlendirilmesinde 

sürekli çaba gösterilmesi gerekmektedir. Kanser, oksidatif stres, 

inflamatuar bozukluklar, diyabet vb. tıbbi problemlerin tedavisine 

yönelik çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır (Farooq vd., 2020). 
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Bir farmakofora fonksiyonel bir grubun dâhil edilmesi, yeni biyoaktif 

bileĢiklerin tasarımı ve sentezi için ilgi çekici bir yaklaĢımdır. Bu 

nedenle de oldukça geniĢ biyolojik etki gösteren Tetrahidokinon 

iskelet yapısı kullanılarak birçok sentez çalıĢması yapılmıĢtır. 

Farooq ve arkadaĢları (2020) tetrahidrokinolin içeren bir dizi N-

Mannich bazı sentezlemiĢ ve ilaç benzeri özelliklerini, antioksidan 

potansiyelini, amilaz enzim inhibisyonunu, sitotoksisite ve in vivo 

anti-inflamatuar özelliklerini değerlendirmek için bir seri çalıĢma 

yapmıĢlardır. Ham makrofajlar ve serviks karsinomu hücre hattı (Hep-

2C) üzerinde sitotoksik aktiviteler denenmiĢtir. BileĢiklerden 

bazılarının serviks karsinomu hücre hattında sitotoksisiteye neden 

olduğu rapor edilmektedir. Elde edilen sonuçlar, yeni bileĢiklerin 

sitotoksik potansiyelinin, kanser tedavisinde kemoterapötik ajan 

olarak kullanımı için baĢlangıç noktası olarak kabul edilebileceği ve 

daha fazla araĢtırma yapılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca 

sentezlenen tetrahidrokinolin türevlerinin, anti-enflamatuar 

davranıĢlarını değerlendirmek için hayvan modellerinde daha fazla 

test edilmiĢ ve bu türevlerin orta ile güçlü anti-inflamatuar aktivitesi 

gözlenmiĢtir. Mevcut çalıĢma kullanılarak rasyonel bir nicel yapı-
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aktivite iliĢki (QSAR) haritalaması da yapılmıĢtır (ġekil 7).

 

Şekil 7. Farooq ve ArkadaĢlarının (2020), Sentezledikleri 30 Molekül Ġçin Yapı-

Aktivite ĠliĢki (QSAR) Haritalaması 

Maalej ve arkadaĢları (2015), 3-amino-1-aril-1H-benzo[f]kromen-2-

karbonitrillerin uygun sikloalkanonlar ile Friedlander reaksiyonu 

üzerinden 14-aril-10,11,12,14-tetrahidro-9H-benzo[5,6]kromeno[2,3-

b]kinolin-13-amin türevlerini sentezlemiĢ ve moleküllerin 

farmakolojik analizini rapor etmiĢlerdir. Biyolojik değerlendirme, bu 

moleküllerin nanomolar aralıkta AChE'nin güçlü ve seçici inhibitörleri 

olduğunu, en güçlü inhibitörün ise 4-(13-amino-10,11,12,14-

tetrahidro-9H-benzo[5,6] türevi olduğunu bildirmiĢlerdir. 
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Şekil 8. Maalej ve ArkadaĢlarının (2015), Friedlander Reaksiyonu Üzerinden 

Sentezledikleri Tetrahidrokinolin Türevleri 

Fink ve arkadaĢları (1995) huperzin A bileĢiğine benzer 

tetrahidrokinolin türevleri sentezlemiĢ ve asetilkolinesteraz enzimine 

karĢı inhibitor özelliklerini incelemiĢlerdir. Sentezlenen moleküller, 

huperzin A yapısından farklı olarak; doymamıĢ üç karbonlu köprü, 

kinolin azotu ve amino grubundan yoksundurlar. Bu nedenle de enzim 

ile bağlanma Ģekilleri farklı olup, eksik olan bu grupların daha iyi 

sonuçlar elde edebilmek için gerekli olduğu görülmüĢtür. BileĢiklerin 

bazıları ise pasif kaçınma modelinde skopolamin kaynaklı hafıza 

eksikliklerinin tersine çevrilmesinde in vivo olarak aktif bulunmuĢtur. 

Bu moleküllerin Alzheimer hastalığının palyatif tedavisi için 

kullanılabileceği rapor edilmektedir (Fink ve arkadaĢları, 1995). 

 

Şekil 9. Fink ve ArkadaĢları (1995)’nın Sentezledikleri Tetrahidrokinolin Türevleri 

Rodríguez Nunez ve arkadaĢları (2020) katyonik Povarov Reaksiyon 

yöntemini kullanarak bir dizi THQ-izoksazol/izoksazolin hibrit 

moleküllerini sentezlemiĢlerdir. BileĢiklerin çoğu, AChE ve BChE'ye 
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karĢı önemli inhibitör etkiler göstermektedir. Genel olarak sentezlenen 

her iki serinin bileĢiklerinin seçicilik eğilimi orta düzeydeydir. 

Bununla birlikte, izoksazolin serisinde bazı bileĢiklerin AChE'yi 

inhibe etmek için önemli seçicilik gösterdiği, izoksazol serisinin ise 

BChE'ye karĢı daha seçici olduğu görülmüĢtür.  

 

Şekil 10. Rodríguez Nunez ve ArkadaĢlarının (2020) Katyonik Povarov Reaksiyon 

Yöntemi ile Sentezledikleri THQ-Izoksazol/Izoksazolin Türevleri 

Gutierrez ve arkadaĢları (2015), Lewis asidi katalizli üç bileĢenli 

Povarov Reaksiyon yöntemini kullanarak farklı fonksiyonel gruplara 

sahip bir dizi tetrahidrokinolin türevi sentezlemiĢ ve kolinesteraz 

inhibitörleri olarak in vitro biyolojik değerlendirmeleri yapılmıĢtır. 

Sentezlenen tüm bileĢiklerin, referans ilaç olan galantaminden daha 

düĢük inhibitör aktivite gösterdiği ve aldehit olarak piperonal 

kullanılarak elde edilen THQ türevlerinin Alzheimer Hastalığı dâhil 

amnezik bozuklukları tedavi etmek için yeni AChE inhibitörleri 

geliĢtirmek üzere yapısal Ģablon olarak kullanılabileceği rapor 

edilmiĢtir. 
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Şekil 11. Gutierrez ve ArkadaĢlarının (2015), Lewis Asit Katalizli Üç BileĢenli 

Povarov Reaksiyon Yöntemi ile Sentezledikleri THQ Türevleri 

Enantiosaf tetrahidrokinolin türevleri, önemleri ve çeĢitli biyolojik 

aktiviteleri nedeniyle organik sentez ve tıbbi kimyada büyük ilgi 

görmektedirler (Kang ve Kim, 2013). Povarov Reaksiyon yöntemi 

kullanılarak iyi verimlerle enantioselektif olarak sentezlenen -

doymamıĢ keton içeren tetrahidrokinolin türevleri yüksek 

diastereoseçici ve enantioseçicilik ile elde edilmiĢtir (Kang ve Kim, 

2013).  

 

Şekil 12. Kanga Ve Kim, (2013) Tarafından Povarov Reaksiyon Yöntemi 

Kullanılarak Sentezlenen Tetrahidrokinolin Türevleri 
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Rodriguez ve arkadaĢları (2016), tek kap içerisinde katyonik imino 

Diels-Alder reaksiyonunu kullanarak N-allil/propargil 

tetrahidrokinolin türevlerini sentezlemiĢlerdir. N-alil 1.2.3.4-

tetrahidrokinolinler, N-propargil 1.2.3.4-tetrahidrokinolin ile 

karĢılaĢtırıldığında BChE'ye karĢı daha iyi inhibitör aktivite 

sergilemiĢtir. 

 

Şekil 13. Rodriguez ve ArkadaĢlarının (2016) Katyonik Imino Diels-Alder 

Reaksiyonunu Kullanarak Sentezledikleri N-Allil/Propargil Tetrahidrokinolin 

Türevleri 
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GİRİŞ  

Flavonoidler ve izoflavonoidler, meyve, sebze, tahıl, ağaç kabuğu, 

kök, gövde, çiçek ve çay gibi birçok bitkinin yapısında bulunan ikincil 

bitki metabolitlerdir. İlk olarak 1930 yılında, portakaldan izole edildi, 

fakat kılcal geçirgenliği azaltabilen etkisinden dolayı, P vitamini 

olarak tanımlandı. Daha sonra bu maddenin bir flavonoid (rutin) 

olduğu anlaşıldı ve şimdiye kadar 4000'den fazla flavonoid çeşidi 

tespit edildi (Kumar and Pandey, 2013; Cabrera vd., 2007). 

Flavonoidler antiinflamatuar, antiviral, antiprotozoal antiviral, 

sitotoksik, antimikrobiyal, antibakteriyal, antifungal, antioksidant ve 

antikanserojenik gibi geniş biyolojik aktiviteye sahip olan farmasötik 

maddelerdir (Jităreanu vd., 2015). Flavonoidler, yapılarında bulunan 

halkaların büyüklüğüne, doygunluğuna ve bağlı olan fonksiyonel 

grupların çeşitliliğine göre farklılıklar gösterirler (Şekil 1). 

Kalkon yapı iskeletleri, flavonoid ve isoflavonoidlerin önemli öncü 

bileşikleridir. Yapısal olarak iki aromatik halkanın, üç karbonlu bir 

α,β doymamış karbonil sistemi ile birleştiği açık zincirli flavonoid 

olarak da kabul edilmektedirler (Kamal vd., 2013). Kalkon 

yapılarındaki aromatik halka üzerinde, hidroksi fonksiyonel grubu 

bulunan türevleri, polifenoller olarak da adlandırılır ve doğada basit 

yapılı eğrelti otlarından, yüksek bitkilere kadar birçok bitkinin 

yapısında bol miktarda bulunurlar.  
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Şekil 1. Bazı Flavonoid Çeşitleri 

 
Prop-2-en-1-one kalkon türevleri, reaktif ketoetilenik grubu -

COCH=CH- içeren α,β-doymamış ketonlardır. Benzalasetofenon veya 

benziliden asetofenon olarakta bilinen bu bileşikler, doğal kromofor 

(renk veren grup) sentezleyen Kostanecki ve Tambor tarafından 

‘’Kalkon’’ olarak isimlendirildi. Kalkonlar, yapılarındaki reaktif 

ketoetilenik grubu -COCH=CH- ve diğer oksokromların varlığına 

bağlı olarak renkli olan bileşiklerdir (Katritzky ve Pozharskii, 2000). 

Bitki pigmentlerinin ana bileşeni olup genellikle turuncu ve sarı 

renklidirler. 
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Şekil 2. Kalkon İskelet Yapısının Numaralandırılması ve Molekül Yapısı  

Kalkonlar bitkilerde, kalkon izomeraz enzimi tarafından katalize 

edilen stereospesifik bir reaksiyon ile (2S)-flavanonlara 

dönüştürülürler. Bu iki tür arasındaki; yakın yapısal ve biyogenetik 

ilişki, bunların neden sıklıkla doğal ürünlerin yapısında bir arada 

bulunduğunu açıklamaktadır (Yazdan vd., 2015). 

Kalkon iskelet yapısına sahip olan bileşiklerin anti-kanser, anti-

inflamatuar, immünomodülatör, anti-mikrobiyal, analjezik, sitotoksik, 

anti-tümör, anti-malaryal, anti-tüberküler, anti-viral, anti-HIV, anti-

ülseratif, antioksidan, antihistaminik, antikonvülsan, antihiperglisemik 

etki gibi geniş farmakolojik etkileri vardır. Bu kadar geniş etkiye 

sahip olmalarının nedeni ise aromatik halka ve bu aromatik halkaları 

birbirine bağlayan zincir üzerindeki çift bağa çeşitli fonksiyonel 

grupların takılabilmesidir (Lahtchev vd., 2008) (Tablo1). 
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Tablo 1:Bazı Önemli Kalkon Türevlerinin Molekül Yapısı Ve Biyolojik Özellikleri 

Sı

ra 
Molekül ismi Molekül Yapısı Biyolojik Özellikler 

 
 

1 

 
 
Xanthohumol 

HO

O O

OH

OH

 

 
 

Anti-kanser 
Anti-HIV-1 

Anti-bakteriyel 
 

2 Cardamomin 
HO

O O

OH

 

Antimutajenik, 
Damar genişletici 

Antiinflamator 

3 Flavokavain 

O O

OHO  

Antikanser 
Antianjiyogenik  

4 İsoliquiritigenin 

HO OHOH

O

 

Anti-kanser 
Anti-oksidant 

Anti-inflamator 
Alfa glukozidaz 

Enzim inhibitörleri 

5 Bavakalkon 

 

Anti-bakteriyel 
 

6 Morakalkon A 

 

Sitotoksik 

7 
Broussokalkon 

A 
HO OH

OOH
OH Protein Kinase C 

İnhibitör 

HO OH

OOH

HO OH

OOH OH
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8 Candidakalkon 
HO OH

OOH
HO

O

 

Estrojenik Aktivite 

9 Licokalkon A 
HO OH

O

O

 

Anti-inflamator 
Anti-Kanser 

10 Fleminkalkon B 
O

O

O

HO
OH

 

Tirozinaz İnhibitor 

11 
Elatadihidro 

kalkon  

O

O

OH

O

OH

 

Antiplazmodial 

12 Butein 
HO OH

O
OH

OH

 

NF-KB inhibitör 

13 
Fenilurenil 

kalkon 
Cl

O
Cl

N
H

HN

O

 

Anti-malaryal 

14 

2-

cinnamoylbenze

n-1,3,5-triyl 

triasetat 

OH3COCO

H3COCO OCOCH3  

Antileishmanial 
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1. KALKON İSKELET YAPISININ SENTEZİ İÇİN FARKLI 

SENTETİK YÖNTEMLER 

Kalkonların ve türevlerinin geniş biyoaktif etkisinden dolayı, sentetik 

kimya ve medisinal kimyada, çok sayıda sentez prosedürü rapor 

edilmiştir. Kalkonlar, kolay sentez yöntemleri ile çok sayıda 

fonksiyonel grubu ikame edebilen basit bir kimyaya sahiptir. 

Hâlihazırda, kalkon türevlerinin sentezi için çeşitli yöntemler 

uygulanmaktadır. Bu sentetik yöntemlerin her birinde, en önemli 

kısım, iki aromatik sistemin (nükleofilik ve elektrofilik gruplarla 

birlikte) birleşerek kalkon iskeletini vermesidir. Standart kalkon 

iskeleti kullanılarak geliştirilen sentez yöntemleri aşağıda 

verilmektedir. 
 

A. Kalkonların Biyosentezi 
 

Kalkonlar, birçok bitki metabolitinin sentezlenmesinde kullanılan ve 

çeşitli biyolojik aktiviteye sahip olan, öncü bileşiklerdir (Bukhari vd., 

2012). Tip 3 poliketid sentetaz (PKS) süper enzim ailesinden olan 

kalkon sentetaz anzimi (CHS), ilk kez 1970 ‘lerde keşfedilmiştir. CHS 

kalkonların biyosentezinden sorumludur ve birçok yüksek/alçak yapılı 

bitkide bulunan bir enzimdir. Bu ailedeki diğer bütün enzimler 

‘’kalkon benzeri’’ olarak isimlendirilmektedir. CHS süper enzim ailesi 

falvonoid, izoflavonoid stilben ve auronlar dahil birçok mtabolitin 

biyosentezinde kullanılır (Singh vd., 2014). 

Kalkon redüktaz (CHS) ve kalkon izomeraz (CHI) varlığında, 

Naringenin kalkonunu substrat olarak kullanılarak flavonoidler ve 
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izoflavonoidler sentezlenebilmektedir. Ayrıca Naringenin kalkonlar; 

bitki katekol oksidaz ve aurone sentezaz (AURS) ile Aurone 

bileşiklerinin sentezi için kullanılan yapıtaşlarıdır. Kalkonların Flavon 

veya Auronlara bu dönüşümleri Algar-Flynn-Oyamada tipi bir 

kimyasal reaksiyon olarak düşünülebilir (Zhuang vd., 2017).  

Rammohan ve arkadaşları (2020) kalkonların biyosentezi hakkında 

birçok makalenin yayınlandığını fakat en güvenilir olanın Andersen ve 

Markham (2006)’ın yaptığı çalışma olduğunu bildirmektedir. 

Andersen ve Markham; kalkon oluşumunu iki biyogenez yolunun 

birleşmesi olarak tanımlamaktadır. Kalkonun A halkası, genellikle 

asetat yolundan türetilen Phloroglucinol (C6 birimi), B halkası ise 

şikimat yolu üzerinden sentezlenen fenilpropanoid öncüsüdür (C9 

birimi). Fenilpropanoid CoA (p-kumaroil CoA), ardışık olarak üç 

molekül malonil koenzim A (malonil-Co-A) ile kondenze olarak 

tetraketid öncüsünü oluşturur. Bu tetraketidin, 2 farklı yoldan 

siklizisyona uğradığı tahmin edilmektedir. Birinci yolda tetraketid 

kalkon sentezaz varlığında siklizasyona uğrar ve üç tane hidroksi 

grubu olan A halkasını oluşturur. 2. yöntemde ise tetraketid NaDPH 

varlığında indirgenir ve kalkon sentezaz varlığında halkalaşarak 6ı-

deoksikalkon (isoliquiritigenin) oluşturur (Rammohan vd., 2020) 

(Şekil 3).  
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(Isoliquiritigenin)  

Şekil 3. Kalkonların Biyosentezi: Kalkon Sentezaz Varlığında Tetraketide 
Halkalaşması Ve Tetraketidin NADPH Varlığında İndirgenmesi 

 
B. Kalkonların kimyasal sentez yöntemleri 
 

Kalkonlar geniş biyolojik aktiviteleri, çeşitli ikamelere olanak 

sağlayan yapı iskeleti ve kolay sentezlenebilmesi nedeniyle ilaç keşfi 

çalışmalarında oldukça fazla kullanılmaktadır. Genel olarak 

kalkonların sentezi, asit veya baz katalize kondenzasyon reaksiyonları 

ile gerçekleştirilir. Kalkonların dikkat çekici biyolojik uygulamaları 

nedeniyle sentez yöntemleri önem kazanmaktadır. Kalkonların 
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sentezinde kullanılan teknikler, katalizörler, koşullar ve genel 

metodolojiler aşağıda özetlenmiştir. 

1.CLAİSEN-SCHMİDT KONDENZASYON REAKSİYONU 

Kalkon sentezinde en çok kullanılan ve en iyi bilinen yöntem, 

minimum çalışma ve daha az yan ürün oluşumu gözlenen Claisen-

Schmidt Kondenzasyon reaksiyonudur (Farooq ve Ngaini, 2019; 

Kocyigit vd., 2018). Reaksiyon, RL Claisen ve JG Schmidt isimli iki 

araştırmacının adını almıştır (Rashid vd., 2019).  

Reaksiyon asetofenon ve aldehit türevlerinin, asit veya baz katalize 

reaksiyonu sonucu gerçekleşir. Kalkon oluşumu; baz katalize 

reaksiyonda, enolatın dehidrasyonu yoluyla aldol ürününden 

üretilirken; asit katalize reaksiyonda, enol mekanizması yoluyla 

üretilir. Bu yöntemin en önemli sınırlamaları reaksiyonun uzun 

sürmesi, çıkış bileşiğinin bitmemesi ve yan ürün oluşumudur (Zhuang 

vd., 2017; Rammohan vd., 2020). Bu reaksiyonlar için hem asidik 

hem de bazik katalizörler kullanılmasına rağmen, bazik katalizörler, 

HCl ve H2SO4 gibi asidik katalizörlere kıyasla daha yüksek verimlerle 

reaksiyon verir. Kalkon sentezi için kullanılan farklı katalizörler 

aşağıda gösterilmiştir (Şekil 4). Bunun yanısıra katalizör olarak kil 

mineralleri kullanıldığı zaman verim %98’e kadar çıkmaktadır 

(Evranos Aksöz ve Ertan, 2011). 
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Şekil 4.  Kalkon Sentezinde Kullanılan Bazı Katalizörler 

2. COUPLİNG REAKSİYONLARI KULLANILARAK 

KALKON SENTEZİ 

Kalkon moleküllerinin sentezinde, seçilen çıkış bileşikleri, kullanılan 

katalizör veya çözücüye bağlı olarak tercih edilen ürünlerin yanında 

bazen istenmeyen ürünler de oluşabilmektedir. Bunun sonucu olarak 

hedef molekülün saflaştırılması da zorlaşmaktadır. Bu gibi 

durumlarda; Suzuki, Julia-Kocienski olefinasyonu, Witting ve Friedel-

Crafts açilasyonu gibi geçiş metali katalizörleri kullanılan coupling 

reaksiyonları tercih edilir. 

2.1. Suzuki Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 
 

Suzuki reaksiyonu ilk olarak 1979 yılında Akira Suzuki tarafından 

rapor edilmiştir. 2010 yılında da palladyum katalizli coupling 

reaksiyoları geliştiren Richard F. Heck ve Ei-ichi Negishi ile Kimya 

Nobel Ödülü'nü paylaşmıştırlar. Suzuki reaksiyonu, katalize paladyum 
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kullanarak karbon-karbon bağı oluşturan etkili bir mekanizmadır 

(Gomes vd., 2017) (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. Suzuki Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 

 

Suzuki reaksiyonu ilk kez 2003 yılında kalkon sentezlemek amacıyla 

kullanılmıştır. Eddarir ve ark.  toluen içerisinde Pd(PPh3)4 ve Cs2CO3 

varlığında benzoil klorür ve fenil vinil boronik asitin coupling 

reaksiyonunu iyi verimlerle gerçekleştirmiş ve sonuç olarak kalkon 

sentezlemişlerdir. Reaksiyon ne açil klorür ne de boronik asit üzerinde 

bulunan gruplardan etkilenmez ve genel bir kalkon sentezi olarak 

kullanılabilir (Eddarir vd., 2003) (Şekil 6).  

O

Cl

R

R
R

+

B
HO

OH OR
R

R
(PPh3)4Pd(0)

CS2CO3, toluen

 
Şekil 6. Suzuki Reaksiyon Yöntemi ile Benzil Klorür ve Fenilvinil Boronik Asit 

Kullanılarak Kalkon Sentezi 

2.2. Heck Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi: 
 

Metal katalizli Heck reaksiyonları kalkonların sentezlenmesinde 

kullanılan etkili metadolojilerdir. Reaksiyon aril boronik asitlerin ve 

aril vinil ketonların C-C bağı oluşumu üzerinden gerçekleşir. Aril vinil 

ketonlar, katalitik koşullar (Pd(OAc)2, Ph3P, K2C03, DMF,) altında, 

B(OH)2

N+
+

katalizör
ligand
baz
çözücü

OO

MeO
BF4

- MeO
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aril iyodürler veya aril boronik asitler ile iyi verimlerle kalkon 

türevlerini oluştururlar (Bianco vd., 2003; Şekil 7).  

X
+

O
Pd-Katalize

Heck

O

X
+

CO, Pd-Katalize

Karbonilatif      
Heck  

Şekil 7.  Heck Reaksiyon Yöntemiyle Kalkon Sentezi 

Cavarischia ve ark. 2003 yılında ilk kez Heck reaksiyonunu 

kullanarak kalkon sentezlemişlerdir. Reaksiyon 85 oC’de, Pd(OAc)2, 

Ph3P, CH3CN ve TEA varlığında; vinil ketonların, aril iyodürlere 

doğrudan bağlanmasıyla %75-96 verimlerle gerçekleştirilmiştir (Şekil 

8).  

O

MeO

O

OMeMeO

+
OAc

I

Pd(OAc)2
, Ph3P

Et3N OMe

OAc

 
Şekil 8. Heck Reaksiyon Yöntemi Kullanılarak Yapılan İlk Kalkon Sentezi 

2.3. Wittig Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 
 

Wittig reaksiyonu çift bağ oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. 

Bu nedenle α,β doymamış karbonil türevi olan kalkonların sentezinde 

de kullanılır (Şekil 9). Wittig reaksiyon yöntemi, ilk kez Ramirez and 

Dershowitz tarafından kalkon sentezlemek amacıyla kullanıldı. THF 

veya Benzen içerisinde gerçekleştirilen reaksiyon, trifenilbenzoil 

metilen fosforan ve benzaldehittin reflüks edilmesiyle yaklaşık %70 

verimlerle gerçekleştirildi (Ramirez ve Dershowitz, 1957). Daha sonra 

yapılan çalışmalar, wittig reaksiyonunun, mikrodalga yöntemi 
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kullanılarak yapıldığında, verimlerin arttığı ve reaksiyonun süresinin 

kısaldığını göstermektedir (Xu vd.,1995).  

+

O

H

O O
PPh3

 

Şekil 9. Wittig Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 

2.3. Julia-Kocienski Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 

Julia-Kocienski reaksiyonu ilk defa, Kumar ve ark. tarafından kalkon 

sentezlemek için kullanıldı (Kumar vd., 2010). Reaksiyonda 

kullanılan heteroaril-sülfonil fenilethanon, Jorgensen'in metodu 

izlenerek hazırlamıştır.  Hazırlanan heteroaril-sülfonil fenilethanon ve 

benzaldehitin, baz varlığında -78 °C'de gerçekleştirilen reaksiyonunda 

ana ürünün (E)-kalkon olarak oluştuğu rapor edilmiştir. Bu yöntemde 

en etkili baz 1,8-Diazabisiklo[5.4.0]undek-7-en (DBU)’dır. Çözücü 

polaritesi ile verim arasında dikkate değer bir ilişki olduğu, apolar 

çözücülerin polar çözücülere kıyasla daha iyi sonuç verdiği rapor 

edilmektedir (Şekil 10). 

H

O

+

HetO2S

Baz

O  
Şekil 10. Julia-Kocienski Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 

2.4. Sonogashira Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 

Sonogashira, terminal alkinlerin katalitik miktarda Cul ve paladyum 

varlığında aril halojenürlerle verdiği reaksiyon olarak tanımlanabilir. 
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Reaksiyon inert atmosfer koşullarında trimetilamin ve THF içerisinde 

gerçekleştirilir (Braun vd., 2006). Sonogashira reaksiyonun uzun 

sürmesi, elektronca fakir alil halojenürlerin kullanılması ve kullanılan 

bazın miktarının fazla olması bu yöntemin dezavantajlarıdır. Fakat 

Schramm ve Muller (2006), geliştirdikleri mikrodalga destekli 

coupling izomerizasyon reaksiyonu (MACIR) ile reaksiyon süresini 

kısaltarak iyi verimlerle kalkon sentezlemeyi başarmışlardır 

(Schramm ve Muller, 2006) (Şekil 11). 

O
X
+

OH
EWG

Propargil alkolFenil halajenür

PdCl2(PPh3)2

THF GWE

Kalkon  
Şekil 11. Sonogashira Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 

2.4. Friedel-Craft Açilasyon Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon 
Sentezi 

Kalkonlar aromatik eterlerin doğrudan Friedel-Crafts açilasyonu ile de 

sentezlenebilir. Bu süreçte, aromatik eterler A-halkasına dönüşürken, 

açilleyici ajan da B-halkasını ve üç karbonlu köprüyü oluşturur. 

Reaksiyon güçlü bir Lewis asiti olan AlCl3 varlığında yapılır (Eyley, 

2009). 

OR
+

O

Cl
AlCl3

O

 
Şekil 11. Friedel-Craft Açilasyon Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 

 



 
 57 

3. PHOTO-FRİES DÜZENLENME REAKSİYON YÖNTEMİ 
İLE KALKON SENTEZİ 

Photo-Fries düzenlenme reaksiyonu ismini Alman kimyager Karl 

Theophil Fries’den almaktadır. Reaksiyon bir fenolik esterin Lewis 

asit katalizörlüğünde bir hidroksi aril ketona yeniden düzenlemesi 

reaksiyonudur (Kürti ve Czako, 2005). Photo-Fries düzenlenme 

reaksiyonları kalkon türevleri elde etmek için kullanılan 

reaksiyonlardan birisidir. Fenil sinnamatların, Lewis asit 

katalizörlüğünde benzen içerisindeki çözeltilerinin, yüksek basınçlı bir 

cıva ark lambası ile ışınlandırılması sonucu 2′-hidroksi kalkonlar elde 

edilir (Şekil 12). Kalkonların bu düzenlenme reaksiyonları 1970'lerin 

başlarından beri büyük ilgi görmüştür. Çünkü 2'-hidroksikalkonlar, 

doğada flavonoidlerin biyosentezinde kullanılan temel yapıtaşlarıdır 

(Sisa vd., 2010). 

O

O
hv/N2

O

C6H5 OH  

Şekil 12. Photo-Fries Düzenlenme Reaksiyon Yöntemi ile Kalkon Sentezi 

Photo-Fries düzenlenme reaksiyonu ilk kez Obara ve arkadaşları 

tarafından kalkon sentezlemek amacıyla kullanıldı. Yapılan çalışmada 

fenil sinnamatların yüksek basınçlı bir cıva ark lambası (450 W) ile 

ışınlandırılması ile 2'-hidroksikalkon (%10 verim) ve 4'-

hidroksikalkon (%2 verim) türevlerinin elde edildiği rapor edilmiştir 

(Obara vd., 1967). Daha sonra yapılan çalışmalarda, reaksiyon şartları 

değiştirilerek reaksiyonun verimi %50’lere kadar çıkarılmıştır 
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(Ramakrishnan ve Kagan, 1970). Photo-Fries düzenleme reaksiyonları 

genellikle orto ve para seçicidir. Reaksiyon veriminin düşük olması, 

uzun reaksiyon süreleri ve reaksiyon prosedürlerinin uygulanmasının 

zor olması nedeniyle, günümüzde kalkon sentezlemek amacıyla pek 

kullanılmamaktadır (Zuhang vd., 2017). 

4. GRİNDİNG METHODU İLE KALKON SENTEZİ 

Yeşil kimya (sürdürülebilir kimya), çevreye zararlı olabilecek 

maddelerin kullanımını en aza indirmek için prosedürler tasarlayan bir 

kimya alanıdır. Hedef moleküllerin enerji açısından verimli, uygun ve 

hızlı bir şekilde sentezi amaçlanmaktadır (Bose ve ark., 2004). 

Grinding (öğütme) yöntemi de çevreye zarar vermeyen, çözücü 

içermeyen, kısa reaksiyon süresi olan ve kantitatif verim ile ürünler 

elde edilen bir Yeşil kimya yöntemidir.   

Grinding yöntemi ile oda sıcaklığında, çözücüsüz ve çevre dostu bir 

yaklaşım kullanılarak kolay bir şekilde kalkonlar 

sentezlenebilmektedir. Bu yöntemde uygun keton, aldehit ve 

katalizörler (KOH, NaOH vb) havan tokmağı kullanılarak havanda 

öğütülmek suretiyle çeşitli kalkonlar hazırlanmaktadır (Toda vd., 

1990; Rateb ve Zohdi, 2009; Radhakrishnan vd., 2016).  
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Şekil 13. Arslan ve ark. (2016) Grinding Yöntemi ile Biskalkon Sentezi 
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Arslan ve ark. (2016), Grinding yöntemini kullanarak iyi verimlerle 

yeni bir seri biskalkon türevi sentezlemişlerdir. İlk olarak bisketon 

iskelet yapısını sentezlemiş, sonrasında ise grinding yöntemini 

kullanarak bisketonu, biskalkona dönüştürmüşlerdir. Böylece C-N=N-

C bağı içeren simetrik olmayan bis kalkonların sentezi başarıyla 

gerçekleştirilmiştir.  
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1. GİRİŞ 

Yeraltı sularının kalitesi ve bileşiminin değerlendirildiği bir 

çalışmada, Birleşik Arap Emirlikleri gibi kurak bölgelerdeki sular 

araştırılmıştır. Yeraltında alınan su örneklerinin pH, toplam çözünmüş 

katı ve elektriksel iletkenlik değerleri ölçülmüştür. Elektriksel 

iletkenlik değerleri 328 ile 3003 μS/cm arasında değişmiş ve ortalama 

1478.5 μS/cm olarak hesaplanmıştır. Sodyum iyonu 2923.2 mg/L 

ortalama değeri ile ana katyon iken klorür iyonu 5670.8 mg/L 

ortalama değeri ile baskın anyon olarak bulunmuştur. Çalışma 

alanındaki su, bu iki iyonun baskınlığından dolayı çoğunlukla tuzlu 

olduğu belirlenmiştir (Iqbal vd., 2018). 

Ege bölgesinde Büyük Menderes Nehri’nin yıllık su kalitesini 

belirlemek amacıyla yapılan diğer bir çalışmada alınan numunelerin 

sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, toplam 

çözünmüş katı miktarı ve tuzluluk oranı ölçülmüştür. Sulardaki iyon 

derişiminin belirlenmesi amacıyla elektriksel iletkenlik değerlerinin 

633-3312 μS/cm arasında olduğu ölçülmüştür (Turan ve Ulku, 2013). 

Bartın Irmağı yıllık kirlilik profilinin belirlendiği bir araştırmada 7.5-

26.4 ℃ sıcaklık aralığında, 7.3-8.5 pH değerlerinde, iletkenlik ise 535-

735 μS/cm olarak ölçülmüştür. Su kalitesinin kışın arttığı yazın ise 

azaldığı iletkenlik ölçümlerinde de anlaşılmıştır (Özel ve Gemici, 

2016). 

Baraj göl derinliğinin su kalitesine etkisi araştırılan bir tez 

çalışmasında elektriksel iletkenliğin sudaki iyon derişimi ve sıcaklık 
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doğru orantılı olduğu görülmüştür. Ayrıca suyun derinlikle 

iletkenliğinin ve sertliğinin arttığı belirlenmiştir (Durhasan, 2006). 

Literatürdeki araştırmada suyun oda sıcaklığında elektriksel iletkenliği 

250 μS/cm değerinde az olması çok iyi olduğunu, 250-750 μS/cm 

aralığında iyi ve 750-2000 μS/cm kullanılabilir olduğunu 

doğrulamaktadır. Ancak suyun daha yüksek iletkenlik değerinde ise 

kullanılmasının sakıncalı olabileceğini ifade etmektedir. Su 

kaynaklarının içilebilir ve kullanıma uygun olabilirliği iyi bir kaliteye 

sahip olmasının göstergesidir (Güler ve Çobanoglu, 1997). 

Bu araştırmada, su içerisinde bulunan bazı iyon gruplarının suyun 

iletkenliğine etkisi incelenmiştir. Sıcaklık ve miktara bağlı olarak su 

içerisinde çözünebilen Cl-1, SO4
-2, NO3

-1 ve HCO3
-1 iyonlarının suyun 

iletkenliğine etkisi değerlendirilmiştir.  

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Materyaller 

Bu çalışmada saf su, sodyum sülfat (Na2SO4), sodyum nitrat (NaNO3), 

sodyum bikarbonat (NaHCO3) ve sodyum klorür (NaCl) çözelti 

hazırlamada kullanılmıştır. 

2.2. Yöntem 

Hazırlanan çözeltilerde suyun elektriksel iletkenlikleri ölçülürken 

sodyum iyonun etkisi de göz önünde bulundurulmuştur. Ancak 

deneysel ve teorik çalışmalarda Cl-1, SO4
-2, NO3

-1 ve HCO3
-1 
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iyonlarının ayrı ayrı iletkenliğe etkisini tespit etmek için sodyum 

iyonun elektriksel iletkenliği hesaplamalarda çıkarılmıştır. 

Deneysel çalışmalarda öncelikle saf su referans alınarak iletkenlik 

ölçümleri yapılmıştır. Belirli oranlarda eklenen bileşikler ile 

hazırlanan çözeltilerin farklı sıcaklıklarda iletkenlikleri ölçülmüştür. 

Anyonik iyonların suyun iletkenliğine etkisini tam olarak belirlemek 

için sodyum iyonlarının iletkenliği hesaplamalarda çıkarılmıştır. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Şekil 1’de iki ve üç boyutlu grafiklerde klor iyonunun suyun 

elektriksel iletkenliğine etkisi görülmektedir. Grafiklerde klor 

iyonunun miktarı ve sıcaklık arttıkça iletkenliğin yükseldiği 

anlaşılmaktadır. 
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   Şekil 1. Farklı sıcaklıklarda klor iyonun su içerisindeki derişiminin iletkenliğe 
etkisi 

RSM yönteminde elde edilen suyun elektriksel iletkenliğinin 

hesaplanabildiği model eşitlik aşağıda verilmiştir. Bu eşitlikte suyun 

iletkenliği (Sİ), klor iyonlarının miktarına (mg/L) ve sıcaklığa (T) 

bağlı olarak ifade edilmektedir. 

1

1 1

2 9 1 2

1.26146 0.008316 0.010391 ( ) 0.000042 ( )

0.000014 1.12796 10 ( )

Cl
S T Cl T Cl

T Cl

İ −
− −

− −

+ −  −  +  

+  −  

=

 

Şekil 2’deki grafiklerde sülfat iyonunun suyun elektriksel iletkenliğine 

etkisi görülmektedir. Grafiklerde sülfat iyonunun miktarı ve sıcaklık 

arttıkça iletkenliğin yükseldiği ifade edilmektedir. 
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  Şekil 2. Farklı sıcaklıklarda sülfat iyonunun miktarı ile suyun iletkenliğinin 
değişimi 
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RSM yönteminde elde edilen suyun elektriksel iletkenliğinin 

hesaplanabildiği model eşitlik aşağıda verilmiştir. Bu eşitlikte suyun 

iletkenliği (Sİ), sülfat iyon miktarına (mg/L) ve sıcaklığa (T) bağlı 

olarak ifade edilmiştir. 

2
4

2 2

4 4

2 9 2

4

1.35055 0.008904 0.007443 ( ) 0.000030 ( )

0.000015 1.17886 10 ( )

SO
S T SO T SO

T O

İ

S

−
− −

− −

+ −  −  +  

+  −  

=

 

Şekil 3’deki grafiklerde nitrat iyonunun suyun elektriksel iletkenliğine 

etkisi ifade edilmektedir. Grafiklerde nitrat iyonunun miktarı ve 

sıcaklık arttıkça iletkenliğin yükseldiği görülmektedir. 
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   Şekil 3. Farklı sıcaklıklarda nitrat iyonunun miktarı ile suyun iletkenliğinin 
değişimi 

 

RSM yönteminde elde edilen suyun iletkenliğinin hesaplanabildiği 

model eşitlik aşağıda verilmiştir. Bu eşitlikte suyun elektriksel 

iletkenliği (Sİ), nitrat iyon miktarına (mg/L) ve sıcaklığa (T) bağlı 

olarak ifade edilmektedir. 

1
3

1 1

3 3

6 2 8 1 2

3

0.162914 0.001074 0.005406 ( ) 0.000022 ( )

1.76971 10 1.35968 10 ( )

NO
T NO T NO

T NO

Sİ −
− −

− − −

= + −  −  +  

+   −  

  

 



 

74 KİMYA ARAŞTIRMALARI 2 

Şekil 4’deki grafiklerde bikarbonat iyonunun suyun elektriksel 

iletkenliğine etkisi ifade edilmektedir. Grafiklerde bikarbonat 

iyonunun miktarı ve sıcaklık arttıkça iletkenliğin de yükseldiği 

görülmektedir. 
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 Şekil 4. Farklı sıcaklıklarda bikarbonat iyon derişimi ile suyun iletkenliğinin 

değişimi 

 

RSM yönteminde elde edilen suyun iletkenliğinin hesaplanabildiği 

model eşitlik aşağıda verilmiştir. Bu eşitlikte suyun elektriksel 

iletkenliği (Sİ), bikarbonat iyon miktarına (mg/L) ve sıcaklığa (T) 

bağlı olarak ifade edilmiştir. 

1
3

1 1

3 3

6 2 9 1 2

3

0.331825 0.002187 0.003440 ( ) 0.000014 ( )

3.60502 10 1.75977 10 ( )

HCO
T HCO T HCO

T HCO

Sİ −
− −

− − −

+ −  −  +  

+   −  

=
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SONUÇ 

Bu araştırmada bazı anyonik iyonların suyun elektriksel iletkenliğine 

etkisi sıcaklık faktörü de düşünülerek değerlendirilmiştir. 

Her bir iyonun su içerisinde ortalama bulunma ve çözünme oranları da 

göz önünde bulundurularak karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre suyun iletkenliğini en çok klor iyonları en az ise 

bikarbonat iyonları artırmıştır. Sülfat iyonları ise nitrat iyonlarından 

daha fazla suyun elektriksel iletkenliğini yükseltmiştir. Her derece 

sıcaklık artışında ise suyun elektriksel iletkenliği % 1.85 ile % 2.26 

arasında bir artış göstermiştir. 

Ayrıca su çözeltilerinin elektriksel iletkenliği hem deneysel verilerde 

hem de RSM ile bulunan model eşitliklerde uyumlu sonuçlar verdiği 

belirlenmiştir.  
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1. GİRİŞ 

Suyun kalitesi, fiziksel ve kimyasal yapısının değerlendirilmesi için 

renk, koku, tat, pH, ve iletkenlik gibi bazı özelliklerinin iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Elektriksel iletkenlik suyun içerisinde çözünmüş tuz 

içeriği gibi toplam miktar hakkında varsayımda bulunmamızı 

kolaylaştırmaktadır (Doymuş vd., 2015; Dönderici vd.,2010). 

Atık suların sınıflandırılmasında da elektriksel iletkenlik önemli bir 

değerlendirme parametresidir. Özellikle farklı sektörlerde kullanılan 

suların iletkenliğine bakılarak kirlilik düzeyi belirlenebilmektedir 

(Demirci vd., 2016). Ayrıca konut ve yaşam alanlarında kullanılan 

suların elektrik iletkenliği sanayi atıklarına yakın (1500-3000 μS/cm) 

değerler verebilmektedir. Evsel atık sularda kullanılan sabun, deterjan, 

yağ gibi kimyasal maddeler etkin olarak suyu kirletebilmektedir 

(Üstün ve Tırpancı, 2015). 

Literatürde yapılan bazı çalışmalarda yöresel olarak akarsu, göl ve 

benzeri kaynaklarda su kalitesini belirlemek için birçok araştırma 

yapılmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan İyidere nehrinin 

denize döküldüğü yere kadar birçok kısmında numuneler alınarak su 

kalitesi incelenmiştir. Suyun elektriksel iletkenliği ve pH’ı gibi birçok 

parametreye bakılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Analizlerde 

kalsiyum, magnezyum gibi iyonların miktarları (mg/L) ve elektriksel 

iletkenlik değerleri (yaklaşık 40-75 μS/cm) farklı bölgelerde 

karşılaştırılmıştır (Verep vd., 2005). 
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Diğer bir çalışmada ise yeraltı sularının kalitesini belirlemek amacıyla 

suda bulunan iyonların miktarı, suyun sertliği ve kirletici faktörler 

araştırılmıştır. Özellikle zirai atıkların ve gübrelerin su kirliliğine 

neden olduğu belirlenmiştir. Suyun elektriksel iletkenliği kirli sularda 

yaklaşık 1000 μS/cm değerine kadar ulaştığı görülmüştür (Karaoğlu 

vd., 2008).   

Bu çalışmada, kullanım ve içme sularında bulunan bazı iyonların 

suyun elektriksel iletkenliğine etkisi sıcaklık faktörü göz önünde 

bulundurularak araştırılmıştır. Özellikle magnezyum, kalsiyum, 

sodyum ve potasyum iyonlarının suyun içerisinde homojen dağılım 

göstererek sıcaklık ile suyun elektriksel iletkenliğine etkisi 

incelenmiştir.    

2. KULLANILAN MALZEMELER VE METOD 

2.1. Malzemeler 

Bu çalışmada saf su (H2O), kalsiyum klorür (CaCl2), magnezyum 

klorür (MgCl2), potasyum klorür (KCl) ve sodyum klorür (NaCl) 

bileşikleri kullanılmıştır. 

2.2. Yöntem 

Deneysel çalışmalarda saf su ile belirli oranlarda karıştırılan kimyasal 

bileşiklerin farklı sıcaklıklarda iletkenlik ölçümleri yapılmıştır. 

Deneysel veriler ile RSM yönteminde bulunan model sonuçları 

birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen çözeltilerdeki kalsiyum (Ca+2), 

magnezyum (Mg+2), potasyum (K+1) ve sodyum (Na+1) iyonlarının 

suyun elektriksel iletkenliğine etkisi klor iyonları (Cl-1) göz önünde 
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bulundurularak hesaplamalar yapılmıştır. Sonuçlarda klor iyonunun 

elektriksel iletkenliğe etkisi çıkarılarak deneysel ve teorik çalışmalar 

yapılmıştır.  

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Şekil 1’de verilen iki ve üç boyutlu grafiklerde magnezyum iyon 

miktarının artışı suyun elektriksel iletkenliğini yükselttiğini ifade 

etmektedir. Ayrıca sıcaklık artışı ile suyun iletkenliğinin doğru orantılı 

olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1. Farklı sıcaklıklarda magnezyum iyon miktarının suyun iletkenliğine etkisi 

 

Aşağıdaki eşitlik RSM yönteminde bulunan suyun elektriksel 

iletkenliğinin (Sİ) sıcaklık ve magnezyum iyon (Mg+2) miktarına 

(mg/L)  bağlı olduğu model denklemidir. 

2

2 2

6 2 9 2 2

0.565394 0.003741 0.018691 ( ) 0.000076 ( )

6.18718 10 2.06338 10 ( )

Mg
T Mg T Mg

T M

Sİ

g

+
+ +

− − +

+ −  −  +  

+   −  

=

 

Şekil 2’de verilen grafiklerde kalsiyum iyon miktarının ve sıcaklık 

artışının suyun elektriksel iletkenliğini yükseldiği görülmektedir. 
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Şekil 2. Farklı sıcaklıklarda kalsiyum iyon miktarının suyun iletkenliğine etkisi 
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Aşağıdaki eşitlik RSM yönteminde bulunan suyun elektriksel 

iletkenliğinin (Sİ) sıcaklık ve kalsiyum iyon (Ca+2) miktarına (mg/L)  

bağlı olduğu model denklemidir. 

 

2

2 2

2 9 2 2

1.52421 0.010084 0.012628 ( ) 0.000051 ( )

0.000017 1.34008 10 ( )

Ca
S T Ca T Ca

T Ca

İ +
+ +

− +

+ −  −  +  

+  −  

=

  

Şekil 3’te verilen grafiklerde sodyum iyon miktarının ve sıcaklık 

artışının suyun elektriksel iletkenliğinin yükseldiği görülmektedir. 
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Şekil 3. Farklı sıcaklıklarda sodyum iyon miktarının suyun iletkenliğine etkisi 

Aşağıdaki eşitlik RSM yönteminde bulunan suyun elektriksel 

iletkenliğinin (Sİ) sıcaklık ve sodyum iyon (Na+1) miktarına (mg/L)  

bağlı olduğu model denklemidir. 

1

1 1

2 9 1 2

2.27900 0.015078 0.010082 ( ) 0.000041 ( )

0.000025 1.28824 10 ( )

Na
S T Na T Na

T Na

i +
+ +

− +

+ −  −  +  

+  −  

=

 

Şekil 4’te verilen grafiklerde potasyum iyon miktarının ve sıcaklık 

artışının suyun elektriksel iletkenliğini yükseldiği görülmektedir. 
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 Şekil 4. Farklı sıcaklıklarda potasyum iyon miktarının suyun iletkenliğine etkisi 

 



 

 89 

Aşağıdaki eşitlik RSM yönteminde bulunan suyun elektriksel 

iletkenliğinin (Sİ) sıcaklık ve potasyum iyon (K+1) miktarına (mg/L)  

bağlı olduğu model denklemidir. 

1

1 1

7 2 9 1 2

0.055697 0.000368 0.009221 ( ) 0.000037 ( )

6.08956 10 4.92023 10 ( )

K
T K T K

T K

Si +
+ +

− − +

= + −  −  +  

+   −  
  

SONUÇ 

Sularda bulunan bazı katyonik iyonların suyun elektriksel 

iletkenliğine etkisi incelenen araştırmada hem iyon miktarının hem de 

sıcaklığın baskın faktörler olduğu belirlenmiştir. Özellikle 

magnezyum iyonu suyun elektriksel iletkenliğini maksimum oranda 

artırırken potasyum iyonu ise diğer iyonlara göre iletkenlikte en az 

artış sağlamıştır. Kalsiyum iyonu da sodyum iyonundan daha fazla 

suyun elektriksel iletkenliğini artırmıştır.  

Sıcaklık artışı ise her bir derece için yaklaşık % 2-2.5 oranında suyun 

iletkenliğini yükseltmiştir. 

Deneysel çalışma planı Yanıt Yüzey Yöntemine (RSM) göre 

tasarlanmıştır. Deneysel veriler ile RSM model eşitliğinde bulunan 

sonuçların uyumlu olduğu istatiksel analiz yardımıyla belirlenmiştir.  
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GİRİŞ 

Son yıllarda, artan çevresel kaygılar, sürdürülebilir süreçlerin ve 

ürünlerin geliştirilmesini motive etmektedir. Sentetik ürünlerin yerini 

alacak biyolojik olarak parçalanabilir malzemeler geliştirme ihtiyacı, 

araştırmacıları doğal ve yenilenebilir kaynakları keşfetmeye 

yöneltmiştir (Jimenez ve ark., 2012:2058). Ambalaj malzemesi olarak 

kullanılan biyolojik olarak parçalanabilen filmler, nakliye sırasında 

nem kaybını önleyerek gıda ürünlerini koruyabilir ve fiziksel 

bütünlüklerini koruyarak mekanik hasarı önleyebilir. Ayrıca, ürünün 

duyusal özelliklerini koruyan ve raf ömrünü uzatan modifiye 

atmosferli ambalaj görevi görürler (Mali ve ark., 2010:137). 

Nanopartikül sentezi için indirgeme ve kapatma ajanı görevi gören 

bitkiler veya bitki ekstraktları diğer biyolojik proseslere göre daha 

avantajlıdır, çünkü bunlar, hücrenin ayrıntılı kültürlenmesi ve 

sürdürülmesi sürecini ortadan kaldırırlar ve ayrıca büyük ölçekli 

nanopartikül sentezi için ölçeklendirilebilirler (Valli ve Vaseeharan, 

2012:171). Dahası, bitki aracılı nanopartikül sentezi, uygun maliyetli, 

çevre dostu, biyosentez işlemi için tek aşamalı bir yöntem ve insan 

terapötik kullanımı için güvenli olduğu için tercih edilir (Kumar ve 

Yadav, 2009:151). 

Muz, dünya çapında en popüler meyvelerden biridir ve yetiştiriciliği 

tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır. Brezilya'da muz da dâhil 

olmak üzere çok çeşitli meyveler yetişir çünkü bu ülke dünyadaki en 

geniş ekilebilir araziye sahiptir. Muzun yenilebilir kısmı bitkinin 

yalnızca %70-60'nini oluşturur ve muz kabuğu, muz cipsi, bebek 
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maması ve olgunlaşmamış muz biyokütlesi gibi yiyeceklerin üretimi 

sırasında açığa çıkan bir yan üründür. Dolayısıyla muz yetiştiriciliği 

ve endüstrisi sırasında,  selüloz ve nişasta açısından zengin önemli 

miktarda atık oluşmaktadır ve bu atık, biyolojik olarak parçalanabilir 

malzemelerin üretiminde umut verici bir içerik kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Muz kabuğu önemli miktarda (%12) selüloz 

içerdiğinden, bu malzeme potansiyel olarak yüksek performanslı 

kompozitlerde güçlendirici bir bileşen olarak uygulanabilir 

(Elanthikkal ve ark., 2010:852; Pelissari ve ark., 2014:417). Pelissari 

ve arkadaşları, muz meyvesinin entegre kullanımını önerdiler: bu 

yazarlar, sırasıyla film matrisi ve takviye edici ajan olarak görev 

yapan nişasta ve selüloz nanolifleri elde etmek için muz posasını ve 

kabuğunu kullandılar (Pelissari ve ark., 2012:382; Pelissari, ve ark., 

2017:154). 

Mutfak muzundan katma değerli gıda ürünlerinin geliştirilmesi 

sürecinde, muz kabuğu, Türkiye'de bulunan çeşitli meyve ve sebze 

işleme birimlerinin atık maddesidir. Bu nedenle muz kabuğunun 

yeterince elde edilmesi mümkündür ve uygulama kimyasal 

bileşimlerine bağlıdır (Emaga ve ark., 2007:590). Türkiye’de muz 

üretiminin % 99.02’si Mersin ve Antalya illerinde yapılmakta olup 

Toros Dağlarının koruduğu mikro klimalarda, çok sınırlı alanlarda 

yetiştirilmektedir (TÜİK 2014).  

Literatür, katma değeri açısından endüstriyel kullanım için muazzam 

bir potansiyele sahip bu biyomateryalden, şimdiye kadar 

yararlanılmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca bu biyomateryalin 
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kullanımı sadece katma değerin artmasına yardımcı olmakla 

kalmayacak, aynı zamanda çevreye kirlilikten arındırılmış bir katkı 

sağlayacaktır. Hindistan'ın Kuzeydoğu eyaletinde bulunan, Assam'ın 

tüm bölgesinde ve tek mutfak muzu çeşidi yerel olarak kachkal olarak 

adlandırılan Musa ABB, bölge halkının geçiminde önemli ve ucuz bir 

sebze kaynağıdır (Khawas ve ark., 2014:80; Khawas, ve ark., 

2014:1011; Khawas ve ark., 2016:491). Mutfak muzunun (kachkal)  

kabuğunun bol miktarda selüloz kaynağı olduğu bilinmektedir, 

dolayısıyla kompozitlerin geliştirilmesinde potansiyel takviye edici 

olarak düşünülebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, birçok araştırmacı 

farklı kaynaklardan selüloz nanolifler üzerindeki çalışmalarını rapor 

etmişlerdir, bu nedenle mutfak muz kabuğundan çeşitli kimyasal 

işlemler ve yüksek yoğunluklu ultrasonikasyon uygulanarak izole 

edilen selüloz nanofiberlerinin eldesi bu ürüne değer katacaktır. 

Ayrıca geliştirilen malzeme yüksek performanslı biyokompozitlerde 

takviye malzemesi olarak kullanılabileceği gibi çevrenin atıklardan 

temizlenmesine de yardımcı olacaktır. 

Muz (Musa sapientum), Musaceae familyasına ait bitkilerden elde 

edilen tropikal bir meyvedir ve dünyada en çok tüketilen meyvelerden 

biridir (Albarelli ve ark., 2011:343; Anhwange ve ark., 2009:437). Bu 

meyve dünyanın en büyük beş üreticisi tarafından, Hindistan, Çin, 

Filipinler, Brezilya ve Ekvador gibi tropikal ve subtropikal bölgelerde 

yetiştirilmektedir (Pereira ve ark., 2012:24; Worldatlas, 2017). Muz 

kabuğu (BP), muz meyvesinin en dıştaki kısmıdır ve toplam muz 

meyvesi ağırlığının yaklaşık % 30-40'ını oluşturur (Albarelli ve ark., 

2011:343). BP biyokütlesi, lignoselülozikler (selüloz, hemiselüloz ve 
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lignin), lipitler, proteinler ve polisakkaritler dâhil olmak üzere birkaç 

önemli biyokimyasal hücre duvarı bileşeni içerir. Tüm dünyada, muz 

kabuğunun büyük bir kısmı genellikle iç kısmı tüketildikten sonra 

atılır ve bu nedenle çok az miktarı geri dönüştürülebilmektedir 

(Albarelli ve ark., 2011:343; Anhwange ve ark., 2009:437; Gonzalez-

Montelongo ve ark., 2010:1030, Nagarajaiah ve Prakash, 2011:31). 

Katı atık olarak değerlendirilmeyen kabuğun bertafı oldukça pahalıdır. 

Muz işleme endüstrisinin gelişmesi ve işlenmiş meyve ürünlerinin 

artan üretimiyle birlikte, büyük miktarlarda muz kabuğu israf 

edilmekte veya hayvan yemi olarak ucuza tüketilmektedir. Bu hem 

ekonomik hem de çevre dostu değildir (Qiu ve ark., 2010:326). Bu 

nedenle, muz işleme endüstrisi, bir selüloz kaynağı olarak muz 

kabuğu uygulamalarını araştırmaktadır (Emaga ve ark., 2008:4346). 

Muzlar dünyanın her yerinde tüketilmekte, meyvesi tüketildikten 

sonra kabukları genellikle atılmaktadır. Literatürde tartışılan birkaç 

muz kabuğu uygulaması şunları içermektedir: (i) tıbbi özelliklerinden 

yararlanma (Parmar ve Kar, 2008:376); (ii) etanol fermantasyonunda 

(Tewari ve ark., 1986:135); (iii) mantar biyokütlesi oluşturmak için 

bir substrat olarak kullanılan uygulamalarda (Essien ve ark., 

2005:1451); (iv) lakkaz üretiminde kullanımlarda (Osma ve ark., 

2007:32); ve (v) ağır metal giderimin de  biyosorbent olarak kullanım 

(Annadurai ve ark, 2003:185). Ek olarak, lignin, selüloz, hemiselüloz 

ve pektinler gibi doğal polimerler açısından zengin olan muz 

kabukları nanopartiküllerin sentezinde kullanılabilir (Emaga ve ark., 

2007:590). 
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Çevreyle ilgili artan endişeler, petrol kaynaklarının hızla tükenmesi ve 

yeni çevre düzenlemeleri, selüloz da dâhil olmak üzere doğal 

kaynaklardan elde edilen yeni çevreyle uyumlu malzemeler arayışına 

yol açmıştır. Selüloz nanolifler bitkilerde ve odunda bol miktarda 

bulunur ve kompozitleri çağdaş araştırma alanı oluşturmaktadır. Bitki 

bazlı selüloz nanolifler, nanometrik dolgu maddelerinin önemli 

kaynaklarıdır. Ticari elyaflarla karşılaştırıldığında, sürdürülebilir ve 

bol miktarda bulunurlar ve geniş yüzey/hacim oranlı, yüksek gerilme 

mukavemetli, sertlik ve esnekliğin yanı sıra iyi dinamik mekanik, 

elektriksel ve termal özellikler sergilerler (Abe ve ark. 2007:3276; 

Fahmy ve Mobarak, 2008:751; Kvien ve ark., 2005:3160; Roohani ve 

ark., 2008:2489; Siqueira ve ark., 2009:425). 

Biyobozunur filmleri güçlendirmek için alternatif bir malzeme olarak 

nanometrik doğal lifler (selüloz kaynağı) araştırılmıştır. Bu 

nanoliflerin kompozitlere dâhil edilmesi, biyolojik olarak 

parçalanabilir olmaları ve yenilenebilir kaynaklardan gelmeleri de 

dâhil olmak üzere çok sayıda avantaj sunar (Pelissari ve ark., 

2014:417). Tarımsal atıklar, çekici bir nano elyaf kaynağı haline 

gelmiştir: bu atıklar, esas olarak bitki hücre duvarlarının ana bileşeni 

olan selüloz açısından zengin bitki liflerinden oluşur (Lavoine ve ark., 

2012:735).  Araştırmacılar, enerji bitkisi manyok (Leite ve ark., 

2017:962), domates (Jiang ve Hsieh, 2015:60), patates (Chen ve ark, 

2012:709) ve patates posası (Dufresne ve ark., 2000:2080), şeker 

pancarı (Dufresne ve ark., 1997:1185), şeker kamışı küspesi (Teixeira 

ve ark., 2011:63), buğday samanı (Kaushik ve Singh, 2011:76), ve 

hindistan cevizi kabuğu lifleri (Rosa ve ark., 2010:83) gibi meyve ve 
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sebzelerin kabuklarından selüloz nano lifleri izole etmişlerdir. Nano 

takviye malzemelerini üretmek için muz tarım artığı saplar (Zuluaga 

ve ark., 2007:585, 2009:51) ve bitki atıkları (Cherian ve ark., 

2008:5617; Deepa ve ark., 2011:1988; Elanthikkal ve ark., 2010:852) 

bile kullanılabilir. 

İç etli meyvenin tüketilmesinden sonra diğer birçok meyve kabuğu 

gibi muz kabuğu da genellikle işlenmemiş olarak atılır. Sürdürülebilir 

kalkınma için, muz kabukları dâhil tarımsal atıkların insan ve çevreye 

faydalı olacak değerli ürünlere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu 

çalışma, muzların kabuklarını nanometre ölçeğinde hammadde olarak 

kullanarak muz üretimine değer katacak bir alternatif bulmayı 

amaçlamaktadır. Bu, sadece bu meyvenin pazarını genişletmekle 

kalmamalı, aynı zamanda muzun kalan kısımlarının atılması sorununa 

da bir çözüm sunmalıdır. Bu çalışmada muz kabuğunun çeşitli 

uygulamalarda kullanımını araştırmak için, ters gaz kromatografisi 

(TGK) kullanılarak incelenmiştir. Muz kabuğu yüzeyinin, yüzey 

enerjisinin ( ) dağılım bileşeni, sonsuz seyreltme bölgesinde farklı 

polar olmayan probların alıkonma süreleri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Muz kabuğu atıkları, X-ışını kırınımı (XRD) ve Fourier-dönüşümü 

kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi kullanılarak karakterize edilmiştir. 

1. MALZEMELER VE YÖNTEMLER 

1.1. Malzemeler 

Elde edilen biyokütle muz kabukları, Eskişehir ili yerel piyasasından 

satın alınmıştır. Örnekler suyla iyice temizlendi, ardından soyma 

d

S
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yüzeyine yapışan toz veya kiri çıkarmak için 1 saat suda bekletildi ve 

güneşte kurutuldu. Muz kabuğu dilimleri küçük parçalara kesildi, 

kurutuldu ve 150 meshlik (150 μm) geçirildi. TGK analizi için, apolar 

çözücüler (n-heptan, n-oktan, n-nonan) yüksek saflıkta Sigma-

Aldrich'ten satın alındı. 

1.2. Karakterizasyon teknikleri 

Kromatografik deneyler, bir alev iyonizasyon detektörü (FID) ile 

donatılmış Agilent 7890 gaz kromatografisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Taşıyıcı gaz olarak 40 ml dk-1 akış hızında yüksek saflıkta azot 

kullanılmıştır.  TGK ölçümleri 70–100 ° C sıcaklık aralığında 

gerçekleştirilmiştir. Paslanmaz çelik kolona (2.00 m uzunluğunda, 

5.35 mm I.D.) 150-200 um'lik yaklaşık 2 g numune vakum yardımıyla 

doldurulmuştur. Paslanmaz çelik dolgulu kolon, numune 

doldurulmadan önce metanol ve aseton ile yıkandı. Adsorbanlar, 

ölçümlerden önce 4 saat süreyle azot gazı akışındaki en yüksek 

sıcaklıklarda şartlandırıldı. Ölü hacmi belirlemek için metan 

kullanıldı. Net alıkonma hacminin (VN) ortalamasının alınmasında en 

az dört enjeksiyon değeri kullanılmıştır. 

XRD desenleri, CuKα radyasyonlu (40 kV/30 mA)  bir Rigaku 

Ultima-IV difraktometre (Akishima, Japonya) kullanılarak 0,02° dk-1 

tarama hızında 5 ° ve 40 ° (2θ) arasında kaydedildi. XRD analizleri 

ODTÜ merkez araştırma laboratuvarında yapılmıştır. Fourier 

dönüşümü kızılötesi spektrumları (FTIR) bir Perkin Elmer FTIR 

spektrometresi kullanılarak 4000-400 cm-1 bölgelerde KBr tekniği ile 
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elde edilmişir. FTIR analizi ESOGU'nun merkezi araştırma 

laboratuvarında yapılmıştır. 

1.3. Ters Gaz Kromatografisi (TGK) teorisi  

Ters gaz kromatografisi (TGK), geleneksel gaz kromatografisinin bir 

çeşididir. Bununla birlikte, analitik kromatografinin aksine, araştırılan 

malzeme gaz kromatografi kolonundaki katıdır. Hareketli fazın (prob) 

alıkonma hacmi, prob ile kolondaki malzemenin yüzeyi arasındaki 

etkileşimini gösterir (Cordeiro ve ark., 2011:108; Matsushita ve ark., 

2006:115). TGK, kaba ve gözenekli tozların yüzey enerjisini ölçmek 

için mükemmel bir yöntem sağlar (Hole ve ark., 2011:1847). Yüzey 

enerjisi, katının yüzeyindeki dengesiz moleküler kuvvetlerin 

sonucudur. İki farklı katkı; dağılım bileşeni ve spesifik bileşen ile 

oluştuğu düşünülebilir. Bir dizi homolog n-alkanın alıkonma süresi, 

doğal muz kabuğunun yüzey serbest enerjisinin ( dγ
S
 ) dağılım 

bileşenini belirlemek için kullanılır. TGK literatürün de, genellikle 

Lavielle ve Schultz, 1991 tarafından sunulan aşağıdaki denklemden 

belirlenir (Lavielle ve Schultz, 1991:978). 

+= 2/12/1 ).(.).(2 d
L

d
SN aNRTLnV  C  (2.1) 

Burada R ideal gaz sabiti, T  mutlak kolon sıcaklığı, a adsorbe edilen 

alkanın moleküler yüzey alanı, N Avogadro sayısı, probun yüzey 

serbest enerjisinin dağılım bileşeni, C bir sabit ve VN , n-alkan 

probunun net alıkonma hacmidir. Net alıkonma hacmi (VN) aşağıdaki 

denklem kullanılarak hesaplanır (Thielmann, 2004:115): 



 

 101 

( )
( )

( )
2

o

o A 03

o

P P -1T 3
V =F t -t

T 2 P P -1

i

N

i o

 
 
  

    (2.2)  

Burada, tA probun alıkonma zamanıdır,  t0 ise kolona doldurulan 

katının prob ile hiçbir etkileşimi olmadığı durumdaki alıkonma 

süresidir. Pi ve Po sırasıyla, taşıyıcı gazın giriş ve çıkış basınçlarıdır. 

 T/To oranı ise akış hızı oda sıcaklığında (To) ölçüldüğünden, kolon 

sıcaklığındaki (T) akış hızı değerine geçmek için kullanılır. Taşıyıcı 

gazın kolon çıkışında ve oda sıcaklığında ölçülen akış hızı ise Fo ile 

ifade edilmiştir. 

2. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Adsorpsiyon çalışmaları, sonsuz seyreltme koşullarında 

gerçekleştirilmiştir. Doğal muz kabuğundaki n-alkanların 

kromatografik pikleri simetriktir. Dolayısıyla alıkonma süresi, enjekte 

edilen miktardan bağımsızdır. Değeri, yüzeyin n-alkanlarla 

etkileşimini temsil eder ve dolayısıyla yüzeyin probu ne kadar kolay 

polarize edebildiğinin bir ölçüsüdür (Price ve Ansari, 2003:5552). 

Yüzey serbest enerjisinin dağılım bileşeni, 7 ile 9 arasında karbon 

atomuna sahip homolog bir n-alkan serisinin enjekte edilmesiyle 

belirlenmiştir. Bir katının yüzeyindeki enerji durumunun 

tanımlanması için en yaygın ölçülen parametrelerden biri yüzey 

enerjisidir. Yüzey enerjisi, örn. katalitik aktiviteyi veya partikül-

partikül etkileşiminin gücünü belirler. Doğal muz kabuğunun deneysel 

sıcaklıklarda dağılım bileşenleri denklem (2.1) den hesaplanır. 

RTlnVN’ e karşı değerleri grafiğe geçirildiğinde elde edilen ( ) 2/1
. d

La 



 

102 KİMYA ARAŞTIRMALARI 2 

doğrunun eğimi yi verir (Şekil 1). Tablo 1, saf muz kabuğunun 

yüzey serbest enerjisinin dağılım bileşenini  göstermektedir. 

Sıcaklık arttıkça değerlerin düştüğü görülmüştür. 

 

Şekil 1. Doğal muz kabuğunun )ln( NVRT – ( ) 2/1
. d

La   grafiği 

Tablo 1. Doğal muz kabuğunun çeşitli sıcaklıklarda ölçülen yüzey enerjisinin 
dağılım bileşeni değerleri 

T (°C) 70 80 90 100 

dγ
S

 (mJ/m2) 
21.184 

 

21.001 

 

21.481 

 

17.134 
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2.1. X-ışını kırınımı (XRD) 

 
 

Şekil 2. Doğal muz kabuğunun X-ışını kırınım modeli 
 

Çok az bir numune ile çalışılabilmektedir; düzensiz malzemeler, X-

ışını tekniğiyle herhangi bir model göstermeyecektir. Biyokütlenin 

kristalliği, termal ve mekanik özelliklerini belirlemek için önemli bir 

faktördür. X ışını kırınım analizi, 40 kV voltaj ve 30 mA akımda 

çalıştırılan bir X ışını difraktometresi (Rigaku, Ultima-IV model 

difraktometre Akishima, Japonya) kullanılarak gerçekleştirildi. 

Numunelerin kırınım verileri, 0.02 o / dakikalık bir tarama hızı ile 2 ila 

40o (2θ ),  arasındaki bir açısal aralıkta toplanmıştır. 

Şekil 2'de gösterilen XRD modeli, biyokütlenin esas olarak 

lignoselülozik bileşenlerden oluştuğu iddiasını desteklemiştir. Muz 

kabuğu biyokütle örneğinin tam yapısı, doğası gereği amorf olarak 

tanımlanabilir. Muz kabuğu biyokütlesini temsil eden Bragg piklerine 

ek olarak, 22 o, 25o, 29o ve 31o’de dört ek pik de gözlendi. 2θ = 22o ve 

31o’deki bu iki tepe, amorf bölgeden sorumlu olan organik 

bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Elde edilen XRD modeli, önceki 
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çalışmalarla tutarlıdır (Kumar ve ark., 2014).  X ışını kırınım modeli, 

muz kabuğunun büyük bir şekilsiz kısım içerdiğini ortaya çıkarmıştır. 

2θ = 22o’deki tipik B-tipi desen piki, nişastanın varlığını kanıtlamıştır 

(Pelissari ve ark., 2014:417). Bununla birlikte, muz kabuğu, 2θ = 25o 

ve 29o'de ortaya çıkan iki karakteristik kristal selüloz tepesinin 

belirgin bir varlığını göstermiştir (Bediako ve ark., 2017:412). 

Soyulmuş dut dalı kabuklarıda da benzer sonuçlar gözlenmiştir (Li ve 

ark., 2009:94). 2θ = 25o 'deki daha az belirgin pik, muz kabuğunun 

bileşimindeki % 12 selüloz içerdiğinden kaynaklanmaktadır. 

2.2. Fourier dönüşümlü kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi 

 

Şekil 3. Doğal muz kabuğu için FTIR spektrumu 
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Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi, izole edilmiş 

numunelerin kimyasal yapısı üzerindeki farklı işlemlerin neden 

olduğu titreşimleri veya gerilmeleri tespit etmek için uygun bir 

tekniktir. 800 ve 1300 cm-1 arasındaki bölgedeki FT-IR spektrumları, 

karbonhidratlar için belirli polisakkaritlere özgü temel kimyasal 

grupların tanımlanmasına izin veren "parmak izi" bölgesi olarak kabul 

edilmektedir. 1730–1760 cm-1 and 1600–1630 cm-1’de gözlenen 

absorpsiyon bantları,sırasıyla ester karbonil gruplarının (C=O) ve 

karboksil gruplarının (COO-), gerilme titreşimlerine bağlanmıştır 

(Singthong et al., 2005:793; Kamnev et al., 1998:263). 

Doğal muz kabuğu, lipidler, proteinler, polisakkaritler 

(karbonhidratlar) ve lignoselülozdaki kimyasal bağların karakteristiği 

olan birkaç pik göstermiştir. 3340 cm-1 'deki absorpsiyon piki, 

lignoselülozların ve polisakkaritlerin O−H gerilmesinden ve 

proteinlerin N−H gerilmesinden kaynaklanmaktadır (Mahapatra ve 

Ramachandra, 2013:47; Memon ve ark., 2008:260; Tang ve ark., 

2017:25; Zheng ve Wang, 2013:29). 2920 ve 2855 cm-1'deki pikler, 

tipik olarak lipitlerin metil ve metilen gruplarından dolayı simetrik ve 

asimetrik C−H titreşimlerine atfedilmiştir. Ayrıca, 1740 cm-1'de 

bulunan absorpsiyon bandı, membran fosfolipidleri, yağ asitleri ve 

proteinlerdeki ester bağlarının karbonil (C=O/C=OOR) gerilme 

titreşimlerinin karakteristiklerindendir (Guidi ve ark, 2012:1317). 

Ayrıca, 1605, 1525 ve 1450 cm-1'deki titreşim bantları, sırasıyla 

birincil amidlerin, ikincil amidlerin ve proteinlerle ilişkili C−H 

gruplarının varlığından kaynaklanmaktadır (Guidi ve ark., 2012:1317; 
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Mahapatra ve Ramachandra, 2013:47). Ayrıca, 1375, 1020 ve 893 cm-

1'deki zirveler, karbonhidratlarda O−H bükülme titreşimlerine ve 

C−O−C esnemesine ve proteinlerdeki aminlerin β-glikozidik bağlarına 

veya N−H deformasyonuna karşılık gelmektedir (Bankar ve ark., 

2010:58 ; Castro ve ark., 2011:3446; Guidi ve ark., 2012:1317). 

SONUÇ 

Selüloz, hemiselüloz, lignin dâhil olmak üzere biyokütle bileşenleridir 

ve bu yapısal polisakaritler, biyokütlenin hücre duvarından sırayla 

çıkarılır. Tarımsal atık malzeme olarak muz kabukları, 

nanopartiküllerin tutarlı ve hızlı sentezi için başarıyla kullanılabilinir. 

Muzlar dünyanın her yerinde tüketilmekte, meyvesi tüketildikten 

sonra kabukları genellikle atılmaktadır. (i) tıbbi özelliklerinden 

yararlanma; (ii) etanol fermantasyonunda; (iii) mantar biyokütlesi 

oluşturmak için bir substrat olarak uygulama; (iv) lakkaz üretiminde 

kullanım ve (v) ağır metalin giderimin de biyolojik sorbent olarak 

kullanım gibi muz kabuğunun kullanıldığı bir kaç uygulama alanıdır. 

Ek olarak, nanopartiküllerin sentezinde lignin, selüloz, hemiselüloz ve 

pektinler gibi doğal polimerler açısından zengin olan muz kabukları 

kullanılmaktadır. Biyokütle numunelerinin üzerinde ayrıntılı 

fizikokimyasal bilgi elde etmek için karakterizasyonları 

gerekmektedir. TGK, katı yüzeyleri ayırt etmek için çok hassas ve 

güvenilir bir tekniktir. Bu çalışmada, sonsuz seyreltme bölgesinde 

çalışılarak TGK ile, muz kabuğunun yüzeylerin yüzey serbest 

enerjisinin dağılım bileşeninin nasıl değiştireceğini bulmak için 

kullanıldı. Deneysel sonuçlar, incelenen materyallerin değerlerinin, 
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Gibbs serbest enerjisinin temel kavramı ile tutarlı olan artan kolon 

sıcaklığı ile yüzey serbest enerjisinin dağılım bileşeninin kademeli 

olarak azaldığını göstermektedir. Yeni selüloz nanoliflerin kullanıldığı 

potansiyel uygulamalar için gerekli olan XRD analizleri ile, yüzey 

morfolojisi belirlenmiştir. 

Bu çalışma, mutfak muz kabuğunun selüloz nanoliflerin üretimi için 

ilginç bir biyomateryal kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. XRD'nin 

kırınım desenleri, 2θ = 25o and 2θ = 29o'de keskin pikler sergilemiştir, 

bu da muz kabuğunun bileşiminde % 12 selüloz içerdiğini 

göstermektedir. FT-IR analizi, muz kabuğunun karmaşık yapısını 

gösteren çeşitli fonksiyonel grupların varlığını kanıtlamıştır. Tarımsal 

atıklar biyokütle etimolojisine sahip yenilenebilir bir nanolif kaynağı 

olarak düşünülmektedir ve biyo-nanokompozitlerin üretimi için bir 

takviye (dolgu) maddesi olarak büyük bir uygulama alanına 

sahiptirler. Ayrıca, biyokütle numuneleri, çevresel iyileştirme 

uygulamalarında yüksek kapasiteli biyo-adsorbanlar geliştirmeye 

yönelik gelecekteki araştırmalar için temel için oluşturmaktadırlar. 

Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için maliyetli adsorbanlara 

alternatif olarak daha ucuz, ekonomik ve seçici bir adsorban özelliğine 

sahiptirler. 

Bir tarımsal endüstriyel atık olan muz kabuğundan izole edilen selüloz 

nanolifler ve ortaya çıkan lifler, kompozitlerde takviye malzemesi 

olarak potansiyel uygulamalarına işaret eden özelliklere sahiptir. Yeşil 

sentez yaklaşımı, geleneksel mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal 

yöntemlere uygun maliyetli, toksik olmayan, çevre dostu bir alternatif 
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gibi görünmektedir ve büyük ölçekli üretim için biyolojik bir işlem 

geliştirmek için uygun olacaktır. Bu nanopartiküller, mikrobiyal yükü 

azaltmak için atık arıtma işleminde kullanılabilir. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda dünya genelinde ortaya çıkan pandemi ile insanların virüs 

ve bakterilerden korunmaya yönelik talepleri artmıştır. Bu talep, 

beraberinde antimikrobiyel tekstillere yönelimi de getirmiştir. 

Neredeyse bir yılı aşkın süredir devam etmekte olan covid-19 salgını 

ve bu virüsün çeşitli varyantlarının ortaya çıkması, pandeminin kısa 

zaman sonra biteceği görüşlerini maalesef desteklememektedir. Bu da, 

antimikrobiyel koruyucu tekstil malzemelerinin çok uzun süreler daha 

insan hayatında önemli bir yer alacağını göstermektedir. 

Antimikrobiyel maddeler, tekstil alanında ilk olarak II. Dünya Savaşı 

yıllarında kullanılmıştır. Savaşta kullanılan çadır, tente vs gibi 

tekstillerde çürüme ve bozunmaların meydana gelmesi üzerine 

antimikrobiyel tekstillere yönelim başlamıştır (Ramachandran vd., 

2004).  

Endüstriyel alanda antimikrobiyel tekstil ürünlerin kullanımına 

1940’lı yıllarda başlanmıştır. Amerikan ordusu, klorinlenmiş 

balmumu, bakır ve antimon tuzları karışımını kumaşlara uygulayarak 

kumaşları korumaya çalışmıştır ancak bu uygulamaların pahalı ve 

mukavemet kaybına sebep olması nedeniyle sınırlı bir kullanım alanı 

söz konusu olmuştur. Ayrıca naylon, akrilik ve PES gibi sentetik 

liflerin mikroorganizmalara karşı dayanıklı olması nedeniyle bu lifler 

pamuğun yerini almışlardır (Bilget, 2003). 

Son yıllarda, antibakteriyel tekstil ürünlerinin katma değerli ürünler 

olması nedeniyle tekstil ürünlerinin satış fiyatlarını da artırmış ve bu 
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ürünler satın alma gücü yüksek pazarlarda büyük bir ilgi görmeye 

başlamışlardır (Tutak ve Gün, 2011). 

Özellikle hastane, okul gibi kalabalık yerlerde mikroorganizmalara 

karşı korunma sağlanması oldukça önemlidir (Devrent ve Yılmaz, 

2004). Günümüzde antibakteriyel tekstiller; spor giyimde, çoraplarda, 

iç giyimde, üniformalarda, çadırlarda, jeotekstillerde, ev tekstillerinde, 

tıbbi giysilerde, cerrahi uygulamalarda, çeşitli teknik liflerin 

yapısında, filtre yapımında, hijyen sektöründe, gıda sanayisi, otomotiv 

endüstrisi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Şekil 1’de 

antibakteriyel ürünlerin kullanım alanları gösterilmiştir (Ünal, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Antibakteriyel Ürünlerin Kullanım Alanları (Ünal, 2009) 

ANTİBAKTERİYEL TEKSTİLLER 

Antibakteriyel madde, mikroorganizmaları öldüren ve üremelerini 

engelleyen doğal ya da sentetik madde olarak tanımlanmaktadır. 
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Mikroorganizmaları öldüren, sayılarının artmasını engelleyen ya da 

yüzeye tutunmalarını önleyen çok farklı madde bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları; titanyum, kurşun, çinko, gümüş, civa, bakır, kalay, 

gibi doğal metallerdir. Fakat bu maddelerden bazıları uygulama 

esnasında toksik olabilmektedir. Bu sebeple, tekstilde kullanılması 

planlanan antibakteriyel ajan, mikroorganizmaları yok etmekle 

birlikte, kullanan kişiye ve doğaya karşı zararlı olmamalı ve tekstil 

malzemesinin formunu olumsuz olarak etkilememelidir. 

Kimyasal ajanların haricinde antibakteriyel etki sağlayan bazı elyaf, 

bitki ve hayvan özleri de mevcuttur. Bunlar arasında kitosan, alginat, 

soya lifleri ile karanfil, kekik vs gibi bitki özleri sayılmaktadır. 

Antibakteriyel maddeler, binlerce yıldır kullanılmaktadır. Eski 

Mısırlılar baharat, inorganik tuzlar ve otlar kullanarak mumya 

sargılarını korumuşlardır. 3000 yıl önce Persler, gümüş kullanarak 

antibakteriyel tıbbi tekstiller üzerinde çalışmışlardır. Romalılar, 

antimikrobiyel özelliğinden dolayı gümüşe “sihirli iyileştirici” 

demişlerdir. Eski Yunanlılar da kayıklarının alt kısımlarına bakır 

paneller yerleştirerek yumuşakçalar ve mikroorganizmalar sebebiyle 

oluşan kirlenmeleri ve tortu oluşumlarını azaltmak istemişlerdir 

(Orhan, 2007). 

En önemli antibakteriyel maddeler; alkoller, metaller, fenol ve 

bileşikleri, halojenler, oksidasyon maddeleri, isothiazolonlar, 

amonyum bileşikleri, zeolitler, kitosan, kitindir (Devrent ve Yılmaz, 

2004). 
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Selülözik lifler, hidrofil formları sebebiyle mikroorganizmalara karşı 

yapay liflere kıyasla daha hassastır. Bu sebeple, antibakteriyel 

etkinlik, selüloz esaslı tekstiller açısından hassas bir konudur. 

Genelikle antibakteriyel tekstil terbiye işlemleri kimyasal apreler 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Tekstiller, antibakteriyel 

özelliklerini yıkama işlemi ile birlikte aşama aşama kaybetmektedir. 

Bu sebeple, tekstil malzemelerinde antibakteril koruyuculuğun devam 

edebilmesi için yüksek yoğunluklarda aprelerin uygulanması 

gerekmektedir. Antibakteriyel işlemlerden en çok beklenilen özellik, 

arzu edilen koşulları karşılayabilmesidir. 

Antibakteriyel maddelerin tekstil sanayiinde kullanılabilmesi amacıyla 

bazı kurallar söz konusudur. Bu kurallar; 

1. Çok sayıda mikroorganizmaya karşı etkili olabilmeli, 

2. İnsan ve çevreye karşı zararlı olmamalı,  

3. Kullanılan antibakteriyel madde, mekanik işlemlere karşı hassas 

olmamalı,  

4. Tekstil malzemesinin özellikleri olumlu etkilemeli,  

5. birlikte kullanılacak başka yardımcı kimyasallar ile uyumlu 

olmalı,  

6. Ekonomik bir fiyatı olmalı, gibi kurallardır.  

Antibakteriyel tekstiller, 90’larda çoğunlukla kalabalık ortamlarda 

kullanılırken günümüzde pek çok farklı alanda kullanılmaktadır 

(Akaydın ve Kalkancı 2014; Alay vd., 2014; Altınay 2017; Bozaci 
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vd., 2017; Montazer ve Harifi 2018; Wu vd., 2013). Yaygın olarak 

görülen bazı bakteri türleri; Staptocus Eurous, S. Epidermisis, E.Coli, 

K.Pneumonie gibi bakterilerdir ( Yıldız, 2019). 

ANTİBAKTERİYEL TEKSTİLLERİN ÜRETİM TEKNİKLERİ 

Antibakteriyel tekstiller temelde iki yöntemle üretilmektedir. Birinci 

grubu, kendi doğal kimyasında antibakteriyel özellik bulunan liflerden 

üretilen tekstil malzemeleri oluştururken; ikinci grubu, antibakteriyel 

ajanların lif, iplik ya da kumaş yapısına dâhil edilmesi ile üretilen 

tekstil malzemeleri oluşturmaktadır (Altınok, 2008). Birinci gruba 

örnek olarak alginat lifleri ve soya lifleri verilebilir. Tekstil sanayiinde 

kullanılmakta olan bazı antibakteriyel lif türleri ve bunların sektörel 

isimleri aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Antibakteriyel lifler (Balcı, 2006) 

 

Lif Türü Firma İsmi Lifin Sektörel İsmi 

Polyester Dupont Coolmax Fresh 

Polypropilen Asota Asota AM 

Polyacrilonitril Accordis Biofresh 

Rejenere Selülöz Zimmer AG Sea Cell Activated 

Asetat Novaceta Silfresh 
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Antibakteriyel Ajanların Elyaf Bünyesine Yerleştirilmesi 

Antibakteriyel ajanlar liflere, polimerizasyon reaksiyonu, lif çekim 

işlemi vb gibi çeşitli aşamalarda dâhil edilebilmektedir. Örneğin, 

antibakteriyel nano partiküllerin lif bünyesine dâhil edilmesi, lif çekim 

prosesi sırasında yapılabilmektedir. Böylece, antibakteriyel özelliğe 

sahip iplikler de elde edilebilmektedir. Bu yöntemde bitim işlemlerine 

ve antibakteriyel kimyasallara gereksinim duyulmaması nedeniyle 

ucuz bir yöntemdir. Ayrıca bu yöntemle elde edilen etki, kimyasallar 

kullanılarak bitim işlemleri sonucunda elde edilen etkiye kıyasla daha 

kalıcı ve etkili olmaktadır (Wu vd., 2013). 

Lif üretimi sırasında, antibakteriyel madde çözgen içerisine ilave 

edilmektedir. Madde çözgen içerisinde tamamen çözününceye ve 

homojenliği sağlanıncaya kadar, sürekli karıştırma işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Nihayetinde, homojen hale gelen çözelti 

düzelerden püskürtülürken, çözgen madde buharlaşmakta ve 

antibakteriyel madde lifin yapısında kalmaktadır. 

Kullanılması planlanan antibakteriyel madde oranı; ürünün kullanım 

yerine, etki oluşturulmak istenen bakteriye, malzemenin 

konstrüksiyonuna ve kullanma periyoduna göre farklılaşmaktadır. 

Eğer hedeflenen bakteri türü gram pozitif bakteri türü ise, 300 

ppm’den daha az yoğunluklar yeterli olabilmektedir. Gram pozitif ve 

gram negatif bakterilerin her ikisine de etki etmesi hedefleniyorsa, bu 

durumda en az 750-1000 ppm yoğunlukta çalışmak gerekmektedir. 

Kalın hücre duvarına sahip mikroorganizmalar için ise, 3000-5000 

ppm gibi yüksek yoğunluklarda uygulamalar gerekmektedir. 
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Bir diğer yöntem ise, polimer modifikasyonu yöntemidir. Bu yöntem 

de, antibakteriyel lif elde edilmesinde uygulanmakla birlikte özel 

tesisler gerektirdiği için pahalı bir yöntemdir. 

Antibakteriyel uygulamanın işlerliği ve dayanma süresi, kullanılan 

antibakteriyel maddenin lif ile kuracağı bağ ile ilgilidir. Antibakteriyel 

ajanın işlerliği ise aşağıda belirtilen faktörler ile ilgilidir. Bu 

faktörlerden önemli olanları şunlardır. 

 Ajanın çözelti içerisinde çözünürlüğü,  

 -Elyaf içerisinde kalan madde konsantrasyonu, 

 Lifin bazı işlemler esnasında, ajan maddenin ısıl kararlılığı, 

 Ajan madde ve elyaf arasında oluşan kimyasal bağların 

kararlılığı,  

 Kullanım esnasında maruz kalınacak deterjan ve çözücülere 

karşı dayanım,  

 Elyaf içinden, elyaf yüzeyine olan migrasyon durumu, 

 Toksisite olma durumu, 

 -Maliyet. 

 

Yüzey Uygulamaları 

 

Bu yöntem, adından da anlaşılacağı üzere elyaf yüzeyine yapılan 

işlemlerdir ve bütün liflere uygulanabilmektedir. Genellikle lif 

yüzeyinin kaplanması ile antibakteriyel ajanlar life kazandırılır. Ancak 

lifte bir aşınma meydana geldiğinde, antibakteriyel özellik de bu 

aşınmaya bağlı olarak, kısmi olarak azalabilmekte veya tamamen yok 
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olabilmektedir (Altınok, 2008). Şekil 2 ’de lif yüzeyinin antibakteriyel 

ajanlar ile kaplanmasıyla oluşturulmuş bir lif kesiti görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Lif Yüzeyinin Antibakteriyel Ajanlar ile Kaplanmasıyla Oluşturulmuş Bir 

Lif Kesiti ( Altınok, 2008 ) 

 

Kimyasal Bağlama Yöntemi 

 

Kimyasal bağlama yöntemi, materyale antibakteriyel özellik 

kazandırmak açısından dayanıklılığı sağlayan en güvenilir yöntemdir. 

Bu yöntemin uygulanabilmesi için farklı kristalin yapılara ve formlara 

sahip doğal veya sentetik liflerin yüzeylerinde uygun olan reaktif 

grupların bulunması gerekmektedir. Elyaf yüzeyinde bulunan amorf 

bölgeler, önce katyon (Na
+
, Mg

+
, Ca

+
, K

+
 vb.) ve su molekülleri 

tarafından doldurulur. Daha sonra, bu katyonlar antibakteriyel özelliğe 

sahip Zn
+2

, Cu
+2

, Ag
+
 gibi metal katyonlarıyla kolay bir şekilde yer 

değiştirebilmektedir. Böylece, antibakteriyel özelliğe sahip metal 

iyonları lif bünyesine bu şekilde yerleştirilmektedir (Altınok, 2008). 

Şekil 3’te ajanların kimyasal bağlama sonrası oluşturduğu 

antibakteriyel lif kesiti gösterilmektedir. 
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Şekil 3: Ajanların Kimyasal Bağlama Sonrası Oluşturduğu Antibakteriyel 

Lif Kesiti ( Altınok, 2008) 

 

Antibakteriyel Bitim İşlemleri 

 

Bir diğer antibakteriyel tekstil malzemesi üretim yöntemi de, bitim 

işlemlerinde antibakteriyel maddelerin kullanılmasıdır. Bugün tekstil 

sanayiinde üretilen tekstil malzemelerinin %80’i bu yöntem 

kullanılarak üretilmektedir. 

 

Antibakteriyel bitim işlemlerinde antibakteriyel maddeler; vakumla 

uygulama, emdirme, çektirme, aktarma, köpükle uygulama, 

püskürtme ve kaplama yöntemlerinden herhangi biri uygulanarak 

tekstil ürünlerine aktarılmaktadır. Emdirme, püskürtme ve kaplama 

işlemleri, sanayide en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Antibakteriyel 

maddenin, lif içerisine daha etkin bir şekilde dâhil olabilmesi ve 

kalıcılığın sağlanması için boyama işlemi esnasında antibakteriyel 

madde çözeltiye eklenebilir. Bitim işlemlerinde en fazla kullanılan 

antibakteriyel maddeler; orgonotin bileşikleri, halojenleştirilmiş 

salisilik asit, kuaterner amonyum bileşikleri, anilidler, kuaterner 



 
128 KİMYA ARAŞTIRMALARI 2 

amonyum sülfonamid türevleri ve organosilikon kuaterner amonyum 

tuzları gibi organik esaslı bileşiklerdir (Seventekin vd., 2001). 

Antibakteriyel bitim işlemlerinin özellikleri şunlar olmalıdır:  

 

 Patojenik mikroorganizmalardan kaynaklanan çapraz 

enfeksiyonların önlenmesi, 

 Mikroorganizma saldırılarının kontrol edilmesi, 

 Patojen taşınmasının ve yayılmasının önlenmesi, 

 Mikroorganizmaların tekrar oluşmasının sınırlandırılması, 

 Lekelenme, renk değişimi, solma ve kalite kayıplarına karşı 

tekstil ürünlerinin korunması, 

 Ter sonucu ortaya çıkan kötü koku oluşumunun azaltılması, 

 Lifin yapısında meydana gelebilecek performans özellikleri 

kayıplarının önlenmesi, (Lindemann, 2000; Holme, 2002; 

Mucha vd., 2002; Ramachandran vd., 2004). 

 

Antibakteriyel maddeler, lif yüzeyi ile bağ oluşturanlar ve 

oluşturmayanlar olmak üzere iki ayrı grupta sınıflandırılmaktadır. Lif 

yüzeyi ile bağ oluşturamayan antibakteriyel maddeler tekstil 

malzemesine kimyasal olarak bağlanamadıkları için etkinlikleri belirli 

kullanımdan ve yıkamadan sonra yok olmaktadır. Bu tür tekstil 

malzemelerinin, yıkamaya karşı dirençleri düşük olduğundan belirli 

bir süre sonunda malzeme bünyesinde kalan antibakteriyel madde 

miktarı da azalmaktadır. Bu tür maddeler, toksik olma ve işçi 

güvenliği açısından da olumsuz etkilere sahiptir. 
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Tekstil yüzeyi ile bağ oluşturamayan antibakteriyel maddelerin tekstil 

materyaline aplikasyonu üç farklı yöntemle yapılmaktadır. Bunlar; 

 

 Mikrokapsüller: Antibakteriyel ajan bir kapsül içerisine 

alınmaktadır. 

 Mikrosferler: Antibakteriyel ajan inert bir polimer içerisinde 

çözülmektedir. 

 Halka molekülleri: Antibakteriyel ajan, bir molekül boşluğu 

içerisine hapsedilmektedir. 

 

Tekstil materyali ile bağ oluşturabilen antibakteriyel ajanlar ise 

karşılaştıkları mikroorganizmaların hücre zarlarını delerek 

metabolizmalarını etkilemektedir. Bu tip ajanlar, yüzeye 

tutunabildikleri ve migrasyonla uzaklaşmadıklarından dolayı yıkama 

ve kullanım gibi işlemler sonrasında miktarlarında bir azalma söz 

konusu olmamaktadır. Bu nedenle de mikroorganizmalara karşı daha 

etkin olmakta ve daha fazla bakteri türüne karşı etki 

yaratabilmektedirler. Ayrıca bu ajanların, insan ve çevre sağlığı 

açısından da kullanımları daha uygundur (Balcı 2006; Ünal 2009; Wu 

vd., 2013). 

SONUÇ 

 

Antibakteriyel tekstiller gün geçtikçe artan önem kazanan, katma 

değeri yüksek tekstiller grubunda yer almaktadır. 2019 yılında ortaya 

çıkan küresel pandemi ile birlikte antibakteriyel tekstil malzemelerine 

olan ilgi daha da artmış ve pek çok üründe kulanım yerine göre 
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antibakteriyel, antifungal veya antiviral özellikler talep edilir hale 

gelmiştir.  

Kullanılan antibakteriyel katkı maddelerinin gelişen teknoloji ve 

düşen üretim maliyetleri sayesinde yaygınlığının arttığı 

gözlemlenmektedir. Bu çalışmada antibakteriyel tekstil 

malzemelerinin başlıca üretim yöntemleri, kullanılan antibakteriyel 

maddeler ve üretilen tekstil malzemelerinin kullanım alanları 

özetlenmiştir. 
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