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Bu tez çalışmasında; yenilenebilir bir kimyasal madde olan gliserinin, mikrodalga 
enerjisi kullanılarak termal dönüşüm reaksiyonlarından piridin ve kinolin türevleri gibi 
değerli heterohalkalı bileşiklerin tek kapta sentezleri araştırılmıştır.  
 
Araştırmanın ilk aşamasında; gliserinin mikrodalga enerjisi altındaki davranışları 
incelenmiştir. Asidik ortamda termal olarak gliserinin akrolein, asetaldehit gibi 
bileşikler oluşturduğunun belirlenmesi üzerine, bu bileşiklerin amonyak kaynağı 
reaktiflerle ((NH4)2HPO4, NH4H2PO4 (NH4)2SO4, NH4Cl gibi) reaksiyonları 
araştırılmıştır. Mikrodalga enerjisi ile tek kapta yürütülen çalışmalarda azot kaynağı 
olarak inorganik amonyum reaktifleri kullanılmıştır. Reaksiyonlar sonucunda başta 3-
metilpiridin olmak üzere piridin, etilpiridin ve etil,metilpiridin karışımı elde edilmiştir. 
Ürün seçimliliğini sağlamak üzere ve ürün verimlerini arttırmak amacıyla reaksiyon 
koşulları (derişim, oran, sıcaklık, amonyum tuzu türü ve derişimi vb) ayrıntılı 
incelenerek özellikle 3-metilpiridin için optimal koşullar araştırılmıştır. Amonyum 
reaktifleri ile başarılı sonuçların elde edilmesinin ardından, araştırmanın ikinci 
basamağında aromatik aminler ile benzer çalışmalar yürütülmüştür. Bu amaçla ilk 
olarak anilin mikrodalga enerjisi altında gliserin ile tek kapta reaksiyona sokulmuş ve 
kinolin sentezi yüksek verimlerle gerçekleştirilmiştir. Farklı anilin türevleri kullanılarak 
benzer koşullarda farklı kinolin türevleri ilk defa mikrodalga sentez yöntemi ile 
gliserinden çıkılarak iyi verimlerle elde edilmiştir.  
 
Sonuç olarak mikrodalga enerjisi kullanılarak doğal kaynaklı bir bileşik olan gliserinin 
termal dönüşüm reaksiyonları ile organik ve inorganik reaktifler varlığında tek veya iki 
halkalı piridin ve kinolin türevlerinin tek kapta sentezi başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen yeni bileşiklerin yapıları uygun spektral analiz 
yöntemleri (IR, 1H-NMR, GC-MS ve HPLC analizi) kullanılarak aydınlatılmıştır. 
 
Temmuz 2011, 110 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Gliserinin dehidratasyonu, piridin sentezi,  kinolin sentezi, 
mikrodalga ile Skraup sentezi  
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CHEMICALS 
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In this thesis, one-pot syntheses of value-added heterocyclic compounds such as 
pyridine and quinoline derivatives using a renewable chemical, glycerol, have been 
investigated by microwave-assisted thermal conversion reactions.  

In the first stage of the research work, behavior of glycerol under microwave irradiation 
was investigated. In the acidic medium, acrolein and acetaldehyde are formed from 
glycerol under thermal conditions. Having these results in hand, condensation reactions 
of these thermal products of glycerol were studied with different ammonia source 
compounds. Inorganic ammonium reactives ((NH4)2HPO4, NH4H2PO4, (NH4)2SO4, 
NH4Cl etc.) have been used as ammonia source in these one-pot synthesis studies under 
microwave irradiation conditions. In these reactions, a mixture of mainly 3-
methylpyridine and pyridine, including ethylpyridine and ethyl,methylpyridine has been 
obtained. In order to improve product selectivity and product yields, reaction conditions 
(concentration, proportion, temperature, type and concentration of ammonium salt, etc.) 
have been studied in detail, especially for the optimal synthesis of 3-methylpyridine. 
Following the successful results acquired from ammonium reactives, reactions of 
glycerol with different aromatic amines were also investigated in the second stage of the 
thesis. For this purpose, initially aniline was used in the reaction with glycerol under 
microwave heating condition in a one-pot system and the synthesis of quinoline has 
successfully been achieved in high yields. Under similar conditions, different type of 
quinoline derivatives were prepared in good yields for the first time by reacting various 
anilines with glycerol under the microwave synthesis method.  
 
In conclusion, one pot synthesis of valuable mono- and bi- cyclic heterocyclic 
compounds, namely pyridine and quinoline derivatives, have been successfully 
produced from a renewable chemical, glycerol, by the thermal conversion reaction in 
the presence of different ammonia producing organic and inorganic reactives under 
microwave irradiation. Chemical structures of new compounds were identifid using data 
obtained from appropriate spectroscopic methods (IR, 1H-NMR, GC-MS and HPLC 
analysis). 
 
July 2011, 110 pages 
Key Words: Dehydration of glycerol, pyridine synthesis, quinoline synthesis, 
microwave assisted Skraup synthesis. 
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1. GİRİŞ 

 
 
Günlük hayatımızda kullandığımız, gereksinimlerimizi karşılayan pek çok madde petrol 

esaslı kimyasallardan elde edilmektedir. Petrol, sonu olan bir enerji kaynağıdır ve elde 

edilen veriler petrol için kaçınılmaz sonun giderek yaklaştığını vurgulamaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak % 4–5 

oranında artmaktadır. Buna karşılık bu ihtiyaca cevap verebilecek fosil yakıt rezervi ise 

çok daha hızlı bir şekilde tükenmektedir. Şu anki enerji kullanım koşulları göz önüne 

alınarak yapılan en iyimser tahminlerde bile en geç 2030 yılında petrol rezervlerinin 

büyük ölçüde tükeneceği ve ihtiyacı karşılayamayacağı öngörülmektedir. Bunun yanı 

sıra kullanımları sırasında fosil yakıtların içindeki karbonun havadaki oksijen ile 

birleşerek CO2 veya CO gazlarını ortaya çıkarması, yine yakıt içerisinde eser miktarda 

bulunan kurşun, kükürt gibi elementlerin yanma sıcaklığında oksijen ile birleşerek SOx, 

PbO, NOx gibi bileşikleri meydana getiriyor olması insan sağlığı ve çevre açısından 

önemli tehdit oluşturmaktadır (Saka 2001, Demirbaş 2001, Xiaohong 2005, Calvazara 

2005, Lu 2006).  

 
 
Bilim ve teknolojinin bu sorunlar karşısında geliştirmek istediği strateji, artmakta olan 

dünya nüfusunun ihtiyacı olan enerjinin karşılanması üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bugün dünyamızın karşı karşıya kaldığı bu sorunun temiz enerji yani yenilenebilir 

enerji kaynaklarıyla çözülebileceği ortaya konmuş; özellikle petrol esaslı kimyasallara 

alternatif oluşturabilecek yeni çıkış maddeleri ve sentez metodları geliştirerek ilerde 

petrol rezervlerinin tükenmesi durumunda ortaya çıkacak olumsuz durumların en aza 

indirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Avrupa’da yürütülen bir çalışma sonucunda 

PET’in ham maddesi olan petrol esaslı Teraftalik asite alternatif olarak Furo-2,5-

dikarboksilik asit bileşiği geliştirilmiş ve hali hazırda kullanıma geçirilmiştir.   

 
 
Bu bağlamda, temiz enerji kaynağı olarak gösterilen ve dünyada uygulama alanı gittikçe 

artan yenilenebilir enerji türleri arasında petrole alternatif olan en önemli enerji kaynağı 

bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilen biyodizeldir (Saka 2001). 



 

Şekil 1.1

 
Biyodizel üretimi sırasında 

meydana geldiği bilinmektedir

artacağı düşünülmektedir. Bu durumda 

olması, bu yan ürünün

kimyasallara dönüştürülmesi

de kimyasal madde üretimi konusunda petrol dışında alternatiflerin ku

imkan sağlayacağı için old

 
 
Bu düşünceden yola çıkarak biyodizel reaksiyonu sonucunda atık olarak ortaya çıkan 

gliserinin değerlendirilmesi

birtakım çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sırasında

piroliz fırınında amonyak

içeren tek halkalı yapıların sentezi

sırasında hedeflenen reaksiyonlara polimerizasyonun da eşlik 

verimleri düşürmesi üzerine 

2 

 

Şekil 1.1 Yenilenebilir kimyasal madde kaynakları

Biyodizel üretimi sırasında her 9 kg biyodizel başına 1 kg gliserin 

meydana geldiği bilinmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte bu alana olan yatırımların 

artacağı düşünülmektedir. Bu durumda gliserin miktarının piyasa talebinin çok üzerinde 

ürünün çeşitli kimyasal proseslerle değerlendirilerek yükte hafif değerli 

kimyasallara dönüştürülmesinin hem biyodizel üretim maliyetinin düşürülmesinde

de kimyasal madde üretimi konusunda petrol dışında alternatiflerin ku

imkan sağlayacağı için oldukça önem taşımaktadır.  

Bu düşünceden yola çıkarak biyodizel reaksiyonu sonucunda atık olarak ortaya çıkan 

gliserinin değerlendirilmesi amacıyla grubumuzda daha önce pirolitik 

r yürütülmüştür. Bu çalışmalar sırasında gliserin

piroliz fırınında amonyak kaynağı reaktiflerle reaksiyona sok

tek halkalı yapıların sentezi gerçekleştirilmiştir. Ancak pirolitik çalışmalar 

sırasında hedeflenen reaksiyonlara polimerizasyonun da eşlik et

verimleri düşürmesi üzerine sorunun çözümüne yönelik farklı bir bakış açısı 

 

Yenilenebilir kimyasal madde kaynakları 

her 9 kg biyodizel başına 1 kg gliserin yan ürün olarak 

Gelişen teknoloji ile birlikte bu alana olan yatırımların 

gliserin miktarının piyasa talebinin çok üzerinde 

şitli kimyasal proseslerle değerlendirilerek yükte hafif değerli 

n düşürülmesinde hem 

de kimyasal madde üretimi konusunda petrol dışında alternatiflerin kullanılmasına 

Bu düşünceden yola çıkarak biyodizel reaksiyonu sonucunda atık olarak ortaya çıkan 

zda daha önce pirolitik koşullarda 

gliserin, yüksek sıcaklık 

ulmuş ve heteroatom 

Ancak pirolitik çalışmalar 

etmesi ve bu durumun 

sorunun çözümüne yönelik farklı bir bakış açısı 
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geliştirilmiştir. Bu doğrultuda kapalı sistemde ani ısı artışı sağlayarak mini bir reaktör 

gibi davranan mikrodalga cihazı ile benzer çalışmalar yürütülmüştür. 

 
 
Tez kapsamında biyodizel yan ürünü olarak meydana gelen gliserinin değerlendirilerek 

yükte hafif değerli kimyasalların sentezi tek kapta ve mikrodalga enerjisinden 

yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla asidik ortamda gliserinin termal dönüşüm 

reaksiyonları sonucunda oluşan ara ürünler ile inoganik amonyum tuzları ve aromatik 

aminler arasında gerçekleşen reaksiyonlar sonucunda piridin ve kinolin türevlerinin 

sentezlenmesi hedeflenmiştir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 
 

2.1 Genel Bilgiler 

 
 

Tez kapsamında sentezleri hedeflenen piridin ve kinolin türevleri ve gliserinden 

çıkılarak bu maddelerin sentezine yönelik yürütülen literatür taraması aşağıda 

verilmiştir. Öncelikle bu bileşiklerin yapıları ve özellikleri hakkında kısaca bilgi 

verilmiştir. 

 
 

IUPAC adı propan-1,2,3-triol olan gliserin, yapısında üç adet hidroksil grubu 

bulundurmaktadır. Bitkisel ve hayvansal yağların bileşiminde bulunan gliserin, suda 

tamamen çözünebilen, oldukça kıvamlı ve higroskopik bir maddedir (Pagliaro 2008). 

Endüstriyel açıdan önemli bir bileşik olan gliserin yağların hidrolizi (sabunlaşma) ve 

biyodizel üretimi sırasında yan ürünü olarak her bir mol trigliseride karşılık 1 mol 

gliserin şeklinde açığa çıkmaktadır.  

 

OH

OHOH  

Şekil 2.1 Gliserinin açık yapısı 

 

Tez kapsamında sentezi ilk olarak hedeflenen bileşik sınıfı olan piridin; beş karbon ve 

bir azot atomu içeren heterohalkalı bir bileşiktir. Suda ve organik çözücülerde 

çözünebilen, batıcı, kötü kokulu bir sıvıdır. Piridin organik kimyada ve endüstride 

çözücü olarak, bazik katalizör olarak yaygın bir kullanıma sahiptir. Bunun yanı sıra 

bakteriyel ve viral hastalıkların tedavisinde kullanılan pek çok ilacın başlangıç maddesi 

olarak kullanılmasından ötürü önemli bir bileşiktir. Piridin ve en önemli metil sübstitüe 

türevleri aşağıda yer almaktadır. 



5 
 

N N N N N

Piridin            2-Pikolin           3-Pikolin             Lutidinler            Kollidin

1

2

3

4

5

6

 

 

Şekil 2.2 Piridin ve türevleri 

 
 
Tez çalışmasında gliserinden çıkılarak sentezi hedeflenen bir diğer bileşik sınıfı ise 

kinolinlerdir. Benzopiridin sınıfına dahil olan kinolinler piridin halkasına bitişik benzen 

türevleri olarak tanımlanabilirler. Buna göre; 2,3-benzopiridin bileşiği kinolin olarak 

adlandırılır. Kinolinler renksiz, higroskopik ve keskin kokulu bileşiklerdir. Güneş 

ışığına maruz kaldıklarında sarıdan kahveye doğru renk değiştirirler. Suda ve birçok 

organik çözücüde çözünürler. Organik kimyada bazik çözücü olarak kullanılmalarının 

yanı sıra endüstriyel ve farmasötik kimya başta olmak üzere farklı uygulama alanına 

sahip bileşiklerdir. 

N
N

1

2

3

45

6

7

8 1

2

3

45

6

7

8

Kinolin izokinolin
 

 

Şekil 2.3 Kinolin halkası 

 
 

2.2 Kaynak Özetleri 

 
 
Bu tez çalışması ile mikrodalga enerjisi kullanılarak gliserinin farklı amonyak kaynağı 

bileşiklerle tek kapta yürütülen reaksiyonları sonucu ensüstriyel açıdan değerli 

kimyasallar olan piridin ve kinolin türevlerinin sentezi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 

çıkış bileşeni olarak kullanılan gliserinin, özellikle doğal kaynaklardan sentezi ile 

piridin ve kinolinlerin eldesine yönelik yürütülen literatür araştırmasının sonuçlarına 

aşağıda yer verilmiştir. 

α 

β 

γ 
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2.2.1 Gliserin sentez yöntemleri  

 
 
Tez kapsamında, piridin ve kinolin türevlerinin sentezi; çıkış bileşiği olarak gliserinin 

kullanıldığı reaksiyonlar sonucu gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle ilk olarak, bahsedilen 

bu çıkış maddesinin sentezine yönelik bir literatür araştırması yapılmıştır.  

 
 
Doğal kaynaklardan temin edilebilen bir bileşik olan gliserin, farklı sentez reaksiyonları 

sonucunda da elde edilebilmektedir. Yapılan literatür araştırması sonucunda gliserin 

sentezi için geliştirilen yöntemleri doğal kaynaklı sentez ve petrokimya kaynaklı sentez 

olarak iki alt gruba ayırabiliriz.  

 
 
En önemli doğal gliserin kaynağı bitkisel ve hayvansal yağlardır. Çünkü yağlar büyük 

moleküllü yağ asitlerinin gliserin triesterleridir (1) ve doğada yaygın olarak bulunurlar. 

Doğal kaynaklardan gliserin eldesine yönelik bilinen en eski yöntem yağların baz 

katalizli hidrolizi; yani sabunlaşma reaksiyonudur. Yağların baz katalizli reaksiyonları 

sonucunda sabun (3) oluşurken aynı zamanda önemli miktarda gliserin (2) meydana 

geldiği bilinmektedir (Tüzün 1999).  

 

H2C OOC

HC

H2C

OOC

OOC

R

R1

R2

(1)

3NaOH

H2C OH

HC

H2C

OH

OH

R COONa

R1 COONa

R2 COONa

(2) (3)
 

 

Son yıllarda petrole alternatif olarak geliştirilen ve yenilenebilir enerji sınıfına dahil 

olan en önemli enerji kaynağı biyodizeldir. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı yağlardan 

üretiliyor olması yenilenebilir enerji kaynağı olarak gösterilmesinin en önemli sebebidir. 

Biyodizel üretim prosesi bitkisel ve hayvansal yağların (1) kısa zincirli bir alkolle 

transesterleşme mekanizması üzerinden gerçekleşmektedir. Biyodizel reaksiyonu 

sırasında yan ürün olarak önemli miktarda gliserin (2) meydana gelmektedir. Açığa 

çıkan gliserin miktarının piyasa talebinin çok üzerinde olmasından dolayı bu yan ürünün 

değerlendirilmesi oldukça önemlidir.  
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H2C OOC

HC

H2C

OOC

OOC

R

R1

R2

(1)

H2C OH

HC

H2C

OH

OH

(2)

3

OH R
1

O

O

R

O

O

R
2

O

O

(4)  
 

 
Literatürde doğrudan gliserin sentezine yönelik çalışmalar çoğunlukla petrol esaslı 

kimyasallar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Çok basamaklı reaksiyonlar üzerinden 

yürüyen proseslerden ilki total sentezdir. Buna göre asetilen (5) ve formaldehit (6) 

Cu2Cl2 katalizörü varlığında etkileştirilerek propargil alkol (7) elde edilmiştir. Katalitik 

hidrojenleme reaksiyonunun ardından elde edilen allil alkol (8), H2O2 ve OsO4 gibi 

yükseltgenler varlığında yükseltgenerek gliserin (2) sentezi gerçekleştirilmiştir (Tüzün 

1999). 

 

H H

O

OH OH
Cu2Cl2

OH

OHOH

H2 (Ni) H2O2 (OsO4)

(5) (6) (7) (8) (2)  
 
 
Petrokimyaya dayalı gliserin sentezine yönelik yürütülen bir diğer çalışmaya göre 

propilen (9) 500°C’de klorlanarak allil klorüre (10) dönüştürülmüştür. Bazik ortamda 

yapılan hidroliz işlemi sonrası oluşan allil alkol (8), hipokloröz asit ile etkileştirilerek 1-

klor-2,3-propandiol (11) elde edilmiştir. Son aşamada ise elde edilen α-klorhidrin 

bileşiğinin hidroliz edilmesi sonucu gliserin (2) sentezi gerçekleştirilmiştir (Tüzün 

1999). 

 

Cl OH
Cl2

500 oC

-HCl

NaOH

- NaCl

(9) (10) (8)  
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OH

OH

OHCl

OH

OHOH
ClOH

- NaCl

NaOH(Cl, H2O)

(8) (2)(11)  

 

Giriş bölümünde belirtildiği üzere piridin türevleri gliserinden çıkılarak sentezlenmiştir. 

Reaksiyonun, gliserinin termal dönüşümü sonucu açığa çıkan akrolein, asetaldehit gibi 

küçük moleküllü karbonil bileşikleri ile amonyak kaynağı inorgaik tuzlar arasında 

gerçekleştiği bilinmektedir. Bu bağlamda ilk olarak gliserinin termal dönüşüm 

reaksiyonları araştırılmış ve özellikle akrolein sentezi ile ilgili elde edilen bilgilere 

aşağıda yer verilmiştir. 

 
 
Gliserinin dehidratasyonu ile akrolein oluşumu 19. yüzyıldan bu yana bilinen önemli bir 

reaksiyondur. 1918’li yılların başında Sobatier ve Gaudion adlı bilim adamları, 

gliserinin gaz fazında dehidratasyonu ile akrolein sentezine yönelik yürüttükleri 

çalışmalarını yayınlamışlardır. %10 verimin elde edildiği reaksiyon, 350-360°C sıcaklık 

aralığında, katalizör olarak Al2O3 veya UO2 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak 

reaksiyon sonunda yapılan analizlerden elde edilen bilgilere göre ortamda akroleinin 

yanı sıra etanol, su ve allil alkol gibi yan ürünlerin de oluştuğu rapor edilmiştir. 

 
 
Gaz fazında yürütülen çalışmalardan elde edilen verimlerin düşük olması ve yan 

ürünlerin ortamda önemli oranlarda oluşması nedeniyle dehidratasyon reaksiyonları 

pirolitik koşullarda yürütülmüştür. 1928 yılında Freund yapmış olduğu çalışmada 180°C 

sıcaklıkta ve pirolitik koşullarda diyatome silika kullanarak gliserinden saf akrolein 

sentezini gerçekleştirmiştir (Freund 1928).  

 
 
Literatür araştırması sonucunda, gliserinin dehidratasyonuna yönelik çok farklı 

koşullarda çalışmalar yürütüldüğü görülmüştür. Bu koşullara örnek olarak sulu faz, gaz 

fazı reaksiyonları, pirolitik koşullar verilebilir. Tezin bu bölümünde, belirtilen 

reaksiyonlara örnek teşkil edebilecek literatür araştırmaları özetlenmiştir. 

 
 



9 
 

Isıtma banyoları kullanılarak asidik katalizörler varlığında gliserinin (2) dehidratasyonu 

sonucu akrolein (12) sentezi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 190-200°C arasındaki bir 

sıcaklıkta, toz haline getirilen KHSO4, K2SO4 karışımının katalizör olarak kullanıldığı 

reaksiyonlar sonucu %33-48 arasında değişen verimlerle akrolein (12) elde 

edilebilmiştir. Ancak bu reaksiyonlarda elde edilen verimlerin düşük olması ve 

kullanılan inorganik tuzların maliyetinin yüksek olması nedeniyle endüstriyel ölçekte 

uygulanabilir bulunmamıştır (Hartung 1941). 

 

OH

OHOH 190-200 oC O

HKHSO4 ve K2SO4

(2) (12)
 

 
 
Gliserinin de içinde bulunduğu farklı organik bileşiklerin dehidratasyonu Heineman ve 

arkadaşları tarafından yürütülmüştür. Bu çalışmalarda diğerlerinden farklı olarak 

aktiflenmiş boksit katalizörü kullanılmıştır. Gaz fazında 430°C’de gerçekleştirilen 

deneyler sonucunda gliserinden çıkarak %42 verimle akrolein sentezlediklerini rapor 

etmişlerdir (Heinemann 1949). 

 
 
Diyatome silika kulanılarak akrolein sentezi daha önce Freund tarafından denenmiş 

ancak istenen verimlere ulaşılamamıştır. Bunun üzerine Hoyt ve Mannine adlı bilim 

adamları bu metodu biraz modifiye ederek farklı bir çalışma yürütmüşlerdir. Buna göre 

diyatome silika üzerine  %85’lik ortofosforik asit emdirilerek hazırlanan katalizör 

varlığında %95’lik gliserin çözeltisi kullanılarak 286°C’de gerçekleştirilen reaksiyon ile 

gliserinin %72,3 verimle akroleine dönüştüğü rapor edilmiştir  (Hoyt ve Manninen 

1951). 

 
 
Kritik koşullarda piroliz tekniği esas alınarak yürütülen çalışmalara literatürde oldukça 

fazla rastlanmaktadır. Gliserinin dehidratasyona uğrayabilmesi için asidik koşulların 

gerektiği bilinmektedir. Bu amaçla ortam asitliğini sağlamak üzere H2SO4 katalizörü 

varlığında kritik koşullarda, yani 350°C 34,5 MPa basınç altında gerçekleştirilen bir 
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piroliz reaksiyonu sonucunda gliserinin (2) %40 çevrimle akroleine (12) dönüştüğü ve 

hedef ürünün %84 verimle elde edildiği belirtilmiştir (Ramayya 1987).  

 

OH

OHOH 34,5 MPa, 350 oC

H

O

H

O

H       H2SO4 +

(2) (12) (6)  

 

 

Reaksiyon verimlerinin yükseltilmesine yönelik yapılan çalışmalarda yalnızca katalizör 

üzerinde modifikasyonlar yapılmamıştır. Bunun yanı sıra değişik derişimlerde gliserin 

çözeltileri kullanılarak farklı çalışmalar tasarlanmıştır. Bu doğrultuda Neher adlı bilim 

adamı tarafından gaz fazında yürütülen çalışmalarda, gliserinden akrolein eldesi 

reaksiyonlarında kullanılan önemli katalizörlerden olan H3PO4 ile asitlendirilmiş α-

Al2O3 katalizörü üzerine, gliserinin % 10-40 arasında değişen derişimlerde sulu çözeltisi 

300oC‘de buhar halinde yollanmıştır. Reaksiyon sonucunda %100 çevrimle ve %70,5 

verimle gliserinden akrolein sentezi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca literatürde sıvı fazda 

gerçekleştirilen deneylerde gliserin çevriminin %8-25 olabileceği açıklanmıştır (Neher 

1995). 

 
 
Gaz fazında akrolein sentezine alternatif olarak sıvı fazda dehidratasyon reaksiyonunun 

gerçekleştirilebileceği 1993 yılında Degussa tarafından yayınlanan bir çalışmada rapor 

edilmiştir. Buna göre %10-40 arasında değişen hacimlerde hazırlanan gliserinin sulu 

çözeltisi sıvı fazda 180-340°C sıcaklık aralığında akroleine dönüştürülebilirken gaz 

fazında aynı reaksiyon 250-340°C sıcaklıkta yürütülmüştür. %70 verimle akrolein 

sentezine imkan sağlayan reaksiyonun, gaz fazında 300°C sıcaklıkta ve alumina destekli 

fosforik asit kullanılarak gerçekleştirilen reaksiyon sonunda elde edildiği belirtilmiştir 

(Degussa 1993). 

 
                 
Kritik üstü sıcaklıklarda gliserinin dehidratasyonuna yönelik çalışmalar Ott ve grubu 

tarafından yığın tipi reaktör kullanılarak basınçlı sıcak su koşullarında (573-663K; 25-

34MPa; 10-60s) gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon parametreleri ile ilgili yürütülen 
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araştırmalarda en iyi sonucun asit ortamında elde edildiği belirtilmiş; asit ortamında 

gliserin dehidratasyon hızının akrolein bozunma hızından daha yüksek hızda 

gerçekleştiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda reaksiyon için en etkin katalizörün çinko 

sülfat olduğu ve H2SO4 varlığında süper kritik koşullarda (673 K; 34,5 MPa) %81 

seçimlilikle gliserinin dönüşüme uğradığı ve akrolein sentezinin %74 verimle 

gerçekleştirildiği rapor edilmiştir. Aynı zamanda reaksiyon ortamında çözücü olarak 

yalnızca su kullanılmış olması, yöntemin yeşil kimyaya uygun bir proses olması 

açısından önem kazanmaktadır (Ott 2006). 

 
 
Gaz fazında gerçekleştirilen dehidratasyon reaksiyonunda katalizör olarak kalsine 

edilmiş Nb2O5 kullanılmıştır. 315°C’de yürütülen reaksiyon sonunda akrolein %51 

verimle elde edildiği belirtilmiştir (Chai 2007). 

 
 
Gliserin dehidratasyonuyla akroleinin yüksek verimlerle elde edilebilmesinde ortam 

asitliğinin önemli rol oynadığının belirlenmesi üzerine, farklı asit türlerinin kullanıldığı 

çalışmalar yapılmıştır. Keggin tipi heteropoli asitler varlığında, sabit yataklı akışkan 

sistem reaktörler kullanılarak 275-325°C arasında değişen sıcaklıklarda çalışılmıştır. 

Yapılan denemeler sonucunda silika yüzeyine desteklenmiş tungustik asit ile yüksek 

seçimlilikle akrolein sentezinin gerçekleştirildiği, elde edilen verimin ise  %85 olduğu 

belirtilmiştir (Satoshi 2007). 

 
 
2.2.2 Piridin türevlerinin sentezi 
 
 
Giriş bölümünde de bahsedildiği üzere tez kapsamında yürütülen çalışmalarda, 

gliserinin asidik katalizörler varlığında 2 mol su kaybetmesi ile açığa çıkan akroleinin 

ortamda bulunan amonyum tuzları ve aromatik aminlerle halkalaşma reaksiyonu sonucu 

heterohalkalı piridin ve kinolin türevlerinin elde edilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda 

ilk olarak piridin halkasının sentezine yönelik yapılan literatür araştırması sonuçlarına 

bu bölümde yer verilecektir. 

 
 
 



12 
 

Yunancada ateş anlamına gelen piridin bileşiğinin ilk olarak kemiğin pirolizi sırasında 

basit aldehit ve keton türlerinin amonyak ile kondenzasyonu sonucunda oluştuğu 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda, kemik yağı içindeki gliserinin bozunması sonucu oluşan 

akroleinin yine kemik yağı içindeki minerallerden olan amonyak ile etkileşimi sonucu 

bu yapının oluştuğu düşünülmektedir. 

 
 
İlk piridin bazı olan pikolin, Anderson tarafından 1846 yılında kemik yağından izole 

edilmiştir. Ancak piridinin kesin doğru yapısı birbirlerinden bağımsız olarak yürütülen 

çalışmalar sonucunda benzenin mono-azo analogunun molekül yapısının belirlenmesine 

kadar kesinleştirilememiştir. Ramsay’ın 1876’daki çalışmaları ile piridin yapısının 

anlaşılmasıyla birlikte 19. yy’ın ikinci yarısından itibaren piridin sentezine yönelik 

farklı sentetik yöntemler ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle 1930’lu yıllarda Niyasin 

adlı bileşiğin (13) öneminin fark edilmesiyle birlikte bu bileşiğin sentezinde çıkış 

maddesi olarak kullanılan piridin ve sentezi önem kazanmıştır (Korner 1869, Dewar 

1871, Ramsay 1876). 

 

N

O

OH

(13)  
 

Şekil 2.4 Niyasinin açık yapısı 
 
 

Önceleri piridin ve türevlerinin kömür katranının damıtılması ile elde edildiği 

bilinmektedir. Ancak tercih edilen sentez şekli, kimyasal bir prosesle istenen ürünün 

tatmin edici verimlerle sentezlenmesidir. Günümüzde modern ve endüstriyel 

yöntemlerle piridin sentezi, yüksek sıcaklıklarda, gaz fazında ve teknolojik cihazlar 

kullanılarak yürütülen kondensasyon reaksiyonları üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

 
 
Piridin ve türevi bileşiklerin sentezinin araştırılması amacıyla yapılan literatür 

taramasında uygun reaktörlerde gaz fazında yürütülen reaksiyonların çoğunlukta olduğu 

belirlenmiştir. Bu bağlamda elde edilen literatür sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. 
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Piridin ve türevi bileşiklerin sentezinde çıkış bileşeni olarak genellikle asetaldehit, 

akrolein, krotonaldehit gibi küçük molekül kütleli aldehitlerin kullanıldığı 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda yayınlanmış olan bir çalışmada asetaldehit (14), 

silika/alümina katalizörü varlığında gaz fazında amonyak ile etkileştirildiği ve yürütülen 

reaksiyon sonucu %30-40 arasında değişen verimlerle 2-metilpiridin (15) ile 4-

metilpiridin (16) karışımı ve %6-7 verimle 2-metil-5-etilpiridin (17) elde edilmiştir 

(Nippon 1969). 

 

O

H
silika/alümina

N NN NNH3

(14) (15) (16) (17)  
 

 

Literatürde gaz fazında piridin ve türevlerinin sentezine yönelik yürütülen çalışmalarda 

katalizör etkinliğini arttırmak ve sonucunda reaksiyon verimlerini istenen düzeye 

çekmek araştırmaların hedefini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda akroleinin amonyak ile 

kondenzasyon reaksiyonuna örnek teşkil eden bir çalışma moleküler oksijen varlığında 

gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon ortamında katalizör olarak bor fosfat emdirilmiş silika-

alümina kullanılmıştır. Katalizör vakum altında, borik asit ve fosforik asit içeren 

çözeltinin silika-alümina üzerine emdirildikten sonra 120 oC sıcaklıkta kurutulup 400 
oC’de 16 saat yakılarak toz haline getirilmesiyle hazırlanmıştır. Katalizörün hazırlandığı 

sıcaklıkta %3 akrolein (12), %5 NH3, %25 hava ve %67 N2 içeren gaz karışımı katalizör 

üzerine yollanmıştır. Reaksiyon sonunda ise her 2 mol akrolein için 0,22 mol piridin 

(19) ve 0,15 mol 3-metilpiridin (18) elde edildiği rapor edilmiştir (Corran 1967). 

 

O

H

N N

     NH3

(12) (18) (19)  
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Piridin ve metilpiridin sentezine yönelik yürütülen çalışmalarda her zaman ürün 

ayrımının tam olarak yapılamadığı belirlenmiştir. 1 mol akrolein (12), 0,4-0,6 mol 

asetaldehit (14), 1,3-2,5 mol NH3 ve 1 mol N2 kullanılarak 300-500 
oC arasında değişen 

sıcaklıklarda yürütülen bir çalışmada reaksiyon sonunda %42 verimle piridin (19) ve 3-

metilpiridin (18)  karışımının elde edildiği rapor edilmiştir (Beschke 1976). 
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Piridin ve türevi bileşiklerin sentezine yönelik literatürde yer alan çalışmalar arasında 

gaz fazında yürütülen reaksiyonların yanı sıra sıvı faz reaksiyonları da yer almaktadır. 

Bu tür reaksiyonlarda amonyak kaynağı olarak çoğunlukla farklı amonyum tuzları 

kullanılmaktadır. Amonyum tuzları ile reaksiyona sokulmak üzere farklı aldehit 

bileşikleri; akrolein (12), formaldehit (6), propiyonaldehit, asetaldehit (14), paraldehit 

ve krotonaldehit ya da bunların karışımlarının kullanıldığı yer alan bilgiler arasındadır. 

Aldehit karışımı kullanılarak yürütülen bir çalışmada, asetaldehit (14) ve %30 ‘luk 

formaldehitin (6) 1:1 molar oranda hazırlanan karışımı kullanılmıştır. -20 oC sıcaklığa 

kadar soğutulan karışım daha sonra 220 oC sıcaklıkta otoklavda bulunan (NH4)2HPO4 

üzerine pompalanmıştır. Reaksiyon sonrası yapılan analizler sonucunda %59 verimle 3-

metilpiridin (18) ve %1 piridin (19) sentezlendiği belirlenmiştir (Ian Grayson vd. 1984). 

 

O
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N NN

H

O

H (NH4)2HPO4
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Piridin halkasının oluşturulması bilindiği gibi aldehit grubu ile amonyak arasında bir 

kondenzasyon reaksiyonu sonucu meydana gelmektedir. Reaksiyonların temel prensibi 

aynı olmasına karşın ortam koşulları değişkenlik göstermektedir. Özellikle kullanılan 

katalizörler değiştikçe reaksiyon koşullarının ve buna bağlı olarak verimlerin de 

değiştiği bilinmektedir. Gaz fazında gerçekleştirilen bir çalışmada katalizör olarak zeolit 
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tercih edilmiştir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda zeolitin tek başına 

kullanıldığında değil farklı metal iyonları, zeolit-metal kombinasyonları şeklinde 

kullanıldığında daha iyi verimlerle hedeflenen bileşiğin sentezini gerçekleştirdiklerini 

belirtmişlerdir. Bu denemelerde en iyi sonuçların Tl, Co ve Pb metalleri ile elde edildiği 

gözlenmiştir. En uygun katalizörün belirlenmesinin ardından %40’lık aldehit veya 

ketonun sulu çözeltisi önceden ısıtılarak amonyak gazı ile karıştırılıp 450ºC’de reaktör 

içerisine pompalanarak piridin sentezi gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon sonrası yapılan 

analizlerle %78-81 arasında değişen verimlerle piridin sentezlendiği gözlenmiştir. 

Ayrıca katalizörün geri kazanımı için geliştirdikleri yöntemle katalizör ömrünü 

uzatmayı başardıklarını da rapor etmişlerdir (Shimizu 1998). 

 
 
Metal-zeolit kombinasyonları kullanılarak yürütülen çalışmaların devamında bu konuda 

yayınlanan bir diğer çalışmada Tl, Co ve Pb metalleri ile benzer çalışmaların 

yürütüldüğü rapor edilmiştir. Ancak kullanılan metallerden özellikle Tl ve Pb oldukça 

yüksek toksisiteye sahip olmaları ve özellikle insan ve çevre sağlığı açısından tehlike 

arz ediyor olmaları üzerine araştırmacılar farklı alternatifler geliştirmişlerdir. Bu 

bağlamda metal bileşikleri veya iyonlar zeolit yüzeyine doplama, karıştırma veya iyon 

değişimi yöntemleriyle modifiye edilmiştir.  Kullanılan metaller sülfat, nitrat, tartarat, 

klorür, hidroksit, oksit gibi tuzları formunda bulunmaktadır. Bu şekilde farklı metal 

tuzları-zeolit kombinasyonları ile yürütülen reaksiyonlar sonucunda %64-74 arasında 

değişen verimlerle ağırlıklı olarak piridin ve 3-pikolin sentezlenmiştir. 

 
 
Zeolit içinde veya yüzeyinde bazı özel metaller veya zeolit-metal kombinasyonları 

kullanılarak amonyak varlığında alifatik aldehit ve /veya ketonların kondenzasyon 

reaksiyonu sonucu, gaz fazında piridin ve türevlerinin sentezlendiği reaksiyonlarla ilgili 

yürütülen bir diğer çalışma Zr ve Sn içeren zeolit katalizörü varlığında 

gerçekleştirilmiştir. 300-500ºC sıcaklık aralığında aldehit karışımı amonyak ile 

etkileştirildiğinde %93 seçimlilikle ürün dönüşümünün sağlandığı rapor edilmiştir (WO 

Patent 2005).  
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Katalizör etkinliğini artırarak reaksiyon verimini yükseltmeye yönelik bir çalışma ZSM 

türü zeolit kullanılarak gerçekleştirilmiş ve katalizör Zn, Bi, Cr, Na, W, Co, Ni, Ru, Ra, 

Pd, Ir gibi farklı metallerle kombine edilmiştir. Ancak elde edilen verimlerin düşük 

çıkması bu yöntemin sanayiye uygulanmasını sınırlamıştır. Bunun üzerine çıkış bileşeni 

olarak asetaldehit ve formaldehit kullanılarak paralel çalışmalar yürütülmüş ve piridin 

için %47, pikolin için %17 olmak üzere toplam %61 verim elde edilmiştir. 

 
 
Piridin halkasının sentezinde amonyum katalizörleri dışında farklı katalizör türlerinin de 

kullanıldığı literatür taraması sonucunda belirlenmiştir. Alkollerin (20-21) 1,3,5-triazin 

bileşiği (23) ile polifosforik asit içerisinde ısıtılarak gerçekleştirilen reaksiyonu sonucu 

sübstitüe piridin halkasının (28) sentezlendiği belirtilmiştir. Reaksiyon mekanizmasına 

göre ilk olarak polifosforik asit (PPA) etkisi ile alkolün dehidratasyona uğradığı ve 

alken türevi bir ürüne (22) dönüştüğü, oluşan bu ara ürünün ise protonlanmış 1,3,5-

triazin (24) ile etkileşerek katyonik türleri oluşturduğu ve ardından deprotonizasyon, 

triazin halkasının açılması ile azopolien (26) yapısının oluştuğu belirtilmiştir. Bu yapı 

daha sonra nükleofilik katılma reaksiyonu ile dihidropiridin yapısına dönüşmüştür. Son 

aşamada formamidin yapısının eliminasyonu ile piridin (28) sentezi tamamlanmıştır. 

Belirtilen mekanizma üzerinden yürütülen reaksiyon sonrasında 3-metilpiridin sentezi 

%31 verimle gerçekleştirilmiştir (Aksenova 2009). 
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Reaksiyonlarda yalnızca katalizör çeşitliliğinin değil ortam pH’sının da ürün seçimliliği 

üzerine etki ettiği yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Reaksiyon karışımının pH’sı 4-8 

arasında tutularak farklı amonyum tuzları varlığında akrolein ile kondenzasyon 

reaksiyonu sonucu 3-metilpiridin sentezlenmiştir. Reaksiyon karışımının asidik 

olmasının metal hidroksit oluşumunu sağladığı ve aynı zamanda verim düşüklüğünün 

en önemli sebebi olan akrolein polimerizasyonunun ise engellendiği belirtilmiştir. 

Reaksiyonda 1 mol akroleine karşılık amonyumdihidrojen fosfat 2 mol kullanılmıştır. 

Yüksek basınç ünitesi kullanılarak uygulanan proses ile %35-60 arasında değişen 

verimlerle 3-metilpiridin sentezlenmiştir.  

 
 
Akrolein yerine çıkış maddesi olarak gliserinin kullanıldığı bir çalışmada bu kez 

gliserinin sulu çözeltisi çinko sülfat varlığında 360ºC’de otoklavda reaksiyona 

sokulmuştur. Reaksiyon sonrası yapılan analizlerde gliserinin %73 seçimlilikle,  %20 

akrolein ve %28 asetaldehit’e dönüştüğü belirlenmiştir. Bunun üzerine akroleinin ilk 

aşamada belirlenen miktarına eşdeğer miktarda amonyum sülfatla reaksiyonu sonucu  

%43 verimle 3-metilpiridin sentezlenmiştir. Ancak gliserin esas alındığında 3-

metilpiridin için reaksiyon veriminin yalnızca %8 olduğu rapor edilmiştir (Aras 2011). 
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Sonuç olarak; piridin ve türevlerinin sentezinde başlangıç maddesi olarak akrolein ve 

asetaldehit bileşikleri kullanılabildiği gibi gliserinden çıkılarak gliserinin termal 

dönüşüm reaksiyonları sonucu bu bileşiklerin ortamda in situ oluşturulması ile piridin 

türevlerinin sentezi gerçekleştirilebilmektedir. Ürün verimini ve seçimliliğini arttırmak 

amacıyla reaksiyon parametreleri (sıcaklık, basınç, katalizör türü ve derişimi vb) 

değiştirilerek hedef reaksiyona eşlik eden polimerizasyonun önlenmesi ya da en az 

seviyeye düşürülmesi hedeflenmiştir. Farklı çalışma grupları tarafından değişik 

koşullarda yürütülen reaksiyonlar sonucu tatmin edici verimlerle piridin ve türevleri 

sentezlenebildiği gibi ürün ayrımının ve izolasyonunun yapılamadığı reaksiyonlar da 

belirlenmiştir.  

 
 
2.2.3 Kinolin türevlerinin sentezi 

 
 
Tez kapsamında sentezi hedeflenen bir diğer heterohalkalı yapı kinolin ve türevi 

bileşiklerdir. Farklı pek çok ilacın çıkış bileşiği olduğu bilinen kinolin ve türevlerinin 

sentezi literatürde oldukça ilgi gören bir çalışma konusudur. Bu bölümde kinolin ve 

türevlerinin sentez yöntemlerine ilişkin yapılan literatür taramasına yer verilmiştir. 

 
 
Kinolinin keşfi 1812 yılına dayanmaktadır. Gerhardt adlı bir bilim adamı kinolin 

bileşiğinin, kinkona bitkisinin kabuğunda bulunan bir maddenin kinin zehirlenmesi 

olarak adlandırılan bir bozunma reaksiyonu sonucu açığa çıktığını keşfetmiştir.  

 
 
Kinolin genellikle, kömür katranından elde edilen metilnaftalinin amonyak ile 

ekstraksiyonu sonucu sentezlenmektedir. Ancak bu bileşik sınıfının öneminin 

artmasıyla birlikte sentezleri için farklı kimyasal prosesler geliştirilmiştir. Kinolin 

halkasının sentezi için en yaygın uygulanan metod Skraup sentezidir. 1850-1910 yılları 

arasıda yaşamış Çek kimyager Zdenko Hans Skraup tarafından bulunan yönteme göre, 

anilin, gliserin, H2SO4 ve nitrobenzen karışımı 130°C sıcaklıkta ısıtılarak kinolin sentezi 

gerçekleştirilmiştir. Reaksiyonun mekanizmasının gliserinin asidik ortamda 

dehidratasyonu sonucu açığa çıkan akrolein ile anilin arasında meydana gelen 

kondenzasyon reaksiyonu üzerinden yürüdüğü ve ardından halka kapanması ile oluşan 

1,4-dihidrokinolin yapısının ortamda hem çözücü hem yükseltgeme aracı olarak görev 
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yapan nitrobenzen tarafından aromatize edilmesi sonucu kinolin halkasının oluştuğu 

şeklinde rapor edilmiştir (Skraup 1880).  
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Klasik Skraup yöntemi ile kinolin ve türevi bileşiklerin sentez reaksiyonlarının çok 

şiddetli ve kontrolsüz gerçekleştiği bilinmektedir. Bu durum ürün seçimliliğinin 

azalmasına ve verimlerin düşmesine sebep olduğundan reaksiyonun daha ılımlı 

koşullarda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla farklı alternatifler geliştirilmiştir.  

 
 
Skraup sentezinin modifikasyonu ile ilgili ilk çalışmada klasik sentez yönteminden 

farklı olarak gliserin (2), borik asit ile etkileştirilip soğutulduktan sonra, içerisinde 

FeSO4, anilin (29) ve nitrobenzen bulunan reaksiyon ortamına alınmıştır. En son 

aşamada %98’lik H2SO4 reaksiyon karışımı üzerine ilave edilmiştir. 20 saat sürdürülen 

reaksiyon sonunda elde edilen verilere göre; reaksiyonun nispeten daha ılımlı koşullarda 

yürüdüğü ve kinolin (30) veriminin arttığı rapor edilmiştir (Clarke ve Davis 1922). 
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Reaksiyonun daha kontrollü şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla geliştirilen 

yöntemlerden biri de asetik asit modifikasyonudur. Skraup yöntemi ile kinolin sentezi 

sırasında ortama sülfürik asit ilavesiyle birlikte ani akrolein oluşumunun reaksiyonun en 

şiddetli ve kontrolü zorlaştıran basamağı olduğunu belirlemişlerdir. Bunun üzerine 

reaksiyon ortamına asetik asit ilave edildiğinde gliserinin (2) mono ve diasetat 

türevlerinin oluştuğu ve bu şekilde ortamda serbest gliserin miktarı azaltılarak daha 

kontrollü şekilde akrolein salınımı ve devamında kinolin (30) sentezinin 

gerçekleştirildiği belirlenmiştir (Cohn ve Gustavson 1928).  
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      2) PhNO2
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Kinolin halkasının sentezinde gliserinin çıkış bileşiği olarak kullanıldığı reaksiyonlar 

literatürde geniş yer bulmaktadır. Klasik Skraup sentezinden farklı olarak değişik 

katalizörler varlığında gaz fazında yürütülen reaksiyonlarla hem ürün veriminin 

yükseltilmesi hem de reaksiyonun daha kontrollü şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. 

Bu doğrultuda 2 mol gliserine (2) karşılık 1 mol anilin (29) kullanıldığı reaksiyonlarda 

farklı metal oksit kombinasyonları denenmiştir. ZnO-Cr2O3, CuO-ZnO /Al2O3-MoO3 

/Al2O3 gibi katalizörler varlığında normal atmosfer basıncında ve 623-723 K sıcaklıkta 

gerçekleştirilen deneyler sonucunda CuO-ZnO /Al2O3 ile yürütülen reaksiyonun yüksek 

seçimlilikle gerçekleştiği gözlenmiştir. Reaksiyon sonrası yapılan analizlerde esas ürün 

olarak kinolinin oluştuğu, bunun yanı sıra 1,2-dihidrokinolin, akrolein, alkil kinolin, 

CO, CO2 ve tanımlanamayan bazı ürünlerin de ortamda oluştuğu gözlenmiştir. Açık 

sistemde gerçekleştirilen reaksiyonda havanın taşıyıcı gaz olarak etki ettiği ve kinolin 

(30) veriminin arttığı belirlenmiştir (Reddy 2000).  
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Skraup sentezine alternatif oluşturmak üzere geliştirilen yöntemlerde çıkış bileşiği 

olarak farklı alkil vinil ketonların kullanıldığı, etkin katalizörlerle yürütülen 

reaksiyonlar literatürde geniş yer tutmaktadır. Silika yüzeyine emdirilmiş indiyumklorür 

ile hazırlanan katalizör varlığında, sübstitüe anilin (31) ile farklı alkil vinil ketonların 

(32) reaksiyonları klasik ısıtma yöntemleriyle denenmiştir. Ancak reaksiyon sırasında 

polimerizasyonun artması, buna bağlı olarak verimlerin düşmesi ve uzun reaksiyon 

süreleri bu uygulamanın avantajını ortadan kaldırmıştır. Bu bağlamda tek kapta 600 W 

mikrodalga enerjisi kullanılarak gerçekleştirilen denemelerde 5 dk gibi bir sürede %80 

üzeri verimlerle alkilkinolin (33) bileşiklerin sentezlendiği belirtilmiştir. Mikrodalga 

enerjisi kullanılarak yürütülen reaksiyonlarda polimerizasyonun engellendiği yer alan 

bilgiler arasındadır  (Ranu 2000). 
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Kinolin bileşiklerinin sentezi için geliştirilen yöntemlerden bir diğeri Doebner-von 

Miller reaksiyonudur. Elde edilen verimler çok yüksek olmamasına karşın kolay 

uygulanabilir bir yöntem olmasından dolayı tercih edilmektedir. Sentezde çıkış bileşeni 

olarak kullanılan aldehit türü bileşiklerin asidik ortamda polimerleşme eğilimlerinin 

bulunması reaksiyon verimini düşürdüğü ve ürün izolasyonunu zorlaştırdığı 

bilinmektedir. Bu soruna çözüm getirmek üzere yürütülen çalışmalara 2006 yılında 

Sivaprasad ve çalışma grubu tarafından farklı bir açılım getirilmiştir. Buna göre farklı 

heteropoli asitler denenerek iki fazlı sistemde Doebner-von Miller prosesine göre 

yürütülen reaksiyonlar sonucunda kinolin ve türevi bileşikleri sentezlemişlerdir. Yapılan 
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denemelerde en iyi sonucun fosfotungustik asit varlığında elde edildiği belirtilmiştir. 

Buna göre sübstitüe anilin (34) fosfotungustik asit içinde solvatize edilmiş halde 

bulunurken, α,β-doymamış aldehit (36) toluen fazına alınmıştır. Hızlı ve etkin bir 

karıştırma sağlanarak iki fazın birbirine temas ettiği yüzeyde gerçekleşen madde 

transferi sonucunda kinolinin katalizör fazına alınabildiği belirlenmiştir. Bu yöntemde 

fosfotungustik asidin toluen fazındaki çözünürlüğünün az olmasından ötürü aldehit türü 

bileşiğin polimerizasyonunun minimuma indiği belirtilmiştir. Bu sentez hem klasik 

ısıtma yöntemi ile hem de mikrodalga ısıtması ile gerçekleştirilmiştir. Mikrodalga ile 

yürütülen reaksiyonlarda polimerizasyonun engellendiği ve verimlerin arttığı 

gözlenmiştir. Buna göre klasik ısıtma yöntemi ile ürün %89 değerine varan verimlerle 

elde edilirken; mikrodalga ile yürütülen reaksiyonlarda verimlerin %90-96 arasında 

değiştiği belirlenmiştir (Sivaprasad 2006). 

 

 

NH2

R3

R2

R1 R5

R4

O

Fosfotungustik asit (aq)/ Toluen

            100 oC, 2 sa

Fosfotungustik asit / SiO2

MD, 10-15 dk
 

N

R3

R2

R1

R5

R4

(34) (36) (37)
 

 

 

Klasik kinolin sentez reaksiyonlarında güçlü, korozif etkileri bulunan Lewis ve 

Bronsted asitleri kullanılmaktadır. Bunun sonucunda ise zararlı birtakım atıklar 

oluşmakta ve çevre açısından olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Araştırmacılar bu 

olumsuz durumları önlemek için mineral asitler yerine asidik özelliğe sahip zeolit, kil, 

metal oksitleri gibi katı faz katalizörleri kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu amaçla 

kinolin sentezi için en uygun katalizörün montmorilonit K-10 olduğunu belirlemişlerdir. 

Bu katalizör hem ucuz, hem kararlı hem de mikrodaga altında aktiftir (Paolis 2009). 
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Yürütülen bir diğer çalışmada domino reaksiyonu yaklaşımıyla çözücüsüz ortamda ve 

tek kapta kinolin sentezi hedeflenmiştir. Kullanılan katalizörün iki şekilde etki edeceği 

ön görülmüştür. İlki disübstitüe anilin (38) ile sinnamaldehitin (39) kondenzasyonu ve 

ardından halka yapısının oluşmasını sağlamak, ikinci rolü ise aromatizasyonu 

sağlayarak hedef ürünün oluşmasını sağlamaktır. Anilin ile sinnamaldehitin molar 

miktarları 1,5:1 olarak belirlendiğinde en iyi verimlerin elde edildiği gözlenmiştir. 6 dk 

lık reaksiyon sonrası %95’lere varan verimlerle hedeflenen ürün olan kinolin türevi 

bileşik (40) elde edilmiştir. 

 

NH2R2

R1

O

R3

R4

N R3

R4R1

R2

K-10 MW

90 o C

R1 : H, CH3, CH3CH2, F, Cl. Br, OCH3
R2 : H, CH3, Cl
R3 : C6H5, 2-NO2-C6H4, 4-OCH3-C6H4, 4-NO2-C6H4
R4 : H, CH3

(38) (39) (40)

 
 
 
Farklı anilin türevleri ile yürütülen deneylerden elde edilen sonuçlar göstermiştir ki 

anilin halkasına bağlı güçlü elektron çekici gruplar halkanın aktifliğini azaltmakta ve 

verimi düşürmektedir (Török 2009).  

 
 
Gaz fazında yürütülen reaksiyonların sahip oluğu avantajların fark edilmesinin ardından 

bu alanda yürütülen çalışmalar ivme kazanmıştır. Özellikle heterojen katalizörlerin 

kullanımının katalizörün geri kazanımına imkan sağlaması ve mineral asitlerin 

kullanımı sırasında ortaya çıkan toksik atıkların oluşmaması bu yöntemin tercih 

edilmesinin en önemli sebeplerindendir. 

 
 
BEA katalizörün kullanıldığı gaz fazı reaksiyonlar ile 4- ve 2-metilkinolin bileşiklerinin 

sentezi gerçkleştirilmiştir. Azot atmosferi altında bulunan su, anilin, asetaldehit (4:4:1)  

gaz karışımı 450°C sıcaklıkta 4,5 saat boyunca katalizör üzerine gönderilerek reaksiyon 

sürdürülmüştür. Reaksiyon sonunda %90 toplam verimle 4-metilkinolin, 2-metilkinolin 
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ve kinolin bileşiklerinin BEA-F katalizörü varlığında flor ortamında elde edildiği 

belirlenmiştir. Reaksiyon sıcaklığı değiştirilerek tekrar edilen denemelerde yüksek 

sıcaklıkta yürütülen reaksiyonun anilin ile asetaldehitin imin oluşum mekanizması 

üzerinden yürüdüğü ve bunun sonucunda ise 4-metilkinolin ürününün baskın olarak 

ortamda oluştuğu rapor edilmiştir. Düşük sıcaklıklarda ise asetaldehitin kendi ile verdiği 

kondenzasyon reaksiyonu sonucu oluşan krotonaldehit bileşiğine Michael tipi katılma 

reaksiyonu üzerinden yürüyen mekanizma sonucu 2-metilkinolin bileşiğinin oluştuğu 

belirlenmiştir (Brosius 2006).  

 
 
Sonuç olarak, kinolin ve türevlerinin sentezi gliserinin başlangıç bileşiği olarak 

kullanıldığı reaksiyonların yanı sıra farklı alkil vinil ketonlar kullanılarak da 

gerçekleştirilebilmiştir. Asidik ortamda gliserinden akrolein oluşum basamağının 

kontrolsüz yürüdüğünün belirlenmesi üzerine farklı yaklaşımlar geliştirilerek sentez 

metodu modifiye edilmiştir.  Asetik asit modifikasyonunun yanı sıra farklı metal-zeolit 

kombinasyonları kullanılarak özellikle akrolein polimerizasyonunun engellenmesi ve 

verimlerin yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

 
 
2.2.4 Mikrodalga enerjisi kullanılarak organik sentez 

 
 
Tez kapsamında yürütülen çalışmalar mikrodalga enerjisi kullanılarak, laboratuvar tipi 

bir mikrodalga cihazında gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde mikrodalga cihazının çalışma 

prensibi ve sentezlerde kullanılmaları ile ilgili kısa bilgi verilmiştir. 

 

Mikrodalga enerjisi elektromagnetik bir ışımadır. Elektromagnetik spektrumda, infrared 

bölgesi ile radyo dalgaları arasında bulunan düşük enerjili ışımalardır. Mikrodalga 

fotonlarındaki enerji (0.037 kcal/mol) moleküldeki bağları koparmak için gerekli 

enerjiden (80-120 kcal/mol) çok düşüktür. Buradan da anlaşılacağı gibi mikrodalga 

ışınları bağların kopmasını sağlayacak yüksek enerjili ışımalar değildir. Molekülle 

etkileştiğinde kimyasal bir değişime yol açmazlar. 
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Şekil 2.5 Elektromagnetik spektrum 

 

Her molekülün mikrodalga ile ışınlandığında aynı derecede soğurma yapmadığı 

bilinmektedir.  Maddenin mikrodalga enerjisini soğurabilmesi için polar yapıda olması 

gerekir. Polar karaktere sahip bir molekül mikrodalga ile ışınlandığında molekülde 

titreşim ve dönme hareketleri meydana gelir.  

 
Madde üzerine gönderilen ışımanın yoğunluğunun fazla olması ve sürekli olarak bir 

madde üzerine gönderilmesi halinde belirli cisimlerin bu ışımayı soğurarak ısındığı 

gözlenmiştir. Mikrodalga ile ısıtma sırasında reaksiyon karışımının sıcaklığının 1 

saniyede 10 °C arttığı bilinmektedir.  

 
Klasik ısıtma yöntemlerinde genellikle ısıtma banyoları tercih edilmektedir. Söz konusu 

alışılmış ısıtma yöntemleriyle ısı, reaksiyon kabının duvarlarından reaksiyon ortamına 

iletilir. Reaksiyon kabının termal davranışına bağlı olarak cidarlarda yer yer fazla 

ısınmalar meydana gelmektedir. Bu durum yan ürünlerinin oluşmasına, oluşan ürünlerin 

bozunmasına, zaman ve enerji kaybına yol açmaktadır. Mikrodalga ısıtmasının en 

önemli avantajı, karışımdaki moleküllere direkt olarak etki etmesi ve daha homojen bir 

ısıtma sağlamasıdır. Bu nedenle yan ürün oluşumu azalacağı için, alışılmış ısıtma 

yöntemlerine oranla, mikrodalga ile %1-10 daha yüksek verimlerle hedeflenen 

bileşiklerin sentezleri gerçekleştirilmektedir.  
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                         Şekil 2.6 Klasik ısıtma ve Mikrodalga ısıtması 

                               

1986 yılında Gedye ve arkadaşlarının mikrodalga enerjisini kullanarak ilk organik 

sentezi gerçekleştirmelerinden bu yana, bu alanda yapılan çalışmalar sürekli bir artış 

göstermiştir.  

 
 
 
Mikrodalga ile sentez reaksiyonlarına ilginin artmasının en önemli sebepleri; 

 

�  Çevre dostu bir uygulama olması, 

�  Zaman ve enerji tasarrufu sağlaması, 

�  Kompleks sistemler gerektirmemesi, 

�  Hemen her türlü reaksiyon tipine uygulanabilir olmasıdır. 

 
 
İlk mikrodalga cihazı 1946 yılında bir mühendis olan Dr. Percey Spencer tarafından 

tesadüfen keşfedilmiştir. Keşfedildiği günden bu yana, gelişen teknoloji ile birlikte 

sürekli yeni mikrodalga cihazları üretilmiştir. Basit bir tanımlamayla bir mikrodalga 

cihazı aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. 

 
 
Mikrodalga cihazı; 

• güç kaynağı 

• magnetik alan yaratan bir magnetron  

• karıştırıcı  

• döner tabla  
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Mikrodalga enerjisi kullanılarak gerçekleştirilen reaksiyonlar literatürde oldukça geniş 

yer tutmaktadır. Bunlara örnek olarak; heterohalkalı bileşiklerin sentezi, çevrilme 

reaksiyonları, alkilleme reaksiyonları, polimerleştirme reaksiyonları, esterleşrme 

reaksiyonları, hidroliz reaksiyonları, sübstitüsyon reaksiyonları, perisiklik reaksiyonlar 

ve daha birçok farklı reaksiyon türüne örnek teşkil edebilecek çok farklı sentez, 

mikrodalga enerjisi kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. 

 
Bu bölümde literatürde yer alan mikrodalga ısıtması ile gerçekleştirilen organik sentez 

reaksiyonlarına yer verilmiştir.  

 
 
Pirimidin türevleri üzerinde Mojtahedi ve çalışma grubu tarafından yürütülen bir 

çalışmada, etil ß-ketoesterler (41) üre veya tiyoüre (42) ile çözücüsüz ortamda 

mikrodalga ışımasına maruz bırakılarak reaksiyona sokulmuş ve urasil veya tiyourasil 

(43) türevleri elde edilmiştir (Mojtahedi 2002). 

 

R

O

O

O

R'

H2N

O

NH2

MD

NH

NH

O

O

R

R'

(41)                                 (42)                                       (43)  
 

 

 

Da Camara ve grubu tarafından yapılan bir çalışmada p-krezol (44) ile krotonik asit (45) 

alüminyum klorür katalizörlüğünde, hem ısıtma banyosunda hem de mikrodalga ışıması 

altında reaksiyona sokulmuştur. Isıtma banyosunda yürütülen reaksiyon sonucu iki ürün 

birden (46 ve 47) elde edilirken, mikrodalga ile gerçekleştirilen reaksiyon sonucunda 

sadece halkalı ürünün (46) elde edildiği belirlenmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 
 
Bu bölümde; tez çalışmasında kullanılan materyal (cihazlar ve kimyasal maddeler) ve 

yöntem hakkında bilgi verilmiştir. 

 
 
3.1 Materyal  

 
 
3.1.1 Spektral analizler 

 

 

FTIR spektrumları, Perkin Elmer Spectrum 100 FTIR spektrometresi ile KBr pelleti 

hazırlanarak veya ATR kiti kullanılarak doğrudan alınmıştır.  

 
 
NMR spektrumları, Varian Mercury 400-400 MHz High Performance Digital FT-NMR 

spektrofotometresi kullanılarak CDCl3 veya DMSO-d6 çözücüleri içersinde alınmıştır. 

Tetrametilsilan iç standart olarak kullanılmıştır (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Merkez Laboratuvarı).  

 
 
GC-MS analizleri, Agilent Technologies 6890 N Network GC System gaz kromatografi 

ve Agilent Technologies 5975B VL MSD kütle spektrometresi kullanılarak yapılmıştır. 

 
 
Mikrodalga organik sentez çalışmalarında CEM Discovery S-Class (Single Mode) 

Mikrodalga Sentez Cihazı kullanılmıştır. 

 

HPLC analizleri, Essence HPLC Workstation ACE 5 C18 kolon kullanılarak 

yapılmıştır. 

 
Deneysel çalışmalarda kullanılan kimyasal maddelerden yukarıda verilenler dışında 

kalanları, firmalardan temin edildikleri şekilde (Aldrich, Fluka, Merk) doğrudan 

kullanılmıştır. 
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3.1.2 Kimyasal maddeler 

 
 
Piridin sentezine yönelik gerçekleştirilen reaksiyonlarda azot kaynağı olarak kullanılan 

amonyum tuzları ve hem piridin hem kinolin sentezinde başlangıç maddesi olarak 

kullanılan gliserin ticari olarak satın alınmıştır. Gliserin belirli aralıklarla vakum altında 

damıtılarak içerisindeki nemden kurtarılmıştır. 

 
Kinolin sentezinde kullanılan anilin, o-, m-, p-toluidin, p-anisidin ve nitrobenzen ticari 

olarak satın alınmıştır. Bu maddeler kullanılmadan önce vakum altında damıtma ve 

kristallendirme işlemleri ile nemden ve safsızlıklardan kurtarılmıştır. 

 
 
Deney sonrası ayırma saflaştırma işlemlerinde kullanılan diklormetan, etil alkol, etil 

asetat, kloroform, hekzan, metil alkol, petrol eteri gibi çözücüler damıtılarak 

kullanılmış; bazıları neme karşı korumak amacıyla 4A moleküler elek bulunan şişelerde 

muhafaza edilmiştir. 

 
 
Na2SO4 ise 150°C’deki etüv içerisinde iki saat boyunca tutularak nemi 

uzaklaştırıldıktan sonra kullanılmıştır.  

 
 
3.2 Yöntem  

 
 
Tez çalışması kapsamında heteroatom içeren tek ve iki halkalı yapılar olan piridin ve 

kinolin türevi bileşiklerin tek kapta ve mikrodalga enerjisi kullanılarak sentezlerinin 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  

 
 
Tezin ilk aşamasında piridin ve türevi bileşiklerinin mikrodalga enerjisinden 

yararlanılarak tek kapta sentezleri amaçlanmıştır. Bu doğrultuda gliserinin (2) asidik 

ortamda dehidratasyona uğraması sonucu karbonil bileşiği türevlerini oluşturduğu ve 

oluşan türlerin bir amonyak kaynağı bileşikle kondenzasyon reaksiyonu vererek 

halkalaşma ürününü oluşturduğu düşünülmektedir. Elde edilen halkalı dihidropiridin 

yapısının son basamakta mikrodalga enerjisi varlığında yükseltgenmesiyle piridin ve 
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türevi bileşiklerin (18, 19) sentezinin gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda 

farklı amonyum katalizörleri varlığında, değişik reaksiyon süreleri ve sıcaklıklar 

uygulanarak optimum koşulların belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 

 

OH

OH OH Asidik katalizör

MD
O

NH3

MD N N

(2) (12) (19) (18)  

 

 

İkinci aşamada ise; kinolin ve türevi bileşiklerin sentezi hedeflenmiştir. Piridin 

bileşiklerinin sentezinde olduğu gibi çıkış bileşiği olarak gliserin kullanılmıştır. 

Gliserinin (2) asidik ortamda dehidratasyonu sonucu oluştuğu düşünülen akrolein ile 

aromatik amin (29) bileşiğinin ilk aşamada, kondensasyon reaksiyonu verdiği 

düşünülmektedir. Ardından gerçekleşen halka kapanma reaksiyonu ile oluşan 1,4-

dihidrokinolinin ortamdaki yükseltgeme reaktifinin etkisiyle yükseltgenerek kinolinin 

(30) oluşturduğu düşünülmektedir. Bu sentez reaksiyonun en iyi verimlerle elde 

edilmesine yönelik farklı sıcaklıklarda ve reaksiyon sürelerinde denemelerin yapılması 

planlanmıştır. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tez kapsamında sentezlenen piridin ve kinolin türevlerinin kantitatif tayinlerinde HPLC 

analiz tekniğinden yararlanılmıştır.  

 
 
 

OH

OH

OH
NH2

MD

Asidik ortam

N

(2) (29) (30)



 

Piridin ve türevlerinin

belirlenen piridin ve 3

standart çözeltileri hazırlanmıştır. ACE 5 C18 kolon kullanılarak 

sistemleri denenmiş ancak en iyi ayrımın 

belirlenmiştir (Şekil 3.

6. dakikada gelen pikin ise 3

standart çözeltinin belirtilen koşullarda tek tek 

oluşturulmuştur (EK

metilpiridinin kantitatif tayinleri yapılabilmiştir.  

 

Şekil 3.1 Piridin ve 3

 
 
Benzer bir çalışma kinolin türevlerinin kantitatif analizi için yapılmıştır. Bu doğrultuda 

ilk olarak reaksiyon ortamındaki bileşenlerin kromatogramdaki yerlerinin belirlenmesi 

amacıyla bilinen derişimlerde kinolin, anilin ve nitrobenzen içeren karışım 

hazırlanmıştır. Farklı çözücü sistemleri denenerek bu üç bileşen için en iyi ayrımın 

gözlenmesi hedeflenmiştir. %22 MeOH ortamında karışımdaki bileşenlerin birbirinden 

ayrıldığı gözlenmiştir (Şekil 3.

dakikada, nitrobenzen 10.7 dakikada ve kinolin 17.9 dakikada gözlenmiştir. 100

ppm arasında değişen derişimlerde hazırlanan standart çözeltiler ile tekrarlanabilir 

sonuçların elde edilmesinin ardından kantitatif analiz yapılabilmesi amacıyla bir 
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Piridin ve türevlerinin kantitatif tayininde ilk olarak ortamda baskın olarak oluştuğu 

belirlenen piridin ve 3-metilpiridinin 200-1800 ppm aralığında değişen derişimlerde 

standart çözeltileri hazırlanmıştır. ACE 5 C18 kolon kullanılarak 

sistemleri denenmiş ancak en iyi ayrımın %30 MeOH çözücü ortamında 

belirlenmiştir (Şekil 3.1). Buna göre kromatogramda 2.5 dakikada gelen pikin piridine 

. dakikada gelen pikin ise 3-metilpiridine ait olduğu belirlenmesinin ardından her bir 

standart çözeltinin belirtilen koşullarda tek tek analizi yapılmış ve 

(EK 1). Bu şekilde derişimi bilinmeyen numunedeki piridin ve 3

metilpiridinin kantitatif tayinleri yapılabilmiştir.   

 

1 Piridin ve 3-metilpiridin standartlarına ait HPLC 

enzer bir çalışma kinolin türevlerinin kantitatif analizi için yapılmıştır. Bu doğrultuda 

ilk olarak reaksiyon ortamındaki bileşenlerin kromatogramdaki yerlerinin belirlenmesi 

amacıyla bilinen derişimlerde kinolin, anilin ve nitrobenzen içeren karışım 

rlanmıştır. Farklı çözücü sistemleri denenerek bu üç bileşen için en iyi ayrımın 

gözlenmesi hedeflenmiştir. %22 MeOH ortamında karışımdaki bileşenlerin birbirinden 

rıldığı gözlenmiştir (Şekil 3.2). Standart çözeltiye ait kromatogramda anilin 3.3 

, nitrobenzen 10.7 dakikada ve kinolin 17.9 dakikada gözlenmiştir. 100

ppm arasında değişen derişimlerde hazırlanan standart çözeltiler ile tekrarlanabilir 

sonuçların elde edilmesinin ardından kantitatif analiz yapılabilmesi amacıyla bir 

ilk olarak ortamda baskın olarak oluştuğu 

1800 ppm aralığında değişen derişimlerde 

standart çözeltileri hazırlanmıştır. ACE 5 C18 kolon kullanılarak farklı çözücü 

çözücü ortamında elde edildiği 

dakikada gelen pikin piridine 

metilpiridine ait olduğu belirlenmesinin ardından her bir 

analizi yapılmış ve bir korelasyon eğrisi 

. Bu şekilde derişimi bilinmeyen numunedeki piridin ve 3-

 

metilpiridin standartlarına ait HPLC kromatogramı 

enzer bir çalışma kinolin türevlerinin kantitatif analizi için yapılmıştır. Bu doğrultuda 

ilk olarak reaksiyon ortamındaki bileşenlerin kromatogramdaki yerlerinin belirlenmesi 

amacıyla bilinen derişimlerde kinolin, anilin ve nitrobenzen içeren karışım 

rlanmıştır. Farklı çözücü sistemleri denenerek bu üç bileşen için en iyi ayrımın 

gözlenmesi hedeflenmiştir. %22 MeOH ortamında karışımdaki bileşenlerin birbirinden 

2). Standart çözeltiye ait kromatogramda anilin 3.3 

, nitrobenzen 10.7 dakikada ve kinolin 17.9 dakikada gözlenmiştir. 100-1000 

ppm arasında değişen derişimlerde hazırlanan standart çözeltiler ile tekrarlanabilir 

sonuçların elde edilmesinin ardından kantitatif analiz yapılabilmesi amacıyla bir 
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korelasyon eğrisi çizilmiştir (EK 2). Derişimi belirlenecek numunelerin her biri %22 

MeOH çözücü karışımında analiz edilmiştir. Her bir numuneye ait kromatogramda 

ortamda bulunan anilin, nitrobenzen ve kinolinin beklenildiği şekilde referansa ait 

spektrumda gözlenen dakikalarda geldiği belirlenmiştir. Pik alanlarının hesaplanmasının 

ardından korelasyon eğrisi yardımıyla derişimi bilinmeyen numuneler içerisindeki 

kinolin miktarı tayin edilebilmiştir. 

 
 

 

Şekil 3.2 Anilin, kinolin ve nitrobenzene ait HPLC kromatogramı 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 
 
Bu bölümde; materyal ve yöntem kısmında bahsedilen heteroatom içeren tek ve iki 

halkalı piridin ve kinolin türevi bileşiklerin sentezi ile ilgili planlanan çalışmalara ait 

araştırma bulgularına yer verilmiş ve sonuçlar iki ana başlık altında verilmiştir. 

 
 
4.1 Piridin Türevlerinin Sentezi 

 
 
Tez çalışması kapsamında ilk olarak piridin ve türevlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. 

Başlangıç maddesi olarak organik bir madde olan gliserinin kullanıldığı reaksiyonlarda 

farklı inorganik amonyum katalizörleri kullanılarak optimum koşullar belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 
 
Amonyak kaynağı olarak kullanılacak reaktiflerin seçiminde dikkat edilmesi gereken en 

önemli parametreler reaktifin mikrodalga enerjisini absorblayabilecek polar bir 

karaktere sahip olması ve bu ışınlara maruz kaldığında herhangi bir patlama riskinin 

bulunmamasıdır. Bu amaçla ilk olarak reaksiyonlarda kullanılacak olan reaktifler 

mikrodalga ışınlarına tabi tutularak davranışları incelenmiştir. Piridin halkasının sentezi 

için amonyak kaynağı olarak kullanılan reaktifler çizelge 4.1’de yer almaktadır. 

 
 

Çizelge 4.1 Amonyum reaktifleri 

 

Katalizör 

Bozunma sıcaklığı 

(d) / Erime 

sıcaklığı (mp) 

(NH4)2HPO4 155 ºC (d) 

NH4H2PO4 190 ºC (d) 

(NH4)2SO4 235 ºC (d) 

NH4Cl 340 ºC (mp) 

H2NNH2.H2SO4 265 ºC (d) 

NH2OH.HCl 155o -157o C (mp) 
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Silika sülfürik asit sentezi 

 

 

İçerisinde 5-6 ml CH2Cl2 bulunan iki ağızlı 50 mL’lik bir balona 1g silikajel (47) 

konularak katı fazdaki maddenin çözücü içerisinde homojen dağılması için bir süre 

karıştırıldı. Karışım üzerine oda sıcaklığında klorsülfonik asit (0,22 mL; 0,388 g; 1,738 

g/mol) damla damla ilave edildi. Reaksiyonun başladığı ilk damlanın damlatılmasıyla 

birlikte HCl buharları çıkışının gözlemlenmesiyle anlaşılmıştır. Oda sıcaklığında 30 dk 

karıştırıldıktan sonra silika sülfürik asidin (48) CH2Cl2 çözeltisi behere alınıp çözücüsü 

uzaklaştırıldı. 1,7 g beyaz katı ürün elde edildi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Amonyum hidrojen fosfat reaktifi kullanılarak piridin türevlerinin sentezi 

 

Piridin ve türevi bileşiklerin sentezi için denenen ilk katalizör (NH4)2HPO4 olmuştur. 

Gliserin, mikrodalga cihazının 35 mL’ lik reaksiyon kabına konuldu ve üzerine havanda 

öğütülüp toz haline getirilmiş (NH4)2HPO4 reaktifi ilave edildi. Elde edilen heterojen 

karışımın tamamen karışması sağlandı. Mikrodalga cihazı içerisine yerleştirilen numune 

kapalı sistemde reaksiyon koşullarının belirlenmesi amacıyla farklı sıcaklık ve sürelerde 

mikrodalga ışınlarına tabi tutulmuştur. Reaksiyon sonunda elde edilen karışım üzerine 

az miktar saf su ilave edilerek çözünmesi sağlandı. Ardından NaOH çözeltisi ile 

muamele edilerek ürünün fosfat tuzu yapısından kurtarılmasını sağlamak amacıyla 

pH’sı 11’e çekildi. Elde edilen bazik karışım ayırma hunisine alınarak kloroform ile 

ekstrakte edildi. Organik faz susuz Na2SO4 üzerinde kurutuldu. Kloroformun döner 

buharlaştırıcıda uzaklaştırılmasıyla ürün karışımı elde edildi. Piridin ve türevlerinin 

sentezinde en uygun koşulların belirlenmesi için farklı sıcaklıklarda ve değişik 

reaksiyon sürelerinde birçok deneme gerçekleştirildi. 
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Reaksiyon sonrası elde edilen karışımın GC-MS analizi sonucunda reaksiyon ortamında 

piridin, 3-metilpiridin, etilpiridin ve etil,metilpiridin bileşiklerinin oluştuğu belirlenmiş 

benzer çalışmalardaki ürün takibi ve kantitatif analizler HPLC ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 
Şekil 4.1 Piridin türevlerine ait kütle spektrumu 
 
 
(A) Piridinin kütle spektrumu m/e: 79 (16) (M+, C5H6N, m.k.: 79), 52 (100), 26 (10). 

(B) 3-Metilpiridinin kütle spektrumu m/e: 93 (15) (M+, C6H7N, m.k.: 93), 78 (10), 66 

(100), 51 (16), 39 (73), 28 (21). 

(C) Etilpiridinin kütle spektrumu m/e: 107 (M+, C7H9N, m.k.: 107), 92 (100), 79 (18), 

65 (31), 51 (14), 39 (19), 27 (6). 

(D) Etil, metilpiridinin kütle spektrumu m/e: 122 (M+, C8H11N, m.k.: 122), 107 (4), 92 

(1), 81 (17), 66 (2), 54 (10), 42 (100), 27 (7). 

 
 

Asidik ortamda gliserinin dehidratasyon veriminin arttığı yapılan literatür araştırmaları 

ile belirlenmiştir. Bunun üzerine ortam asitliğini artırmak için silika sülfürik asit 

kullanılmıştır. Tek kapta yürütülen reaksiyonda gliserin (0,55g; 5,9 mmol) 35 mL’lik 

mikrodalga tüpü içine alınmış ve üzerine havanda öğütülen (NH4)2HPO4 reaktifi (0,82 

g; 6,2 mmol) ile silika sülfürik asit (SSA) (0,1g) ilave edilerek iyice karışması 

sağlanmıştır. 270°C sıcaklıkta 30 dk yürütülen reaksiyon sonrası elde edilen karışım az 

miktar su ile çözülüp NaOH çözeltisi ile pH’sı 11’e çekilmiştir. Kloroform ile ekstrakte 

edilen madde Na2SO4 üzerinde kurutulduktan sonra çözücüsü döner buharlaştırıcıda 
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uzaklaştırılarak ürün karışımı elde edilmiştir. Reaksiyon sonrası yapılan GC-MS 

analizinde ortamda dört ürünün oluştuğu belirlenmiştir. 

 
 
Verim: 0,057 g  

 
 
Gliserin madde miktarı 2 katına çıkarılarak yürütülen reaksiyonlarla ürün veriminin 

artırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda gliserin (0,51g; 5,5mmol) mikrodalga tüpü 

içine alınmış ve üzerine (NH4)2HPO4 (0,36g; 2,7mmol) ilave edilmiştir. Elde edilen 

karışım 250°C sıcaklıkta 20 dakika boyunca mikrodalga enerjisi ile ısıtılmıştır. 

Reaksiyon sonrası elde edilen karışım az miktar saf su ile muamele edildikten sonra pH 

değeri 11’e çekilmiştir. Kloroform ile ekstrakte edilen madde Na2SO4 üzerinde 

kurutulduktan sonra çözücüsü döner buharlaştırıcıda uzaklaştırılmış ve ürün karışımı 

elde edilmiştir.  

 
 
Verim: 0,012 g   

 
 
Amonyum dihidrojen fosfat reaktifi kullanılarak piridin türevlerinin sentezi 

 

Gliserin (0,59 g; 6,4 mmol) 35 mL’lik mikrodalga tüpü içerisine alındıktan sonra 

üzerine NH4H2PO4 (0,888g; 7,7mmol) ilave edilmiştir. Tamamen karışması sağlanan 

madde 250°C sıcaklıkta 20 dk süreyle mikrodalga ile ışınlanmıştır. Reaksiyon sonrası 

elde edilen karışım daha önceki sentezde belirtilen işlemlere tabi tutulmuştur. 

Reaksiyon sonrası yapılan GC-MS analizinde ortamda dört ürünün de oluştuğu 

belirlenmiştir. 

 
 
Verim: 0,013 g   
 
 
Reaksiyon veriminin istenilen değerlerde olmaması üzerine bu kez gliserin madde 

miktarı 2 katına çıkarılarak yukarıda belirtilen işlemler uygulanmıştır. Elde edilen ürün 

karışımının GC-MS analizi yapılmıştır. Kromatogram incelendiğinde dört ürünün de 

oluştuğu belirlenmiştir. 
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NH4H2PO4 ile yürütülen çalışmalarda benzer şekilde polimerik oluşumların gözlenmesi 

ve verimlerin düşük çıkması üzerine gliserinin farklı derişimlerde hazırlanan sulu 

çözeltileri ile çalışılmıştır. %20-95 arasında değişen derişimlerde hazırlanan gliserin 

çözeltisi NH4H2PO4 ile farklı sıcaklıklarda reaksiyona sokulmuştur. Deney sonrası 

işlemler daha önce belirtilen şekilde uygulanmıştır. Ancak deney sonrası elde edilen 

ürün verimleri beklenenin altında kalmıştır. 

 
 
Amonyum klorür reaktifi kullanılarak piridin türevlerinin sentezi 

 

Piridin ve türevi bileşiklerin sentezi için kullanılan reaktiflerden bir diğeri NH4Cl’dür. 

35 mL’lik mikrodalga tüpü içerisine alınan reaktif üzerine gliserin ilave edilerek iyice 

karışmaları sağlanmıştır. Karışım, farklı sıcaklık ve reaksiyon sürelerinde mikrodalga 

ile ışınlanmıştır. Reaksiyon sonrası elde edilen karışım az miktar su ile çözülmüş ve 

NaOH çözeltisi ile pH’sı 11 değerine çekilmiştir. Sulu faz kloroform ile ekstrakte 

edilerek madde organik faza alınmıştır. Na2SO4 üzerinde kurutma işleminin ardından 

çözücü döner buharlaştırıcıda uzaklaştırılmış ve ürün elde edilmiştir. Deney sonrası 

yapılan GC-MS analizinde kromatogramda baskın olarak etilpiridin ve 

etil,metilpiridinin oluştuğu belirlenmiştir. 

 
 
Etilpiridinin kütle spektrumu m/e: 108 (M+, C7H9N, m.k.: 108), 93 (4), 79 (22), 67 (7), 

51 (7), 42 (100), 28 (18). 

Etil, metilpiridinin kütle spektrumu m/e: 122 (M+, C8H11N, m.k.: 122), 108 (3), 93 (1), 

81 (21), 66 (3), 54 (11), 42 (100), 27 (8). 

 
 
Gliserin (0,51 g; 5,5 mmol) ve amonyum klorür (0,29 g; 5,4 mmol) yukarda belirtilen 

şekilde mikrodalga tüpü içerisine alındıktan sonra ortam asitliğini artırmak amacıyla 

karışım içerisine 0,1g silika sülfürik asit (SSA) ilave edilmiştir. Reaksiyon 270°C 

sıcaklıkta 30 dk boyunca devam ettirilmiştir. Süre sonunda elde edilen karışım daha 

önce belirtilen deney sonrası işlemler uygulanarak organik faza alınmış ve Na2SO4 

üzerinde kurutulduktan sonra çözücüsü uzaklaştırılmış ürün karışımı elde edilmiştir. 

 
 
Verim:  0,037g 
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Ürün veriminin yükseltilmesi amacıyla amonyum klorür katalizörüne karşılık, gliserin 

madde miktarı iki katına çıkarılmıştır. Bu doğrultuda gliserin (0,59g; 6,4mmol) ile 

amonyum klorür reaktifi (0,17g; 3,2mmol) 35 mL’lik reaksiyon tüpü içerisine alınarak 

250°C sıcaklıkta 20 dk boyunca mikrodalga ile ışınlanmıştır. Reaksiyon süresi 

tamamlandıktan sonra ürün daha önce belirtildiği şekilde organik faza alınmış ve 

kurutucu üzerinde bekletildikten sonra çözücü uzaklaştırılmıştır. Reaksiyon sonrası 

yapılan GC-MS analizinde üç ürünün ortamda oluştuğu belirlenmiştir. 

 
 
Verim: 0,09g  

 
 
Amonyum klorür kullanılarak gerçekleştirilen reaksiyonlarda benzer şekilde polimerik 

maddelerin oluştuğu gözlenmiştir. Bunun üzerine gliserinin farklı derişimlerdeki sulu 

çözeltileri ile belirlenen sıcaklıklarda denemeler yapılmıştır. Reaksiyon sonrası elde 

edilen karışım, yukarda daha önce belirtilen şekilde organik faza alınmıştır. Kurutma ve 

çözücünün uzaklaştırılması işlemlerinin ardından ürün elde edilmiştir.  

 
 
Amonyum sülfat katalizörü ile piridin türevlerinin sentezi 

 

Tez kapsamında piridin ve türevi bileşiklerinin sentezinde kullanılan reaktiflerden bir 

diğeri (NH4)2SO4 bileşiğidir. Gliserinin başlangıç maddesi olarak kullanıldığı 

reaksiyonlar farklı sıcaklıklarda ve reaksiyon sürelerinde yürütülmüştür. Reaksiyon 

sonrası elde edilen karışım daha önce belirtilen işlemlerden geçirilerek ürün karışımı 

beklenildiği şekilde elde edilebilmiştir.  

 
 
Ortam asitliğinin yeterli gelmediği düşüncesiyle SSA varlığında benzer denemeler 

yapılmıştır. Gliserin (0,53 g) mikrodalga tüpü içine alındaktan sonra (NH4)2SO4 reaktifi 

(0,80 g) ve SSA (0,1 g) tüp içerisine ilave edilmiştir. Heterojen karışımın tamamen 

karışması sağlandıktan sonra farklı sıcaklılarda ve sürelerde mikrodalga ile ısıtılmıştır. 

Reaksiyon sonrası elde edilen karışım az miktar su ile çözüldükten sonra NaOH 

çözeltisi ile pH ayarlaması yapılmış ve pH 11’e çekilmiştir. Elde edilen bazik çözelti 

kloroformla muamele edilerek maddenin organik faza alınması sağlanmıştır. Kurutucu 

üzerinde bekletildikten sonra döner buharlaştırıcı ile çözücü uzaklaştırılmıştır. Elde 
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edilen ham ürünün GC-MS kromatogramında piridin ve türevi bileşiklerin oluştuğu 

belirlenmiş, farklı reaksiyon parametrelerinde yürütülen deneylerdeki ürün takibi ve 

kantitatif analiz HPLC ile gerçekleştirilmiştir. 

 
 
Ortam asitliğini artırmak amacıyla kullanılan bir diğer katalizör ise KHSO4 bileşiğidir. 

Mikrodalga tüpü içerisine alınan gliserin ve (NH4)2SO4 reaktifi üzerine KHSO4 ilave 

edilmiştir. Elde edilen heterojen karışım reaksiyon parametreleri değiştirilerek tek kapta 

mikrodalga enerjisine tabi tutulmuştur. Reaksiyon sonrası elde edilen karışım daha önce 

belirtilen işlemlerden geçirilerek ürün karışımı izole edilmiştir. Yapılan GC-MS analizi 

ile ortamda bulunan piridin türevi bileşikler belirlenmiştir. Hazırlanan korelasyon eğrisi 

yardımıyla ürünlerin miktarsal tayinleri HPLC ile yapılmıştır. 

  
 
(NH4)2SO4 reaktifi kullanılarak yürütülen deneylere polimerizasyonun eşlik ettiği 

belirlenmiştir. Bunun üzerine gliserinin %20-95 arasında değişen derişimlerde 

hazırlanan sulu çözeltileri  (NH4)2SO4 varlığında farklı deney koşullarında reaksiyona 

sokulmuştur.  Reaksiyon sonrası elde edilen karışım daha önce belirtilen işlemlere tabi 

tutularak maddenin organik faza alınması sağlanmıştır. Na2SO4 üzerinde kurutulan 

maddenin çözücüsü döner buharlaştırıcı yardımıyla uzaklaştırılarak ham ürün elde 

edilmiştir. 

 
 
Hidrazin sülfat reaktifi ile piridin türevlerinin sentezi 

 

Piridin halkasının oluşturulmasında azot kaynağı olarak kullanılan inorganik tuzlardan 

bir diğeri H2N-NH2.H2SO4 bileşiğidir. Gliserin 35mL’lik tüp içine alınarak ve üzerine 

hidrazin sülfat reaktifi ilave edilmiştir. Heterojen karışım farklı sıcaklıklarda ve 

sürelerde mikrodalga enerjisi kullanılarak reaksiyona sokulmuştur. Reaksiyon sonrası 

elde edilen karışım bir miktar saf su ile çözüldükten sonra NaOH çözeltisi kullanılarak 

pH değeri 11’e çekilmiştir. Bazik çözelti kloroformla ekstrakte edilerek maddenin 

organik faza alınması sağlanmıştır. Na2SO4 üzerinde kurutulduktan sonra çözücü döner 

buharlaştırıcı yardımıyla uzaklaştırılmıştır. Ürün karışımının analizi GC-MS ile 

yapılmış ve piridin, 3-metilpiridin, etilpiridin ve etil,metilpiridinin oluştuğu 

gözlenmiştir. 
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Reaksiyon sonrası mikrodalga tüpü içerisinde polimerik maddelerin meydana geldiği 

gözlenmiştir. Bunun üzerine farklı derişimlerde hazırlanan gliserin çözeltileri hidrazin 

sülfat ile muamele edilmiştir. Reaksiyon sonrası elde edilen karışım yukarda belirtilen 

işlemlerden geçirilmiş ve ürün izole edilmiştir.  

 
 
Hidroksilamin hidroklorür reaktifi ile piridin türevlerinin sentezi 
 

Piridin halkasının oluşturulması amacıyla son olarak NH2OH.HCl reaktifi 

kullanılmıştır. Mikrodalga tüpü içerisine alınan gliserin üzerine uygun miktarda reaktif 

ilave edilmiştir. Heterojen karışım reaktif davranışı göz önünde bulundurularak değişik 

sıcaklıklarda ve sürelerde farklı denemeler yürütülmüştür. Reaksiyon sonrası elde edilen 

karışımlar daha önce belirtilen işlemlerden geçirilerek organik faza alınmıştır. Organik 

faz Na2SO4 ile kurutulmuş ve çözücüsü uçurulduktan sonra ürün elde edilmiştir. Ham 

ürünün GC-MS analizi yapılarak ortamdaki ürün dağılımı belirlenmiştir. 

 
 
4.2 Kinolin ve Türevlerinin Sentezi 

 
 
Tez kapsamında sentezi hedeflenen diğer bileşik sınıfı kinolin ve türevleridir. Tezin bu 

bölümünde yürütülen çalışmalarda gliserinin aromatik aminler ile reaksiyonlarına ait 

sonuçlara yer verilmiştir. Literatür taraması sonucunda kinolinin Skraup yöntemi baz 

alınarak sentezlendiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda klasik Skraup yöntemi mikrodalga 

koşullarına uygun şekilde modifiye edilerek denemeler yapılmıştır. 

 
 
4.2.1 Kinolin sentezi 

 
 
Kinolin halkasının sentezi için iki ayrı yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan ilki Skraup 

yöntemi esas alınarak uygun bir yükseltgeme reaktifi varlığında kinolin halkasının 

doğrudan oluşturulmasıdır. Diğer yöntemde ise kinolin halkası iki kademede 

sentezlenmektedir. Sentez reaksiyonlarının detaylarına aşağıda yer verilmiştir.  

 
 
Kinolin halkasının doğrudan sentezine imkan sağlayan yöntem Skraup metodunun 

mikrodalga reaksiyonuna uygulanmış şeklidir. Buna göre; mikrodalga tüpü içerisine 
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sırasıyla anilin (1 mol), nitro benzen (2 mol), gliserin ve asetik asit (2,6 mol) ilave 

edilerek tamamen karışması sağlanmıştır. Ardından H2SO4 (2,5 mol) tüpteki karışım 

içerisine damla damla ilave edilmesiyle birlikte reaksiyon karışımının ısındığı 

gözlenmiştir. Çok açık sarı renkte elde edilen karışım mikrodalga ışıması ile farklı 

sürelerde ve sıcaklıklarda reaksiyona sokulmuştur. Reaksiyon sonrası tüpteki karışımın 

renginin koyulaştığı gözlenmiştir. Koyu renkli karışım az miktar su ile seyreltilerek 

%50’lik NaOH çözeltisi ile karışımın pH’sı 11’e çekilmiştir. Bazik hale getirilen çözelti 

kloroform ile ekstrakte edilerek organik faz Na2SO4 üzerinde kurutulmuştur. Döner 

buharlaştırıcı yardımıyla çözücüsü uzaklaştırılan madde kolon kromatografi tekniği 

kullanılarak saflaştırılmıştır.  

 
 
Kinolin halkasının sentezine yönelik yürütülen çalışmalarda en iyi sonuç; 4 mol gliserin 

kullanılarak 200°C sıcaklıkta gerçekleştirilen deney sonucunda elde edilmiştir. Buna 

göre 35 mL’lik reaksiyon tüpü içerisine sırasıyla anilin (0,5 g; 5,3 mmol), nitrobenzen 

(2 mol; 1,1 mL), gliserin (1,98 g; 0,02 mol) ve asetik asit (2,6 mol; 0,8 mL) ilave edilip 

iyice karışması sağlanmıştır. Bu karışım üzerine en son H2SO4 (2,5 mol; 0,72 ml) damla 

damla ilave edilmiştir. Elde edilen açık sarı renkli karışım 200°C sıcaklıkta 15 dk 

süreyle mikrodalga ile ışınlanmıştır. Reaksiyon sonrası elde edilen koyu renkli karışım 

%50’lik NaOH çözeltisi ile muamele edilerek pH’sı 11’e çekilmiştir. Kloroform ile 

organik faza alınan ürün Na2SO4 ile kurutulup çözücü döner buharlaştırıcıda 

uzaklaştırılmıştır. Elde edilen ham ürün kolon kromatografi tekniği kullanılarak 

hekzan:etil asetat çözücü sisteminde saf kinolin elde edilmiştir.  

 

Verim: 0,356 g (%51) 

 
 
1H- NMR Spektrumu (CDCl3), δH/ppm: 7,2 (ii, J= 8 Hz, 8 Hz, 1H, Hb), 7,4 (üi, J= 8 Hz, 

1 Hz, 1 H, He), 7,6 (üi, J= 8 Hz, 1 Hz, 1H, Hf), 7,7 (ii, J= 10 Hz, 1H, Hd), 8,1 (ç, 2H, Hg 

ve Hc), 8,8 (ii, J= 8 Hz, 2 Hz, 1H, Ha). 

 
 
IR Spektrumu (ATR), νmax/cm 

-1: 3057, 3037 (oş, aromatik C-H gerilmeleri), 1620 (oş, 

konjuge C=N gerilmesi), 1596, 1570, 1500 (oş, aromatik C=C gerilmeleri), 1118, 1033, 

738.  
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Kütle spektrumu m/e : 129 (18) (M+, C9H7N, m.k.: 129), 102 (100), 76 (33), 63 (13), 51 

(32), 39 (7), 28(2). 

 
 
1,4-Dihidrokinolin sentezine yönelik çalışmalarda mikrodalga tüpü içerisine sırasıyla 

anilin (0,5 g; 5,3 mmol), gliserin (1,30 g; 14 mmol) ve asetik asit (2 mol; 0,62 mL) ilave 

edilip iyice karışması sağlanmıştır. Bu karışım üzerine en son H2SO4 (2,5 mol; 0,71 

mL) damla damla ilave edilerek elde edilen açık sarı renkli karışımın 200°C sıcaklıkta 

20 dk süreyle mikrodalga enerjisi altında reaksiyona sokulmuştur. Reaksiyon sonrası 

elde edilen koyu renkli karışım %50’lik NaOH çözeltisi ile muamele edilerek pH’sı 

11’e çekilmiş ve bu şekilde ürünün tuz yapısından kurtarılması sağlanmıştır. Kloroform 

ile organik faza alınan ürün Na2SO4 ile kurutulup çözücü döner buharlaştırıcıda 

uzaklaştırılmıştır. Elde edilen ham ürün kolon kromatografi tekniği kullanılarak 

hekzan:etil asetat çözücü sisteminde izole edilebilmiştir. 

 
 
Verim: 0,257 g ( %36) 
 
 
IR Spektrumu (ATR), νmax/cm 

-1: 3318 (z, N-H gerilmesi), 3056, 3037 (oş, aromatik C-

H gerilmeleri), 2949, 2930 (z, alifatik C-H gerilmeleri), 1620 (oş, konjuge C=N 

gerilmesi), 1596, 1570, 1500 (oş, aromatik C=C gerilmeleri), 1432, 1371 (oş, alifatik C-

H düzlem içi simetrik eğilmeleri), 1118, 806, 739.  

 
 
Kütle spektrumu m/e : 132 (18) (M+, C9H7N, m.k.: 129), 117 (100), 104 (35), 65 (25), 

47 (35), 28(7). 
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4.2.2 Metilkinolinlerin sentezi 

 
 
Kinolinler için genel sentez yöntemine uygun olarak o-, m- ve p-toluidin bileşikleri 4 

mol gliserin ile 200°C sıcaklıkta 20 dakika boyunca mikrodalga ışıması altında 

reaksiyona sokulmuştur. Reaksiyon sonunda metilkinolin bileşikleri tatmin edici 

verimlerle sentezlenmiştir.  

 
 

 
 

Gliserin 
(g)    

Sıcaklık         
(°C) 

Reaksiyon 
Süresi    
 (dk) 

Ürün 
verimi    
(%) 

p-Toluidin 

(g) 
0,2 0,687 200 20 87 

o-Toluidin 

(g) 
0,2 0,687 200 20 65 

m-Toluidin 

(g) 
0,2 0,687 200 20 57 

 
 
 
6-Metilkinolinin 1H- NMR Spektrumu (CDCl3), δH/ppm: 8,8 (ii, J= 7 Hz, 1H, Hb), 8,0 (i, 

J= 9 Hz, 1 H, Hg), 7,9 (i, J= 9 Hz, 1 H, Hd), 7,5 (t, 1H, He), 7,5 (ii, J= 9 Hz, J=9 Hz, 1H, 

Hf), 7,3 (d, J=4 Hz, 1 H, Hc), 2,53 (t, 3H, Ha). 

 
 
6-Metilkinolinin IR Spektrumu (ATR), νmax/cm 

-1: 3015 (oş, aromatik C-H gerilmeleri), 

2921 (z, alifatik C-H gerilmeleri), 1595, 1524 (oş, kondense sistemlerde aromatik C=C 

gerilmeleri), 1373, 1346 (ş, düzlem içi simetrik C-H eğilmesi ), 1119, 828 (çş, 2 komşu 

H), 796,705, 615.  

 
 
6-Metilkinolinin kütle spektrumu m/e : 143 (M+, C10H9N, m.k.: 143), 128 (4), 115 

(100), 102(4), 89 (40), 63 (33), 51 (15), 39 (15). 
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7-Metilkinolinin 1H- NMR Spektrumu (CDCl3), δH/ppm: 8,88 (ii, J= 5 Hz, 1H, Hb’), 

8,84 (ii, J= 5 Hz, 1H, Hb), 8,4 (t, 1 H, Hg), 8,2 (ii, J=10 Hz, 1 H, Hg’), 8,0 (ii, J=10 Hz, 1 

H, Hd), 7,9 (i, J= 10 Hz, 1H, Hd’), 7,6 (i, J= 10 Hz, 1H, He), 7,5 (ii, J= 8 Hz, 1H, Hf), 7,4 

(d, J= 5 Hz, 1H, Hf’), 7,3 (ii, J= 8 Hz, 1H, He’), 7,3 (d, J= 5 Hz, 2H, Hc, Hc’), 2,6 (t, 3H, 

Ha), 2,5 (t, 3H, Ha’). 

 
 
7-Metilkinolinin IR Spektrumu (ATR), νmax/cm 

-1: 3047 (oş, aromatik C-H gerilmeleri), 

2973, 2947, 2918 (z, alifatik C-H gerilmeleri), 1626, 1596 (oş, kondense sistemlerde 

aromatik C=C gerilmeleri), 1459, 1361 (ş, düzlem içi simetrik C-H eğilmesi ), 1120, 

1037, 831 (çş, 2 komşu H), 804,784, 639.  

 
 
7-Metilkinolin kütle spektrumu m/e : 143 (M+, C10H9N, m.k.: 143), 128 (4), 115 (100), 

102(4), 89 (36), 70 (15), 63 (28), 51 (15), 39 (13), 27 (2). 

 
 
8-Metilkinolinin 1H- NMR Spektrumu (CDCl3), δH/ppm: 8,9 (ii, J= 6 Hz, 1H, Hb), 8,1 

(ii, J= 9 Hz, 1 H, He), 7,6 (i, J= 9 Hz, 1H, Hd), 7,5 (ii, J= 9 Hz, 1H, Hg), 7,4 (ü, J= 7 Hz, 

1H, Hf), 7,3 (d, J= 4 Hz, 1H, Hc), 2,8 (t, 3H, Ha). 

 
 
8-Metilkinolinin IR Spektrumu (ATR), νmax/cm 

-1: 3040 (z, aromatik C-H gerilmeleri), 

2965, 2954, 2924 (z, alifatik C-H gerilmeleri), 1616, 1594 (oş, kondense sistemlerde 

aromatik C=C gerilmeleri), 1498, 1372, 1314 (ş, düzlem içi simetrik C-H eğilmesi ), 

1166, 1073, 820 (çş, 2 komşu H), 787.  

 
 
8-Metilkinolinin kütle spektrumu m/e : 143 (M+, C10H9N, m.k.: 143), 128 (4), 115 

(100), 104 (4), 89 (38), 78 (4), 63 (31), 51 (15), 39 (14), 28 (3). 
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4.2.3 6-Metoksikinolinlerin sentezi 

 
 
Kinolin halkası için genel sentez yöntemine uygun olarak 6-metoksikinolin sentezi 

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda 35 ml’lik mikrodalga tüpü içerisine 6-metoksianilin 

(0,23 g; 1,94 mmol), nitrobenzen (2 eşd; 0,39 ml), gliserin (0,714 g; 7,7 mmol), asetik 

asit (2,6 eşd; 0,29 ml) ve en son H2SO4 (2,5 eşd; 0,25 ml) ilave edilmiştir. Açık renkte 

olduğu gözlenen karışım 200°C sıcaklıkta 15 dk mikrodalga ile ısıtılmıştır. Reaksiyon 

sonrası elde edilen koyu renkli karışım yukarda belirtilen işlemerden geçirildikten sonra 

6-metoksikinolin kolon kromatografi tekniği kullanılarak saflaştırılmıştır. 

 

Verim: 0,18 g (%58) 

 
 
1H- NMR Spektrumu (CDCl3), δH/ppm: 8,7 (ii, J= 8 Hz, 1H, Hb), 8,0 (pç, J= 8 Hz, 2 H, 

Hd, Hg), 7,3 (pç, J= 8 Hz, 3 Hz, 2H, Hc, Hf), 7,0 (i, J= 3 Hz, 1H, He), 3,9 (t, 3H, Ha). 

 
 
IR Spektrumu (ATR), νmax/cm 

-1: 3017 (z, aromatik C-H gerilmeleri), 2962 (z,alifatik C-

H gerilmeleri), 2838 (z, Ar-O-CH3 C-H gerilmesi), 1624 (oş, C=N gerilmesi), 1597 (ş, 

kondense sistemlerde aromatik C=C gerilmeleri), 1502 (oş, aromatik C=C iskelet 

gerilmeleri), 1379, 1263, 1229, 1163, 1116, 1027 (z, C-O-C asimetrik gerilmesi), 849, 

835, 751.  

 
 
Kütle spektrumu m/e : 159  (M+, C10H9NO, m.k.: 159), 144 (14), 129 (22), 116 (100),  

102 (5), 89 (29), 75 (5), 63 (13), 51 (3), 39 (3). 
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5. SONUÇLAR ve TARTIŞMA  

 
Bu tez çalışmasında giriş bölümünde belirtildiği üzere; heteroatom içeren tek halkalı 

piridin ve iki halkalı kinolin bileşikleri ile türevlerinin tek kapta mikrodalga enerjisi 

kullanılarak sentezi hedeflenmiştir.  

 
 
Bu amaçla; piridin ve kinolin halkasının sentezi için başlangıç maddesi olarak bitkisel 

ve hayvansal yağların yapısında bulunan gliserinin kullanıldığı reaksiyonlar 

araştırılmıştır. Asidik ortamda 2 mol su molekülünün gliserinin yapısından ayrılması ile 

meydana gelen asetaldehit, formaldehit ve akrolein gibi küçük moleküllü karbonil 

bileşiklerinin amonyak kaynağı görevi gören inorganik amonyum tuzları ile aromatik 

amin bileşikleri arasındaki kondensasyon ve halkalaşma reaksiyonları araştırılmıştır. 

Elde edilen tüm bileşiklerin yapısal analizleri FT-IR, 1H-NMR, GC-MS gibi analitik 

teknikler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 
 
Bu bölümde, yukarıda bahsedilen çalışmalara ait deneysel sonuçlara ve sentezlenen 

ürünlerin spektral analiz yorumlarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 
 
5.1 Piridin Türevlerinin Sentezi 

 
 

Tez kapsamında ilk olarak sentezi hedeflenen piridin ve türevleri başlangıç maddesi 

olarak gliserinin (2) kullanıldığı reaksiyonlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu 

doğrultuda ilk olarak gliserin, asidik ortamda yapısından 2 mol su açığa çıkararak 

dehidratasyona uğramakta ve akrolein (12) bileşiğini oluşturmaktadır. Ancak yapılan 

literatür taramasında dehidratasyon reaksiyonu sonucunda akroleinin yanı sıra 

asetaldehit (14), formaldehit (6), etil alkol, allil alkol, su gibi yan ürünlerin de oluştuğu 

ve ürün dağılımının ortam koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. 

Özellikle basınç, sıcaklık gibi reaksiyon parametrelerindeki değişikliğin dehidratasyon 

mekanizmasını değiştirdiği elde edilen bilgiler arasındadır. Bu bağlamda kritik altı ve 

kritik üstü sıcaklıklarda yürütülen çalışmalar sonucunda; kritik altı sıcaklıklarda asidik 

ortamda yürütülen reaksiyon sırasında gliserinin protonlanması sonucu dehidratasyon 

için gerekli aktivasyon enerjisi düştüğünden reaksiyonun iyonik mekanizma üzerinden 



48 
 

yürüdüğü belirlenmiştir. Bunun sonucunda ortamda baskın olarak meydana gelen ürün 

akroleindir. Kritik üstü sıcaklıklarda ise radikalik mekanizma üzerinden yürüyen 

reaksiyon sonucunda baskın ürünün asetaldehit olduğu elde edilen bilgiler arasındadır 

(Bühler 2002).  

 
 
Gliserinin iyonik (Şekil 5.1) ve radikalik (Şekil 5.2) termal dönüşüm reaksiyonları 

aşağıda verilmiştir.  

 

OH

OHOH

- H2O

- H2O OHOH

-  H3O
+

O

H

O

H

+ H3O

H3O+

OH

OH2OH

OH2

OHOH

- H2O

OH

OH

CH2

H

O

H

- H2O

akrolein

formaldehitasetaldehit

akrolein>>asetaldehit>formaldehit

(2)

(12)

(14) (6)

 

 
 

Şekil 5.1 İyonik mekanizma 
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OH

OHOH

OH

OHOH

OH

OHOH

HO - H2O

HO

- H2O
HO

OHOH

- H2O

O

H

OH

OH

O

H
HO

OH

çok hızlı

      T>600 oC

H H

O

H

akrolein

formaldehit

asetaldehit

asetaldehit >> akrolein>formaldehit

- H2O

(2)
(31)

(12)

(6)

(14)  
 
 

Şekil 5.2 Radikalik mekanizma 
 

 
Dehidratasyon reaksiyonu sonucu ortamda baskın olarak akrolein ve asetaldehitin 

oluştuğu yukarıdaki mekanizmalarda görülmektedir. Tez kapsamında yürütülen 

çalışmalarda gliserinin dehidratasyonu kritik altı koşullarda ve asidik katalizörler 

varlığında gerçekleştirildiğinden açığa çıkan baskın ürün akroleindir. Bu doğrultuda 

açığa çıkan akrolein ortamda bulunan azot kaynağı reaktifle kondenzasyon reaksiyonu 

vererek piridin ve 3-metilpiridin bileşiklerini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda 3-metilpiridin sentezinin üç farklı mekanizma üzerinden yürüdüğü 

belirlenmiştir. 
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İlk mekanizmaya göre gliserinin asidik ortamda dehidratasyonu sonucu açığa çıkan 

akrolein (12) amonyak ile kondenzasyon reaksiyonu vererek imin türevini (Şekil 5.3.a) 

oluşturmaktadır. Ortamda bulunan diğer akrolein molekülüne imin bileşiğinin katılması 

ve bir su molekülünün ortamdan ayrılması ile birlikte oluşan katyonik ara ürünün (Şekil 

5.3.b) halka kapanması reaksiyonu sonucu 3-metilpiridin (18) sentezi tamamlanmıştır. 

  

NH3

O

H

O

H

O

NH3 N H
H

HO
- H2O

NH

NH

O H

+ H3O
+

- H2O
N

HHO

H
- H2O

N

N
N

HH

N

+ H2O

- H3O
+

   (a)

      (b)

 

(12)

(18)

 

 

Şekil 5.3  3-Metilpiridinin oluşumu için önerilen 1.mekanizma 
 
 
3-Metilpiridin sentezi için önerilen ikinci mekanizmaya göre imin bileşiğinin (Şekil 

5.3.a) yapısındaki azot atomu akrolein (12) bileşiğinin karbonil karbonuna bağlanırken 

akrolein bileşiğinin yapısındaki çift bağ elektronları imin bileşiğinin yapısındaki çift 

bağa katılarak halkalı ara ürünü (Şekil 5.4.c) oluşturmaktadır. Devam eden reaksiyon 

basamaklarının ardından 3-metilpiridin sentezi gerçekleştirilmiştir.  
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NH3
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H

O

H

O

H
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H

N H
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HO
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- H3O
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H
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H

OH

H

N

H

OH

H H

+ H3O
+

- H2O- H2O

(a)

(c)

(12)

(18)

 

 
Şekil 5.4 3-metilpiridinin oluşumu için önerilen 2.mekanizma 

 

 
Literatürde piridin sentezine yönelik önerilen diğer bir mekanizmaya göre imin bileşiği 

(5.5.a) ile gliserinin dehidratasyonu sonucu açığa çıkan ürünlerden biri olan asetaldehit 

(14) molekülü arasında gerçekleşen kondenzasyon reaksiyonu üzerinden yürümektedir. 

 

- H3O
+

+ H2O

NN

HH

N

N
- H2O

N

HHO

H
- H2O

+ H3O
+

NH
- H2O

N H
H

HOO

NH3

O

NH3

O

H

NH

O H

 (a)

(12)

(19)  
 
 

Şekil 5.5 Piridin sentezi için önerilen oluşum mekanizması 
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Piridin ve 3-metilpiridin bileşiklerinin sentezi için önerilen mekanizmalar yukarıda 

verilmiştir. Bu doğrultuda yukarda belirtilen mekanizmalar üzerinden yürüyen 

reaksiyonlar farklı inorganik amonyum reaktifleri varlığında denenmiştir. Kullanılan her 

bir amonyum tuzunun mikrodalga ısıtması altındaki davranışlarının belirlenmesi 

amacıyla belirli sürelerde ve sıcaklıklarda bu ışınlara maruz bırakılmıştır. Bu 

uygulamanın amacı; mikrodalga enerjisinden yararlanarak tek kapta gliserin beraberinde 

gerçekleştirilecek deneylerin hangi sıcaklıkta yürütüleceği ve reaksiyon sırasında 

meydana gelebilecek basınç artışı hakkında bilgi sahibi olmaktır. Kullanılan her bir 

reaktif için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Mikrodalga davranışı belirlenen reaktiflerle 

yürütülen çalışmaların sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.  

 
 
Amonyum hidrojen fosfat reaktifi kullanılarak piridin sentezi 

 

Piridin ve türevi bileşiklerinin sentezi kapsamında (NH4)2HPO4 ile yürütülen deneyler 

katalizörün bozunma sıcaklığından itibaren, artan sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir. 

Genel anlamda amonyum katalizörleri, yapısında bulunan proton ile ortamın asitliğini 

sağlarken açığa çıkardıkları amonyak gazı azot kaynağı görevi görmektedir. Bu 

doğrultuda reaksiyonlar sırasında cihazda gözlenen basınç değişimlerinin bu oluşumları 

desteklediği gözlenmiştir. İlk aşamada gliserinin mikrodalga enerjisi ile termal 

dönüşüme uğraması sonucu açığa çıkan akrolein ve asetaldehit gibi buhar basıncı 

yüksek bileşikler ve amonyum reaktifinin yapısından salınan amonyak gazının serbest 

hale geçmesi reaksiyon sırasında basıncın artmasına yol açmaktadırlar. Ortamda 

bulunan bileşenlerin reaksiyona girmesi ile basınç değerinde düşme gözlenir ve 

reaksiyon bu şekilde tamamlanır. 

 
 
Amonyum hidrojen fosfat reaktifi ile farklı sıcaklık ve reaksiyon sürelerinde birçok 

deneme yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda elde edilen en iyi verimler aşağıdaki 

Çizelge 5.1’de yer verilmiştir. Reaksiyon sonrası elde edilen ürün karışımının kütle 

analizi sonucunda reaksiyon ortamında piridin, 3-metilpiridin, etilpiridin ve etil, 

metilpiridin bileşiklerinin oluştuğu belirlenmiş ve bunun yanı sıra yapılan HPLC analizi 

ile bu oluşumlar desteklenmiştir.  
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Çizelge 5.1 (NH4)2HPO4 reaktifi ile gerçekleştirilen deneyler ve sonuçları 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Yukarıdaki tabloda yer alan verimlerin beklenen değerlere ulaşmamasının en önemli 

sebebi reaksiyon sırasında meydana gelen polimerizasyondur. Literatürde sıkça 

bahsedilen polimerizasyon sorunu gliserinin asidik ortamda 2 mol su kaybetmesiyle 

açığa çıkan akroleinin aynı ortam koşullarında kolayca polimerleşmesinden 

kaynaklanmaktadır. Gliserin dehidratasyon hızı ile akrolein bozunma reaksiyonu 

yarışmalı olarak meydana gelen iki reaksiyon olduğundan maddenin %20’lik kısmının 

polimerizasyon ile kaybedildiği belirlenmiştir (Ian Grayson 1984).  

 
 
Reaksiyon sonrasında ortamda oluşan ürünlerin yapısal analizleri GC-MS ve HPLC ile 

gerçekleştirilmiştir. Kütle spektrumundan elde edilen kromatogramda dört farklı ürünün 

meydana geldiği ancak bunlar arasından 3-metilpiridinin ortamda bulunan diğer 

ürünlerden daha fazla oluştuğu belirlenmiştir. Kromatogrmda 3. dakikaya kadar 

gözlenen pikler çözücüden kaynaklanmaktadır. 3.71 dakikada gözlenen 79 m/e kütleli 

pike ait kütle spektrumunun (EK 4)  piridine ait olduğu (M+, C5H5N, m.k.: 79 g/mol); 

6.53 dakikada gözlenen 93 m/e kütleli pike ait kütle spektrumunun (EK 5) 3-

metilpiridine ait olduğu (M+, C6H7N, m.k.: 93 g/mol); 11.608 dakikada gelen 107 m/e 

kütleli pike ait kütle spektrumunun (EK 6) etilpiridine ait olduğu (M+, C6H9N, m.k.: 107 

g/mol); 13.50 dakikada gözlenen 122 m/e kütleli pike ait kütle spektrumunun (EK 7) 

etil, metilpiridine ait olduğu (M+, C8H11N, m.k.: 122 g/mol) belirlenmiştir. 

Kromatogramlar tek tek incelendiğinde; 122 m/e kütleli etil, metilpiridine ait kütle 

spektrumunda (EK 7) metil gruplarının ayrılması ile meydana gelen 107 m/e, 93 m/e ve 

79 m/e kütleli pikler de spektrumda yer aldığı gözlenmiştir. Benzer şekilde 107 m/e 

Gliserin    
(g) 

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık     
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi    
(dk) 

Verim   
  (g) 

0,55 0,75 250 10 0,038 

0,50 0,75 250-270 15 0,062 

0,51 0,75 250-270 20 0,071 

0,54 0,81 270 20 0,078 

0,54 0,81 280 20 0,184 



 

kütleli etilpiridine ait kütle spektrumunda (EK

ayrılması ile oluşan yapılara ait 93 m/e ve 79 m/e kütleleri spektrumda yer almaktadır. 

3-Metilpiridine ait kütle spektrumunda (EK

oluşan 79 m/e kütleli yapının spektrumda yer aldığı gö

parçalanmasına ait pikler de kromatogramda yer almaktadır.

 
 
Reaksiyon sonucu elde edilen ürün karışımının HPLC analizleri ACE 5 C18 kolon 

kullanılarak %30 MeOH çözücü sisteminde gerçekleştirilmiştir. Kromatogramda dört 

farklı ürünün bulunması daha önceki analizlerden elde ed

doğrulamaktadır. Buna göre 

karşılaştırıldığında piridin ve 3

dakikada geldiği gözlen

belirlendikten sonra HPLC tekniği kullanılarak kantitatif analiz yapılabilmesi amacıyla 

piridin ve 3-metilpiridin referanslarıyla hazırlanan korelasyon eğrisinden 

yararlanılmıştır. Buna göre tez kapsam

metilpiridinin %14-30 arasında değişen verimlerle elde edildiği belirlenmiştir.

 

Şekil 5.6 (NH4)2HPO
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ine ait kütle spektrumunda (EK 6) metil gruplarının molekülden 

ayrılması ile oluşan yapılara ait 93 m/e ve 79 m/e kütleleri spektrumda yer almaktadır. 

ine ait kütle spektrumunda (EK 5) metil grubunun yapıdan ayrılması ile 

oluşan 79 m/e kütleli yapının spektrumda yer aldığı gözlenmiştir.

parçalanmasına ait pikler de kromatogramda yer almaktadır.  

Reaksiyon sonucu elde edilen ürün karışımının HPLC analizleri ACE 5 C18 kolon 

kullanılarak %30 MeOH çözücü sisteminde gerçekleştirilmiştir. Kromatogramda dört 

rklı ürünün bulunması daha önceki analizlerden elde ed

Buna göre referanslara ait kromatogramla

karşılaştırıldığında piridin ve 3-metilpiridinin beklenildiği gibi sırasıyla 3.

dakikada geldiği gözlenmiştir (Şekil 5.6). Bu şekilde ortamdaki ürün dağılımı 

belirlendikten sonra HPLC tekniği kullanılarak kantitatif analiz yapılabilmesi amacıyla 

metilpiridin referanslarıyla hazırlanan korelasyon eğrisinden 

yararlanılmıştır. Buna göre tez kapsamında sentezi öncelikli olarak hedeflenen 3

30 arasında değişen verimlerle elde edildiği belirlenmiştir.

 

HPO4 reaktifi ile gerçekleştirilen deneylere ait HPLC kromatogramı

) metil gruplarının molekülden 

ayrılması ile oluşan yapılara ait 93 m/e ve 79 m/e kütleleri spektrumda yer almaktadır. 

) metil grubunun yapıdan ayrılması ile 

zlenmiştir. Ayrıca piridin halka 

Reaksiyon sonucu elde edilen ürün karışımının HPLC analizleri ACE 5 C18 kolon 

kullanılarak %30 MeOH çözücü sisteminde gerçekleştirilmiştir. Kromatogramda dört 

rklı ürünün bulunması daha önceki analizlerden elde edilen sonuçları 

kromatogramla (Şekil 3.1)  

sırasıyla 3. dakika ve 6. 

Bu şekilde ortamdaki ürün dağılımı 

belirlendikten sonra HPLC tekniği kullanılarak kantitatif analiz yapılabilmesi amacıyla 

metilpiridin referanslarıyla hazırlanan korelasyon eğrisinden 

ında sentezi öncelikli olarak hedeflenen 3-

30 arasında değişen verimlerle elde edildiği belirlenmiştir. 

 

reaktifi ile gerçekleştirilen deneylere ait HPLC kromatogramı 
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(NH4)2HPO4 reaktifi ile çözücüsüz ortamda yürütülen deneylerde reaksiyona 

polimerizasyonun eşlik etmesi ve verimlerin istenen değerlere ulaşamamasından ötürü 

farklı yaklaşımlar getirilerek bu sorunun üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. Asidik 

ortamın gliserinin protonlanarak yapısından su çıkarması ile akrolein oluşum 

mekanizmasını desteklediğinden, ortamın asitliğini arttırmak amacıyla silika sülfürik 

asit sentezlenmiş ve deneylerde kullanılmıştır. Reaksiyon sonrası yapılan HPLC analizi 

ile ortamda dört ürünün de oluştuğu belirlenmişir. Ancak elde edilen verimlerin 

beklenenden düşük çıkması silika sülfürik asidin gliserinden akrolein dönüşüm 

mekanizması üzerinde beklenen etkiyi gösteremediğini ortaya koymuştur. Bunun 

üzerine bu kez gliserin madde miktarının değiştirilmesi yoluna gidilmiştir.  

 
 
Amonyum reaktifine karşılık 2 mol gliserin kullanılarak yürütülen çalışmalarda gliserin 

miktarının artmasıyla akrolein çevrim veriminin artacağı ve bu doğrultuda ürün 

veriminin artacağı düşünülmüştür. Ancak gliserin miktarının artması ile birlikte akrolein 

miktarı da artarken ortamda bulunan amonyak kaynağı reaktifin miktarının bu artışı 

karşılayamaması üzerine meydana gelen akrolein polimerleşerek ürün veriminin 

düşmesine neden olmuştur.  

 
 
Polimerizasyonu ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek amacıyla bu kez gliserinin 

sulu çözeltilerinin kullanılması düşünülmüştür. Bunun üzerine gliserinin %20-95 

arasında değişen derişimlerde hazırlanan sulu çözeltileri ile denemeler yapılmıştır. 

Deney koşulları ve elde edilen sonuçlara çizelge 5.2’de yer verilmiştir. 

 

Çizelge 5.2 (NH4)2HPO4 ile gliserinin sulu çözeltilerinin kullanıldığı deneyler ve 
                      sonuçları  
 

Gliserin  (g)   Reaktif 
(g) 

Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon Süresi   
(dk) 

Verimi   
  (g) 

%20 lik gliserin çözeltisi 
(0,1g) 

0,15 220 20 0,078 

%50’lik gliserin çözeltisi 
(0,25g) 

0,37 260 20 
Eser 

miktarda 

%80’lik gliserin çözeltisi 
(0,4 g) 

0,60 260 20 
Eser 

miktarda 

%95’lik gliserin çözeltisi 
(0,475 g) 

0,71 260 20 
Eser 

miktarda 
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Polimerizasyonun önüne geçilmek üzere yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

beklenenden çok düşük çıkmıştır. Yalnızca %20’lik gliserin çözeltisi ile gerçekleştirilen 

deneylerden sonuç alınmıştır. %20’lik çözelti içerisinde gliserin derişiminin az olması 

ve çözelti viskozitesinin azalması polimerizasyonu azaltmış ancak ortam asitliğinin 

gliserinin dehidratasyonu için yeterli olmamasından ötürü açığa çıkan akrolein ve 

asetaldehit oranı düştüğünden ürün verimi de buna bağlı olarak düşmüştür. 

 
 
Amonyum dihidrojen fosfat reaktifi kullanılarak piridin sentezi 

 

Amonyum hidrojen fosfat (NH4)2HPO4 reaktifi kullanılarak yürütülen reaksiyonlardan 

istenilen verimlerin elde edilememesi üzerine asitlik gücü daha yüksek olan bir diğer 

amonyum tuzu olan amonyum dihidrojen fosfat (NH4H2PO4) reaktifi kullanılmıştır. 

Eşdeğer miktarlarda kullanılan gliserin ve reaktifi daha önce belirtilen şekilde 

hazırlanan numune 250°C’ta 20 dakika boyunca mikrodalga ile ışınlanmıştır. Reaksiyon 

sonrası işlemler uygulandıktan sonra ürün karışımı %5 verimle elde edilmiştir. Tüpte 

benzer şekilde koyu renkli polimerik katı oluşumlar gözlenmiştir. Bu durum reaksiyona 

polimerizasyonun da eşlik ettiğini göstermektedir. Reaksiyon veriminin beklenenden 

düşük olmasının sebebi; belirtilen deney koşullarında gliserinin akroleine çevrim 

oranının düşmesi ve bunun sonucunda piridin ve türevlerinin oluşum olasılığının 

azalmasıdır. Bu doğrultuda gliserin mol miktarı 2 katına çıkarılarak bu sorunun 

üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere aşağıdaki çizelgede yer 

verilmiştir. 

 
 
Çizelge 5.3 2 mol gliserin ile NH4H2PO4 reaksiyonu sonucu elde edilen veriler 

 

Gliserin  
   (g) 

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi   
  (dk) 

Verim   
  (g) 

0,562 0,351 250 20 0,078 

0,50 0,312 250 30 0,050 
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Gliserin madde miktarı artırıldığında dehidratasyon reaksiyonu sonucu açığa çıkan 

akrolein ve asetaldehit gibi bileşiklerin ortamdaki derişimleri artmaktadır. Buna karşılık 

akroleinin oluştuğu sıcaklıkta NH4H2PO4 reaktifinin de bozunarak amonyak açığa 

çıkarması ile piridin halkasının oluşum olasılığı artmaktadır. Ancak tablodan da 

görüldüğü üzere reaksiyon süresinin artması verimi düşürmektedir. Sürenin uzaması 

reaksiyonu polimerizasyon lehine döndürmektedir.  

 
 
Polimerizasyonu engellemek üzere daha önce diğer reaktiflerle de denenmiş olan 

gliserinin sulu çözeltilerinin kullanılması düşüncesi NH4H2PO4 reaktifine de 

uygulanmıştır. Ancak elde edilen sonuçların beklentiyi karşılamadığının gözlenmesine 

karşılık çizelge 5.4’den de görüldüğü üzere gliserin derişimi arttıkça reaksiyon 

veriminin arttığı belirlenmiştir. 

 

Çizelge 5.4 NH4H2PO4 ile gliserin çözeltileri kullanılarak elde edilen denyesel veriler 

 

Gliserin 
(g)     

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi    
 (dk) 

Verimi     
(g) 

%20 lik gliserin 
çözeltisi (0,8g) 

0,24 250 20 0,006 

%50’lik gliserin 
çözeltisi (0,4 g) 

0,60 230 20 0,007 

%80’lik gliserin 
çözeltisi (0,4 g) 

0,60 230 20 0,014 

%95’lik gliserin 
çözeltisi (0,475 
g) 

0,71 230 20 0,035 

 

 

 

Amonyum klorür reaktifi kullanılarak piridin sentezi 

 

Piridin halka yapısının oluşturulması amacıyla denenen bir diğer amonyum tuzu NH4Cl 

olmuştur. Önceki reaktiflerden beklenen verimlerin elde edilememesi ve reaksiyona 

polimerizasyonun da eşlik etmesi nedeniyle hem asidik güce sahip hem de azot kaynağı 

gibi davranabilecek NH4Cl reaktifi tercih edilmiştir. Reaktif ilk olarak kapalı sistemde 

tek olarak mikrodalga ışınlarına maruz bırakılmıştır. Bu şekilde reaksiyon için uygun 

sıcaklık değerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 250°C sıcaklığa ulaşıldığında cihazda 
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basınç artışının gözlenmesi reaktifin bu sıcaklıkta bozunarak amonyak gazını açığa 

çıkardığını göstermektedir. Bu doğrultuda hem gliserinin tamamen harcandığı hem de 

en yüksek verimlerin elde edildiği sıcaklık aralığı 250-270°C olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 5.5’de bu sıcaklık aralığında yürütülen deneylere ait sonuçlara yer verilmiştir. 

 
 
Çizelge 5.5 NH4Cl reaktifi ile elde edilen deneysel veriler 
 

Gliserin    
(g) 

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi    
(dk) 

Verimi     
(g) 

0,52 0,78 250 20 0,109 

0,52 0,78 250 30 0,116 

0,52 0,78 270 15 0,114 

0,54 0,81 270 20 0,105 

0,52 0,78 270 30 0,132 

0,54 0,81 270 40 0,180 

0,49 0,74 270 30 0,093 

 
 
Yukarıdaki çizelgeden de görüldüğü üzere NH4Cl reaktifi ile elde edilen sonuçlar çok 

daha tatmin edici değerlerdedir. Reaksiyon sonrası elde edilen ürün karışımının yapı 

analizi GC-MS ve HPLC ile yapılmıştır. Elde edilen kromatogramlarda etilpiridin ve 

etil,metilpiridin bileşiklerinin baskın olarak oluştuğu belirlenmiştir. Bu durum reaksiyon 

sırasında gliserinin termal dönüşüm reaksiyonu sonucu akroleinin yanı sıra asetaldehitin 

de oluştuğunu göstermektedir. Meydana gelen türlerin farklı kombinasyonlarla bir araya 

gelmesiyle etilpiridin ve etil,metilpiridin sentezlenmiştir.  

 
Kütle Spektrumunda 9.056 dakikada gelen 108 m/e kütleli pike ait kütle spektrumunun 

etilpiridine (M+, C6H9N, m.k.: 107 g/mol) ait olduğu belirlenmiştir. Kromatogram 

ayrıntılı incelendiğinde metil gruplarının molekülden ayrılmasıyla meydana gelen 93 

m/e ve 79 m/e kütlelerinin de kromatogramda yer aldığı gözlenmiştir. Ayrıca 13.453 

dakikada gözlenen 122 m/e kütleli pikin etil, metilpiridine ait olduğu (M+, C8H11N, 

m.k.: 122 g/mol) belirlenmiştir. Benzer şekilde kromatogram ayrıntılı incelendiğinde 

metil gruplarının ayrılması ile meydana gelen 108 m/e, 93 m/e ve 81 m/e kütleli piklerin 

de spektrumda yer alması yapının doğruluğunu göstermektedir.  
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Reaksiyon ortamındaki ürün dağılımının GC-MS ile belirlenmesinin ardından farklı 

reaksiyon koşullarında yürütülen deneyler sonucunda ortamdaki ürün dağılımı ve 

kantitatif analizler HPLC ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla %30 MeOH çözücü 

sisteminde gerçekleştirilen analizlerde ortamda etilpiridin ve etil,metilpiridin baskın 

olmak üzere piridin ve 3-metilpiridinin de oluştuğu belirlenmiştir. Tez kapsamında 

sentezi öncelikli olarak planlanan 3-metilpiridin için yapılan kantitatif analiz sonucunda 

%35-51 arasında değişen verimlerle elde edildiği belirlenmiştir. 

 

 
 
Şekil 5.7 NH4Cl reaktifi ile gerçekleştirilen deneylere ait HPLC kromatogramı 
 
 
Amonyum klorür reaktifi ile elde edilen sonuçlar nispeten yüksek olsa da reaksiyon 

sonrası tüpte meydana gelen koyu renkli katı oluşumlar reaksiyona polimerizasyonun da 

eşlik ettiğini göstermektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek üzere daha önce denenen 

yöntemler amonyum klorür reaktifi için de uygulanmıştır. İlk olarak ortam asitliğinin 

arttırılması denenmiştir. Reaktifin asitliğinin gliserin dehidratasyonu için yeterli 

gelmemiş olabileceği düşünülmüş ve bunu üzerine silika sülfürik asit kullanılarak uygun 

deney sıcaklığında deneyler gerçekleştirilmiştir. Ancak reaksiyon sonrası ham ürün 

verimi hesplandığında beklenenden çok daha düşük sonuçların elde edildiği 

gözlenmiştir. Bunun üzerine gliserin madde miktarı artırılarak farklı denemeler 

yapılmıştır. Ancak elde edilen sonuçlar tatmin edici bulunmamıştır.  

 
 



60 
 

Piridin sentezine yönelik amonyum klorür reaktifi ile yürütülen çalışmalarda 

polimerizasyonun önüne geçilmesi amacıyla yapılan diğer bir çalışma gliserinin farklı 

derişimlerde hazırlanan sulu çözeltileriyle gerçekleştirilmiştir. Gliserin derişiminin 

değiştirilerek polimerik madde oluşumunun kontrol edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 

değişik derişimlerde hazırlanan gliserinin sulu çözeltileri ile bir seri deneme yapılmıştır. 

Deneysel veriler ve elde edilen sonuçlara aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.  

 
 
Çizelge 5.6 NH4Cl reaktifi ile gliserinin sulu çözeltileri kullanılarak yürütülen 
                       deneysel çalışmalar 
 

Gliserin 
(g)     

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi   
  (dk) 

Verimi     
(g) 

%20 lik gliserin 
çözeltisi (0,16 g) 

0,24 270 30 0,006 

%50’lik gliserin 
çözeltisi (0,4 g) 

0,60 250 30 0,048 

%80’lik gliserin 
çözeltisi (0,4 g) 

0,60 250 30 0,024 

%95’lik gliserin 
çözeltisi (0,475 g) 

0,71 250 30 0,045 

 
 
Dört farklı derişimde hazırlanan gliserin çözeltileri ile yürütülen çalışmalardan elde 

edilen sonuçlara bakıldığında verimlerdeki düşüş göze çarpmaktadır. %20’lik gliserin 

çözeltisinin kullanıldığı reaksiyon sonucu tüp cidarlarında kararma ve polimerik madde 

oluşumunun artması üzerine reaksiyon sıcaklığı düşürülmüştür. Ancak sulu çözelti 

kullanımı polimerizasyonun önüne geçememiştir.  

 
 
Amonyum sülfat reaktifi ile piridin sentezi 

 

Literatürde reaktörlerde gaz fazında yürütülen çalışmalarda yaygın olarak kullanılan 

reaktiflerden biri olan (NH4)2SO4 tez kapsamında denenen reaktiflerden biri olmuştur. 

Bu doğrultuda katalizörün mikrodalga davranışının belirlenmesinin ardından farklı 

sıcaklıklarda bir seri deneme yapılmıştır. Aşağıdaki çizelgede gerçekleştirilen deneyler 

ve elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. 
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Çizelge 5.7 (NH4)2SO4 reaktifi ile gerçekleştirilen deneyler ve elde edilen sonuçlar 
 

Gliserin    
 (g) 

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi    (dk) 

Verim 
    (g) 

0,53 0,79 250 30 0,013 

0,58 0,96 260 10 0,043 

0,51 0,77 270 30 0,057 

0,52 0,78 270 40 0,018 

0,58 0,87 280 20 0,10 

0,51 0,76 280 30 0,091 

 
 
(NH4)2SO4 reaktifi ile yürütülen çalışmalarda ortamda baskın olarak oluşan ürünün 3-

metilpiridin olduğu yapılan GC-MS analizi ile belirlenmiş kantitatif analizler HPLC ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu sonuç bize reaksiyonun iyonik mekanizma üzerinden 

yürüdüğünü ve gliserinin dehidratasyon mekanizması sonucunda akroleinin baskın 

olarak oluştuğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra 3-metilpiridinin yanı sıra diğer 

ürünlerin de değişen oranlarda ortamda bulunduğu belirlenmiştir. 

  

 

 
Şekil 5.8 (NH4)2SO4 ile gerçekleştirilen reaksiyonlara ait kütle spektrumu 

 
 
Ürün dağılımının belirlenmesi üzerine reaksiyon verimini artırmaya yönelik çalışmalara 

geçilmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak reaksiyon sıcaklıkları daha sonra ise deney süreleri 

değiştirilmiştir. Sıcaklık yükseldikçe verimlerin artması üzerine reaksiyon sıcaklığı 

kademeli olarak arttırılmıştır. Elde edilen ürünün GC-MS analizi yapıldığında 3.78 

dakikada gelen 79 m/e kütleli pikin ayrıntılı kromatogram incelemesi yapıldığında halka 

parçalanmasına ait 52 m/e, 39 m/e ve 26 m/e kütlelerinin yer aldığı belirlenmiş ve bu 



 

pikin piridine (M+, 

kromatogramda 6.906 dakikada gelen 93 m/e kütleli pike ait kütle spektrumunda metil 

grubunun yapıdan ayrılması ile 79 m/e kütlesinin ve diğer halka parçalanmasına ait 

piklerin gözlenmesi bu pikin 3

göstermektedir. Kromatogramda sırasıyla 11.85

piklerin sırasıyla etilpiridin ve etil, metilpiridine ait olduğu ayrıntlı kromatogram 

incelemesinin ardından belirlenmiştir.

 
 
Deney koşulları değiştirilerek yürütülen çalışmalar sonucunda ortamdaki ürün analizleri 

HPLC ile yapılmıştır. 

korelasyon eğrisi kullanılarak derişimi belirlenmek istenen numunenin kantitatif analizi 

yapılmıştır. Buna göre (NH

%35 verim elde edilebilmiştir.

 

Şekil 5.9 (NH4)2SO

(NH4)2SO4 reaktifi ile 3

reaksiyonların verimini arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu amaçla 

daha önceki reaktiflerle de denenmiş olan silika sülfürik asit ile çalışılmıştır

reaktifi her ne kadar asidik özelliğe sahip olsa

yeterli gelmemiş olabilir düşüncesiyle

bir seri deneme sonrasında en iyi verimin 270°C sıcaklıkta 30 dakika y

reaksiyonla elde edildiği (%16) belirlenmiştir. 

karışımının GC-MS analizi yapıldığı

baskın ürün olarak 3-
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, C5H5N, m.k.: 79g/mol) ait olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca 

kromatogramda 6.906 dakikada gelen 93 m/e kütleli pike ait kütle spektrumunda metil 

grubunun yapıdan ayrılması ile 79 m/e kütlesinin ve diğer halka parçalanmasına ait 

piklerin gözlenmesi bu pikin 3-metilpiridine (M+, C7H11N, m.k.: 93 g/mol) ait olduğunu 

. Kromatogramda sırasıyla 11.85 dakika ve 13.42 

piklerin sırasıyla etilpiridin ve etil, metilpiridine ait olduğu ayrıntlı kromatogram 

incelemesinin ardından belirlenmiştir.  

y koşulları değiştirilerek yürütülen çalışmalar sonucunda ortamdaki ürün analizleri 

HPLC ile yapılmıştır. %30 MeOH sisteminde standart çözeltiler ile hazırlanan 

korelasyon eğrisi kullanılarak derişimi belirlenmek istenen numunenin kantitatif analizi 

ıştır. Buna göre (NH4)2SO4 ile yürütülen çalışmalarda 3-metilpiridin için en çok 

%35 verim elde edilebilmiştir. 

 
SO4 reaktifi ile gerçekleştirilen deneylere ait HPLC kromatogramı

 
 

reaktifi ile 3-metilpiridin ağırlıklı bir ürün karışımının elde edilmesi üzerine 

reaksiyonların verimini arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu amaçla 

daha önceki reaktiflerle de denenmiş olan silika sülfürik asit ile çalışılmıştır

reaktifi her ne kadar asidik özelliğe sahip olsa da ortam asitliği gliserin çevrimi için 

yeterli gelmemiş olabilir düşüncesiyle silika sülfürik asit kullanılmıştır

bir seri deneme sonrasında en iyi verimin 270°C sıcaklıkta 30 dakika y

reaksiyonla elde edildiği (%16) belirlenmiştir. Reaksiyon sonunda elde edilen 

MS analizi yapıldığında kromatogramda dört ürün de 

-metilpiridinin oluştuğu belirlenmiştir. 

79g/mol) ait olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca 

kromatogramda 6.906 dakikada gelen 93 m/e kütleli pike ait kütle spektrumunda metil 

grubunun yapıdan ayrılması ile 79 m/e kütlesinin ve diğer halka parçalanmasına ait 

, m.k.: 93 g/mol) ait olduğunu 

dakika ve 13.42 dakikada gözlenen 

piklerin sırasıyla etilpiridin ve etil, metilpiridine ait olduğu ayrıntlı kromatogram 

y koşulları değiştirilerek yürütülen çalışmalar sonucunda ortamdaki ürün analizleri 

tandart çözeltiler ile hazırlanan 

korelasyon eğrisi kullanılarak derişimi belirlenmek istenen numunenin kantitatif analizi 

metilpiridin için en çok 

 

reaktifi ile gerçekleştirilen deneylere ait HPLC kromatogramı 

metilpiridin ağırlıklı bir ürün karışımının elde edilmesi üzerine 

reaksiyonların verimini arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu amaçla 

daha önceki reaktiflerle de denenmiş olan silika sülfürik asit ile çalışılmıştır. (NH4)2SO4 

da ortam asitliği gliserin çevrimi için 

silika sülfürik asit kullanılmıştır. Gerçekleştirilen 

bir seri deneme sonrasında en iyi verimin 270°C sıcaklıkta 30 dakika yürütülen 

Reaksiyon sonunda elde edilen ürün 

nda kromatogramda dört ürün de bulunduğu; ancak 
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Literatür taraması sırasında fark edilmiştir ki, gliserinin dehidratasyon reaksiyonları 

genellikle KHSO4 reaktifi varlığında gerçekleştirilmiştirr. Bunun üzerine mikrodalga 

enerjisinin kullanıldığı kapalı sistemde (NH4)2SO4 beraberinde KHSO4 reaktifi 

denenmiş ve bu şekilde reaksiyon veriminin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Aşağıdaki 

çizelgede farklı koşullarda yürütülen reaksiyonlardan elde edilen sonuçlara yer 

verilmiştir. 

 

Çizelge 5.8 (NH4)2SO4 ile KHSO4 reaktifi varlığında elde edilen deneysel veriler 
 

Gliserin    
(g) 

Reaktif 
(g) 

KHSO4 

 (g) 
Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi    
(dk) 

Verimi   
  (g) 

0,58 0,81 0,3 260 30 
Eser 

miktarda 

0,55 0,80 0,18 180 30 0,058 

0,50 0,76 0,18 220 30 0,101 

 
 
Yüksek sıcaklıklarda yürütülen deneylerde polimerizasyon artarken ürün oluşumunun 

azaldığı gözlenmiştir. Literatür verilerine uygun olarak 180-220°C sıcaklıklarda asidik 

ortamda gliserin çevrim oranının arttığı belirlenmiştir. Özellikle reaksiyon sonrası 

yapılan analizlerde ortamda baskın ürün olarak 3-metilpiridinin oluşmuş olması gliserin 

çevriminin akrolein lehine yürüdüğünü göstermektedir. 

 
 
Reaksiyon verimini yükseltmek ve reaksiyon mekanizmasının polimerizasyon lehine 

yürümesini önlemek amacıyla bu kez gliserin derişimleri değiştirilmiştir. Bu amaçla 

gliserinin %20-95 arasında değişen derişimlerde hazırlanan sulu çözeltileri aşağıdaki 

çizelgede yer alan deney koşullarında reaksiyona sokulmuştur.  
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Çizelge 5.9 (NH4)2SO4 ile gliserinin sulu çözeltileri kullanılarak elde edilen deneysel 
                     veriler 
  

Gliserin 
(g)     

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık         
(°C) 

Reaksiyon 
Süresi  
  (dk) 

Verimi  
   (g) 

%20 lik gliserin 
çözeltisi (0,1 g) 

0,15 250 10 0,0106 

%50’lik gliserin 
çözeltisi (0,25 g) 

0,37 260 20 0,0202 

%80’lik gliserin 
çözeltisi (0,4 g) 

0,60 260 20 0,0283 

%95’lik gliserin 
çözeltisi (0,475 

g) 
0,71 260 20 Eser miktarda 

 
 
Çizelgeden de anlaşıldığı üzere gliserin derişiminin artması reaksiyonu polimerizasyon 

lehine çevirmektedir. %20’lik sulu çözelti içerisinde gliserin derişiminin düşmesi ile 

birlikte meydana gelen seyreltik çözelti ortamında polimerizasyonun azalması nedeniyle 

piridin ve 3-metilpiridinin oluşumunun arttığı gözlenmektedir.  

 
 
Hidrazin sülfat reaktifi ile piridin ve türevi bileşiklerin sentezi 

 

Piridin halkasının sentezine yönelik yürütülen çalışmalarda azot kaynağı olarak bundan 

önceki sentezlerde amonyum tuzu reaktifler kullanılmıştır. Hidrazin sülfat reaktifinin 

asitlik gücü yüksektir ve aynı zamanda iyi bir azot kaynağıdır. Bu reaktifin kullanıldığı 

reaksiyonlarda düşük verimlerin elde edildiği gözlenmiştir. Ancak ürün analizinin 

yapıldığı GC-MS kromatogramında ağırlıklı olarak 3-metilpiridinin oluştuğu 

belirlenmiştir. 3.75 dakikada gözlenen 79 m/e kütleli pikin piridine (M+, C5H5N, m.k.: 

79g/mol) ait olduğu belirlenmiştir. Kromatogram detaylı incelendiğinde halka 

parçalanmasına ait piklerin de yer aldığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra kromatogramda 

bağıl bolluğu diğer piklere göre daha yüksek olan 93 m/e kütleli pikin kütle 

spektrumunda metil grubunun yapıdan ayrılmasıyla oluşan 79 m/e kütleli pikin ve halka 

parçalanmasına ait piklerin yer alması bu pikin 3-metilpiridine (M+, C6H7N, m.k.: 

93g/mol) ait olduğu göstermektedir.  
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Şekil 5.10 H2NNH2.H2SO4 reaktifi ile gerçekleştirilen deneylere ait kütle spektrumu 
 
 
Reaksiyon mekanizması düşünüldüğünde ortamda 3-metilpiridinin fazla miktarda 

oluşmuş olması gliserinden akrolein çevriminin daha fazla oluştuğu göstermektedir. 

Ancak reaksiyon sırasında gerek kontrolsüz akrolein salınımı gerekse hidrazin sülfatın 

amonyak gazını açığa çıkarması reaksiyon basıncında ani artışlara yol açtığı 

gözlenmiştir. Bu nedenle reaktifin bu davranışından ötürü denyesel çalışmalar 

ilerletilememiştir. Hidrazin sülfat ile elde edilen deneysel sonuçlara aşağıdaki çizelgede 

yer verilmiştir. 

 
 
Çizelge 5.10 Hidrazin sülfat reaktifi ile elde edilen denyesel veriler 
 

Gliserin   
 (g) 

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık         
(°C) 

Reaksiyon 
Süresi   
  (dk) 

Verim  
 (%) 

0,50 0,86 200 30 0,06 

0,54 0,77 220 30 Eser miktarda 

0,80 1,13 255 30 0,06 

 
 
Reaksiyon sonrası cihazdan alınan mikrodalga tüpü içerisinde koyu renkli katı 

oluşumlar reaksiyona polimerizasyonun da eşlik ettiğini göstermektedir. Bu sorunun 

üstesinden gelmek için gliserin çözeltilerinin kullanılması düşünülmüştür. Sulu çözelti 

ortamında gliserin viskozitesi düşürülerek dehidratasyon mekanizmasının yönünün 

akrolein lehine döndürülmesi hedeflenmiştir. %20-95 arasında değişen derişimlerde 

hazırlanan çözeltilerle yürütülen çalışmalarda en iyi sonuçlar tahmin edildiği gibi 
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%20’lik gliserin çözelisinin kullanıldığı reaksiyon sonucu elde edilmiştir. Ancak elde 

edilen verimler tatmin edici değerlere ulaşamamıştır. Aşağıdaki çizelgede sonuçlara yer 

verilmiştir. 

 
 
Çizelge 5.11 Gliserin çözeltileri kullanılarak hidrazin sülfat ile yürütülen 
                            çalışmalardan elde edilen deneysel veriler. 
 
 

Gliserin   
(g) 
   

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi    (dk) 

Verimi  
   (g) 

%20 lik gliserin 
çözeltisi (0,1 g) 

0,15 250 10 0,0101 

%50’lik gliserin 
çözeltisi (0,25 g) 

0,37 260 20 Eser miktarda 

%80’lik gliserin 
çözeltisi (0,4 g) 

0,60 260 20 Eser miktarda 

%95’lik gliserin 
çözeltisi (0,475 g) 

0,71 260 20 0,012 

 
 
Hidroksilamin hidroklorür reaktifi ile piridin ve türevi bileşiklerin sentezi 

 

Tez kapsamında piridin halkasının oluşturulmasında gerekli olan azot atomu bu defa 

hidroksilamin hidroklorür reaktifi kullanılarak halka sistemine dahil edilmiştir. 

Hidroksilamin reaktifi bozunma sıcaklığı düşüktür. Bu nedenle reaksiyonlar düşük 

sıcaklıklarda yürütülmüştür. Ancak aşağıdaki çizelgede yer alan sıcaklıklarda 

gerçekleştirilen denemelerde reaksiyon sırasında ani basınç artışları meydana gelmiştir. 

Bunun yanı sıra reaksiyon sonrası tüp cidarlarında sıçramaların olması ve koyu renkte 

bir tabakayla kaplanmış olması bu reaktif ile olan çalışmalara sınırlama getirmiştir. 

 

Çizelge 5.12 Hidroksilamin hidroklorür ile elde edilen deneysel veriler 

 

Gliserin 
   (g) 

Reaktif 
 (g) 

Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi    
 (dk) 

Verimi    
 (g) 

0,54 0,43 180 20 0,089 

0,54 0,41 220 20 0,08 

0,56 0,81 190 20 0,091 



 

Gliserin miktarına karşılık eşdeğer miktarda reaktif kullanılara yürütülen reaksiyonlara 

polimerizasyonun eşlik etmesi nedeniyle verimler istenilen değerlere ulaşamamıştır. 

Daha önce de belirtildiği üzere reaksiyon sırasında ani 

ve amonyak gazının açığa çıkması reaksiyonu kısıtlamaktadır. Bu koşullarda yürütülen 

reaksiyon sonucu elde edilen ürün karışımının

Kütle spektrumu değerlendirildiğinde 

beklendiği şekilde baskın 

 
 
HPLC analizi için ACE 5 C18 tipi kolon ile yapılan analizlerde reaksiyon ortamındaki 

ürün dağılımının belirlenerek kantitatif tayin yapılması amaçlanmıştır. 

%30 MeOH çözücü sisteminde 

ait olanlarla karşılaştırılmıştır. Ürün karışımı içerisinde yer alan piridin ve 3

metilpiridinin beklenildiği şekilde sırasıyla 3. dakikada ve 7. dakikada kromatogramda 

yer aldığı gözlenmiştir (Şekil 5.

kantitaif analiz sonucunda hidroksilamin reaktifi ile yürütülen çalışmalarda 3

metilpiridin sentezinde en fazla %33 verimin elde edildiği belirlenmiştir. Verimlerin 

istenen değerlere ulaşamamasının

gelen polimerizasyonun önüne geçilememiş olmasıdır. Ayrıca katalizörün düşük 

sıcaklıkta bozunarak yapısından amonyak gazı açığa çıkarması ve bu durumun deney 

esnasında ani basınç artışına 

sınırlama getirmiştir. 

 

Şekil 5.11 H2N-OH.HCl reaktifi ile gerçekleştirilen denyelere ait HPLC kromatogramı
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Gliserin miktarına karşılık eşdeğer miktarda reaktif kullanılara yürütülen reaksiyonlara 

polimerizasyonun eşlik etmesi nedeniyle verimler istenilen değerlere ulaşamamıştır. 

Daha önce de belirtildiği üzere reaksiyon sırasında ani ve kontrolsüz 

ve amonyak gazının açığa çıkması reaksiyonu kısıtlamaktadır. Bu koşullarda yürütülen 

ksiyon sonucu elde edilen ürün karışımının GC-MS ve HPLC analizleri

Kütle spektrumu değerlendirildiğinde dört ürünün de oluştuğu 

baskın olarak elde edildiği belirlenmiştir.  

HPLC analizi için ACE 5 C18 tipi kolon ile yapılan analizlerde reaksiyon ortamındaki 

ürün dağılımının belirlenerek kantitatif tayin yapılması amaçlanmıştır. 

%30 MeOH çözücü sisteminde analiz edilerek elde edilen kromatogramlar

ait olanlarla karşılaştırılmıştır. Ürün karışımı içerisinde yer alan piridin ve 3

metilpiridinin beklenildiği şekilde sırasıyla 3. dakikada ve 7. dakikada kromatogramda 

aldığı gözlenmiştir (Şekil 5.8). Korelasyon eğrisinden yararlanılarak yapılan 

kantitaif analiz sonucunda hidroksilamin reaktifi ile yürütülen çalışmalarda 3

metilpiridin sentezinde en fazla %33 verimin elde edildiği belirlenmiştir. Verimlerin 

lere ulaşamamasının en önemli sebebi reaksiyon koşullarında meydana 

gelen polimerizasyonun önüne geçilememiş olmasıdır. Ayrıca katalizörün düşük 

sıcaklıkta bozunarak yapısından amonyak gazı açığa çıkarması ve bu durumun deney 

esnasında ani basınç artışına yol açması bu reaktif ile yürütülen çalışmalara bir 

sınırlama getirmiştir.  

 
OH.HCl reaktifi ile gerçekleştirilen denyelere ait HPLC kromatogramı

Gliserin miktarına karşılık eşdeğer miktarda reaktif kullanılara yürütülen reaksiyonlara 

polimerizasyonun eşlik etmesi nedeniyle verimler istenilen değerlere ulaşamamıştır. 

ve kontrolsüz akrolein salınımı 

ve amonyak gazının açığa çıkması reaksiyonu kısıtlamaktadır. Bu koşullarda yürütülen 

ve HPLC analizleri yapılmıştır. 

dört ürünün de oluştuğu ve 3-metilpiridinin 

HPLC analizi için ACE 5 C18 tipi kolon ile yapılan analizlerde reaksiyon ortamındaki 

ürün dağılımının belirlenerek kantitatif tayin yapılması amaçlanmıştır. Her bir reaksiyon 

omatogramlar referanslara 

ait olanlarla karşılaştırılmıştır. Ürün karışımı içerisinde yer alan piridin ve 3-

metilpiridinin beklenildiği şekilde sırasıyla 3. dakikada ve 7. dakikada kromatogramda 

8). Korelasyon eğrisinden yararlanılarak yapılan 

kantitaif analiz sonucunda hidroksilamin reaktifi ile yürütülen çalışmalarda 3-

metilpiridin sentezinde en fazla %33 verimin elde edildiği belirlenmiştir. Verimlerin 

en önemli sebebi reaksiyon koşullarında meydana 

gelen polimerizasyonun önüne geçilememiş olmasıdır. Ayrıca katalizörün düşük 

sıcaklıkta bozunarak yapısından amonyak gazı açığa çıkarması ve bu durumun deney 

yol açması bu reaktif ile yürütülen çalışmalara bir 

 

OH.HCl reaktifi ile gerçekleştirilen denyelere ait HPLC kromatogramı 
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5.2 Kinolin ve Türevlerinin Sentezi 

 
 
Piridin ve türevi bileşiklerin sentezi, tek kapta ve mikrodalga enerjisi kullanılarak azot 

kaynağı amonyum tuzları varlığında gerçekleştirilmiştir. Tezin ikinci aşamasında ise 

benzopiridin sınıfına dahil olan kinolin ve türevi bileşiklerin sentezi azot kaynağı olarak 

aromatik aminlerin kullanıldığı reaksiyonlar üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

 
 
Kinolin halkası literatürde Skraup sentezi olarak bilinen ve gliserin ile anilin arasında 

yürüyen kondenzasyon reaksiyonu üzerinden sentezlenmektedir. Skraup sentezi ile 

kinolin eldesine yönelik literatürde farklı koşullarda yürütülen pek çok reaksiyon 

bulunmasına karşın mikrodalga enerjisi ile gerçekleştirilen bir örneğinin olmaması 

konunun özgünlüğü açısından oldukça önemlidir. Reaksiyon mekanizması kesin olarak 

bilinmemesine karşılık kinolin sentezinin, önerilen iki mekanizma üzerinden yürüdüğü 

tahmin edilmektedir. 

 

Önerilen ilk mekanizmaya göre (Şekil 5.12); gliserin (2) asidik ortamda 2 mol su 

kaybederek akroleini (9) oluşturmaktadır. Ortamda bulunan anilinin (29) Michael tipi 

katılma ile akroleine katılmakta ve sekonder amin (a) katılma ürünü oluşmaktadır. 

Devamında gerçekleşen halka kapanması ile dihidrokinolin (49) elde edilmektedir. 

Ortamda bulunan yükseltgeme reaktifinin etkisiyle dihidrokinolin yükseltgenerek 

aromatik kinolinin (30) sentezi gerçekleştirilmektedir.  

OH

OH

OH

H2SO4
O

NH2

NH
CH2

CH2
CH

O

H2SO4

NH

HHO
H2O

NH

PhNO2

N

(a)

(49) (30)

(2) (12) (29)

 
 

Şekil 5.12 Michael katılması üzerinden kinolin sentez mekanizması 
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İkinci mekanizmaya göre (Şekil 5.13); anilin (29) ile akrolein (12) arasında öncelikle 

Schiff bazı (a) oluşmakta ve ardından halka kapanması gerçekleşmektedir. Nitrobenzen 

varlığında dihidrokinolin (48) halkasının yükeltgenmesi ile kinolin (30) sentezi 

gerçekleştirilmektedir.  

OH

OH

OH

H2N

H2SO4

O N
-H2O

NH

PhNO2

N

(2)
(12) (29) (a)

(48) (30)  

 

Şekil 5.13 Schiff bazı üzerinden kinolin sentezi 

 
Literatürde önerilen iki mekanizmadan Michael tipi katılma üzerinden yürüyen 

reaksiyonun daha olası olduğu düşünülmektedir. Halka kapanması basamağı elektrofilik 

bir mekanizma üzerinden yürüdüğünden burada en kararlı karbokatyon oluşumunun 

mekanizmanın yönünü belirlediği tahmin edilmektedir. 

 
 
Kinolinin uygun koşullarda sentezinin ardından ürün ayrım ve saflaştırma işlemlerinde 

karşılaşılan en önemli sorun ortamdaki yükseltgeme reaktifi nitrobenzenin 

uzaklaştırılmasıdır. Kolon kromatografi tekniği kullanılarak bu sorunun üstesinden 

gelinmeye çalışılmıştır. Ancak uygulama sırasında bir miktar maddenin kolonda 

kaybediliyor olması verimlerin düşmesine neden olduğundan kinolin sentezine farklı 

alternatifler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Skraup yöntemi esas alınarak 

ortamda yükseltgeme reaktifi bulunmaksızın yürütülen reaksiyon sonucu dihidrokinolin 

halka yapısının oluşturulması ve ürün izolasyonunun sağlanmasının ardından 

mikrodalga ışımasına duyarlı bir yükseltgeme reaktifi kullanılarak kinolin halkasının 

elde edilmesi hedeflenmiştir.  
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Bu bölümde ilk olarak Skraup sentezi esas alınarak mikrodalga enerjisi ile kapalı 

sistemde ve tek kapta bir yükseltgeme reaktifi varlığında kinolin sentezine yönelik 

yürütülen çalışmalardan bahsedilecektir.  

 
 
Bu doğrultuda literatürde yer alan reaksiyon parametreleri mikrodalga tipi reaksiyonlara 

uygulanmıştır. Bu amaçla ilk olarak 2 mol gliserine karşılık 1 mol anilin kullanılarak ve 

bir yükseltgeme reaktifi (nitrobenzen) varlığında denemelere başlanmıştır. Farklı 

sıcaklıklarda ve reaksiyon sürelerinde gerçekleştirilen denemelere aşağıdaki çizelgede 

yer verilmiştir.  

 
 
Çizelge 5.13 2 mol gliserin ile kinolin sentezi 
 

Gliserin (g)     Anilin (g) Sıcaklık          
   (° C) 

Reaksiyon 
Süresi    
 (dk) 

Verimi  
   (g) 

0,52 0,26 180 10 0,200 

0,40 0,2 150 10 0,082 

0,40 0,2 150 20 0,071 

0,40 0,2 180 20 0,126 

 
 
Yukarıdaki çizelgede yer alan farklı deney koşullarında yürütülen her bir reaksiyon 

sonrasında ürün dağılımı öncelikli olarak İTK ile takip edilmiştir. Bunun yanı sıra daha 

detaylı ürün analizi ve karışımında yer alan türlerin miktarsal tayinleri GC-MS ve 

HPLC kullanılarak yapılmıştır.  

 
 
Reaksiyon sonrası elde edilen ürün karışımına ait kütle spektrumunda kinolinin yanı sıra 

ortamda diğer türlerin de bulunduğu ve çıkış bileşeni olan anilinin reaksiyon şartlarında 

tamamen harcanmadığı belirlenmiştir. Bu durumun sebebi olarak, deney koşullarında 2 

mol gliserinin mikrodalga ısıtması ile termal dönüşüme uğradığı ancak bu dönüşüm 

sonucunda akrolein oluşum oranının yetersiz kalmasından dolayı ortamda reaksiyona 

girmeyen anilinin bulunduğu düşünülmektedir (Şekil 5.14).  



 

Şekil 5.14 2 mol 

                      spektrumu

 
 
Gliserin madde miktarı anilinin 2 katı alınarak yürütülen çalışmalarda çıkış bileşeninin 

tamamen harcanmadığı ancak

analizi HPLC ile yapılmıştır.

MeOH çözücü sisteminde çalışılmıştır

 
 
Numuneye ait analiz sonuçları standart çözeltilere ait kromatogramlar

alınarak değerlendirildiğinde

dakikada, nitrobenzen 10.9 dakikada ve kinolinin 16.9 dakikada

(Şekil 5.15). Daha önce materyal ve yöntem 

hazırlanmış olan korelasyon eğrisinden yararlanarak

kinolin mikarı kantitatif olarak tayin edilmiştir. Buna göre 2 

gerçekleştirilen deneylerde kinolin için 

edilmiştir. 

Şekil 5.15 2 mol
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 gliserin ile yürütülen reaksiyon sonucu elde edilen kütle 

spektrumu 

miktarı anilinin 2 katı alınarak yürütülen çalışmalarda çıkış bileşeninin 

dığı ancak kinolinin oluşmaya başlaması üzerine 

yapılmıştır. Bu amaçla ACE 5 C18 terz faz kolon kullanılmış ve

teminde çalışılmıştır.  

eye ait analiz sonuçları standart çözeltilere ait kromatogramlar

alınarak değerlendirildiğinde reaksiyon ortamındaki her üç bileşenin, 

dakikada, nitrobenzen 10.9 dakikada ve kinolinin 16.9 dakikada

Daha önce materyal ve yöntem bölümünde belirtildiği şekilde 

korelasyon eğrisinden yararlanarak (Ek 3) her bir numune içindeki 

kinolin mikarı kantitatif olarak tayin edilmiştir. Buna göre 2 mol

gerçekleştirilen deneylerde kinolin için %29-56 arasında değişen verimler elde 

 

2 mol gliserinin kullanıldığı reaksiyona ait HPLC kromatogramı

gliserin ile yürütülen reaksiyon sonucu elde edilen kütle 

miktarı anilinin 2 katı alınarak yürütülen çalışmalarda çıkış bileşeninin 

üzerine ürünün kantitatif 

C18 terz faz kolon kullanılmış ve %22 

eye ait analiz sonuçları standart çözeltilere ait kromatogramlar (Şekil 3.2) esas 

reaksiyon ortamındaki her üç bileşenin, anilin 3.6 

dakikada, nitrobenzen 10.9 dakikada ve kinolinin 16.9 dakikada geldiği gözlenmiştir 

belirtildiği şekilde standartlarla 

(Ek 3) her bir numune içindeki 

mol gliserinden çıkılarak 

56 arasında değişen verimler elde 

gliserinin kullanıldığı reaksiyona ait HPLC kromatogramı 
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Reaksiyon ortamındaki anilinin tamamen harcanmaması, gliserinin asidik ortamdaki 

dehidratasyonu sonucu akrolein çevriminin yeterli oranda gerçekleşmediğini 

göstermektedir. Ayrıca oluşan akroleinin bir kısmının reaksiyon kabından sızarak 

ortamını terk etmiş olabileceği de düşünülmektedir. Bunun üzerine gliserin madde 

miktarının 2,7 katına çıkarılarak gerçekleştirilen deneyler ve elde edilen sonuçlara 

çizelge 5.14’te yer verilmiştir. 

 
 
Çizelge 5.14 Gliserinin 2.7 mol aşırısı ile yapılan deneyler  
 

Gliserin     Anilin 
 (g) 

Sıcaklık         
(° C) 

Reaksiyon 
Süresi    
 (dk) 

Verimi     
 (g) 

0,27 0,1 150 3 0,055 

0,27 0,1 150 15 0,071 

0,27 0,1 165 5 0,022 

0,27 0,1 240 3 0,062 

 
 
Yukarıdaki çizelgede yer alan deneyler sonunda ürün dağılımı İTK ile kontrol edilmiş 

ve ortamda reaksiyona girmemiş anilinin bulunduğu belirlenmiştir. Bunun üzerine 

gliserin madde miktarı 4 katına çıkarılmış ve reaksiyon sıcaklığı 200°C değerine 

yükseltilmiştir. Bu şartlarda yürütülen deney sonucunda anilinin tamamen harcandığı ve 

aynı zamanda ortamda herhangi bir polimerik oluşuma rastlanmadığı gözlenmiştir. 

Reaksiyon ortamından ürün izolasyonu için ilk olarak hekzan çözücü sisteminde kolon 

kromatografi tekniği kullanılarak nitrobenzenin uzaklaştırılması sağlanmıştır. Ardından 

etil asetat:hekzan (1:5) çözücü sistemi kullanılarak  ürün kolondan saf halde alınmıştır. 

Elde edilen ürünün yapı analizi 1H-NMR, IR ve kütle spektrumları değerlendirilerek 

yapılmıştır. 

 
 
Ürünün 1H-NMR spektrumunda (EK 8); kinolin halkasına ait protonlar beklenildiği 

üzere 7-9 ppm aralığında gözlenmiştir. Halkada azot atomuna komşu proton (Ha) 

spektrumda en solda (8,8 ppm) ikilinin ikilisi şeklinde gözlenmiştir. Kinolin halkasının 

3- konumunun elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonlarına açık olduğu bilindiğinden bu 

bölge elektronca en yoğun bölgedir ve Hb protonu spektrumda en sağda (7,2 ppm) 

dörtlü yarılma piki şeklinde gözlenmektedir.  
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Kinoline ait IR spektrumunda (EK 9); 3057 cm-1 ve 3037 cm-1’de aromatik C-H 

gerilmelerine ait pikler yer almaktadır. C=N gerilmelerine ait orta şiddette ve keskin pik 

spektrumda 1620 cm-1’de gözlenmektedir. 1596, 1570 ve 1501 cm-1’de yer alan orta 

şiddette keskin pikler aromatik C-H gerilmelerine aittir. 

 
 
Ürüne ait kütle spektrumunda (EK 10); 15.39 dakikada gelen 129 m/e kütleli pikin (M+, 

C9H7N, m.k.: 129) ürünün kütlesine karşılık geldiği belirlenmiştir. Ayrıntılı 

kromatogram incelemesinde kinolin halkasının parçalanması ile yapıdan bir etil 

grubunun ayrılması ile oluşan parçaya ait 102 m/e kütleli pik, bir etil grubunun daha 

molekülden ayrılması ile oluşan yapıya karşılık gelen 76 m/e kütleli pik ve diğer 

molekül parçalanmalarına ait pikler de ayrıca spektrumda gözlenmektedir.  

 
 
Kinolin sentezi için optimum koşulların belirlenmesinin ardından dihidrokinolin 

sentezine yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Kinolin sentezinden farklı olarak 1,4-

dihidrokinolin bileşiğinin sentez reaksiyonunda 2.7 mol gliserin kullanılmıştır. 200°C 

sıcaklıkta 20 dakika devam ettirilen reaksiyon sonucunda ürün elde edilmiştir. Kolon 

kromatografi tekniği kullanılarak etil asetat:hekzan (1:5) çözücü sisteminde ürün izole 

edilmeye çalışılmıştır. Ancak maddenin kolonda ilerlemesi sırasında silika yüzeyinde 

yükseltgenerek kinoline dönüştüğü belirlenmiştir. Ürün yapı aydınlatması IR ve kütle 

spektrumları değerlendirilerek yapılmıştır.  

 
 
Bileşiğe ait IR spektrumunda (EK 11); 3318 cm-1’de gözlenen pik H bağı yapmamış N-

H gerilmesine aittir ve 1,4-dihidrokinolin yapısını desteklemesi açısından önemlidir. 

3057 cm-1 ve 3037 cm-1’de aromatik C-H gerilmelerine ait pikler; 2949 cm-1’de ve 2930 

cm-1’de alifatik C-H gerilmelerine ait pikler yer almaktadır. C=N gerilmelerine ait orta 

şiddette ve keskin pik spektrumda 1620 cm-1’de gözlenmektedir. 1596, 1570 ve 1501 

cm-1’de yer alan orta şiddette keskin pikler aromatik C-H gerilmelerine aittir. Alifatik 

C-H eğilme pikleri spektrumda 1432 cm-1’de ve 1371 cm-1’de orta şiddetli pik şeklinde 

gözlenmektedir. Bileşiğin elde edildiğine dair önemli kanıt, 3318 cm-1’de gözlenen ve 

bileşikteki –NH grubuna ait gerilme pikleri ile 1432 ve 1371 cm-1’de gözlenen alifatik 

C-H gruplarına ait piklerdir. 
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Ürüne ait kütle spektrumunda (EK 12); 23.13 dakikada gelen 132 m/e kütleli pikin (M+, 

C9H9N, m.k.: 131) ürünün kütlesine karşılık geldiği belirlenmiştir. Kromatogram detaylı 

incelendiğinde 1,4-dihidrokinolin halkasının açılması ve bir metil grubunun molekülden 

ayrılması ile oluşan yapıya ait pikin kütlesi 107 m/e kromatogramda yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra molekülden etil grubunun ayrılması sonucu oluşan yapıya ait 104 m/e 

kütleli pik ve diğer molekül parçalanmalarına ait pikler de ayrıca spektrumda 

gözlenmektedir.  

 
 
Kinolin sentezi için optimum koşuların belirlenmesi üzerine farklı kinolin türevlerinin 

sentezleri de aynı yöntem kulanılarak araştırılmıştır. 

 

NH2

R

HO

HO

HO

AcOH
H2SO4
PhNO2

(2,6 esd)
(2,5 esd)
(2 esd)

N

R

200oC
20 dk

MD

(31)                          (2)                                                    (50)

R: CH3, OCH3  

 

Bu amaçla öncelikle o-, m- ve p-toluidin bileşikleri kullanılarak yürütülen 

reaksiyonlardan tatmin edici verimlerle sübstitüe kinolin halkasının sentezi 

gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon sonrası elde edilen ürünler kolon kromatografi tekniği 

kullanılarak saflaştırılmıştır. İlk olarak hekzan çözücü sisteminde nitrobenzenin 

uzaklaştırılması sağlanmıştır. Ardından ürün etil asetat:hekzan (1:5) çözücü sistemi 

kullanılarak izole edilmiştir. o-, m- ve p-toluidin bileşikleri kullanılarak yürütülen 

reaksiyonlardan elde edilen verimler karşılaştırıldığında p-toluidin ile daha yüksek 

verim elde edildiği görülmektedir. Metil gruplarının elektron salıcı etkileri ile halkayı 

aktive etmelerinin yanı sıra sübstitüentin p- konumunda bulunması sterik bir engel 

yaratmadığından hem reaksiyon verimi artmakta hem de tek izomer oluşmaktadır. o-

Toluidinde metil grubunun sterik engel yaratması nedeniyle elde edilen verimler 

nispeten daha düşük çıkmıştır. m-Toluidin ile yürütülen reaksiyondan elde edilen verim 

diğer iki ürüne göre daha düşüktür. Bunun sebebi anilin halkasında bulunan –NH2 grubu 
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bilindiği gibi o- ve p- yönelticidir. meta-  konumunda bulunan metil grubunun elektron 

salıcı etkisi diğer bileşiklerde olduğu gibi halkayı yeterince aktive edememektedir. 

Bunun yanı sıra m-toluidin ile gerçekleştirilen reaksiyon sonucunda ürün olarak iki 

izomer oluşma olasılığı bulunmaktadır (Şekil 5.15). Reaksiyon sonrası yapılan 

analizlerde m-toluidin ile gerçekleştirilen reaksiyonlarda her iki izomerin de oluştuğu 

ancak seçimli olarak 6-konumundan halka kapanması ile oluşan 7-metilkinolinin daha 

yüksek oranla meydana geldiği belirlenmiştir. Metilkinolinlere ait yapı analizi 1HNMR, 

IR ve GC-MS teknikleri kullanılarak yapılmıştır. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 5.16 7-Metilkinolin ve 5-Metilkinolin 
 
 
6-Metilkinolinin 1HNMR spektrumunda (EK 13); metil grubuna ait protonlar tekli pik 

şeklinde 2.53 ppm’de gözlenmiştir. Ayrıca kinolin halkasına ait protonlar 7-9 ppm 

aralığında gözlenmiştir. Beklenildiği şekilde azot atomuna komşu proton (Hb) 

spektrumda en solda ikilinin ikilisi şeklinde gözlenirken (8,8 ppm) halkanın elektronca 

en yoğun bölgesi olan 3-konumunda yer alan proton (Hc) en solda 7.3 ppm’de dörtlü pik 

şeklinde gözlenmiştir. Kimyasal çevreleri benzer olan He ve Hf protonları ise 7.5 

ppm’de aynı yerde gözlenmiştir. 

  

6-Metilkinoline ait IR spektrumunda (EK 14); 3015 cm-1’de gözlenen pik aromatik C-H 

gerilmelerine aittir. Bileşiğin oluştuğunun en önemli kanıtı olan alifatik C-H 

gerilmelerine ait pikler spektrumda 2921 cm-1’de gözlenmektedir. 1595 cm-1 ve 1524 

cm-1’de gözlenen pikler kondense sistemlerde aromatik halkaya ait C=C gerilmelerdir 

ve spektrumda yer almaktadır.  

 
 
 
6-Metilkinolinin kütle spektrumunda ise (EK 15); 143 (M+, C10H9N, m.k.: 143) kütleli 

pik metilkinolin bileşiğinin kütlesine karşılık gelmektedir. Detaylı kromatogram 

incelemesinde metil kinolin halkasından bir metil grubunun ayrılmasıyla oluşan yapıya 
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ait 128 m/e kütleli pik kromatogramda yer almaktadır. Bunun yanı sıra etil grubunun 

molekülden ayrılmasıyla meydana gelen yapıya ait 102 m/e kütlesi ve diğer 

parçalanmalara ait pikler de spektrumda yer almaktadır.   

 
 
7-Metilkinoline ait 1HNMR spektrumunda (EK 16); çıkış maddesi olan m-toluidinin iki 

farklı konumdan halka kapanması ile izomerlerin her ikisinin de oluştuğu gözlenmiştir. 

İzomerlere ait protonların integrasyonları hesaplandığında 7-metilkinolin:5-metilkinolin 

oranının 3:1 olduğu belirlenmiştir. Spektrum detaylı değerlendirildiğinde kinolin 

halkasına ait protonlar beklenildiği gibi 7-9 ppm arasında gözlenmiştir. 7-Metilkinoline 

ait Hg protonu tekli pik şeklinde 8.3 ppm’de gözlenmiştir. Kinolin halkasında azot 

atomuna komşu Hb ve Hb’ protonları beklenildiği gibi en solda 8.8 ppm’de yer 

almaktadır. Spektrumun sağ tarafında çoklu şeklinde gözlenen pikler Hf’, He’, Hc ve Hc’ 

protonlarına aittir ve yarılmaları beklenildiği gibi gözlenmiştir.  

 
 
7-Metilkinoline ait IR spektrumun (EK 17); 3047 cm-1’de gözlenen pik aromatik C-H 

gerilmelerine aittir. Metil grubuna ait alifatik C-H gerilmelerine ait pikler spektrumda 

2973 ve 2947 cm-1’de gözlenmektedir. 1596 cm-1 ve 1573 cm-1’de gözlenen pikler 

aromatik halkanın C=C gerilmelerine aittir. Bunun yanı sıra C=N gerilmelerine ait orta 

şiddetteki pik spektrumda 1626 cm-1’de gözlenmektedir.  

 
 
7-Metilkinolinin kütle spektrumunda (EK 18); 143 (M+, C10H9N, m.k.: 143) kütleli 

pikin ürüne ait olduğu düşünülmüştür. Kromatogram detaylı incelendiğinde 

parçalanmaların metil grubunun yapıdan ayrılması ile başladığı ve oluşan parçaya ait 

128 m/e kütlesinin spektrumda yer aldığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra yapıdan etil 

gruplarının ayrılması ile kinolin halkasının parçalanmasına ait 115 m/e, 102 m/e kütleli 

pikler kromatogramda yer almaktadır. 

 
 
8-Metilkinoline ait 1HNMR spektrumunda (EK 19); metil grubuna ait protonlar tekli pik 

şeklinde 2.81 ppm’de gözlenmiştir. 7-9 ppm aralığında gözlenen kinolin halkasına ait 

protonlardan azot atomuna komşu proton (Hb) spektrumda en solda ikilinin ikilisi 

şeklinde gözlenmiştir. Halkadaki metil protonları tarafından perdelenen Hg protonu 

ikilinin ikilisi şeklinde yarılarak 7.5 ppm’de gözlenmiştir. Kinolin halkasının elektron 
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yoğunluğu en fazla olan 3-konumunda yer alan proton (Hc) en solda 7.3 ppm’de dörtlü 

pik şeklinde gözlenmiştir.  

 
 
8-Metilkinolinin IR spektrumunda (EK 20); 3040 cm-1’de gözlenen zayıf pik aromatik 

C-H gerilmelerine aittir. Metil grubuna ait alifatik C-H gerilmelerine ait pikler 

spektrumda 2965, 2954 ve 2924 cm-1’de gözlenmektedir. 1594 cm-1’de gözlenen pikler 

aromatik halkanın C=C gerilmelerine aittir. Bunun yanı sıra C=N gerilmelerine ait orta 

şiddetteki pik spektrumda 1616 cm-1’de gözlenmektedir. Alifatik C-H eğilmelerine ait 

pikler 1498, 1372 cm-1’de gözlenmiştir.  

 
 
8-Metilkinolinin kütle spektrumunda (EK 21); 143 (M+, C10H9N, m.k.: 143) kütlesine 

karşılık gelen pik detaylı incelenmiştir. Kromatogramda yer alan 128 m/e kütleli pikin 

molekülden metil grubunun ayrılması ile oluşan yapıya karşılık geldiği belirlenmiştir.  

Kinolin halkasının açılması ve etil, metil gibi küçük grupların molekülden ayrılması ile 

meydana gelen yapılara ait 115m/e ve 102 m/e kütlelerinin de spektrumda yer aldığı 

gözlenmiştir.  

 
 
Farklı anilin türevleri kullanılarak sübstitüe kinolin halkasının sentezi için 

gerçekleştirilen denemeler p-anisidin bileşiği kullanılarak yürütülmüştür. Kinolin 

halkasının sentezi için belirlenen koşullar p-anisidinin (51) kullanıldığı reaksiyona da 

uygulanmış ve 6-metoksikinolin (52) bileşiği sentezlenmiştir. 

 

NH2

CH3O
HO

HO

HO

AcOH
H2SO4
PhNO2

(2,6 esd)
(2,5 esd)
(2 esd)

N

CH3O

200oC
20 dk

MD

(51)                               (2)                                                                (52)  

 
Reaksiyon belirtilen koşullarda yürütülmüş ve ürün kolon kromatografi tekniği 

kullanılarak saflaştırılmıştır. Ürün dağılımını belirlemek üzere alınan İTK’da 

nitrobenzen ile ürün arasındaki Rf değerinin fzla olmasından yararlanılarak tek bir 
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çözücü sistemi kullanılarak ürün saflaştırılabilmiştir. Bu amaçla etil asetat:hekzan (1:5) 

çözücü sistemi ile önce nitrobenzen uzaklaştırılmış ve ardından 6-metoksikinolin izole 

edilmiştir. Ürünün yapı aydınlatması 1HNMR, IR ve kütle spektrumları 

değerlendirilerek yapılmıştır. 

 
 
6-Metoksikinoline ait 1H-NMR spektrumunda (EK 22); metoksi grubuna ait 3H 

integrasyona sahip tekli pik beklenildiği gibi 3,9 ppm’de gözlenmiştir. Kinolin 

halkasına ait protonlar beklenildiği üzere 7-9 ppm aralığında gözlenmiştir. Halkada azot 

atomuna komşu proton (Hb) ikilinin ikilisi şeklinde yarılarak spektrumda en solda (8,7 

ppm) gözlenmiştir. Spektrumda en sağda gözlenen He protonu metoksi grubu ve piridin 

halkası protonları tarafından perdelenmektedir.  

 
 
6-Metoksikinoline ait IR spektrumunda (EK 23); 3017 cm-1’de zayıf şiddette aromatik 

C-H gerilmelerine ait pikler gözlenmektedir. Ürün yapısını destekleyen en önemli kanıt, 

2962 cm-1’de gözlenen ve Ar-O-CH3 yapısındaki C-H gerilmelerine ait piktir. C=N 

gerilmelerine ait pikler spektrumda 1624 cm-1’de yer almaktadır.  Kondense sistemlerde 

yer alan aromatik C=C gerilmeleri 1597 cm-1’de gözlenmektedir. C-O-C gerilmelerine 

ait pik molekül yapısını desteklemesi açısından önemlidir ve spektrumda 1027 cm-1’de 

yer almaktadır. 

 
 
Ürüne ait kütle spektrumunda (EK 24); 30.39 dakikada gözlenen 159 m/e kütleli pik 

(M+, C10H9NO, m.k.: 159) 6-metoksikinolin bileşiğinin kütlesine karşılık gelmektedir. 

Yapı aydınlatmasının daha iyi yapılabilmesi için kromatogram detaylı incelenmiştir. 

Buna göre molekül yapısından bir metil grubunun kopmasıyla oluşan yapıya ait 144 m/e 

kütleli pik kromatogramda yer almaktadır. Aynı zamanda metoksi grubunun yapıdan 

ayrılmasıyla oluşması beklenen 129 m/e kütlesinin de kromatogramda yer aldığı 

görülmektedir. Bunun yanı sıra halka parçalanmasına ait diğer pikler de kromatogramda 

yer almakta ve yapıyı desteklemektedir. 

 
 
 
 
 



79 
 

Sonuç olarak, doğal kaynaklı bir bileşik olan gliserinin asidik ortamda termal dönüşüm 

reaksiyonları sonucu akrolein, asetaldehit, formaldehit gibi karbonil bileşiklerini 

oluşturmaktadır. Reaksiyon ortamında oluşan bu ara ürünler inorganik amonyum tuzları 

ile tepkimeye girerek tez kapsamında birinci aşamada hedeflenen piridin ve türevleri 

sentezlenmiştir. Literatür taraması sırasında gliserinden çıkılarak piridin ve türevlerinin 

sentezinin farklı koşullarda denendiği gözlenmiştir. Genel olarak gaz fazında veya sıvı 

fazda yürütülen reaksiyonlar yüksek sıcaklık piroliz fırnlarında ya da uygun reaktörler 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra ısıtma banyoları kullanılarak 

laboratuar şartlarında yürütülen işlemlerin ise çoklu reaksiyon basamaklarını içerdiği 

gözlenmiştir.  

 
 
Tez kapsamında gliserinden çıkılarak piridin ve türevlerinin sentezine farklı bir bakış 

açısı getirilmiş ve reaksiyonlar mikrodalga enerjisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

şekilde ile tıpkı bir mini reaktör gibi kapalı sistemde ve basınç altında çalışılmıştır. Tez 

kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda mikrodalga enerjisini tercih etmemizin en 

önemli sebeplerinden biri gliserinin parçalanma ve gaz ürünlerinin basınç altında bir 

otoklavdaki gibi reaksiyona girmesine imkan sağlamış olmasıdır. Akrolein, asetaldehit 

gibi parçalanma ürünleri reaksiyon ortamında oluşturulmuş ve aynı ortamda bir 

amonyak kaynağı reaktifle tepkimeye sokulmuştur. Gliserin ile etkileştirilecek olan 

inorganik amonyum tuzlarının mikrodalga altındaki davranışlarının belirlenmesi 

oldukça önemlidir. Reaksiyon sırasında gerek reaktif yapısından salınan amonyak 

gerekse gliserinin dönüşümü sonucunda meydana gelen ara ürünler yüksek sıcaklıkta 

gaz fazında bulunduklarından belirli bir basıncın oluşmasına yol açmaktadırlar. Bu 

durumda mikrodalga enerjisi davranışı bilinmeyen reaktifler tehlikeli sonuçların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadırlar.  

 

Amonyum reaktifleri kullanılarak tek kapta piridin ve türevlerinin sentezi mikrodalga 

enerjisinden yararlanılarak gerçekleştirlmiştir. Reaksiyon sonrası ürün analizi GC-MS 

ile yapılmıştır. Analizler sonucunda ortamda piridin, 3-metilpiridin, etilpiridin ve 

etil,metilpiridin olmak üzere dört ürünün oluştuğu gözlenmiştir. Elde edilen ürünlerin 

her birinin izolasyonu, moleküllerin benzer davranışlar göstermeleri nedeniyle bilinen 

saflaştırma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle ürünler HPLC ile 

analiz edilmiştir. %30 MeOH çözücü sisteminde C18 ters faz kolon kullanılarak 
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numunedeki dört ürünün analizi yapılabilmiştir. Ayrıca belirli derişimlerde hazırlanan 

referans çözeltileri ile korelasyon eğrileri oluşturulmuş ve derişimi bilinmeyen 

numunelerdeki ürünlerin kantitatif analizleri yapılmıştır. Elde edilen verimler beklenen 

değerlerden düşük çıkmıştır. Bunun en önemli sebebi literatürde sıkça bahsedilen 

polimerizasyondur. Gliserinin mikrodalga ısıtması sırasında dehidratasyona uğrayarak 

akroleini oluşturduğundan bahsedilmiştir. Reaksiyonlarda akroleinin bozunma hızının 

gliserinin dehidratasyonundan daha hızlı gerçekleşmesi nedeniyle hedeflenen 

reaksiyonlara polimerizasyonun da eşlik etmesi verim düşüklüğünün en önemli sebebi 

olmuştur. Bu sorunun üstesinden gelebilmek amacıyla ortam şartlarında birtakım 

değişiklikler yapılmıştır. Gliserin madde miktarı arttırılarak akrolein oluşum oranının 

arttırılması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra farklı derişimlerde gliserinin sulu çözeltileri 

hazırlanarak seyreltik ortamda polimerizasyonun önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Farklı 

reaktiflerle yürütülen benzer çalışmalar sonucunda tekrarlanabilir sonuçlar elde 

edilmiştir.  

 
 
Tez kapsamında sentezi hedeflenen diğer bir bileşik sınıfı kinolin ve türevleridir. 

Literatürde kinolinler genel olarak Skraup metodu esas alınarak sentezlenmektedir. Bu 

doğrultuda ısıtma banyoları kullanılarak asidik ortamda ve bir yükseltgeme reaktifi 

varlığında yürütülen reaksiyonların çok şiddetli koşullarda gerçekleştiği belirtilmiştir. 

Bunun sebebi gliserinin asidik ortamdaki dehidratasyonu sonucu akroleinin kontrolsüz 

şekilde açığa çıkmasıdır. Bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla reaksiyon ortamına 

asetik asit ilave edilmiştir. Bu şekilde gliserin mono ve diasetat türevine dönüştürülerek 

ortamda serbest gliserin miktarının azaltılmasıyla akrolein salınımı kontrollü şekilde 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Gliserinin yanı sıra birçok α,β-doymamış aldehit ve 

ketonların başlangıç bileşiği olarak kullanıldığı reaksiyonlar ve farklı sübstitüent içeren 

aromatik aminlerle gerçekleştirilen tepkimeler literatürde geniş yer tutmaktadır. Skraup 

sentezine yönelik uygulamaların genel olarak reaktörlerde ve klasik ısıtma banyoları 

kullanılarak gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Tez kapsamında yürütülen çalışmalarla 

farklı kinolin türevleri ilk defa mikrodalga sentez yöntemi ile gliserinden çıkılarak iyi 

verimlerle elde edilmiştir. 
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Bu doğrultuda asetik asit ile modifiye edilmiş Skraup sentezi mikrodalga şartlarına 

uyarlanmıştır. Kapalı sistemde gerçekleştirilen tepkime sırasında gliserinin 

dehidratasyonu sonucu açığa çıkan akrolein yine aynı ortamda bulunan anilin ile 

reaksiyona girmiş ve halka kapanmasını takip eden yükseltgenme basamağı ile kinolin 

sentezinin gerçekleştiği belirlenmiştir. Kinolin sentezi için literatürde iki ayrı 

mekanizma önerilmiştir. Bunlardan ilki Schiff bazı üzerinden yürürken diğeri Michael 

tipi katılma üzerinden gerçekleşmektedir. Ancak yapılan araştırmalar reaksiyonun 

Michael tipi katılma ile oluşma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Buna 

göre, elektrofilik halka kapanması sırasında katyonik ara ürün oluşmakta ve oluşan bu 

ara yapı mekanizmayı en kararlı karbokatyon oluşacak şekilde yönlendirmektedir. 

Kinolinin sentezinde optimum koşulların belirlenmesi için reaksiyon parametreleri 

(gliserin madde miktarı, sıcaklık, süre) değiştirilerek denemeler yapılmıştır. Ortamdaki 

anilinin tamamen harcanmadığı ancak ürünün oluştuğu denemelerde ürün dağılımı GC-

MS ve HPLC ile belirlenmiştir. Bu amaçla, geniş derişim aralığında hazırlanan referans 

çözeltiler HPLC ile analiz edilmiş ve elde edilen pik alanlarına bağlı olarak korelasyon 

eğrisi çizilmiştir. Bu şekilde derişimi bilinmeyen numunedeki kinolin miktarı kantitaif 

analiz tekniği ile tayin edilmiştir. Kinolin için uygun sentez koşullarının belirlenmesinin 

ardından ürün analizleri GC-MS, IR, 1HNMR ve HPLC ile yapılmıştır.   

 
 
Kinolin sentezinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından halkanın türevlendirilmesi 

hedeflenmiş ve bu doğrultuda farklı anilin türevleriyle çalışılmıştır. Özellikle elektron 

salıcı gruplar olan o-, m-, ve p-toluidinlerle yürütülen çalışmalarda halka etkinliğinin 

artmasına rağmen sterik etkinin bir sonucu olarak 6-metilkinolinin daha yüksek verimle 

sentezlendiği gözlenmiştir. Bunun yanı sıra m-toluidinin kullanıldığı reaksiyonlarda ise 

yer seçimli bir mekanizma üzerinden 6- konumundan halkanın kapandığı ve sübstitüe 

kinolinin oluştuğu belirlenmiştir.  
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EK 3 Kinolin Standart Çözeltlerine ait Korelasyon Eğrisi 
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EK 9 Kinolinin IR Spektrumu 
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EK 11 1,4-Dihidrokinolinin IR Spektrumu 
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EK 13 6-Metilkinolinin 1HNMR Spektrumu 
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EK 14 6-Metilkinolinin IR Spektrumu 
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EK 16 7-Metilkinolinin 1HNMR Spektrumu 
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EK 17 7-Metilkinolinin IR Spektrumu 
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EK 19 8-Metilkinolinin 1HNMR Spektrumu 
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EK 20 8-Metilkinolinin IR Spektrumu 
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EK 22 6-Metoksikinolinin 1HNMR Spektrumu 
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EK 23 6-Metoksikinolinin IR Spektrumu 
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