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Bu çalıĢmada organoçinko reaktiflerinin elektrofilik aminasyonuyla primer amin sentezi  

için basit ama etkili bir yöntemin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Aminasyon reaktifleri 

olarak; aseton O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim, I ve O-metilhidroksilamin, II 

kullanılmıĢtır. Bütün reaksiyonlar argon atmosferi altında yürütülmüĢ ve reaksiyon ürünleri 

benzamid türevleri halinde ayrılıp saflaĢtırılmıĢlardır. Organoçinko reaktiflerinin I ve II ile 

elektrofilik aminasyonlarında tek baĢına CuCN katalizi yeterince etkili değildir. Bu nedenle 

CuCN ile beraber ortak çözücü kullanılmasının reaksiyon koĢulları ve amin verimi üzerine 

etkisi incelenmiĢtir. Alkilçinko ve sikloalkilçinko bileĢikleri için geliĢme sağlanamamıĢ, 

benzilçinkolar için reaksiyon koĢullarında geliĢme sağlanmıĢ, arilçinko reaktifleri 

durumunda ise hem reaksiyon koĢulları hem de amin verimi açısından geliĢme sağlanmıĢtır. 

Ortak çözücü kullanılmasıyla arilçinko reaktiflerinin I ve II ile elektrofilik aminasyonları 

için arilaminlerin yüksek verimle hazırlanmasına imkan veren, kolay uygulanabilir, yeĢil 

bir yöntem geliĢtirilmiĢtir. 
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Anahtar Kelimeler: Elektrofilik aminasyon, organoçinko reaktifleri, aminler, ortak 

çözücü, dipolar aprotik çözücüler, aminasyon reaktifleri. 



ii 

 

ABSTRACT 

 

Master Thesis 

 

THE EFFECT OF CO-SOLVENT IN THE ELECTROPHILIC AMINATION OF 

ORGANOZINC REAGENTS 

 

Ferhat YEġĠLBAĞ 

 

Ankara University 

Graduate School of Naturel and Applied Science 

Department of Chemistry 
 

 

Supervisor: Assoc. Prof. Tahir DaĢkapan 

  

In this study, it was aimed to develop a simple but efficient method for the electrophilic 

amination of organozinc reagents. Acetone O-(2,4,6-trimethylphenylsulfonyl)oxime, I and 

O-methylhydroxylamine, II were used as amination reagents. All reactions were carried out 

under argon atmosphere and the reaction products were seperated from the reaction mixture 

as benzamide derivatives and were purified. In the electrophilic amination of organozinc 

reagents with I and II only CuCN catalysis was not very effective. For this reason, the 

effect of the use of co-solvent with CuCN on the reaction conditions and the yield of amine 

was investigated. In the amination of alkylzinc and cycloalkylzinc compounds, it was not  

able to provide any development,  in the amination of benzylzincs the reaction conditions 

were improved and in the case of arylzincs, not only reaction conditions but also the yield 

of amine was improved. By the use of co-solvent, a green and easily applicable method for 

electrophilic amination of arylzinc reagents with I and II which allowed to prepare 

arylamines in high yields was developed. 
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1.GĠRĠġ 

 

 

Aminler, organik sentezde, tarım kimyasında, doğal ürünler kimyasında ve endüstriyel 

materyal hazırlanmasında kullanılan önemli bir bileĢik sınıfıdır. Örneğin arilamino grubu 

antibiyotikler, antiseptikler ve analjezikler gibi ilaçlarda (Lednicher 1998), pestisitlerde 

(Belan et al. 2001), boyalarda (Gaile et al. 2000), lazer ve elektronik materyallerinde (Lehn 

1995), polimerlerde temel bir yapısal gruptur. Ayrıca aromatik aminler, diazolama, 

nükleofilik sübstitüsyon ve kondensasyonla bir çok önemli organik bileĢiğin 

hazırlanmasında önemli çıkıĢ maddeleridir (Krasovitskii and Afanasiadi 2002).  

 

Bu kadar önemli bir organik bileĢik sınıfı için yeni ve yararlı sentez yöntemlerinin 

geliĢtirilmesi veya mevcut yöntemlerin daha yararlı ve uygulanabilir hale getirilmesi 

dikkate değer bir çalıĢmadır. 

 

Aminler, genellikle karĢılık gelen nitro veya siyano bileĢiklerinin indirgenmesiyle (Kabalka 

1991, Mitsunobu 1991) veya daha çok nükleofilik azot atomunun elektrofilik karbon 

atomuyla etkileĢmesine dayanan nükleofilik reaksiyonlarla (Bishop 1991) hazırlanırlar     

(1.1).  Ancak  özellikle   fonksiyonlu   grup   içeren  aminlerin  hazırlanması   istendiğinde,  

 

C NH2
RNO 2 veya R-CNC X

- NH 2 - (H)
( 1. 1 )

δ  

 

elektrofilik çıkıĢ maddelerinin hazırlanması zorluğunun yanı sıra zor reaksiyon Ģartları da 

gerektirmesi nedeniyle nükleofilik aminasyon yöntemi kullanıĢlı değildir. Aromatik 

bileĢiklerin direkt aminasyonu organik sentezde kolay olmayan bir iĢlemdir. Bunun için 

geliĢtirilen modern yöntemler (Hartwig 2002) pahalı ve hazırlanması zor katalizörlerin 

kullanımını gerektirir. 
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O

NR''' ,R'R''C

Amin sentezi için geliĢtirilen modern yöntemler arasında kolay bulunabilen ve fonksiyonlu 

grupları da tolere edebilen bir organometalik reaktifin elektrofilik aminasyonu yöntemi, 

organik sentezde önemli bir yöntem olarak ortaya çıkmıĢtır (Kienle et al. 2007).  

 

Elektrofilik azotun nükleofilik karbon ile etkileĢmesine dayanan elektrofilik aminasyon, 

hem aminlerin hazırlanması için hemde bir organik yapıda C-N bağı oluĢturmak için uygun 

ve kullanıĢlı bir yöntemdir. Burada nükleofilik karbon bir organometalik bileĢiktir. 

Elektrofilik aminasyon reaktifi olarak sp
2
 azotu içeren veya sp

3
 azotu içeren çeĢitli 

reaktifler geliĢtirilmiĢtir (ġekil 1.1). 

 

C NH2+ NH2

-δ +δ 
C M

 

 

M : Li,MgX,Cu,ZnX,1/2 Zn,1/3ZnMgX 

+δ
NH2: sp

3
 – N  içeren reaktifler ; H2NX (X: Cl, Br), RNHCl, R2NCl, RNCl2, H2NOR, RNHOCH3, 

R2NOCH3, H2NOSO2R, H2NOAr, H2NOCOAr, H2NOSO2R,  H2NOP(O)R2,      

       Me3SiNHOSiMe3,BocNHOTos, RNH2.   

sp
2
–N içeren reaktifler; R

1
HC=NOR

2
, R

1
2C=NOR

2
, R

1
2C=NOSO2R

2
, R

1
OOCN=NCOOR

2
,  

ROOCN=NTos, FG-Ar-N=N-Tos, ArN2X (X:Cl,BF4), RN3, PhI=N-Tos.  

ġekil 1.1 Elektrofilik aminasyon 

 

Organoçinko reaktifleri, birçok fonksiyonlu grubu tolere edebilen ve organolityum veya 

organomagnezyum bileĢiklerinin THF’de ZnCl2 ile transmetallenmesi ile kolayca 

hazırlanabilen (DaĢkapan 1999) organometalik bileĢiklerdir. Ayrıca fonksiyonlu grup 

içeren organoçinko reaktiflerinin hazırlanması için de yöntemler geliĢtirilmiĢtir (Knochel 

and Singer 1993). Bu nedenle çalıĢmamızda nükleofilik karbon kaynağı olarak organoçinko 

reaktifleri seçilmiĢ ve bu reaktiflerin elekrofilik aminasyonu için kolay uygulanabilir ve 

arilaminleri yüksek verimlerle veren yeni bir yöntemin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. 
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Bu amaçla organoçinko reaktiflerinin elektrofilik aminasyonu reaksiyonunda ortak çözücü 

kullanılmasının, hem reaksiyon koĢulları açısından hem de amin verimi açısından etkileri 

araĢtırılmıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada, organoçinko reaktifi olarak kullanılan organilçinko klorür (1.2), 

diorganilçinko (1.3), ve bromomagnezyum triorganilçinkat (1.4), tuz-buz banyosunda 1 

mmol ZnCl2’ün THF’deki çözeltisine sırasıyla, 1, 2 ve 3 mmol organilmagnezyum bromür 

ilavesiyle hazırlanmıĢtır. 

 

RMgBr    +  ZnCl2 
 THF

 RZnCl  + MgBrCl                                (1. 2) 

 

2RMgBr  +  ZnCl2 
 THF

 R2Zn     + 2MgBrCl          (1. 3) 

 

3RMgBr  +  ZnCl2 
 THF

 R3ZnMgBr  + 2MgBrCl         (1. 4) 

 

Aminasyon reaktifi olarak sp
2
 azotu içeren bir reaktif olan aseton O-(2,4,6-

trimetilfenilsülfonil)oksim I ve sp
3 

azotu içeren bir reaktif olan O-metilhidroksilamin II 

kullanılmıĢtır. I higroskopik olmayan ve uzun süre bozunmadan saklanabilen bir katıdır. II 

HCl tuzu halinde uzun süre bozunmadan saklanabilir. Kullanılacağı zaman sulu NaOH ile 

etkileĢtirilerek serbest hale geçirilir ve katı NaOH üzerinden damıtılarak saf halde elde 

edilir.  

 

Ortak çözücü olarak N, N’-dimetilpropilenüre (DMPU) Ç1, hekzametilfosforamid (HMPA) 

Ç2, N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamin (TMEDA) Ç3, trietilamin (Et3N) Ç4, dimetil 

sülfoksit (DMSO) Ç5, N-metilpirrolidon (NMP) Ç6, propilen karbonat (PC) Ç7,                               

N,N’-dimetiletilenüre (DMEU) Ç8, N,N-dimetilasetamid (DMAC) Ç9, Sulfolan Ç10, 

tetrametilüre (TMU) Ç11 ve dimetilformamid (DMF) Ç12 kullanılmıĢtır.  
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ġekil 1.2  Organoçinko   reaktiflerinin   aseton   O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim   I   ve                         

               O-metilhidroksilamin  II  ile ortak çözücü varlığında elektrofilik aminasyonu 

 

 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda, alkil, sikloalkil ve benzilçinko reaktiflerinin I ile 

reaksiyonlarında ortak çözücü kullanılmasının reaksiyon koĢullarında olumlu geliĢmeler 

sağladığı ancak amin veriminde dikkate değer bir artıĢa neden olmadığı gözlenmiĢtir. 

Arilçinko reaktifleri durumunda ise ortak çözücü kullanımının hem reaksiyon koĢullarını 

daha uygun hale getirdiği hem de arilaminlerin yüksek verimlerle elde edilmesini sağladığı 

gözlenmiĢtir (ġekil 1. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM

(CH3)2C=NOSO2Mes

MeONH2

I

II

Ortak çözücü

CUCN, o.s .

(CH3)2C=NR

R NH2

der. HCl R NH2.HCl

R : Fenil, 4-tolil, 4-anisil, 1-naftil, benzil, hekzil, siklohekzil

M : ZnCl, 1/ 2 Zn, 1/ 3 ZnMgBr

1. 5 - 3 s.

Ortak çözücü : DMPU, HMPA, TMEDA, Et3N, DMSO, NMP, PC, DMEU, DMAC,      

                         SULFOLAN, TMU, DMF 
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2. KAYNAK ÖZETLERĠ 

 

Aminler endüstriyel önemi olan bileĢik ve malzemelerin hazırlanmasında kullanılan önemli 

bileĢikler olduklarından sentezleri için daha uygulanabilir ve yüksek verimli yöntemlerin 

geliĢtirilmesi konusunda sürekli olarak yeni çalıĢmalar yapılmaktadır (Kienle et al. 2007). 

GeliĢtirilen yeni yöntemler arasında elektrofilik aminasyon, sadece aminlerin 

hazırlanmasını değil aynı zamanda bir organik yapıya amino grubunun sokularak biyolojik 

aktif bileĢiklerin hazırlanmasını da sağladığı için özellikle önemli bir yöntemdir ve ilgi 

duyulan bir araĢtırma konusudur (Erdik ve Ay 1989, Erdik 2004). Günümüze kadar 

organomagnezyum (Mulzer et al. 1991), organolityum (Boche 1995) ve organobakır (Ricci 

2000), bileĢiklerinin elektrofilik aminasyonu konusunda birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Ancak 

fonsiyonlu grupları tolere edebildiğinden fonksiyonlu grup içeren aminlerin sentezine 

olanak verebilecek olan organoçinko reaktiflerinin elektrofilik aminasyonu konusunda fazla 

bir çalıĢma yapılmamıĢtır. 

 

Coleman ve arkadaĢları, kloraminleri diorganil çinko reaktiflerinin elektrofilik 

aminasyonunda kullanmıĢlardır. Ancak bu tür reaktiflerin reaksiyonlarında, kullanılan 

haloamine bağlı olarak monoorganilamin-amonyak karıĢımı (Coleman et al. 1937), 

monoorganilamin-diorganilamin-amonyak karıĢımı (Coleman et al. 1937) veya 

monoorganil amin-diorganil amin (Coleman et al. 1934) karıĢımı elde edilir (ġekil 2.1). 

 

R2Zn

H2NCl, petrol eteri, - 30 C

NCl3, petrol eteri, -30  C

R'NCl2, Et 2O veya petrol eteri

RNH2 

RNH2 

RNH2 RR'NH

R2NH

NH3+

+

+

% 46-57 % 41-47

% 5-8% 8-17 % 27-38

% 44-78 % 16-46

+ NH3

o

o

R   : C 2H5, n-C8H7

R' : CH 3, C2H5, n-C4H9, i-C5H11  

ġekil 2.1 Kloraminlerin diorganilçinko reaktifleri ile elektrofilik aminasyonları 
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Arilçinko klorürler, arildiazonyum tetrafloroboratla etkileĢtirildiklerinde asimetrik 

diazenleri düĢük verimle vermiĢlerdir ( ġekil 2.2 ), (Curtin and Usprung, 1956). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.2 Asimetrik diazen sentezi 

 

Erdik ve Koçoğlu (2002), bromomagnezyum triorganilçinkatların benzendiazonyum 

tetrafloroborat ile elektrofilik aminasyonunu incelemiĢlerdir. Bromomagnezyum 

triarilçinkatların arilfenildiazenleri yüksek verimle verdiği ancak alkil, sikloalkil ve 

benzilçinkatların benzendiazonyum tetrafloroborat ile etkileĢmedikleri gözlenmiĢtir     

(ġekil 2.3).  

 

R3ZnMgBr + C6H5N2BF4
1. THF, - 15  C, 1s

2. 6 N HCl
C6H5N=NR

o

 
 

 

R               :  C6H5, 4-CH3C6H4, 4-CH3OC6H4, 4-BrC6H4, n-C6H13, siklo-C6H11, C6H5CH2 

Verim (%) :    87   ,        88       ,           72        ,      74       ,       -     ,          -         ,         -  

 

ġekil 2.3 Bromomagnezyum triorganilçinkatların benzendiazonyum tetrafloroborat ile  

               elektrofilik aminasyonu  

 

 

 

 

 

Ar'N2

+
BF4 Ar''ZnCl

Et2O, - 10  C, 6 s.o

Ar'N=NAr''+
-

Ar'             : C 6H5, p-ClC6H4, p-CH3OC6H4

Ar''            : p-ClC 6H4, C6H5,   p-CH3OC6H4,  C6H5

Verim (%) :       35   ,      10     ,         20      ,         2

Ar''ZnCl/Ar'N
+
BF4  = 1,1
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Aynı çalıĢmada önceden hazırlanmıĢ ve in-situ hazırlanmıĢ 4-anisilçinko klorür ve 

bromomagnezyum trianisilçinkat’ın benzendiazonyum tetrafloroborat ile elektrofilik 

aminasyonlarından elde edilen amin verimleri karĢılaĢtırılmıĢtır (ġekil 2.4). Bu 

karĢılaĢtırma sonucunda monoorganil çinko bileĢiklerinin in-situ yöntemde daha yüksek 

amin verimi verdiği, triorganil çinko reaktiflerinin ise reaktifin önceden hazırlanması 

yöntemiyle daha iyi sonuç verdiği gözlenmiĢtir. Reaksiyon sonunda elde edilen 4-

anisilfenildiazen metanolde NaBH4/NiCl2.6H2O indirgeme sistemiyle 4-anisidine 

indirgenmiĢtir. 

4-CH3OC6H4ZnCl     

( 4-CH3OC6H4)3ZnMgBr

 

C6H5N2BF4+

4-CH3OC6H4MgBr     ZnCl2.TMEDA    C6H5N2BF4+ +

1.THF, -15 °C, 1 s

2. 6N HCl, 3-6 s

2. 6N HCl, 3-6 s

1.THF, -15 °C, 3 s

CH3C6H4N=NC6H5

1. NaBH4/NiCl2.6H2O, metanol, 0 °C, 1 s

2. % 10 HCl
4-CH3OC6H4NH2    C6H5NH2+

Metot A

Metot B

 

 

          4- CH3OC6H4NH2 (%) 

Organoçinko BileĢiği                                                         Metot A                   Metot B 

4-CH3OC6H4ZnCl    41 58 - 66 

(4-CH3OC6H4)3 ZnMgBr 59 - 67 40 - 51 

 

ġekil 2.4  4-Anisilçinko klorür ve bromomagnezyum trianisilçinkat’ın benzendiazonyum  

                tetrafloroborat ile elektrofilik aminasyonları 

 

Rieke ve arkadaĢları primer aminlerin, organilçinko bromürlerin diter-butil azodikarboksilat 

DTBAD, ile elektrofilik aminasyonu sonucunda elde edilmesi için bir yöntem vermiĢlerdir 

(ġekil 2.5), (Rieke et al. 1998). Yöntem üç basamaktan oluĢmaktadır.    
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RX RZnX t-BuOOCN(R) -NHCOOt-Bu

RNHNH2 RNH2

Zn*, THF   1. DTBAD, THF, 0 °C, 1 s

2. doygun NaHCO3

CF3COOH-CHCl2

30 °C, 25 dk

H2 / Raney Ni 

R : Alkil, aril, heteroaril

RZnX / DTBAD= 1

X : Br, I

 

ġekil 2.5 Organilçinko bromürlerin DTBAD ile elektrofilik aminasyonu ile primer  

              aminlerin elde edilmesi 

 

Ġlk basamakta organoçinko reaktifinin aminasyon reaktifi ile reaksiyonu sonucu N,N-dieter-

butoksikarbonilhidrazin türevi elde edilir. Daha sonraki iki basamak koruyucu grubun 

uzaklaĢtırılması ve indirgen parçalanmayla N-N bağının kırılıp aminin elde edilmesidir. 

 

1999’da yayınlanan bir çalıĢmada organoçinko reaktiflerinin, aseton O-(2,4,6-

trimetilfenilsülfonil)oksim ve O-metilhidroksilamin ile elektrofilik aminasyonları ile 

özellikle benzil ve arilaminler orta-iyi verimlerle elde edilmiĢlerdir (ġekil 2.6), (Erdik ve 

DaĢkapan 1999). 

 

RM RNH2

1. Me2C=NOSO2Mes veya CH3ONH2

THF, % 20 CuCN, o.s, 3s

2. Hidroliz

M: ZnCl, 1/ 2 Zn, 1/ 3 ZnMgBr

R: C6H5, p-CH3C6H4, p-BrC6H4, C6H5CH2, n-C6H13, siklo-C6H11

RM / aminasyon reaktifi : 2  

 

ġekil 2.6 Organoçinko reaktiflerinin aseton O-(2,4,6- trimetilfenilsülfonil)oksim ve                     

                O-metilhidroksilamin ile CuCN katalizli elektrofilik aminasyonları 
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Son yıllarda, DaĢkapan, arilçinko klorürlerin aseton O-(2,4,6- trimetilfenilsülfonil)oksim ile 

yüksek verimle aminasyonu için bir yöntem vermiĢtir (ġekil 2.7), (DaĢkapan 2006).  

 

1. THF, DMPU, % 10 CuCN, o.s, 3 s.

2. der HCl
R  NH2-RZnCl    Me2C=NOSO2Mes+

R               : C 6H5, 4-CH3C6H4, 4-CH3C6H4, 3-BrC6H4, 1-C10H7

RNH2(%)   :   78            72                75                   70           79 

RZnCl / Me2C=NOSO 2Mes = 2
 

 

ġekil 2.7 Arilçinko klorürlerin, DMPU varlığında aseton O-(2,4,6-trimetilfenil- 

               sülfonil)oksim ile elektrofilik aminasyonları  

 

Organoçinko reaktiflerinin elektrofilik aminasyonu ile sekonder aminlerin elde edilmesine 

ait bir çalıĢma Knochel’in grubu tarafından yayınlanmıĢtır (Knochel et al. 2006). 

ÇalıĢmada, alkilçinko halojenürler ve dialkilçinko bileĢikleri, fonksiyonlu grup içeren 

arilazo tosilatlar ile etkileĢtirilerek karĢılık gelen hidrazinler elde edilmiĢtir. Hidrazinler 

Raney Nikeli ile etkileĢtirilerek N-N bağı parçalanmıĢ ve sekonder aminler orta-iyi 

verimlerle elde edilmiĢtir (ġekil 2.8). 

 

RM + Ar-N=N-Tos
THF, - 20  C, 30 dak.

Ar(R)N-N(Tos) ZnX Ar-NHRRaney Ni

EtOH, g.s., 1-3 s. % 41-79

o

 

CH3

CH3

EtOOC F MeO ,

F3C

F3C
N

CH3

, , , ,Ar : 

M : ZnCl, 1 / 2 Zn

R : alkil, sikloalkil

 

ġekil 2.8 Organoçinko reaktiflerinin elektrofilik aminasyonu ile sekonder aminlerin eldesi 
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Tersiyer aminlerin organilçinko halojenürler (Berman and Johnson 2005) ve diorganilçinko 

bileĢiklerinin (Berman and Johnson 2006) aminasyonu ile hazırlanmalarını sağlayan 

prosedürler Berman ve Johnson tarafından verilmiĢtir (ġekil 2.9 ve ġekil 2.10). Bu 

yöntemde mono ve diorganilçinko bileĢikleri O-benzoil N,N-dialkil hidroksilaminlerle 

reaksiyona sokularak fonksiyonlu grup içeren tersiyer aminler iyi-yüksek verimlerle elde 

edilmiĢlerdir.  

   

R'ZnCl+NOC(O)Ph

R''

R''' 

(Ph3P) 2NiCl 2, THF

o.s. , 10 dak.- 3s.
N

R''

R''' 

R'

% 71 - 92  

N : 
R''

R''' 

R'        :   Ph, o-MePh, p-MePh, benzil, n-oktil

N

O ;

N

;
NH

Et

Et

R'ZnCl / R''R'''NOC(O)Ph = 1, 1 / 1  

 

ġekil 2.9 Organilçinko halojürler ile tersiyer amin sentezi 

 

 

R'''2Zn+NOC(O)Ph

R'

R'' 

(CuOTf)2.C6H6, THF

o.s. , 10 dak. - 3s.
N

R'

R'' 

R'''

% 43 - 98  

N : 
R''

R''' 

R'        :   Ph, 2-MePh, 4-MeOPh, 2-piridil, benzil, mesitil, Et, i-Pr, t-Bu

N

O
,

N

,

R'''2Zn / R'R''NOC(O)Ph = 1, 1 / 1

(i-Pr)2N ,  - (Et)2N  , (CH2=CH=CH-CH2)2N ,  (Benzil)2N  , - -

NH ,
-

NH - , NH -

-

 

 

ġekil 2.10 Diorganilçinko bileĢikleriyle tersiyer amin sentezi 
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Çinko enolatın lityum t-butil-N-tosiloksikarbamat, LiBTOC, ile aminasyonu (Genet et al. 

1991) düĢük verimle sonuçlanmıĢtır (ġekil 2.11). Ditersiyerbutilazodikarboksilat DTBAD, 

ile reaksiyonu ise (Greck ve Genet) orta-iyi verimlerle anti ürün vermiĢtir (ġekil 2.12).  

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.11 Çinko enolatın LiBTOC ile aminasyonu 

 

 

 

OR'R

OH O

1) MeZnBr, 1 eşd.

2) LDA, 2 eşd

O

Zn

O

R OR'

1) DTBAD, -78  C, 1O dak.

2) Hidroliz CH3CH3

OH O

BocN-NBoc

Anti

% 60 - 69

R    : CH 3, C2H5, C5H11, C6H5

R'    : C 2H5, CH3, C2H5  

 

ġekil 2.12 Çinko enolatın DTBAD ile aminasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C=CHPh

MeZnO

i-PrO

+ LiBTOC THF, -78 - 0  C, 3s.o

CHCH3

NHBoc

COOi-Pr

% 35
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Genel Yöntemler 

 

3.1.1 Ġnert atmosfer düzeneği ve iĢlemleri 

 

Organometalik bileĢiklerin bütün reaksiyonları ve ilgili iĢlemleri, saf argon atmosferi altında 

ve organometalik bileĢikler için geliĢtirilen standart teknikler kullanılarak yapılmıĢtır 

(Shriver 1969, Brown 1975, Leonard et al. 1996). Bu çalıĢmada kullanılan, bütün iĢlemlerin 

bir çalıĢma masası üzerinde yapılabildiği ve paralel iĢlemlerin bir arada yürütülebildiği bir 

inert atmosfer düzeneği (Kontes manifoldu, yeni adıyla spagetti borusu) ġekil 3.1’de 

çizilmiĢtir. Düzenek, aĢağıdaki parçaların birbirine içinden gaz geçiĢi sağlayan tygon, PVC 

veya neopren hortum ile bağlanmasıyla kurulmuĢtur. ġekil 3.1’de gösterilen sistemdeki 

regülatör 1 argon tüpündeki basıncı gösteren basınç regülatörü, regülatör 2 ise sisteme giden 

argon basıncını ayarlayan basınç regülatörüdür. Sistemde regülatör 2 den geçen gaz 

öncelikle KOH bulunan balondan geçirilerek kurutulur. KOH dolu balondan çıkan gaz 

argon giriĢ uçlarına gelir. Gazın dagıtılmasını sağlayan uçların her birinde gazın istenildiği 

zaman açılıp kapanmasını sağlayan iki yollu musluklar bulunmaktadır. Gaz, bu muslukların 

uç kısmına bağlı, baĢında Ģırınga iğneleri bulunan tygon borular yardımıyla reaksiyon 

balonlarına taĢınır. Bu uçların sayısı istenildiği kadar çoğaltılabilir. Ancak bu uçlardan 

birine, çok sayıda uç içeren ve “çoğaltma” olarak adlandırılan parçanın takılması daha 

pratik bir iĢlemdir ve çok sayıda deneyin aynı anda yapılmasına olanak verir.  Pozitif argon 

basıncında çalıĢılacağı zaman, reaksiyon düzeneklerine takılan argon çıkıĢ uçları alınır ve 

sistem düzeneğin sonunda bulunan ve içinde sıvı parafin bulunan kabarcık sayıcısına açılır.  

 

Organometalik reaktifler için kullanılacak bütün cam malzemeler kullanılmadan önce argon 

akımında bir Bunsen beki alevinde ısıtılarak ve yine argon atmosferinde soğutularak 

kurutulmuĢlardır. Sıvı maddeler, reaksiyon ortamına, kullanılmadan önce argon gazı ile 

yıkanmıĢ tek kullanımlık enjektörler kullanılarak katılmıĢlardır. Reaksiyon düzeneği olarak 

içinde teflon kaplı bir magnet bulunan, bir geri soğutucu ve bir damlatma hunisi takılmıĢ, 
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geri soğutucu veya damlatma hunisi kullanılmadığı durumlarda ağızları hava geçirmeyen 

lastik septumla kapatılmıĢ iki ağızlı cam balonlar kullanılmıĢtır. Reaksiyonlar, cam balon, 

oda sıcaklığında bir magnetik karıĢtırıcı üzerinde tutularak, soğutmak gerektiğinde magnetik 

karıĢtırıcı üzerindeki soğutma banyosuna daldırılarak, ısıtmak gerektiğinde magnetik 

karıĢtırıcı üzerinde bulunan ve belirli sıcaklıkta sabit tutulan yağ banyosuna daldırılarak 

yürütülmüĢtür. Gerekli argon atmosferi, argon giriĢini ve çıkıĢını sağlayan iğnelerden 

birinin geri soğutucunun diğeri de damlatma hunisinin tepesinde bulunan septumlara 

sokularak, geri soğutucu ve damlatma hunisi kullanılmadığı durumlarda argon giriĢ-çıkıĢını 

sağlayan iğnelerin her biri iki ağızlı reaksiyon balonunun ayrı ağzına sokularak sağlanır 

(ġekil 3.2). 

                                                 

Organomagnezyum reaktifleri, taze hazırlanmıĢ ve argon atmosferi altında buzdolabında 

muhafaza edilerek kısa sürede tüketilmiĢlerdir. Organoçinko bileĢikleri her deneyin baĢında 

karĢılık gelen organomagnezyum bileĢiğinin THF’de çinko bromür ile transmetallenmesiyle 

hazırlanmıĢ ve bekletilmeden kullanılmıĢtır.  Susuz çözücüler ve sıvı reaktifler, argon 

atmosferi altında alevle kurutulmuĢ ve ağzı lastik septumla kapatılmıĢ cam ĢiĢelerde, 

moleküler elek üzerinde ve argon atmosferinde, uzun süre, saflıkları değiĢmeden 

saklanmıĢtır.  

 

Her deneyde aminasyon reaktifi çözeltisi, bulunduğu kaptan reaksiyon balonuna kannula 

olarak adlandırılan paslanmaz çelik boru aracılığıyla ve argon gazı ile sürüklenerek 

aktarılmıĢtır (ġekil 3.3).  
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ġekil 3.1 Ġnert atmosfer düzeneği 

 

 

 

                      

                        

ġekil 3.2 Grignard reaktiflerinin                ġekil 3.3 Ġnert atmosferde çözelti aktarma                       

               hazırlanma düzeneği 
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3.1.2 Çözücülerin Kurutulması 

 

 

ġekil 3.4 Çözücüler için inert atmosferde saflaĢtırma ve kurutma düzeneği 

 

Tetrahidrofuran (THF), ġekil 3.4 de verilen düzenekte argon atmosferi altında sodyum 

benzofenon ketil çözeltisinden damıtılmıĢtır.  A balonuna taze kesilmiĢ sodyum parçaları 

veya yeni çekilmiĢ sodyum teli, benzofenon ve THF koyulur ve geri soğutucu altında ısıtılır. 

THF buharlaĢarak A balonundan B balonuna geçer. B balonunda toplanan THF seviyesi, A 

balonundan gelen THF’nin B balonuna giriĢini sağlayan deliklerin seviyesine gelince 

THF’nin fazlası A balonuna geri döner. Bu iĢlem A balonundaki çözeltnin rengi menekĢe 

rengine dönene kadar devam ettirilir. çözeltinin bu rengi THF’nin kuruduğunu gösterir. 

THF, B balonundan saklanacağı ĢiĢeye kannula aracılığıyla ve argon gazı ile sürüklenerek 

aktarılır.   

 

3.1.3 Grignard Reaktiflerinin DeriĢiminin Bulunması 

 

Hazırlanan Grignard reaktiflerinin deriĢimleri, biraz değiĢtirilmiĢ Watson ve Eastham 

yöntemi kullanılarak (Watson and Eastham 1967) bulunmuĢtur. Ġndikatörlü  titrasyon 

çözeltisi, argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ bir balona 1,10-fenantrolin monohidrad 
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(2.5 mmol, 0.5 g) ve 2-bütanol (0.473 mol; 35 g, 43.2 ml) konulup 456.8 ml ksilen (saf ve 

kuru) ile 500 ml’ye tamamlanarak hazırlanmıĢtır. DeriĢimi 2-bütanole göre 0.946 M dır. Bu 

çözelti, argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ ĢiĢede ve moleküler elek üzerinde 

muhafaza edilir. DeriĢim ölçülmesi için Ģırınga ile 1 ml reaktif çözeltisi, lastik septumla 

kapatılmıĢ ve argon atmosferinde alevle kurutulmuĢ bir tüpe alınır. Tüpün ağzındaki 

septuma argon giriĢ-çıkıĢını sağlayan iğneler takıldıktan sonra bir Ģırıngaya alınan ayarlı 

çözelti ile titre edilir. Titrasyonda, organometalik reaktifin bulunuĢunu gösteren kırmızı 

renk, reaktifin tamamen hidrolizi sonunda kaybolur. Titrasyon bittikten sonra Grignard 

reaktifinin deriĢimi, M1 . V1 = M2 . V2 bağıntısından bulunur. 

 

3.1.4 Fiziksel sabitlerin ölçülmesi 

 

Erime noktası ölçümleri Galen kamp marka kapiller erime noktası cihazında yapılmıĢtır. 

 

3.1.5 Ayırma ve SaflaĢtırma Yöntemleri 

 

Ürünler reaksiyon sonunda benzamid türevlerine dönüĢtürülerek reaksiyon karıĢımından 

ayrılmıĢ ve etil alkol-su karıĢımından kristallendirilerek saflaĢtırılmıĢtır.  

 

3.2 ÇıkıĢ Maddelerinin Hazırlanması 

 

Fischer “Grignard kalitesi magnezyum” ve Merck çinko klorür (ZnCl2) kullanılmıĢtır. ZnCl2 

kullanılmadan önce yağ banyosunda vakum altında kurutulmuĢ ve THF’deki çözeltisi 

halinde kullanılmıĢtır. CuCN (Aldrich, St Louis, MO, ABD), kullanılmadan önce 

saflaĢtırılmıĢtır (Barber 1943). CuCN önce kaynar su ile ardından etanol ile yıkanmıĢtır, 

100 C’ de kurutulmuĢ ve iki yollu musluklu bir adaptör taĢıyan cam balona alınarak düĢük 

basınçta ve 50-60 C’ de bir saat kurutulmuĢtur. Soğuduktan sonra balon azot gazı ile 

doldurulmuĢ, böylece CuCN değiĢmeksizin uzun süre saklanmıĢ ve kullanılmıĢtır. 
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CH3

CH3

CH3

+ 2 ClSO3H
- H2SO4

HCl-

CH3

CH3

CH3

SO2Cl

Ortak çözücü olarak kullanılan çözücüler, kullanılmadan önce vakum altında damıtılmıĢ ve 

moleküler elek üzerinde argon atmosferinde muhafaza edilmiĢlerdir.  

 

Aseton oksimin hazırlanması: Aseton O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim I 

hazırlanmasında kullanılan asetonoksim, verilen kaynak yöntem (Semon 1923, 1924) biraz 

değiĢtirilerek hazırlanmıĢtır.   

 

Me2C=O H2NOH.HCl
1. NaOH, EtOH, ısı

Me2C=N-OH
2. HCl    

+
 

 

250 ml’lik bir balonda hidroksilamin hidroklorür (4.87 ml; 70 mmol, 7 ml su) çözeltisi 

hazırlanıp aseton-etanol ( 7.25 ml; 100 mmol, 50 ml EtOH) çözeltisi yavaĢ yavaĢ ilave 

edilmiĢtir. NaOH (7.48g; 187 mmol;10 ml su) çözeltisi damlatıldıktan sonra  su banyosu 

üzerinde 2-2.5 saat ısıtılmıĢ ve bir gece oda sıcaklığında karıĢtırılıp içinde 70 g buz – 75 ml 

su bulunan 400 ml’lik behere boĢaltılarak 11 ml der. HCl ile asitlendirilmiĢtir (pH:5.5). 

OluĢan ürün 3x50 ml Et2O ile ekstrakte edilip susuz Na2SO4 üzerinden kurutulmuĢ ve Et2O 

uzaklaĢtırıldıktan sonra kalan yağımsı ürün n-hekzandan kristallendirilmiĢtir (beyaz 

kristaller, 2.60 g; % 51, e.n.: 60-61 C). 

 

Mesitilensülfonil klorürün hazırlanması: Aseton O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim’in 

hazırlanmasında kullanılan diğer bir madde olan mesitilensülfonil klorür için verilen kaynak 

yöntemler (Clarke et al. 1941, Huntress and Carten 1940, Huntress and Autenrieth 1941) 

geliĢtirilerek uygulanmıĢtır. 

 

 

 

 

Çeker ocakta, damlatma hunisi ve geri soğutucu takılı 500 ml’lik iki ağızlı cam balona 

klorosülfonik asit (120 ml; 1.8 mol) koyulup buz banyosunda soğutularak, damlatma 
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hunisindeki mesitilen (72 g; 83.4 ml; 0.6 mol) 2 saatte karıĢtırılarak damlatılmıĢ ve 

karıĢtırmaya 1.5–2 saat devam edilmiĢ ve balon banyodan çıkarıldıktan sonra oda 

sıcaklığında 1-1.5 saat daha karıĢtırılmıĢtır. KarıĢım, içinde 600–650 g kırılmıĢ buz bulunan 

behere boĢaltılmıĢ ve oluĢan çökelek tromptan süzülerek soğuk suyla yıkanmıĢ (süzüntü 

CCl4 ve/veya CHCl3 ile ekstrakte edilirse verim arttırılır) ve vakum desikatöründe 

kurutulmuĢtur. 110 g; %84; e.n.:51-54 C ; petrol eterinden (k.n.: 30-50 C) 

kristallendirildiğinde parlak kristaller elde edilmiĢtir (e.n.:54-57 C). 

 

Aseton O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksimin hazırlanması: Aseton O-(2,4,6-

trimetilfenilsülfonil)oksim, kaynak yönteme göre (Carpino 1960) aseton oksim ve mesitilen  

sülfonil klorürden hazırlanmıĢtır.    

 

CH3

CH3

CH3

O2SON=CMe2+
HCl-

CH3

CH3

CH3

SO 2ClMe2C=N-OH

 
 

 

100 ml’lik bir balona aseton oksim(1 g; 13,70 mmol) ve trietilamin(1.9 ml ) koyup buz 

banyosunda karıĢtırılarak DMF (4 ml) ilave edilmiĢ ve metilensülfonil klorür (3 g; 13,37 

mmol) 2-3 dakikada parçalar halinde yavaĢça katılmıĢtır. 10-15 dakika sonra oluĢan koyu 

viskoz karıĢıma 50 ml su katılarak seyrelme sağlanmıĢ, oluĢan beyaz katı tromptan 

süzülerek ayrılmıĢ ve desikatörde kurutulmuĢtur. Verim: 3,4g; % 97,5. Ürün, ılık benzende 

çözülmüĢ ve n-hekzan ilavesiyle beyaz kristaller elde edilmiĢtir (2,8 g; %80 verim; e.n.: 95-

96,5 °C). 
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NaNO2     2NaHSO4 

HO.N(SO3Na)2     2KCl

HO.N(SO3K)2      Me2SO4

MeO.N(SO3K)2     2H2O

MeO.NH2     HCl

HO.N(SO3Na)2    NaOH

HO.N(SO3K)2    2NaCl

MeO.N(SO3K)2     MeHSO4

MeO.NH2    2KHSO4

MeO.NH2.HCl

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O-Metilhidroksilamin hidroklorürün hazırlanması: O-Metilhidroksilamin hidroklorür, 

kaynak yönteme göre (Hjeds 1965) hazırlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termometre takılmıĢ ve buz banyosuna daldırılmıĢ olan 250 ml’lik bir balona sodyum nitrit 

çözeltisi (4 g; 58 mmol; 10 ml su) ilave edilmiĢ ve bunun üzerine karıĢtırarak sodyum 

pirosülfit çözeltisi (9 g; 47 mmol; 20 ml su ) ilave edilmiĢtir. Bu karıĢıma 15 g buzu takiben 

buzlu asetik asit (3 ml; 50 mmol) ilave edilmiĢ ve karıĢtırmaya bir saat daha devam 

edilmiĢtir. Balon soğutma banyosundan çıkarıldıktan sonra, sodyum hidroksit çözeltisi (6 g; 

150 mmol; 10 ml su) ilave edilmiĢtir. Ardından bir damlatma hunisinden karıĢtırarak ve 30 

dakikada dimetilsülfat (13,8 g; 110 mmol) ilave edilmiĢ ve karıĢtırmaya 30-60 dakika daha 

devam edilerek sarımsı homojen bir çözelti elde edilmiĢtir. 

 

10 ml suyla seyreltilmiĢ der. H2SO4 (5.5 ml;100 mmol) ilave edildikten sonra karıĢım geri 

soğutucu altında 2-3 saat kaynatılmıĢtır. Reaksiyon karıĢımı oda sıcaklığına kadar 

soğutulduktan sonra sodyum hidroksit çözeltisiyle (14 g; 350 mmol, 20 ml su) 

bazikleĢtirilmiĢ ve su buharı destilasyonu uygulanmıĢtır. Toplanan 50 ml’lik destilat deriĢik 

hidroklorik asit-su karıĢımıyla (5 ml; 50 mmol;15 ml su) etkileĢtirilmiĢ ve sonra asidik 

çözelti kuruluğa kadar buharlaĢtırılarak 2.5-2.7 g katı ürün elde edilmiĢtir. Elde edilen ürün 

12.5 ml susuz etanolde çözülmüĢ ve çözelti kristallenme baĢlayıncaya kadar 

buharlaĢtırılmıĢtır. Elde edilen kristaller süzülerek ayrıldıktan sonra 2x3 ml eter ile 

yıkanmıĢ ve vakum desikatöründe kurutularak saklanmıĢtır. 2-2.2 g. % 51-56 verim; e.n: 

148-149°C 
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O-Metilhidroksilaminin hazırlanması: O-Metilhidroksilamin, II, kaynak yönteme göre 

(Beak 1982) O-Metilhidroksilamin hidroklorür’den elde edilmiĢtir. 

 

MeO.NH 2.HCl
NaOH

MeONH2 NaCl H2O+ +
 

 

O-Metilhidroksilamin hidroklorür,  buz banyosuna daldırılmıĢ olan balonda deriĢik NaOH 

çözeltisinde çözüldükten sonra balona, içi NaOH ile doldurulmuĢ bir ayrım baĢlığı takılmıĢ 

ve en fazla 50-51°C’ de gelen ürün toplanmıĢtır. Daha sonra, elde edilen bu ürün katı 

NaOH üzerinden tekrar damıtılarak saflaĢtırılmıĢtır (k.n : 48-50°C). 

 

Fenilmagnezyum bromürün hazırlanması: Fenilmagnezyum bromür, PhMgBr aĢağıdaki 

yönteme (Gilman et al.1929) göre hazırlanmıĢtır.  

 

PhBr    Mg
THF,  g.s., Ar

 PhMgBr+
 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ, bir geri soğutucu ve bir damlatma hunisi 

takılmıĢ 250 ml’ lik üç ağızlı cam balona, magnezyum rendesi (120 mmol; 2,88 g) ve 2-3 

ml THF ilave edilip karıĢtırılmıĢ ve THF argon atmosferinde kannulayla uzaklaĢtırılmıĢtır. 

Bu iĢlem 1-2 defa tekrarlandıktan sonra, magnezyum karıĢtırılarak bek aleviyle iyice 

kurutulmuĢtur. Böylece temizlenip kurutulmuĢ olan magnezyumun üzerine 0.5 ml 

brombenzen ilave edilmiĢ ve kaynama gözlenene kadar balon bek aleviyle ısıtıldıktan sonra 

soğumaya bırakılmıĢtır. Balon henüz ılık haldeyken damlatma hunisinden brombenzenin 

THF’li çözeltisi (100 mmol;10.53 ml;100 ml THF) karıĢtırılarak damla damla ilave 

edilmiĢtir. 5-10 dakika içerisinde balonda bir ısınma ve reaksiyon çözeltisinde bir 

bulanmanın ardından reaksiyonun baĢladığı gözlenmiĢtir (reaksiyon baĢlamazsa, reaksiyon 

karıĢımda kaynama gözlenene kadar ısıtılır veya birkaç damla 1,2 - dibrom etan ilave 

edilebilir). Reaksiyon baĢladıktan sonra, brom benzenin THF’ li çözeltisi yaklaĢık 1 saatte 

ilave edilmiĢ ve ilave bittikten sonra reaksiyon karıĢımı oda sıcaklığında 1-2 saat daha 

karıĢtırılmıĢtır. Elde edilen fenilmagnezyum bromür çözeltisi, titre edilerek konsantrasyonu 

bulunduktan sonra, hazırlandığı balonda argon atmosferinde saklanmıĢtır.  
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p-Tolilmagnezyum bromür (Elson et al. 1998),  p-metoksifenilmagnezyum bromür,           

n-hekzilmagnezyum bromür (Dreger 1941), sikloheksilmagnezyum bromür (Lespieau 

1941) ve naftilmagnezyum bromür (Gilman 1946) THF’ li çözeltileri halinde, benzil 

magnezyum bromür (Adkins 1943) eterli çözeltisi halinde, fenilmagnezyum bromür’e 

benzer yöntemle hazırlanmıĢtır. 

 

Organilçinko klorürün hazırlanması: Organilçinko klorür, RZnCl, aĢağıdaki yönteme 

(Negishi et al. 1977) göre hazırlanmıĢtır.  

 

 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ 75 ml’lik iki ağızlı bir balona oda sıcaklığında 

ZnCl2 (2 mmol; 0,273 g) koyulmuĢ ve nem kapma ihtimaline karĢı balon bek alevi ile 

ısıtılarak çinko klorür kurutulmuĢtur. Argon atmosferi altında soğutulan balona 2 ml THF 

ilave edilerek çinko klorür çözülmüĢ ve balon tuz-buz banyosuna daldırılarak  (-5)-(0) 

0
C’ye soğutulmuĢtur. Soğutulan çözeltiye organilmagnezyum bromürün THF’deki çözeltisi  

(2 mmol) (Benzilmagnezyum bromür durumunda eterli çözelti) damla damla katılır ve 

beyaz bir süspansiyon elde edilir. 

 

Diorganilçinko’nun hazırlanması: Diorganilçinko, R2Zn, aĢağıdaki yönteme (Hofstee et 

al. 1978) göre hazırlanmıĢtır. 

 

+ +R2Zn2RMgBr ZnCl2  2MgBrCl
THF, (- 5)-0  C

O

 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ 75 ml’lik iki ağızlı bir balona oda sıcaklığında 

ZnCl2 (1 mmol; 0,1365 g) koyulmuĢ ve balon bek alevi ile ısıtılarak çinko klorür 

kurutulmuĢtur. Argon atmosferi altında soğutulan balona 2 ml THF ilave edilerek çinko 

klorür çözülmüĢ ve balon tuz-buz banyosuna daldırılarak (-5)-(0) 
0
C’ye soğutulmuĢtur. 

Soğutulan çözeltiye fenilmagnezyum bromürün THF’deki çözeltisi (2 mmol) 

(Benzilmagnezyum bromür durumunda eterli çözelti) damla damla katılır ve berrak bir 

çözelti elde edilir. 

+ + RZnClRMgBr ZnCl2  MgBrCl
THF, (- 5)-0  CO
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Bromomagnezyum triorganilçinkat’ın hazırlanması: Bromomagnezyum triorganilçinkat, 

R3ZnMgBr, aĢağıdaki yönteme (Kjonaas ve Vawter 1986, Jansen ve Feringa 1988) göre 

hazırlanmıĢtır.  

 

+ +R3ZnMgBr3RMgBr ZnCl2  2MgBrCl
THF, (- 5)-0  CO

 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ 75 ml’lik iki ağızlı bir balona oda sıcaklığında 

ZnCl2 (1 mmol; 0,1365 g) koyulmuĢ ve nem kapma ihtimaline karĢı balon bek alevi ile 

ısıtılarak çinko klorür kurutulmuĢtur. Argon atmosferi altında soğutulan balona 2 ml THF 

ilave edilerek çinko klorür çözülmüĢ ve balon tuz-buz banyosuna daldırılarak  (-5)-(0) 

0
C’ye soğutulmuĢtur. Soğutulan çözeltiye organilmagnezyum bromürün THF’deki çözeltisi  

(3 mmol) (Benzilmagnezyum bromür durumunda eterli çözelti) damla damla katılır ve bej-

grimsi bir çözelti elde edilir. 

 

 

3.3 Organilçinko   Klorür,  Diorganilçinko  ve  Bromomagnezyum  Triorganilçinkatın   

      Ortak     Çözücü   Varlığında   Aseton    O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim,   I   ile  

      Reaksiyonları 

 

 

3.3.1 Organilçinko klorür    reaktifinin    ortak   çözücü   varlığında   aseton   O-(2,4,6-   

         trimetilfenilsülfonil)oksim, I ile  reaksiyonu 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ, ağızları lastik septumla kapatılmıĢ ve tuz-buz 

banyosuna daldırılmıĢ olan 100 ml’lik iki ağızlı bir cam balonda organilçinko klorür (2 

mmol) bölüm 3.2’de anlatıldığı gibi hazırlanmıĢ ve balon banyodan çıkarılarak reaksiyon 

karıĢımının oda sıcaklığına gelmesi için beklenmiĢtir.  Oda sıcaklığına gelen beyaz 

süspansiyon halindeki reaktife 0.2 mmol (0.0179 g, %10) CuCN ilave edilerek karıĢtırmaya 

5 dakika daha devam edilmiĢtir. Elde edilen hafif yeĢilimsi süspansiyona 4 mmol ortak 

çözücü ilave edilmiĢ ve bir çözelti elde edilmiĢtir. Bu çözeltiye I (1 mmol; 0.255 g )’in   

0.8–1 ml THF’deki çözeltisi, kannulayla argon atmosferinde ilave edilmiĢ ve bej-açık 

kahverengi arası bir çözelti elde edilmiĢtir. Reaksiyon oda sıcaklığında 3 saat daha 

sürdürülmüĢ ve 3 saat sonunda deriĢik HCl ilave edilerek hidrolizlenmiĢtir.  Hidroliz 
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sonucunda elde edilen sarı renkteki çözelti bir gece karıĢtırıldıktan sonra 2x100 ml eter ile 

ekstrakte edilerek organik safsızlıklar ayrılmıĢtır. Sulu faza yaklaĢık 50 ml eter ilave 

edilmiĢ ve deriĢik NaOH ile bazikleĢtirilerek 3x100 ml eter ile ekstrakte edilmiĢtir. 

Toplanan eter fazları birleĢtirilmiĢ ve eter döner buharlaĢtırıcıda uzaklaĢtırılarak reaksiyon 

ürünleri deriĢtirilmiĢtir. Ürünler bir miktar eter yardımıyla küçük bir behere alınmıĢtır. 

Ürün behere alındıktan sonra ortamdaki eter uzaklaĢtırılıp ürün üzerine 1-2 ml deriĢik 

NaOH ve karıĢtırılarak damla damla benzoil klorür (benzoil klorürün keskin kokusu artık 

kaybolmayıncaya kadar) ilave edilerek ürün benzamit türevine dönüĢtürülüp ayrılmıĢtır. 

Ham ürün etil alkol veya etilalkol-su karıĢımından kristallendirilerek saflaĢtırılmıĢtır. 

(PhCONHR,e.n:  162-164 C (R: C6H5), 158 C (R: p-CH3C6H4), 154-157 C (R: p-

CH3OC6H4), 40 C (R: n-C6H13), 149 C (R: siklo-C6H11), 105-106 C (R: C6H5CH2),       

160 C (R: 1-C8H7)) 

 

3.3.2 Diorganilçinko    reaktifinin    ortak    çözücü   varlığında   aseton   O-(2,4,6- 

         trimetilfenilsülfonil)oksim I, ile  reaksiyonu 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ, ağızları lastik septumla kapatılmıĢ ve tuz-buz 

banyosuna daldırılmıĢ olan 100 ml’lik iki ağızlı bir cam balonda diorganilçinko (1 mmol) 

bölüm 3.2’de anlatıldığı gibi hazırlanmıĢ ve balon banyodan çıkarılarak reaksiyon 

karıĢımının oda sıcaklığına gelmesi için beklenmiĢtir.  Oda sıcaklığına gelen reaktife       

0.1 mmol (0.0895 g, %10) CuCN ilave edilerek karıĢtırmaya 5 dakika daha devam 

edilmiĢtir. Elde edilen hafif yeĢilimsi süspansiyona 1,5 mmol ortak çözücü ilave edilmiĢ ve 

bir çözelti elde edilmiĢtir. Bu çözeltiye I (1 mmol; 0.255 g)’in 0.8–1 ml THF’deki çözeltisi, 

kannulayla argon atmosferinde ilave edilmiĢ ve bej-açık kahverengi arası bir çözelti elde 

edilmiĢtir. Reaksiyon oda sıcaklığında 3 saat daha sürdürülmüĢ ve 3 saat sonunda deriĢik 

HCl ilave edilerek hidrolizlenmiĢtir.  Ürünlerin türevleri halinde ayrılıp saflaĢtırılması 

bölüm 3.3.1’de anlatıldığı gibi yapılmıĢtır. 
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3.3.3 Bromomagnezyum  triorganilçinkat  reaktifinin  ortak çözücü varlığında  aseton    

         O-(2, 4, 6-trimetilfenilsülfonil)oksim I, ile  reaksiyonu 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ, ağızları lastik septumla kapatılmıĢ ve tuz-buz 

banyosuna daldırılmıĢ olan 100 ml’lik iki ağızlı bir cam balonda bromomagnezyum 

triorganilçinkat (1 mmol) bölüm 3.2’de anlatıldığı gibi hazırlanmıĢ ve balon banyodan 

çıkarılarak reaksiyon karıĢımının oda sıcaklığına gelmesi için beklenmiĢtir. Oda sıcaklığına 

gelen reaktife 0.1 mmol (0.0895 g, %10) CuCN ilave edilerek karıĢtırmaya 5 dakika daha 

devam edilmiĢtir. Elde edilen hafif yeĢilimsi süspansiyona 1,5 mmol ortak çözücü ilave 

edilmiĢ ve bir çözelti elde edilmiĢtir. Bu çözeltiye I (1 mmol; 0.255 g)’in 0.8–1 ml 

THF’deki çözeltisi, kannulayla argon atmosferinde ilave edilmiĢ ve bej-açık kahverengi 

arası bir çözelti elde edilmiĢtir. Reaksiyon oda sıcaklığında 3 saat daha sürdürülmüĢ ve 3 

saat sonunda deriĢik HCl ilave edilerek hidrolizlenmiĢtir. Ürünlerin benzamit türevleri 

halinde ayrılıp saflaĢtırılması iĢlemi bölüm 3.3.1’de anlatıldığı gibi yapılmıĢtır. 

 

 

3.4 Organilçinko   Klorür,   Diorganilçinko   ve   Bromomagnezyum  Triorganilçinkat  

     Reaktiflerinin Ortak Çözücü Varlığında O-Metilhidroksilamin II, ile Reaksiyonları 

 

 

3.4.1 Organilçinko  klorür  reaktifinin ortak çözücü  varlığında O-metilhidroksilamin  

        II, ile  reaksiyonu 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ, ağızları lastik septumla kapatılmıĢ ve tuz-buz 

banyosuna daldırılmıĢ olan 100 ml’lik iki ağızlı bir cam balonda organilçinko klorür (2 

mmol) bölüm 3.2’de anlatıldığı gibi hazırlanmıĢ ve balon banyodan çıkarılarak reaksiyon 

karıĢımının oda sıcaklığına gelmesi için beklenmiĢtir.  Oda sıcaklığına gelen beyaz 

süspansiyon halindeki reaktife 0.2 mmol (0.0179 g, %10) CuCN ilave edilerek karıĢtırmaya 

5 dakika daha devam edilmiĢtir. Elde edilen hafif yeĢilimsi süspansiyona 4 mmol ortak 

çözücü ilave edilmiĢ ve bir çözelti elde edilmiĢtir. Bu çözeltiye II (1 mmol; 0.047g)’nin     

1 ml THF’deki çözeltisi, tek kullanımlık enjektörle damla damla ilave edilmiĢ ve bej-açık 

kahverengi arası renkte bir çözelti elde edilmiĢtir. Reaksiyon oda sıcaklığında 3 saat daha 

sürdürülmüĢ ve 3 saat sonunda deriĢik HCl ilave edilerek hidrolizlenmiĢtir. Ürünün 
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reaksiyon karıĢımından benzamit türevi halinde ayrılıp saflaĢtırılması iĢlemi bölüm 3.3.1’de 

anlatıldığı Ģekilde yapılmıĢtır. 

 

3.4.2 Diorganilçinko reaktifinin ortak çözücü varlığında O-Metilhidroksilamin II, ile  

         reaksiyonu 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ, ağızları lastik septumla kapatılmıĢ ve tuz-buz 

banyosuna daldırılmıĢ olan 100 ml’lik iki ağızlı bir cam balonda organilçinko klorür         

(1 mmol) bölüm 3.2’de anlatıldığı gibi hazırlanmıĢ ve balon banyodan çıkarılarak reaksiyon 

karıĢımının oda sıcaklığına gelmesi için beklenmiĢtir. Oda sıcaklığına gelen reaktife        

0.1 mmol (0.0447 g, %10) CuCN ilave edilerek karıĢtırmaya 5 dakika daha devam 

edilmiĢtir. Elde edilen hafif yeĢilimsi süspansiyona 1,5 mmol ortak çözücü ilave edilmiĢ ve 

bir çözelti elde edilmiĢtir. Bu çözeltiye II (1 mmol; 0.047g)’nin 1 ml THF’deki çözeltisi, 

tek kullanımlık enjektörle damla damla ilave edilmiĢ ve bej-açık kahverengi arası renkte bir 

çözelti elde edilmiĢtir. Reaksiyon oda sıcaklığında 1,5 saat daha sürdürülmüĢ ve 1,5 saatin 

sonunda deriĢik HCl ilave edilerek hidrolizlenmiĢtir. Ürünün reaksiyon karıĢımından 

benzamit türevi halinde ayrılıp saflaĢtırılması iĢlemi bölüm 3.3.1’de anlatıldığı Ģekilde 

yapılmıĢtır. 

 

3.4.3 Bromomagnezyum     organilçinkat     reaktifinin    ortak      çözücü     varlığında  

        O-Metilhidroksilamin, II ile  reaksiyonu 

 

Argon atmosferi altında alevle kurutulmuĢ, ağızları lastik septumla kapatılmıĢ ve tuz-buz 

banyosuna daldırılmıĢ olan 100 ml’lik iki ağızlı bir cam balonda bromomagnezyum 

triorganilçinkat (1 mmol) bölüm 3.2’de anlatıldığı gibi hazırlanmıĢ ve balon banyodan 

çıkarılarak reaksiyon karıĢımının oda sıcaklığına gelmesi için beklenmiĢtir. Oda sıcaklığına 

gelen reaktife 0.1 mmol (0.0447 g, %10) CuCN ilave edilerek karıĢtırmaya 5 dakika daha 

devam edilmiĢtir. Elde edilen hafif yeĢilimsi süspansiyona 1,5 mmol ortak çözücü ilave 

edilmiĢ ve bir çözelti elde edilmiĢtir. Bu çözeltiye II (1 mmol; 0.047g)’nin 1 ml THF’deki 

çözeltisi, tek kullanımlık enjektörle damla damla ilave edilmiĢ ve bej-açık kahverengi arası 

renkte bir çözelti elde edilmiĢtir. Reaksiyon oda sıcaklığında 1,5 saat daha sürdürülmüĢ ve 
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1,5 saatin sonunda deriĢik HCl ilave edilerek hidrolizlenmiĢtir. Ürünün reaksiyon 

karıĢımından benzamit türevi halinde ayrılıp saflaĢtırılması iĢlemi bölüm 3.3.1’de 

anlatıldığı Ģekilde yapılmıĢtır. 
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4. BULGULAR 

 

Organoçinko reaktiflerinin aseton O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim, I, ve                       

O-metilhidroksilamin, II, ile elektrofilik aminasyonları ilk olarak Erdik ve DaĢkapan 

tarafından çalıĢılmıĢtır (Erdik ve DaĢkapan, 1999). Verilen yöntemde I ile, katalizör olarak 

%20 CuCN kullanarak, oda sıcaklığında, 3 saatte ve aminasyon reaktifinin iki katı 

organoçinko reaktifi kullanılarak arilaminler ve benzilamin orta-iyi verimlerle elde edilmiĢ 

ancak alkilamin ve sikloalkilaminler ya elde edilememiĢ veya düĢük verimle elde 

edilebilmiĢlerdir. Organoçinko reaktiflerinin II ile aynı Ģartlarda aminasyonuyla da benzer 

sonuçlar elde edilmiĢtir.   

 

Organoçinko reaktiflerinin elektrofilik aminasyonunda ortak çözücü kullanımı ilk olarak 

DaĢkapan tarafından denenmiĢ (DaĢkapan 2006) ve arilçinko klorür bileĢiklerinin I ile  

elektrofilik aminasyonunda ortak çözücü olarak Ç1’in kullanılmasının hem reaksiyon 

Ģartlarında hem de amin veriminde olumlu etkiler yarattığı gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar 

çalıĢmamızın temelini oluĢturmuĢ ve organoçinko reaktiflerinin elektrofilik aminasyonunda 

ortak çözücü kullanımının ayrıntılı bir Ģekilde çalıĢılması planlanmıĢtır.  

 

ÇalıĢmamızda, Organilçinko klorür, diorganilçinko ve bromomagnezyum 

triorganilçinkatların I ve II ile elektrofilik aminasyonunda ortak çözücü kullanımının amin 

verimi ve reaksiyon Ģartlarına etkisi incelenerek primer aminler için yararlı ve kolay 

uygulanabilir bir sentez yöntemi geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla ortak çözücü 

olarak; DMPU Ç1, HMPA Ç2, TMEDA Ç3, Et3N Ç4, DMSO Ç5, NMP Ç6, PC Ç7, 

DMEU Ç8, DMAC Ç9, Sulfolan Ç10, TMU Ç11 ve DMF Ç12 denenmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlar aĢağıda çizelgeler halinde verilmiĢtir.  

 

Ç1 ile yapılan denemelerde, alkilçinko bileĢikleri ile geliĢme sağlanamaması, benzilçinko 

reaktifleri ile sadece reaksiyon Ģartlarında geliĢme sağlanabilmesi ve arilçinko bileĢikleri ile 

hem amin veriminde hem de reaksiyon Ģartlarında önemli geliĢmelerin sağlanması 

nedeniyle çalıĢmamızda arilçinko bileĢiklerinin aminasyonu üzerinde yoğunlaĢılmıĢtır.  
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4.1 Organoçinko Reaktiflerinin I ile Elektrofilik Aminasyonunda Ortak Çözücü Etkisi 

 

4.1.1 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda DMPU, Ç1’in etkisi 

 

 

          

        

          

          

                          DMPU 

1,3-Dimetil-3,4,5,6-tetrahidro-2(1H)-pirimidinon  

               (N,N'-Dimetilpropilüre) 

 

Siklik bir üre olan DMPU, yapısındaki karbonil grubundan dolayı kuvvetli elektron çekici 

yapıda olan polar aprotik bir çözücüdür. Çok yüksek çözme yeteneğinden dolayı organik 

maddeleri, anorganik maddeleri, reçineleri ve polimerleri kolayca çözebilir ve diğer yüksek 

kaynama noktalı çözücülerle karıĢım oluĢturabilir. Çok yüksek bir kararlılığa sahiptir, bu 

kararlılığını kuvvetli alkali ve kuvvetli asidik ortamlarda koruyabilir, suya ıĢığa ve havaya 

karĢı dayanıklıdır.  

 

Ġlaç, pestisit, makromoleküler madde üretiminde, yüksek kalite deri üretiminde,  mürekkep 

sanayisinde ve diğer kullanıĢlı kimyasal endüstrisinde kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molekül formülü     : C6H12N2O 

Molekül ağırlığı      : 128.17 g/mol  

Yoğunluk                :  1.064 g/cm
3
   

Erime noktası          : -20 °C  

Kaynama noktası    :  246 °C 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
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2) der. HCl
RNH2RM +(CH3)2C=NOSO2Mes

1) THF, Ç1, CuCN, o.s, 3 s.

Çizelge 4.1 Organoçinko reaktiflerinin I ile DMPU varlığında aminasyonları 

 

 

 

Deney No RM RM / I Ç1/RM CuCN, % Verim, % 

1 C6H5CH2ZnCl 2 2 10 30 

2 n-C6H13ZnCl 2 2 10 5 

3 siklo-C6H11ZnCl 2 2 10 15 

      

4 (C6H5)2Zn 1 2 20 64 

5 (C6H5)2Zn 1 2 10 72 

6 (C6H5)2Zn 1 2 5 50 

7 (C6H5)2Zn 1 1.5 10 74 

8 (C6H5)2Zn 1 1 10 68 

9 (p-CH3C6H4)2Zn 1 1,5 10 74 

10 (p-CH3OC6H4)2Zn 1 1,5 10 75 

11 (1-C10H7)2Zn 1 1,5 10 81 

12 (C6H5CH2)2Zn 1 1,5 10 58 

      

13 (C6H5)3ZnMgBr 0.66 2 - 8 

14 (C6H5)3ZnMgBr 0.66 2 10 78 

15 (C6H5)3ZnMgBr 0.66 1,5 10 79 

16 (C6H5)3ZnMgBr 0.66 1 10 45 

17 (C6H5)3ZnMgBr 1 1.5 10 91 

18 (C6H5)3ZnMgBr 1 1,5 5 75 

19 (C6H5)3ZnMgBr 1 1.5 10 70
a 

20 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1.5 10 84 

21 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1,5 10 97 

22 (1-C10H7)3Zn 1 1,5 10 91 
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Çizelge 4.1 Organoçinko reaktiflerinin I ile DMPU varlığında aminasyonları ( Devam) 

Deney No RM RM / I Ç1/RM Katalizör(%) Verim(%) 

23 (C6H5CH2)3ZnMgBr 1 1,5 10 68 

24 (siklo-C6H11)3ZnMgBr 1 2 10 20 

a
 : Deney süresi 2.5 saat 

 

Yukarıda belirtildiği gibi arilçinko klorürlerin Ç1 varlığındaki elektrofilik aminasyonları 

DaĢkapan tarafından çalıĢıldığı için, çalıĢmamızda bu konu üzerinde ayrıca durulmamıĢtır. 

Hekzilçinko klorür, siklohekzilçinko klorür ve benzilçinko klorürün aminasyonu denenmiĢ 

ancak olumlu bir sonuç alınamamıĢtır (Çizelge 4.1 deney 1-3).  

 

Diorganilçinko reaktiflerinin aminasyonunda ortak çözücü olarak Ç1 kullanılmasıyla, ortak 

çözücüsüz yöntemde %42–51 verimlerle elde edilen arilaminlerin veriminde önemli 

derecede yükselme gözlenmiĢtir. Benzilaminin veriminde ise sadece %2’lik bir artıĢ 

sağlanabilmiĢtir. Ancak ortak çözücüsüz reaksiyonda aminasyon reaktifinin iki katı 

diorganoçinko kullanmak gerekirken Ç1 kullanımıyla bu oran bire, katalizör miktarı da 

%20’den %10’a düĢmüĢtür. Dolayısıyla yeni geliĢtirilen yöntemin, arilaminler durumunda 

hem verim hem de reaksiyon Ģartları açısından üstünlük sağlarken benzilamin durumunda 

sadece reaksiyon Ģartları açısından üstünlük sağladığı gözlenmiĢtir. 

 

Bromomagnezyum triorganilçimkatların elektrofilik aminasyonunda DMPU Ç1 

kullanılması oldukça iyi geliĢmeler sağlamıĢtır. Ortak çözücüsüz yöntemle %52-76 

verimlerle elde edilmiĢ olan arilaminler, organometalik reaktifin 1,5 mol katı Ç1 

kullanılmasıyla yaklaĢık olarak kantitatif verimlerle elde edilmiĢlerdir. Reaksiyon Ģartları 

da diorganilçinko reaktiflerinde olduğu gibi daha uygun hale gelmiĢtir. Ortak çözücüsüz 

yöntemle aminasyon reaktifinin iki mol katı bromomagnezyum trifenilçinkat ve %20 

CuCN kullanılarak anilin en fazla %76 verimle elde edilmiĢtir. Ç1 kullanılmasıyla,  %10 

CuCN ve 0,66 kat bromomagnezyum trifenilçinkat ile %79, 1 kat bromomagnezyum 

trifenilçinkat ve %5 CuCN ile %75 verim sağlanmıĢtır.  Ortak çözücüsüz yöntemle %62 

verimle elde edilmiĢ olan benzilaminin veriminde burada da önemli bir artıĢ olmamıĢtır. 
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Siklohekzilamin sentezinde ise baĢarı sağlanamamıĢtır. Ç1 ile reaksiyonda ideal reaksiyon 

koĢulları; Ç1/R3ZnMgBr =1,5, %10 CuCN, R3ZnMgBr/I = 1 ve oda sıcaklığında 3 saatlik 

reaksiyon olarak belirlenmiĢtir. Bu reaksiyon koĢullarında, ortak çözücüsüz yöntemde 

sırasıyla %55 ve %54 verimlerle elde edilen p-tolilamin ve p-anisilamin sırasıyla %84 ve 

%97’lik verimlerle elde edilmiĢlerdir. 

 

 

4.1.2 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda HMPA, Ç2’in etkisi 

 

                      

                                          HMPA ( Hekzametilfosforamid ) 

 

Molekül formülü  : C6H18N3OP                      Molekül ağırlığı    : 179.20 g/mol 

Yoğunluk              : 1.03 g/cm³                       Erime noktası        : 7.20 °C 

Kaynama noktası  :  235 °C  

 

 

HMPA; polistiren için termal bozunmalara karĢı düzenleyici, organik ve özelliklede 

organometalik reaksiyonlar için laboratuvar çözücüsü olarak kullanılır. Organik 

reaksiyonlarda seçiciliğin arttırılmasında çok kullanıĢlıdır. Ayrıca katyonları solvatize 

ederken anyonları solvatize etmediğinden dolayı özellikle gerçekleĢmesi zor SN2 

reaksiyonlarında reaksiyon olabilirliğini arttırmaktadır.   

 

HMPA olumlu yönlerinin yanında kanserojen etkisinden dolayı kullanımında mümkün 

olduğunca kısıtlamaya gidilen bir çözücüdür. HMPA’nın kullanım alanlarında yerine 

kullanılabilecek ve aynı etkiyi gösteren alternatif çözücüler geliĢtirilmiĢtir. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
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2) der. HCl
RNH2RM +(CH3)2C=NOSO2Mes

1) THF, Ç2, CuCN, o.s, 3 s.

Çizelge 4.2 Organoçinko reaktiflerinin I ile HMPA varlığında aminasyonları 
 

  

 

 

Deney No RM RM / I Ç2/RM CuCN, % Verim,%  

1 C6H5ZnCl 2 2 20 56 

2 C6H5ZnCl 2 2 10 60 

3 C6H5ZnCl 2 2 5 75 

4 C6H5ZnCl 2 2 2.5 41 

5 C6H5ZnCl 2 1.5 5 72 

6 C6H5ZnCl 2 1 5 67 

7 p-CH3OC6H4ZnCl 2 1,5 5 79 

8 p-CH3C6H4ZnCl 2 2 5 80 

9 p-CH3C6H4ZnCl 2 1,5 5 80 

10 1-C10H7ZnCl 2 1,5 5 78 

      

11 (C6H5)2Zn  0,66 2 10 65 

12 (C6H5)2Zn  1 2 10 78 

13 (C6H5)2Zn  1 1,5 10 89 

14 (C6H5)2Zn  1 1 10 62 

15 (C6H5)2Zn 1 1.5 5 78 

16 (p-CH3OC6H4)2Zn 1 1,5 10 73 

17 (p-CH3C6H4)2Zn 1 1,5 10 69 

18 (1-C10H7)2Zn 1 1,5 10 90 

      

19 (C6H5)3ZnMgBr 0,66 2 10 54 

20 (C6H5)3ZnMgBr 1 1,5 10 82 

21 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1.5 10 80 

22 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1.5 5 71 

23 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1.5 10 96 

24 (1-C10H7)3ZnMgBr 1 1,5 10 89 
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Arilçinko klorürlerin aseton O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim, I, ile aminasyonunda 

ortak çözücü olarak HMPA, Ç2, kullanılmasıyla arilamin veriminde Ç1 kullanımıyla aynı 

derecede yükselme gözlenmiĢtir. Ancak burada arilçinko klorürün 1,5 mol katı Ç2 ve %5 

CuCN kullanımının yeterli olduğu gözlenmiĢtir.  

 

Diorganoçinko reaktiflerinin aminasyonunda Ç2, Ç1’e oranla amin veriminde aynı oranda 

artıĢ sağlarken, reaksiyon Ģartlarında daha olumlu geliĢmeler sağlamıĢtır. Örneğin Ç1 

beraberinde % 5 CuCN kullanılmasıyla anilin %50 verimle elde edilirken Ç2 

kullanılmasıyla verim %78’e yükselmiĢtir. 

 

Bromomagnezyum triorganilçinkatların aminasyonunda, organoçinko reaktifine göre 1,5 

mol kat Ç2 kullanılmasının amin verimini çok yükselttiği gözlenmiĢtir.  Ç1 durumunda 

aminasyon reaktifinin 0,66 mol katı bromomagnezyum triorganilçinkat yüksek verimle 

amin elde etmek için yeterli olurken (Çizelge 4.1 deney 15) Ç2 durumunda bu miktar 

yetersiz kalmaktadır (Çizelge 4.2 deney 19). 

 

 

4.1.3 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda TMEDA, Ç3’ün etkisi 

 

                   

TMEDA ( N,N,N',N'-tetrametiletilendiamin ) 

 

Molekül formülü     : C6H16N2                          Molekül ağırlığı      : 116.24 g/mol 

Yoğunluk                : 0.78 g/cm
3
                       Erime noktası         : -55 °C   

Kaynama noktası    :  120-122 °C  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
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2) der. HCl
RNH 2RM +(CH 3)2C=NOSO 2Mes

1) THF, Ç3, CuCN, o.s, 3 s.

TMEDA metal iyonları için çoğunlukla bir ligand gibi kullanılır. Çinko klorür, bakır(I) 

iyodür gibi bazı metal halojenürlerle oluĢturdukları kararlı kompleksler halinde bulunur. Li 

iyonuna karĢı etkinliği çok yüksektir ve [Li(TMEDA)2]
+ 

tuzlarını oluĢturma eğilimi çok 

yüksektir. Bu tuzların davranıĢları kuarterner amonyum tuzlarının davranıĢlarına 

benzemektedir ve deprotonasyona karĢı çok dirençlidir. Tetrametiletilendiamin, 

poliakrilamid jellerin yapımı sırasında akrilamidin polimerizasyon reaksiyonunda 

amonyum persülfat ile birlikte kataliz amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Çizelge 4.3 Organoçinko reaktiflerinin I ile TMEDA varlığında aminasyonları 

 

 

 

Deney No RM RM / I Ç3 / RM CuCN, % Verim,%  

1 C6H5ZnCl 2 1 20 37 

2 C6H5ZnCl 2 2 20 31 

3 C6H5ZnCl 2 3 20 43 

4 C6H5ZnCl 2 4 10 38 

5 C6H5ZnCl 2 5 10 42 

6 C6H5ZnCl 1 0,2 10 42 

7 (C6H5)2Zn 1 2 10 55 

 

 

Fenilçinko klorür ve difenilçinko reaktifinin I ile aminasyonlarında TMEDA ortak çözücü 

olarak denenmiĢ ancak her iki reaktif durumunda tatmin edici geliĢme sağlanamamıĢtır. Bu 

nedenle TMEDA’nın ortak çözücü olarak kullanımı üzerinde fazla durulmamıĢtır. 
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2) der. HCl
RNH2RM +(CH3)2C=NOSO2Mes

1) THF, Ç4, CuCN, o.s, 3 s.

4.1.4 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda Et3N, Ç4’ün etkisi 

 

                                   

             

   Trietilamin 

 

Çoğunlukla Et3N olarak gösterilen trietilamin, en basit simetrik trisübstitüe amin 

olduğundan  organik sentezde sıkça kullanılan bir bileĢiktir. Oda sıcaklığında sıvı olan 

trietilamin; esterlerin ve amidlerin, açil klorürlerden sentezlenmesinde baz olarak sıkça 

kullanılır. 

 

Çizelge 4.4 Organoçinko reaktiflerinin I ile Et3N varlığında aminasyonları 

 

 

 

 

Deney No RM RM / I Ç4 / RM CuCN, % Verim,%  

1 C6H5ZnCl 2 2 20 22 

2 C6H5ZnCl 2 3 20 42 

3 C6H5ZnCl 2 3 10 20 

4 

5 

C6H5ZnCl 

(C6H5)3ZnMgBr 

2 

1 

4 

1,5 

20 

10 

25 
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Yapılan denemeler sonucunda Et3N’nin de TMEDA gibi olumlu sonuç vermediği 

gözlenmiĢ, bu nedenle ortak çözücü olarak kullanımı üzerinde durulmamıĢtır.  

Molekül formülü     : C6H15N 

Molekül ağırlığı      : 101.1 g/mol  

Yoğunluk                :  0.726 g/cm
3
  

Erime noktası          : -114.7 °C  

Kaynama noktası    :   89.7 °C 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
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4.1.5 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda DMSO, Ç5’in etkisi 

 

                          

Dimetil sülfoksit 

 

Renksiz bir sıvı olan dimetil sülfoksit, hem polar hemde apolar bileĢikleri çözen ve organik 

çözücülerle büyük oranda karıĢan önemli bir polar aprotik çözücüdür. DMSO organik 

sentezden biyoloji ve tıpa kadar geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Kanser tedavisinde 

kemoterapide kullanılır. Kimyasal reaksiyonlarda yapısındaki sülfür grubu zayıf 

elektrofillere karĢı nükleofil görevi görürken, kuvvetli elektrofillere karĢı yapıdaki oksijen 

elektrofil görevi görür.  

 

Çizelge 4.5 Organoçinko reaktiflerinin I ile DMSO varlığında aminasyonları 

 

2) der. HCl

RNH2RM+ (CH3)2C=NOSO2Mes
1) THF, Ç5, CuCN, o.s, 3 s.

 

 

Deney No RM RM / I Ç5 / RM CuCN, % Verim,%  

1 C6H5ZnCl 2 2 10 64 

2 C6H5ZnCl 2 2 5 39 

3 (C6H5)2Zn 1 1,5 10 69 

4 (C6H5)2Zn 1 1,5 5 58 

5 (C6H5)3ZnMgBr 1 1,5 10 76 

6 (C6H5)3ZnMgBr 1 1,5 5 82 

 

DMSO, fenilçinko klorür ve bromomagnezyum trifenilçinkatın I ile elektrofilik 

aminasyonu reaksiyonunda ortak çözücü olarak denenmiĢ ve bütün organoçinko bileĢikleri 

ile daha ılıman reaksiyon koĢulları ve daha yüksek amin verimi sağladığı gözlenmiĢtir. 
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4.1.6 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda NMP, Ç6’nın etkisi 

 

                  
 

                 1-Metil-2-pirrolidon 

 

Açık sarı renkteki NMP, 5 membranlı laktam yapısında dipolar aprotik bir çözücüdür. Saf 

hidrokarbonların geri kazanımında kullanılır. Ayrıca yüksek çözme gücünden dolayı 

kimyasalların, özelliklede polimerlerin çözülmesinde ve tekstil ürünlerinin üretiminde 

kullanılır.  

 

Çizelge 4.6 Organoçinko reaktiflerinin I ile NMP varlığında aminasyonları 

2) der. HCl

RNH 2RM + (CH 3)2C=NOSO 2Mes
1) THF, Ç6, CuCN, o.s, 3 s.

 

 

Deney No RM RM / I Ç6/RM CuCN, % Verim, % 

1 C6H5ZnCl 2 2 10 62 

2 C6H5ZnCl 2 1,5 10 56 

3 p-CH3OC6H4ZnCl 2 2 10 57 

4 p-CH3C6H4ZnCl 2 2 10 50 

      

5 (C6H5)2Zn 1 2 10 56 

6 (C6H5)2Zn 1 2 5 63 

7 (C6H5)2Zn 1 1,5 5 51 

8 (p-CH3OC6H4)3Zn 1 2 5 65 

9 (p-CH3C6H4)2Zn 1 2 5 55 

10 (1-C10H7)2Zn 1 2 5 61 

Molekül formülü    : C5H9NO 

Molekül ağırlığı      : 99.13 g/mol 

Yoğunluk               : 1.028 g/cm
3
 

Erime noktası         : −24 °C 

Kaynama noktası   :  202 °C 
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Çizelge 4.6 Organoçinko reaktiflerinin I ile NMP varlığında aminasyonları (Devam) 

Deney No RM RM / I Ç6/RM CuCN, % Verim, % 

11 (C6H5)3ZnMgBr 0.66 2 10 61 

12 (C6H5)3ZnMgBr 1 2 10 78 

13 (C6H5)3ZnMgBr 1 1,5 10 70 

14 (1-C10H7)3ZnMgBr 1 2 10 95 

15 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 2 10 91 

16 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 2 5 88 

17 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 2 10 93 

 

Arilçinko klorürlerin elektrofilik aminasyonunda Ç6’nın ortak çözücü olarak 

kullanılmasının amin veriminde fazla olmamakla beraber bir artıĢ ve katalizör olarak 

kullanılan CuCN miktarında ise %50’lik bir düĢüĢ sağladığı gözlenmiĢtir.  

 

Diarilçinko bileĢiklerinin aminasyonunda da benzer sonuçlar gözlenmiĢ, farklı olarak 

katalizör miktarı %20’den %5’e düĢmüĢtür. 

 

Ç6 en iyi sonucu bromomagnezyum triarilçinkatların aminasyonunda vermiĢtir. Çizelge 4.6 

da görüldüğü gibi organoçinko reaktifinin iki mol katı Ç6 kullanılmasıyla, katalizör miktarı 

ortak çözücüsüz yönteme göre yarıya düĢerken, arilaminler oldukça yüksek verimlerle elde 

edilmiĢlerdir. 

 

 

4.1.7 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda PC, Ç7’nın etkisi 

 

           

                     Propilen Karbonat 

Molekül formülü   : C4H6O3 

Molekül ağırlığı    : 102.10 g/mol 

Yoğunluk              : 1.205 g/cm
3
 

Erime noktası        : -55 °C 

Kaynama noktası  :  241.7 °C 
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2) der. HCl

RNH2+ (CH3)2C=NOSO2Mes 1) THF, Ç7, CuCN, o.s. , 3 sRM

Polar aprotik çözücü olarak kullanılan propilen karbonat DMF ve DMSO’ya göre daha az 

sıklıkla kullanılır. Bu çözücü lityum pillerindeki elektrolit çözeltilerinde yüksek elektriksel 

geçirgenlik bileĢeni olarak kullanılır. Ayrıca bazı yapıĢtırıcılarda, boya sökücülerde ve 

kozmetiklerde kullanılır.  

 

Çizelge 4.7 Organoçinko reaktiflerinin I ile PC varlığında aminasyonları 

 

 

 

 

Deney No RM RM / I Ç7/RM CuCN, % Verim,%  

1 C6H5ZnCl 2 2 10 65 

2 C6H5ZnCl 2 1,5 10 53 

3 (1-C10H7)ZnCl 2 2 10 54 

4 p-CH3OC6H4ZnCl 2 2 10 54 

5 p-CH3C6H4ZnCl 2 2 10 59 

      

6 (C6H5)2Zn 0.66 2 10 54 

7 (C6H5)2Zn 1 2 10 82 

8 (C6H5)2Zn 1 1.5 10 52 

9 (p-CH3OC6H4)2Zn 1 2 10 80 

10 (p-CH3C6H4)2Zn 1 2 10 90 

11 (1-C10H7)2Zn 1 2 10 67 

      

12 (C6H5)3ZnMgBr 0.66 2 10 63 

13 (C6H5)3ZnMgBr 1 1,5 10 81 

14 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1.5 10 84 

15 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1.5 10 73 

16 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1.5 5 63 

17 (1-C10H7)3ZnMgBr 1 1,5 10 86 
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Arilçinko klorürlerin aminasyonunda, arilçinko klorürün iki mol katı Ç7 kullanılmasıyla 

amin veriminde fazla bir artıĢ sağlanamamıĢtır. Ancak Ç7, ortak çözücüsüz yönteme göre, 

arilçinko klorür ve CuCN miktarlarının yarıya düĢmesini sağlamıĢtır. 

 

Diarilçinko reaktiflerinin I ile aminasyonunda diarilçinkonun iki mol katı Ç7 

kullanılmasıyla, ortak çözücüsüz yönteme kıyasla arilamin veriminde oldukça fazla bir 

artıĢın olduğu gözlenmiĢtir. Bunun yanısıra reaksiyon Ģartlarında da Ç6 kullanımıyla benzer 

geliĢmeler sağlanmıĢtır.  

 

Bromomagnezyum triarilçinkatların aminasyonunda, organomagnezyum reaktifinin 1,5 mol 

katı Ç7 kullanılması yüksek verimle arilamin sentezi için yeterli olmuĢtur. 

 

 

4.1.8 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda DMEU, Ç8’in etkisi 

  

                                                                                   

 

 N,N'-Dimetiletilenüre 

 

 

DMEU aprotik çözücü olarak kullanılan renksiz, saydam, polarlığı yüksek ve termal 

kararlılığa sahip bir çözücüdür. Organik ve anorganik bileĢikler için mükemmel çözme 

yeteneğine sahiptir. DMEU, deterjan, boyarmadde, elektronik materyaller ve polimer 

üretimi gibi birçok alanda kullanılır. Bazı uygulama alanlarında kanserojen bir çözücü olan 

HMPA’nın yerini almıĢtır. 

 

 

Molekül formülü  : C5H10N2O 

Molekül ağırlığı    : 114.1457 

Erime noktası        : 8.2 °C 

Kaynama noktası  : 225 °C 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
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2) der. HCl
RNH 2+ (CH 3)2C=NOSO 2MesRM

1) THF, Ç8, CuCN, o.s. , 3 s

Çizelge 4.8 Organoçinko reaktiflerinin I ile DMEU varlığında aminasyonları 

 

 

 

 

Deney No RM RM / I Ç8/RM CuCN, % Verim,%  

1 C6H5ZnCl 2 2 10 60 

12 p-CH3OC6H4ZnCl 2 2 10 66 

13 p-CH3C6H4ZnCl 2 2 10 63 

14 (1-C10H7)ZnCl 2 2 10 58 

      

15 (C6H5)2Zn 1 2 10 66 

16 (C6H5)2Zn 1 1.5 10 71 

17 (1-C10H7)2Zn 1 2 10 68 

18 (p-CH3C6H4)2Zn 1 1,5 10 78 

19 (p-CH3C6H4)2Zn 1 1,5 5 72 

20 (p-CH3OC6H4)2Zn 1 1,5 10 86 

      

21 (C6H5)3ZnMgBr 0.66 1,5 10 69 

22 (C6H5)3ZnMgBr 1 1,5 10 83 

23 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1,5 10 81 

24 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1.5 5 80 

25 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1.5 10 84 

26 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1.5 5 91 

27 (1-C10H7)3ZnMg 1 1.5 5 80 

 

Arilçinko klorürlerin I ile elektrofilik aminasyonuyla iyi verimle arilamin sentezi için 

organometalik reaktifin iki mol katı Ç8 kullanılması yeterli olmuĢtur.  
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Diorganil çinko reaktiflerinin elektrofilik aminasyonunda Ç8’in, amin verimi açısından 

bakıldığında Ç7’den daha az ama Ç6’dan daha çok etkili olduğu gözlenmiĢtir. Ayrıca 

reaksiyonda organoçinko reaktifinin 1,5 mol katı kullanılması yeterli olmuĢtur. 

 

Ç8 bromomagnezyum triarilçinkatların aminasyonunda aminin yüksek verimle elde 

edilmesini sağlamanın yanısıra, yukarıda bahsedilen çözücülerden farkılı olarak CuCN 

katalizörü miktarının dört kat daha az kullanılmasını da sağlamıĢtır. 

 

 

4.1.9 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda DMAC, Ç9,’un etkisi 

 

                

               Dimetilasetamid 

 

Dimetilasetamid renksiz, suyla karıĢabilen, yüksek kaynama noktasına sahip dipolar aprotik 

bir sıvıdır. Bu çözücü alifatik hidrokarbonlar hariç alkoller, eterler, ketonlar ve aromatik 

çözücüler gibi birçok organik çözücülerle karıĢımlar oluĢturabilir. Genellikle polimer 

endüstrisinde ve fiberler için çözücü olarak kullanılır. Ayrıca ilaçların üretiminde reaksiyon 

ortamı olarak da kullanılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Molekül formülü  : C5H9NO 

Molekül ağırlığı    : 87.12 g/mol 

Yoğunluk              : 0.94 g/cm
3
 

Erime noktası        : -20 °C 

Kaynama noktası   :  164-166 °C 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
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2) der. HCl
RNH 2+ (CH 3)2C=NOSO 2MesRM

1) THF, Ç9, CuCN, o.s. , 3 s

Çizelge 4.9 Organoçinko reaktiflerinin I ile DMAC varlığında aminasyonları 

 

 

 

 

Deney No RM RM / I Ç9/RM CuCN, % Verim,%  

1 C6H5ZnCl 2 2 10 50 

2 C6H5ZnCl 2 1,5 10 63 

3 p-CH3C6H4ZnCl 2 1.5 10 60 

4 p-CH3OC6H4ZnCl 2 1,5 10 61 

      

5 (C6H5)2Zn 1 2 10 71 

6 (C6H5)2Zn 1 1.5 10 71 

7 (p-CH3C6H4)2Zn 1 1.5 10 64 

8 (p-CH3C6H4)2Zn 1 1,5 10 96 

9 (1-C10H7)2Zn 1 1.5 10 85 

      

10 (C6H5)3ZnMgBr 0.66 2 10 66 

11 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 2 10 86 

12 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1.5 5 85 

13 (C6H5)3ZnMgBr 1 1,5 5 87 

14 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1.5 5 77 

15 (1-C10H7)3ZnMgBr 1 1.5 5 82 

 

 

Arilçinko klorürlerin aminasyonunda Ç9’un, Ç6, Ç7 ve Ç8 ile benzer geliĢmeler sağladığı 

ancak bu çözücülerden farklı olarak Ç9’un reaksiyonda arilçinko klorür reaktifinin 1,5 mol 

katı kullanılmasının yeterli olduğu gözlenmiĢtir. 

 

Diorganilçinko reaktiflerinin I ile elektrofilik aminasyonunda Ç9’un ortak çözücü olarak 

hem reaksiyon koĢulları açısından hem de amin verimi bakımından yararlı olduğu 

gözlenmiĢtir.  
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Bromomagnezyum triorganilçinkatların aminasyonunda Ç9 kullanılmasıyla, yüksek 

verimle amin sentezi için sadece %5 CuCN kullanılmasının yeterli olduğu gözlenmiĢtir. 

 

 

4.1.10 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda SÜLFOLAN, Ç10’nun etkisi 

 

 

                         

                           Sülfolan 

Temiz, renksiz bir yapıda olan Sülfolan (2,3,4,5-tetrahidrotiyofen-1,1-dioksit) oda 

sıcaklığında katıdır. Kimya endüstrisinde reaksiyon çözücüsü olarak kullanılır. 

Sülfolan, yapısında sülfonil foksiyonel grubu içeren organosülfür bileĢikleri grubu olan 

sülfon sınıfı içerisinde değerlendirilir. Bu sülfonil grupları yapısındaki kükürt-oksijen çift 

bağları oldukça polardır ancak dört karbon atomuyla bağlanarak halka oluĢturduğu sülfolan 

yapısında yapı apolar hale gelmektedir.  

Çoğunlukla endüstriyel çözücü olarak kullanılan sülfolan özellikle aromatik 

hidrokarbonların, hidrokarbon karıĢımlarından ayrılması ve doğal gazların saflaĢtırılması 

iĢlemlerinde kullanılır  

 

 

 

 

 

 

 

Molekül formülü  : C4H8O2S 

Molekül ağırlığı    : 120.17 g/mol 

Erime noktası        : 27.5 °C 

Kaynama noktası  :  285 °C 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
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2) der. HCl
RNH2+ (CH3)2C=NOSO2MesRM

1) THF, Ç10, CuCN, o.s. , 3 s

Çizelge 4.10 Organoçinko reaktiflerinin I ile sülfolan varlığında aminasyonları 

 

 

 

 

Deney No RM RM /I Ç10 /RM CuCN, % Verim,%  

1 C6H5ZnCl 2 2 10 51 

2 C6H5ZnCl 2 1,5 10 61 

3 p-CH3OC6H4ZnCl 2 1.5 10 50 

      

4 (C6H5)2Zn 1 2 10 66 

5 (C6H5)2Zn 1 1,5 10 70 

6 (C6H5)2Zn 1 1 10 44 

7 (p-CH3OC6H4)2Zn 1 1.5 10 58 

      

8 (C6H5)3ZnMgBr 0.66 2 10 65 

9 (C6H5)3ZnMgBr 1 2 10 81 

10 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 2 10 82 

11 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1.5 10 88 

12 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 2 10 80 

13 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1.5 5 88 

14 (1-C10H7)3ZnMgBr 1 1.5 10 74 

 

 

Arilçinko klorürlerin I ile elektrofilik aminasyonunda Ç10’un ortak çözücü olarak 

kullanılmasının amin veriminde önemsenecek derecede bir artıĢ sağlamadığı, ancak 

reaksiyon Ģartlarında olumlu geliĢmeler sağladığı gözlenmiĢtir. 

 

Ç10, diarilçinko reaktiflerinin I ile aminasyonunda hem reaksiyon Ģartlarında hem de amin 

veriminde dikkate değer geliĢmeler sağlamıĢtır. 
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2) der. HCl

RNH 2+ (CH 3)2C=NOSO 2MesRM 1) THF, Ç11, CuCN, o.s. , 3 s

Ç10, diğer çözücülerde olduğu gibi, gerek reaksiyon koĢulları bakımından gerekse de amin 

verimi bakımından en iyi etkiyi bromomagnezyum triaril çinkatların aminasyonunda 

göstermiĢtir. 

 

4.1.11 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda TMU, Ç11’in etkisi 

 

 

   

N

CH3

CH3

N

CH3

CH3

O

                                                                       

 

Özellikle boyaların üretimi için akıĢkanlaĢtırıcı veya reaksiyon çözücüsü olarak kullanılan 

TMU, biyokimyada proteinlerin denaturasyonunda kullanılırlar. Pestisitler, boyalar ve 

yüzey aktif maddelerin sentezi için ortam oluĢturur. 

 

Çizelge 4.11 Organoçinko reaktiflerinin I ile TMU varlığında aminasyonları 

 

 

 

Deney No RM RM / I Ç11 /RM CuCN, % Verim, % 

1 p-CH3C6H4ZnCl 2 2 10 82 

2 p-CH3C6H4ZnCl 2 2 5 55 

3 p-CH3OC6H4ZnCl 2 2 10 60 

      

4 (p-CH3C6H4)2Zn 1 1,5 10 83 

5 (p-CH3C6H4)2Zn 1 1,5 5 70 

6 (p-CH3OC6H4)2Zn 1 1,5 10 76 

      

7 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 1,5 10 92 

8 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1.5 5 82 

9 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1.5 10 93 

Molekül formülü   : C5H12N2O 

Molekül ağırlığı     : 116.16  

Yoğunluk              :  0.9879 gr/cm
3
 

Erime noktası        : -1 ºC 

Kaynama noktası  :  174-178 ºC 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
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Ç11’in, arilçinko klorürlerin I ile aminasyonunda Ç1 ve Ç2 dıĢındaki çözücülerden farklı 

olarak hem reaksiyon koĢullarının daha uygun hale gelmesini, hem de  arilaminlerin yüksek 

verimlerle elde edilmesini sağladığı gözlenmiĢtir.  

 

Diarilçinko reaktiflerinin aminasyonunda da yüksek verimle arilamin sentezi için 

organoçinko reaktifinin 1,5 mol katı Ç11 kullanılmasının yeterli olduğu gözlenmiĢtir. 

 

Bromomagnezyum triarilçinkatlar durumunda, organoçinko reaktifinin 1,5 mol katı Ç11 ve 

%5 CuCN kullanılmasıyla arilaminler yüksek verimle elde edilmiĢlerdir. %10 CuCN 

kullanıldığında ise arilamin nerdeyse kantitatif verimle elde edilmiĢtir. 

 

 

4.1.12 Organoçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonunda DMF, Ç12’nin etkisi 

 

 

            
 

               Dimetilformamid  

 

(CH3)2NC(O)H formülüyle gösterilen dimetilformamid renksiz, saf haldeyken kokusuz ve 

yüksek kaynama noktasına sahip polar aprotik bir çözücüdür. Akrilik fiberlerin ve 

plastiklerin üretiminde kullanımının yanında farmasotik malzemelerin üretiminde ve aldehit 

üretim proseslerinde kullanılan önemli bir bileĢiktir. 

 

 

 

 

 

Molekül formülü   : C3H7NO 

Molekül ağırlığı     : 73.09 g/mol 

Yoğunluk               :  0.944 g/cm
3
 

Erime noktası         : -61 °C  

Kaynama noktası   :  153 °C  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Methyl
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DMPU.png
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2) der. HCl

RNH2+ (CH3)2C=NOSO2MesRM
1) THF, Ç12, CuCN, o.s. , 3 s

Çizelge 4.12 Organoçinko reaktiflerinin I ile DMF varlığında aminasyonları 

 

 

 

 

Deney No             RM RM / I Ç12 /RM CuCN, % Verim,% 

1 p-CH3OC6H4ZnCl 2 2 10 55 

      

2 (p-CH3OC6H4)2Zn 1 1,5 10 60 

      

3 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1.5 10 80 

4 (p-CH3OC6H4)3ZnMgBr 1 1.5 5 74 

 

Ç12’nin arilçinko klorür ve diarilçinko reaktiflerinin aminasyonunda amin veriminden çok, 

reaksiyon Ģartlarında yarar sağladığı, bromomagnezyum triorganilçinkatların 

aminasyonunda ise hem reaksiyon koĢulları hem de amin verimi açısından yarar sağladığı 

gözlenmiĢtir. 
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4.2 Organoçinko reaktiflerinin II ile elektrofilik aminasyonunda ortak çözücü etkisi 

 

Organoçinko reaktiflerinin II ile elektrofilik aminasyonlarında ortak çözücünün etkisi, 

model reaksiyon olarak seçilen p-tolilçinko klorür, di(p-tolil)çinko ve bromomagnezyum 

tri(p-tolil)çinkatın II ile reaksiyonları üzerinde araĢtırılmıĢtır. 

 

 

Çizelge 4.13 Arilçinko klorürlerin O-metilhidroksilamin ile reaksiyonunda ortak çözücü  

                      etkisi 

RZnCl  +  MeONH2
1. THF, O.Ç., CuCN,o.s., 1,5-3s.

2. Der. HCl
RNH2

II  
RZnCl/II = 2 

 

Deney No       R Ç1/RZnCl  Süre(s) CuCN, % Verim,% 

1 C6H5 2 1,5 10 14 

2 C6H5 2 3 10 17 

3 p-CH3C6H4 2 3 10 66 

4 p-CH3C6H4 1,5 3 10 60 

5 p-CH3C6H4 2 1,5 10 30 

6 p-CH3C6H4 2 3 5 32 

7 C6H5CH2 2 3 10 50 

 

Organilçinko klorürlerin elektrofilik aminasyonunda, fenilçinko klorürün CuCN katalizi ve 

arilçinko klorürlerin I ile aminasyonlarında çok iyi sonuç veren Ç2’nin ortak çözücü olarak 

kullanılmasına rağmen çok düĢük verimle anilin verdiği gözlenmiĢtir. Buna karĢılık, 4-

tolilçinko klorür %10 CuCN kullanılmasıyla 3 saatlik reaksiyon sonunda %54 verimle 4-

tolilamin vermiĢtir. Ortama ortak çözücü olarak organoçinko reaktifinin iki mol katı Ç1 

katılmasıyla verimin %66’ya yükseldiği gözlenmiĢtir. Organilçinko klorürlerin I ile 

aminasyonunda en iyi sonuç veren ortak çözücü olan Ç1’in II ile aminasyon durumunda 

fazla bir geliĢme sağlamadığı gözlendiğinden Organilçinko klorürlerin aminasyonunda 

diğer ortak çözücüler denenmemiĢtir. 
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Çizelge 4.14 Diarilçinko  reaktiflerinin  O-metilhidroksilamin ile  reaksiyonunda  ortak    

                      çözücü etkisi 

 

 

R2Zn +  MeONH2
1. THF, O.Ç., CuCN,o.s., 1,5

2. Der. HCl
RNH2

II  

R2Zn/II = 1 

 

Deney No          R O.Ç (O.Ç/R2Zn) CuCN, % Verim, % 

1 C6H5        Ç1 (2) 10 57 

2 p-CH3C6H4        Ç1 (2) 10 70 

3 p-CH3C6H4        Ç1 (2) 5 70 

4 p-CH3C6H4        Ç1 (1,5) 5 60 

5 p-CH3C6H4        Ç1 (2) 2,5 56 

6 p-CH3C6H4        Ç2 (2) 5 43 

7 p-CH3C6H4        Ç6 (2) 5 30 

8 p-CH3C6H4        Ç8 (2) 5 60 

9 p-CH3C6H4        Ç9 (2) 5 61 

10 C6H5CH2        Ç1 (2) 5 55 

 

Diorganilçinko reaktiflerinin II ile elektrofilik aminasyonlarında Ç1, Ç2, Ç6, Ç8, ve Ç9’un 

ortak çözücü olarak etkileri incelenmiĢtir. Literatürde yayınlanmıĢ olan ortak çözücüsüz 

yöntemde (Erdik ve DaĢkapan) di(p-tolil)çinko reaktifinin II ile  %20 CuCN 

katalizörlüğünde, aminasyon reaktifinin iki mol katı miktarda organoçinko reaktifi 

kullanarak ve 3 saatlik reaksiyon sonunda %62 verimle karĢılık gelen amini verdiği rapor 

edilmiĢtir.  Çizelge 4.14’de görüldüğü gibi, ortama organoçinko reaktifinin iki mol katı Ç1 

ilave edilmesiyle, amin veriminde fazla bir yükselme olmamakla beraber reaksiyon süresi 

ve katalizör miktarının yarıya düĢtüğü gözlenmiĢtir. Ç1, Ç8 ve Ç9’un amin veriminde bir 

artıĢa neden olmadıkları ancak reaksiyon koĢullarında önemli geliĢmeler sağladıkları, 

Ç6’nın ise diorganoçinko bileĢiklerinin I ile elektrofilik aminasyonu için uygun bir ortak 

çözücü olmadığı gözlenmiĢtir. 

 

s. 
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Çizelge 4.15 Bromomagnezyum triorganilçinkat reaktiflerinin  O-metilhidroksilamin  ile   

                      aminasyon reaksiyonunda ortak çözücü etkisi 

 

R3ZnMgBr +  MeONH2

1. THF, O.Ç., CuCN,o.s., 1,5 s.

2. Der. HCl

RNH2

II  

R3ZnMgBr/ II = 1 

 
a 
RM/I : 0.7 

 

 

Deney No           R O.Ç (O.Ç/R3ZnMgBr) CuCN, % Verim, % 

1 p-CH3C6H4           Ç1 (2) 10 84 

2 p-CH3C6H4           Ç1 (1,5) 10 83 

3 p-CH3C6H4           Ç1 (1,5) 5 81 

4 p-CH3C6H4           Ç1 (2) 5 83 

5 C6H5           Ç1 (1,5) 5 66 

6 p-CH3C6H4           Ç1 (2) 2,5 54 

7 p-CH3C6H4           Ç1 (1,5) 10  71
a
 

8 p-CH3OC6H4 Ç1 (1,5) 5 80 

9 C6H5CH2 Ç1 (1,5) 5 51 

10 p-CH3C6H4 Ç2 (1,5) 5 58 

11 p-CH3C6H4 Ç6 (1,5) 5 70 

12 p-CH3C6H4 Ç7 (1,5) 5 0 

13 p-CH3C6H4 Ç7 (1,5) 10 0 

14 p-CH3C6H4 Ç8 (1,5) 5 73 

15 p-CH3C6H4 Ç8 (2) 10 68 

16 p-CH3C6H4 Ç9 (1,5) 5 53 

17 p-CH3C6H4 Ç9 (2) 10 73 

18 p-CH3C6H4 Ç10 (1,5) 5 48 

19 p-CH3C6H4 Ç10 (1,5) 10 50 

20 p-CH3C6H4 Ç10 (2) 10 80 
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I ile aminasyonda olduğu gibi en iyi sonuçlar bromomagnezyum triorganilçinkatlar 

durumunda elde edilmiĢtir. Literatürde yayınlanan ortak çözücüsüz yöntemde (Erdik and 

DaĢkapan 1999) reaksiyon, aminasyon reaktifinin iki katı organoçinko reaktifi ve %20 

CuCN kullanılarak 3 saatte yürütülmüĢtür. Bu Ģartlarda 4-tolilamin ve 4-anisilamin 

sırasıyla %70 ve %63 verimlerle elde edilmiĢlerdir. Bu verim ortama Ç1 ilave edilmesiyle, 

aminasyon reaktifinin 0,7 mol katı organoçinko reaktifi ve %10 CuCN kullanarak 1,5 

saatlik reaksiyon sonunda bile elde edilebilmiĢtir. Ç1 ile ideal reaksiyon koĢulları; 

aminasyon reaktifine eĢit mol miktarda organoçinko reaktifi, organoçinko reaktifinin 2 mol 

katı Ç1, %5 CuCN ve 1,5 saatlik reaksiyon süresi olarak belirlenmiĢ ve bu koĢullarda 4-

tolilamin ve 4-anisilamin yüksek verimlerle elde edilmiĢlerdir (Çizelge 4.15 deney 3, 10). 

Ç6 ve Ç8 durumunda ideal reaksiyon Ģartlarının Ç1 ile aynı olduğu, ancak Ç9 ve Ç10 

durumunda %10 CuCN ve organoçinko reaktifinin 2 mol katı ortak çözücü kullanılması 

gerekmiĢtir. Ç2 ile geliĢme sağlanamazken Ç7’nin reaksiyonu inhibe ettiği gözlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

5. TARTIġMA VE SONUÇ  
 

 

Literatürde aminlerin hazırlanması konusunda önemli bir yöntem olarak ortaya çıkan 

elektrofilik aminasyon, bir organik molekülde C-N bağı oluĢturarak biyolojik aktif bir 

molekül elde edilmesine ve fonksiyonlu grup içeren alifatik ve aromatik aminlerin 

hazırlanmasına imkan verir ve bu bakımdan ilgi duyulan bir araĢtırma konusudur.  

 

Elektrofilik aminasyon yöntemiyle fonksiyonlu grup içeren primer aminlerin sentezinde, 

kullanılacak organometalik reaktifin iki özelliği önemlidir. Birincisi, birçok fonksiyonlu 

gruba karĢı aktif olmamalı ve yapısında fonksiyonlu grupları bulundurabilmelidir. Böylece 

fonksiyonlu grup içeren aminler herhangi bir koruyucu grup takılması ve reaksiyon 

sonunda bu grubun uzaklaĢtırılması iĢlemlerine gerek kalmadan hazırlanabilirler. Ġkincisi 

ise elektrofilik azot ile reaksiyona girecek kadar yeterli bir reaktiflik gücüne sahip 

olmalıdır. 

 

Organoçinko reaktifleri, birçok fonksiyonlu grubu tolere edebilen ve kolayca hazırlanabilen 

organometalik bileĢiklerdir. Ayrıca fonksiyonlu grup içeren organoçinko reaktiflerinin 

hazırlanması için yöntemler de geliĢtirilmiĢtir  

 

Organoçinko bileĢiklerinde, C-Zn bağı yüksek kovalent karaktere sahiptir. Bu durum, 

organoçinko reaktiflerine birçok fonksiyonlu grubu tolere etmek gibi olumlu bir özellik 

kazandırırken, reaktifliklerinin düĢük olmasına da neden olur.  

 

Organoçinko reaktiflerinin aseton O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim ve                          

O-metilhidroksilamin ile elektrofilik aminasyonda organometaldeki organil grubunun 

nükleofilik gücünün yüksek olması istenir. Dolayısıyla, organil grubunun nükleofilik 

gücünü artırıcı bir etken reaksiyon koĢullarını ve reaksiyon verimini olumlu yönde 

etkileyecektir.  

 



54 

 

Organoçinko reaktiflerinin elektrofillere karĢı etkinliğini artırmak için bazı geçiĢ metalleri 

tuzları ve kompleksleri katalizör olarak kullanılır. Ancak bazı durumlarda bu yeterli 

olamamaktadır. Örneğin daha önce de bahsedildiği gibi aseton O-(2,4,6-

trimetilfenilsülfonil)oksim ve O-metilhidroksilamin ile elektrofilik aminasyonda tek baĢına 

CuCN katalizinin kullanılması (Erdik ve DaĢkapan 1999) organoçinko reaktiflerinin 

etkinliğini yeterince arttıramamıĢtır.  

 

Bir organometalik bileĢiğin reaktifliğinin yükseltilmesi, katalizör kullanımı dıĢında C-M 

bağının iyonik karakteri artırılarak da gerçekleĢtirilir. Hidrojen bağı oluĢturma 

kabiliyetlerinden dolayı protik çözücüler nükleofilleri solvatize ederler. Ancak nükleofil, 

çözücü tarafından ne kadar güçlü sarılırsa nükleofilik gücü o derece düĢer. Protik 

çözücülerle kıyaslandığında, çoğu nükleofil dipolar aprotik çözücülerde çok daha az 

miktarda solvatize halde bulunurlar ve bu nedenle bu tür çözücülerde nükleofilik güçleri 

çok daha yüksektir. Dipolar aprotik çözücüler, karbonil grubu oksijeninde bulunan 

ortaklanmamıĢ elektron çiftlerinden dolayı iyi katyon koordine edicidirler. ÇalıĢmamızda, 

bakır katalizinin yanı sıra ortak çözücü kullanılarak organoçinko reaktiflerinin etkinliğinin 

artırılması ve böylece daha uygun reaksiyon koĢullarında yüksek verimle primer amin elde 

edilmesi hedeflenmiĢtir. Bu amaçla ortak çözücü olarak; DMPU Ç1, HMPA Ç2,    

TMEDA Ç3, Et3N Ç4, DMSO Ç5, NMP Ç6, PC Ç7, DMEU Ç8, DMAC Ç9,         

Sulfolan Ç10, TMU Ç11 ve DMF Ç12 kullanılmıĢtır.  

 

Ç3, fenilçinko klorür ve difenilçinkonun I ile reaksiyonunda ortak çözücü olarak denenmiĢ 

ve sadece reaksiyon koĢullarında bir düzelmeye neden olduğu gözlenmiĢtir (Çizelge 4.3). 

Reaksiyon sonunda oluĢan beyaz katının analiziyle,  Ç3’ün organoçinko reaktifi ile 

ZnCl2.TMEDA kompleksi oluĢturmak üzere etkileĢtiği gözlenmiĢ ve bu nedenle 

organoçinko reaktiflerinin aminasyonu için uygun bir ortak çözücü olmadığı sonucuna 

varılmıĢtır. 
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Ç4 fenilçinko klorürün I ile aminasyonunda kullanılmıĢ, ancak hem reaksiyon koĢullarında 

hem de amin veriminde herhangi bir yarar sağlamadığı gözlenmiĢtir (Çizelge 4.4). 

 

Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8, Ç9, Ç10, Ç11 ve Ç12, organoçinko reaktiflerinin I ile elektrofilik 

aminasyonlarında hem reaksiyon koĢulları açısından hem de amin verimi açısından yararlı 

geliĢmeler sağlayan ortak çözücülerdir. Bu tür çözücüler koordine edicidir ve 

organometaldeki katyonu koordine ederek ayrı iyon çiftlerinin oluĢmasına neden olurlar 

dolayısıyla organil grubunun nükleofilik gücünün  artmasını  sağlarlar  (5.1).  Bu çözücüler,  

karbonil  grubundaki   yük  ayrımından  dolayı  dipolar  aprotik  çözücüler  olarak bilinirler. 

 

RM
O.Ç

:R   M(O.Ç.)
+-

n ( 5. 1) 

 

Ancak burada aprotik teriminin kullanılması tam olarak doğru değildir. Çünkü güçlü bazlar 

bu tür çözücülerden proton koparabilirler. Hidrojen bağı oluĢturulmasında hidrojen 

sağlayıcı taraf olmadıklarından, dipolar hidrojen sağlayıcı olmayan çözücüler olarak da 

adlandırılırlar. 

 

5.1 Arilçinko Klorürlerin I ile Elektrofilik Aminasyonu Ġçin Uygun Ortak Çözücüler 

 

Arilçinko klorürlerin aseton O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim I ile elektrofilik 

aminasyonlarında hem reaksiyon koĢulları bakımından hem de amin verimi açısından en 

yararlı ortak çözücülerin DMPU Ç1, HMPA Ç2 ve TMU Ç11’nun olduğu gözlenmiĢtir 

(Çizelge 5.1). Reaksiyon koĢulları açısından Ç1 ve Ç11 aynı derecede yararlı olurken Ç2 

en iyi geliĢmeği sağlamıĢtır. Amin verimi açısından yaklaĢık olarak aynı derecede yarar 

sağlamıĢlardır. Ancak Ç2  ve  Ç11  kanserojen etkileri olduğu bilinen ve bu nedenle sadece 

küçük ölçekli laboratuar çalıĢmalarında kullanılan çözücülerdir. Bununla beraber, 

çalıĢmamızda reaksiyon sonunda reaksiyon karıĢımı deriĢik HCl ile hidrolizlendiğinden 

Ç2’ın bu zararlı etkileri azalmaktadır. Çünkü Ç2, HCl ile etkileĢtiğinde daha az zararlı 

bileĢiklere parçalanır (Dykstra 2001) Ç1 ise Ç2 gibi metal katyonlarına çok iyi koordine 
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olabilen ancak çok daha az zararlı etkileri olan ve Ç2 yerine kullanılabilecek güvenli bir 

çözücü olarak geliĢtirilmiĢtir (Beck and Seebach 1995). 

 

Çizelge 5.1 Arilçinko klorürlerin I ile yüksek verimle aminasyonu için  ortak  

                   çözücüler 

 

ArZnCl  +  (CH3)2C=NOSO2Mes
1. THF, O.Ç., CuCN, o.s., 3s.

2. Der. HCl
ArNH2

I
ArZnCl / I = 2  
 

 

Deney No          Ar O.Ç. O.Ç./ArZnCl CuCN, % Verim, % 

Kaynak
a
 p-CH3OC6H4 Ç1 2 10 75 

Çiz.4.2 - 7 p-CH3OC6H4 Ç2 1,5 5 79 

Çiz.4.2 - 9 p-CH3C6H5 Ç2 1,5 5 80 

Çiz.4.11-1 p-CH3C6H4 Ç11 2 10 82 

     a
 DaĢkapan 2006 

 

 

5.2 Diarilçinko Reaktiflerinin I ile Elektrofilik Aminasyonu Ġçin Uygun Ortak   

      Çözücüler 

 

Diarilçinko reaktiflerinin I ile elektrofilik aminasyonlarında, Ç1, Ç2, Ç7, Ç8, Ç9 ve Ç11 

ortak çözücü olarak kullanıldıklarında, ortak çözücüsüz yönteme göre reaksiyon koĢullarını 

daha ılıman hale getiren ve amin verimini en çok yükselten çözücüler olarak belirlenmiĢtir           

(Çizelge 5.2). Bunların arasında Ç7 ve Ç9 en iyi amin verimini veren çözücüler olarak öne 

çıkmıĢtır. Ç8 de Ç1 gibi Ç2  ile benzer  özelliklere  sahip olan ve  Ç2’nin  yerine 

kullanılmak üzere daha az zararlı ve güvenli bir çözücü olarak geliĢtirilmiĢtir (Beck  and 

Seebach 1995). Ç7 zararlı etkileri az olan ve yeĢil çözücü olarak bilinen bir çözücüdür. Ç9 

benzeri olan DMF’den daha az zararlı etkilere sahip olan ve endüstride kullanılan bir 

çözücüdür.  
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Çizelge 5.2 Diarilçinko reaktiflerinin I ile yüksek verimle aminasyonu için  ortak  

                    çözücüler 

 

Ar2Zn  +  (CH3)2C=NOSO2Mes
1. THF, O.Ç., CuCN, o.s., 3s.

2. Der. HCl

ArNH2

I

Ar2Zn / I = 1  
 

 

Deney No Ar O.Ç. O.Ç./Ar2Zn CuCN, % Verim, % 

Çiz.4.1- 10 p-CH3OC6H4 Ç1 1,5 10 75 

Çiz.4.1 - 9 p-CH3C6H4 Ç1 1,5 10 74 

Çiz.4.2- 16 p-CH3C6H4 Ç2 1,5 10 73 

Çiz.4.7 - 9 p-CH3OC6H4 Ç7 2 10 80 

Çiz.4.7- 10 p-CH3C6H4 Ç7 2 10 90 

Çiz.4.8- 10 p-CH3OC6H4 Ç8 1,5 10 72 

Çiz.4.8 - 9 p-CH3C6H4 Ç8 1,5 10 86 

Çiz.4.9 - 8 p-CH3OC6H4 Ç9 1,5 10 96 

Çiz.4.11- 4 p-CH3C6H4 Ç11 1,5 10 83 

Çiz.4.11- 6 p-CH3OC6H4 Ç11 1,5 10 76 

 

 

5.3 Bromomagnezyum Triarilçinkat Reaktiflerinin I ile Elektrofilik Aminasyonu Ġçin     

      Uygun Ortak Çözücüler 

 

Bromomagnezyum triarilçinkatların I ile reaksiyonlarında, Ç3 ve Ç4 dıĢındaki bütün ortak 

çözücülerin hem aminasyon verimi bakımından hem de reaksiyon koĢulları açısından 

yararlı etkileri oldukları gözlenmiĢtir (Çizelge 5.3). Reaksiyon koĢulları açısından en iyi 

geliĢme, Ç8, Ç9 ve Ç10 ile sağlanırken en az geliĢme Ç7 ile sağlanmıĢtır. Amin verimini 

atırma konusunda, yaklaĢık olarak bütün çözücülerin aynı derecede iyi etkiye sahip 

oldukları gözlenmiĢtir.  
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Çizelge 5.3 Bromomagnezyum triarilçinkatların I ile yüksek verimle aminasyonu için  

                   ortak çözücüler 

 

Ar3ZnMgBr  +  (CH3)2C=NOSO2Mes
1. THF, O.Ç., CuCN, o.s., 3s.

2. Der. HCl

ArNH2

I
Ar3ZnMgBr / I = 1  
 

Deney No           Ar O. Ç. O.Ç./Ar3ZnMgBr CuCN, % Verim, % 

Çiz.4.1- 23 p-CH3OC6H4 Ç1 1,5 10 97 

Çiz.4.1- 22 p-CH3C6H4 Ç1 1,5 10 84 

Çiz.4.2- 23 p-CH3OC6H4 Ç2 1,5 10 96 

Çiz.4.2- 21 p-CH3C6H4 Ç2 1,5 10 80 

Çiz. 4.5- 4 C6H5 Ç5 1,5 5 82 

Çiz.4.6- 17 p-CH3OC6H4 Ç6 2 10 91 

Çiz.4.6-15 p-CH3C6H4 Ç6 2 10 93 

Çiz.4.7- 14 p-CH3OC6H4 Ç7 1,5 10 84 

Çiz.4.8- 14 p-CH3OC6H4 Ç8 1,5 5 80 

Çiz.4.8- 16 p-CH3C6H4 Ç8 1,5 5 91 

Çiz.4.9- 12 p-CH3OC6H4 Ç9 1,5 5 85 

Çiz.4.10-13 p-CH3OC6H4 Ç10 1,5 5 88 

Çiz.4.11- 7 p-CH3C6H4 Ç11 1,5 10 92 

Çiz.4.11- 8 p-CH3OC6H4 Ç11 1,5 10 93 

Çiz.4.12- 3 p-CH3OC6H4 Ç12 1,5 10 80 

 

 

Bir organik yapıda, bromomagnezyum triarilçinkat reaktifi kullanarak C-N bağı 

oluĢtururken hangi çözücünün kullanılacağına, çalıĢılan reaksiyon koĢulları, yürütülen 

reaksiyonun özellikleri ve bunlara bağlı olarak çözücünün özellikleri ve zararlı etkileri 

dikkate alınarak yukarıdaki çözücülerden biri seçilerek kullanılabilir. 
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5.4 Organoçinko  Reaktiflerinin  II  ile  Elektrofilik  Aminasyonu  Ġçin  Uygun  Ortak  

      Çözücüler 

 

Fenilçinko klorürün II ile reaksiyonunda ortak çözücüye rağmen anilin çok düĢük verimle 

elde edilebilmiĢtir. Buna göre arilçinko klorür reaktiflerinin II ile elektrofilik aminasyon 

reaksiyonu sadece fonksiyonlu grup içeren arilaminlerin hazırlanması için kullanılabilecek 

bir reaksiyondur.  

 

Çizelge 5.4 Organoçinko reaktiflerinin II ile aminasyonu için ortak çözücüler. 

 

ArM  +  MeONH2

1. THF, O.Ç., o.s., 1,5-3s.

2. Der. HCl

ArNH2

II  
 

Deney 

No 

 

ArM 

 

ArM/II 

 

O.Ç 

O.Ç./ 

ArM 

CuCN 

% 

Süre 

saat 

Verim  

% 

Çiz.4.13- 4 p-CH3C6H4ZnCl 2 Ç1 2 10 3 66 

Çiz.4.14- 3 (p-CH3C6H4)2Zn 1 Ç1 2 5 1,5 70 

Çiz.4.14- 8 (p-CH3C6H4)2Zn 1 Ç8 2 5 1,5 60 

Çiz.4.14- 9 (p-CH3C6H4)2Zn 1 Ç9 2 5 1,5 61 

Çiz.4.15- 4 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 Ç1 1,5 5 1,5 81 

Çiz.4.15- 14 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 Ç6 1,5 5 1,5 70 

Çiz.4.15- 15 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 Ç7 1,5 5 1,5 0 

Çiz.4.15- 17 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 Ç8 1,5 5 1,5 73 

Çiz.4.15- 20 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 Ç9 2 10 1,5 73 

Çiz.4.15- 23 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr 1 Ç10 2 10 1,5 80 

 

Organoçinko reaktiflerinin II ile elektrofilik aminasyonunda ortak çözücü kullanımı I ile 

aminasyonda olduğu kadar yararlı olmamıĢ ve kullanılabilecek ortak çözücü seçeneği daha 

sınırlı sayıda kalmıĢtır. Bununla beraber diarilçinko ve bromomagnezyum triarilçinkatların 

II ile aminasyonlarında ortak çözücü kullanımı reaksiyon koĢullarında, I durumunda 

sağlanan yararların yanı sıra reaksiyon süresinin de yarıya düĢmesini sağlamıĢtır. Amin 

veriminde ise I ile aminasyondaki kadar bir artıĢ sağlayamamıĢtır. 
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Arilçinko reaktiflerinin II ile aminasyonuyla iyi verimle arilamin eldesi için Ç1 uygun 

ortak çözücü olarak belirlenmiĢtir. Diorganilçinko reaktiflerin aminasyonu için Ç1, Ç8 ve 

Ç9 uygun ortak çözücülerdir ve ortak çözücüsüz yönteme göre daha uygun reaksiyon 

koĢullarında iyi verimle arilamin sentezini sağlarlar. I ile aminasyonda olduğu gibi ortak 

çözücü seçeneği en çok bromomagnezyumtriaril çinkatların aminasyonunda sağlanmıĢtır. 

Burada dikkati çeken, Ç2 ve Ç11 gibi kanserojen çözücülerin yarar sağlayamaması ve 

yarar sağlayan çözücülerin bu çözücülere göre daha güvenli çözücüler olmasıdır. 

 

Bu çalıĢmayla arilçinko reaktiflerinin I ve II ile elektrofilik aminasyonu için sağlanan 

yararlar Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

 

Arilçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonlarında, uygun ortak çözücü kullanımıyla, ortak 

çözücüsüz yöntemde %20 olan CuCN miktarı %10’a düĢmüĢtür. Buna karĢılık amin verimi 

%40-54’ten %80’e kadar çıkmıĢtır. 

 

Diorganilçinko reaktiflerinin I ile reaksiyonlarında, ortak çözücüsüz yöntemde aminasyon 

reaktifinin iki katı diorganilçinko reaktifi kullanılırken uygun ortak çözücü kullanımıyla bu 

oran bire ve katalizör olarak kullanılan CuCN miktarı da %20’den %5’e kadar düĢmüĢ, 

amin verimi ise %50 civarından %90’lara kadar çıkmıĢtır. II ile aminasyonda ortak çözücü 

kullanımı amin veriminde önemli bir artıĢ sağlamamakla beraber, uygun ortak çözücü 

kullanımıyla Ar2Zn/I oranı ikiden bire, CuCN miktarı %20’den %5’e ve reaksiyon süresi 

de 3 saatten 1,5 saate düĢmüĢtür. 

 

Bromomagnezyum triarilçinkatların I ile reaksiyonlarında, ortak çözücüsüz yöntem, 

aminasyon reaktifinin iki katı bromomagnezyum triarilçinkat reaktifi, katalizör olarak %20 

CuCN kullanımı ve 3 saatlik bir reaksiyon süresi gerektirirken, uygun ortak çözücü 

kullanımıyla reaksiyon koĢulları, Ar3ZnMgBr/I=1 (DMPU kullanılmasıyla %79’luk amin 

verimi için bu oran 0,66’dır.), %5 CuCN ve 3 saatlik reaksiyon süresi Ģeklinde değiĢmiĢtir. 

Amin verimi ise %55-76’dan %97’lere kadar çıkmıĢtır. II ile aminasyonda ise, uygun ortak 

çözücü kullanımıyla, fonksiyonlu grup içeren amin verimi %63-70’den %80’e kadar 
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çıkmıĢtır. Ayrıca, Ar3ZnMgBr/II oranı ikiden bire, CuCN miktarı %20’den %5’e ve 

reaksiyon süresi de 3 saatten 1,5 saate düĢmüĢtür. 

 

Buna göre çalıĢmamız yeĢil kimyanın temel kriterlerine göre aĢağıdaki gibi 

değerlendirilebilir; 

 

Etkinlik: Ortak çözücü kullanımıyla katalizör olarak kullanılan CuCN’nin etkinliği 

artmıĢtır. Katalitik çalıĢmalarda katalizör etkinliği katalizör çevrim oranı ile değerlendirilir. 

Katalizör çevrim oranı, N, 1 mmol katalizör baĢına harcanan substratın veya oluĢan ürünün 

mmol sayısıdır (Pignolet 1983, Negishi 1987). Bu tanıma göre, p-tolilçinko reaktiflerinin I  

ve  II ile elektrofilik aminasyonlarıyla p-tolilamin sentezinde CuCN katalizörünün, ortak 

çözücüsüz ve ortak çözücülü yöntemlerdeki etkinliği hesaplanarak çizelge 5.5’de 

verilmiĢtir. Buna göre, ortak çözücü kullanılmasıyla, katalizör çevrim oranı 6,5–13,2 kat 

artmıĢtır. 

 

Ekonomi: Hem I hem de II ile reaksiyonda ortak çözücüsüz yönteme göre, diarilçinko ve 

bromomagnezyumtriaril çinkat reaktifleri durumunda organometalik reaktif miktarının 

yarıya, katalizör olarak kullanılan CuCN miktarının uygun ortak çözücü kullanımıyla  

%20’den % 5’e kadar düĢmesi ve buna karĢılık amin veriminin önemli derecede artması, II 

ile reaksiyonda bunlara ek olarak reaksiyon süresinin de yarıya düĢmesi bu çalıĢmadaki 

yöntemin daha ekonomik bir yöntem olmasını sağlamıĢtır. 

 

Güvenlik: Reaksiyonda katalizör olarak kullanılan CuCN miktarının iyice azalması, 

diorganilçinko ve triorganilçinkat reaktifleri miktarının da en az yarıya inmesi prosesin 

daha güvenli bir proses haline gelmesini sağlamıĢtır. Kanserojen oldukları bilinen HMPA 

ve TMU yerine aynı olumlu etkileri sağlıyabilen alternatifler de sunulmuĢtur. 

 

Çevresel etkiler: Katalizör olarak kullanılan CuCN miktarının 1/4'e, diarilçinko ve 

bromomagnezyum triarilçinkat reaktifi miktarlarının yarıya düĢmesi nedeniyle reaksiyon 

sonunda çevreye atılan atık miktarı önemli derecede azalmıĢtır 
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-CH3C6H4M - NH2

+ 1. THF, O.Ç., CuCN, o.s., 1, 5- 3s.

2. Der. HCl

  -CH3C6H4NH2

M                                   : ZnCl    1/2 Zn    1/3  ZnMgBr

-CH3C6H4M / NH2

+
     :   2              1                 1

-NH2

+
                              :  (CH 3)2C=NOSO 2Mes (  ), CH3ONH2 (   )

δ
 +

δ
 

δ
 I II

p

p

p

Çizelge 5. 5  4-Tolilçinko reaktiflerinin I ve II ile aminasyonuyla p-tolilamin sentezinde     

                     katalizör etkinliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deney No             ArM NH2
+δ

   O.Ç. CuCN 

mmol 

p-CH3C6H4NH2 

mmol 

N
b
 

Kaynak
a
 p-CH3C6H4ZnCl I - 0,4 0,49 1,23 

Çiz.4.2 - 9 p-CH3C6H4ZnCl I Ç2 0,05 0,8 16 

Kaynak
a
 (p-CH3C6H4)2Zn I - 0,4 0,45 1,13 

Çiz.4.7- 10 (p-CH3C6H4)2Zn I Ç7 0,1 0,9 9 

Kaynak
a
 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr I - 0,4 0,55 1,38 

Çiz.4.8- 16 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr I Ç8 0,05 0,91 18,2 

Kaynak
a
 (p-CH3C6H4)2Zn II - 0,4 0,62 1,55 

Çiz.4.14- 2 (p-CH3C6H4)2Zn II Ç1 0,05 0,7 14 

Kaynak
a
 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr II - 0,4 0,7 1,75 

Çiz.4.15- 10 (p-CH3C6H4)3ZnMgBr II Ç1 0,05 0,8 16 

a 
Erdik ve DaĢkapan 1999 

b
 N= mmol p-CH3C6H4NH2 / mmol CuCN 

 

 

 

 

 

 

 

. 



63 

 

ArM

(CH3)2C=NOSO2Mes

MeONH2

I

II

Ortak çözücü

CUCN, o.s.

(CH3)2C=NAr

Ar NH2

der. HCl Ar NH2.HCl

Ortak çözücü : DMPU, HMPA, Et3N, TMEDA, DMSO, NMP, PC, DMEU, DMAC, TMEU,

                        sülfolan, DMF

Ar : Fenil, 4-tolil, 4-anisil, 1-naftil,

M : ZnCl, 1/ 2 Zn, 1/ 3 ZnMgBr

1. 5 - 3 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5. 1 Arilaminlerin organoçinko reaktiflerinin elektrofilik aminasyonu ile sentezi için     

                yüksek verimli yeĢil bir yöntem 

 

Bu çalıĢmayla önerilen yöntem, bütün basamakların tek balonda yürütüldüğü, ağır 

reaksiyon Ģartları içermeyen, yüksek verimle arilamin sentezine imkan veren ve 

benzerlerine göre daha yeĢil bir yöntemdir (ġekil 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

KAYNAKLAR 

 

 

Adkins, H. and Zartman, W.1943. Triphenylethylene. Org. Synth., Coll.  Vol.2; 606- 607 

 

Barber, H.J. 1943 Coprous Cyanide: A note on its preparation and use. J. Chem. Soc.,1;79. 

 

Beak, P. and   Kokko,  B. J.   1982.  A  modification  of  the  Scherverdina - Kotscheshkow   

amination : The use of methoxyamine-methyllithium as a synthetic exuivalent for 

NH2
-
. J. Org. Chem., 54; 5574-5580 

 

Beck, A.K. and Seebach, D. 1995,  In  Encyclopedia  of Reagents for Organic Synthesis,  

Ed. L. A. Paquette, John Wiley, Chichester,  vol. 3, p. 2123. 

 

Belan, S.R., Grapov, A. F., and Mel’nikova, G. M. 2001, New Pesticides. Handbook. , p.1. 

 

Berman,   A. M. and  Johnson,  J. S.  2005. Copper - catalyzed  electrophilic  amination  of  

functionalized diarylzinc reagents. J. Org. Chem., 70, 364-366. 

 

Berman,  A. M. and  Johnson, J. S.  2006.   Copper - catalyzed   electrophilic  amination  of  

organozinc Nucleophiles: Documentation of O-benzoyl hydroxylamines as broadly 

useful R2N(+) and RNH(+) synthons.   

 

Bishop, R.1991  In  Comprehensive  Organic  Synthesis;  Trost, B. M., Ed.; Pergamon :  

Oxford, Vol. 6, p 261 

 

Boche, G. In  Houben - Weyl,  Methods  of  Organic  Chemistry; Heimchen, G., Hoffmann,  

R.W.; Mulzer, J.; Schaumann, E., EDS.; Thieme: Stutgart, 1995, vol. E21e, p. 5153. 

 

Caprino, L.A.,1960. O-acylhydroxylamines II O-Mesitylenesulfonyl-, O-p-Toluensulfonyl-  

and O-Mesitoylhydroxyamine, J. Am. Chem. Soc., 82, 3133-3135 

 

Clarke, H.T., Babcock,  G.S. and Murray, T.F.  1941.  Benzenesulfonyl  choloride, Organic  

Synthesis. Birl. Cilt 1, 84-87 

 

Coleman, G. H., Andersen, H. P., Hermanson, J. L. 1934. The reaction of Chloramines with  

zinc alkyls. J. Am. Chem. Soc., 56, 1381-1382. 

 

Coleman,   G. , H .P.,  Hermanson,  J. L. and Johnson,  H.L. 1937.  Monochloramine    with  

organolithium and zinc compounds. J. Am. Chem. Soc., 59, 1896-1897. 

 

Curtin,  D. Y.  and   Ursprung  J. A. 1956.  Reaction   of   organometallic  compounds with  

diazonyum salts. Synthesis of arylazoalkanes. J. Am. Chem. Soc., 56, 1221-1225. 

 

DaĢkapan, T. 1999. Doktora tezi, A.Ü. Fen Fakültesi, 91 sayfa, Ankara. 



65 

 

DaĢkapan, T. 2006. Preparation of primary arylamines via arylzinc chlorides in good yields.  

Tetrahedron Lett., 47, 2879-2881. 

 

Drager, E.E. 1941. N-hexyl alcohol. Org. Synth. Coll. Vol. 1;306-308 

 

Dykstra, R. R. “Hexamethylphosphoric Triamide” Encyclopedia of Reagents for Organic  

Synthesis, 2001, John Wiley and Sons, Ltd. 

 

Elson,  L. F., Mc Killop, A. and Taylor, E. C. 1988.   4,4’-dimethyl-1-1’- biphenyl.  Org.  

Synth. Coll. Vol. 6; 488-490 

 

Erdik,  E. and Ay,  M. 1989. Electrophilic amination of carbanions. Chem. Rev., 89, 1947- 

1980.  

 

Erdik,  E.  and    Koçoğlu M.   2002.   Revisiting   the   amination   of   organozincs   with  

benzenediazonium tetrafluoroborate. Main Group Metal Chemistry, 25, (10), 621-     

627. 

 

Erdik, E., Daskapan, T. 1999. Electrophilic amination of organozinc reagents with  acetone  

O-(2,4,6-trimethylphenylsulfonyl)oxime and O-methylhydroxylamine. J. Chem. 

Soc. Perkin Trans. 1, 3139-3142. 

 

Gaile, A.A., Somov, V.E. and Varshavskii, 2000 O.M., Aromatic Hydrocarbons:  Isolation,  

Application, and Market., St. Petersburg: Khimizdat. 

 

Genet,  J. P., Greck, M. C. and   Piveteau,  E. 1991.  Electrophilic   amination:  First  direct  

transfer of NHBoc with Li t-butyl-N-tosyloxycarbamate. Tetrahedron Lett., 32, 

2359-2362. 

 

Gilman, H., Kirby,  J.E. and Kinney, C.R.,  1929.   The forced reaction o phenyl isocyanate,  

phenyl isothiocyanate and benzophenon anil with phenylmagnesium bromide. An 

usual type of 1,4-addition to a cojugated system that is part aliphatic and part 

aromatic. J. Am. Chem. Soc., 51, 2252-2261 

 

Gilman, H., John, N.B. and Schulze, F. 1946. α-Naphtoic acid. Org. Synth., II. 425-427 

 

Greck, C.  and  Genet,  J. P. 1997.  Electrophilic amination :  New  synthetic  applications.  

Synlett, 741-748. 

 

Hartwig, J. F.2002, In Handbook Organopalladium Chemistry For Organic Synthesis;  

Negishi, E-Ġ., Ed.; Wiley: New York, 2002, vol. 1, 1051-1096 

 

HJeds,  H., 1965.  Methoxyamine   hydrochloride. An  improved  Preperativemethod. Acta  

Chem. Scands., 19(7); 1764 

 



66 

 

Hofstef,   H. F.,   Boersma,   J  and   Van  der  Kerk,  G. J. M  1978. Reaction  of  diarylzinc  

Compounds with Copper (I) salts. Synthesis and caracterization of arylcopper (I) 

compounds. J. Organomet. Chem. 144; 255-261. 

 

Hundress,   E. H   and   Carten,    F. H.  1940.   Identification  of  Organic  Compounds,  I.  

Chlorosulfonic Acid as a Reagent for the Identification of Aryl Halides, J. Am. 

Chem. Soc., 62, 511-514 

 

Hundress.  E. H  and  Autenriethy,  J. S. 1941.  Identification  of  Organic  Compounds, IV.  

Chlorosulfonic Acid as a Reagent for the Identification of Alkylbenzenes J. Am. 

Chem Soc., 63, 3446-3448 

 

Kabalka G. W. 1991, In Comprehensive Organic Synthesis; Trost, B. M., Ed.; Pergamon:  

Oxford, Vol. 8, p 363.        

 

Kienle, M., Dubbaka, S. R., Brade, K., Knochel, P. 2007. Modern amination reactions. Eur.  

J. Org. Chem., 4166-4176. 

 

Kjonaas, R. A.,  and  Vawter, E. J 1986.   Regioselective, 1,4 - Addition  to α,β-Unsaturated  

Ketones with Grignard Reagents Mediated by (N,N,N',N'-

Tetramethyethylenediamine) zinc(II) Choloride, J. Org. Chem., 51(21),   3993-3996 

 

Knochel P.  and  Singer R.D. 1993,  Preparatlon  and  Reactions  of   Polyfunctionai   

Organozinc Reagents in Organic Synthesis, Chem. Rev., 93,2117-2188). 

 

Knochel,  P.,  Sinha, P.   and  Kofink,   C. C.  2006.    Preperation  of  Aryl-alkylamines  via  

Electrophilic amination  of functionalized arylazo  tosylates with alkylzinc reagents. 

Organic Lett., 8, (17), 3741-3744. 

 

Krasovitskii, B.M. and Afanasiadi, L.M. 2002,  Mono - and  Bifluorophores, Kharkov:  Ins.  

Monocryst. 

 

Lednicher, D. 1998, Strategies for Organic Drugs Synthesis and Design, New York; Wiley,  

p. 1. 

 

Lehn, J-M. 1995, Supramolecular Chemistry: Concepts and Perspectives, Weinheim: VCH,  

 

Leonard,  J.,  Lyong,  B.  and Procter,  G.  1996.   Advenced   practical   organic  chemistry.  

Chapman and Hall, 294 pages, London. 

 

Lespieau,  R.  And  bourguel,   M. 1941   3-cyclohexyl-2-bromopropene. Org.  Synth.  Coll. 

Vol. 1; 186-187 

 

Miller J. and Parker A. J.1961. Dipolar aprotic solvents in bimolecular aromatic 

nucleophilic substitution reactions. J. Am. Chem. Soc., 83 (1), 117-123.) 



67 

 

Mitsunobu, O. 1991, In Comprehensive Organic Synthesis; Trost, B. M., Ed.; Pergamon:  

Oxford,Vol. 6, p 65 

 

Mulzer,  J.,  Altenbach,  H. J.,  Brown,  M.,  Krohn,  K., Reissig,   H.U. 1991, Organic   

Synthesis Highlights; VCH: Weinheim, , p. 45 

 

Negishi, e., King, A.O, and  Okukado,  N.1977. selective C-C bond formation via transition  

metal catalysis. 3. A highly selective synthesis of unsymmetrical biaryls and 

diarylmethanes by the nickel –or palladium- catalyzed reaction of aryl- and benzyl- 

zinc derivatives with aryl halides. J. Org. Chem. 42(10), 1821-1823. 

 

Negishi,  E-I,  1987.   Pd- or Ni- catalyzed   reactions   of   alkenylmetals  with  unsaturated 

 Organic Halides. J. Am. Chem. Soc., 109, 2393-2401. 

 

Pignolet, L.H., 1983. Homogeneous Catalysis with Metal-Phosphine Complexes, plenum  

Pres.  

 

Ricci, A. (Ed.)  2000.  Modern  Amination  Methods.  Wiley - VCH:  Weinheim, 2000. 

 

Rieke, R. D., Vlarde-Ortiz, R. and Guijarro, A. 1998. Electrophilic amination of organozinc  

halides. Tetrahedron Lett., 39, 9157-9160.)   

 

Semon, W.L.  1923.  The  preparation  of  hydroxylamine  hydrocholiride  and   acetoxime,   

            J. Am. Chem. Soc. 45, 188-190. 

 

Semon, W.L., 1924  Hydroxylamine  hydrocholiride  and acetoxime, Org. Synth., III. 61-64 

Shriver, D. F., 1969. The manipulaton of Air-Sensitive Compounds. McGrave-

Hills, Bölüm 7.  

 

Watson, S.C.,  and Eastham, J.F  1967. Colored  Ġndicators  of  simple  diresct  titration  of  

magnesium and lithium reagents, J. Organometall. Chem. 9(1), 165-168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

ÖZGEÇMĠġ 

 

 

 

Adı Soyadı  : Ferhat YEġĠLBAĞ 

Doğum Yeri     : Kars 

Doğum Tarihi  : 22.06.1984 

Medeni Hali     : Bekar 

Yabancı Dili     : Ġngilizce  

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)  

 

Lise              : Kalaba Lisesi (1998-2001) 

Lisans              : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü (2001-2005) 

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim  Dalı  

 (Eylül 2005 – Ağustos 2008) 

 

  

Bildiriler 

 

 

1. DaĢkapan T. ve YeĢilbağ F., “The effect of the additive in the electrophilic amination of  

    arylzinc   reagents “,   XXII   International   Conference   on  Organometallic Chemistry,  

    ICOMC 2006, 23 - 28  July  2006. 

 

2. DaĢkapan T ve YeĢilbağ F., “Arilaminlerin elektrofilik aminasyon ile elde edilmesinde    

    ortak çözücü etkisi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi 2-8 Eylül 2006, Erciyes Üniversitesi  

    Fen Edebiyat Fakültesi, Kayseri. 

 

3. DaĢkapan  T, Koca  S, YeĢilbağ  F,  “A useful  electrophilic  amination  method  for  the  

    Preperation  of  primary  amines.”, International  Conferance on Organic Chemistry, 5-9    

    June 2007 Erzurum-Turkey 


