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ÖZET 

Doktora Tezi 

p-DİMETİLANİLİNAZOMETİNFENOLLERİN OKSİDATİF KONDENZASYON 

POLİMERİZASYONU 

Nuray YILMAZ BARAN 

Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Kimya Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Mehmet SAÇAK 

2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol (2-DBAF), 3-[[4-(dimetilamino) 

benziliden]amino]fenol (3-DBAF) ve 4-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol (4-

DBAF)’ün  NaOCl, H2O2 ve O2 yükseltgenleri kullanılarak gerçekleştirilen oksidatif 

polikondenzasyon reaksiyonları ile azometin grubu içeren yeni polifenol türevleri, 

(Poli(2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) (P(2-DBAF)), Poli(3-[[4-

(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) (P(3-DBAF)), Poli(4-[[4-(dimetilamino) 

benziliden]amino]fenol) (P(4-DBAF)) sentezlendi.  Sulu bazik ve organik ortamda 

sentezlenen polimerlerin verimi ve sayıca ortalama mol kütlesi (Mn), kütlece ortalama 

mol kütlesi (Mw) ve heterojenlik indisi (HI) değerleri üzerine çözücü ve yükseltgen türü, 

yükseltgen ve monomer derişimi, polimerizasyon sıcaklık ve süresinin etkileri 

incelendi. Polimerlerin mol kütlesi dağılımı jel geçirgenlik kromatografisi (GPC) 

yöntemi ile belirlendi. Sentezlenen Schiff bazı ve polimerinin yapısı UV-Vis, FTIR, 
1
H-

NMR spektrumları ile karaterize edildi. Monomer ve polimerinin termal davranışı ise 

TG/DTG-DTA teknikleri ile aydınlatıldı. Termal analiz ölçümlerine ek olarak polimerin 

termal bozunması, 25-800 
o
C aralığında ısıtılan örneklerin IR (Termo-IR) 

spektrumlarıyla desteklendi. 20 °C ve 60 °C’de iyot buharına maruz bırakılan 

polimerlerin elektriksel iletkenliklerinin değişimi 144 saat boyunca iki nokta tekniği ile 

takip edildi. Schiff bazları ve polimerlerininin seçilen bazı bakteri ve mantarlara karşı 

antimikrobiyal aktiviteleri test edildi.  

 

Kasım 2015, 208 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Schiff bazı polimerleri, poliazometinler, oksidatif 

polikondenzasyon, doplama, iletkenlik, termal analiz, antimikrobiyal aktivite. 
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ABSTRACT 

Ph.D. Thesis 

OXIDATIVE CONDENSATION POLYMERIZATION OF 

p-DIMETHYLANILINEAZOMETHINEPHENOLS 

Nuray YILMAZ BARAN 

Ankara University  

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Chemistry 

Supervisor: Prof. Dr. Mehmet SAÇAK 

Novel polyphenol derivatives (poly(2-[[4-(dimethylamino)benzylidene]amino]phenol) 

(P(2-DBAF)), poly(3-[[4-(dimethylamino)benzylidene]amino]phenol) (P(3-DBAF)) 

and poly(4-[[4-(dimethylamino)benzylidene]amino]phenol) (P(4-DBAF)) containing 

azomethine groups were synthesized by oxidative polycondensation reaction of 2-[[4-

(dimethylamino)benzylidene]amino]phenol (2-DBAF), 3-[[4-(dimethylamino) 

benzylidene]amino]phenol (3-DBAF), 4-[[4-(dimethylamino) benzylidene] 

amino]phenol (4-DBAF) using NaOCl, H2O2 and O2 oxidants. The effects of 

polymerization media, oxidant type, concentrations of oxidant and monomer, 

polymerization temperature and time were investigated on the polymer yield and 

number average molecular weight (Mn), weight average molecular weight (Mw) and 

polydispersity index (PDI) of the synthesized polymers in aqueous alkaline and organic 

media. The molecular weight distributions of polymers were determined by gel 

permeation chromatography (GPC) method. Structures of synthesized Schiff bases and 

their polymers were characterized by UV-Vis, FTIR, 
1
H-NMR spectra. Thermal 

behaviour of monomers and their polymers were also identified by TG/DTG-DTA 

techniques. The thermal degradation of the polymers, in addition to thermal analysis 

measurements, was also supported by IR (Thermo-IR) spectra of samples heated in the 

temperature range of 25-800
 o

C. The changes of electrical conductivity of the polymers 

exposed to iodine vapour at 20 and 60 °C were monitored for 144 h using two-point 

probe technique. Antimicrobial activities of the schiff bases and their polymers were 

tested against some selected bacteria and fungi.  

Kasım 2015, 208 pages 

Key Words: Schiff base polymers, polyazomethines, oxidative polycondensation, 

doping, conductivity, thermal analysis, antimicrobial activity. 
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1. GİRİŞ 

Azometin (-HC=N-) grupları içeren ve poliazometinler olarak da bilinen Schiff bazı 

polimerleri, ileri teknoloji alanlarındaki geniş uygulamaları nedeniyle yüksek 

performans polimerlerinin bir türü olarak dikkat çekmektedir (Choi vd. 2001). Schiff 

bazı polimerleri, termal kararlılık, yarı iletken, elektronik, opto-elektronik ve 

antimikrobiyal özelikleri nedeniyle LED’ler (Light Emitting Diodes), OFET’ler (Field 

Effect Transistors), güneş pilleri, katalizörler ve antimikrobiyal materyallerde yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Morgan vd. 1987, Kaya vd. 2002a, Pucci vd. 2004, Iwan ve 

Sek 2008, Marin vd. 2009). 

İlk poliazometin Adams ve arkadaşları tarafından 1923 yılında teraftaldehit ile benzidin 

ve anisidin reaksiyonundan sentezlenmiştir (Adams vd. 1923).  O günden günümüze 

kadar çeşitli fonksiyonel grup ve özelliklere sahip aromatik poliazometinler 

sentezlenmiştir. Bunlardan biri de polifenoller olarak da adlandırılan aktif hidroksil 

gruplarına sahip Schiff bazı polimerleri olup,  paramanyetizma, , termal kararlılık, 

mekanik dayanım, metallerle bağ yapabilme, yüksek enerji direnci, yarı iletken ve optik 

özelliklerinden dolayı uzun zamandır araştırmacıların ilgisini çekmektedir  (Mamedov 

vd. 1997, Yang ve Jenekhe 1994, Kaya vd. 2002a). Bu üstün özellikleri nedeniyle 

azometin bağı içeren polifenoller, termostabilizatörler, fotodirençli, antistatik ve aleve 

dayanıklı malzemelerin yapımında geniş kullanım alanı bulmaktadır (Ragimov vd. 

1989, Ragimov vd. 1997, Kaya vd. 2001). Bunların yanı sıra, aktif hidroksil gruplarına 

sahip Schiff bazlarının katalizör olarak kullanıldığı çalışmalar da literatürde mevcuttur 

(Łużny vd. 1999).   

Poliazometinlerin genel sentez metodu diamin ve dialdehitlerin (ya da diketonlar) 

kondensasyon polimerizasyonunu içermektedir. Son yıllarda, azometin grubu içeren 

polifenollerin polimerizasyonunda ise en çok oksidatif polikondensasyon yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu yöntem, –OH ve –NH2, –CHO, –COOH gibi aktif fonksiyonel 

grupların NaOCl, H2O2 and O2 gibi yükseltgenler varlığında sulu bazik ortamdaki basit 

reaksiyonunu ifade etmektedir. Ucuz, kolay elde edilebilir basit yapılı, reaksiyon 
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ortamından kolayca ayrılabilen yükseltgenlerin kullanılması, çözünürlük ve termal 

kararlılığı geliştirilmiş polimerlerin eldesi ve reaksiyon sonucunda çevreye dost 

ürünlerin oluşumu bu yöntemin en önemli avantajlarındandır (Mart 2006). Bu yöntemle 

sentezlenen aktif hidroksil gruplarına sahip poliazometinlerin antimikrobiyal aktivite 

gösterdiği ve antimikrobiyal ajan olarak potansiyel kullanım alanı bulabileceği yapılan 

çalışmalar sonucunda belirlenmiştir (Kaya vd. 2002a).   

Genel olarak, antimikrobiyal ajanlar patojenik mikroorgamizmaları öldürebilme 

yeteneğine sahip dezenfektanlar veya bakterisitler gibi düşük mol kütleli küçük 

moleküllerdir. Fenol türevi bileşikler, katyonik bileşikler ve kuarterner amonyum tuzları 

dezenfektan olarak kullanılan antimikrobiyal etkiye sahip düşük mol kütleli 

bileşiklerdendir. Fakat bu küçük mol kütleli bileşiklerin çevreye zararlı olma ve 

bakteriler üzerinde kısa süreli etki gibi birçok dezavantajı vardır (Li vd. 1998). Polimere 

antimikrobiyal etki gösteren gruplar takılarak veya antimikrobiyal etki gösteren gruplar 

içeren monomerlerden polimerler sentezlenerek bu sorunların önüne geçilebilmektedir 

(Kenawy 2001). Molekül kütlesinin antimikrobiyal özellikler üzerinde etkili olduğu 

literatürde vurgulanmıştır (Selvi ve Nartop 2012). Antimikrobiyal etkiye sahip düşük 

mol kütleli bileşiklere göre polimerik materyaller uçucu olmama, kimyasal olarak 

kararlı olma, insan ve hayvan derisine çok yavaş nüfuz etme gibi üstün özeliklere 

sahiptir (Selvi vd. 2012). Ayrıca verimliliği ve seçiciliği arttırması ve daha güvenli 

temas da küçük mol kütleli moleküllere göre üstün avantajlarındandır (Kenawy 2001). 

Bunun yanı sıra polimerik antimikrobiyal ajanlar var olan diğer ajanların verimliliğini 

ve aktivitesini arttırmak ve toksikliğini ve çevreye olan zararlarını da azaltmak amacıyla 

da kullanılmaktadır. Bu yüzden polimerlerin antimikrobiyal özelliklerini geliştirmenin 

ve antimikrobiyal etkiye sahip polimer sentezlemenin önemi literatürde 

vurgulanmaktadır (Zhang vd. 2006).  

Bu tez çalışması kapsamında, Schiff bazı polimerlerinin yukarıda sıralan özellikleri 

nedeniyle yeni azometin grubu içeren polifenollerin sentezlenmesi ve sentezlenen bu 

polimerlerin değişik alanlarda kullanılabilirliğinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu 

amaçla,  öncelikle 2-aminofenol, 3-aminofenol ve 4-aminofenol’ün, 4-

dimetilaminobenzaldehit ile kondenzasyon reaksiyonu sonucunda monomerler 
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sentezlenmiştir. Sentezlenen bu monomerlerin sulu bazik ve çeşitli organik çözücü 

ortamında oksidatif polikondenzasyon yöntemi ile NaOCl, H2O2 and O2 yükseltgenleri 

kullanılarak polimerizasyonu gerçekleştirilmiş ve polimerlerin verim ve mol kütlesi 

dağılımı üzerine çözücü ve yükseltgen türü, yükseltgen ve monomer derişimi, 

polimerizasyon sıcaklığı ve süresinin etkileri incelenmiştir. Sentezlenen monomer ve 

polimerler, UV–Vis, FTIR, 
1
H-NMR,  TGA-DTA ve GPC teknikleri ile karakterize 

edilmiştir. Aynı zamanda polimerlerin termal bozunma süreci FTIR spektroskopisi ile 

takip edilmiştir. Elde edilen oligomerin elektriksel iletkenliği doplamadan ve I2 ile 

doplayarak iki nokta tekniği ile belirlenmiş ve I2 buharına maruz bırakılan polimerlerin 

zamanla iletkenliğinin incelenerek, yarı iletken özellik gerektiren materyallerde 

kullnılabilirliği araştırılmıştır. Ayrıca schiff bazı ve polimerlerin antimikrobiyal 

aktiviteleri incelenmiş ve antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

1.1 Polimerler Hakında Genel Bilgiler 

 

Polimer, monomer adı verilen çok sayıda küçük molekün birbirlerine kovalent bağlarla 

bağlanması sonucu oluşan yüksek mol kütleli, uzun zincirli molekülllerdir. Polimerler; 

mekanik ve termal açıdan kararlı, yüksek kimyasal ve korozyon direncine sahip, esnek 

ve kolay şekillendirilebilir materyallerdir. Bu üstün özellikleri nedeniyle de tıp, tekstil, 

makine ve gıda sanayi gibi birçok alanda tercih edilen malzemelerdir (Saçak 2012). 

Doğal polimerler (selüloz, nişasta) endüstriyel alanda birçok yerde kullanılmasına 

karşın, yeni tür sentetik polimerlerin hazırlanmasına duyulan ihtiyaç, teknolojinin 

gelişmesiyle her geçen gün artmaktadır. Sentetik polimerler ilk kez 20. yüzyıl 

başlarında çeşitli amaçlar için endüstriyel boyutta sentezlenmeye başlanmıştır. 

Günümüzde ise hayatımızın her alanında kullandığımız pencere çerçeveleri, su şişeleri, 

oyuncaklar, su boruları, diş dolgusu malzemelerinden otomobil parçalarına kadar 

kullanılan birçok malzeme sentetik polimerlerden sadece birkaçıdır.  

Polimerlerin sentezi farklı kimyasal tepkimelerden yararlanılarak gerçekleştirilebilir. Bu 

tepkimeler; 

 katılma polimerizasyonu 
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 basamaklı polimerizasyon 

olmak üzere iki farklı genel işleyiş mekanizması altında verilebilir. Monomerler bu 

mekanizmalardan biri üzerinden polimer zincirine katılırlar. 

Katılma polimerizasyonunun işleyiş mekanizması, monomer moleküllerinin birer birer 

ve hızla büyümekte olan aktif polimer zincirlerine katılması temeline dayanmaktadır. 

Katılma polimerizasyonu, serbest radikaller üzerinden ilerleyebileceği gibi, iyonlar 

(anyon veya katyon) ve koordine kompleksler üzerinden de ilerleyebilir. Serbest 

radikaller üzerinden ilerleyen radikalik polimerizasyonda,  bu polimerizasyona yatkın 

bir monomer varlığında (çift bağ içeren vinil monomerleri) kimyasallar (organik 

peroksit veya hidroperoksitler, azo bileşikleri, redoks başlatıcılar) ve fiziksel 

etkenlerden (ısı, ışık ve UV-ışınları, yüksek enerjili ışınlar, elektrokimyasal yöntem) 

faydalanarak polimerizasyon ortamında serbest radikaller oluşturulur. Oluşan serbest 

radikal monomer π-elektronları üzerinden monomerle birleşerek ilk monomerik radikali 

oluşturur. Bu aktif merkeze monomer molekülleri hızlı bir şelkilde art arda katılmaya 

devam eder. Hızlı zincir büyümesi gerçekleştiğinden 0,1 s gibi kısa sürelerde bile 

yüksek mol kütleli polimer elde edilebileceğinden dolayı polimerizasyonun her 

aşamasında, sadece tepkimeye girmemiş monomer ve yüksek mol kütleli polimer 

bulunur (Saçak 2012). 

 

Basamaklı polimerizasyon ise, kondensasyon, Micheal katılması, Friedel-Crafts, Diels-

Alder katılması tepkimeleri üzerinden gerçekleşebilmektedir. Bu tepkimeler içerisinde 

basamaklı polimer üretimine en uygun yöntem kondenzasyon tepkimleridir. Bu yüzden 

çoğu zaman kondensasyon polimerizasyonu, basamaklı polimerizasyon ifadesi yerine 

kullanılmaktadır (Saçak 2012). 

Kondenzasyon tepkimeleri, yapısında –OH, –COOH, –NH2 türü fonksiyonel gruplar 

bulunan iki molekülün, aralarından H2O, HCl, NH3 gibi küçük moleküller ayrılarak 

birleşmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Polimerizasyon sırasında, ilk olarak iki 

monomerin tepkimesi sonucu bir dimer oluşur. Dimer ise, başka bir monomerle 

tepkimeye girerek ya trimer ya da farklı bir dimerle etkileşerek tetramere dönüşür ve bu 
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şekilde zincirler büyümeye devam eder. Polimerizasyon ortamında belli bir süre sonra 

monomer ve dimer türü küçük moleküller kalmaz ve polimerizasyon boyunca her 

boydaki zincir birbiriyle tepkimeye girebilir. Polimerizasyon süresi arttıkça polimer mol 

kütlesi artar ve yüksek mol kütleli polimer ise polimerizasyonun sonuna doğru elde 

edilir (Saçak 2012). 

1.2 Polimerlerde Mol Kütlesi Türleri 

Polimerlerin mol kütlesi fiziksel özelliklerini etkileyen ve kullanım alanını belirleyen en 

önemli etmenlerdendir. Polimerlerin mol kütleleri, çeşitli yöntemlerle belirlenir. 

Polimerizasyon ortamında polimer zincirlerinin uzunlukları kontrol edilemez ve 

polimerizasyonun her aşamasında ortamda farklı büyüklükte polimer molekülleri 

bulunur. Polimerizasyon sonunda elde edilen polimer için de aynı durum söz konusu 

olduğundan, polimerin belirlenen mol kütlesi değerleri kesin değil ortalama sayılardır. 

Kullanılan yöntemde polimerin hangi özelliğinden yararlanılarak sonuç elde ediliyorsa, 

ortalama mol kütlesi türü de bu özelliğe bağlı olarak verilir (Saçak 2012). Polimerlerde 

mol kütlesi türleri 

 Sayıca ortalama mol kütlesi (Mn), 

 Kütlece ortalama mol kütlesi (Mw), 

 Viskozite ortalama mol kütlesi (Mv) 

 z-ortalama mol kütlesi (Mz) 

olarak verilmektedir.  

Sayıca ortalama mol kütlesi (Mn) 

Sayıca ortalama mol kütlesi, polimerin tanecik sayısına bağlı olan kaynama noktası 

yükselmesi, donma noktası düşmesi, buhar basıncı alçalması ve ozmotik basınç gibi 

sayısal (kolligatif) özelliklerinden yararlanılarak belirlenir. Bunlara ilaveten, sayıca-

ortalama mol kütlesi bulunurken son grup analizlerinden de faydalanılmaktadır (Saçak 

2012). 
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Kütlece ortalama mol kütlesi (Mw) 

Kütlece ortalama mol kütlesi de, ışık saçılması yönteminden yararlanarak 

belirlenmektedir. Polimer çözeltisi üzerine ışık gönderilir ve polimer moleküllerinin 

saçtığı ışığın yoğunluğu ölçülür. Bu saçılma ise polimer moleküllerinin tanecik 

sayılarına bağlı olmayıp, yalnızca büyüklüğüne bağlıdır. Kütlece ortalama mol kütlesi 

belirlenirken, en çok jel geçirgenlik kromatografisi yönteminden yararlanılmaktadır 

(Saçak 2012). 

 

Viskozite ortalama mol kütlesi (Mv) 

Viskozite ortalama mol kütlesi ise, polimer çözeltilerinin viskozimetreden akışı takip 

edilerek belirlenmektedir. Polimer çözeltisinin viskozluğu, çözeltideki çözücü ve 

polimer türü ve bunların bulundukları kapla etkileşimi, tanecik sayısı, sıcaklık ve 

hidrostatik basınç gibi etmenlerden etkilenmektedir. Farklı derişimlerde hazırlanan 

polimer çözeltilerinin ve çözeltinin hazırlandığı çözücünün viskozimetreden akış 

süreleri ölçülür. Her bir çözelti için aşağıda bağıntıda verilen bağıl viskozite (r) ve 

spesifik viskozite (sp)  değerleri eşitlik 1.1 ve 1.2’deki gibi hesaplanır.  

 

𝜂𝑟 =
𝜂

𝜂0
=

𝑡

𝑡0
                                                                    (1.1) 

 

𝜂𝑠𝑝 = 𝜂𝑟 − 1 =
𝜂−𝜂0

𝜂0
                                                       (1.2) 

Belirlenen sp/c değerleri c’ye karşı grafiğe geçirilir ve elde edilen grafiğin y 

kaymasından eşitlik 1.3’de verilen Huggins eşitliğinden yararlanarak limit viskozite 

([]) değerine geçilir. Limit viskozite değeri ve uygun K ve  değerleri Mark-Houwink 

eşitliğinde (Eşitlik 1.4) yerine konarak viskozite-ortalama mol kütlesi  (Mv) hesaplanır 

(Saçak 2012). 

 

𝜂𝑠𝑝

𝑐
= [𝜂] +  𝑘′[𝜂]2𝑐      HugginsEşitliği                                      (1.3) 
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[𝜂] = 𝐾𝑀𝑣
𝛼             Mark-Houwink Eşitliği                          (1.4)       

 

z-ortalama mol kütlesi (Mz) 

Sedimentasyon ve difüzyon yöntemleri kullanılarak belirlenebilen z-ortalama mol 

kütlesi, çok  yüksek mol kütleli  polimerlerin mol kütlesini belirlemek için uygun olup, 

çok sık kullanılmayan bir mol kütlesi türüdür (Saçak 2012). 

  

Mol kütlesi dağılımı 

Mol kütlesi dağılımı, polimer zincir uzunluklarının birbirine yakınlığını ifade etmek için 

kullanılan tanımlamadır. Bir polimerin mol kütlesi dağılımının genişliğini ifade etmek 

için ise heterojenlik indisi (HI) kullanılmaktadır. Heterojenlik indisinin büyüklüğü 

aşağıdaki gibi belirlenir (Eşitlik 1.5). 

                  𝐻𝐼 =
𝑀𝑊

𝑀𝑛
                                                                                 (1.5) 

Proteinler gibi, bütün zincirleri eşit uzunlukta olan bir polimer örneği için heterojenlik 

indisi 1’eşit ve mol kütlesi dağılımı ise tek dağılımlı (monodispers) olarak ifade 

edilmektedir. Fakat sentetik polimerler için bu durum geçerli değildir. Kalibrasyon 

çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılan, kontrollü radikalik polimerizasyon yöntemi 

ile sentezlenen sentetik polimerlerin bile heterojenlik indisi 1,02-1,1 aralığında 

değişmektedir. Bu polimerler dar mol kütlesi dağılım aralığına sahip polimerler olarak 

tanımlanmaktadır. Kontrollü sentezlenmeyen polimerlerin heterojenlik indisi 20’ye 

kadar çıkabilmektedir. Bu tür polimerler ise mol kütlesi dağılım aralığı geniş polimerler 

olarak tanımlanmaktadır. Kondenzasyon polimerzasyonu yöntemi ile sentezlenen 

polimerlerin heterojenlik indisinin ise 2 civarında olduğu belirlenmiştir. 

Bir polimer örneğinin mol kütlesi farklı yöntemlerle belirlenmeye kalkışılırsa, elde 

edilen sonuçların birbirinden farklı olacağı görülecektir. Sentetik polimerler için farklı 

yöntemlerle ölçülen mol kütlesi değerlerinin sıralaması Mn<Mv<Mw<Mz olarak 

belirlenmektedir. Bu elde edilen değerler arasındaki fark mol kütlesi dağılımının 
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genişliğiyle doğru orantılı olarak artmaktadır.  Bir polimer örneği için elde edilen mol 

kütlesi dağılım eğrisi şekil 1.1’de gösterilmektedir. 

Polimerlerin mol kütlesi dağılımının belirlenmesi için en çok kullanılan yöntemler, 

polimerin tanecik sayısına bağlı olan kaynama noktası yükselmesi, donma noktası 

düşmesi, buhar basıncı alçalması ve ozmotik basınç,  ışık saçılması yöntemi, viskozite 

yöntemi, ultrasantrifüj yöntemi, uç grup analizi ve jel geçirgenlik kromatoğrafisi olarak 

sıralanabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1 Mol kütlesi türlerinin büyüklük ilişkisinin mol kütlesi dağılım eğrisi üzerinde 

gösterimi 

1.2.1 Jel geçirgenlik kromatografisi 

Jel geçirgenlik kromatografisi (GPC), makromoleküleri büyüklüklerine göre ayırmak 

için kullanılan analitik bir tekniktir. İlk olarak 1955 yılında geliştirilen, büyüklükçe 

ayırma kromatografisinin (SEC) bir türü olan jel geçirgenlik kromatografisi, 1964 

yılından beri polimerlerin mol kütlesi dağılımını  belirlemede kullanılmaktadır. 

Kütle kesri 

Mol Kütlesi 

Mn 

Mv 

Mw 

Mz 
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Jel geçirgenlik kromatografisinin en önemli parçaları, pompa, enjektör, ayırma kolonu 

ve detektördür. Pompa polimerin çözündüğü çözücünün (mobil faz) ve polimer 

çözeltisinin kolona gönderildiği sistemdir. Enjektör ise polimer çözeltisinin pompaya 

gönderildiği kısımdır. Jel geçirgenlik kromatografisinde moleküllerin büyüklüklerine 

göre ayrıldığı bölüm olan ayırma kolonu içerisinde, belli büyüklükteki polimerik 

küresel tanecikler bulunmaktadır. Bu tanecikler arasında bulunan milyonlarca gözenek, 

ancak belli büyüklüğün altındaki moleküllerin içlerinden geçmesine imkan 

tanımaktadır. Kolona pompalanan polimer çözeltisi içerisindeki moleküllerden 

gözenekler arasına girebilecek kadar küçük olanlar, gözeneklerin içerisinden dolaşarak 

ilerleyebileceğinden daha uzun yol kat ederek, daha uzun sürede kolonun altına ulaşır. 

Büyük polimer molekülleri ise polimerik küreler arasındaki gözeneklerden geçemez ve  

küreler etrafından dolaşarak, daha kısa bir yol izleyerek, kısa sürede kolonun altına 

ulaşırlar. Böylece büyük polimer molekülleri kolonda daha kısa süre alıkonduğundan 

analiz sonrasında elde edilen kromatogramda önce büyük mol kütleli fraksiyona ait mol 

kütlesi dağılımı gözlenirken, daha sonra küçük mol kütleli fraksiyona ait olan mol 

kütlesi dağılımı gözlenmektedir. Şekil 1.2’de farklı molekül büyüklüklerine sahip 

polimer çözeltisinin fraksiyonlarına ayrılışı gösterilmiştir. 
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Şekil 1.2 Jel geçirgenlik kromotografisinde kolona gelen polimer örneğinin 

fraksiyonlara ayrılarak kolondan çıkışı 

Mol kütlesi büyüklüklerine göre ayrılma işlemi dedektörle takip edilir. Jel geçirgenlik 

kromatografisi analizinde Diferansiyel refraktometre ve UV-spektrofotometresi 

dedektör sistemleri kullanılmaktadır. Yaygın kullanılan diferansiyel refraktometre 

dedektör sistemi, çözücü ile çözeltinin kırma indisi farkını ölçer. Elde edilen kırma 

indisi farklarının alıkonma zamanına karşı grafiğe geçirilmesiyle polimerin mol kütlesi 

dağılım eğrisi elde edilmiş olur.  

Jel geçirgenlik kromatografisinde, analiz edilen polimerlerin mol kütlesi dağılımları 

belirlendikten sonra, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve sayısal olarak mol kütlesi 

ölçümlerinin alınabilmesi için ayırma kolonunun belli bir polimer-çözücü sistemine 

karşı kalibre edilmesi gerekir. Kalibrasyon için tek ve dar mol kütlesi dağılımına sahip 

sahip polimerin örneklerinin hazırlanması veya ticari firmalardan temin edilmesi 

gerekmektedir. Bu standart polimer örneklerinin kimyasal yapısının analiz edilecek 

polimere benzer olması ve heterojenlik indisinin 1,5’in altında olması analiz için uygun 

olan koşullardır. Standart polimer olarak farklı polimerler (poli(metil metakrilat), 

polistiren) mevcut olmasına rağmen en yaygın olarak kullanılan standart polimer, 

polistirendir. Temin edilen standartların analiz edilen polimerin çözündüğü çözücü 
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içerisinde çözeltisi hazırlanır. Hazırlanan standar polimer çözeltileri kolondan akıtılarak, 

kolonda alıkonma hacimleri veya alıkonma süreleri belirlenir. 

Mol kütleleri belli standart polimerlerin alıkonma hacimleri veya süreleri,  mol 

kütlelerine karşı grafiğe geçirilerek, kalibrasyon eğrisi çizilir. Alıkonma hacmi, kolonda 

çözücü akışı devam ederken polimer çözeltisinin kolona enjeksiyonu yapıldıktan sonra 

kolondan ayrılan toplam çözücü hacmini tanımlamaktadır. Alıkonma zamanı ise 

polimer çözeltisinin kolona giriş ve çıkışı arasında geçen süredir (Saçak 2012). 

1.3 Schiff Bazları 

Schiff bazları ilk kez 1860 yılında Alman Kimyager Huge Schiff tarafından bilim 

dünyasına kazandırılmıştır. 1932 yılına gelindiğinde ise Pfeiffer adlı bilim adamı 

tarafından koordinasyon kimyasında ilk kez kullanılmıştır.  

Reaktif karbonil grubu taşıyan aldehit ya da ketonlar ile bir primer aminin 

kondenzasyonu sonucunda sentezlenen ve yapısında azometin (-CH=N) grubu içeren 

bileşikler Schiff bazları olarak adlandırılmaktadır (Şekil 1.3). Ayrıca Schiff bazları, 

sahip oldukları donör atomları sayesinde metal iyonlarına bir veya iki elektron çifti 

vererek kolayca kompleks oluşturabilme yeteneğine sahiptirler. Schiff bazları ve metal 

kompleksleri, sahip olduğu antibakteriyel, antifungal, antikanser aktvite özelliklerinden 

dolayı biyolojik sistemlerde oldukça sık kullanım alanı bulmuşlardır (Pignatello vd. 

1994). Ayrıca sahip oldukları fizikokimyasal özelliklerden dolayı da optik sensör, 

termokromik, fotokromik, görüntü sistemleri, moleküler hafıza saklama gibi çeşitli 

alanlarda kullanılmaktadırlar (Hadjoudis vd. 1987). 
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Şekil 1.3 Genel Schiff bazı reaksiyon mekanizması 

 

Mekanizması 

Schiff bazlarının sentezi, primer aminler ile aldehit ya da keton reaksiyonları sırasında 

ortamdan su uzaklaşması nedeniyle,   kondenzasyon reaksiyonlarına iyi bir örnek teşkil 

etmektedir. Aslında Schiff bazı oluşum mekanizması iki basamakta gerçekleşmektedir. 

Birinci basamakta nükleofilik olan amin grubunun elektronca yoksun olan karbonil 

grubuna katılması ile karbinolamin ara ürünü oluşur. İkinci basamakta ise,  

karbinolamin ara ürünün sahip olduğu –OH grubu asit ile protonlanarak reaksiyon 

ortamından kolayca ayrılabilecek 
+
OH2’ye dönüşür.  Daha sonra ortamdan suyun 

kolayca uzaklaşması sonucu oluşan azot atomu üzerindeki pozitif yük ve oktedini 

tamamlamış kararlı rezonans yapıda Schiff bazı oluşmaktadır (Şekil 1.4). 

 

Şekil 1.4 Schiff baz reaksiyon mekanizması 
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Schiff bazı oluşumunda pH çok önemli bir etkendir. pH nın düşük ya da yüksek olması 

reaksiyonun yavaş gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Reaksiyon ortamının asitliğinin 

yüksek olması, aminin nükleofilikliğinin azalmasına ve birinci basamağın yavaş ikinci 

basamağın hızlı yürümesine sebep olmaktadır. Buna karşın asitliğin azalması ile, 

hidronyum iyonunun derişimi ve protonlanmış amin alkol derişimi azalacak bunlara 

bağlı olarak da ikinci basamak yavaş, birinci basamak ise hızlı yürüyecektir. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde Schiff bazı sentezi için en uygun pH değerinin 3-5 arasında 

olması gerektiği rapor edilmiştir (Tas vd. 2008). 

1.4 Poliazometinler 

Azometin (-HC=N-) grupları içeren ve poliazometinler olarak da bilinen Schiff bazı 

polimerleri, ileri teknoloji alanlarındaki geniş uygulamaları nedeniyle yüksek 

performans polimerlerinin bir türü olarak dikkat çekmektedir (Choi vd. 2001). 

Poliazometinlerin genel sentez metodu diamin ve dialdehitlerin (ya da diketonlar) 

kondenzasyon polimerizasyonunu içermektedir. 

 İlk poliazometin Adams ve arkadaşları tarafından 1923 yılında teraftaldehit ile benzidin 

ve o-dianisidin reaksiyonundan sentezlenmiştir (Şekil 1.5) (Adams vd. 1923). 

 

Şekil 1.5 Sentezlenen ilk poliazometinler 
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Poliazometinlerin sentezi genellikle, monomerlerinin eritilmesi ile veya uygun 

çözücülerde çözülerek hazırlanan çözeltilerinin kimyasal ya da elektrokimyasal 

reaksiyonlarından gerçekleştirilmektedir. Eriyik halde gerçekleştirilen reaksiyonların 

kontrolü zor olduğu gibi, istenmeyen yan ürünlerin eldesi yöntemin dezavantajlarından 

olsa da çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.  

Poliazometinlerin levis asitleri varlığında, su ve alkol ortamlarında da sentezlendiği 

rapor edilmiş olsa da verim çok düşük olduğundan tercih edilmemektedir. Poliazometin 

sentezi benzen ve toluende denenmiş ve ortamda oluşan su azeotropik destilasyonla 

ortamdan ayrılarak, polimerizasyon hızı ve verim arttırılabilmiş fakat polimerizasyon 

derecesinin düşük olduğu saptanmıştır. Poliazometinerin sentezi için en uygun 

çözücülerin, güçlü polar çözücüler olduğu belirlenmiş ve en iyi sonuçlar ise polar 

aprotik çözücüler THF, DMF, DMSO, DMAc, HMPA ve polar protik çözücüler olan m-

cresol ve p-klorofenol ile elde edilmiştir. Böylece yüksek verimde ve yüksek molekül 

ağırlıklı polimerler hazırlanabilmiştir. Ayrıca, polimer verimini ve mol kütlesini 

arttırmak için polimerizasyon ortamına CaCl2 ve LiCl tuzları eklenerek, büyüyen 

polimer zincirlerinin çözünürlüğü arttırılır. Böylece polimerizasyon derecesi ve 

polimerin mol kütlesi arttırılmış olur. Ayrıca bu tuzlar reaksiyon sırasında ortamda 

oluşan suyu da uzaklaştırarak, kimyasal dengeyi polimer oluşum yönüne çevirir ve 

böylece polimer verimini de arttırmış olur. Polimerizasyon sistemine çeşitli katalizörler 

ilave edilerek de polimer verimi arttırılabilir. Ayrıca polimer verimini arttırmak için, 

daimin ve dikarbonil arasındaki nükleofilik atakları arttıracak grupların da yapıda 

bulunmasına dikkat edilir. Genel olarak 500-2000 g/mol olan poliazometin mol kütlesi, 

iyi bir polimerizasyon sistemi dizaynı ile 25000 g/mol’e kadar arttırılabilmektedir 

(Grigoras ve Catanescu 2004). 

1.4.1 Poliazometinlerin özellikleri ve kullanım alanları 

Schiff bazı polimerleri olarak da olarak da bilinen ve konjuge polimerler sınıfında yer 

alan poliazometinler üstün özellikleri nedeniyle araştırmacıların ilgisini çekmektedir. 

Poliazometinler, termal kararlılık, yarı iletken, elektronik, opto-elektronik, şelat 
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oluşturabilme ve antimikrobiyal özelikleri nedeniyle LED’ler (Light Emitting Diodes), 

(Field Effect Transistors) OFET’ler, güneş pilleri, katalizörler ve antimikrobiyal 

materyallerde yaygın olarak kullanılmaktadır (Morgan vd. 1987, Kaya vd. 2002a, Pucci 

vd. 2004, Iwan vd. 2008, Marin vd. 2009). 

Poliazometinlerde karşılaşılan en büyük problem ise düşük çözünürlük ve yüksek erime 

noktasıdır. Bu sorunlar da poliazometinlerin hem karakterizasyonunun yapılmasını hem 

de kullanım alanı belirlenmesini kısıtlayarak, sanayiye aktarımını sınırlamaktadır. Bu 

yüzden araştırmacılar bu sorunların üstesinden gelmek için çözünürlüğü geliştirmeyi 

hedeflemişler ve bunun için de birkaç yöntem geliştirmişlerdir. Bunlar, ana zincir 

üzerine aromatik halkalar arasına esnek bağların (-O-, -S-, -SO2-) ve esnek alifatik 

grupların sokulması olarak sıralanmaktadır (Park vd. 1993, Spiliopoulos ve 

Mikroyannidis 1996).  

1.5 Polifenoller 

 Polifenoller, sahip oldukları üstün termal ve mekanik özelliklerden dolayı 

araştırmacıların yoğun olarak ilgisini çeken konjuge polimerlerdir (Higashimura vd. 

2000, Ikeda vd. 2000, Xu vd. 2001, Kobayashi ve Higashimura 2003, Kurisawa vd. 

2003). Fenoller çeşitli yöntemlerle polifenollere dönüşmektedir. Bunlardan en çok 

kullanılanları enzimatik ve oksitatif polikondenzasyon reaksiyonlarıdır (Kobayashi vd. 

2001, Kaya ve Koyuncu 2003). Fenoller, yapılarında bulundurdukları aktif hidroksil 

grupları sayesinde su ve polar çözücülerde fenolat anyonlarına dönüşürken, oluşan bu 

fenolat anyonları oxidatif yükseltgenler yardımıyla da kolayca homolitik parçalanmaya 

uğrayarak fenoksi radikallere dönüşürler (Şekil 1.6, 1.7). 

 

Şekil 1.6 Fenolün fenolat anyonuna dönüşmesi 
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Şekil 1.7 Fenolat anyonunun fenoksi radikaline dönüşmesi 

Oluşan aktif fenoksi radikaller kararsız yapıda olmaları nedeniyle, birbirleriyle 

birleşerek kararlı difenol yapısını oluştururlar (Şekil 1.8). 

 

Şekil 1.8 Fenoksi radikallerinin birleşerek difenolata dönüşmesi 

Oluşan difenolatlar da yükseltgenler varlığında yeniden fenoksi radikallere dönüşürler. 

Bu yeni radikaller ise ortamda bulunan başka bir aktif fenoksi veya difenoksi radikal ile 

birleşerek dimer veya trimer oluştururlar. Bu şekilde devam eden birleşmeler sonucunda 

oksidatif polikondenzasyon reaksiyonlarıyla polifenoller sentezlenmektedir (Şekil 1.9). 

Oluşan bu polifenoller genel olarak kahverengi veya siyah renkte olup, polar 

çözücülerde çözünebilmektedir. Fenollerin oksidatif polikondenzasyonunda genellikle, 

NaOCl, H2O2 ve O2 yükseltgenleri kullanılmaktadır. 

 

Şekil 1.9 Polifenol oluşumu 
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1.5.1 Polifenollerin özellikleri ve kullanım alanları 

Konjuge polimerler sınıfında yer alan polifenoller, paramanyetizm, yarı iletken, yüksek 

termal kararlılık, iyi mekanik direnç ve elektrokimyasal özelliklere sahiptir (Kaya vd. 

2002b). Bu üstün özelliklerinden dolayı da termostabilizatörlerde, grafit materyallerde, 

epoksi oligomer ve blok kopolimer hazırlanmasında, fotorezistörlerde ve antistatik 

materyaller olarak kullanım alanı bulmaktadır (Van Grieken 1982, Scriven 1983, Kaya 

vd. 2002a, Kaya vd. 2002b) . Bunlara ilaveten, polifenoller antioxidan, antibakteriyel, 

antiinflammatuar ve antikanser özelliklerinden dolayı yoğun olarak araştırmacıların 

ilgisini çekmekte ve bu yüzden de tıp alanında yaygın olarak kullanılmaktadır (Bowden 

1999, Bhattacharya vd. 2010, Ferrazzano vd. 2011). Ayrıca, polifenollerin sülfür ve 

halojen türevleri kurşun bataryalar gibi spesifik malzemelerde alev geciktirici 

kompozitlerin hazırlanmasında kullanılmıştır (Sahni ve Reedijk 1984). 

Yapılarında aktif hidroksil grubu bulunduran polifenoller, bazı reaksiyonlara karşı 

yüksek derecede aktiflik gösterirler. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Hava ile yükseltgenme yeteneğine sahip polifenoller, makrofenoksi radikaler 

oluştururlar (Mamedov 1984, 1987). Oluşan bu radikallerin yüksek karalılığa 

sahip olduğu ve aylarca katı halde sabit durabildiği rapor edilmiştir. Ayrıca, bu 

polifenoksi radikallerin iletkenliğinin polifenollere kıyasla 10
5
 kat daha fazla 

olduğu vurgulanmıştır (Ragimov vd. 1997). 

 

 

 Polifenollerin yapısında bulunan aktif –OH grupları fenollerden daha aktif 

olduğundan, alil klorür ve epoksi türevleri ile bazik ortamda kolayca tepkimeye 
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girebilmektedir. Oluşan bu alil ve epoksi polifenoller termoset yapıda olup, 

yüksek termal ve mekanik kararlılığa sahiptir (Ragimov 1985b, c, 1986). 

 

 

 Halojenlenme reaksiyonu verebilen polifenollerin reaksiyon sonucunda 

sentezlenen türevleri alev geciktirici olarak kullanılmaktadır (Ragimov 1975). 

 

 

 Polifenoller sülfolanma reaksiyonlarına da yatkın olup, sentezlenen malzemenin 

aktif deterjan olarak kullanım alanı mevcuttur. 
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 Polifenollerin katalizör varlığında epoksi reçinelerle olan reaksiyonu sonucunda, 

yüksek termal ve mekanik kararlılığa sahip ağ yapılı polimerler sentezlenir 

(Mamedov 1976). 

 

 

1.6 Oksidatif Polikondenzasyon Reaksiyonları 

Oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları bazı yönleriyle katılma polimerizasyonuna 

benzerken, bazı yönleriyle de kondenzasyon polimerizasyonuna benzemektedir. 

Oksidatif polikondenzasyon reaksiyonlarının temel özellikleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir. 

 Öncelikle, aromatik bileşiklerle gerçekleştirilen bir polimerzasyon türüdür. 

 Oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları yükseltgen varlığında gerçekleştirilir. 

 Oksidatif polikondenzasyon, bir kondenzasyon polimerizasyonu olduğundan 

reaksiyonlar sırasında yapıdan HCl veya su gibi küçük moleküller ayrılır. 

 Yapıda elektron verici grupların varlığı, monomer aktifliği ve polimer verimini 

arttırır. 

 Tersinmez olarak gerçekleşen oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları sonunda 

polimerizasyon ortamında oluşan polimer zinciri, küçük moleküller ve farklı 

polimerlerle reaksiyon vermezler. 

 Polimerizasyon sırasında ortamda sürekli monomer bulunur. 

 

Yukarıda belirtilen, polikondenzasyon reaksiyonlarına olan benzerlik ve 

farklılıklarından dolayı bu yöntem literatürde hem oksitif polikondenzasyon hem 

de oksidatif polimerizasyon olarak adlandırılmaktadır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Fenollerin oksidatif polimerizasyonu sonucunda poli(fenilen oksit) veya polifenoller 

sentezlenebilmektedir. Fenollerin oksidatif polimerizasyonu ilk kez Hay ve arkadaşları 

tarafından 1959 yılında gerçekleştirilmiştir. CuCl/pridin katalizörüğlünde ve hava 

oksijeni varlığında gerçekleştirilen 2,6-dimetilfenol’ün polimerizasyon reaksiyonu 

sonucunda yüksek mol kütleli poli(fenilenoksit) sentezlenmiştir (Şekil 2.1) (Hay vd. 

1959). 

 

Şekil 2.1 2,6-dimetilfenol’ün oksidatif polimerizasyonu 

 

Fenollerin oksidatif polimerizasyonu sonucunda sentezlenen bir diğer polimer türü ise 

polifenollerdir. Konjuge polimerler sınıfında yer alan polifenoller, sahip oldukları 

paramanyetizm, yarı iletken, yüksek termal kararlılık ve mekanik direnç ve 

elektrokimyasal özelliklerden dolayı birçok alanda kullanılmaktadır (Kaya vd. 2002b). 

Polifenollerin oksidatif polimerizasyonunda, günümüze kadar çeşitli yöntemler 

kullanılmıştır. Bu yöntemler, geçiş metal katalizörleri ve uygun bir yükseltgen 

varlığında gerçekleştirilen polimerizasyon reaksiyonları (Ikeda vd. 2000), kuvvetli lewis 

asitleri (FeCl3, AlCI3, CuCl gibi) varlığında gerçekleştirilen polimerizasyon 

reaksiyonları, (Grigoras vd. 2001), oksiredüktaz enzimleri kullanılarak gerçekleştirilen 

enzimatik polimerizasyon reaksiyonları (Kobayashi vd. 2003a), ılımlı yükseltgenler 

olan NaOCl, H2O2 ve O2 yükseltgenleri varlığında gerçekleştirilen oksidatif 

polimerizasyon reaksiyonları olarak sıralanabilir.  
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Fenollerin, ılımlı yükseltgenler olarak adlandırılan H2O2, NaOCl ve O2 yükseltgenleri 

varlığında gerçekleştirilen oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları, sahip olduğu 

avantajlardan dolayı son yıllarda araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Ucuz, kolay elde 

edilebilir basit yapılı, reaksiyon ortamından kolayca ayrılabilen yükseltgenlerin 

kullanılması, çözünürlük ve termal kararlılığı geliştirilmiş polimerlerin eldesi ve 

reaksiyon sonucunda çevreye dost yan ürünlerin oluşumu bu yöntemin en önemli 

avantajlarındandır (Mart 2006).  

Oksidatif polikondenzasyon reaksiyonlarında ılımlı yükseltgenler olarak adlandırılan 

yükseltgenler arasında polimerleştirme oranı ve polimer verimi açısından en aktif 

yükseltgenin NaOCl olduğu yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır (Yılmaz-Baran vd. 

2015). Yükseltgen olarak NaOCl kullanılan oksidatif polikondenzasyon 

reaksiyonlarında yan ürün olarak NaCl oluşmakta ve oluşan bu tuz, reaksiyon 

ortamından saflaştırılıp farklı amaçlar için kullanılabilmektedir.  

Yükseltgen olarak H2O2 kullanıldığında ise, reaksiyon sırasında ortamda su oluşurken, 

başka hiçbir yan ürün oluşturmaması bu yükseltgenin en büyük avantajıdır. Diğer 

taraftan yalnızca H2O2 varlığında gerçekleşmeyen oksidatif polikondenzasyon 

reaksiyonları, reaksiyon ortamına bu yükseltgene ilaveten FeCl3 gibi bazı katalizörlerin 

çok küçük (%1-2) miktarlarının ilavesi ile düşük sıcaklıklarda (20-50°C) bile 

gerçekleştirebilmektedir.  

Hava oksijeni ise oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları için en ucuz ve tükenmez 

kaynağa sahip bir yükseltgeyicidir. Reaksiyon sırasında suya dönüştüğünden hiçbir yan 

ürün oluşturmaması da bu yükseltgenin en önemli avantajlarındandır.  

Ragimov (1989) tarafından 8-oksikinolin alkolatın O2 varlığında oksidatif 

polikondensasyonu gerçekleştirilmiş (Şekil 2.2) ve sentezlenen oligomerin yapısı 

elementel analiz, jel-geçirgenlik kromotografisi, FTIR ve UV-Vis spektroskopisi 

teknikleri yardımıyla aydınlatılmıştır. Sentezlenen oligomerin  reaksiyon koşulları ve 

kinetik parametreleri incelenmiştir. 573 K’e kadar termal olarak stabil olduğu belirlenen 
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oligomerin yarı iletken, manyetik ve antibakteriyel özellikleri araştırılmıştır (Şekil 2.1) 

(Ragimov vd. 1989). 

 

Şekil 2.2 8-oksikinolin alkolatın O2 varlığında gerçekleştirilen oksidatif 

polikondenzasyonu 

 

Ragimov vd. (1993) tarafından, 2-aminopiridin ve 4-aminopiridinin NaOCl yükseltgeni 

varlığında asidik ve bazik ortamda oksidatif polikondenzasyonu gerçekleştirilmiştir 

(Şekil 2.3).  Asidik ve bazik ortamda 298 K’de 1/2-1/3 NaOCl/aminopiridin molar 

oranlarında gerçekleştirilen bir saatlik reaksiyon süresi sonunda, oligomer verimlerinin 

sırasıyla % 77 ve % 90’a ulaştığı belirlenmiştir. Bir saatlik reaksiyon süresinden sonra 

ancak 7200 g/mol’den 10050 g/mol’e değişen yüksek mol kütleli fraksiyonların elde 

edildiği rapor edilmiştir (Şekil 2.3) (Ragımov vd. 1993). 

 

Şekil 2.3.a Oligo-2-aminopiridin, b. oligo-4-aminopiridinin yapısı 

Ragimov vd. (1997) yaptıkları bir diğer çalışmada, 2-, 3-, ve 4-aminofenollerin, sulu 

bazik ortamda H2O2 ve NaOCl yükseltgenlerine ek olarak aynı zamanda reaksiyon 

ortamından O2 de geçirmek suretiyle gerçekleştirilen oksidatif polikondensasyonu ile 

yeni konjuge oligomerler sentezlemişlerdir (Şekil 2.4). Çalışma sonucunda 

aminofenollerin reaktiflik sırasının m-<o-<p- şeklinde olduğu belirlenmiştir. 

Oligomerlerin tek dağılımlı mol kütlesine sahip olduğu ve mol kütlelerinin 800-1600 
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g/mol aralığında değiştiği rapor edilmiştir. Sentezlenen oligoaminfenollerin, elektron 

değişim proseslerinde ve epiklorohidrin ve epoksi reçinelerin oksiran halkası ile 

reaksiyonlarında yüksek oranda reaktivite gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca sentezlenen 

oligomerlerin antistatik ve antioksdant özelliklerinin olduğu ve bu özelliklerin arandığı 

malzemelerin yapısına katılarak, antistatik ve antioksidant katkı malzemelesi olarak 

sanayide kullanılabileceği rapor edilmiştir (Şekil 2.4) (Ragimov vd. 1997). 

 

 

Şekil 2.4 Oligoaminofenollerin yapısı 

2.1 Azometin Grubu İçeren Polifenollerin Oksidatif Polikondenzasyon 

Reaksiyonları 

 

Son yıllarda azometin grubu içeren polifenollerin sentezi, karakterizasyonu ve bazı 

özeliklerinin incelenmesi araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Yapılan 

çalışmalar, ilk olarak fenol grubu içeren schiff bazı monomerlerinin sentezi ve 

sentezlenen monomerin genel olarak ılımlı yükseltgenler olarak tanımlanan NaOCl, 

H2O2 ve hava oksijeni gibi yükseltgenler vasıtasıyla oksidatif polikondenzasyon 

reaksiyonunu içermektedir. Ayrıca çalışmalarda, sentezlenen azometin grubu içeren 

polifenollerin sentez koşullarının polimerizasyon üzerine etkisi, termal kararlılıkları, 

iletkenlikleri, optik, elektrokimyasal ve antibakteriyel özellikleri araştırılmıştır.  

Kaya ve Yıldırım tarafından (2008) yapılan çalışma kapsamında, bis(4-

aminofenil)eter’in salisilaldehit, 4-hidroksibenzaldehit, 3,4- dihidroksibenzaldehit ve 3-

metoksi-4-hidroksibenzaldehitle kondenzasyonu sonucunda Schiff bazı monomerleri 

sentezlenmiş ve bu Schiff bazlarının NaOCl yükseltgeni varlığında sulu bazik ortamda 

oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları sonucunda çeşitli polimerler elde edilmiştir 
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(Şekil 2.5). Ayrıca, bis(4-aminofenil)eter ve salisilaldehitin reaksiyonundan sentezlenen 

monomer (2-HBA) ve polimerininin (P-2-HBA)  Cu ve Co metal kompleksleri de 

sentezlenmiştir. Sentezlenen tüm maddelerin FTIR, UV-Vis, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, GPC 

ve TG-DTA teknikleri ile karaterizasyonu yapılmıştır. Çalışma kapsamında,  

sentezlenen tüm polimerler ve metal kompleksleri iyot buharına maruz bırakılarak dop 

edilmiş ve iletkenlik değerlerinin 10
-10 

S/cm değerinden, metal kompleksleri için 10
-5

 

S/cm değerine kadar ulaştığı rapor edilmiştir. Ayrıca, sentezlenen tüm malzemelerin 

optik bant boşlukları belirlenmiş ve polimerlerin elektronik ve optoelektronik 

malzemelerde kullanım potansiyelinin olduğu da vurgulanmıştır (Kaya ve Yıldırım 

2008a).  

 

Şekil 2.5 Bis-(4-aminofenil)eter ile hidroksibenzaldehit türevlerinin kondenzasyonu 

sonucu sentezlenen monomer ve polimerlerinin sentezi 

 

Kaya ve Yıldırım (2009) tarafından yapılan diğer bir çalışmada, melaminin 2-

hidroksibenzaldehit, 3-hidroksibenzaldehit, 4-hidroksibenzaldehit ile kondenzasyon 

reaksiyonları sonucu melaminin Schiff bazı türevleri sentezlenmiştir (Şekil 2.6). Aynı 
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zamanda çalışma kapsamında, melaminin üzerine oligo-2-hidroksibenzaldehit, oligo-3-

hidroksibenzaldehit, oligo-4-hidroksibenzaldehit’ in aşılanmasıyla sentezlenen Schiff 

bazlarının oligo/polifenol türevlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen tüm 

maddelerin FTIR, UV-Vis, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, GPC ve TG-DTA teknikleri ile 

karaterizasyonu yapılmıştır. Elde edilen tüm maddelerin 168 saate kadar iyotla dop 

edilerek iletkenliklerindeki değişim takip edilmiş ve iletkenlik artışının OH grubunun 

poziyonuna göre orto>meta>para sıralamasında olduğu tespit edilmiştir. Sentezlenen 

tüm malzemelerin optik bant boşlukları ölçülmüş ve elde edilen sonuçlardan melamin 

türevi azometin grubu içeren polifenollerin elektronik, optoelektronik, elektroaktif ve 

fotovoltaik malzemelerde kullanım potansiyeli olduğu vurgulanmıştır (Kaya ve 

Yıldırım 2009a). 

 

Şekil 2.6 Melaminin; a. Schiff bazı türevleri, b. polimerlerinin sentezi 

Bilici vd. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada ise, 2,3-bis[(2-hidroksi-

naftil)metilen]diaminopiridin (HNMDAP) Schiff bazı monomeri, 2-hidroksi-1-
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naftaldehit ve 2,3-diaminopiridinin kondenzasyonu sonucunda hazırlanmıştır. Elde 

edilen fenol türevi Schiff bazı monomerinin, NaOCl, H2O2 ve hava oksijeni kullanılarak 

sulu bazik ortamda oksidatif polikondenzasyonu sonucu yeni tür azometin grubu içeren 

N2O2 tip oligofenol (OHNMDAP)  sentezlenmiştir (Şekil 2.7). OHNMDAP’ın, Co, Ni, 

Cu, Fe, Zn, Mn, Pb, Cr, Cd divalent metalleriyle kompleksleri hazırlanmıştır. 

Sentezlenen tüm malzemeler UV-Vis, FTIR, 
1
H-NMR, GPC, TG-DTA ve 

elektrokimyasal (CV) tekniklerle karakterize edilmiştir. Oligomer ve metal 

komplekslerinin, 168 saate kadar iyot buharına maruz bırakılarak gerçekleştirilen 

doplama işleminde, doplama işleminden önce 10
-10

 S/cm civarı iletkenlik değerine sahip 

olan bileşikler içerisinde doplama işlemi sonrası en yüksek iletkenliğe Fe metal 

kompleksi ile ulaşılmış ve iletkenlik değerinin 10
-6

 S/cm’ye kadar arttığı gözlenmiştir. 

Ayrıca, monomer ve polimerin Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis bakterilerine karşı etkinliği araştırılmış ve 

sentezlenen maddelerin test edilen bakterilere karşı düşük aktivite gösterdiği 

belirlenmiştir (Bilici vd. 2010). 

 

 

Şekil 2.7.a. HNMDAP, b. OHNMDAP’ın sentezi 

 

Yıldırım vd. (2012) yaptıkları bir çalışmada ise, kararlı yapıda olan yeni tür polimerik 

pH sensörü sentezlediklerini ileri sürmüşlerdir. Monomerik pH absorpsiyon sensörü 

olarak tanımlanan 2-(4-hidroksibenzilidenamino)-4-nitrofenol (HBANP), 2-amino-4-

nitrofenol’ün 4-hidroksibenzaldehit ile kondenzasyonu sonucunda hazırlanmıştır (Şekil 

2.8). Polimerik pH absorpsiyon sensörü olarak tanımlanan poli-2-(4- 
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hidroksibenzilidenamino)-4-nitrofenol (PHBANP) ise HBANP’ın NaOCl varlığında 

THF ortamında gerçekleştirilen oksidatif polikondenzasyonu sonucunda sentezlenmiştir 

(Şekil 2.8). Elde edilen maddeler farklı pH’larda spektrofotometrik, spektroflorometrik 

ve elektrokimyasal yöntemlerle incelenmiştir. Yapılan optik ölçümlerde denenen pH 

aralığında polimerin sigmoidal bağıntı gösterdiği vurgulanmıştır. PHBANP’ın düşük 

pH’larda spektrofotometrik cevap verdiği belirlenirken, HBANP’ın ise, 6,5-7,5 pH 

aralığında keskin absorpsiyon artışı gösterdiği tespit edilmiştir. HBANP’ın farklı 

pH’larda elektrokimyasal yükseltgenme pik potansiyel ve akımlarının da değiştiği 

belirlenmiştir. Ayrıca, HBANP’ın farklı pH’larda renk değişimi gösterdiği, asidik 

pH’larda renksiz, nötral ortamda sarı renkli, bazik pH’larda ise kırmızı renkli olduğu 

rapor edilmiştir. HBANP’ın farklı pH’larda gösterdiği bu kolorimetrik cevaptan dolayı, 

renk- ayarlanabilir pH sensör geliştirmek için kullanılabileceği öne sürülmüştür 

(Yıldırım vd. 2012). 

 
Şekil 2.8 HBANP ve PHBANP’ın sentezi 

 

 Demir (2013) tarafından yapılan çalışmada, 3-(1-(2-fenilhidrazino)etil)fenol (3-

PHEP)’in NaOCl, H2O2 ve O2 varlığında sulu bazik ortamda çeşitli polimerizasyon 

şartlarında gerçekleştirilen oksidatif polikondenzasyonu ile poli(3-(1-(2-

fenilhidrazino)etil)fenol) (Poli(3-PHEP))  sentezlenmiştir (Şekil 2.9, 2.10). Monomer ve 

polimerin yapısı FTIR, UV-Vis, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR teknikleri kullanılarak 

aydınlatılmıştır. En yüksek polimer verimi NaOCl ile elde edilirken, polimer verimi 
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üzerine yükseltgen derişimi, polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkileri araştırılmıştır.  

şartlarda sentezlenen polimerin mol kütlesi, çözünürlüğü ve termal kararlılığı 

araştırılmıştır. Termal analiz sonuçlarından polimerin 1000 ºC’ye kadar yalnızca % 

16,3’ünün bozunduğu, geriye % 83,7’sinin karbon artığı olarak kaldığı belirlenmiş ve 

polimerin yüksek termal kararlılığa sahip olduğu vurgulanmıştır. HOMO ve LUMO 

enerji seviyeleri hesaplanan polimer ve monomer için, polimerin monomerden daha 

elektroiletken olduğu, böylece de fotovoltaik malzemelerde kullanımlar için uygun 

olduğu vurgulanmıştır (Demir 2013). 

 

Şekil 2.9 3-(1-(2-fenilhidrazino)etil)fenol (3-PHEP)’ün sentezi 

 

 

Şekil 2.10 Poli(3-(1-(2-fenilhidrazino)etil)fenol) (Poli((3-PHEP))’ün sentezi 

 

Şenol ve Kaya (2014) tarafından  yapılan çalışmada ise, 3,5-diaminobenzoik asit ve 

4,4′-diaminobenzanilit’ in salisilaldehit, o-vanillin, 4-hidroksibenzaldehit, and 2-

hidroksi-l-naftaldehit ile kondenzasyon reaksiyonu sonucu Schiff bazı monomerleri 

sentezlenmiştir (Şekil 2.11). Sentezlenen monomerler, NaOCl yükseltgeni kullanılarak 

sulu bazik ortamda gerçekleştirilen polikondenzasyon reaksiyonları sonucu polifenol 

türevlerine dönüştürülmüştür.  reaksiyon koşullarında en yüksek verim 3,5-bis((2-

hidroksinaftalen-1-il)metilenamino)benzoik asit için % 69 olarak belirlenmiştir. 

Monomer ve polimerin yapısı UV-Vis, FTIR, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR teknikleri 

kullanılarak aydınlatılmıştır. 
1
H-NMR ve 

13
C-NMR tekniklerinden polimerizasyonun C-

C  (fenilen) ve C-O-C (oksofenilen) bağlanmaları üzerinden yürüdüğü belirlenmiştir. 

168 saat boyunca iyot buharına maruz bırakılan polifenol türevlerinin iyotla doplama 
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öncesi ve sonrası iletkenlikleri takip edilmiş ve en yüksek iletkenlik değerine ise, 

iletkenliği 3x10
-7

 S/cm olarak belirlenen P-3,5-DABAHNA ile ulaşılmıştır. Polifenol 

türevlerinin floresans analizlerinden maksimum floreasans şiddetinin P-3,5-

DABAVA’nın çözeltisinden elde edildiği rapor edilmiştir (Senol ve Kaya 2014). 

 

Şekil 2.11 Monomerlerin sentezi 

 

Yılmaz Baran vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada ise, 2-[(4-

methylbenzylidene)amino]phenol (2-MBAP)’ün (Şekil 2.12) oksidatif 

polikondensasyon reaksiyonu ile NaOCl, H2O2 ve O2 yükseltgenleri kullanılarak sulu 

bazik ortamda çeşitli süre ve sıcaklıklarda azometin grubu içeren yeni bir polifenol, 

Poli(2-[(4-methylbenzylidene)amino]phenol) (P(2-MBAP)) sentezi gerçekleştirlmiştir 

(Şekil 2.13). Aynı şartlarda gerçekleştirilen deneyler sonucunda NaOCl yükseltgeni 

kullanılarak sentezlenen polimerin en yüksek verim ve mol kütlesine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Monomer ve polimerin yapısı UV-Vis, FT-IR, 
1
HNMR spektrumları ile 

karakterize edilmiş, polimerin mol kütlesi dağılımı ise jel geçirgenlik kromatografi 

tekniği ile aydınlatılmıştır. Monomer ve polimerin termal bozunmaları TG/DTG ve 

DTA teknikleri ile incelenmiştir. Monomerin tamamı 350 
º
C’ye kadar bozunurken, 
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polimerin ise 1000
 º
C’ye kadar yalnızca  % 57,2’sinin bozunduğu % 42,8 karbon artığı 

bıraktığı gözlenmiştir. Böylece sentezlenen polimerin termal dayanımının monomere 

göre çok daha üstün olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, polimerin termal bozunması termal 

analiz eğrilerine ek olarak, 25-800
 º
C aralığında kaydedilen Termo-IR spektrumları ile 

ve teorik hesaplamalarla da desteklenmiş ve polimerin termal bozunma prosesi 

aydınlatılmıştır. Sentezlenen polimerin elektriksel iletkenliği, 20 ve 60 ºC’de 168 saate 

kadar I2 buharına maruz bırakılarak takip edilmiş, doplama sonrası polimerin 

iletkenliğinin 10
8
 kat arttığı rapor edilmiştir. Ayrıca schiff bazı ve polimerin 

antimikrobiyal aktiviteleri S. lutea, E.aerogenes, E.coli, E. Feacalis, K.pneumoni, 

B.subtilis, C.albicans, S. Cerevisiae karşı incelenmiştir. Sentezlenen ürünlerin test 

edilen mikroorganizmalara karşı yüksek aktivite gösterdiği ve bu yüzden de 

antimikrobiyal ajan olarak kullanım potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir (Yılmaz 

Baran vd. 2015). 

 

Şekil 2.12 2-MBAP’ın sentezi 

 

Şekil 2.13 P(2-MBAP)’ın sentezi 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

3.1.1 Deneylerde kullanılan kimyasal maddeler 

Yapılan araştırmada kullanılan 2-aminofenol, 3-aminofenol, 4-aminofenol, 4-

dimetilaminobenzaldehit, potasyum hidroksit (KOH), hidroklorik asit (HCl, % 37), 

metanol, etanol, etil asetat, aseton, asetonitril, heptan, 1,4-dioksan, N-metil prolidon, 

tetrahidrofuran (THF), N,N-dimetilformamit (DMF), dimetilsülfoksit (DMSO), hidrojen 

peroksit (H2O2, % 35) ve iyot (I2) Merck (Almanya) firmasından, sodyum hipoklorit 

(NaOCl, % 15) ise Birpa Kimya (Türkiye) firmasından temin edilmiştir. Kimyasalların 

tamamı alındığı gibi kullanılmıştır.   

Monomer ve polimerlerin antimikrobiyal aktivitelerini test etmek amacıyla Sarcina 

lutea ATCC 9341NA, Enterobacter aerogenes ATCC 13048, Escherichia coli ATCC 

39628, Enterococcus feacalis ATCC 29212, Klebsiella pneumonia, Bacillus subtilis 

ATCC 6633, Enterobacter cloacae, Acinetobacter baumannii bakterileri ve 

Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Candida glabrata mantarları 

kullanılmıştır. Çalışılan mikroorganizma suşları Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Kültür Kolleksiyonundan temin edilmiştir.  

3.1.2 Kullanılan cihazlar 

Ultraviyole-Görünür Bölge (UV-Vis) Spektrofotometresi: Sentezlenen monomer ve 

polimerlerin UV spektrumları DMSO’da hazırlanan çözeltilerinden 260-700 nm dalga 

boyu aralığında Shimadzu UV-1700 PharmaSpec UV-Vis Spektrofotometresi 

kullanılarak ölçüldü. 
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İnfrared (FTIR) Spektrometresi: Sentezlenen maddelerin FTIR spektrumları 4000-

650 cm
-1

 frekans aralığında Perkin Elmer Spectrum 100 FTIR  (Fourier Transform 

Infrared) Spektrometresi ile kaydedildi.  

 

Nükleer Magnetik Rezonans (
1
H-NMR) Spektrometresi: Monomer ve polimerler 25 

o
C’de DMSO’da tetrametilsilan (TMS) iç standardı kullanılarak hazırlanan 

çözeltilerinden Bruker Avance 500 NMR
 

kullanılarak kaydedilen
 1

H-NMR  

spektrumları ile karakterize edildi.  

 

Termal Analiz: TG ( Termogravimetri)/DTG (Diferansiyel Termogravimetri ) ve DTA 

(Diferansiyel Termal Analiz) ölçümleri azot atmosferinde 30 
o
C’den 1000 

o
C’ye kadar 

dakikada 10 
o
C ısıtma hızı ile platin kroze kullanılarak EXSTAR S11 7300 TG/DTA 

cihazı ile yapıldı. 

 

Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC): Sentezlenen polimerlerin Mn (sayıca ortalama 

mol kütlesi), Mw (kütlece ortalama mol kütlesi) ve HI (heterojenlik indisi) değerleri; 

7,7 mm i.d. x 300 mm boyutunda VA300/7.7 Nucleogel GPC 103-5 ve 104-5 kolonu 

takılı Shimadzu Prominence GPC (Gel Permeation Chromatography) cihazında RID 

(Refractıve Index Detector) dedektör sistemi kullanılarak belirlendi. Hareketli faz olarak 

40 
o
C’de 0,5 mL/dk hızla DMF ile çalışıldı. Kalibrasyon eğrisi ise, 500 ile 1000000 

g/mol aralığında polistiren standartlar kullanılarak oluşturuldu. 

 

İletkenlik ölçümleri: Polimerin katı hal elektrik iletkenliği 1687.2 kg/cm
2
 hidrolik 

basınç altında preslenerek kalınlığı 3 mm çapı ise 10 mm civarında hazırlanan pelletlere 

iki nokta prob tekniği uygulanarak belirlendi. Hazırlanan pelletin doplanmadan önceki 

iletkenliği Keithley 2400, doplama başladıktan sonraki iletkenliği ise Thurlby 1503 

elektrometreleri ile ölçüldü. Sentezlenen polimerlerin doplanma işlemi, hazırlanan 

pelletlerin farklı sıcaklıklarda iyot buharına maruz bırakılmasıyla gerçekleştirildi. Bakır 

elektrotlar arasına tutturulan pelletler, belirlenen sıcaklıkta tutulan iyot dolu kapalı 

sistem içine yerleştirildi ve hazırlanan sistem elektrometreye bağlanarak, doplama ile 

iletkenliğin değişimi sürekli ölçüm alınarak takip edildi. 
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Karıştırma ve ısıtma işlemlerinde VELP ve IKA marka ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, 

Radleys marka çoklu ıstıcılı manyetik karıştırıcı kullanıldı. Polimerizasyon sonrası 

çözücü uçurulması işlemlerinde Heidolph marka evaporatörden yararlanıldı. Kurutma 

işlemlerinde ise Memmert marka etüv ve JSR marka vakum etüvü ile çalışmalar 

tamamlandı. 

3.2 Yöntem 

3.2.1 Monomerlerin sentezi 

3.2.1.1 2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol’ün (2-DBAF) sentezi 

2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol (2-DBAF), 2-aminofenol ve 4-

dimetilaminobenzaldehitin kondenzasyon reaksiyonu ile sentezlenmiştir. 0,01 mol (1,09 

g) 2-aminofenol 15 mL metanolde çözüldükten sonra geri soğutucu ve termometre 

bağlanan üç boyunlu bir reaksiyon balonuna alındı. Manyetik karıştırıcılı ısıtıcıda 60 

o
C’de sürekli karıştırılarak 0,01 mol (1,49 g) 4-dimetilaminobenzaldehitin 10 mL 

metanoldeki çözeltisi 30 dakika süreyle damla damla ilave edildi. Yaklaşık 6 saat sonra 

oluşan sarı renkli kristaller süzülerek ayrıldı ve etil asetattan tekrar kristallendirildikten 

sonra vakum desikatöründe kurutuldu ve tartıldı (Şekil 3.1). (Verim: % 73) 

 

 

Şekil 3.1 2-DBAF’ın sentezi 

 

4-dimetilaminobenzaldehit 2-aminofenol 2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol 

(2-DBAF) 
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3.2.1.2 3-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol’ün (3-DBAF) sentezi 

3-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol (3-DBAF), 3-aminofenol ve 4-

dimetilaminobenzaldehitin kondenzasyon reaksiyonu ile sentezlendi. 0,01 mol (1,09 g) 

3-aminofenol 15 mL metanolde çözüldükten sonra geri soğutucu ve termometre 

bağlanan üç boyunlu bir reaksiyon balonuna alındı. Manyetik karıştırıcılı ısıtıcıda 60 

°
C’de sürekli karıştırılarak, 0,01 mol (1,49 g)  4-dimetilaminobenzaldehitin 10 mL 

metanoldeki çözeltisi 30 dakika süreyle damla damla ilave edildi. Yaklaşık 6 saat sonra 

oluşan sarı renkli kristaller süzülerek ayrıldı ve metanolden tekrar kristallendirildikten 

sonra vakum desikatöründe kurutuldu ve tartıldı (Şekil 3.2). (Verim: % 86) 

 

 

 

Şekil 3.2 3-DBAF’ın sentezi 

3.2.1.3 4-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol’ün (4-DBAF) sentezi 

4-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol (4-DBAF), 4-aminofenol ve 4-

dimetilaminobenzaldehitin kondenzasyon reaksiyonu ile sentezlendi. 0,01 mol (1,09 g) 

4-aminofenol 15 mL metanolde çözüldükten sonra geri soğutucu altında 60 
o
C’de 

sürekli karıştırılarak 0,01 mol (1,49 g) 4-dimetilaminobenzaldehitin 10 mL metanoldeki 

çözeltisi 30 dakika süreyle damla damla ilave edildi. Yaklaşık 6 saat sonra oluşan sarı 

renkli kristaller süzülerek ayrıldı ve DMF’den tekrar kristallendirildikten sonra vakum 

desikatöründe kurutuldu ve tartıldı (Şekil 3.3). (Verim: % 96) 

 

4-dimetilaminobenzaldehit 3-aminofenol 3-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol 

(3-DBAF) 
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Şekil 3.3 4-DBAF’ın sentezi 

 

 3.2.2 Sulu bazik ortamda gerçekleştirilen polimerizasyon reaksiyonları 

3.2.2.1 Poli(2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) (P(2-DBAF))’ ün sentezi 

Poli(2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) (P(2-DBAF)), 2-DBAF’ın oksidatif 

polikondenzasyon reaksiyonu ile NaOCl (% 15), H2O2 (% 35) ve O2 yükseltgenleri 

varlığında sulu bazik ortamda sentezlendi. 1mmol (0,239 g) 2-DBAF, 0,1 M 10 ml 

KOH çözeltisinde çözüldü. Reaksiyon,  geri soğutucu, termometre ve damlatma hunisi 

takılı 50 mL’lik üç boyunlu balonda azot atmosferinde gerçekleştirildi. Çözünme 

tamamlanıp, reaksiyon sıcaklığına ulaşıldıktan sonra 1 mmol NaOCl veya H2O2 20 dk 

boyunca damla damla ilave edildi. Yükseltgen ilave edilmeye başlamasıyla sarı renkli 

Schiff bazı monomer çözeltisi kahverengiye dönüştü. Yükseltgen olarak O2 

kullanıldığında ise reaksiyon ortamından akış hızı 0,50 L/h
 
olacak şekilde O2 gazı 

geçirildi. Reaksiyon sona erdikten sonra çözelti oda sıcaklığına kadar soğutuldu ve HCl 

(% 37)  ile nötralleştirildi ve 1-2 saat bekletildikten sonra süzülerek suyu uzaklaştırıldı. 

Çöken polimer, mineral tuzları uzaklaştırmak amacıyla sıcak su (3x25 mL) ile,  

reaksiyona girmeyen monomeri uzaklaştırmak için ise heptan ile yıkandı. Elde edilen 

ürün etüvde 80 
o
C’de kurutuldu ve tartıldı (Şekil 3.4). 

Sentezlenen polimerlerin verim ve mol kütleleri karşılaştırıldığında, NaOCl 

polimerizasyon için en uygun yükseltgen olarak belirlendi. Bundan sonra çeşitli 

monomer ve yükseltgen derişimlerinde reaksiyonlar gerçekleştirildi. En uygun 

başlangıç monomer ve yükseltgen derişimlerinde, çeşitli polimerizasyon süre (1, 2, 3, 4 

ve 6 saat) ve sıcaklıklarında (70
 o

C, 80
 o

C ve 90 
o
C) elde edilen polimerler gerekli 

analizlerin yapılması için saklanlandı. 

4-dimetilaminobenzaldehit 4-aminofenol 4-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol 

(4-DBAF) 
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Şekil 3.4 Sulu ortamda gerçekleştirilen P(2-DBAF)’ın sentezi 

 

3.2.2.2 Poli(3-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) (P(3-DBAF))’ün sentezi 

Poli(3-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) (P(3-DBAF)), 3-DBAF’ün oksidatif 

polikondenzasyonu ile NaOCl (15%), H2O2 (% 35) ve O2 yükseltgenleri varlığında sulu 

bazik ortamda sentezlendi. 1mmol (0,239 g) 3-DBAF, 0,1 M 10 mL KOH çözeltisinde 

çözüldü. Reaksiyon,  geri soğutucu, termometre ve damlatma hunisi takılı 50 mL’lik üç 

boyunlu balonda azot atmosferinde gerçekleştirildi. Çözünme tamamlanıp, reaksiyon 

sıcaklığına ulaşıldıktan sonra 1 mmol NaOCl veya H2O2 20 dk boyunca damla damla 

ilave edildi. Yükseltgen ilave edilmeye başlamasıyla sarı renkli Schiff bazı monomer 

çözeltisi kahverengiye dönüştü. Yükseltgen olarak O2 kullanıldığında ise reaksiyon 

ortamından 0,50 L/h
 
akış hızında O2 gazı geçirildi. Reaksiyon sona erdikten sonra 

çözelti oda sıcaklığına kadar soğutuldu ve HCl  (% 37)  ile nötraleştirildi ve 1-2 saat 

bekletildikten sonra süzülerek suyu uzaklaştırıldı. Çöken polimer, mineral tuzları 

amacıyla sıcak su (3x25 mL) ile,  reaksiyona girmeyen monomeri uzaklaştırmak için ise 

etil asetat ile yıkandı. Elde edilen ürün etüvde 80 
o
C’de kurutuldu ve tartıldı (Şekil 3.5). 

 

Sentezlenen polimerlerin verim ve mol kütleleri karşılaştırıldığında, NaOCl 

polimerizasyon için en uygun yükseltgen olarak belirlendi. Bundan sonra çeşitli 

monomer ve yükseltgen derişimlerinde reaksiyonlar gerçekleştirildi. En uygun 

başlangıç monomer ve yükseltgen derişimlerinde, çeşitli polimerizasyon süre (1, 2, 3, 4 

ve 6 saat) ve sıcaklıklarında (70, 80 ve 90 
o
C) elde edilen polimerler gerekli analizlerin 

yapılması için saklanlandı. 

2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol 

(2-DBAF) 
Poli(2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) 

P(2-DBAF) 
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Şekil 3.5 Sulu ortamda gerçekleştirilen P(3-DBAF)’ın sentezi 

3.2.2.3 Poli(4-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) (P(4-DBAF))’ün sentezi 

Poli(4-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) (P(4-DBAF)), 4-DBAF’ün oksidatif 

polikondenzasyonu ile NaOCl (15%), H2O2 (% 35)  ve O2 yükseltgenleri varlığında sulu 

bazik ortamda sentezlendi. 1mmol (0,239 g) 4-DBAF, 1M 15 mL KOH çözeltisinde 

çözüldü. Reaksiyon,  geri soğutucu, termometre ve damlatma hunisi takılı 50 mL’lik üç 

boyunlu balonda azot atmosferinde gerçekleştirildi. Çözünme tamamlanıp, reaksiyon 

sıcaklığına ulaşıldıktan sonra reaksiyon ortamına 1 mmol NaOCl veya H2O2 20 dk 

boyunca damla damla ilave edildi. Yükseltgen ilave edilmeye başlamasıyla sarı renkli 

Schiff bazı monomer çözeltisi kahverengiye dönüştü. Yükseltgen olarak O2 

kullanıldığında ise reaksiyon ortamından 0,50 L/h
 

akış hızında O2 gazı geçirildi. 

Reaksiyon sona erdikten sonra çözelti oda sıcaklığına kadar soğutuldu ve HCl (% 37)  

ile nötraleştirildi ve 1-2 saat bekletildikten sonra süzülerek suyu uzaklaştırıldı. Çöken 

polimer, mineral tuzları temizlemek amacıyla sıcak su (3x25 mL) ile,  reaksiyona 

girmeyen monomeri uzaklaştırmak için ise aseton ile yıkandı. Elde edilen ürün etüvde 

80 
o
C’de kurutuldu ve tartıldı (Şekil 3.6). 

Sentezlenen polimerlerin verim ve mol kütleleri karşılaştırıldığında, NaOCl 

polimerizasyon için en uygun yükseltgen olarak belirlendi. Bundan sonra çeşitli 

monomer ve yükseltgen derişimlerinde reaksiyonlar gerçekleştirildi. En uygun 

başlangıç monomer ve yükseltgen derişimlerinde, çeşitli polimerizasyon süre (1, 2, 3, 4 

ve 6 saat) ve sıcaklıklarında (70, 80 ve 90 
o
C) elde edilen polimerler gerekli analizlerin 

yapılması için saklanlandı. 

3-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol 

(3-DBAF) 

 

Poli(3-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol) 

P(3-DBAF) 
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Şekil 3.6 Sulu ortamda gerçekleştirilen P(4-DBAF)’ın sentezi 

 3.2.3 Organik ortamda gerçekleştirilen polimerizasyon reaksiyonları 

Schiff bazı monomerlerinin NaOCl (% 15) ve H2O2 (% 35) yükseltgenleri kullanılarak 

organik çözücü ortamında da oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları ile 

polimerizasyonu gerçekleştirildi. Yükseltgen olarak O2 varlığında da denemeler 

yapılmasına karşın organik çözücü ortamında O2 yükseltgeni kullanılarak 

polimerasyonun gerçekleşmediği gözlendi. Çözücü etkisinin ve polimerizasyon için en 

uygun çözücünün belirlenmesi amacıyla 0,5 mmol (0,119 g) schiff bazı monomerleri 

çeşitli organik çözücülerde çözüldü (Şekil 3.7-3.9). Reaksiyonlar,  geri soğutucu, 

termometre ve damlatma hunisi takılı 50 mL’lik üç boyunlu balonda gerçekleştirildi. 

Çözünme tamamlanıp, reaksiyon sıcaklığına ulaşıldıktan sonra reaksiyon ortamına 

reaksiyonun başladığı gözlenene kadar çeşitli derişimlerde NaOCl veya H2O2 damla 

damla ilave edildi. Reaksiyon sona erdikten sonra polimer çözeltisinin çözücüsü 

evaporatörde uçuruldu. Elde edilen polimer 80 
o
C’de kurutuldu. Polimer, mineral tuzları 

temizlemek amacıyla sıcak su (3x50 mL) ile,  reaksiyona girmeyen monomeri 

uzaklaştırmak için ise uygun çözücü ile yıkandı. Elde edilen ürün etüvde 80 
o
C’de 

kurutuldu ve tartıldı. Polimer verimi ve mol kütlesi açısından en uygun çözücü ve 

yükseltgen ile deneylere devam edildi.   

3.2.3.1 P(2-DBAF)’ın sentezi 

 P(2-DBAF), 2-DBAF’ün oksidatif polikondenzasyon reaksiyonu ile sulu bazik ortama 

ek olarak organik ortamda da sentezlendi ve polimerizasyon için en uygun çözücü 

aseton, yükseltgen ise NaOCl olarak belirlendi (Çizelge 4.17). Çeşitli başlangıç 
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monomer ve yükseltgen derişimlerinde yapılan deneyler sonucunda polimer verimi 

açısından en uygun şartlarda deneylere devam edildi.  0,5 mmol (0,1195 g) 2-DBAF, 10 

mL asetonda çözüldü. Reaksiyon,  geri soğutucu, termometre ve damlatma hunisi takılı 

50 mL’lik üç boyunlu balonda gerçekleştirildi. Çözünme tamamlanıp, reaksiyon 

sıcaklığına ulaşıldıktan sonra 6 mmol NaOCl 20 dk boyunca damla damla ilave edildi. 

Reaksiyonlar çeşitli polimerizasyon süre ve sıcaklıklarında gerçekleştirildi. Reaksiyon 

sona erdikten sonra polimer çözeltisinin çözücüsü evaporatörde uçuruldu. Elde edilen 

polimer 80 
o
C’de kurutuldu. Polimer, mineral tuzları temizlemek amacıyla sıcak su 

(4x50 mL) ile,  reaksiyona girmeyen monomeri uzaklaştırmak için ise heptan ile 

yıkandı. Elde edilen ürün etüvde 80 
o
C’de kurutuldu ve tartıldı.  

 

 

Şekil 3.7 Organik ortamda gerçekleştirilen P(2-DBAF)’ın sentezi 

3.2.3.2 P(3-DBAF)’ın sentezi 

P(3-DBAF), 3-DBAF’ün oksidatif polikondenzasyon reaksiyonu ile sulu bazik ortama 

ek olarak organik ortamda da sentezlendi ve polimerizasyon için en uygun çözücü 1,4-

dioksan, yükseltgen ise NaOCl olarak belirlendi (Çizelge 4.18). Çeşitli başlangıç 

monomer ve yükseltgen derişimlerinde yapılan deneyler sonucunda polimer verimi 

açısından en uygun şartlarda deneylere devam edildi.  1 mmol (0,239 g) 3-DBAF, 10 ml 

1,4-dioksanda çözüldü. Reaksiyon,  geri soğutucu, termometre ve damlatma hunisi 

takılı 50 mL’lik üç boyunlu balonda gerçekleştirildi. Çözünme tamamlanıp, reaksiyon 

sıcaklığına ulaşıldıktan sonra 3 mmol NaOCl 20 dk boyunca damla damla ilave edildi. 

Reaksiyonlar çeşitli polimerizasyon süre ve sıcaklıklarında gerçekleştirildi. Reaksiyon 

sona erdikten sonra polimer çözeltisinin çözücüsü evaporatörde uçuruldu. Elde edilen 

polimer 80 
º
C’de kurutuldu. Polimer, mineral tuzları temizlemek amacıyla sıcak su 

2-[[4-(dimetilamino)benziliden]amino]fenol 
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(3x50 mL) ile,  reaksiyona girmeyen monomeri uzaklaştırmak için ise etil asetat ile 

yıkandı. Elde edilen ürün etüvde 80 
º
C’de kurutuldu ve tartıldı.  

 

 

Şekil 3.8 Organik ortamda gerçekleştirilen P(3-DBAF)’ın sentezi 

3.2.3.3 P(4-DBAF)’ın sentezi 

P(4-DBAF), 4-DBAF’ün oksidatif polikondenzasyon reaksiyonu ile sulu bazik ortama 

ek olarak organik ortamda da sentezlendi ve polimerizasyon için en uygun çözücü THF, 

yükseltgen ise NaOCl olarak belirlendi (Çizelge 4.19). Çeşitli başlangıç monomer ve 

yükseltgen derişimlerinde yapılan deneyler sonucunda polimer verimi açısından en 

uygun şartlarda deneylere devam edildi.  0,5 mmol (0,1195 g) 4-DBAF, 30 ml THF’de 

çözüldü. Reaksiyon,  geri soğutucu, termometre ve damlatma hunisi takılı 50 mL’lik üç 

boyunlu balonda gerçekleştirildi. Çözünme tamamlanıp, reaksiyon sıcaklığına 

ulaşıldıktan sonra 5 mmol NaOCl 20 dk boyunca damla damla ilave edildi. 

Reaksiyonlar çeşitli polimerizasyon süre ve sıcaklıklarında gerçekleştirildi. Reaksiyon 

sona erdikten sonra polimer çözeltisinin çözücüsü evaporatörde uçuruldu. Elde edilen 

polimer 80 
o
C’de kurutuldu. Polimer, mineral tuzları temizlemek amacıyla sıcak su 

(3x50 mL) ile,  reaksiyona girmeyen monomeri uzaklaştırmak için ise etil asetat ile 

yıkandı. Elde edilen ürün etüvde 80 
o
C’de kurutuldu ve tartıldı.  
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Şekil 3.9 Organik ortamda gerçekleştirilen P(4-DBAF)’ın sentezi 

3.2.4 Mikroorganizma kültürlerinin hazırlanması 

2-DBAF, 3-DBAF, 4-DBAF ve bunların sulu ortamda sentezlenen polimeri P(2-

DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın antimikrobiyal aktiviteleri, Sarcina lutea ATCC 

9341NA, Enterobacter aerogenes ATCC 13048,, Escherichia coli ATCC 39628, 

Enterococcus Feacalis ATCC 29212, Klebsiella pneumoniae, Bacillus subtilis ATCC 

6633, bakteri ve  Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae mantarlarına karşı 

incelendi. Organik ortamda sentezlenen polimerlerin antimikrobiyal aktiviteleri ise 

yukarıda sıralanan bakteri ve mantarlara ek olarak sırasıyla, Enterobacter cloacae, 

Acinetobacter baumannii ve Candida glabrata mkroorganizmalarına karşı da araştırıldı.  

Çalışma, agar kuyu difüzyon metodu kullanılarak gerçekleştirildi. Antimikrobiyal 

aktivitesi test edilecek maddelerin DMSO’da iki farklı derişimde (100 μg/mL, 200 

μg/mL) çözeltileri hazırlandı. 6 mm çapındaki boş steril antibiyotik disklere (Schleicher 

& Shüll No: 2668, Almanya) hazırlanan çözeltilerden 25 μL emdirildi. Çözücü kontrolü 

için boş DMSO emdirilmiş diskler, karşılaştırma için ise Chloramphenicol (30µg), 

Nystatin (30 μg) standart antibiyotik diskleri kullanıldı. 

  

Test için kullanılan bakteri suşları Mueller-Hinton agara aşılanarak 36±0,1°C’de, 

mantar suşları ise Sabouraud Dextrose agara aşılanarak 30±0,1°C’de 24 saat süreyle 

inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrası sterilize edilen besiyer sıcaklığı 45 
°
C’ye 

soğuduğunda bakteri ve mantar suşları standart inokulumler ile sırasıyla 10
8
 cfu mL

-1
 ve 

10
6
 cfu mL

-1 
olacak şekilde aşılandı. Hazırlanan karışım yavaşça karıştırılarak sterilize 

edilmiş petri kaplarına döküldü. Katılaşan agar üzerine test edilecek monomer ve 

polimerlerin DMSO’da hazılanan çözeltileri emdirilmiş diskler, steril mantar tıpa 
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yardımıyla 6 mm çapında aralarında 2 cm kalacak şekilde yüklendi. Hazırlanan petri 

kapları 4 °C’de 2 saat bekletildikten sonra bakteri aşılananlar 36±0,1°C’de, mantar 

aşılananlar ise 30±0,1 °C’de 24 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrası disklerin 

etrafını çevreleyen inhibisyon çapı mm olarak ölçüldü. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1 Sulu Bazik Ortamda Sentezlenen Azometin Grubu İçeren Polifenollere Ait 

       Analizler 

4.1.1 Polimer verimi üzerine polimerizasyon koşullarının etkisi 

Çalışma kapsamında, sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-

DBAF)’ın, verimi üzerine yükseltgen türü ve derişimi, monomer derşimi, 

polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkileri araştırılmış ve her bir polimer için polimer 

verimi ve mol kütlesi açısından en uygun koşulları belirlenmiştir. Bu koşullar 

belirlenirken, sadece incelenen parametre değiştirilmiş, diğer parametreler ise sabit 

tutulmuştur. Polimerizasyon verimi için en uygun polimerizasyon süre ve sıcaklığı 

belirlenmeden önce, yükseltgen türü, yükseltgen ve monomer derişiminin polimer 

verimi üzerine etkisinin incelendiği deneyler, literatürde polimer veriminin genel olarak 

yüksek olduğunun belirlendiği 80
 o

C ve 6 saatte gerçekleştirilmiştir [Yılmaz Baran vd. 

2015]. 

4.1.1.1 Polimer verimi üzerine yükseltgen türü ve derişiminin etkisi 

Literatürde yükseltgen türünün polimer verimi üzerinde etkili olduğu rapor edilmiştir 

(Erdem vd. 2004, Kaya ve Gül 2004a, Yılmaz Baran vd. 2015). Bu yüzden, 2-DBAF, 3-

DBAF ve 4-DBAF’ın oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları, sulu bazik ortamda 

NaOCl, H2O2 ve O2 yükseltgenleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve en yüksek polimer 

veriminin elde edildiği yükseltgen belirlenmiştir. Sulu bazik ortamda Schiff bazlarının 

çözünmesiyle oluşan çözeltilerin sarı rengi, yükseltgen ilave edildiği anda kahverengiye 

dönmüştür. P(2-DBAF) ve P(3-DBAF) polimerleri, monomerlerinin başlangıç 

derişimleri baz derişimine eşit ve 0,1 mol/L olarak alınmasıyla hazırlanan karışıma 

yükseltgenin ilavesinden sonra polimerizasyonlar 80
 o

C de ve 6 saat süreyle 

gerçekleştirilmiştir. Yükseltgen olarak O2 kullanıldığında ise 0,5 L/h akış hızında O2 
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reaksiyon ortamından, reaksiyon süresince geçirilmiştir.  P(4-DBAF) polimeri ise 4-

DBAF monomerinin çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle 2-DBAF ve 3-DBAF 

monomerlerine göre daha yüksek derişimdeki KOH çözeltisinde (1,0 M) çözülebilmiş 

ve aynı sıcaklık ve süre koşullarında (80
 o

C, 6 saat) sentezlenmiştir. Poliazometinler 

sentezlenirken monomerlerinde karşılaşılan çözünürlük problemi literatürde birçok 

çalışmada rapor edilmiştir (Kausar vd. 2010).  

NaOCl, H2O2 ve O2 yükseltgenleri kullanılarak sentezlenen polimer verimleri çizelge 

4.1’de verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi sulu bazik ortamda sentezlenen tüm 

polimerler için en yüksek polimer verimleri P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF) 

için sırasıyla % 37,2; % 20,1 ve % 35,4 olarak NaOCl yükseltgeni ile elde edilmiştir. 

Sentezlenen tüm polimerler için en yüksek verim NaOCl yükseltgeni ile elde 

edildiğinden sonraki deneylere bu yükseltgen ile devam edilmiştir.  

 

Çizelge 4.1 Sulu bazik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın 

verim ve mol kütlesi üzerine yükseltgen türünün etkisi 

Polimer Yükseltgen 
Verim 

(%) 
Mw Mn HI 

P(2-DBAF) 

 

NaOCl 37,2 90798 22870 3,97 

H2O2 4,9 62267 22195 2,80 

O2 9,4 59646 24512 2,43 

P(3-DBAF) 

 

NaOCl 20,1 39298 16168 2,43 

H2O2 16,4 24195 4619 5,23 

O2 14,8 31796 15448 2,06 

P(4-DBAF) 

 

NaOCl 35,4 54393 19661 2,77 

H2O2 16,1 27602 12396 2,22 

O2 16,8 17405 12172 1,43 

[2-DBAF]0=[3-DBAF]0=[KOH]0=[NaOCl]0=[H2O2]0= 0,1 mol/L, O2 =0,5 L/h; 

[4-DBAF]0= [NaOCl]0=[H2O2]0=0,67 mol/L, [KOH]0= 1,0 mol/L, O2 =0,5 L/h 
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Sulu bazik ortamda sentezlenen tüm polimerler için yükseltgen derişiminin polimer 

verimi üzerine etkisi de incelenmiş ve polimer verimlerinin NaOCl derişimi ile değiştiği 

gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF) için sırasıyla 

şekil 4.1-4.3’de verilmiştir.  

P(2-DBAF)’ın verimi üzerine NaOCl derişiminin etksini gösteren şekil 4.1’den,  

polimer veriminin 0,1 mol/L NaOCl derişmine kadar artarak % 37,2 değerine ulaştığı, 

0,1-0,2 mol/L derişim aralığında verimin değişmediği ve derişim 0,25 mol/L’e 

arttırıldığında ise polimer veriminin % 28,2 değerine düştüğü gözlenmiştir. Yüksek 

yükseltgen derişimlerinde verimde gözlenen bu düşüş, polimerin degradasyona 

uğramasıyla açıklanabilir. Degradasyon sonrası polimerizasyon ortamında oluşan küçük 

zincirlerin, polimerin yıkanması esnasında çözünerek ortamdan uzaklaşmasıyla polimer 

veriminin düştüğü söylenebilir.   Polimer veriminin belli bir yükseltgen derişimine 

kadar artıp daha sonra yükseltgen derişiminin artması ile azalması literatürde de 

gözlenen bir durumdur (Kaya ve Koça 2004b). Böylece elde edilen verilerin literatür ile 

uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, en yüksek P(2-DBAF) veriminin elde 

edildiği en düşük NaOCl derişimi 0,1 mol/L olduğundan, P(2-DBAF) sentez 

koşullarının incelendiği sonraki deneylere, bu yükseltgen derişimi kullanılarak devam 

edilmiştir. 
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Şekil 4.1 Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın verimi üzerine NaOCl derişiminin 

etkisi 

( [2-DBAF]0=[ KOH] 0=0,1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC, süre: 6 saat) 

 

P(3-DBAF)’ın verimi üzerine NaOCl derişiminin etkisi 0,05-0,3 M aralığında 

incelendiğinde (Şekil 4.2),  polimer veriminin 0,1 mol/L NaOCl derişimine kadar 

artarak % 23,1 değerine ulaştığı ve NaOCl derişimi arttırıldıkça, polimer veriminin 

artmadığı, yaklaşık olarak sabit kaldığı gözlenmiştir. Benzer sonuçlar Demir ve 

arkadaşlarının 2008 yılında yaptığı çalışmada da elde edilmiş ve belli bir yükseltgen 

derişimine kadar polimer veriminin arttığı, sonrasında ise sabit kaldığı gözlenmiştir. 

Sonuç olarak, en yüksek polimer veriminin elde edildiği 0,1 mol/L NaOCl derişimi, 

daha sonraki P(3-DBAF) sentezi çalışmalarında kullanılmıştır. 
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Şekil 4.2 Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın verimi üzerine NaOCl derişiminin 

etkisi 

( [3-DBAF]0=[ KOH] 0=0,1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC, süre: 6 saat) 

 

Şekil 4.3’deki P(4-DBAF)’ın verimi üzerine NaOCl derişiminin etksini gösteren grafik 

incelendiğinde ise, polimer veriminin 0,066 mol/L NaOCl derişimine kadar arttığı bu 

derişimden sonra ise hızlı bir şekilde düştüğü görülmektedir. 0,033 mol/L NaOCl 

derişiminde % 14,3 verim elde edilirken, derişim 0,066 mol/L değerine arttırıldığında 

verim  % 35,4 değerine ulaşmış, NaOCl derişimi 0,10; 0,13 ve 0,20 mol/L değerlerine 

arttırıldığında ise sırasıyla verimin % 18,1; 12,2 ve 9,6 değerlerine düştüğü 

gözlenmiştir. Belli bir yükseltgen derimine ulaşıldıktan sonra yükseltgen derişiminin 

arttırılmasıyla polimer veriminin düşmesi literatürde de karşılaşılan bir sonuç olup 

(Kaya vd. 2004b), polimerin degradasyonuyla açıklanabilir. Polimer zincirlerinin 

degradasyona uğramasıyla oluşan küçük zincirlerin, polimerin yıkanması sırasında 

çözünerek ortamdan uzaklaşması sonucu polimer veriminin düştüğü söylenebilir. 

Böylece, en yüksek polimer verimi 0,066 mol/L NaOCl derişimi ile elde edildiğinden 

daha sonraki deneylere bu yükseltgen derişimi ile devam edilmiştir. 
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Şekil 4.3  Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın verimi üzerine NaOCl derişiminin 

                 etkisi 

( [4-DBAF]0= 0,066 mol/L, [ KOH] 0=1,0 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC süre: 6 saat) 

 

Sonuç olarak, sulu bazik ortamda sentezlenen tüm polimerler için NaOCl derişiminin 

değişimi ile elde edilen en yüksek polimer verimleri kıyaslandığında ise, sıralamanın 

P(2-DBAF) >P(4-DBAF)> P(3-DBAF) olduğu görülmektedir.  

4.1.1.2 Polimer verimi üzerine monomer derişiminin etkisi 

P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın verimi üzerine monomer derişiminin 

etkisinin incelendiği deneylerde literatür ile uyumlu olarak monomer derişiminin 

değişmesi ile polimer verimininin de değiştiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar P(2-

DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF) için sırasıyla şekil 4.4-4.6’da verilmiştir.  
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P(2-DBAF)’ın verimi üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisini veren şekil 4.4 

incelendiğinde,  polimer veriminin 0,1 mol/L başlangıç monomer derişimine kadar 

hızlıca arttığı bu derişimden sonra ise verimde dikkate değer bir artış gözlenmediği 

görülmektedir. 0,05 mol/L başlangıç derişiminde % 20,2 polimer verimi elde edilirken, 

başlangıç monomer derişimi 0,1 mol/L’ye arttırıldığında verimin % 37,2’ye yükseldiği, 

daha yüsek derişimlerde ise önemli bir değişiklik göstermediği belirlenmiş ve 0,2 

mol/L’de en yüksek % 41,4 polimer verimine ulaşılmıştır. 0,1 mol/L başlangıç 

derişiminden sonra polimer veriminde dikkate değer bir değişim gözlenmediğinden 

bundan sonraki deneylere bu monomer derişimi ile devam edilmiştir. 

 

Şekil 4.4 Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF) verimi üzerine monomer derişiminin 

                etkisi 

 ([ NaOCl]0= [ KOH]0=0,1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC süre: 6 saat) 

 

P(3-DBAF)’ın verimi üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisini veren şekil 4.5 

incelendiğinde ise, 0,05 mol/L başlangıç derişiminde % 15,6 polimer verimi elde 

edilirken, başlangıç monomer derişimi iki katına 0,1 mol/L’ye çıkarıldığında verimin % 
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20,1’ye yükseldiği, derişim 0,15 ve 0,2 mol/L’ye arttırıldığında ise polimer veriminin 

sırasıyla % 21,4 ve % 22,7 değerlerine ulaştığı gözlenmiştir. 0,1 mol/L başlangıç 

monomer derişiminden sonra polimer veriminde önemli ölçüde bir artış 

gözlenmediğinden daha sonraki deneylere 0,1 mol/L başlangıç monomer derişimiyle 

devam edilmiştir. 

 

Şekil 4.5 Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF) verimi üzerine monomer derişiminin 

etkisi 

 ([NaOCl]0= [KOH]0=0,1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC, süre: 6 saat) 

 

P(4-DBAF)’ın verimi üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisi çalışılırken P(4-

DBAF)’ın çözünürlüğünün düşük olmasından dolayı, sabit tutulan KOH derişiminde (1 

mol/L) 0,066 mol/L’den yüksek derişimde çözeltisi hazırlanamamıştır. Bu nedenle 

incelenen monomer derişim aralığı 0,1 mol/L’den düşük olan 0,016-0,066 mol/L olarak 

seçilmiştir. P(4-DBAF)’ın verimi üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisini veren 

şekil 4.6’da polimer veriminin başlangıç monomer derişiminin artmasıyla arttığı, en 
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yüksek polimer veriminin 0,066 mol/L’ de elde edildiği gözlenmiştir. Buna göre, 

deneylere 0,066 mol/L başlangıç monomer derişimi ile devam edilmiştir. 

Sonuç olarak, sulu bazik ortamda sentezlenen tüm polimerler için monomer derişiminin 

değişimi ile elde edilen en yüksek polimer verimleri kıyaslandığında, sıralamanın P(2-

DBAF) >P(4-DBAF)> P(3-DBAF) olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 4.6 Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF) verimi üzerine monomer derişiminin 

                etkisi  

([NaOCl]0=0,066 mol/L, [ KOH]0=1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC süre: 6 saat) 

4.1.1.3 Polimer verimi üzerine polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkisi 

Sulu bazik ortamda NaOCl yükseltgeni kullanılarak sentezlenen P(2-DBAF), P(3-

DBAF) ve P(4-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon süresi ve sıcaklığının etkileri 

incelenmiş ve elde edilen sonuçlar şekil 4.7-4.9’da verilmiştir. Deneyler en yüksek 
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polimer verimlerinin elde edildiği NaOCl ve başlangıç monomer derişimlerinde 

gerçekleştirilmiştir.  

2-DBAF’ın NaOCl yükseltgeni kullanılarak çeşitli süre ve sıcaklıklarda 

polimerizasyonu sonucunda sentezlenen polimerlerin verimleri şekil 4.7’de verilmiş ve 

polimer veriminin polimerizasyon süresi ve sıcaklığı ile değiştiği gözlenmiştir. Polimer 

veriminin bütün sıcaklıklarda belli bir polimerizasyon süresi sonuna kadar arttığı 

sonrasında ise polimerizasyona devam edildiği halde verimin artmadığı gözlenmiştir. 

P(2-DBAF) için % 37,2 olarak belirlenen en yüksek polimer verimine, 80 
o
C sıcaklıkta 

6 saat polimerizasyon süresi sonunda ulaşılmıştır. 80
 o

C’de 3 saate kadar hızlıca artan 

polimer veriminin 3 saat polimerizasyon süresi sonunda % 34,6’ya ulaştığı ve bu 

polimerizasyon süresinden sonra polimer veriminde çok önemli bir artış gözlenmediği 

belirlenmiştir. 90 
º
C’de ise, polimer veriminin (% 19,5) 2 saate kadar arttığı, bu 

polimerizasyon süresinden sonra ise polimer veriminde önemli bir değişiklik olmadığı 

görülmektedir. 70 
o
C sıcaklıkta ise polimer veriminin dengeye ulaştığı polimerizasyon 

süresinin 4 saat olduğu ve bu süre sonunda % 21,7 verim elde edildiği belirlenmiştir.  

Tüm sıcaklıklar için ilk iki saat polimerizasyon süresi sonunda elde edilen polimer 

verimleri karşılaştırıldığında sıralamanın 90
 o

C >80
 o

C >70 
o
C olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, şekil incelendiğinde, polimerizasyonun ilk iki saatlik kısmında elde edilen 

eğrilerin eğimleri karşılaştırıldığında, sıcaklık arttıkça polimerizasyon hızının arttığı 

söylenebilir. Elde edilen bu sonuç literatür ile uyum içerisindedir (Demir vd. 2008).  
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Şekil 4.7 Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon süre 

                ve sıcaklığının etkisi 

 ( [2-DBAF]0=[ KOH] 0=[ NaOCl] 0=0,1 mol/L) 

 

3-DBAF’ın NaOCl yükseltgeni kullanılarak çeşitli süre ve sıcaklıklarda 

polimerizasyonu sonucunda sentezlenen polimerlerin verimleri şekil 4.8’de verilmiş ve 

polimer veriminin polimerizasyon süresi ve sıcaklığı ile değiştiği gözlenmiştir. P(3-

DBAF) için % 20,1 olarak belirlenen en yüksek polimer verimi, 90 
o
C’de 3 saat 

polimerizasyon süresi sonucunda elde edilmiştir. 70 
o
C’de % 14,3 olarak belirlenen en 

yüksek polimer veriminin elde edildiği ve aynı zamanda polimer veriminin dengeye 

ulaştığı polimerizasyon süresinin 4 saat olduğu, sıcaklık 80 
o
C’ye çıkarıldığında ise 

polimer veriminin 3 saate kadar arttığı % 19,7 değerine ulaştıktan sonra da polimer 

veriminde dikkate değer bir artış gözlenmediği belirlenmiştir. 90 
o
C’de ise en yüksek 

polimer veriminin elde edildiği 3 saat polimerizasyon süresinden sonra diğer 

sıcaklıkların aksine polimer veriminde dengeye ulaşma gözlenmemiş, polimerizasyon 
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süresi arttıkça polimer verimi düşmüştür. Bu durum literatürde de yüksek sıcaklıkta 

karşılaşılan bir durum olup (Kaya vd. 2003, Kaya 2004, Kaya vd. 2005, Kaya vd. 2009), 

polimerin degradasyona uğramasından kaynaklanmaktadır. Degradasyon sonrası 

polimerizasyon ortamında oluşan kısa zincirlerin, polimerin yıkanması aşamasında 

çözünerek uzaklaşmasıyla açıklanabilir.  Ayrıca, 3 saat polimerizasyon süresi sonuna 

kadar polimerizasyon sıcaklığı arttıkça polimerizasyon hızının ve polimer veriminin de 

arttığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlar literatür ile uyum içeresindedir (Demir vd. 

2006, Demir vd. 2008). 

 

Şekil 4.8  Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon süre 

ve sıcaklığının etkisi 

 ( [3-DBAF]0=[ KOH] 0=[ NaOCl] 0=0,1 mol/L)  

 

4-DBAF’ın sulu bazik ortamda NaOCl yükseltgeni kullanılarak çeşitli süre ve 

sıcaklıklarda gerçekleştirilen oksidatif polimerizasyonu sonucunda sentezlenen 

polimerlerin verimleri şekil 4.9’da verilmiştir. Şekil incelendiğinde, polimer veriminin 

70 
o
C ve 80 

o
C’de 4 saate kadar arttığı ve bu polimerizasyon süresi sonunda dengeye 
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ulaştığı gözlenmiştir. P(4-DBAF) için 70 
o
C ve 80 

o
C’de sırasıyla % 21,2 ve % 34,8 

olarak belirlenen en yüksek polimer verimlerine de, 4 saat polimerizasyon süresi 

sonucunda ulaşılmıştır. Ayrıca 80 
o
C’de % 34,8 olarak belirlenen en yüksek polimer 

verimi P(4-DBAF) için elde edilen en yüksek verimidir. 90 
o
C’de ise polimer veriminin 

3 saate kadar arttığı, % 32,4 olarak belirlenen en yüksek polimer veriminin elde edildiği 

3 saat polimerizasyon süresinden sonra ise polimerizasyon süresi arttıkça polimer 

veriminin azaldığı belirlenmiştir. Bu durum yüksek sıcaklıkta polimerin degradasyona 

uğramasından kaynaklanmaktadır. Degradasyon sonrası polimerizasyon ortamında 

oluşan kısa zincirlerin, polimerin yıkanması aşamasında çözünerek uzaklaşmasıyla 

açıklanabilir.  Ayrıca, bütün sıcaklıklar için 3 saate kadar, polimerizasyon sıcaklığı 

arttıkça polimerizasyon hızının ve polimer veriminin arttığı bu durumun da literatür ile 

uyumlu olduğu belirlenmiştir (Demir vd. 2006, Demir vd. 2008). 

 

Şekil 4.9 Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon süre 

                ve sıcaklığının etkisi 

 ( [4-DBAF]0= [ NaOCl] 0=0,066mol/L, [ KOH] 0=1,0 mol/L) 
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4.1.2 Polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon koşullarının etkisi 

Sulu bazik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF), ve P(4-DBAF)’ın mol kütlesi 

dağımı GPC analizi ile belirlenmiş ve işlem 40 ºC sıcaklıkta, DMF çözücüsü ile, 0,5 

mL/dk akış hızı seçilerek gerçekleştirilmiştir. Polimerlerin sayıca ortalama mol kütlesi 

(Mn), kütlece ortalama mol kütlesi (Mw) ve heterojenlik indisi (HI) değerleri polistiren 

standart kalibrasyon eğrisinden yararlanarak hesaplanmıştır.   P(2-DBAF), P(3-DBAF), 

ve P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımının, yükseltgen türü, yükseltgen derişimi, 

monomer derişimi, polimerizasyon süre ve sıcaklığı ile nasıl değiştiği araştırılmış ve 

elde edilen sonuçlar çizelge 4.2-4.10 arasında verilen çizelgelerde sunulmuştur.  

4.1.2.1 Polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine yükseltgen türünün etkisi 

Polimerlerin mol kütlesi dağılımının yükseltgen türü ile değişim gösterdiği 

bilindiğinden, (Demir vd. 2006, Kaya ve Bilici 2006a, Yılmaz Baran vd. 2015)) sulu 

bazik ortamda sentezlenen polimerlerin polimerizasyonunda kullanılan yükseltgen 

türünün mol kütlesi üzerine etkileri araştırılmış ve sonuçlar çizelge 4.1’de verilmiştir.  

Çizelge incelendiğinde, P(2-DBAF)’ın mol kütlesi değerlerinin yüksekltgen türü ile çok 

değişmediği sonucuna varılabilir. Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, NaOCl varlığında 

90798, 22870 g/mol ve 3,9; H2O2 varlığında 62267, 22195 g/mol ve 2,8; O2 varlığında 

ise 59646, 24512 g/mol ve 2,4 olarak ölçülmüştür. Yükseltgen türü ile Mn değerlerinde 

çok önemli bir değişme olmadığı, Mw değerlerinin farklılık gösterdiği görülmektedir.  

En yüksek Mw ve HI değerleri ise NaOCl yükseltgeni ile elde edilmiştir. Buradan yola 

çıkılarak, NaOCl yükseltgeni kullanılarak elde edilen polimer moleküllerinin mol 

kütlesinin daha geniş dağılımlı olduğu ve farklı boyda zincirler içerdiği sonucuna 

varılabilir. NaOCl, H2O2 ve O2 yükseltgeni kullanılarak sentezlenen P(2-DBAF) için 

elde edilen mol kütlesi değerleri birbirine çok yakın olmasına rağmen, en yüksek verim 

NaOCl yükseltgeni ile elde edildiğinden (% 37,2 ) deneylere NaOCl yükseltgeni 

kullanılarak devam edilmiştir.  
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P(3-DBAF)’ın mol kütlesi değerlerinin ise yükseltgen yürü ile belirgin olarak değiştiği 

çizelge 4.1’den görülmektedir. Farklı yükseltgenler varlığında sentezlenen P(3-

DBAF)’ın Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, NaOCl varlığında 39298, 16168 g/mol ve 

2,4; H2O2 varlığında 24195, 4619 g/mol ve 5,2; O2 varlığında ise 31796, 15448 g/mol ve 

2,1 olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan en düşük mol kütlesinin H2O2 

yükseltgeni varlığında, en yüksek mol kütlesi değerlerinin ise NaOCl yükseltgeni 

varlığında elde edildiği, sonuçların literatürle uyum içerisinde olduğu belirlenmiştir 

(Kaya vd. 2009c, Yılmaz Baran vd. 2015).  Elde sonuçlardan, en yüksek mol kütlesi ve 

polimer verimi (% 20,1) NaOCl yükseltgeni varlığında elde edildiğinden, deneylere 

NaOCl yükseltgeni kullanılarak devam edilmiştir. 

P(4-DBAF)’ın mol kütlesi değerlerinin yükseltgen türü ile değişimi çizelge 4.1’de 

verilmiştir. Farklı yükseltgenler varlığında sentezlenen P(4-DBAF)’ın toplam ortalama 

mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla, NaOCl varlığında, 54393, 19661 g/mol ve 

2,7; H2O2 varlığında 27602, 12396 g/mol ve 2,2; O2 varlığında ise 17405, 12172 g/mol 

ve 1,4 olarak elde edilmiştir. GPC analizi sonucunda, H2O2 ile sentezlenen P(4-

DBAF)’ın tek fraksiyondan, NaOCl yükseltgeni kullanılarak sentezlenen P(4-DBAF)’ın 

ise üç farklı fraksiyondan oluştuğu belirlenmiş, çizelgede mol kütlesi dağılımları 

verilmiştir. NaOCl varlığında sentezlenen P(4-DBAF)’ın Mw, Mn ve HI değerleri 

sırasıyla I. fraksiyon için 126295, 92423 g/mol ve 1,3; II. fraksiyon için 30454, 28264 

g/mol ve 1,07 ve en düşük mol kütleli fraksiyon için 10910, 10106 g/mol ve 1,07 olarak 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, en düşük mol kütleli polimerin O2 yükseltgeni 

ile, en yüksek mol kütleli polimerin ise NaOCl yükseltgeni ile sentezlendiği ve 

sonuçların literatür ile uyumlu olduğu belirlenmiştir (Yılmaz Baran vd. 2015). Elde 

sonuçlardan, en yüksek mol kütlesi ve polimer verimi (% 35,4) NaOCl yükseltgeni 

varlığında elde edildiğinden, deneylere NaOCl yükseltgeni kullanılarak devam 

edilmiştir. 
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4.1.2.2 Polimerlerin mol kütlesi üzerine yükseltgen derişiminin etkisi 

Sulu bazik ortamda en yüksek verimin elde edildiği NaOCl yükseltgeni kullanılarak 

sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine 

NaOCl derişiminin etkileri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar sırasıyla çizelge 4.2- 

4.4’de verilmiştir.  

P(2-DBAF)’ın mol kütlesi değerleri üzerine NaOCl derişiminin etkisini gösteren çizelge 

4.2 incelendiğinde, yükseltgen derişimin artmasıyla mol kütlesi değerlerinin azaldığı 

görülmektedir. 0,1 mol/L yükseltgen derişiminde sentezlenen P(2-DBAF)’ın Mw, Mn ve 

HI değerleri sırasıyla, 90798, 22870 g/mol ve 3,9 iken yükseltgen derişimi 0,15 

mol/L’ye çıkarıldığında aynı değerlerin 38174,  16088 g/mol ve 2,4’e düştüğü 

görülmüştür. Yükseltgen derişimi 0,3 mol/L’ye kadar arttırılmaya devam edildiğinde ise 

Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, 30571, 14163 g/mol ve 2,1’e kadar düştüğü 

gözlenmiştir. 0,1-0,15 mol/L derişim aralığında mol kütlesi değerlerinde çok hızlı bir 

düşüş görülürken, derişim arttırılmaya devam edildiğinde düşüş yavaşlamıştır. 

Yükseltgen derişiminin arttırılmasıyla polimerin mol kütlesi değerlerinde gözlenen bu 

düşüş literatürde de bildirilmiş olup (Kaya vd. 2004b), NaOCl derişimi arttıkça 

polimerin degradasyona uğramasıyla açıklanabilir.  

Çizelge 4.2 Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF),’ın mol kütlesi dağılımı üzerine 

yükseltgen derişiminin etkisi 

( [2-DBAF]0=[ KOH] 0=0,1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC, süre: 6 saat) 

 

NaOCl 

derişimi 

(mol/L) 

Mw Mn HI 

0,1 90798 22870 3,97 

0,15 38174 16088 2,37 

0,2 36837 15060 2,41 

0,3 30571 14163 2,17 
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P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine NaOCl derişiminin etkisini gösteren  çizelge 

4.3 incelendiğinde, 0,1-0,3 mol/L aralığında alınan mol kütlesi ölçümlerinden 

yükseltgen derişiminin artmasıyla mol kütlesi değerlerinin azaldığı görülmektedir. 0,1 

mol/L NaOCl varlığında sentezlenen P(3-DBAF)’ın Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, 

39298, 16168 g/mol ve 2,4 iken yükseltgen derişimi 0,15 mol/L’ye çıkarıldığında aynı 

değerler 31164, 12906 g/mol ve 2,4 olarak ölçülmüştür. Yükseltgen derişimi 

arttırılmaya devam edildiğinde ise 0,3 mol/L için Mw, Mn ve HI değerlerinin 25352, 

11208 g/mol ve 2,2’ye kadar düştüğü belirlenmiştir. 0,1-0,15 mol/L derişim aralığında 

mol kütlesi düşüşünün çok hızlı olduğu, derişim arttırılmaya devam edildiğinde ise 

yavaşladığı görülmektedir. Polimerin mol kütlesi değerlerinde gözlenen bu düşüş 

literatürde de vurgulanmakta olup (Kaya vd. 2004b), yükseltgen derişiminin 

arttırılmasıyla polimerin degradasyona uğramasıyla açıklanabilir.  

 

Çizelge 4.3 Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın mol kütlesi üzerine yükseltgen 

derişiminin etkisi 

( [3-DBAF]0=[ KOH] 0=0,1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC, süre: 6 saat) 

P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine NaOCl derişiminin etkisini gösteren çizelge 

4.4 incelendiğinde, 0,066 mol/L NaOCl derişimi için polimer üç farklı fraksiyondan 

oluşurken, yükseltgen derişimi arttırıldığında iki farklı fraksiyondan oluştuğu 

belirlenmiştir. 0,066-0,166 mol/L aralığında alınan mol kütlesi ölçümlerinden 

yükseltgen derişiminin arttırılmasıyla tüm fraksiyon türleri ve toplam ortalama mol 

kütlesi için mol kütlesi değerlerinin düştüğü görülmektedir. 0,066 mol/L NaOCl 

varlığında sentezlenen P(4-DBAF)’ın toplam ortalama mol lütlesi değerleri Mw, Mn ve 

HI sırasıyla, 54393, 19661 g/mol ve 2,76 iken yükseltgen derişimi 0,166 mol/L’ye 

çıkarıldığında ise aynı değerler 32376, 11672 g/mol ve 2,77 olarak ölçülmüştür. 

NaOCl 

derişimi 

(mol/L) 

Mw Mn HI 

0,1 39298 16168 2,4 

0,15 31164 12906 2,4 

0,2 30213 11624 2,6 

0,3 25352 11208 2,2 
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Yükseltgen derişimi arttırılmaya devam edilip polimerizasyon ortamına 0,200 mol/L 

NaOCl eklendiğinde kahverengi polimer çözeltisinin bir anda sarı renge döndüğü ve 

sarı renkli madde çöktüğü gözlenmiştir. Bu durum, yükseltgen derişimi arttıkça 

polimerin degradasyona uğradığını ve yükseltgen derişimi belli bir derişime 

çıkarıldığında ise monomere geri dönüşümün gerçekleştiğinin kanıtıdır.
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Çizelge 4.4 Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın mol kütlesi üzerine yükseltgen derişiminin etkisi 

( [4-DBAF]0= 0,066 mol/L, [ KOH] 0=1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC, süre: 6 saat)

NaOCl 

derişimi 

(mol/L) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Fraksiyon III Toplam 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

0,066 126295 92423 1,36 32,2 30454 28264 1,07 30,5 10910 10106 1,07 36,9 54393 19661 2,76 

0,100 162674 87869 1,85 21,8 - - - - 13918 10903 1,27 78,2 46346 14651 3,88 

0,134 72401 32739 2,21 43,3 - - - - 9295 8762 1,06 56,7 36620 13837 2,64 

0,166 36572 14671 2,49 86,4 - - - - 5708 5680 1,0 13,6 32376 11672 2,77 

6
1

 

 



62 

 

4.1.2.3 Polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine başlangıç monomer derişiminin 

             etkisi 

Sulu bazik ortamda NaOCl yükseltgeni kullanılarak sentezlenen P(2-DBAF), P(3-

DBAF) ve P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine monomer derişiminin etkileri 

incelenmiş ve elde edilen sonuçlar sırasıyla çizelge 4.5-4.7’de verilmiştir.  

P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisini 

gösteren çizelge 4.5 incelendiğinde, monomer derişimi arttıkça polimer mol kütlesinin 

azaldığı görülmektedir. 2-DBAF’ın 0,05 mol/L başlangıç monomer derişimi 

kullanılarak sulu ortamda sentezlenen polimeri için Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla 

140733, 25236 g/mol ve 5,5 iken, derişim 0,1 mol/L’ye çıkarıldığında aynı değerlerin 

90798, 22870 g/mol ve 3,9’a düştüğü belirlenmiştir. Başlangıç monomer derişimi 

arttırılmaya devam edildiğinde mol kütlesindeki düşüş devam etmiş ve 0,2 mol/L’ye 

gelindiğinde ise Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla 35439, 12586 g/mol ve 2,8 olarak 

ölçülmüştür. Böylece, 0,05 mol/L’den 0,2 mol/L’ye arttırılan başlangıç monomer 

derişimi ile beraber Mw değeri üçte birine düşerken, Mn değeri ise yarı yarıya 

azalmıştır. Bu durum monomer derişimi arttıkça, küçük kalan polimer zincirlerinin 

birleşerek daha büyük polimer zinciri oluşturması için yükseltgen derişiminin 

yetmemesi ve zincirlerin kısa kalmasıyla açıklanabilir. Benzer durumlarla literatürde de 

karşılaşılmış ve sonuçların literatürle uyumlu olduğu belirlenmiştir (Wang ve Liu 2013). 

 

Çizelge 4.5 Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine 

başlangıç monomer derişiminin etkisi 

( [NaOCl]0=[ KOH] 0=0,1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC, süre: 6 saat) 

Başlangıç monomer 

derişimi 

(mol/L) 

Mw Mn HI 

0,05 140733 25236 5,5 

0,10 90798 22870 3,9 

0,15 56194 16633 3,3 

0,20 35439 12586 2,8 
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P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisini 

gösteren çizelge 4.6 incelendiğinde, polimer mol kütlesinin 0,1 mol/L başlangıç 

monomer derişimine kadar arttığı, bu derişimden sonra azaldığı görülmektedir. 3-

DBAF’ın 0,05 mol/L başlangıç monomer derişimi kullanılarak sentezlenen polimeri 

için Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla 26856, 13597 g/mol ve 1,9 olarak ölçülürken, 

derişim 0,1 mol/L’ye çıkarıldığında,  mol kütlesi değerlerinin de artarak sırasıyla,  

39298, 16168 g/mol ve 2,4’e ulaştığı görülmektedir. Derişim arttırılmaya devam 

edildiğinde, mol kütlesi değerlerinin düştüğü belirlenmiştir. 0,2 mol/L’ye kadar 

arttırıldığında ise Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla 30448, 13734 g/mol ve 2,2 olarak 

ölçülmüştür. Monomer derişiminin artmasıyla polimer mol kütlesinde gözlenen azalma, 

monomer derişimi arttıkça, küçük kalan polimer zincirlerinin birleşerek daha büyük 

polimer zinciri oluşturması için yükseltgen derişiminin yetmemesi ve zincirlerin kısa 

kalmasıyla açıklanabilir. Monomer derişiminin artmasıyla mol kütlesi değerlerinin 

düşmesi literatürde de karşılaşılaşılan bir durum olduğundan, sonuçların literatür ile 

uyumlu olduğu söylenebilir (Wang ve Liu 2013). 

 

Çizelge 4.6 Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine 

başlangıç monomer derişiminin etkisi 

( [NaOCl]0=[ KOH] 0=0,1 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC, süre: 6 saat) 

 

P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisini 

gösteren çizelge 4.7 incelendiğinde, 0,016 mol/L monomer derişiminde sentezlenen 

polimerin iki farklı fraksiyondan oluştuğu gözlenirken, diğer tüm denen başlangıç 

monomer derşimlerinde ise üç farklı fraksiyondan oluştuğu belirlenmiştir. 0,016-0,066 

mol/L aralığında alınan mol kütlesi ölçümlerinden başlangıç monomer derişiminin 

Başlangıç monomer 

derişimi 

(mol/L) 

Mw Mn HI 

0,05 26856 13597 1,9 

0,10 39298 16168 2,4 

0,15 38063 14573 2,6 

0,20 30448 13734 2,2 
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arttırılmasıyla yüksek mol kütleli fraksiyonun yüzdesinin arttığı düşük mol kütleli 

fraksiyonun yüzdesinin ise azalarak, toplam ortalama mol kütlesi değerlerinin arttığı 

görülmektedir. 0,016 mol/L başlangıç monomer derişiminde sentezlenen P(4-DBAF)’ın 

toplam ortalama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla, 15818, 3490 g/mol ve 

4,53 iken monomer derişimi 0,066 mol/L’ye çıkarıldığında ise aynı değerler 54393, 

19661 g/mol ve 2,76 olarak ölçülmüştür. Çizelgeden görüldüğü gibi, başlangıç 

monomer derişimi arttıkça P(4-DBAF)’ın toplam ortalama mol kütlesi değerlerinin 

arttığı belirlenmiştir. Bu durum ise literatür ile uyumlu bir sonuçtur (Kaya 2010). 
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Çizelge 4.7 Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisi 

Başlangıç 

monomer 

derişimi 

(mol/L) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Fraksiyon II Toplam 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

0,016 81207 22535 3,60 17,1 - - - - 2331 1923 1,21 82,9 15818 3490 4,53 

0,033 178358 154548 1,15 8,0 57556 53690 1,07 15,1 11809 9488 1,01 76,8 32106 11855 2,71 

0,050 142386 114827 1,24 12,8 42393 39252 1,08 25,3 11378 9972 1,14 58,8 35641 13007 2,74 

0,066 126295 92423 1,36 32,2 30454 28264 1,07 30,5 10910 10106 1,07 36,9 54393 19661 2,76 

 ( [NaOCl]0= 0,066 mol/L, [ KOH] 0=1,0 mol/L, polimerizayon sıcaklığı: 80 ºC, süre: 6 saat)  
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4.1.2.4 Polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon süre ve 

            sıcaklığının etkisi 

Sulu bazik ortamda NaOCl yükseltgeni kullanılarak sentezlenen P(2-DBAF), P(3-

DBAF) ve P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımları üzerine polimerizasyon süre ve 

sıcaklığının etkileri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar sırasıyla çizelge 4.8-4.10’da 

verilmiştir. Polimerizasyonlar, en yüksek polimer verimlerinin elde edildiği yükseltgen 

ve başlangıç monomer derişimlerinde, 70 ºC, 80 ºC ve 90 ºC’de 6 saate kadar 

gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda, polimerlerin mol kütlesi dağılımları üzerinde 

polimerizasyon süre ve sıcaklıklarının etkili olduğu belirlenmiştir.  

P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerinde polimerizasyon süresi ve sıcaklığının 

etkisini gösteren çizelge 4.8 incelendiğinde, tüm sıcaklıklarda polimerizasyon süresi 

arttıkça mol kütlesi değerlerinin önce arttığı (Hyon vd. 1997), belli bir polimerizasyon 

süresinden sonra ise azaldığı görülmektedir. 70 ºC’de 15 dk polimerizasyon süresi 

sonucunda, ölçülen Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, 50008, 16154 g/mol ve 3,09 iken, 

polimerizasyon süresi 3 saate çıkarıldığında polimer mol kütlesi değerlerinin de artarak 

133873,  32454 g/mol ve 4,12’ye ulaştığı belirlenmiştir. 3 saat polimerizasyon 

süresinden sonra ise mol kütlesinin giderek azaldığı belirlenmiş ve 6 saat sonunda ise 

sırasıyla 95386, 19814 g/mol ve 4,8 değerlerine düşmüştür. 80 ºC’de ise, mol kütlesi 

değerlerinin 2 saate kadar arttığı, sonrasında ise giderek azaldığı çizelgeden 

görülmektedir. 15 dk polimerizasyon süresi sonucunda sentezlenen polimerin Mw, Mn 

ve HI değerleri sırasıyla, 76996, 21384 g/mol ve 3,63 iken, polimerizasyon süresi 2 

saate çıkarıldığında polimer mol kütlesi değerlerinin de artarak 196760,  45659 g/mol 

ve 4,3’e ulaştığı belirlenmiştir. 2 saat polimerizasyon süresinden sonra giderek azalan 

polimer mol kütlesi değerleri 6 saat sonunda ise 90798, 2287 g/mol ve 3,9 değerlerine 

düşmüştür. 90 ºC’de ise, polimerin mol kütlesi değerlerinin 1 saate kadar arttığı, 

sonrasında ise giderek azaldığı belirlenmiştir. İlk 15 dk sonunda GPC analizinden elde 

edilen Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, 118877, 23560 g/mol ve 5,0 iken, 1 saat 

sonunda artarak 131399, 28802 g/mol ve 4,56 değerlerine ulaşmıştır. 1 saat 

polimerizasyon süresinden sonra azalmaya başlayan mol kütlesi değerleri, 6 saatin 

sonunda 80814, 21748 g/mol ve 3,71’e düşmüştür.  
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İlk yarım saat içinde elde edilen veriler karşılaştırıldığında, polimerizasyon sıcaklığı 

arttıkça, polimer mol kütlesi değerlerinin de arttığı belirlenmiştir (Hyon vd. 1997, Kaya 

2010). Bütün sıcaklıklarda karşılaşılan, belli bir polimerizasyon süresinden sonra mol 

kütlesi değerlerinde gözlenen azalma ise sıcaklığa bağlı olarak polimerin degradasyona 

uğramasıyla açıklanabilir (Kaya vd. 2009). Ayrıca, sıcaklık arttıkça degradasyona geçiş 

hızının da arttığı çizelge 4.8’den görülmektedir. P(2-DBAF)’ın 70  ºC’de 3 saatte, 80  

ºC’de 2 saatte ve 90  ºC’de ise 1 saatte degradasyona uğramaya başladığı belirlenmiştir. 

En yüksek mol kütlesi değerine ise 80  ºC’de 2 saat polimerizasyon süresi sonunda 

ulaşılmıştır. 
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Çizelge 4.8 Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine 

polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkisi 

( [2-DBAF]0=[ KOH] 0=[ NaOCl] 0=0,1 mol/L)  

 

 

Sıcaklık  

(°C) 

Süre 

(saat) 
Mw Mn HI 

70  

0,25 50008 16154 3,09 

0,5 66991 19234 3,48 

1 135929 24312 5,59 

2 120940 25550 4,73 

3 133873 32454 4,12 

4 108811 20092 5,41 

6 95386 19814 4,81 

80  

0,25 76996 21384 3,60 

0,5 85390 23146 3,68 

1 118517 29232 4,05 

2 196760 45659 4,30 

3 126192 26712 4,72 

4 101919 23051 4,42 

6 90798 22870 3,97 

90 

0,25 118877 23560 5,04 

0,5 118710 26675 4,45 

1 131399 28802 4,56 

2 122453 27588 4,43 

3 101194 23263 4,35 

4 94145 21845 4,30 

6 80814 21748 3,71 
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P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon süresi ve sıcaklığının 

etkisini gösteren çizelge 4.9 incelendiğinde, 70 ºC, 80 ºC ve 90 ºC’de gerçekleştirilen 

deneyler sonucunda sentezlenen polimerlerin mol kütlesi değerlerininin belli bir 

polimerizasyon süresi sonuna kadar arttığı, sonrasında ise azalmaya başladığı 

görülmektedir. 70 ºC’de ilk 15 dk sonunda ölçülen Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, 

16552, 10470 g/mol ve 1,58 iken, aynı değerler 4 saatin sonuna kadar artarak 55601, 

18085 g/mol ve 3,07’ye ulaşmıştır. 4 saatten sonra ise azalmaya başlayan mol kütlesi 

değerleri 6 saatte sırasıyla, 3223, 13947 g/mol ve 2,31’e düşmüştür. 80 ºC’de ise, ilk 15 

dk sonunda elde edilen Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, 29541, 11472 g/mol ve 2,57 

iken, 4 saatin sonuna kadar artarak 63479, 20282 g/mol ve 3,12 değerlerine ulaşmıştır. 4 

saatten sonra ise azalarak 6 saatte sırasıyla, 3223, 13947 g/mol ve 2,31’e düşmüştür. 90 

ºC’de ise,  15 dk polimerizasyon süresi sonucunda sentezlenen polimerin mol kütlesi 

dağılımının Mw= 24871 g/mol, Mn= 12330 g/mol ve HI= 2,01 olduğu belirlenirken, mol 

kütlesi değerlerinin 2 saate kadar arttığı bu süre sonunda ise Mw= 62628 g/mol, Mn= 

20974 g/mol ve HI= 2,98 değerlerine ulaştığı görülmektedir. 2 saatten sonra azalmaya 

başlayan mol kütlesi değerleri ise 6 saat sonunda Mw= 29460 g/mol, Mn= 14118 g/mol 

ve HI= 2,08 değerlerine düşmüştür. 

 

İlk 2 saat içinde elde edilen veriler karşılaştırıldığında, polimerizasyon sıcaklığı ve 

süresi arttıkça polimer mol kütlesinin arttığı belirlenmiştir (Hyon vd. 1997, Kaya 2010). 

Bütün sıcaklıklarda, belli bir polimerizasyon süresinden sonra mol kütlesinde gözlenen 

azalma ise sıcaklığa bağlı olarak polimerin degradasyona uğramasıyla açıklanabilir 

(Kaya vd. 2009). Ayrıca, sıcaklık arttıkça degradasyona geçiş hızının da arttığı çizelge 

4.9’dan görülmektedir. P(3-DBAF)’ın 70 ºC ve 80 ºC’de 4 saatte, 90  ºC’de ise 2 saatte 

degradasyona uğramaya başlamıştır. En yüksek mol kütlesi değerine ise 80  ºC’de 4 saat 

polimerizasyon süresi sonunda ulaşılmış olup, bu değerlere 90  ºC’de ve 2 saatte 

sentezlenen polimerin mol kütlesi değerlerinin de çok yakın olduğu çizelgeden 

görülmektedir. 
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Çizelge 4.9 Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine 

polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkisi 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre 

(saat) 
Mw Mn HI 

70 

0,25 16552 10470 1,58 

0,5 24774 11959 2,07 

1 49876 12689 3,93 

2 42467 14467 2,93 

3 39463 15221 2,59 

4 55601 18085 3,07 

6 32232 13947 2,31 

80 

0,25 29541 11472 2,57 

0,5 31585 13417 2,35 

1 35061 14370 2,43 

2 45125 16820 2,68 

3 46626 18612 2,50 

4 63479 20282 3,12 

6 39298 16168 2,43 

90 

0,25 24871 12330 2,01 

0,5 37379 13415 2,78 

1 42585 18232 2,33 

2 62628 20974 2,98 

3 50763 18188 2,79 

4 43727 17357 2,51 

6 29460 14118 2,08 

( [3-DBAF]0=[ KOH] 0=[ NaOCl] 0=0,1 mol/L)  
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P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon süresi ve sıcaklığının 

etkisini gösteren çizelge 4.10 incelendiğinde, 70 ºC, 80 ºC ve 90 ºC’de 6 saate kadar 

gerçekleştirilen polimerizasyonlar sonucunda sentezlenen tüm polimerlerin farklı 

yüzdelerde 3 farklı fraksiyondan oluştuğu görülmektedir. Ayrıca, tüm sıcaklıklarda 

polimer mol kütlesi değerlerinin belli bir polimerizasyon süresine kadar arttığı, 

sonrasında ise azaldığı da çizelgeden belirlenenler arasındadır. 

70 ºC’de ilk 15 dk sonunda ölçülen üç fraksiyonun toplam ortalama mol kütlesi 

değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla 42771, 19113 g/mol ve 2,04 iken polimerizasyon 

süresi 1 saate çıkarıldığında aynı değerlerin 102173, 25447 g/mol ve 4,01’e ulaştığı 

görülmektedir. 1 saat polimerizasyon süresinden sonra mol kütlesi değerlerinin giderek 

düştüğü belirlenmiş ve 6 saat polimerizasyon süresi sonunda ise 37513, 12404 g/mol ve 

3,02 olarak ölçülmüştür. 80 ºC’de ise 15 dakika sonunda üç fraksiyonun toplam 

ortalama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla 69298, 24391 g/mol ve 2,84 

olarak ölçülmüştür. Aynı değerler 30 dk polimerizasyon süresi sonunda ise artarak 

86648, 32402 g/mol ve 2,67’ye ulaşmıştır. Çizelge 4.10 incelendiğinde, 30 dk 

polimerizasyon süresinden sonra tüm fraksiyonların ve toplam ortalama mol kütlesi 

değerlerinin düştüğü ve 6 saat sonunda ise 54393, 19661 g/mol ve 2,76 sırasıylaMw, Mn 

ve HI toplam ortalama mol kütlesi değerlerinin elde edildiği görülmektedir. 90 ºC’de 

ise, 15 dk polimrizasyon süresi sonunda elde edilen toplam ortalama mol kütlesi 

değerlerinin (Mw= 98339, Mn= 28403 ve HI= 3,48) polimerizasyon süresi arttıkça 

düştüğü ve 6 saat sonunda ise P(4-DBAF) için elde edilen en düşük toplam ortalama 

mol kütlesi değerlerinin (Mw= 18704, Mn= 9861 ve HI= 1,84) elde edildiği 

belirlenmiştir. 

İlk 15 dk içinde elde edilen veriler karşılaştırıldığında, polimerizasyon sıcaklığı arttıkça 

polimer mol kütlesinin arttığı belirlenmiştir (Hyon vd. 1997, Kaya 2010). Bütün 

sıcaklıklarda belli bir polimerizasyon süresinden sonra polimerin mol kütlesinde 

gözlenen azalmanın sıcaklığa bağlı olarak polimerin degradasyona uğramasından 

kaynaklandığı söylenebilir (Kaya vd. 2009). Ayrıca, sıcaklık arttıkça degradasyona 

geçiş hızının da arttığı çizelge 4.10’dan görülmektedir. 70 ºC 1 saatten sonra başlayan 

degredasyon,  80 ºC’de yarım saatte, 90  ºC’de ise 15 dk sonunda başlamıştır. P(4-
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DBAF) için en yüksek mol kütlesi değeri ise, 80  ºC’de yarım saat polimerizasyon 

süresi sonunda elde edilmiştir ( I. Fraksiyon: Mw=734760, Mn=466705 g/mol HI=1,5;  

II. Fraksiyon: Mw=101430, Mn=88363 g/mol HI=1,14; III. Fraksiyon: Mw=16541, 

Mn=11853 g/mol HI=1,39;  Toplam: Mw=320416, Mn=27245 g/mol HI=11,7).  

Sulu bazik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın ölçülen mol 

kütlesi dağılımları karşılaştırıldığında, P(2-DBAF) ve P(3-DBAF) tek fraksiyondan 

oluşurken,  P(4-DBAF)’ın farklı yüzdelerde üç farklı fraksiyondan oluştuğu 

belirlenmiştir. En yüksek toplam ortalama mol kütlesi dağılımına (Mw=196760,  

Mn=45659 ve HI= 4,3) ise, P(2-DBAF) ile ulaşılmıştır. Polimerlerin sahip oldukları en 

yüksek toplam ortalama mol kütlesi sıralamaları, P(2-DBAF)> P(4-DBAF)> P(3-

DBAF) şeklindedir. Literatürde de –OH grubunun pozisyonunun polifenollerin 

polimerizasyon aktifliğini etkilediği ve –OH grubunu orto pozisyonunda bulunduran 

polimerlerin diğer pozisyonda bulunduranlara göre daha aktif oldukları rapor edilmiştir 

(Demir vd. 2006, Demir vd. 2008). Tez çalışması kapsamında aynı sıralamanın hem 

polimer verimi hem de mol kütlesi dağılımları için de geçerli olduğu söylenebilir. 

Bunlara ilaveten, P(2-DBAF)’ın en geniş heterojenlik indisine sahip olduğu (3,09-5,59) 

ve heterojenlik indisi sıralamasının da P(2-DBAF)> P(3-DBAF) > P(4-DBAF) şeklinde 

olduğu belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.10 Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkisi 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre 

(saat) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Fraksiyon III Toplam 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

70 

0,25 100491 85974 1,16 27,1 33915 31620 1,07 31,7 11423 10505 1,08 41,1 42771 19113 2,04 

0,5 140043 126573 1,10 20,1 51765 47547 1,08 39,9 15422 13643 1,13 39,9 54972 23254 2,36 

1 272715 222716 1,22 34,1 44563 39809 1,19 30,5 12134 10673 1,13 35,3 102173 25447 4,01 

2 246981 170615 1,44 9,7 57601 48138 1,19 25,8 11142 9822 1,13 64,3 72646 14219 5,10 

3 220917 211431 1,04 8,6 63562 57985 1,09 23,3 9880 9369 1,05 62,1 48670 14012 3,47 

4 209628 160345 1,28 11,6 52028 46372 1,12 23,8 11490 10013 1,14 64,6 44114 12981 3,39 

6 149457 123560 1,25 14,5 37245 32622 1,14 28,0 9400 8486 1,10 57,4 37513 12404 3,02 

80 

0,25 177722 154646 1,14 24,4 56227 50005 1,12 36,6 13629 12129 1,13 38,9 69298 24391 2,84 

0,5 219919 173096 1,27 28,3 57636 49914 1,15 43,2 14973 13830 1,08 28,4 86648 32402 2,67 

1 202828 144261 1,41 33,2 40190 37027 1,08 25,3 12584 11057 1,13 41,4 78402 23446 3,34 

2 187339 134720 1,39 34,6 33569 29918 1,12 34,8 10692 9972 1,07 30,2 70181 22298 3,14 

3 157407 113726 1,38 35,1 36418 32565 1,11 31,0 10654 9524 1,11 34,3 69798 20762 3,36 

4 144960 104185 1,39 32,6 32700 30051 1,08 30,4 10973 10072 1,08 36,9 61333 20037 3,06 

6 126295 92423 1,36 32,2 30454 28264 1,07 30,5 10910 10106 1,07 36,9 54393 19661 2,76 

90 

0,25 201580 154028 1,3 39,3 46559 39785 1,17 36,4 11084 10317 1,07 24,2 98339 28403 3,48 

0,5 168512 109986 1,53 44,3 30545 28173 1,08 28,3 10250 9612 1,06 27,3 86184 23521 3,66 

1 178010 126829 1,4 34,3 35730 31496 1,13 34,5 10231 9596 1,07 31,1 76688 21687 3,53 

2 142371 114194 1,24 14,8 42988 39520 1,08 27,7 9784 8836 1,10 57,5 64757 20154 3,21 

3 140814 113814 1,23 18,2 35358 31555 1,12 29,4 10243 9509 1,07 52,3 55649 18265 3,05 

4 139638 99125 1,41 21,3 32676 29853 1,09 31,2 10254 9678 1,06 47,5 41420 15158 2,73 

6 135448 96080 1,41 39,6 29681 27817 1,06 34,7 10459 9739 1,07 35,6 18704 9861 1,84 

( [4-DBAF]0= [ NaOCl] 0=0,066 mol/L, [ KOH] 0=1,0 mol/L) 

7
3
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4.1.3 Çözünürlük testleri 

2-aminofenol, 3-aminofenol ve 4-aminofenol’ün 4-dimetilaminobenzaldehit ile 

reaksiyonundan sentezlenen Schiff bazlarının tamamı iki kez kristallendirilmiştir. 2-

DBAF koyu sarı renkli büyük kristal yapılı, 3-DBAF açık sarı renkli küçük kristal 

yapılı, 4-DBAF ise açık sarı renkli süngerimsi görüntüde elde edilmiştir. Sentezlenen 

polimerlerin tamamı koyu kahverengi-siyah toz formunda elde edilmiştir. 

Çözünürlük, sentezlenen maddelerin karakterizasyonu, bazı özelliklerinin incelenmesi 

ve birçok alanda kullanılabilirliğinin araştırılması açısından önemli bir parametredir. Bu 

yüzden sentezlenen tüm maddelerin ilk olarak çözünürlük testleri yapılmıştır. Elde 

edilen Schiff bazları ve polimerlerin çözünürlük testleri toz formundaki maddelerden 1 

mg alınıp 1mL çözücüde çözülerek yapılmış ve sonuçlar çizelge 4.11’de verilmiştir.  

Çizelge 4.11 incelendiğinde, 2-DBAF’ın denenen tüm çözücülerde çözündüğü 

belirlenmiştir. P(2-DBAF) ise güçlü polar çözücüler olan DMF, DMSO ve NMP’ye 

ilaveten etanol ve metanolde oda sıcaklığında çözünmüştür. Aseton ve 1,4-dioksanda 

kısmen çözünen P(2-DBAF)’ın heptan ve etil asetatta hiç çözünmediği gözlenmiştir. 

Isıtıldığı halde etil asetatta kısmen çözündüğü belirlenen 3-DBAF’ın,  heptanda hiç 

çözünmediği, diğer denenen tüm çözücülerde ise ısıtmaya ihtiyaç duymadan çözündüğü 

belirlenmiştir. P(3-DBAF)’ın çözünürlük verilerine bakıldığında ise DMF, DMSO ve 

NMP gibi güçlü polar çözücülerde ısıtmaya ihtiyaç duymadan tamamen çözündüğü, 

ısıtıldığında ise aseton, metanol ve etanolde kısmen çözündüğü, buna karşın heptan, etil 

asetat ve 1,4-dioksanda hiç çözünmediği belirlenmiştir.  

4-DBAF ise DMF, DMSO ve NMP gibi güçlü polar çözücülerde ısıtmaya ihtiyaç 

duymadan tamamen çözünürken, etanol, metanol ve 1,4-dioksan’da ısıtılarak çözünmüş, 

etil asetat ve heptanda ise hiç çözünmediği gözlenmiştir. P(4-DBAF) ise, güçlü polar 

çözücüler olan DMF, DMSO ve NMP’de ısıtmadan çözünürken, metanolde ısıtılarak 
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çözülebilmiştir. Etil asetatta kısmen çözündüğü belirlenen P(4-DBAF)’ın heptan ve 

asetonda ise hiç çözünmediği gözlenmiştir.  

Monomer ve polimer arasındaki çözünürlük farkından dolayı sentezlenen polimerlerin 

reaksiyona girmeden kalan monomerden temizlenmesi sağlanmıştır. P(2-DBAF) heptan 

ile, P(3-DBAF) etil asetat ile, P(4-DBAF) ise aseton ile yıkanarak reaksiyona girmeyen 

monomerinden temizlenmiştir. Ayrıca, monomer ve polimerlerin çözünürlüklerinin 

farklı olması polimerizasyon reaksiyonunun gerçekleştiğini işaret etmektedir. 

Çizelge 4.11 2-DBAF, P(2-DBAF), 3-DBAF, 4-DBAF ve P(4-DBAF)’ın çözünürlük 

                      testleri (1mg/1 ml) 
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2-DBAF + + + + + + + + + 

P(2-DBAF) + + δ- δ- + + + _ _ 

3-DBAF + + + + + + + ∆+ _ 

P(3-DBAF) δ- δ- δ- _ + + + _ _ 

4-DBAF ∆+ ∆+ + ∆+ + + + _ _ 

P(4-DBAF) ∆+ ∆+ - + + + + δ- _ 

+ : çözünür     _ : çözünmez 

∆+ : sıcaklık etkisi ile çözünür   δ- : kısmen çözünür 
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4.1.4 UV-Vis spektrumları 

2-DBAF ve P(2-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları DMSO’da hazırlanan çözeltilerinden 

260-700 nm dalgaboyu aralığında kaydedilmiş ve şekil 4.10’da verilmiştir. 2-DBAF’ın 

kaydedilen UV-Vis spektrumunda üç pik gözlenmiştir. 301 nm dalga boyunda fenil 

halkasına (-C=C-) ait π-π∗ geçişi, 342 nm dalga boyunda -CH=N- fonksiyonel grubuna 

ait π-π∗ geçişi ve 430 nm dalga boyunda ise -CH=N- ve -OH fonksiyonel gruplarından 

kaynaklanan n-π∗ geçişleri tespit edilmiştir. P(2-DBAF)’ın UV-Vis spektrumunda ise 

aynı geçişlere ait pikler sırayla 349 ve 400, 499 nm dalga boylarında gözlenmiştir. 2-

DBAF ve P(2-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları kıyaslandığında (Şekil 4.10), polimer 

spektrumundaki piklerin kırmızıya kayması, 2-DBAF’ın UV-Vis spektrumu 500 nm’de 

son bulurken, P(2-DBAF)’a ait spektrumun ise 700 nm’ye kadar genişlemesi ve piklerin 

yayvanlaşması polimerizasyon sırasında yapıda meydana gelen konjugasyon artışından 

kaynaklanmakta ve polimerizasyonun gerçekleştiğini desteklemektedir (Cazacu vd. 

2004, Ozbulbul vd. 2006). 

 

 

Şekil 4.10 2-DBAF ve sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları 

 

3-DBAF ve P(3-DBAF)’ın DMSO’da hazırlanan çözeltilerinden 260-700 nm dalgaboyu 

aralığında kaydedilen UV-Vis spektrumları şekil 4.11’de verilmiştir. 3-DBAF’ın UV-
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Vis spektrumuna bakıldığında,  297, 330 ve 374 nm dalga boylarında üç pik 

gözlenmiştir. Bu pikler sırasıyla, fenil halkasına (-C=C-) ait  π-π∗ , -CH=N- fonksiyonel 

grubuna ait π-π∗ ve -CH=N- ve -OH fonksiyonel gruplarına ait n-π∗ geçişlerine 

atfedilmektedir. P(3-DBAF)’ın spektrumunda ise aynı geçişlere sırasıyla 305, 346 ve 

406 nm dalga boylarında karşılaşılmaktadır. P(3-DBAF)’ın UV-Vis spektrumunda elde 

edilen piklerdeki kırmızıya kayma ve 3-DBAF’ın UV-Vis spektrumu 400 nm’de son 

bulurken, P(3-DBAF)’a ait spektrumunun ise 700 nm’ye kadar genişlemesi, piklerde 

gözlenen yayvanlaşma polimerizasyon sırasında yapıda meydana gelen konjugasyon 

artışından kaynaklanmakta ve polimerizasyonun gerçekleştiğini desteklemektedir 

(Cazacu vd. 2004, Ozbulbul vd. 2006) . 

 

 

Şekil 4.11 3-DBAF ve sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın Uv-Vis spektrumları 

4-DBAF ve P(4-DBAF)’ın DMSO’da hazırlanan çözeltilerinden 260-700 nm dalgaboyu 

aralığında kaydedilen UV-Vis spektrumları şekil 4.12’de verilmiştir. 4-DBAF’ın UV-

Vis spektrumunda,  301, 349 ve 448 nm dalga boylarında gözlenen üç pik sırasıyla, 

fenil halkasına (-C=C-) ait π-π∗, -CH=N- fonksiyonel grubuna ait π-π∗ 
ve -CH=N- ve -

OH fonksiyonel gruplarına ait n-π∗ geçişlerine karşılık gelmektedir. P(4-DBAF)’ın UV-

Vis spektrumunda ise aynı geçişler sırayla 319, 366 ve 497 nm dalga boylarında 

gözlenmiştir. 4-DBAF ve P(4-DBAF)’ın spektrumları karşılaştırıldığında, P(4-
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DBAF)’ın piklerinde gözlenen kırmızıya kayma ve 4-DBAF’ın UV-Vis spektrumu 510 

nm’de son bulurken, P(4-DBAF)’a ait spektrumun 700 nm’ye kadar genişlemesi ve 

spektrumdaki piklerin yayvanlaşması polimerizasyon sırasında yapıda meydana gelen 

konjugasyon artışından kaynaklanmakta ve polimerizasyonun gerçekleştiğini 

desteklemektedir (Cazacu vd. 2004, Ozbulbul vd. 2006). 

 

 

Şekil 4.12 4-DBAF ve sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ ın UV-Vis spektrumları 

4.1.5 FTIR spektrumları 

2-DBAF ve P(2-DBAF)’ın FTIR spektrumları şekil 4.13’de verilmiştir. Şekil 

incelendiğinde, 2-DBAF ve P(2-DBAF)’ın fenolik -OH gruplarına ait pikler sırasıyla 

3331 ve 3257 cm
-1

’de gözlenmektedir. Alifatik C-H gerilme titreşimlerine ait pikler ise 

2-DBAF için 2907 ve 2820 cm
-1

’de gözlenirken, P(2-DBAF) için 2980 cm
-1

’de ortaya 

çıkmaktadır. Karakteristik –CH=N– titreşimine ait pik monomer için 1611 cm
-1

’de 

keskin bir pik olarak görülürken, polimer için ise 1632 cm
-1

’de karşımıza çıkmaktadır. 

Polimerde –CH=N– pikinin gözlenmesi polimerik yapıda azometin yan gruplarının 

polimerizasyon sırasında bozunmadan korunduğunu işaret etmektedir. 2-DBAF için 

1587, 1537, 1437 cm
-1

’de gözlenen –C=C– titreşimine karşılık gelen pikler, P(2-

DBAF)’ın spektrumunda 1573, 1518, 1458, cm
-1

’de görülmektedir. Monomer ve 
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polimer için sırasıyla 1369 ve 1344 cm
-1

’de gözlenen pikler alifatik C-H düzlem içi 

eğilme titreşimine, 1228 ve 1191 cm
-1

’de gözlenen pikler ise C-O gerilmesine karşılık 

gelmektedir. 2-DBAF ve P(2-DBAF)’ın FTIR spektrumları karşılaştırıldığında, 

polimerin spektrumunda monomere göre band sayılarının azaldığı ve yayvanlaştığı 

gözlenmektedir. Ayrıca, –CH=N– titreşiminin monomere göre yüksek dalga sayısına 

kayması, polimerleşmeden kaynaklanmaktadır (Karakaplan vd. 2008). 

 

Şekil 4.13 2-DBAF ve sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın FTIR spektrumları 

 

3-DBAF ve P(3-DBAF)’ın FTIR spektrumları şekil 4.14’de verilmiştir. 3-DBAF ve 

P(3-DBAF)’ın FTIR spektrumlarına bakıldığında, sırasıyla 3142 ve 3365 cm
-1

’de 
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gözlenen pikler fenolik -OH gruplarından kaynaklanmaktadır. Alifatik C-H gerilme 

titreşimlerine ait pikler ise 3-DBAF için 2901 ve 2807 cm
-1

’de gözlenirken, P(3-DBAF) 

için 2988 ve 2890 cm
-1

’de görülmektedir. 3-DBAF’ın FTIR spektrumunda 1605 cm
-1

’de 

gözlenen keskin pik karakteristik –CH=N- titreşimine karşılık gelirken, aynı titreşim 

polimerin FTIR spektrumunda 1635 cm
-1

’de karşımıza çıkmaktadır. Polimerde CH=N 

pikinin gözlenmesi, polimerik yapıda azometin yan gruplarının korunduğunu 

gösterirken, aynı pikin monomere göre yüksek dalga sayısına kayması ise polimerik 

konjugasyondan kaynaklanmaktadır. 3-DBAF’ın FTIR spektrumunda 1575, 1530, 1471, 

1436 cm
-1

’de –C=C titreşimine karşılık gelen pikler, P(3-DBAF) için 1586, 1544, 1461, 

cm
-1

’de görülmektedir. Alifatik C-H düzlem içi eğilme titreşiminden kaynaklanan pikler 

monomer ve polimer için sırasıyla 1371, 1348 ve 1347 cm
-1

’de belirlenirken, C-O 

gerilmesine karşılık gelen pikler ise 1231 ve 1165 cm
-1

’de görülmektedir.  Ayrıca, P(3-

DBAF) FTIR spektrumunda band sayılarının yayvanlaşması ve azalması 

polimerleşmeyi işaret etmektedir (Karakaplan vd. 2008). 
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Şekil 4.14 3-DBAF ve sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın FTIR spektrumları 

 

4-DBAF ve P(4-DBAF)’ın FTIR spektrumları şekil 4.15’de verilmiştir. 4-DBAF ve 

P(4-DBAF)’ın FTIR spektrumları incelendiğinde, fenolik -OH gruplarına ait pikler 

sırasıyla 3055 ve 3180 cm
-1

’de gözlenmektedir. Alifatik C-H gerilme titreşimlerine ait 

pikler ise monomer ve polimer için sırasıyla 2893 ve 2920 cm
-1

’de görülmektedir. 4-

DBAF’ın FTIR spektrumunda 1607 cm
-1

’de belirlenen keskin pik Schiff bazları için 

karakteristik olan –CH=N titreşimine işaret ederken, aynı titreşime 1633 cm
-1

’de 

polimerin FTIR spektrumunda rastlanması polimerik yapıda azometin yan gruplarının 

korunduğunu göstermektedir. Aynı pikin monomere göre yüksek dalga sayısına 

kayması ise polimerik konjugasyonu doğrulamaktadır. Monomerin FTIR spektrumunda 
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1579, 1533, 1504, 1442 cm
-1

’de gözlenen pikler –C=C titreşimine, 1370 ve 1319 cm
-

1
’de gözlenen pikler ise alifatik C-H düzlem içi eğilme titreşimine karşılık gelmektedir. 

Polimer için ise –C=C titreşimine ait pikler 1591, 1509 cm
-1

’de, alifatik C-H düzlem içi 

eğilme titreşiminden kaynaklanan pik ise 1354 cm
-1

’de görülmektedir. 4-DBAF ve P(4-

DBAF)’ın FTIR spektrumlarında sırasıyla 1274 ve 1227 cm
-1

’de görülen pikler ise C-O 

gerilmesine karşılık gelmektedir. Ayrıca, P(4-DBAF)’ın FTIR spektrumunda band 

sayılarının yayvanlaşması ve azalması polimerleşmeden kaynaklanmaktadır 

(Karakaplan vd. 2008).  
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Şekil 4.15 4-DBAF ve sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın FTIR spektrumları 

4.1.6 
1
H-NMR spektrumları 

2-DBAF ve sulu bazik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın yapısını aydınlatmak 

amacıyla DMSO-d6’da 
1
H-NMR spektrumları kaydedilmiş ve spektrumlar sırasıyla 

şekil 4.16, 4.17’de verilmiştir. 2-DBAF için kaydedilen 
1
H-NMR spektrumunda 

azometin grubu içeren polifenoller için karakteristik olan –OH ve -CH=N- fonksiyonel 

gruplarına ait protonlar sırasıyla 8,7 ve 8,1 ppm’de gözlenirken ve alkil gruplarının 
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özdeş altı protonuna ait yarılma ise singlet olarak 3,01 ppm’de gözlenmiştir. P(2-

DBAF)’ın 
1
H-NMR spektrumunda ise aynı pikler, sırasıyla 10,2; 9,6 ve 3,55 ppm’de 

gözlenmiştir. Ayrıca 2-DBAF’ın 
1
H-NMR spektrumunda, δ= 7,83 (d, 2H, Ar-Ha); 

7,15(d, H, Ar-Hf); 7,05 (t, 1H, Ar-He); 6,86 (d, 1H, Ar-Hc); 7,08 (t, 1H, Ar- Hd); 6,77 (t, 

1H, Ar-Hb) ppm’de gözlenen pikler aromatik yapıdaki protonlara aittir. P(2-DBAF)’ın 

1
H-NMR spektrumundaki aromatik yapıdaki protonları işaret eden pikler ise δ= 7,67 (d, 

2H, Ar-Ha); 7,16 (s, 1H, Ar-Hc); 7,08 (s, 1H, Ar-Hd); 6,77 (d, 2H, Ar-Hb) ppm’de 

gözlenmektedir. Polimer ve monomerin 
1
H-NMR spektrumları karşılaştırıldığında, 

polimerin aromatik yapısındaki piklerinin monomerin aromatik yapısındaki piklere göre 

yayvanlaştığı görülmektedir. Bu durum polimerik yapıdaki farklı mol kütlesine sahip 

farklı uzunluktaki polimer birimlerinin farklı kimyasal çevreye sahip olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Monomer yapısındaki Hc ve He protonlarına ait piklerin, polimerin 

1
H-NMR spektrumunda gözlenmemesi ve monomerin Hd ve Hf protonları sırayla triplet 

ve duplet gözlenirken aynı protonların polimer spektrumunda singlet olarak gözlenmesi, 

polimerleşmenin OH gruplarına göre orto ve para pozisyonlarında polimerleşme 

sırasında oluşan C-C bağlanmalarından ilerlediğini göstermektedir (Kaya vd. 2009b). 
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Şekil 4.16 2-DBAF ’ın 
1
H-NMR spektrumu 

 

 

Şekil 4.17 Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın 
1
H-NMR spektrumu 
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3-DBAF ve sulu bazik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın DMSO-d6’da hazırlanan 

çözeltisinden kaydedilen 
1
H-NMR spektrumları ve sırasıyla şekil 4.18, 4.19’da 

verilmiştir. 3-DBAF için kaydedilen 
1
H-NMR spektrumunda karakteristik –OH, ve -

CH=N- fonksiyonel gruplarına ait protonlar sırasıyla 9,42 ve 8,35 ppm’de belirlenirken, 

-CH3 gruplarına ait altı protunluk singlet pik 3,00 ppm’de gözlenmiştir. P(3-DBAF)’ın 

1
H-NMR spektrumunda ise aynı piklerin yüksek alana doğru kayarak, sırasıyla 9,65; 

8,66 ppm ve 3,05 ppm’de yer aldığı belirlenmiştir. Bunlara ilaveten 3-DBAF’ın 
1
H-

NMR spektrumunda yapıdaki aromatik protonları işaret eden pikler δ= 7,72 (d, 2H, Ar-

Ha); 7,15 (t, 1H, Ar-He); 6,76 (d, 1H, Ar-Hb); 6,62 (d, 1H, Ar- Hd); 6,60 (s, 1H, Ar-Hc); 

6,56 (d, H, Ar-Hf) ppm’de belirlenmiştir. P(3-DBAF)’ın spektrumundaki aromatik 

yapıdaki protonlara ait pikler ise δ= 8,40 (d, 2H, Ar-Ha); 8,07 (d, 2H, Ar-Hc); 7,67 (d, 

2H, Ar-Hd) ; 6,77 (d, 2H, Ar-Hb) ppm’de gözlenmektedir. Polimer ve monomerin 
1
H-

NMR spektrumları karşılaştırıldığında, polimerin aromatik yapısındaki piklerin 

monomerin aromatik yapısındaki piklere göre yayvanlaşması, farklı mol kütlesine sahip 

farklı uzunluktaki polimer zincirlerinin sahip olduğu farklı kimyasal çevreden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, monomer yapısındaki Hc ve Hd protonlarına ait piklerin 

polimer spektrumunda gözlenmemesi ve monomer spektrumunda triplet olarak 

gözlenen He protonlarının polimer spektrumunda duplet olarak gözlenmesi, 

polimerleşmenin OH gruplarına göre orto pozisyonlarından ilerlediğini ve 

polimerizasyon sırasında C-C bağlanmalarının etkin olduğunu göstermektedir (Kaya vd. 

2009b).  
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Şekil 4.18 3-DBAF’ın 
1
H-NMR spektrumu 

 

Şekil 4.19  Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın 
1
H-NMR spektrumu 
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4-DBAF ve sulu bazik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın 
1
H-NMR spektrumları 

DMSO-d6’da hazırlanan çözeltilerinden kaydedilmiş ve spektrumlar sırasıyla şekil 4.20 

ve şekil 4.21’de verilmiştir. 4-DBAF için kaydedilen 
1
H-NMR spektrumunda, 

karakteristik –OH ve -CH=N- fonksiyonel gruplarına ait protonlar sırasıyla 9,37 ve 8,38 

ppm’de karşımıza çıkarken aynı pikler polimer spektrumunda 9,94 ve 9,65 ppm’de 

görülmektedir. Alkil gruplarının protonlarına ait pik ise monomer için 2,98 ppm’de 

polimer için ise 3,01 ppm’de gözlenmiştir. 4-DBAF’ın 
1
H-NMR spektrumunda yapıdaki 

aromatik protonlara ait olan pikler δ= 7,70 (d, 2H, Ar-Ha); 7,09 (d, 1H, Ar-Hc); 6,77 (d, 

2H, Ar- Hd); 6,75 (d, 2H, Ar-Hb) ppm’de belirlenmiştir. P(4-DBAF)’ın 
1
H-NMR 

spektrumundaki aromatik yapıdaki protonları işaret eden pikler ise ise δ= 7,68 (d, 2H, 

Ar-Ha); 7,11 (d, 2H, Ar-Hb); 6,78 (s, 2H, Ar-Hc) ppm’de gözlenmektedir. Polimerin 

aromatik yapısındaki piklerin monomerin aromatik yapısındaki piklere göre 

yayvanlaşması polikonjuge yapıyı işaret etmektedir. Monomer yapısındaki eşlenik Hd 

protonlarına ait piklerin polimerin 
1
H-NMR spektrumunda gözlenmemesi ve 

monomerin spektrumunda Hc protonları dublet gözlenirken aynı protonların polimer 

spektrumunda singlet gözlenmesi, polimerleşmenin OH gruplarına göre orto 

pozisyonlarından polimerleşme sırasında oluşan C-C bağlanmalarından ilerlediğini 

göstermektedir (Kaya vd. 2009b). 
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Şekil 4.20 4-DBAF’ın 
1
H-NMR spektrumu 

 

Şekil 4.21 Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın 
1
H-NMR spektrumu 
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4.1.7 Polimerizasyon mekanizması 

Polimerlerin 
1
H-NMR spektrumları incelendiğinde, polimerizasyonun OH gruplarına 

göre, P(2-DBAF) için orto ve para,  P(3-DBAF) ve P(4-DBAF) için ise orto 

pozisyonlarından polimerleşme sırasında oluşan C-C bağlanmalarından ilerlediğini 

göstermektedir. Oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları son yıllarda çok çalışılan bir 

konu olduğundan, polimerizasyonların ilerleyişine ait mekanizmalar literatürde 

verilmiştir (Ragimov vd. 1989, 1997, Kaya 2006a,b). Bu veriler doğrultusunda, P(2-

DBAF), P(3-DBAF)  ve P(4-DBAF)’ın pollimerizasyonu sırasındaki oluşabilecek 

radikalik türler şekil 4.22, 4.24 ve 4.26’da, polimerizasyon mekanizmaları ise sırasıyla, 

şekil 4.23, 4.25 ve 4.27’de verilmiştir. Şekiller deki I, II, III ve IV olarak simgelenen 

mezomerik yapılar, aynı tür veya farklı tür mezomerler ile katılarak önce dimerik 

ketona ve sonrasında enolize uğrayarak dimerik fenole dönüşürler. Bu dimerik fenoller 

ise yükseltgenerek, dimerik fenoksi radikaller oluştururlar. Dimerik fenoksi radikaller 

de dimerik ve monofenoksi radikallerle katılarak tri-, tetra-, pentamer oluşumunun 

devam etmesiyle polifenolleri meydana getirirler.  

 

Şekil 4.22 P(2-DBAF)’ın polimerizasyonu sırasında oluşan radikalik türler 
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Şekil 4.23 Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın polimerizasyon mekanizması 

 

Şekil 4.24 P(3-DBAF)’ın polimerizasyonu sırasında oluşan radikalik türler 
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Şekil 4.25  Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın polimerizasyon mekanizması 

 

 

Şekil 4.26 P(4-DBAF)’ın polimerizasyonu sırasında oluşan radikalik türler 
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Şekil 4.27 Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın polimerizasyon mekanizması 

4.1.8 Termal bozunma işlemi 

2-DBAF, 3-DBAF, 4-DBAF ve bunların sulu ortamda sentezlenen polimerlerinin termal 

bozunmasına ait TG-DTG ve DTA eğrileri 30-1200 
o
C aralığında N2 atmosferinde 

kaydedilmiş ve elde edilen eğriler şekil 4.28, 4.30, 4.32.a, b’de verilmiştir. Sulu 

ortamda sentezlenen polimerlerin termal bozunma prosesi, termal analiz ölçümlerine ek 

olarak Termo-IR analizi ile de belirlenmiş ve 25-800 
o
C aralığında alınan IR 

spektrumları sırasıyla, şekil 4.29, 4.31, 4.33’de verilmiştir.   

2-DBAF’a ait şekil 4.28.a’da verilen termal analiz eğrileri incelendiğinde, 2-DBAF’ın 

üç basamakta bozunduğu gözlenmektedir. İlk olarak 30-160 
o
C sıcaklık aralığında 

gözlenen % 0,2’lik kütle kaybı adsorbe suyun uzaklaşmasını işaret etmektedir, bu 

bozunma basamağına DTA eğrisinde 119 
o
C maksimumlu endotermik pikin karşılık 

geldiği gözlenmektedir. 160 
o
C’de bozunmaya başlayan monomerin, birinci basamakta 

160-336 
o
C sıcaklık aralığında % 73,2; ikinci basamakta ise 336-500 

o
C aralığında % 

26,8’inin karbon artığı bırakmadan bozunduğu gözlenmiştir. Bu bozunma 
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basamaklarının DTA eğrisinde verdikleri endotermik pik maksimumları ise sırasıyla 

315 ve 436 
o
C olarak belirlenmiştir.  

Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın şekil 4.28.b.’de verilen termal analiz eğrilerine 

bakıldığında ise, polimerin üç basamakta bozunduğu belirlenmiştir. İlk olarak 30-110 

o
C sıcaklık aralığında belirlenen % 3,3’lük kütle kaybı yapıdaki adsorbe suyun 

uzaklaşmasına atfedilebilir. 110
 o

C’de bozunmaya başlayan polimerin birinci basamakta 

110-600 
o
C aralığında % 48,9, ikinci basamakta 600-820 

o
C sıcaklık aralığında % 8,5; 

üçüncü basamakta ise, 820-1200 
o
C sıcaklık aralığında % 16,4 kütle kaybı 

kaydedilmiştir. Bu bozunma basamaklarına ait DTA maksimumları ise sırayla 416, 630 

ve 958 
o
C olarak belirlenmiştir.   

P(2-DBAF)’a ait şekil 4.29’daki Termo-IR spektrumlarına bakıldığında ise 25-300 
o
C 

aralığında -CH=N fonksiyonel grubuna ait pikin şiddetini azaltarak kaybolması bu 

sıcaklık aralığında CH=N- grubunun bozunmasına işarettir.  25-600
 o

C sıcaklık 

aralığında alifatik C-H gerilmesine ait piklerin ise azalarak kaybolması, bu sıcaklık 

aralığında alifatik grupların yapıdan ayrıldığını göstermektedir. Ayrıca Termo-IR 

spektrumu incelendiğinde 600 
o
C’ye kadar -OH bandının ve 1200 cm

-1
 dalga boyu 

civarındaki C-O gerilmesine ait pikin gözlenmesi fenol halkasının bu sıcaklığa kadar 

hala bozunmadığını işaret etmektedir.  

Monomer ve polimerin termal analiz sonuçlarının kıyaslandığı çizelge 4.12 

incelendiğinde, monomer ve polimer için  % 30 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar 

sırasıyla 297 ve 324 
o
C iken, % 50 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar ise 314 ve 

548 
o
C olarak belirlenmiştir. Ayrıca, monomerin tamamı karbon artığı bırakmadan 500 

o
C ’ye kadar bozunurken, polimerin ise 1200 

o
C’ye kadar sadece % 78,4’lük kısmının 

bozunduğu ve bu sıcaklıktaki karbon artığının % 21,6 olduğu belirlenmiştir.  

Bu sonuçlardan yola çıkarak, sentezlenen polimerin termal dayanımının monomere 

kıyasla çok daha iyi olduğu, bunun ise polimerdeki konjuge bant sisteminden 

kaynaklandığı ve polimerin termal dayanım gerektiren alanlarda kullanılabileceği 

vurgulanabilir (Yılmaz Baran vd. 2015).  
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Şekil 4.28.a. 2-DBAF, b. sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın TG, DTG ve DTA 

eğrileri 
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Şekil 4.29 Sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın Termo-IR spektrumları 
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3-DBAF’a ait şekil 4.30.a’da verilen TG eğrisi incelendiğinde, 3-DBAF’ın 

bozunmasının 152 
o
C’de başladığı ve bozunmanın üç basamakta gerçekleştiği 

gözlenmektedir. İlk basamakta 152-225 
o
C sıcaklık aralığında % 6,3’lük kütle kaybı, 

ikinci basamakta 225-471 
o
C sıcaklık aralığında % 48,9’luk kütle kaybı, üçüncü 

basamakta ise 471-650 
o
C % 7,3’lük kütle kaybı gözlenmiştir. Bu bozunma 

basamaklarına DTA eğrisinde sırayla 192 
o
C ve 376 

o
C maksimumlu endotermik pikler 

eşlik etmektedir. Monomerin termal bozunmasının 625 
o
C’de son bulduğu ve bu 

sıcaklığa kadar % 62,5’lik kısmının bozunup % 37,5’lik karbon artığı bıraktığı 

belirlenmiştir.  

Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın şekil 4.30.b’de verilen termal analiz eğrilerine 

bakıldığında ise, polimerin iki basamakta bozunduğu belirlenmiştir. İlk olarak 30-160 

o
C aralığında gözlenen % 1,3’lük kütle kaybı yapıdaki adsorbe suyun uzaklaşmasından 

kaynaklanmaktadır. 160
 o

C’de bozunmaya başlayan polimerin birinci basamakta 160-

722 
o
C aralığında % 43,4; ikinci basamakta ise 722-1200 

o
C sıcaklık aralığında % 39,7 

kütle kaybı kaydedilmiştir. Bu bozunma basamaklarına ait DTA maksimumları ise 

sırayla 285 ve 950 
o
C olarak belirlenmiştir.  

P(3-DBAF)’a ait şekil 4.31’deki Termo-IR spektrumlarına bakıldığında ise 25-600 
o
C 

aralığında -CH=N fonksiyonel grubuna ait pikin ilk önce şiddetini arttırarak sonra 

azaltması, aromatik -C=C- pikleri tarafından baskılanan -CH=N- pikinin polimerik 

yapının bozunmaya başlamasıyla, önce daha belirgin hale gelmesi ile sonra ise şiddetini 

azaltarak 600 
o
C’ye kadar tamamen bozunması ile açıklanabilir. 25-600

 o
C sıcaklık 

aralığında alifatik C-H gerilmesine ait piklerin ise azalarak kaybolması, bu sıcaklık 

aralığında alifatik grupların yapıdan ayrıldığını göstermektedir. Ayrıca Termo-IR 

spektrumu incelendiğinde 600 
o
C’ye kadar -OH bandının ve 1100 cm

-1
 dalga boyu 

civarındaki C-O gerilmesine ait pikin gözlenmesi fenol halkasının bu sıcaklığa kadar 

termal dayanım gösterdiğini işaret etmektedir.  

Monomer ve polimerin termal analiz sonuçlarının kıyaslandığı çizelge 4.12 

incelendiğinde, monomer ve polimer için  % 30 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar 

sırasıyla 338 ve 512 
o
C iken, % 50 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar ise 475 ve 
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862 
o
C olarak belirlenmiştir. Ayrıca, monomerin bozunması 625 

o
C’de son bulurken, 

polimerin ise 1200 
o
C’ye kadar termal dayanım gösterdiği ve bozunmanın bu 

sıcaklıktan sonra da hala devam ettiği belirlenmiştir.  

Bu sonuçlardan yola çıkarak, sentezlenen polimerin termal dayanımının monomere 

kıyasla çok daha iyi olduğu, bunun ise polimerin konjuge bant yapısından 

kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca, sentezlenen polimerin yüksek termal dayanım 

gerektiren alanlarda kullanım potansiyeline sahip olabileceği vurgulanabilir (Yılmaz 

Baran vd. 2015). 
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Şekil 4.30.a. 3-DBAF, b.sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın TG, DTG ve DTA   

eğrileri 
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Şekil 4.31 Sulu ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın Termo-IR spektrumları 
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4-DBAF’a ait şekil 4.32.a’da verilen TG eğrisi incelendiğinde, 4-DBAF’ın iki 

basamakta bozunduğu gözlenmektedir. 4-DBAF’ın 220 
o
C’ye kadar bozunmadığı, 220-

335 
o
C sıcaklık aralığında  % 53’lük kütle kaybı,  335-575 

o
C sıcaklık aralığında ise % 

33,1’lik kütle kaybı gözlenmiştir. Bu bozunma basamaklarına DTA eğrisinde sırasıyla 

284 
o
C maksimumlu endotermik ve 355 

o
C maksimumlu ekzotermik pikin karşılık 

geldiği gözlenmektedir. Ayrıca monomerin 575 
o
C’ye kadar % 86,1’inin bozunduğu ve 

% 13,9’unun karbon artığı olarak kaldığı belirlenmiştir. 

Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın şekil 4.32.b’de verilen termal analiz eğrileri 

incelendiğinde ise, polimerin üç basamakta bozunduğu belirlenmiştir. İlk olarak 

belirlenen 30-134 
o
C sıcaklık aralığında % 6,8’lik kütle kaybının yapıdaki adsorbe 

suyun uzaklaşmasına ait olduğu söylenebilir. 134
 o

C’de bozunmaya başlayan polimerin 

birinci basamakta 134-330 
o
C aralığında % 14,0, ikinci basamakta 330-830 

o
C sıcaklık 

aralığında % 31,1; üçüncü basamakta ise, 830-1200 
o
C sıcaklık aralığında % 10,4 kütle 

kaybı kaydedilmiştir. İkinci ve üçüncü bozunma basamaklarına ait DTA maksimumları 

ise sırayla 400 
o
C ve 967 

o
C olarak belirlenmiş olup ilk bozunma basamağına ait bir 

DTA maksimumu gözlenmemiştir. 

 P(4-DBAF)’a ait şekil 4.33’deki Termo-IR spektrumlarına bakıldığında ise 25-300 
o
C 

aralığında -CH=N fonksiyonel grubuna ait pikin şiddetini azaltarak 400 
o
C’de tamamen 

kaybolması bu sıcaklık aralığında CH=N- grubunun bozunmasına işarettir.  25-600
 o

C 

sıcaklık aralığında alifatik C-H gerilmesine ait piklerin ise azalarak kaybolması, bu 

sıcaklık aralığında alifatik grupların yapıdan ayrıldığını göstermektedir. Ayrıca Termo-

IR spektrumu incelendiğinde, 600 
o
C’ye kadar -OH bandının ve 1200 cm

-1
 dalga boyu 

civarındaki C-O gerilmesine ait pikin gözlenmesi fenol halkasının bu sıcaklığa kadar 

hala bozunmadığını işaret etmektedir.  

Monomer ve polimerin termal analiz sonuçlarının kıyaslandığı çizelge 4.12 

incelendiğinde, monomer ve polimer için  % 30 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar 

sırasıyla 297 ve 418 
o
C iken, % 50 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar ise 325 ve 

737 
o
C olarak belirlenmiştir. Ayrıca, monomerin % 86,2’lik kısmı % 13,8 karbon artığı 

bırakarak 600 
o
C’ye kadar bozunurken, polimerin ise 1200 

o
C’ye kadar sadece % 
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63,7’lik kısmının bozunduğu bu sıcaklıktan sonra da bozunmanın hala devam ettiği 

belirlenmiştir.  

Bu sonuçlardan yola çıkarak, sentezlenen polimerin sahip olduğu konjuge bant 

sisteminden dolayı termal dayanımının monomere kıyasla çok daha iyi olduğu 

söylenebilir. Ayrıca, polimerin termal dayanım gerektiren alanlarda potansiyel kullanım 

alanı bulabileceği vurgulanabilir (Yılmaz Baran vd. 2015).  
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Şekil 4.32.a. 4-DBAF, b. sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın TG, DTG ve DTA 

eğrileri 
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Şekil 4.33 Sulu ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın Termo-IR spektrumları 
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Çizelge 4.12 2-DBAF, 3-DBAF, 4-DBAF ve sulu bazik ortamda sentezlenen P(2-

DBAF), P(3-DBAF), P(4-DBAF)’ın termal analiz verileri 

Maddeler T
a
 T

b
 

Kütle Kayıpları ∗Karbon 

artığı 

(%) 

DTA 

  

% 30 % 50 ekzo endo 

2-DBAF 160 315, 409 297 314 0 436 315 

P(2-DBAF) 110 175, 632, 1008 324 548 21,6 958 630 

3-DBAF 152 192, 289, 587 338 475 37,5 - 192, 376 

P(3-DBAF) 160 540, 966 512 862 16,7 285, 950 - 

4-DBAF 220 297, 385 297 325 13,9 355 284 

P(4-DBAF) 134 243, 434, 1070 418 732 36,3 967 400 

T
a
: Başlangıç bozunma sıcaklığı, T

b
: Maksimum bozunma sıcaklığı 

∗Karbon artığı (%): Monomerler için 650 
o
C’de kalan karbon artığı, polimerler için 1200 

o
C’de kalan 

karbon artığı 

4.1.9 Sentezlenen maddelerin antimikrobiyal etkilerinin araştırılması 

Yapısında N ve O donor yapısı buluduran schiff bazı ve schif bazı polimerlerinin, 

enzimlerin aktivite göstermesi için gerekli olan serbest hidroksil gruplarını, spor 

membranının lipid tabakasına difüzlenerek hücre enzimlerinin serbest OH grupları ile 

etkileşmesi sonucu, enzim üretimini inhibe ettikleri bilinmektedir (Kaya vd. 2006b).  

Bu nedenle, sentezlenen monomer ve polimerlerin antimikrobiyal ajan olarak 

kullanılabilirliğini araştırmak için antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri incelenmiştir. 

Sentezlenen maddelerin bakterilere karşı etkisi Mueller-Hinton agar ve mantarlara karşı 

etkisi Sabouraud dextrose agar kullanılarak agar kuyu difüzyon yöntemi (agar-well 
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diffusion method) ile S. lutea, E. aerogenes, E. coli, E. faecalis, K. pneumonia, B. 

subtilis bakteri ve C. albicans S. cerevisiae mantarlarına karşı incelenmiş ve belirlenen 

inhibisyon bölgeleri mm cinsinden çizelge 4.13’de verilmiştir. 

Çizelge 4.13 incelendiğinde, 2-DBAF’ın denenen tüm bakterilere karşı, P(2-DBAF)’ın 

ise K. pneumonia hariç diğer tüm bakterilere karşı güçlü aktivite gösterdikleri 

görülmektedir. P(2-DBAF)’ın E. aerogenes’e karşı 2-DBAF’dan daha iyi aktivite 

göstermesi, literatürde vurgulanan mol kütlesinin artması ile bazı mikroorganizmalara 

karşı aktivitenin artabileceği ifadesini ile doğrulamaktadır (Kenawy 2001, Selvi vd. 

2012). Ayrıca, monomer ve polimerin mantarlara karşı olan aktiviteleri incelendiğinde, 

P(2-DBAF) test edilen her iki mantara karşı da aktivite göstermezken, 2-DBAF’ın S. 

Cerevisiae’ ya karşı aktivite gösterdiği belirlenmiştir.    

3-DBAF ve P(3-DBAF)’ın antimikrobiyal test sonuçları incelendiğinde ise, 3-DBAF’ın 

S. Lutea, E. coli, K. pneumonia, B. Subtilis bakterilerine karşı iyi aktivite gösterdiği E. 

Faecalis ve E. Aerogenes bakterilerine ve test edilen mantarlara karşın ise etkin 

olmadığı belirlenmiştir. P(3-DBAF)’ın ise yalnızca S. lutea ve B. Subtilis bakterilerine 

karşın etkin olduğu diğer denenen bakteri ve mantarlara karşı ise aktif olmadığı 

gözlenmiştir. Ayrıca, P(3-DBAF)’ın B. Subtilis’e karşı aktifliği 3-DBAF’ın gösterdiği 

aktiflikten fazladır. Bu da, literatürde verilen bazı maddelerin mol kütlesi artışının, bazı 

mikroorganizmalara karşı aktiviteyi artırdığı bilgisini desteklemektedir (Kenawy 2001, 

Selvi vd. 2012). 

4-DBAF’ın denenen bakteriler arasından yalnızca E. coli ve K. pneumonia karşı aktivite 

gösterdiği S. lutea, E. aerogenes, E. faecalis, B. subtilis bakterilerine karşı ise aktivite 

göstermediği belirlenmiştir. P(4-DBAF)’ın ise test edilen bakteriler içerisinde E. 

faecalis dışındaki tüm bakterilere karşı iyi aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Polimerin 

daha çok sayıda bakteriye karşı aktivite gösteriyor olması, antimikrobiyal aktivite ile 

mol kütlesinin ilişkili olduğunu, literatürde verilen mol kütlesi arttıkça antimikrobiyal 

aktivitenin artabileceği bilgisini desteklemektedir (Kenawy 2001, Selvi vd. 2012). 

Ayrıca 4-DBAF ve P(4-DBAF)’ın antifungal aktiviteleri incelendiğinde ise P(4-DBAF) 
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denenen C. albicans ve S. cerevisiae mantarlarından her ikisine de etki göstermezken, 

4-DBAF’ın S. cerevisiae’ya karşı iyi aktivite gösterdiği belirlenmiştir. 

Ayrıca, test edilen madde miktarları iki katına çıkarıldığında genel olarak 

antimikrobiyal aktivitenin arttığı da çizelge 4.13’den gözlenenler arasındadır. Madde 

miktarı iki katına çıkarıldığında antimikrobiyal aktivitenin değişmediği bakteriler 2-

DBAF için E. faecalis ve B. subtilis, P(2-DBAF) için E. faecalis, 4-DBAF için E. coli 

ve 3-DBAF ve P(4-DBAF) için ise K. pneumonia olarak gözlenmektedir. P(3-DBAF) 

için ise test edilen madde miktarı artışının antimikrobiyal aktiviteye hiç etkisi olmadığı 

görülmüştür. Bunlara ilaveten, 4-DBAF’ın S. cerevisiae’ya karşı aktivitesi de madde 

miktarının değişimi ile değişmemiştir. 

Araştırmalar sonucunda, 2-DBAF ve P(2-DBAF)’ın antimikrobiyal aktifliği araştırılan 

diğer tüm maddelere göre, mikroorganizmalara karşı daha aktif olduğu görülmektedir. 

Bu da kapalı formülleri aynı olan monomer ve polimerlerin, yapısında bulundurduğu -

OH gruplarının pozisyonu ile açıklanabilir. 2-DBAF’ın yapısı incelendiğinde –OH 

grubu orto poziyonunda iken, 3-DBAF’da meta, 4-DBAF’ın yapısında ise para 

pozisyonunda yer almaktadır. Böylece, -OH grubunun pozisyonunun antimikrobiyal 

aktiviteye etki ettiği , -OH grubu orto pozisyonunda olan schiff bazı ve polimerlerinin –

OH grubunu diğer pozisyonlarda bulunduranlara göre daha yüksek antimikrobiyal 

aktivite gösterdiği belirlenmiştir.  

Işık ve arkadaşları tarafından 2009 yılında yapılan bir çalışmada, –OH, -NO2 gibi 

sübstitüentlerin pozisyonunun antimikrobiyal aktivitede etkili olduğu, -NO2 grubu para 

pozisyonunda iken antimikrobiyal aktivite düşerken, -OH grubu orto pozisyonda iken 

aktivitenin arttığı rapor edilmiştir (Isik ve Ozdemir-Kocak 2009).  

2006 yılında Demir tarafından yapılan çalışmada da,  -OH grubunu orto pozisyonunda 

bulunduran maddelerin para pozisyonunda bulunanlara nazaran antimikrobiyal 

aktifliklerinin daha iyi olduğu belirlenmiştir (Demir 2006). Böylece elde edilen 

sonuçların literatür ile uyumlu olduğu görülmektedir. 
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Yapılan çalışmalar sonucunda, sentezlenen tüm maddelerin potansiyel antimikrobiyal 

ajan olarak kullanımı alanı bulabileceği belirlenmiştir. 

Çizelge 4.13 Monomer ve sulu ortamda sentezlenen polimerlerin bazı bakteri ve 

mantarlara karşı antimikrobiyal etkileri 

*Klinik olarak izole edildi 

 

Mikroorganizma 

(İnhibisyon bölgesi 

(mm)) 

2-DBAF P(2-DBAF) 3-DBAF P(3-DBAF) 4-DBAF P(4-DBAF) 

100 

µg 

200 

µg 

100 

µg 

200 

µg 

100 

µg 

200 

µg 

100 

µg 

200 

µg 

100 

µg 

200 

µg 

100 

µg 

200 

µg 

S. lutea 

ATCC 9341NA 
16 20 16 20 9 10 10 10 - - 14 18 

E.aerogenes 

ATCC 13048 
12 14 18 22 - - - - - - 8 10 

E.coli 

ATCC 39628 
10 12 10 12 - 11 - - 11 11 12 14 

E. faecalis 

ATCC 29212 
12 12 12 12 - - - - - - - - 

K.pneumonia* 15 30 - - 12 12 - - 10 14 12 12 

B.subtilis 

ATCC 6633 
17 17 17 20 9 10 13 13 - - 10 12 

C.albicans* - - - - - - - - - - - - 

S. cerevisiae - 13 - - - - - - 12 12 - - 
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4.1.10 Sentezlenen polimerlerin iletkenliklerinin incelenmesi  

Sentezlenen polimerlerin iletkenlikleri üzerine doplama süresi ve sıcaklığının etkileri 

araştırılmış ve iyot buharı ile 20 ve 60 °C’de 120 saate kadar doplanan polimerlerin elde 

edilen iletkenlik değerleri P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF) için sırasıyla şekil 

4.34-4.36’da verilmiştir. İletkenlik ölçümleri, bakır elektrotlar arasına tutturulmuş 

polimer pelletlerinin, içerisinde iyot bulunan kapalı ortama daldırılmasıyla hazırlanan 

sistemin, başlangıç iletkenlik değeri Keithley 2400 elektrometresi ile, doplama işlemi 

sırasında zamana bağlı olarak eş zamanlı yapılan iletkenlik ölçümleri ise Thurlby 

elektrometresi ile yapılmıştır. 

 

Şekil 4.34’deki P(2-DBAF)’ın iletkenliğinin iyotla doplama sıcalığı ve süresi ile 

değişimini veren grafik incelendiğinde, doplanmadan önce 4,6×10
-12

 S/cm olarak 

ölçülen P(2-DBAF)’ın iletkenlik değerinin, doplama işlemi başladığı andan itibaren 

hızlıca artttığı 1 saat sonunda ise 20 ve 60 °C için sırasıyla 1×10
-8 

ve 3×10
-4

 S/cm 

iletkenlik değerlerine ulaştığı belirlenmiştir. Böylece 1 saat sonunda iletkenlik 

değerlerinin 20 ve 60 °C için sırasıyla, 10
4 

ve 10
8
 kat arttığı gözlenmiştir. İletkenlik 

değerlerinin her iki sıcaklıkta da ilk 8 saatlik ölçüm için 5 saate kadar arttığı, bu 

doplama süresinden sonra dengeye ulaştığı görülmektedir. Şekilden her iki sıcaklık için 

de 8 saat doplama sonunda 8,8×10
-8

 ve 1,3×10
-2

 S/cm olarak ölçülen iletkenlik değerleri 

60 °C için 24 saate kadar yaklaşık 4 kat artarak 3,6×10
-5

 S/cm değerine ulaşırken, 20 

°C’de 400 kat artış göstererek 5×10
-2

 S/cm ölçülmüştür. Şekil 4.34 incelendiğinde, 24 

saatte iletkenlik değerlerinin her iki sıcaklık için de tamamen dengeye geldiği ve bu 

doplama süresinden sonra iletkenlikte artış gözlenmediği belirlenmiştir. P(2-DBAF)’ın 

120 saat sonundaki iletkenlik değerleri 4,5×10
-5

 ve 5,8×10
-2

 S/cm olarak ölçülmüştür. 

Böylece literatüre kıyasla 24 saat gibi kısa bir doplama süresi sonunda doplama 

öncesine kıyasla iletkenlik değerlerinin 20 ve 60 °C için sırasıyla 10
8
 ve 10

10
 kat arttığı 

belirlenmiştir. 
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Şekil 4.34 P(2-DBAF)’ın iletkenliği üzerine iyotla doplama süresi ve sıcaklığının etkisi 

 

P(3-DBAF)’ın iletkenliği üzerine iyotla doplama süresi ve sıcaklığının etkisini gösteren 

şekil 4.35’deki grafik incelendiğinde ise, doplanmadan önce 1,9×10
-12

 S/cm olarak 

ölçülen iletkenlik değerinin doplama işlemi başladığı andan itibaren hızlıca arttığı 

görülmektedir. 20°C için ilk 6 saat boyunca ölçüm alınamazken, 60 °C için 1 saat 

sonunda ölçülen iletkenlik değerinin başlangıç iletkenlik değerine kıyasla 10
6
 kat 

artarak 1,2×10
-6

 S/cm değerlerine ulaştığı belirlenmiştir. Bu hızlı artışın 4 saate kadar 

devam ettiği ve bu doplama süresi sonunda 5,3×10
-4

 S/cm iletkenlik değerine ulaşılarak, 

ilk 8 saatte alınan ölçümlerde dengeye ulaşıldığı görülmektedir. 20°C’de ilk 6 sat ölçüm 

alınamamasının nedeni ise, doplama ile eş zamanlı olarak alınan iletkenlik ölçümleri 

için kurulan sisteme bağlanan cihazın 3,2×10
-10

 S/cm altındaki (2000 MΩ üzeri) direnç 

değerlerini okumamasından kaynaklanmaktadır. 60 °C’de bu iletkenlik değerine 5 dk 

doplama süresi ile ulaşılabilirken, 20°C’de ise bu iletkenlik değerine 6 saat sonunda 

ulaşılabilmiştir. 20°C’de 6-8 saat arasında alınan iletkenlik ölçümlerinin yavaş yavaş 

arttığı ve 8 saat sonunda 7,3×10
-10

 S/cm iletkenlik değerine ulaşılırken, aynı doplama 

süresi sonunda 60 °C’de hesaplanan iletkenlik değeri 5,5×10
-4

 S/cm olarak ölçülmüştür. 
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Şekilden iletkenlik değerlerinin 20 °C’de 48 saatte, 60 °C’de ise 24 saatte dengeye 

geldiği ve bu doplama süresinden sonra iletkenlikte dikkate değer bir değişim 

gözlenmediği belirlenmiştir. P(3-DBAF)’ın 24 saat sonunda ölçülen iletkenlik değerleri 

20 and 60 °C için sırasıyla 5,2×10
-7

 ve 4,6×10
-4

 S/cm iken, aynı sıcaklıklar için 120 

saatte ölçülen iletkenlik değerlerinin ise 5,6×10
-6

 ve 5,3×10
-4

 S/cm olduğu 

belirlenmiştir. Doplama öncesi ve doplama sonrası iletkenlik değerleri 

karşılaştırıldığında, 20 ve 60 °C için iletkenlik değerlerinin sırasıyla 10
6
 ve 10

8
 kat 

arttığı belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.35 P(3-DBAF)’ın iletkenliği üzerine iyotla doplama süresi ve sıcaklığının etkisi 

 

P(4-DBAF)’ın iletkenliği üzerine iyotla doplama süresi ve sıcaklığının etkisinin 

incelendiği şekil 4.36’daki grafikte doplama öncesi iletkenliği 1,1×10
-12

 S/cm olarak 

ölçülmüş ve doplama süresi arttıkça iletkenlik değerlerininin arttığı belirlenmiştir. 20 

°C’de gerçekleştirilen doplamada ilk 1 saat ölçüm alınamazken, 60 °C’de 

gerçekleştirilen doplama işleminde ise ilk 15 dk ölçüm alınamamıştır. Bunun nedeni 

doplama işlemi sırasında iletkenliğin eş zamanlı ölçülmesi için hazırlanan sisteme 

bağlanan cihazın 3,2×10
-10

 S/cm altındaki (2000 MΩ üzerindeki) iletkenlik değerlerini 
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ölçmemesinden kaynaklanmaktadır. P(4-DBAF)’ın 1 saatlik doplama süresi sonunda 

iletkenlik değerleri doplama öncesine göre 20 ve 60 °C için sırasıyla 10
2 

ve 10
5 

kat 

artarak 5,5×10
-10 

ve 8,6×10
-7

 S/cm değerlerine ulaştığı belirlenmiştir. İletkenlik 

değerlerinin 20 °C için 24 saatte,  60 °C için ise 48 saatte dengeye geldiği ve bu 

doplama sürelerinden sonra iletkenlikte dikkate değer bir artış gözlenmediği 

belirlenmiştir. P(4-DBAF)’ın 20 °C’de 24 saat sonunda ölçülen iletkenlik değeri 

3,2×10
-5

 S/cm iken, 120 saatte 3,7×10
-5

 S/cm olarak ölçülmüştür. 60 °C’de 24 saat 

sonunda ölçülen iletkenlik değeri 1,1×10
-4

 S/cm iken, bu değer 48 saat sonunda yaklaşık 

3 katına çıkmış 3,3×10
-4

 S/cm değerine ulaşmış ve 120 saat sonunda ise 5,8×10
-4

 olarak 

ölçülmüştür.  Elde edilen sonuçlardan iletkenlik değerlerinin başlangıçtan itibaren 20 ve 

60 °C için sırasıyla 10
7
 ve 10

8
 kat arttığı belirlenmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.36 P(4-DBAF)’ın iletkenliği üzerine iyotla doplama süresi ve sıcaklığının etkisi 

 

Elde edilen sonuçlardan, 24 veya 48 saat gibi kısa sürelerde yüksek iletkenlik 

değerlerine ulaşılabildiği belirlenmiştir. Kaya ve arkadaşları tarafından azometin grubu 

içeren polifenollerin iyotla doplanması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 168 saat 



113 

 

gibi uzun doplama süreleri sonunda 25 °C’de yaklaşık olarak 10
-10

-10
-6

 S/cm aralığında 

iletkenlik değerlerine ulaşılabilmiştir  (Kaya vd. 2006a, Kaya ve Koyuncu 2006b, Kaya 

vd. 2009c). Çalışılan tez kapsamında literatürden farklı olarak, azometin grubu içeren 

polifenollerin iletkenliği üzerine doplama sıcaklığının da etkisi çalışılmış ve düşük 

sıcaklıkta gerçekleştirilen doplama işlemi ile de literatüre kıyasla yüksek iletkenlik 

değerlerine erişilmiştir. Yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen doplama sonrasında ise P(3-

DBAF) ve P(4-DBAF) için 10
-4

 S/cm değerine ulaşılırken, P(2-DBAF) için ölçülen 10
-2

 

S/cm iletkenlik değeri literatürde azometin grubu içeren polifenoller için ölçülen en 

yüksek iletkenlik değeridir.  

 

Diaz ve arkadaşlarının 1999 yılında yaptığı çalışmada Schiff bazı polimerleri birçok 

dopant (AlCl3, SbF5, FeCl3, HCl, I2) ile doplanmış fakat doplama sonrası en yüksek 

iletkenliğin elde edildiği dopantın iyot olduğu ve iyotla doplama işleminin de şekil 

4.37’deki gibi gerçekleştiği vurgulanmıştır. Schiff bazı polimerlerinin içerdikleri C=N 

grubundaki yüksek oranda elektronegatif olan azot atomu ile iyotun koordinasyonu ile 

doplama işlemi gerçekleşmektedir (Sakai vd. 1981, Diaz vd. 1999) .
 
Bu koordinasyon 

sonrası ise azot atomundan koordine olan iyot molekülü I3
- 
formuna gelmektedir (Şekil 

4.37).  

 

 

Şekil 4.37 P(2-DBAF)’ın iyotla yaptığı koordinasyon bileşiği 
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20 ve 60 °C’de 120 saate kadar iyotla doplama işlemine tabi tutulan polimerlerin 

arasında en iyi iletkenlik değerine P(2-DBAF)’ın ulaştığı gözlenmektedir. 120 saat 

doplama süresi sonunda elde edilen iletkenlik değerlerinin P(2-DBAF)>P(4-

DBAF)>P(3-DBAF) şeklinde sıralandığı görülmektedir. P(2-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın 

20°C’de 120 saat doplama sonrası elde edilen iletkenlik değerleri birbirine yakın (1,3 

kat ) olmasına karşın, 60°C’de aradaki farkın 10
2 

kat olduğu görülmektedir. 

Polimerlerin mol kütlesi sıralamasının da P(2-DBAF)>P(4-DBAF)>P(3-DBAF) olduğu 

bilindiğinden, en yüksek mol kütlesine sahip olan P(2-DBAF)’ın doplama sonrası en 

yüksek iletkenliğe sahip olması mol kütlesinin Schiff bazı polimerlerinin 

doplanmasında etkili olduğunu göstermektedir. Bu durum, şekil 4.37’de görüldüğü 

şekilde, mol kütlesi arttıkça, üzerinde eşleşmemiş elektron çifti bulunduran azot 

atomundan koordine olan iyot moleküllernin artması ile açıklanabilir (Murthy vd. 

1988).   Ayrıca, literatürde –OH grubunu orto pozisyonunda bulunduran polifenollerin 

doplama sonrasında iletkenliklerinin, –OH grubunu para ve meta pozisyonlarında 

bulunduran polifenollere nazaran daha yüksek olduğu vurgulanmıştır (Kaya ve Aydin 

2011).  

 

Ayrıca doplanan tüm polimerler için doplama sıcaklığı arttıkça iletkenliğin arttığı 

görülmektedir. Bu durum iletken polimerlerde gözlenen bir davranış olup, literatürde 

‘thermally activated behavior’ olarak tanımlanmaktadır.  Bunun nedeninin ise, sıcaklık 

arttıkça polimer zinciri ve I3
- 

anyonları arasındaki yük transfer verimliliğinin 

artmasından kaynaklanmaktadır (Gok vd. 2006, Sonawane vd. 2008). 

4.2 Organik Ortamda Sentezlenen Azometin Grubu İçeren Polifenollere Ait 

Analizler 

4.2.1 Polimer verimi üzerine polimerizasyon koşullarının etkisi 

Çalışma kapsamında, sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-

DBAF)’ın, verimi üzerine yükseltgen türü ve derişimi, monomer derşimi, 

polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkileri araştırılmış ve her bir polimer için polimer 

verimi ve mol kütlesi açısından en uygun reaksiyon koşulları belirlenmiştir. Sulu 

ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF) için elde edilen en yüksek 
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polimer verimleri sırasıyla % 37,2; % 20,1 ve % 35,4 olarak kaydedilmiştir. Sulu bazik 

ortamda sentezlenen polimer verimlerinin düşük olması nedeniyle, polimer verimini 

yükseltmek amacıyla polimerlerin organik ortamda da sentezi gerçekleştirilmiştir.  

Bu yüzden, ilk olarak polimer verimi üzerine çözücü türü ve yükseltgen türünin etkisi 

araştırılmıştır. En yüksek verimin elde edildiği çözücü ve yükseltgen ile deneylere 

devam edilmiş ve belirlenen ortamda her bir polimer için yükseltgen derişimi, monomer 

derişimi, polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkileri incelenmiş ve her bir polimer için 

polimer verimi ve mol kütlesi açısından en uygun reaksiyon koşulları belirlenmiştir. 

Polimer verimi ve mol kütlesi açısından en uygun polimerizasyon koşulları 

belirlenirken, sadece incelenen parametre değiştirilmiş, diğer parametreler ise sabit 

tutulmuştur. Polimerizasyon verimi için  polimerizasyon süre ve sıcaklığı belirlenmeden 

önce yapılan deneyler (çözücü ve yükseltgen türü, yükseltgen ve monomer derişiminin 

polimer verimi üzerine etkisi), literatürde polimer veriminin genel olarak yüksek 

olduğu, degradasyonun gözlenmediği 80
 o

C sıcaklıkta 6 saatte gerçekleştirilmiştir 

(Yılmaz Baran vd. 2015). 

4.2.1.1 Polimer verimi üzerine organik çözücü ve yükseltgen türünün etkisi 

Polimerizasyonun gerçekleştirildiği çözücü ortamı ve yükseltgen türünün polimer 

verimi üzerinde etkili olduğu literatürde rapor edilmiştir (Erdem vd. 2004, Kaya vd. 

2004a, Yıldırım vd. 2012, Yılmaz Baran vd. 2015). Bu yüzden, 2-DBAF, 3-DBAF ve 4-

DBAF’ın oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları, seçilen çeşitli orgaik 

çözücüortamlarında ılıman yükseltgenler kullanılarak gerçekleştirilmiş ve en yüksek 

polimer veriminin elde edildiği organik çözücü türü ve yükseltgen türü belirlenmiştir. 

Organik çözücüde O2 yükseltgeni ile de polimerizasyonlar denenmiş fakat bu 

yükseltgenin organik ortamda polimerizasyonu gerçekleştiremediği görülmüştür. 

Poliazometinlerin organik ortamda doğrudan sentezi literatürde sıkça kullanılan genel 

bir metot (Yang vd. 1994) olmasına rağmen, Schiff bazı monomerlerinin organik 

ortamda oksidatif polimerizasyonu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma yer almaktadır 
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(Yıldırım vd. 2012, Yıldırım ve Kaya 2012, Kaya vd. 2013, Yıldırım ve Kaya 2014, 

Yıldırım ve Kaya 2015).  

Bu çalışmada, sentezlenen Schiff bazlarının oksidatif polimerizasyonları, daha önce 

çeşitli polimerlerin sentez ortamında kullanılmış çözücüler olan THF, metanol, NMP, 

aseton, asetonitril, dioksan (Peggion vd. 1966, Yang vd. 1994, Ikeda vd. 1996, Fu ve 

Qutubuddin 2001, Yıldırım vd. 2012) kullanılarak NaOCl ve H2O2 yükseltgenleri ile 

gerçekleştirildi. Polimerizasyonlar, organik çözücüde çözülerek hazırlanan sarı renkli 

monomer çözeltilerine yavaş yavaş yükseltgen ilave edilerek kahverengiye döndükleri 

sınır yükseltgen derişimlerinde, 80 ºC sıcaklıkta ve 6 saat sürdürülen polimerizasyon 

şartlarında gerçekleştirildi.  

Değiştirilen sentez koşullarında elde edilen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF) 

polimerleri için polimer verimleri ve fraksiyonlanmış mol kütleleri ve mol kütlesi 

dağılımı değerleri sırasıyla çizelge 4.14-4.16’da verilmiştir. P(2-DBAF) polimerinin 

sentezi H2O2 yükseltgeni kullanılarak metanol, aseton ve asetonitril ortamında 

gerçekleştirilebilmiş, ancak aseton ve asetonitril ortamında çok yapışkan bir polimer 

elde edildiğinden e tartılamamış ve verim hesabı yapılamamıştır (Çizelge 4.14). ile 

Yalnızca metanol ortamında % 62,9 polimer verimi elde edilirken THF, NMP ve 

dioksan ortamında ise polimerizasyon gerçekleştirilememiştir. 2-DBAF’ın çizelgede 

verilen çözücülerin hepsinde, NaOCl yükseltgeni ile gerçekleştirilen polimerizasyonları 

P(2-DBAF) oluşumu ile sonuçlanırken yalnızca asetonitril ortamında sentezlenen 

polimerin çok yapışkan bir yapıda olması sebebiyle tartımı alınamadığı için verim 

hesabı yapılamamıştır.  Aynı zamanda,  NaOCl yükseltgenin kullanıldığı deneylerde en 

yüksek polimer verimine % 93,6 değeri ile aseton ortamında ulaşılmıştır. Bu nedenle 2-

DBAF’ın organik ortamda oksidatif polimerizasyonu NaOCl yükseltgeni ile aseton 

ortamında yürütülmüştür.  
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Çizelge 4.14 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın verimi ve mol kütlesi dağılımı üzerine çözücü ve yükseltgen türünün etkisi 

Çözücü 

Türü 

Yükseltgen 

Türü 

Yükseltgen 

Derişimi 

(mol/L) 

Verim 

% 

Fraksiyon I Fraksiyon II Toplam 

Mw Mn HI Mw Mn HI Mw Mn HI 

THF 
NaOCl 0,3 8,3 3427 3056 1,12 - - - 3427 3056 1,12 

H2O2 - - - - - - - - - - - 

Metanol 
NaOCl 0,1 16,2 19133 17756 1,07 3416 3073 1,11 6618 3892 1,70 

H2O2 2 62,9 986 966 1,02 - - - 986 966 1,02 

NMP 
NaOCl 0,2 42,9 5102 5100 1,00 2612 2447 1,06 2620 2451 1,06 

H2O2 - - - - - - - - - - - 

Aseton 
NaOCl 0,6 93,6 73635 57483 1,28 7925 7188 1,10 18423 8356 2,20 

H2O2 6,4 - 3810 3203 1,18 - - - 3810 3203 1,18 

Asetonitril 
NaOCl 0,4 - 29943 24725 1,21 3366 3032 1,11 11832 4737 2,49 

H2O2 3,6 - 8141 3755 2,16 - - - 8141 3755 2,16 

Dioksan 
NaOCl 0,35 21,2 22019 20028 1,09 3963 3359 1,17 7666 4187 1,83 

H2O2 - - - - - - - - - - - 

([2-DBAF]0= 0,05 mol/L, Polimerizasyon Sıcaklığı: 80 ºC, Süre: 6 saat)  
 

  

 

1
1
7
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P(3-DBAF)’ın verimi üzerine çözücü ve yükseltgen türünün etkisini gösteren çizelge 

4.15 incelendiğinde, 3-DBAF’ın oksidatif polimerizasyonu, H2O2 yükseltgeni 

kullanılarak metanol, aseton ve asetonitril ortamında gerçekleştirilebilmiş fakat aseton 

ve asetonitril ortamında verimi düşük, çok yapışkan bir malzeme elde edildiğinden 

malzeme tartılamamış ve verim hesabı yapılamamıştır. THF, NMP ve dioksan 

ortamında ise H2O2 yükseltgeni varlığında polimerizasyon gerçekleşmediği 

görülmüştür. 3-DBAF’ın H2O2 yükseltgeni varlığında metanol ortamında 

gerçekleştirilen reaksiyonu sonucunda ise % 81,8 verim elde edilmiştir. P(3-DBAF)’ın 

NaOCl yükseltgeni kullanılarak sentezlenen polimerlerinin ise denenen bütün organik 

çözücüler varlığında gerçekleştiği ve yüksek verimler elde edildiği çizelge 4.15’den 

görülmektedir. P(3-DBAF)’ın NaOCl yükseltgeni varlığında çeşitli organik çözücü 

ortamında gerçekleştirilen polimerizasyonları sonucunda, en düşük verim asetonitril 

ortamında % 33,4 olarak elde edilmiştir. En yüksek verimin ise % 88,9 olduğu ve 

dioksan ortamında elde edildiği belirlenmiştir.  

Elde edilen veriler doğrultusunda, organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF) için daha 

sonraki deneylere en yüksek verimin elde edildiği polimerizasyon şartları olan, dioksan 

ortamında NaOCl yükseltgeni kullanılarak devam edilmiştir.  
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Çizelge 4.15 P(3-DBAF)’ın verimi ve mol kütlesi dağılımı üzerine çözücü ve yükseltgen türünün etkisi 

Çözücü 

Türü 

Yükseltgen 

Türü 

Yükseltgen 

Derişimi 

(mol/L) 

Verim 

% 

Fraksiyon I Fraksiyon II Fraksiyon III Toplam 

Mw Mn HI Mw Mn HI Mw Mn HI Mw Mn HI 

THF 
NaOCl 0,5 50,4 7830 4417 1,77 - - - - - - 7830 4417 1,77 

H2O2 - - - - - - - - - - - - - - 

Metanol NaOCl - - - - - - - - - - - - - - 

H2O2 1,2 81,8 4319 4021 1,07 2071 2061 1,00 - - - 3391 2954 1,14 

NMP 
NaOCl 1,0 50,0 3371 3232 1,04 - - - - - - 3371 3232 1,04 

H2O2 - - - - - - - - - - - - - - 

Aseton 
NaOCl 1,0 54,0 21167 18667 1,13 4255 3656 1,16 - - - 6649 4126 1,61 

H2O2 6,4 - 4528 3441 1,31 - - - - - - 4528 3441 1,31 

Asetonitril 
NaOCl 0,55 33,4 8871 4562 1,94 - - - - - - 8871 4562 1,94 

H2O2 2,4 - 7429 3973 1,86 - - - - - - 7429 3973 1,86 

Dioksan 
NaOCl 0,3 88,9 734760 466705 1,5 101430 88363 1,14 16541 11853 1,39 320416 27245 11,7 

H2O2 - - - - - - - - - - - - - - 

([3-DBAF]0= 0,1 mol/L, Polimerizasyon Sıcaklığı: 80 ºC, Süre: 6 saat) 

1
1
9
 

 



120 

 

P(4-DBAF)’ın verimi üzerine çözücü ve yükseltgen türünün etkisini gösteren Çizelge 

4.16 incelendiğinde, P(4-DBAF)’ın organik ortamda sentezi, 4-DBAF’ın diğer organik 

çözücülerdeki çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle yalnızca THF, NMP ve dioksan 

ortamlarında NaOCl yükseltgeni varlığında gerçekleştirilebilmiş ve H2O2 yükseltgeni 

kullanılarak polimerizasyonun gerçekleşmediği görülmüştür. Denenen diğer çözücü 

ortamlarında yüksek hacimde çözücü miktarlarında çözünen 4-DBAF için, 

polimerizasyon ortamlarında yüksek hacimde çözücüde çalışmak istenmeyen bir durum 

olduğundan diğer çözücülerde polimerizasyon denemesi yapılamamıştır.  

P(4-DBAF)’ın organik ortamda NaOCl yükseltgeni kullanılarak gerçekleştirilen 

sentezleri sonucunda NMP ortamında % 33,4, THF ortamında % 91,3 verim elde 

edilmiştir. Dioksan ortamında NaOCl yükseltgeni varlığında gerçekleştirilen sentez 

sonucunda ise elde edilen malzemenin çok yapışkan olması nedeniyle tartım 

alınamamış ve verim hesabı yapılamamıştır. 

Elde edilen sonuçlardan, P(4-DBAF) için en yüksek polimer veriminin THF ortamında 

NaOCl yükseltgeni kullanılarak elde edildiği görülmektedir. Bu yüzden 4-DBAF’ın 

organik ortamda gerçekleştirilmek istenen oksidatif polimerizasyonu deneylerine 

NaOCl yükseltgeni kullanılarak, THF ortamında devam edilmiştir.  

2-DBAF, 3-DBAF ve 4-DBAF’ın her üçünün de THF, NMP ve dioksan ortamlarında 

H2O2 yükseltgeni varlığında polimerizasyonu gerçekleştirilememiştir. Bunun nedeni ise 

H2O2’nin monomerleri değil de çözücüleri yükseltgemesinden kaynaklanmaktadır 

(Adams vd. 1994, Campbell ve Striebig 1999, Salavati-Niasari 2006).  

Organik ortamda çeşitli çözücü ve yükseltgen varlığında gerçekleştirilen 2-DBAF, 3-

DBAF ve 4-DBAF’ın oksidatif polimerizasyonu sonucunda elde edilen veriler 

karşılaştırıldığında, polimerizasyona en yatkın ve en çok sayıda polimerin elde edildiği 

monomerin 2-DBAF olduğu, buna rağmen 3-DBAF’ın organik ortamda sentezlenen 

polimerlerinin genel olarak daha yüksek verimde elde edildiği belirlenmiştir. 4-

DBAF’ın çözünürlük problemi nedeniyle polimerizasyon açısından en dirençli malzeme 

olduğu da görülmektedir.  
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Çizelge 4.16 P(4-DBAF)’ın verimi ve mol kütlesi dağılımı üzerine çözücü ve yükseltgen türünün etkisi 

([4-DBAF]0= 0,016 mol/L, Polimerizasyon Sıcaklığı: 80 ºC, Süre: 6 saat)  

 

 

 

Çözücü 

Türü 

Yükseltgen 

Türü 

Yükseltgen 

Derişimi 

(mol/L) 

Verim 

% 

Fraksiyon I Fraksiyon II Fraksiyon III Toplam 

Mw Mn HI Mw Mn HI Mw Mn HI Mw Mn HI 

THF 

NaOCl 0,16 91,3 103150 86709 1,18 11579 9332 87,5 - - - 22991 10500 2,18 

H2O2 - - - - - - - - - - - - - - 

NMP 

NaOCl 0,1 34,6 95390 92331 1,03 19144 17786 1,07 3268 2921 1,11 6179 3507 1,76 

H2O2 - - - - - - - - - - - - - - 

Dioksan 

NaOCl 0,1 - 7565 6916 1,09 - - - - - - 7565 6916 1,09 

H2O2 - - - - - - - - - - - - - - 

1
2
1
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4.2.1.2 Polimer verimi üzerine yükseltgen derişiminin etkisi 

P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF) polimerlerinin en yüksek verimi ve mol kütlesi 

açısından değerlendirmesi yapılarak belirlenen en uygun çözücü ve yükseltgen ile 

organik ortamda deneylere devam edilmiştir. Ayrıca, yükseltgen derişiminin de polimer 

verimi üzerinde etkili olduğu rapor edildiğinden (Demir vd. 2006, Demir vd. 2008), 

P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın verimleri üzerine yükseltgen derişimlerinin 

etkisi ayrı ayrı incelenmiş ve elde edilen sonuçlar, sırası ile, şekil 4.38-4.40’da 

verilmiştir. 

2-DBAF’ın aseton ortamında NaOCl yükseltgeni varlığında gerçekleştirilen 

polimerizasyonu sonucunda sentezlenen P(2-DBAF)’ın verimi üzerine yükseltgen 

derişiminin etkisini veren şekil 4.38 incelendiğinde, 0,6 mol/L NaOCl derişimine kadar 

polimer veriminin hızla arttığı bu derişimden sonra ise azaldığı gözlenmektedir. Aseton 

ortamında 0,05 mol/L başlangıç derişiminde hazırlanan sarı renkli 2-DBAF 

monomerinin çözeltisine 0,6 mol/L derişiminde NaOCl çözeltisi ilave edildiği anda 

çözeltinin kahverengiye dönmesi ile polimerizasyonun hemen başladığı gözlenmiştir. 

0,6 mol/L’den daha düşük derişimlerde NaOCl çözeltisi ilave edildiğinde ise belli bir 

indüksiyon süresinin olduğu belirlenmiştir. Kahverengi renk değişiminin yüksek NaOCl 

çözelti derişimlerinden düşük derişimlere doğru değiştirilmesi ile indüksiyon süresinin 

0,25 saatten 1 saate kadar değişiklik gösterdiği gözlenmiştir.  0,1-0,1 mol/L derişim 

aralığında NaOCl çözelti derişimin arttırılması ile P(2-DBAF) polimer verimi % 5,6 dan  

% 93,1’e kadar artmıştır. Daha sonra NaOCl derişiminin 0,8 e kadar arttırılması ile 

verimin % 42,5’e kadar düştüğü gözlenmiştir. Belli bir yükseltgen derişimden sonra 

polimer veriminde gözlenen düşme literatürde birçok çalışmada karşılaşılan bir durum 

olup (Kaya vd. 2004b, Demir vd. 2006, Demir vd. 2008) polimerin degradasyonu ile 

açıklanabilir. Polimer zincirlerinin degradasyona uğramasıyla oluşan küçük zincirlerin, 

polimerin yıkanması sırasında çözünerek ortamdan uzaklaşması sonucu polimer 

veriminin düştüğü söylenebilir. 
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Elde edilen verilere göre P(2-DBAF) için aseton ortamında sentezi sırasında en yüksek 

verim 0,6 mol/L NaOCl yükseltgeni ile elde edildiğinden deneylere bu yükseltgen 

derişimi ile devam edilmiştir. 

 

Şekil 4.38 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın verimi üzerine NaOCl  

derişiminin etkisi 

(Polimerizasyon ortamı: Aseton, [2-DBAF]0=0,05 mol/L, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC Süre: 6 saat) 

3-DBAF’ın polimerizasyonu için en uygun ortam olarak belirlenen dioksan ortamında 

NaOCl yükseltgen derişiminin değiştirilmesi ile gerçekleştirilen polimerizasyon 

sonucunda, polimer veriminin değişimi incelenmiş ve sonuçlar şekil 4.39’da verilmiştir. 

Şekil incelendiğinde, 0,3 mol/L NaOCl derişimine kadar polimer veriminin hızla arttığı 

bu derişimden sonra ise azaldığı gözlenmektedir. Dioksan ortamında 0,05 mol/L 

başlangıç monomer derişiminde hazırlanan sarı renkli monomer çözeltisine 0,3 mol/L 

NaOCl ilave edildiği anda ortamın kahverengiye döndüğü, polimerizasyonun hemen 

başladığı gözlenmiştir. Polimerizasyon ortamına 0,2 mol/L NaOCl ilave edildiğinde ise 
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24 saalik indüksiyon periyodunun ardından kahverenkli çözelti elde edilebilmiştir. 

Polimerizasyon ortamına 0,2 mol/L NaOCl ilave edildiğinde % 35,8 verim elde 

edilirken,  yükseltgen derişimi 0,3 mol/L’ye arttırıldığında verim en yüksek (% 88,9) 

değerine ulaştığı gözlenmiştir. Bu değerden yüksek derişimlerde verim azalarak % 50,5 

değerine kadar düşmüştür. P(2-DBAF) polimerinde de gözlenen benzer durum 

polimerin degradasyona uğramasıyla açıklanabilir (Kaya vd. 2004b, Demir vd. 2006, 

Demir vd. 2008). Polimer zincirlerinin degradasyona uğramasıyla oluşan küçük 

zincirlerin, polimerin yıkanması sırasında çözünerek ortamdan uzaklaşması sonucu 

polimer veriminin düştüğü söylenebilir. 

P(3-DBAF) için dioksan ortamında en yüksek verim 0,3 mol/L NaOCl yükseltgeni ile 

elde edildiğinden deneylere bu yükseltgen derişimi ile devam edilmiştir. 

 

Şekil 4.39 Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın verimi üzerine NaOCl 

derişiminin etkisi 

(Polimerizasyon ortamı: Dioksan, [3-DBAF]0=0,05 mol/L, Polimerizasyon sıcaklığı: 80ºC Süre: 6 saat) 
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4-DBAF’ın THF ortamında NaOCl yükseltgeni varlığında gerçekleştirilen oksidatif 

polimerizasyonu sonucunda, elde dilen polimer verimi üzerine yükseltgen derişiminin 

etkisi incelenmiş ve sonuçlar şekil 4.40’da verilmiştir. Şekil incelendiğinde, 0,16 mol/L 

NaOCl derişimine kadar polimer veriminin yükseltgen derişiminin artmasıyla arttığı, 

0,16 mol/L’den sonra ise azaldığı gözlenmektedir. THF ortamında 0,016 mol/L 

başlangıç monomer derişiminde hazırlanan sarı renkli monomer çözeltisine 0,16 mol/L 

NaOCl ilave edildiği anda ortamın renginin kahverengiye döndüğü, polimerizasyonun 

hemen başladığı gözlenmiştir. 0,13 mol/L NaOCl ilave edildiğinde 1 saatlik, 0,066 

mol/L NaOCl ilave edildiğinde ise 2 saatlik bir indüksiyon periyodu ile karşılaşılmış ve 

bu süreler sonunda çözeltilerin kahverengiye döndüğü gözlenmiştir. Polimerizasyonlar 

sonucunda elde edilen polimer verimleri ise 0,066 mol/L için % 37,9; 0,13 mol/L için % 

72,1 ve 0,16 mol/L NaOCl ilave edildiğinde ise % 91,2 polimer verimi elde edilmiştir. 

NaOCl derişimi 0,33 mol/L’ye çıkarıldığında verim %78,1’e düşerken, 0,5 mol/L’ye 

çıkarıldığında ise % 52,1’e düşmüştür. Belli bir yükseltgen derimine ulaşıldıktan sonra 

yükseltgen derişiminin arttırılmasıyla polimer veriminin düşmesi literatürde de 

karşılaşılan bir sonuç olup (Kaya vd. 2004b, Demir vd. 2006, Demir vd. 2008),  

polimerin degradasyonuyla açıklanabilir. Polimer zincirlerinin degradasyona 

uğramasıyla oluşan küçük zincirlerin, polimerin yıkanması sırasında çözünerek 

ortamdan uzaklaşması sonucu polimer veriminin düştüğü söylenebilir.   

Elde edilen veriler doğrultusunda, P(4-DBAF) için THF ortamında en yüksek verim 

0,16 mol/L NaOCl yükseltgeni ile elde edildiğinden deneylere bu yükseltgen derişimi 

ile devam edilmiştir. 
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Şekil 4.40 Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın verimi üzerine NaOCl 

derişiminin etkisi 
 (Polimerizasyon ortamı: THF, [4-DBAF]0=0,016 mol/L, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC Süre: 6 saat) 

4.2.1.3 Polimer verimi üzerine monomer derişiminin etkisi 

Momonomer derişiminin polimer verimi üzerinde etkili olduğu bilindiğinden (Demir 

vd. 2006, Demir vd. 2008), organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve 

P(4-DBAF)’ın verimleri üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisi incelenmiş ve 

sonuçlar şekil 4.41-4.43’de verilmiştir. En yüksek polimer veriminin elde edildiği 

başlangıç monomer derişiminde deneylere devam edilmiştir.  

Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın verimi üzerine başlangıç monomer 

derişiminin etkisini gösteren şekil 4.41 incelendiğinde, 0,05 mol/L monomer derişimine 

kadar monomer derişiminin artmasıyla polimer veriminin arttığı, 0,05 mol/L’den sonra 

ise monomer derişiminin artmasıyla azaldığı gözlenmiştir. 0,025 mol/L başlangıç 

monomer derişimi ile polimerizasyon başlatıldığında % 33,3 verim elde edilirken, 

derişim 0,05 mol/L’ye çıkarıldığında verim üç kat artarak % 94,9 değerine ulaşmıştır. 
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Derişim arttırılmaya devam edildiğinde ise polimer veriminin 0,1 mol/L’de  % 91,7 ve 

0,2 mol/L’de % 53,1’e düştüğü gözlenmiştir. Başlangıç monomer derişiminin 

artmasıyla polimer veriminde gözlenen düşüş literatürde de gözlenen bir durumdur 

(Masuda vd. 1974). Bu durum, monomer derişimi arttıkça polimerizasyon ortamında 

oluşan kısa zincirlerin daha büyük polimer zincirlerini oluşturması için yükseltgen 

derişiminin yetmediği ve polimerin yıkanması sırasında da bu kısa zincirlerin çözünerek 

ortamdan uzaklaşması ile yorumlanabilir. 

Elde edilen veriler doğrultusunda, aseton ortamında NaOCl yükseltgeni kullanılarak 

sentezlenen P(2-DBAF) için en yüksek verim 0,05 mol/L başlangıç monomer derişimi 

ile elde edildiğinden deneylere bu monomer derişimi ile devam edilmiştir.  

 

Şekil 4.41 Organik ortamda sentezlenen P-2-DBAF’ın verimi üzerine monomer 

derişiminin etkisi 
(Polimerizasyon ortamı: Aseton, [NaOCl]0=0,6 mol/L, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC Süre: 6 saat) 

Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın verimi üzerine başlangıç monomer 

derişiminin etkisini gösteren şekil 4.42 incelendiğinde, 0,1 mol/L başlangıç monomer 
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derişimine kadar monomer derişiminin artmasıyla polimer veriminin arttığı, derişim 

arttırılmaya devam edildiğinde ise verimin azaldığı gözlenmiştir. 0,025 mol/L başlangıç 

monomer derişimi ile polimerizasyon başlatıldığında, polimerizasyon sonucunda  % 

64,7 olarak hesaplanan verim, derişim 0,05 mol/L’ye çıkarıldığında % 88,9; 0,1 

mol/L’ye çıkarıldığında ise % 96,9 değerine ulaşmıştır. Başlangıç monomer derişimi 0,2 

mol/L’ye çıkarıldığında ise polimer veriminin % 55,8’e düştüğü gözlenmiştir. Monomer 

derişiminin artmasıyla polimer veriminde gözlenen azalma, monomer derişimi arttıkça, 

küçük kalan polimer zincirlerinin birleşerek daha büyük polimer zinciri oluşturması için 

yükseltgen derişiminin yetmemesi üzerine kısa kalan zincirlerin yıkama esnasında 

ortamda uzaklaşmasıyla açıklanabilir. 

Elde edilen veriler doğrultusunda, dioksan ortamında NaOCl yükseltgeni kullanılarak 

sentezlenen P(3-DBAF) için en yüksek verim 0,1 mol/L başlangıç monomer derişimi ile 

elde edildiğinden deneylere bu monomer derişimi ile devam edilmiştir. 

 

Şekil 4.42 Organik ortamda sentezlenen P-3-DBAF’ın verimi üzerine monomer 

                  derişiminin etkisi 

(Polimerizasyon ortamı: Dioksan, [NaOCl]0=0,3 mol/L, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC Süre: 6 saat) 
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Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın verimi üzerine başlangıç monomer 

derişiminin etkisini gösteren şekil 4.43 incelendiğinde, başlangıç monomer derişim 

aralığı 0,016 mol/L’ye kadar çalışılabilmiştir. Bunun nedeni ise, çözünürlüğü düşük bir 

malzeme olan 4-DBAF’ın çalışılan polimerizasyon şartlarında 0,016 mol/L derişimin 

üzerinde çözülememesidir. Şekil 4.43’den görüldüğü üzere başlangıç monomer 

derişiminin artmasıyla polimer veriminin arttığı ve çalışılan en yüksek derişim olan 

0,016 mol/L başlangıç derişiminde polimer veriminin % 92,3’e ulaştığı görülmektedir.  

Elde edilen veriler doğrultusunda, THF ortamında NaOCl yükseltgeni kullanılarak 

sentezlenen P(4-DBAF) için en yüksek verim 0,016 mol/L başlangıç monomer derişimi 

ile elde edildiğinden deneylere bu monomer derişimi ile devam edilmiştir.  

 

Şekil 4.43 Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın verimi üzerine monomer 

                  derişiminin etkisi 

(Polimerizasyon ortamı: THF, [NaOCl] 0=0,16 mol/L, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC Süre: 6 saat) 



130 

 

4.2.1.4 Polimer verimi üzerine polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkisi 

Polimerizasyon süre ve sıcaklığının polimer verimi üzerinde etkili olduğu bilindiğinden 

(Kaya vd. 2004b, Kaya vd. 2006b, Kaya vd. 2008b) organik ortamda sentezlenen P(2-

DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon süre sıcaklığının 

etkisi incelenmiş ve elde edilen sonuçlar sırasıyla şekil 4.44-4.46’da verilmiştir. 

P(2-DBAF)’ın organik ortamdaki sentezi, aseton ortamında [2-DBAF]0= 0,05 mol/L  

[NaOCl] 0=0,6 mol/L koşullarında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, 20 ºC’de 6 saatte 

gerçekleştirilen polimerizasyonda % 21,2 polimer verimi elde edilmiştir. Aynı şartlarda, 

50 ºC’de % 39,1 60 ºC’de ise % 58,8 polimer verimi elde edilmiştir. Sıcaklık 70 ºC’ye 

çıkarıldığında ise % 86,4 verim elde edilirken, 80 ºC’de polimer veriminin % 93,7 

değerine yükseldiği gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan polimerizasyon sıcaklığı 

arttıkça polimer veriminin arttığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlar literatürle uyum 

içerisindedir (Demir vd. 2006, Demir vd. 2008, Yılmaz Baran vd. 2015).  

P(2-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkisi şekil 4.44’de 

verilmiştir. Şekil incelendiğinde,  İlk 30 dk içerisinde polimerizasyon sıcaklığı arttıkça 

polimer veriminin de arttığı, düşük polimerizasyon sürelerinde bile yüksek verim elde 

edildiği gözlenmektedir. İlk 15 dk sonunda 70, 80 ve 90 ºC’de elde edilen polimer 

verimleri sırasıyla, % 22,9; % 29,6 ve % 35,4 iken 30 dk sonunda ise % 38,6; % 45,3 ve 

% 48,8 olarak belirlenmiştir.  

70 ºC ve 80 ºC için 4 saate kadar polimerizasyon süresi arttıkça polimer veriminin de 

arttığı, 4 saatten sonra ise verimde çok önemli bir artış olmadığı gözlenmektedir. 70 ve 

80 ºC’de 4 saatte elde edilen polimer verimleri sırasıyla, % 84,4; % 91,7 iken 6 saat 

sonunda % 86,4; % 93,7 olduğu belirlenmiştir. 90 ºC’de ise polimer veriminin 2 saate 

kadar polimerizasyon süresi arttıkça arttığı, 2 saatten sonra ise düştüğü gözlenmiştir. Bu 

durum yüksek sıcaklıklarda polimerizasyon süresinin ilerleyişi ile polimerin 

degradasyona uğramasıyla açıklanabilir (Kaya vd. 2004b, Demir vd. 2006, Demir vd. 

2008) .  
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Elde edilen sonuçlardan aseton ortamında sentezlenen P(2-DBAF) için en yüksek 

polimer verimi (% 93,7)  [2-DBAF]0= 0,05 mol/L  [NaOCl] 0=0,6 mol/L koşullarında 80 

ºC ve 6 saatte elde edilmiştir. 

 

Şekil 4.44 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon 

                  süre ve sıcaklığının etkisi 

(Polimerizasyon ortamı: Aseton, [2-DBAF]0= 0,05 mol/L  [NaOCl] 0=0,6 mol/L) 

P(3-DBAF)’ın organik ortamdaki verimi üzerine polimerizasyon süre ve sıcaklığının 

etkisini araştırmak için yapılan deneyler, dioksan ortamında [3-DBAF]0= 0,1 mol/L  

[NaOCl]0=0,3 mol/L koşullarında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, 20 ºC’de 

polimerizasyon gerçekleştirilmeye çalışılmış fakat bu sıcaklıkta 0,1 mol/L başlangıç 

derişimindeki 3-DBAF dioksanda çözülememiştir. Aynı şartlarda, 50 ºC’de yapılan 

polimerizasyon denemesinde ise 6 saat sonunda % 52,6; 60 ºC’de % 72,8 verim elde 

edilmiştir. Sıcaklık 70 ºC’ye çıkarıldığında ise % 90,6 verim elde edilirken, 80 ºC’de 

polimer veriminin % 95,8 değerine ulaştığı gözlenmiştir.  Elde edilen sonuçlardan 

polimerizasyon sıcaklığı arttıkça polimer veriminin arttığı görülmektedir. Sonuçlar 
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literatürle uyum içerisindedir (Demir vd. 2006, Demir vd. 2008, Yılmaz Baran vd. 

2015).  

P(3-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkisi şekil 4.45’de 

verilmiştir. Şekil incelendiğinde,  ilk 30 dk içerisinde polimerizasyon sıcaklığı arttıkça 

polimer veriminin de arttığı, düşük polimerizasyon sürelerinde bile yüksek verim elde 

edildiği gözlenmektedir. İlk 15 dk sonunda 70, 80 ve 90 ºC’de elde edilen polimer 

verimleri sırasıyla, % 25,6; % 36,9 ve % 43,2 iken 30 dk sonunda ise % 44,3; % 57,1 ve 

% 59,4 olarak belirlenmiştir.  

70 ºC ve 80 ºC için 3 saate kadar polimerizasyon süresi arttıkça polimer veriminin de 

arttığı, 3 saatten sonra ise verimde dikkate değer bir artış olmadığı gözlenmektedir. 70 

ve 80 ºC’de 3 saatte elde edilen polimer verimleri sırasıyla, % 88,7; % 95,8 iken 6 saat 

sonunda % 90,6; % 95,6 olduğu belirlenmiştir. 90 ºC’de ise polimer veriminin 2 saate 

kadar polimerizasyon süresi arttıkça arttığı, 2 saatten sonra ise düştüğü gözlenmiştir. Bu 

durum literatürde yüksek sıcaklıklarda polimerizasyon süresinin ilerleyişi ile polimerin 

degradasyona uğramasıyla açıklanmaktadır (Kaya vd. 2004b, Demir vd. 2006, Demir 

vd. 2008).  

Elde edilen sonuçlardan dioksan ortamında sentezlenen P(3-DBAF) için en yüksek 

polimer verimi (% 95,8)  [3-DBAF]0= 0,1 mol/L  [NaOCl] 0=0,3 mol/L koşullarında 80 

ºC ve 3 saatte elde edilmiştir. 
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Şekil 4.45 Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon 

süre ve sıcaklığının etkisi 

(Polimerizasyon ortamı: Aseton, [3-DBAF]0= 0,1 mol/L  [NaOCl] 0=0,3 mol/L) 

P(4-DBAF)’ın organik ortamdaki verimi üzerine polimerizasyon süre ve sıcaklığının 

etkisini araştırmak için yapılan deneyler, THF ortamında [4-DBAF]0= 0,05 mol/L  

[NaOCl]0=0,5 mol/L koşullarında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, 20 ºC ve 50 ºC’de 

polimerizasyon gerçekleştirilmeye çalışılmış fakat bu sıcaklıklarda 0,05 mol/L 

başlangıç derişimindeki 4-DBAF, THF’de çözülememiştir. Sıcaklık 70 ºC’ye 

çıkarıldığında çözünme gerçekleştirilebilmiş 6 saat polimerizasyon süresi sonunda % 

86,4 verim elde edilirken, 80 ºC’de polimer veriminin % 91,3 değerine ulaştığı 

gözlenmiştir.  Elde edilen sonuçlardan polimerizasyon sıcaklığı arttıkça polimer 

veriminin de arttığı ve sonuçların literatürle uyum içerisinde olduğu görülmektedir 

(Demir vd. 2006, Demir vd. 2008, Yılmaz Baran vd. 2015).  
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P(4-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkisi şekil 4.46’da 

verilmiştir. Şekil incelendiğinde,  İlk 1 saat içerisinde polimerizasyon sıcaklığı arttıkça 

polimer veriminin de arttığı, düşük polimerizasyon sürelerinde bile yüksek verim elde 

edildiği gözlenmektedir. İlk 15 dk sonunda 70, 80 ve 90 ºC’de elde edilen polimer 

verimleri sırasıyla, % 18,1; % 25,2 ve % 37,6 iken, 30 dk sonunda ise % 43,5; % 58,9 

ve % 63,4 olarak belirlenmiştir.  

70 ºC ve 80 ºC için 4 saate kadar polimerizasyon süresi arttıkça polimer veriminin de 

arttığı, 4 saatten sonra ise verimde dikkate değer bir artış olmadığı gözlenmektedir. 70 

ve 80 ºC’de 4 saatte elde edilen polimer verimleri sırasıyla, % 84,8; % 90,1 iken 6 saat 

sonunda % 86,4; % 91,3 olduğu belirlenmiştir. 90 ºC’de ise polimer veriminin 1 saate 

kadar polimerizasyon süresi arttıkça arttığı, 1 saatten sonra ise düştüğü gözlenmiştir. Bu 

durum literatürde yüksek sıcaklıklarda polimerizasyon süresinin ilerleyişi ile polimerin 

degradasyona uğramasıyla açıklanmaktadır (Kaya vd. 2004b, Demir vd. 2006, Demir 

vd. 2008).  

Elde edilen sonuçlardan THF ortamında sentezlenen P(4-DBAF) için en yüksek polimer 

verimi, (% 91,3)  [4-DBAF]0= 0,05 mol/L  [NaOCl] 0=0,5 mol/L koşullarında 80 ºC’de 

6 saatte elde edilmiştir. 



135 

 

 

Şekil 4.46 Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın verimi üzerine polimerizasyon 

süre ve sıcaklığının etkisi  

(Polimerizasyon ortamı: THF, [4-DBAF]0= 0,016 mol/L  [NaOCl] 0=0,16 mol/L) 

4.2.2 Polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon koşullarının etkisi 

Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF), ve P(4-DBAF)’ın mol kütlesi 

değerleri GPC analizi ile belirlenmiş ve analiz çözücü olarak DMF, sıcaklık olarak 40 

ºC,  akış hızı olarak 0,5 ml/dk seçilerek gerçekleştirilmiştir. Polimerlerin sayıca 

ortalama mol kütlesi (Mn), kütlece ortalama mol kütlesi (Mw) ve heterojenlik indisi (HI) 

değerleri, polistiren standartlarının mol kütlesi ölçümlerinden hazırlanan kalibrasyon 

eğrisinden yararlanarak hesaplanmıştır.   P(2-DBAF), P(3-DBAF), ve P(4-DBAF)’ın 

mol kütlesi değerleri üzerine çözücü türü, yükseltgen türü, yükseltgen ve monomer 

derişimi, polimerizasyon süre ve sıcaklığının etkileri araştırılmış ve elde edilen sonuçlar 

çizelge 4.14-4.25 aralığında verilmiştir.  
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4.2.2.1 Polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine organik çözücü ve yükseltgen 

             türünün etkisi 

Literatürde polimerizasyonun gerçekleştirildiği çözücü ortamı ve yükseltgen türünün 

polimerin mol kütlesi üzerinde etkili olduğu rapor edilmiştir (Kaya vd. 2006b, Yıldırım 

vd. 2012, Yılmaz Baran vd. 2015). Bu yüzden, 2-DBAF, 3-DBAF ve 4-DBAF’ın çeşitli 

orgaik çözücü ortamında NaOCl, H2O2 yükseltgenleri kullanılarak gerçekleştirilen 

oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları sonucunda elde edilen polimerlerin mol 

kütlesi ölçümleri yapılmış ve en yüksek mol kütlesinin elde edildiği organik çözücü ve 

yükseltgen türü belirlenmiştir. 

P(2-DBAF)’ın mol kütlesi değerleri üzerine çözücü ve yükseltgen türünün etkisini 

gösteren Çizelge 4.14 incelendiğinde, her bir çözücü ortamında NaOCl yükseltgeni 

kullanılarak sentelenen polimerlerin mol kütlesi değerlerinin, H2O2 yükseltgeni 

kullanılarak sentezi gerçekleştirilen polimerlerin mol kütlesi değerlerinden daha büyük 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, NaOCl yükseltgeni kullanılarak sentezlenen polimerlerin 

genel olarak iki fraksiyondan oluştuğu, H2O2 yükseltgeni kullanılarak sentezlenen 

polimerlerin tek fraksiyonlu olduğu belirlenmiştir. 2-DBAF’ın organik ortamda H2O2 

yükseltgeni kullanılarak gerçekleştirilen polimerizasyonu, NaOCl’ye göre, hem çok 

yüksek derişimlerde (yaklaşık 10 kat ve üstü) H2O2 kullanılarak gerçekleştirilmiş, hem 

de polimerizasyon sonucunda elde edilen polimerin mol kütlesi daha düşük çıkmıştır. 

Elde edilen verilerden, 2-DBAF’ın organik ortamda gerçekleştirilecek polimerizasyonu 

için H2O2’nin çok uygun bir yükseltgen olmadığı sonucuna varılabilir. 

Çizelge incelendiğinde, P(2-DBAF) için en yüksek mol kütlesi değerlerinin aseton 

ortamında NaOCl yükseltgeni kullanılarak elde edildiği görülmektedir. Elde edilen 

polimerin Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, I. fraksiyon için 73635, 57483 g/mol ve 

1,28; II. fraksiyon için 7925, 7188 g/mol ve 1,10 ve toplamda 18423, 8356 g/mol ve 2,2 

olarak belirlenmiştir. 
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2-DBAF’ın organik ortamda gerçekleştirilmek istenen oksidatif polimerizasyonu 

deneylerine en yüksek polimer verimi ve mol kütlesi değerlerinin elde edildiği NaOCl 

yükseltgeni kullanılarak, aseton ortamında devam edilmiştir.  

P(3-DBAF)’ın mol kütlesi değerleri üzerine çözücü ve yükseltgen türünün etkisini 

gösteren çizelge 4.15 incelendiğinde, her bir çözücü ortamında NaOCl yükseltgeni 

kullanılarak sentezlenen polimerlerin mol kütlesi değerlerinin, H2O2 yükseltgeni 

kullanılarak sentezi gerçekleştirilen polimerlerin mol kütlesi değerlerinden daha büyük 

olduğu görülmektedir. 3-DBAF’ın az sayıda organik çözücü ortamında H2O2 

yükseltgeni kullanılarak gerçekleştirilebilen polimerizasyonu, NaOCl’ye göre, hem çok 

yüksek derişimlerde H2O2 kullanılarak gerçekleştirilmiş, hem de polimerizasyon 

sonucunda elde edilen polimerin mol kütlesi daha düşük çıkmıştır. 3-DBAF’ın H2O2 

yükseltgeni kullanılarak metanol ortamında gerçekleştirilen polimerizasyonunda ise, 

yüksek verim (% 81,8) elde edilmesine karşın düşük mol kütlesi ile karşılaşılmıştır. 

Elde edilen polimerin Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, I. fraksiyon için 4319, 4021 

g/mol ve 1,07; II. fraksiyon için 2071, 2061 g/mol ve 1,00 ve toplam ortalama mol 

kütlesi için 3391, 2954 g/mol ve 1,14 olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerden, 3-

DBAF’ın organik ortamda gerçekleştirilecek polimerizasyonu için H2O2’nin çok uygun 

bir yükseltgen olmadığı sonucuna varılabilir. 

Çizelge incelendiğinde, 3-DBAF’ın çeşitli organik çözücü ortamında, çeşitli 

derişimlerde yükseltgen kullanılarak gerçekleştirilen polimerizasyonları için genel 

olarak yüksek verim elde edilmesine karşın, 10000 g/mol mol kütlesi üzerine yalnızca 

NaOCl varlığında dioksan ortamında gerçekleştirilen polimerizasyon sonucunda 

ulaşılabilmiştir. P(3-DBAF) için en yüksek mol kütlesi değerlerinin dioksan ortamında 

0,3 mol/L gibi düşük bir NaOCl derişiminde elde edildiği görülmektedir. Elde edilen 

polimerin Mw, Mn ve HI değerleri sırasıyla, I. fraksiyon için 734760, 734760 g/mol ve 

1,5; II. fraksiyon için 101430, 88363 g/mol ve 1,14; III. fraksiyon için 16541, 11853 

g/mol ve 1,39 ve toplam ortalama mol kütlesi değerleri için 320416, 27245 g/mol ve 

11,7 olarak belirlenmiştir. 
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3-DBAF’ın organik ortamda gerçekleştirilmek istenen oksidatif polimerizasyonu 

deneylerine en yüksek polimer verimi ve mol kütlesi değerlerinin elde edildiği NaOCl 

yükseltgeni kullanılarak, dioksan ortamında devam edilmiştir.  

P(4-DBAF)’ın mol kütlesi değerleri üzerine çözücü ve yükseltgen türünün etkisini 

gösteren çizelge 4.16 incelendiğinde, 4-DBAF’ın,  THF, NMP ve dioksan ortamında 

denenen polimerizasyonu için H2O2 yükseltgeni kullanılarak polimerizasyon 

gerçekleştirilememiştir. Bunun nedeninin ise H2O2’nin monomeri değil çözücüyü 

yükseltgemesi olduğu daha önce vurgulanmıştır (Adams vd. 1994; Campbell ve Striebig 

1999; Salavati-Niasari 2006) . 4-DBAF’ın NaOCl yükseltgeni kullanılarak dioksan 

ortamında gerçekleştirilen polimerizasyonu sonucunda tek fraksiyonlu polimer 

sentezlenebilmiş ve elde edilen polimerin Mw, Mn ve HI değerlerinin sırasıyla 7565, 

6916 g/mol ve 1,09 olduğu belirlenmiştir. NMP ortamında sentezlenen polimerin ise üç 

fraksiyonlu olduğu ve mol kütlesi değerlerininin Mw, Mn ve HI sırasıyla I. fraksiyon için 

95390, 92331g/mol ve 1,03; II. fraksiyon için 19144, 17786 g/mol ve 1,07; III. 

fraksiyon için 3268,  2921 g/mol ve 1,11 ve toplam ortalama mol kütlesi değerlerinin 

6179, 3507 g/mol ve 1,09 olduğu belirlenmiştir. 4-DBAF’ın NaOCl yükseltgeni 

varlığında THF ortamında gerçekleştirilen polimerizasyonu sonucunda ise 2 fraksiyona 

sahip polimer elde edilmiş ve polimerin mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla I. 

fraksiyon için 103150, 86709 g/mol ve 1,18; II. fraksiyon için 1157, 9332 g/mol ve 1,24 

ve toplam ortalama mol kütlesi için 22991, 10500 g/mol ve 2,18 olarak belirlenmiştir. 

Elde edilen verilerden, 4-DBAF’ın THF, NMP ve dioksan ortamında gerçekleştirilen 

polimerizasyonu için en yüksek mol kütlesi dağılımı THF ortamında 0,16 mol/L NaOCl 

kullanılarak elde edilmiştir. 

4-DBAF’ın organik ortamda gerçekleştirilmek istenen oksidatif polimerizasyonu 

deneylerine en yüksek polimer verimi ve mol kütlesi değerlerinin elde edildiği NaOCl 

yükseltgeni kullanılarak, THF ortamında devam edilmiştir.  

2-DBAF, 3-DBAF ve 4-DBAF’ın organik ortamda gerçekleştirilen polimerizasyonları 

sonucunda farklı çözücülerde en yüksek mol kütlesi değerlerine ulaşılmasına karşın, 

hepsi için en yüksek polimer veriminin elde edildiği ortamda en yüksek polimer mol 
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kütlesi değerlerinin elde edildiği belirlenmiştir. Bunun nedeneni ise, monomer ve 

yükseltgenin çözücüler içerisindeki çözünürlük farkı olarak açıklanabilir. Monomer ve 

yükseltgenin çözünürlüğünün yüksek olduğu ortamda hem polimer verimi hem de mol 

kütlesi yüksek çıkmıştır denilebilir. Çeşitli çözücü ortamında en fazla sayıda polimere 

P(2-DBAF) ile ulaşılmasına karşın, polimerler içerisinde ise en yüksek mol kütlesi 

değerlerine P(3-DBAF) ile ulaşılmıştır ve elde edilen mol kütlesi sıralamasının ise P(3-

DBAF)>P(4-DBAF)>P(2-DBAF) olduğu belirlenmiştir. 

4.2.2.2 Polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine yükseltgen derişiminin etkisi 

Organik ortamda en yüksek verim ve mol kütlesi dağılımının elde edildiği çözücü ve 

yükseltgen türü kullanılarak sentezlenen, P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın 

mol kütlesi dağılımı üzerine yükseltgen derişiminin etkileri incelenmiş ve elde edilen 

sonuçlar sırasıyla çizelge 4.17 - 4.19’da verilmiştir. 

Aseton ortamında NaOCl yükseltgeni kullanılarak en yüksek verim ve mol kütlesi 

dağılımına sahip olduğu belirlenen P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine 

yükseltgen derişiminin etkisi araştırılmıştır. Çizelge 4.17’den, P(2-DBAF)’ın 2 farklı 

fraksiyondan oluştuğu gözlenmektedir. Büyük mol kütleli fraksiyonun % 8,9-15,9 (Mw= 

68547-174528 g/mol Mn=49671-114780 g/mol) aralığında oranlarda, küçük mol kütleli 

fraksiyonun ise % 84-91,1 (Mw= 7040-7940 g/mol Mn=6694-7235 g/mol) aralığında 

oranlarda polimeri oluşturduğu görülmektedir. 

Çizelgede verilen sonuçlar incelendiğinde,  yükseltgen derişimi arttırıldıkça Mn 

değerlerinde dikkate değer bir değişim gözlenmezken, Mw değerlerinin 0,3 mol/L 

yükseltgen derişimine kadar arttığı sonrasında ise azaldığı belirlenmiştir. 0,1 mol/L 

yükseltgen derişiminde sentezlenen P(2-DBAF)’ın toplam ortalama mol kütlesi 

değerleri için Mw, Mn ve HI sırasıyla, 23971, 7808 g/mol ve 3,07 iken yükseltgen 

derişimi 0,3 mol/L’ye çıkarıldığında Mn değeri değişmezken, Mw ve HI değerlerinin 

sırasıyla 28068 g/mol ve 3,57’e arttığı görülmüştür. Yükseltgen derişimi 0,8 mol/L’ye 

kadar arttırılmaya devam edildiğinde ise toplam ortalama mol kütlesi değerlerinden Mn 
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değerinde yine dikkate değer bir değişim gözlenmezken, Mw ve HI değerleri sırasıyla 

16150 g/mol ve 1,95’e kadar düştüğü gözlenmiştir. Bu durum, NaOCl derişimi arttıkça 

polimerin degradasyona uğramasıyla açıklanabilir (Kaya vd. 2004b). Elde edilen 

sonuçlar literatürle uyum içerisindedir (Kaya vd. 2006a). 
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Çizelge 4.17 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine NaOCl derişiminin etkisi 

([2-DBAF]0= 0,05 mol/L Polimerizasyon ortamı: Aseton, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC, Süre: 6 saat)  

 

NaOCl 

Derişimi 

(mol/L) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Toplam 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

0,1 174528 114780 1,50 9,61 7940 7103 1,11 90,3 23971 7808 3,07 

0,2 183851 132536 1,38 15,6 7399 6962 1,06 87,5 27840 7893 3,52 

0,3 215387 159186 1,35 9,85 7579 7111 1,06 90,1 28068 7851 3,57 

0,4 199464 134211 1,48 9,70 7889 7235 1,09 90,3 26471 7903 3,10 

0,5 193270 126069 1,32 8,90 7613 7113 1,07 91,1 24136 8121 4,37 

0,6 73635 57483 1,28 15,9 7925 7188 1,10 84,0 18423 8356 2,20 

0,8 68547 49671 1,37 14,8 7049 6694 1,04 85,2 16150 8282 1,95 

1
4
1
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Dioksan ortamında NaOCl yükseltgeni kullanılarak en yüksek verim ve mol kütlesi 

dağılımına sahip olduğu belirlenen P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine 

yükseltgen derişiminin etkisi araştırılmıştır. Çizelge 4.18’den görüldüğü üzere P(3-

DBAF)’ın tüm NaOCl derişimleri için farklı yüzdelerde 3 farklı fraksiyondan oluştuğu 

gözlenmektedir. Büyük mol kütleli I. fraksiyonun en büyük ve en küçük mol kütlesi 

değerleri aralığı Mw=374541-734760 g/mol, Mn=245845-659862 g/mol; aralığında 

değişirken, II. fraksiyonun Mw=66019-167333 g/mol, Mn=57197-134000 g/mol ve en 

küçük mol kütleli III. fraksiyonun mol kütlesi değerleri ise Mw=13132-27178  g/mol, 

Mn=10885-17072 g/mol aralığında değişmektedir.  

Çizelgede verilen sonuçlar incelendiğinde,  yükseltgen derişimi arttırıldıkça 0,3 mol/L 

yükseltgen derişimine kadar mol kütlesi değerlerinin de arttığı sonrasında ise azaldığı 

belirlenmiştir. 0,2 mol/L yükseltgen derişiminde sentezlenen P(3-DBAF)’ın toplam 

ortalama mol kütlesi değerleri sırasıyla, 56550, 13395 g/mol ve 4,22 iken yükseltgen 

derişimi 0,3 mol/L’ye çıkarıldığında, Mw, Mn ve HI değerlerinin sırasıyla 320416, 

27245 56550, 13395 g/mol ve 11,7’e arttığı görülmüştür. 0,3 mol/L yükseltgen 

derişiminden sonra giderek azalan mol kütlesi değerleri, yükseltgen derişimi 1,0 

mol/L’ye çıkarıldığında ise toplam ortalama mol kütlesi için Mw, Mn ve HI değerlerinin 

sırasıyla 106111, 20132 g/mol ve 5,27’e kadar düştüğü gözlenmiştir. Bu durum, NaOCl 

derişimi arttıkça polimerin degradasyona uğramasıyla açıklanabilir (Kaya vd. 2004b).  
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Çizelge 4.18 Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine NaOCl derişiminin etkisi 

([3-DBAF]0= 0,1 mol/L Polimerizasyon ortamı: Dioksan, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC, Süre: 6 saat)  

 

 

 

 

 

NaOCl 

Derişimi 

(mol/L) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Fraksiyon III Toplam 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

0,2 724771 659862 1,09 2,4 167333 125474 1,33 16,2 14338 11090 1,29 81,3 56550 13395 4,22 

0,3 734760 466705 1,57 39,9 101430 88363 1,14 20,3 16541 11853 1,39 39,7 320416 27245 11,76 

0,5 571845 475818 1,20 23,7 150721 134000 1,12 30,2 27178 17072 1,59 46,1 193574 24817 7,79 

0,8 374541 245845 1,52 22,8 66019 57197 1,15 22,8 13132 11157 1,17 54,3 107714 18641 5,77 

1,0 451714 369958 1,22 14,2 94177 73698 1,27 37,7 13313 10885 1,22 48,1 106111 20132 5,27 

1
4
3
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THF ortamında NaOCl yükseltgeni kullanılarak en yüksek verim ve mol kütlesi 

dağılımına sahip olduğu belirlenen P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine 

yükseltgen derişiminin etkisi araştırılmıştır. Çizelge 4.19’dan görüldüğü üzere P(4-

DBAF)’ın tüm NaOCl derişimleri için farklı yüzdelerde 2 fraksiyondan oluştuğu 

görülmektedir. Büyük mol kütleli I. fraksiyonun en büyük ve en küçük mol kütlesi 

değerleri Mw=78273-357672 g/mol, Mn=  38976-341140 g/mol; aralığında değişirken, 

II. fraksiyonun mol kütlesi değerleri ise Mw=12363-9957 g/mol, Mn=11314-9126 g/mol 

aralığında değişmektedir.  

Çizelgede verilen sonuçlar incelendiğinde,  yükseltgen derişimi arttırıldıkça mol kütlesi 

değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. 0,066 mol/L yükseltgen derişiminde sentezlenen 

P(4-DBAF)’ın toplam ortalama mol kütlesi değerleri sırasıyla, 56025, 12889 g/mol ve 

4,34 iken yükseltgen derişimi en yüksek verimin elde edildiği 0,16 mol/L’ye 

çıkarıldığında, Mw, Mn ve HI değerlerinin sırasıyla 22991, 10500 g/mol ve 2,18’e kadar 

düştüğü görülmüştür. Yükseltgen derişimi 0,5 mol/L’ye çıkarıldığında ise toplam 

ortalama mol kütlesi değerlerinin düşüşü devam etmiş elde edilen Mw, Mn ve HI 

sırasıyla 14765, 8157 g/mol ve 1,81 olarak ölçülmüştür. Yükseltgen derişimi 

arttırıldıkça yalnızca ortalama mol kütlesi değerleri düşmemiş tüm farksiyonlardaki mol 

kütlesi değerleri de düzenli olarak azalmıştır. Bu durum, literatürde NaOCl derişimi 

arttıkça polimerin degredasyona uğramasıyla açıklanmaktadır (Kaya vd. 2004b, Kaya 

vd. 2006a). 
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Çizelge 4.19 Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine NaOCl derişiminin etkisi 

 ([4-DBAF]0= 0,016 mol/L Polimerizasyon ortamı: THF, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC Süre: 6 saat)  

NaOCl Derişimi 

(mol/L) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Toplam 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

0,066 357672 341140 1,04 12,6 12363 11314 1,09 87,4 56025 12889 4,34 

0,13 177601 123242 1,44 10,7 11816 10093 1,17 89,3 29553 11193 2,64 

0,16 103150 86709 1,18 12,4 11579 9332 1,24 87,5 22991 10500 2,18 

0,26 78273 38976 2,00 59,5 9957 9126 1,09 40,5 50562 16752 3,01 

0,5  64257  30453  2,11  10,1  9205  8929  1,03  89,9  14765  8157  1,81  

1
4
5
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4.2.2.3 Polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine başlangıç monomer derişiminin 

             etkisi 

Organik ortamda NaOCl yükseltgeni kullanılarak sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) 

ve P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine monomer derişiminin etkileri incelenmiş 

ve elde edilen sonuçlar sırasıyla çizelge 4.20-4.22’de verilmiştir.  

P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisini 

gösteren çizelge 4.20 incelendiğinde, monomer derişimi arttıkça polimer mol kütlesi 

değerlerinin 0,1 mol/L’ye kadar arttığı, bu derişimden sonra ise azaldığı görülmektedir. 

Ölçüm alınan tüm başlangıç monomer derişimlerinde,  P(2-DBAF)’ın iki fraksiyondan 

oluştuğu,  büyük mol kütleli I. fraksiyonun % 3,4-15,9 aralığında (Mw=67762-

172091g/mol Mn=120120-3802 g/mol), küçük mol kütleli II. fraksiyonun ise % 84,0 -

96,7 aralığında (Mw=8871-7270 g/mol Mn=8006-6229 g/mol) değişen oranlarda 

polimer yapısını oluşturduğu belirlenmiştir. 

2-DBAF’ın 0,025 mol/L başlangıç monomer derişimi kullanılarak sentezlenen polimer 

için toplam ortalama mol kütlesi değerleri, Mw, Mn ve HI sırasıyla 16081, 7822 g/mol 

ve 2,05 olarak belirlenirken, derişim 0,1 mol/L’ye çıkarıldığında aynı değerlerin artarak 

19565, 8840 g/mol ve 2,21’e ulaştığı belirlenmiştir. Başlangıç monomer derişimi 

arttırılmaya devam edildiğinde mol kütlesi değerlerinde düşüş gözlenmiş ve 0,2 

mol/L’ye gelindiğinde ise toplam ortama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla 

11623, 6558 g/mol ve 1,77 olarak ölçülmüştür. Böylece, polimer mol kütlesi 

değerlerinin başlangıç monomer derişimi arttıkça önce arttığı, belli bir derişimden sonra 

ise azaldığı gözlenmiştir. Gözlenen bu düşüş, monomer derişimi arttıkça ortamda oluşan 

polimer zincirlerinin kısa kalması ve bu zincirlerin birleşerek daha büyük polimer 

zinciri oluşturması için yükseltgen derişiminin yetmemesi ile açıklanabilir. Benzer 

durumlarla literatürde de karşılaşılmış ve sonuçların literatürle uyumlu olduğu 

belirlenmiştir (Wang ve Liu 2013).  
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 Çizelge 4.20 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine monomer derişiminin etkisi 

 

 

 

 

 

([NaOCl]0= 0,6 mol/L Polimerizasyon ortamı: Aseton, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC, Süre: 6 saat)  

 

  

 

Monomer 

Derişimi 

(mol/L) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Toplam 

   

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

0,025 67762 38020 1,78 4,6 7724 7016 1,06 96,7 16081 7822 2,05 

0,05 73635 57483 1,28 15,9 7925 7188 1,10 84,0 18423 8356 2,20 

0,1 148717 120120 1,23 7,6 8871 8006 1,10 92,4 19565 8840 2,21 

0,15 172091 113512 1.51 4,8 7321 6504 1,07 95,2 15229 6823 2,22 

0,20 141943 100902 1,37 3,4 7270 6229 1,08 93,5 11623 6558 1,77 

1
4
7
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P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisini 

gösteren çizelge 4.21 incelendiğinde, monomer derişimi arttıkça polimer mol kütlesi 

değerlerinin 0,1 mol/L’ye kadar arttığı, 0,1 mol/L’den sonra ise giderek azaldığı 

görülmektedir. Ölçüm alınan tüm başlangıç monomer derişimlerinde,  P(3-DBAF)’ın üç 

fraksiyondan oluştuğu,  büyük mol kütleli I. fraksiyonun en büyük ve en küçük mol 

kütlesi değerleri aralığı Mw=622316-734760 g/mol, Mn=466705-738756 g/mol; 

aralıklarında değişirken, II. fraksiyonun Mw=214177-133585 g/mol, Mn=178368-

178368 g/mol ve en küçük mol kütleli III. fraksiyonun mol kütlesi değerleri ise 

Mw=18586-11272 g/mol, Mn=13620-9923 g/mol aralığında değişmektedir.  

3-DBAF’ın 0,01 mol/L başlangıç monomer derişimi kullanılarak sentezlenen polimeri 

için toplam ortalama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla 116527, 19181 g/mol 

ve 6,07 olarak belirlenirken, derişim 0,1 mol/L’ye çıkarıldığında aynı değerlerin artarak 

320416,  27245 g/mol ve 11,7’e ulaştığı belirlenmiştir. Başlangıç monomer derişimi 

arttırılmaya devam edildiğinde mol kütlesi değerlerinde düşüş gözlenmiş ve 0,2 

mol/L’ye gelindiğinde ise toplam ortalama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla 

24661,  10770 g/mol ve 2,28 olarak ölçülmüştür. Böylece, polimer mol kütlesi 

değerlerinin başlangıç monomer derişimi arttıkça önce arttığı, belli bir derişimden sonra 

ise azaldığı gözlenmiştir. Bu durum monomer derişimi arttıkça, ortamda oluşan kısa 

polimer zincirlerinin birleşerek daha büyük polimer zinciri oluşturması için yükseltgen 

derişiminin yetmemesi ile açıklanabilir. Benzer durumlarla literatürde de karşılaşılmış 

ve sonuçların literatürle uyumlu olduğu belirlenmiştir (Wang ve Liu 2013). 
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Çizelge 4.21 Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine monomer derişiminin etkisi 

([NaOCl]0= 0,3 mol/L Polimerizasyon ortamı: Dioksan, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC, Süre: 6 saat) 

Monomer 

Derişimi 

(mol/L) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Fraksiyon III Total 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

0,01 622316 534155 1,16 10,3 133585 104756 1,27 31,5 17333 11884 1,45 58,1 116527 19181 6,07 

0,025 688014 499782 1,37 26,0 105914 81991 1,29 30,6 15518 12287 1,26 43,3 218352 25295 8,63 

0,05 728770 555485 1,31 26,3 132349 106206 1,24 28,3 18586 13620 1,36 45,3 237662 27437 8,66 

0,1 734760 466705 1,57 39,9 101430 88363 1,14 20,3 16541 11853 1,39 39,7 320416 27245 11,76 

0,15 864971 738756 1,17 5,6 214177 178368 1,20 15,9 18524 11896 1,55 78,4 97291 14949 6,51 

0,2 241086 182720 1,31 5,1 54512 51587 1,05 3,73 11272 9923 1,13 91,1 24661 10770 2,28 

1
4
9
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P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine başlangıç monomer derişiminin etkisini 

gösteren çizelge 4.22 incelendiğinde, monomer derişimi arttıkça polimer mol kütlesi 

değerlerinin giderek azaldığı görülmektedir. Ölçüm alınan tüm başlangıç monomer 

derişimlerinde,  P(4-DBAF)’ın iki fraksiyondan oluştuğu,  büyük mol kütleli I. 

fraksiyonun en büyük ve en küçük mol kütlesi değerleri aralığı Mw=103150-320473 

g/mol, Mn=74422-150242 g/mol; aralıklarında değişirken, II. fraksiyonun mol kütlesi 

değerleri ise Mw=12794-10836 g/mol, Mn=9332-10936 g/mol aralığında değişmektedir.  

4-DBAF’ın 0,0033 mol/L başlangıç monomer derişimi kullanılarak sentezlenen polimer 

için toplam ortalama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla 129518, 18428 g/mol 

ve 7,02 olarak belirlenirken, derişim arttırıldıkça mol kütlesi değerlerinin de giderek 

azaldığı ve 0,01 mol/L’ye çıkarıldığında ise aynı değerlerin 66894, 13625 g/mol ve 4,90 

olarak ölçüldüğü belirlenmiştir. Başlangıç monomer derişimi arttırılmaya devam 

edildiğinde mol kütlesi değerlerinde düşüş devam etmiş ve en yüksek verimin elde 

edildiği başlangıç monomer derişimi olan 0,016 mol/L’ye gelindiğinde ise toplam 

ortama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla 22991, 10500 g/mol ve 2,18 olarak 

ölçülmüştür. Böylece, literatürle uyumlu olduğu belirlenen sonuçların (Wang ve Liu 

2013),  polimer mol kütlesi değerlerinin başlangıç monomer derişimi arttıkça azaldığı 

gözlenmiştir. Bu durum monomer derişimi arttıkça, kısa kalan polimer zincirlerinin 

birleşerek daha büyük polimer zinciri oluşturması için yükseltgen derişiminin 

yetmemesi ile açıklanabilir. 
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Çizelge 4.22 Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine monomer derişiminin etkisi 

 

 

 

 

 ([NaOCl]0= 0,16 mol/L Polimerizasyon ortamı: THF, Polimerizasyon sıcaklığı: 80 ºC, Süre: 6 saat) 

Monomer 

Derişimi 

(mol/L) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Total 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

0,0033 227203 74422 3,05 54,8 10836 9628 1.12 45,1 129518 18428 7,02 

0,0066 320473 150242 2,13 30,1 12794 9728 1.31 69,8 105470 14544 7,25 

0,01 224458 82645 2,71 25,3 13530 10407 1,30 74,7 66894 13625 4,90 

0,013 188927 98341 1,92 22,5 12146 10936 1.29 77,4 51909 13882 3,73 

0,016 103150 86709 1,18 12,4 11579 9332 1,24 87,5 22991 10500 2,18 

1
5
1
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4.2.2.4 Polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon süresi ve  

            sıcaklığının etkisi 

Organik ortamda NaOCl yükseltgeni kullanılarak sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) 

ve P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımları üzerine polimerizasyon süre ve sıcaklığının 

etkileri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar sırasıyla çizelge 4.23-4.25’de verilmiştir. 

Polimerizasyonlar, en yüksek polimer verimlerinin elde edildiği yükseltgen ve başlangıç 

monomer derişimlerinde, 70, 80 ve 90 ºC’de 6 saate kadar gerçekleştirilmiştir. Deneyler 

sonucunda, polimerlerin mol kütlesi dağılımları üzerinde polimerizasyon süre ve 

sıcaklıklarının etkili olduğu belirlenmiştir.  

P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerinde polimerizasyon süresi ve sıcaklığının 

etkisini gösteren çizelge 4.23 incelendiğinde, tüm sıcaklıklarda polimerizasyon süresi 

arttıkça mol kütlesi değerlerinin önce arttığı (Hyon vd. 1997), belli bir polimerizasyon 

süresinden sonra ise azaldığı görülmektedir. Ölçüm alınan tüm polimerizasyon sıcaklığı 

ve sürelerinde,  P(2-DBAF)’ın iki fraksiyondan oluştuğu,  büyük mol kütleli I. 

fraksiyonun % 26’nın altında, küçük mol kütleli II. fraksiyonun ise % 74’ün üzerinde 

değişen oranlarda polimer yapısını oluşturduğu belirlenmiştir. 

70 ºC’de 15 dk polimerizasyon süresi sonucunda, ölçülen toplam ortalama mol kütlesi 

değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla, 9094, 6476 g/mol ve 1,35 iken, polimerizasyon süresi 

4 saate çıkarıldığında polimer mol kütlesi değerlerinin de artarak 15381, 7394 g/mol ve 

2,08’e ulaştığı belirlenmiştir. 4 saat polimerizasyon süresinden sonra ise mol kütlesinin 

giderek azaldığı görülmüş ve 6 saat sonunda ise sırasıyla 8812, 7105 g/mol ve 1,24 

değerlerine düşmüştür. 80 ºC’de ise, mol kütlesi değerlerinin 3 saate kadar arttığı, 

sonrasında ise giderek azaldığı çizelgeden görülmektedir. 15 dk polimerizasyon süresi 

sonucunda sentezlenen polimerin toplam ortalama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI 

sırasıyla, 9300, 7508 g/mol ve 1,23 iken, polimerizasyon süresi 3 saate çıkarıldığında 

polimer mol kütlesi değerlerinin de artarak 18423, 8356 g/mol ve 2,20’ye ulaştığı 

belirlenmiştir. 3 saat polimerizasyon süresinden sonra giderek azalan polimer mol 

kütlesi değerleri 6 saat sonunda ise 12951, 7292 g/mol ve 1,77 değerlerine düşmüştür. 

90 ºC’de ise, polimerin mol kütlesi değerlerinin 2 saate kadar arttığı, sonrasında ise 
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giderek azaldığı belirlenmiştir. İlk 15 dk sonunda GPC analizinden elde edilen toplam 

ortalama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla, 10674, 7406 g/mol ve 1,44 iken, 

2 saat sonuna kadar artarak 26337, 9860 g/mol ve 2,67değerlerine ulaşmıştır. 2 saaten 

sonra azalmaya başlayan mol kütlesi değereleri 6 sonunda 20871, 9027 ve 2,31’e 

düşmüştür.  

Her bir sıcaklık için elde edilen veriler karşılaştırıldığında, polimerizasyon sıcaklığı 

arttıkça polimer mol kütlesinin arttığı belirlenmiştir (Hyon vd. 1997, Kaya 2010). Bütün 

sıcaklıklarda gözlenen, belli bir polimerizasyon süresinden sonra mol kütlesinde 

gözlenen azalma ise sıcaklığa bağlı olarak polimerin degradasyona uğramasıyla 

açıklanabilir (Kaya vd. 2009). Tüm sıcaklıklarda, toplam ortalama mol kütlesi değerleri 

arttıkça yüksek mol kütleli I. fraksiyonun yüzdesi artarken, degradasyonla birlikte 

yüksek mol kütleli I. fraksiyonun yüzdesi düşmüş, düşük mol kütleli II. fraksiyonun 

yüzdesi artmıştır. Elde edilen bu sonuçlar da degradasyonu desteklemektedir. Ayrıca, 

sıcaklık arttıkça degradasyona geçiş hızının da arttığı çizelge 4.23’den görülmektedir. 

Polimerin, 70  ºC’de 4 saatte, 80  ºC’de 3 saatte,  90  ºC’de ise 2 saatte degradasyona 

uğramaya başladığı belirlenmiştir. P(2-DBAF) için elde edilen en yüksek mol kütlesi 

değerine ise 90  ºC’de 2 saat polimerizasyon süresi sonunda ulaşılmıştır ( I. Fraksiyon: 

Mw=79258, Mn=64145 g/mol HI=1,23;  II. Fraksiyon: Mw=8868, Mn=7899 g/mol 

HI=1,12 Toplam: Mw=26337, Mn=9860 g/mol HI=2,67) 
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Çizelge 4.23 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon süresi ve sıcaklığının etkisi 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre 

(saat) 

Fraksiyon I  Fraksiyon II  Toplam 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

70 °C 

0,25 70881 55791 1,27 2,3 7094 6529 1,08 97,6 9094 6476 1,35 

0,5 80615 61741 1,30 3,1 7233 6595 1,09 96,9 9511 6784 1,40 

1 86190 62998 1,36 7,2 7248 6528 1,11 91,7 12931 6952 1,86 

2 90341 72595 1,24 8,4 7223 6657 1,10 91,5 14300 7204 1,98 

3 91492 78927 1,32 9,5 7392 6742 1,10 91,5 15381 7394 2,08 

4 66028 60927 1,08 1,7 8086 7168 1,11 98,3 9100 7282 1,24 

6 61731 53062 1,16 2,0 7734 7080 1,09 98,0 8812 7105 1,24 

80 °C 

0,25 63592 59417 1,07 1,9 8217 7380 1,1 98,1 9300 7508 1,23 

0,5 58529 53119 1,10 3,6 8172 7355 1,11 96,3 10006 7593 1,31 

1 79633 64056 1.24 11,3 7699 6998 1,10 88,6 15875 7786 2,03 

2 79969 64343 1,24 11,5 7724 7016 1,06 86,7 16081 7822 2,05 

3 73635 57483 1,28 15,9 7925 7188 1,10 84,0 18423 8356 2,20 

4 85459 69585 1,22 11,1 7858 7083 1,10 89,8 16442 7864 2,09 

6 90455 80096 1,12 6,7 7368 6844 1,07 93,2 12951 7292 1,77 

90 °C 

0,25 103958 83887 1,23 2,6 8182 7230 1,13 97,3 10674 7406 1,44 

0,5 95342 86674 1,10 11,2 8042 7586 1,06 88,8 17349 8896 1,95 

1 84508 72759 1,16 21,9 8252 7821 1,05 78,1 25000 9728 2,57 

2 79258 64145 1,23 26,4 8868 7899 1,12 73,6 26337 9860 2,67 

3 81159 65266 1,24 22,6 8519 7770 1,09 77,4 24953 9704 2,57 

4 86981 74015 1,10 19,7 8136 7603 1,07 80,3 23661 9234 2,56 

6 87302 72650 1,20 17,6 7992 7455 1,07 82,4 20871 9027 2,31 

([2-DBAF]0 = 0,05 mol/L, [NaOCl]0= 0,6 mol/L, Polimerizasyon ortamı: Aseton)  

 

1
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P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerinde polimerizasyon süresi ve sıcaklığının 

etkisini gösteren çizelge 4.24 incelendiğinde, tüm sıcaklıklarda polimerizasyon süresi 

arttıkça mol kütlesi değerlerinin arttığı görülmektedir (Hyon vd. 1997). Ölçüm alınan 

tüm polimerizasyon sıcaklıklarında,  P(3-DBAF)’ın 15 ve 30 dk polimerizasyon 

sürelerinde alınan mol kütlesi dağılımları iki fraksiyondan oluşurken, 30 dk 

polimerizasyon süresinden sonra alınan tüm ölçümlerde polimerin üç fraksiyondan 

oluştuğu gözlenmiştir.   

70 ºC’de 15 dk polimerizasyon süresi sonucunda, ölçülen toplam ortalama mol kütlesi 

değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla, 1375, 9725 g/mol ve 1,39 iken, polimerizasyon süresi 

1 saate çıkarıldığında polimer mol kütlesi değerlerinin de artarak 20613, 20309 g/mol 

ve 10,1’e ulaştığı belirlenmiştir. 6 saat polimerizasyon süresi sonunda ise 70 ºC için en 

yüksek mol kütlesi değerlerine ulaşılmış ve elde edilen toplam ortalama mol kütlesi 

değerleri ise 276520, 25464 g/mol ve 10,8 olarak belirlenmiştir. 70 ºC’de II. ve III. 

fraksiyonun mol kütlesi değerleri ilk 1 saat artmış, 1 saatten sonra ise II. fraksiyonun 

mol kütlesi değerleri ve yüzdesinin düştüğü, III. ve en küçük mol kütleli fraksiyonun ise 

mol kütlesi değerlerinde önemli bir değişme olmazken yüzdesinin azaldığı 

belirlenmiştir. İlk 30 dk gözlenmeyen yüksek mol kütleli I. fraksiyonun ise 

polimerizasyon süresi arttıkça hem mol kütlesi değerleri hem de yüzdesi artmıştır. 

Buradan, düşük mol kütleli polimer zincirlerinin biribirine bağlanarak yüksek mol 

kütleli fraksiyonu oluşturduğu ve polimerizasyon süresi arttıkça da zamanla bu 

durumun devam ettiği sonucu çıkarılabilir. Elde edilen sonuçlar polikondenzasyon 

reaksiyonlarının teorik mekanizması ile de uyumludur.  

80 ºC’de de, mol kütlesi değerlerinin polimerizasyon süresi arttıkça arttığı çizelgeden 

görülmektedir. 15 dk polimerizasyon süresi sonucunda sentezlenen polimerin toplam 

ortalama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla, 14599, 12268 g/mol ve 1,19 

iken, polimerizasyon süresi 1 saate çıkarıldığında polimer mol kütlesi değerlerinin de 

artarak 263268, 25295 g/mol ve 10,4’ye ulaştığı belirlenmiştir. 6 saat polimerizasyon 

süresi sonunda ise 80 ºC için en yüksek mol kütlesi değerlerine ulaşılmış ve elde edilen 

toplam ortalama mol kütlesi değerleri ise 320416, 27245 g/mol ve 11,7 olarak 

belirlenmiştir.  
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80 ºC’de II. ve III. fraksiyonun mol kütlesi değerleri ilk 1 saat artmış, 1 saatten sonra ise 

II. fraksiyonun mol kütlesi değerleri artarken, yüzdesinin düştüğü, III. ve en küçük mol 

kütleli fraksiyonun ise mol kütlesi değerlerinde önemli bir değişme olmazken 

yüzdesinin azaldığı belirlenmiştir. İlk 30 dk gözlenmeyen yüksek mol kütleli I. 

fraksiyonun ise polimerizasyon süresi arttıkça hem mol kütlesi değerleri hem de yüzdesi 

artmıştır. Buradan, düşük mol kütleli polimer zincirlerinin biribirine bağlanarak yüksek 

mol kütleli fraksiyonu oluşturduğu ve polimerizasyon süresi arttıkça da zamanla bu 

durumun devam ettiği sonucu çıkarılabilir. Elde edilen sonuçlar polikondenzasyon 

reaksiyonlarının teorik mekanizması ile de uyumludur. 

90 ºC’de ise, polimerin mol kütlesi değerlerinin 2 saate kadar arttığı, sonrasında ise 

giderek azaldığı belirlenmiştir. İlk 15 dk sonunda GPC analizinden elde edilen toplam 

ortalama mol kütlesi değerleri Mw, Mn ve HI sırasıyla, 15290, 11024 g/mol ve 1,39 

iken, 2 saat sonuna kadar artarak 260094, 25487 g/mol ve 10,2 değerlerine ulaşmıştır. 2 

saaten sonra azalmaya başlayan mol kütlesi değerleri 6 sonunda 223453, 23014 g/mol 

ve 9,71’e kadar düşmüştür. Mol kütlesi değerlerinde gözlenen bu azalma yüksek 

sıcaklığa bağlı olarak polimerin degradasyona uğramasıyla açıklanabilir (Kaya vd. 

2009). 2 saate kadar mol kütlesi artarken düşük mol kütleli fraksiyonun yüzdesi 

azalmış, mol kütlesi değerlerinin düşmeye başlamasıyla ise artmaya başlamıştır. Bu da 

degradasyonu desteklemektedir. 

Tüm sıcaklıklarda ilk 1 saatlik veriler karşılaştırıldığında, sıcaklık ve polimerizasyon 

süresi arttıkça polimer mol kütlesi değerlerinin de arttığı (Hyon vd. 1997), 1 satten 

sonra 90 ºC’de degradasyonla birlikte polimerizasyon hızı düştüğünden, bu 

polimerizasyon süresinden sonra 80 ºC’de elde edilen mol kütlesi değerlerinin 90 

ºC’dekinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. P(3-DBAF) için elde edilen en yüksek 

mol kütlesi değerine ise 80  ºC’de 6 saat polimerizasyon süresi sonunda ulaşılmıştır ( I. 

Fraksiyon: Mw=734760, Mn=466705 g/mol HI=1,5;  II. Fraksiyon: Mw=101430, 

Mn=88363 g/mol HI=1,14; III. Fraksiyon: Mw=16541, Mn=11853 g/mol HI=1,39;  

Toplam: Mw=320416, Mn=27245 g/mol HI=11,7)  
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Çizelge 4.24 Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon süresi ve sıcaklığının etkisi 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre 

(saat) 

Fraksiyon I Fraksiyon II Fraksiyon III Toplam 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

70  

0,25 - - - - 58241 52889 1,1 4,1 11659 9371 1,12 95,8 13754 9725 1,39 

0,50 - - - - 56630 53568 1,07 5,2 11240 10170 1,1 94,8 14388 12429 1,18 

1 623830 396876 1,57 28,0 110123 95438 1,15 25,9 14798 11534 1,28 45,9 206136 20309 10,1 

2 645220 426793 1,51 32,3 104241 89446 1,10 22,7 15047 11301 1,33 44,9 236151 23053 10,2 

3 646778 456904 1,5 32,7 92958 80241 1,15 22,4 16665 11879 1,4 44,8 255575 24393 10,4 

4 650915 408354 1,59 37,8 90485 79905 1,13 20,8 15985 11779 1,35 41,3 271716 25881 10,4 

6 668521 413703 1,61 37,6 87605 76940 1,13 20,7 15647 11649 1,34 41,5 276520 25464 10,8 

 0,25 - - - - 66753 43511 1,04 5,6 11438 10290 1,1 94,4 14599 12268 1,19 

80  

0,50 - - - - 72594 49862 1,06 7,7 11225 10168 1,1 92,3 15955 14571 1,09 

1 671844 418944 1,6 33,4 87854 75544 1,16 22,1 15608 11902 1,3 42,5 263268 25295 10,4 

2 691860 431262 1,60 36,1 89334 77048 1,16 22,8 15531 11569 1,34 41,1 276509 26535 10,1 

3 714602 442132 1,61 39,1 92424 80880 1,14 19,6 15830 11789 1,34 41,1 314639 26150 11,6 

4 741921 453665 1,63 36,6 94415 81855 1,15 23,4 15264 11766 1,29 39,9 315766 27071 11,9 

6 734760 466705 1,5 39,9 101430 88363 1,14 20,3 16541 11853 1,39 39,7 320416 27245 11,7 

90  

0,25 - - - - 102503 88365 1,15 2,6 13008 10742 1,21 97,1 15290 11024 1,39 

0,50 - - - - 106924 92234 1,16 3,5 14755 12253 1,14 96,4 17811 14842 1,20 

1 586082 394929 1,48 29,6 89059 74943 1,18 25,3 15073 1672 1,29 44,9 203374 23445 8,67 

2 678594 439401 1,54 34,1 95704 82161 1,16 22,1 16261 12238 1,33 43,7 260094 25487 10,2 

3 633742 423751 1,49 30,3 94015 80671 1,16 23,2 15950 12020 1,32 46,5 221272 24649 8,97 

4 628383 422884 1,48 30,7 95963 81270 1,18 24,1 15649 11887 1,31 45,1 223453 23014 9,71 

([3-DBAF]0 = 0,1 mol/L, [NaOCl]0= 0,3 mol/L, Polimerizasyon ortamı: Dioksan)  

1
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P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon süresi ve sıcaklığının 

etkisini gösteren çizelge 4.25 incelendiğinde, tüm sıcaklıklarda polimerizasyon süresi 

arttıkça mol kütlesi değerlerinin arttığı görülmektedir (Hyon vd. 1997). Ölçüm alınan 

tüm polimerizasyon sıcaklığı ve sürelerinde,  P(4-DBAF)’ın iki fraksiyondan oluştuğu,  

büyük mol kütleli I. fraksiyonun % 15’in altında, küçük mol kütleli II. fraksiyonun ise 

% 85’in üzerinde değişen oranlarda polimer yapısını oluşturduğu belirlenmiştir. 

70 ºC’de 15 dk polimerizasyon süresi sonucunda, ölçülen mol kütlesi değerleri Mw, Mn 

ve HI sırasıyla, I. fraksiyon için 59121, 45620 g/mol ve 1,29; II. fraksiyon için 10347, 

8618 g/mol ve 1,20 ve toplam ortalam mol kütlesi değerleri için 15126, 9223 g/mol ve 

1,64 olarak ölçülmüştür. Polimerizasyon süresi 6 saate kadar arttırıldığında ise polimer 

mol kütlesi değerlerinin de artarak I. fraksiyon için 115888, 101388 g/mol ve 1,14; II. 

fraksiyon için 13135, 10676 g/mol ve 1,23 ve toplam ortalam mol kütlesi değerleri için 

26211, 12047 g/mol ve 2,17’ye ulaştığı görülmüştür. Böylece, P(4-DBAF) için 70 ºC’de 

polimerizasyon süresi arttıkça mol kütlesi değerlerinin de arttığı belirlenmiştir (Kaya 

2010). 

80 ºC’de 15 dk polimerizasyon süresi sonucunda ölçülen mol kütlesi değerleri Mw, Mn 

ve HI sırasıyla I. fraksiyon için 63996, 57076 g/mol ve 1,12; II. fraksiyon için 10986, 

9632 g/mol ve 1,14 ve toplam ortalam mol kütlesi değerleri için 14719, 10231 g/mol ve 

1,43 olarak ölçülmüştür. Polimerizasyon süresi 2 saate kadar arttırıldığında ise polimer 

mol kütlesi değerlerinin de artarak I. fraksiyon için 115888, 101388 g/mol ve 1,14; II. 

fraksiyon için 13256, 10594 g/mol ve 1,25 ve toplam ortalama mol kütlesi değerleri için 

26942, 11959 g/mol ve 2,25’e ulaştığı görülmüştür. 2 saat polimerizasyon süresinden 

sonra mol kütlesi değerlerinin giderek azaldığı, polimerizasyon süresi 6 saate kadar 

arttırıldığında ise mol kütlesi değerlerinin de azalarak I. fraksiyon için 103150, 86709 

g/mol ve 1,18; II. fraksiyon için 11579, 9332 g/mol ve 1,24 ve toplam ortalama mol 

kütlesi değerleri için 22991, 10500 g/mol ve 2,18’e düştüğü belirlenmiştir. 

90 ºC’de 15 dk polimerizasyon süresi sonucunda ölçülen mol kütlesi değerleri Mw, Mn 

ve HI sırasıyla I. fraksiyon için 70369, 67011 g/mol ve 1,05; II. fraksiyon için 10583, 

10111 g/mol ve 1,04 ve toplam ortalam mol kütlesi değerleri için 28839, 13650 g/mol 
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ve 2,11 olarak ölçülmüştür. Polimerizasyon süresi 30 dk’ya arttırıldığında ise polimer 

mol kütlesi değerlerinin de hızlıca artarak I. fraksiyon için 220286, 95297 g/mol ve 

2,31; II. fraksiyon için 12659, 10993 g/mol ve 1,15 ve toplam ortalam mol kütlesi 

değerleri için 105148, 18142 g/mol ve 5,79’ye ulaştığı görülmüştür. 30dk’dan sonra 

azalmaya başlayan mol kütlesi değerleri, polimerizasyon süresi 6 saate kadar 

arttırıldığında ise azalarak I. fraksiyon için 92547, 76569 g/mol ve 1,21; II. fraksiyon 

için 10375, 8501 g/mol ve 1,22 ve toplam ortalam mol kütlesi değerleri için 21457, 

9619 g/mol ve 2,23’e düştüğü belirlenmiştir. 

Her bir sıcaklık için elde edilen ilk 30 dk’lık veriler karşılaştırıldığında, polimerizasyon 

sıcaklığı arttıkça polimer mol kütlesinin arttığı belirlenmiştir (Hyon vd. 1997, Kaya 

2010). Bütün sıcaklıklarda gözlenen, belli bir polimerizasyon süresinden sonra mol 

kütlesinde gözlenen azalma, literatürde de gözlenen bir durum olup (Kaya vd. 2009), 

sıcaklığa bağlı olarak polimerin degradasyona uğramasıyla açıklanabilir. Ayrıca, 

sıcaklık arttıkça degradasyona geçiş hızının da arttığı çizelge 4.25’den görülmektedir. 

70  ºC’de degradasyona uğramayan P(4-DBAF), 80  ºC’de 2 saatten,  90  ºC’de ise 30 

dk’dan sonra degradasyona uğramaya başlamıştır. P(4-DBAF) için elde edilen en 

yüksek mol kütlesi değerine ise 90  ºC’de 2 saat polimerizasyon süresi sonunda 

ulaşılmıştır (I. Fraksiyon: Mw=220286, Mn=95297 g/mol HI=2,31;  II. Fraksiyon: 

Mw=12659, Mn=10993 g/mol HI=1,15 Toplam: Mw=105148, Mn=18142 g/mol 

HI=5,79). 

Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın GPC 

analizinden elde edilen mol kütlesi dağılımları karşılaştırıldığında, P(2-DBAF) ve P(4-

DBAF) farklı yüzdelerde iki fraksiyondan oluşurken,  P(3-DBAF)’ın ise üç farklı 

fraksiyondan oluştuğu belirlenmiştir. En yüksek toplam ortalama mol kütlesi dağılımına 

( I. Fraksiyon: Mw=734760, Mn=466705 g/mol HI=1,5;  II. Fraksiyon: Mw=101430, 

Mn=88363 g/mol HI=1,14; III. Fraksiyon: Mw=16541, Mn=11853 g/mol HI=1,39;  

Toplam: Mw=320416, Mn=27245 g/mol HI=11,7) ise, P(3-DBAF) ile ulaşılmıştır. 

Organik ortamda sentezlenen polimerlerin sahip oldukları en yüksek toplam ortalama 

mol kütlesi sıralamaları ise, P(3-DBAF)>P(4-DBAF)>P(2-DBAF) şeklindedir. 

Literatürde –OH grubunun pozisyonunun polifenollerin polimerizasyon aktifliğini 
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etkilediği ve –OH grubunu orto pozisyonunda bulunduran polimerlerin diğer 

pozisyonda bulunduranlara göre daha aktif oldukları rapor edilmiş olsa da  (Demir vd. 

2006, Demir vd. 2008), mol kütlesi açısından değerlendirildiğinde, –OH grubunu para 

pozisyonunda bulunduran polimerlerin orto pozisyonunda bulunduranlardan daha 

yüksek olduğu çalışma sayısı da oldukça fazladır (Demir 2006). Bunlara ilaveten, P(3-

DBAF)’ın en geniş heterojenlik indisine sahip olduğu (3,09-5,59) ve polimerler 

içersinde heterojenlik indisi sıralamasının da P(3-DBAF)> P(4-DBAF) > P(2-DBAF) 

şeklinde olduğu belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.25 Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın mol kütlesi dağılımı üzerine polimerizasyon süresi ve sıcaklığının etkisi 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre 

(saat) 

Fraksiyon I  Fraksiyon II  Total 

Mw Mn HI % Mw Mn HI % Mw Mn HI 

70 °C 

0,25 59121 45620 1,29 9,8 10347 8618 1,20 90,2 15126 9223 1,64 

0,5 61828 49995 1,23 12,9 10105 9158 1,10 87,1 17477 10337 1,67 

1 101476 85856 1,18 11,2 11031 9250 1,19 88,8 21160 10272 2,06 

2 104134 89268 1,16 12,1 12047 10423 1,15 87,9 22252 11354 1,78 

3 106867 92038 1,16 13,2 12241 10020 1,22 86,7 24400 11339 2,15 

4 111238 96079 1,15 13,9 12762 10050 1,26 86,1 26478 11482 2,30 

6 115888 101388 1,14 12,7 13135 10676 1,23 87,2 26211 12047 2,17 

80 °C 

0,25 63996 57076 1,12 7,06 10986 9632 1,14 92,3 14719 10231 1,43 

0,5 73901 66019 1,11 8,1 11995 10318 1,16 91,8 17036 11079 1,53 

1 118486 102227 1,15 12,2 13207 10399 1,27 87,7 26058 11679 2,23 

2 120839 103086 1,17 12,7 13256 10594 1,25 87,2 26942 11959 2,25 

3 116996 90064 1,15 11,7 12926 10207 1,26 88,2 25144 11411 2,20 

4 104875 90064 1,16 12,1 11515 9066 2,23 87,9 22747 10166 2,23 

6 103150 86709 1,18 12,4 11579 9332 1,24 87,5 22991 10500 2,18 

90 °C 

0,25 70369 67011 1,05 30,1 10583 10111 1,04 69,5 28839 13650 2,11 

0,5 220286 95297 2,31 44,5 12659 10993 1,15 55,4 105148 18142 5,79 

1 104968 88359 1,18 12,1 13808 11210 1,23 85,8 26434 12792 2,06 

2 102445 85149 1,20 14,2 12884 10181 1,26 87,9 25216 11997 2,18 

3 89671 79467 1,12 17,3 12205 9872 1,23 82,7 24141 11146 2,16 

4 98924 82878 1,19 13,5 11546 9394 1,22 86,5 23376 10675 2,18 

6 92547 76569 1,21 13,5 10375 8501 1,22 86,5 21457 9619 2,23 

([4-DBAF]0 = 0,016 mol/L, [NaOCl]0= 0,16 mol/L, Polimerizasyon ortamı: THF)  

1
6
1
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4.2.3 Çözünürlük testleri 

Çözünürlük parametresi sentezlenen maddelerin karakterizasyonu, bazı özelliklerinin 

incelenmesi ve birçok alanda kullanılabilirliğinin araştırılması açısından önemli 

olduğundan dolayı sentezlenen maddelerin ilk olarak çözünürlük testleri yapılmıştır. 

Elde edilen Schiff bazları ve polimerlerin çözünürlük testleri toz formundaki 

maddelerden 1 mg alınıp 1ml çözücüde çözülerek yapılmış ve sonuçlar çizelge 4.26’da 

verilmiştir. Schiff bazlarının çözünürlük testi sonuçları ayrıntılı olarak 4.1.3’bölümünde 

anlatılmıştır. 

Çizelge 4.26 incelendiğinde, P(2-DBAF)’ın heptan hariç tüm çözücülerde tamamen 

çözündüğü belirlenmiştir. P(3-DBAF)’ın DMF, DMSO, NMP, THF ve 1,4-dioksanda 

tamamen çözündüğü, asetonda kısmen çözündüğü etanol, metanol, etil asetat ve 

heptanda ise hiç çözünmediği belirlenmiştir. P(4-DBAF)’ın ise DMF, DMSO, NMP, 

THF ve 1,4-dioksanda çözündüğü, denenen diğer çözücülerde ise çözünmediği 

saptanmıştır.  

Monomer ve polimer arasındaki çözünürlük farkından dolayı sentezlenen polimerlerin 

reaksiyona girmeden kalan monomerden temizlenmesi sağlanmıştır. P(2-DBAF) heptan 

ile, P(3-DBAF) etil asetat ile, P(4-DBAF) ise aseton ile yıkanarak reaksiyona girmeyen 

monomerinden temizlenmiştir. Ayrıca, monomer ve polimerlerin çözünürlüklerinin 

farklı olması polimerizasyon reaksiyonunun gerçekleştiğini işaret etmektedir. 
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Çizelge 4.26 2-DBAF, P(2-DBAF), 3-DBAF, P(3-DBAF), 4-DBAF ve P(4-DBAF)’ın 

çözünürlük testleri (1mg/1 ml) 
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2-DBAF + + + + + + + + + + 

P(2-DBAF) ∆+ ∆+ ∆+ + + + + ∆+ + _ 

3-DBAF + + + + + + + ∆+ + _ 

P(3-DBAF) _ _ δ- + + + + _ + _ 

4-DBAF ∆+ ∆+ + ∆+ + + + _ + _ 

P(4-DBAF) _ _ _ ∆+ + + + _ + _ 

+ : çözünür     _ : çözünmez 

∆+ : sıcaklık etkisi ile çözünür   δ- : kısmen çözünür 

4.2.4 UV-Vis spektrumları 

2-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları 

DMSO’da hazırlanan çözeltilerinden 260-700 nm dalgaboyu aralığında kaydedilerek 

şekil 4.47’de verilmiştir. 2-DBAF’ın spektrumu 4.1.4 bölümünde ayrıntılı olarak 

yorumlanmıştır. P(2-DBAF)’ın UV-Vis spektrumu incelendiğinde, 326, 386 ve 463 nm 

dalga boylarında üç pik gözlenmiştir. Omuz şeklinde 326 nm dalga boyunda gözlenen 

pik fenil halkasına (-C=C-) ait π-π∗ geçişine, 386 nm dalga boyunda gözlenen keskin 

pik -CH=N- fonksiyonel grubuna ait π-π∗ geçişine ve 463 nm dalga boyunda omuz 

şeklinde gözlenen pik ise  -CH=N- ve -OH fonksiyonel gruplarından kaynaklanan n-π∗ 

geçişlerine atfedilebilir. 2-DBAF ve P(2-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları 

kıyaslandığında, polimer spektrumundaki piklerin mpnomere göre kırmızıya kayması, 

2-DBAF’ın spektrumu 500 nm’de son bulurken, P(2-DBAF)’a ait spektrumun ise 600 

nm’ye kadar genişlemesi ve piklerde gözlenen yayvanlaşma, polimerizasyon sırasında 
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yapıdaki konjugasyon artışından kaynaklanmakta ve polimerizasyonu desteklemektedir 

(Cazacu vd. 2004, Ozbulbul vd. 2006).  

 

 

Şekil 4.47 2-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın UV-Vis 

spektrumları 

 

3-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları 

DMSO’da hazırlanan çözeltilerinden 260-700 nm dalgaboyu aralığında kaydedilmiş ve 

şekil 4.48’de verilmiştir. 3-DBAF’ın spektrum yorumu 4.1.4 bölümünde ayrıntılı olarak 

anlatılmıştır. P(3-DBAF)’ın UV-Vis spektrumunda 317, 387 ve 454 nm dalga 

boylarında üç pik gözlenmiştir. 317 nm dalga boyunda omuz şeklinde gözlenen pik fenil 

halkasına (-C=C-) ait π-π∗ geçişine, 387 nm dalga boyunda gözlenen keskin pik -CH=N- 

fonksiyonel grubuna ait π-π∗ geçişine ve 454 nm dalga boyunda omuz şeklinde 

gözlenen pik ise  -CH=N- ve -OH fonksiyonel gruplarından kaynaklanan n-π∗ 

geçişlerine atfedilebilir. 3-DBAF ve P(3-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları 

karşılaştırıldığında, polimer spektrumundaki piklerin monomere göre kırmızıya 

kayması, 3-DBAF’ın spektrumu 400 nm’de son bulurken, P(3-DBAF)’ a ait spektrumun 

ise 600 nm’ ye kadar genişlemesi ve piklerde gözlenen yayvanlaşma polimerizasyon 

sırasında yapıdaki konjugasyon artışından kaynaklanmakta ve polimerizasyonu 

desteklemektedir (Cazacu vd. 2004, Ozbulbul vd. 2006).  
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Şekil 4.48 3-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları 

 

4-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları 

DMSO’da hazırlanan çözeltilerinden 260-700 nm dalgaboyu aralığında kaydedilmiş ve 

şekil 4.49’da verilmiştir. 4-DBAF’ın spektrumunun yorumu 4.1.4 bölümünde 

yapılmıştır. P(4-DBAF)’ın UV-Vis spektrumuna bakıldığında, üç pik gözlenmekte ve 

piklerin tamamının yayvan ve omuz şeklinde olduğu görülmektedir. 319 nm dalga 

boyunda gözlenen pik fenil halkasına (-C=C-) ait π-π∗ geçişine atfedilebilirken, 409 nm 

dalga boyunda gözlenen pik -CH=N- fonksiyonel grubuna ait π-π∗ geçişine ve 454 nm 

dalga boyunda gözlenen pik ise  -CH=N- ve -OH fonksiyonel gruplarından kaynaklanan 

n-π∗ geçişlerine atfedilebilir. 4-DBAF ve P(4-DBAF)’ın UV-Vis spektrumları 

karşılaştırıldığında, polimer spektrumundaki piklerin monomere göre kırmızıya 

kayması, 4-DBAF’ın spektrumu 500 nm’de son bulurken, P(4-DBAF)’a ait spektrumun 

ise 700 nm’ye kadar genişlemesi ve piklerde gözlenen yayvanlaşma polimerizasyon 

sırasında gerçekleşen konjugasyon artışından kaynaklanmakta ve polimerizasyonu 

desteklemektedir (Cazacu vd. 2004, Ozbulbul vd. 2006).  
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Şekil 4.49 4-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın UV-Vis 

spektrumları 

4.2.5 FTIR spektrumları 

2-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın FTIR spektrumları şekil 

4.50’de verilmiştir. 2-DBAF’ın FTIR spektrumu 4.2.5 bölümünde anlatılmıştır. P(2-

DBAF)’ın FTIR spektrumu incelendiğinde, 3198 cm
-1

’de gözlenen pik fenolik -OH 

grubuna, 2892 ve 2803 cm
-1

’de gözlenen pikler ise alifatik C-H gerilme titreşimlerine 

atfedilebilir. Schiff bazı ve schiff bazı polimerleri için karakteristik olan -CH=N- 

titreşimi ile ise 1635 cm
-1

’de karşılaşılmaktadır. Bunlara ilaveten, 1572, 1550, 1518, 

1432 cm
-1

’de gözlenen pikler –C=C titreşimine, 1345 ve 1330 cm
-1

’de gözlenen pikler 

alifatik C-H düzlem içi eğilme titreşimlerine karşılık gelmektedir. Polifenoller için 

karakteristik olan C-O gerilmesi 1231 cm
-1

’de gözlenenirken, 1159 cm
-1

’deki pik ise -

C-N- titreşimine atfedilmektedir. Monomer ve polimerin FTIR spektrumları 

karşılaştırıldığında monomer spektrumunda gözlenen -CH=N-  ve -C-O- titreşimlerine 

polimer spektrumunda da rastlanması polimerik yapıda bu gruplarının korunduğunu 

göstermektedir. FTIR spektrumları polimerleşme pozisyonundan çok, polimerizasyon 

sırasında yapının korunup korunmadığını işaret etmektedir. Ayrıca,  polimer 

spektrumunda karakteristik -CH=N- pikinin monomere göre yüksek dalga sayısına 
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(1611→1635 cm
-1

) kayması polimerik konjugasyonu doğrulamaktadır (Karakaplan 

vd.2008). 

 

Şekil 4.50 2-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın FTIR spektrumları 
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3-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın FTIR spektrumları şekil 

4.51’de verilmiştir. 3-DBAF’ın FTIR spektrumu 4.2.5 bölümünde ayrıntılı olarak 

anlatılmıştır. P(3-DBAF)’ın şekilde görülen FTIR spektrumu incelendiğinde, fenolik -

OH grubundan kaynaklanan pik 3300 cm
-1

’de gözlenirken, alifatik C-H gerilmelerine 

ait titreşimlere ise 2916 ve 2872 cm
-1

’de rastlanmaktadır. Schiff bazı ve schiff bazı 

polimerleri için karakteristik olan -CH=N- titreşimi ile de 1611 cm
-1

’de 

karşılaşılmaktadır. Ayrıca, 1517, 1495, 1475, 1448 cm
-1

’de karşımıza çıkan pikler –

C=C titreşimine atfedilebilirken, 1348 ve 1314 cm
-1

’de gözlenen pikler ise alifatik C-H 

düzlem içi eğilme titreşiminden kaynaklanmaktadır. Polifenoller için karakteristik C-O 

gerilmesi 1196 cm
-1

’de gözlenirken, -C-N- gerilme titreşimine ait pik ise 1105 cm
-

1
’deki karşımıza çıkmaktadır. Monomer ve polimerin FTIR spektrumları 

kıyaslandığında, monomer spektrumunda gözlenen -CH=N-  ve -C-O- titreşimlerinin 

polimer spektrumunda da varolması polimerleşme sırasında bu gruplarının 

korunduğunu göstermektedir. FTIR spektrumlarından polimerleşme hangi 

pozisyonundan ilerlediği belirlenemezken, polimerizasyon sırasında yapının korunup 

korunmadığının belirlenmesinde önemli bir karakterizasyon tekniğidir. Ayrıca,  polimer 

spektrumunda gözlenen pik sayısının azalması, piklerin yayvanlaşması karakteristik -

CH=N- pikinin monomere göre yüksek dalga sayısına (1605→1621 cm
-1

) kayması 

polimerik konjugasyonu doğrulamaktadır (Karakaplan vd. 2008). 
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Şekil 4.51 3-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın FTIR spektrumları 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

4-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın FTIR spektrumları şekil 

4.52’de verilmiştir. 4-DBAF’ın FTIR spektrumu 4.2.5 bölümünde ayrıntılı olarak 

yorumlanmıştır. P(4-DBAF)’ın FTIR spektrumu incelendiğinde, 3265 cm
-1

’de karşılan 

pik fenolik -OH grublarınndan kaynaklanırken, 2970 ve 2901 cm
-1

’de gözlenen pikler 

ise alifatik C-H gerilmelerine ait titreşimlerdir. 1647 cm
-1

’de gözlenen pik ise Schiff 

bazları ve Schiff bazı polimerleri için karakteristik olan -CH=N- titreşiminden 

kaynaklanmaktadır. Bunlara ilaveten, 1590, 1543, 1525, 1455 cm
-1

’de –C=C titreşimine 

ait pikler karşımıza çıkarken, 1361 cm
-1

’de gözlenen pik ise alifatik C-H düzlem içi 

eğilme titreşimine atfedilebilir. 1196 cm
-1

’de gözlenen pik polifenoller için karakteristik 

olan C-O gerilmesine, 1070 cm
-1

’de gözlenen pik ise -C-N- gerilme titreşimine karşılık 

gelmektedir. Monomer ve polimerin FTIR spektrumları karşılaştırıldığında, monomer 

spektrumunda gözlenen -CH=N-  ve -C-O- titreşimlerinin polimer spektrumunda da 

karşımıza çıkması polimerleşme sırasında bu gruplarının korunduğunu işaret 

etmektedir. FTIR spektrumlarından polimerleşmenin ilerlediği pozisyon hakkında bilgi 

edinemezken, polimerizasyon sırasında yapının korunup korunmadığı hakkında önemli 

bilgiler veren bir karakterizasyon tekniğidir. Ayrıca,  polimer spektrumunda pik 

sayısının azalması, piklerin yayvanlaşması ve karakteristik -CH=N- titreşimine ait olan 

pikinin monomere göre yüksek dalga sayısına (1607→1647 cm
-1

) kayması polimerik 

konjugasyonu desteklemektedir (Karakaplan vd. 2008). 
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Şekil 4.52 4-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın FTIR spektrumları 
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4.2.6 
1
H NMR spektrumları  

Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın yapısını aydınlatmak ve polimerizasyonun 

hangi pozisyondan ilerlediğini belirlemek amacıyla DMSO-d6’da hazırlanan 

çözeltisinden kaydedilen 
1
H-NMR spektrumu şekil 4.53’de verilmiştir. 2-DBAF’ın 

1
H-

NMR spektrumu şekil 4.16’da verilmiş ve bölüm 4.1.6’da ayrıntılı olarak 

yorumlanmıştır. Şekil 4.53’deki P(2-DBAF) ait 
1
H-NMR spektrumu incelendiğinde, 

azometin grubu içeren polifenoller için karakteristik olan –CH=N- fonksiyonel grubuna 

ait proton, monomere göre yüksek alana kayarak 9,68 ppm’de karşımıza çıkarken,   -OH 

fonksiyonel grubuna ait pik gözlenememiştir. Bu durum daha önce polimerizasyonun 

yürüyebileceği olası radikalik rezonans yapıları gösteren şekil 4.22’de olasılık I olarak 

verilen oksifenilen radikalerinin de polimerizasyona katıldığını ve polimerizasyonun C-

O-C bağlanması üzerinden de gerçekleştiğini göstermektedir. P(2-DBAF)’ın 
1
H-NMR 

spektrumundaki aromatik yapıdaki protonları işaret eden pikler ise δ= 7,59 (d, 2H, Ar-

Ha); 7,02 (s, 1H, Ar-Hc); 6,74 (d, 2H, Ar-Hb); 7,63 (s, 1H, Ar-Hd) ppm’de 

gözlenmektedir. Ayrıca, -CH3 alkil gruplarından kaynaklanan protonlara ait pik 2,99 

ppm’de singlet olarak gözlenmektedir. Polimerin aromatik yapısındaki piklerin 

monomerin aromatik yapısındaki piklere göre yayvanlaşması polimerik yapıdaki farklı 

mol kütlesine sahip polimerlerin farklı kimyasal çevreye sahip olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Polimerin ve monomerin 
1
H-NMR spektrumu karşılaştırıldığında,  

monomer yapısındaki Hc ve He protonlarına ait piklerin polimerin spektrumunda 

gözlenmemesi ve monomer spektrumunda triplet olarak gözlenen Hd ve dublet olarak 

gözlenen Hf protonlarına ait piklerin polimer spektrumunda singlet gözlenmesi, 

polimerleşmenin OH gruplarına ek olarak, OH gruplarına göre orto pozisyonundan da 

ilerlediğinini göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, organik ortamda sentezlenen P(2-

DBAF)’ın polimerizasyonunun polimerleşme sırasında oluşan C-C ve -C-O-C- 

bağlanmalarından ilerlediğini göstermektedir (Kaya vd. 2009b). 
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Şekil 4.53 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın 
1
H-NMR spektrumu 

 

Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın yapısını karakterize etmek ve 

polimerizasyonun ilerlediği pozisyonu belirlemek amacıyla, DMSO-d6’da hazırlanan 

çözeltisinden kaydedilen 
1
H-NMR spektrumu şekil 4.54’de verilmiştir. 3-DBAF’ın  

1
H-

NMR spektrumu şekil 4.18’de verilmiş ve bölüm 4.1.6’de ayrıntılı olarak 

yorumlanmıştır.  Şekil 4.54’deki P(3-DBAF)’a ait 
1
H-NMR spektrumu incelendiğinde, 

azometin grubu içeren polifenoller için karakteristik olan –CH=N- fonksiyonel grubuna 

ait proton 9,66 ppm’de karşımıza çıkarken,   -OH fonksiyonel grubuna ait pik ise 

gözlenememiştir. Bu durum daha önce polimerizasyonun yürüyebileceği 3-DBAF’ın 

olası radikalik rezonans yapılarını gösteren şekil 4.24’de olasılık I olarak verilen 

oksifenilen radikalerinin de polimerizasyona katıldığını ve polimerizasyonun C-O-C 

bağlanması üzerinden de gerçekleştiğini göstermektedir. P(3-DBAF)’ın 
1
H-NMR 

spektrumundaki aromatik yapıdaki protonları işaret eden pikler ise δ= 8,35 (d, 2H, Ar-
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Ha); 7,68 (d, 2H, Ar-Hc); 6,78 (d, 2H, Ar-Hd) ; 6,63 (d, 2H, Ar-Hb) ppm’de 

gözlenmektedir. Ayrıca, -CH3 gruplarından kaynaklanan protonlara ait pik 2,81 ppm’de 

singlet olarak gözlenmektedir. Polimerin aromatik yapısındaki piklerin monomerin 

aromatik yapısındaki piklere göre yayvanlaşması polikonjugasyon nedeniyle farklı mol 

kütlesine sahip polimerlerin farklı kimyasal çevreye sahip olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Polimer ve monomerin 
1
H-NMR spektrumu karşılaştırıldığında, 

monomer yapısındaki Hc ve Hd protonlarına ait piklerin polimer spektrumunda 

gözlenmemesi ve monomerin triplet olarak gözlenen He protonlarının polimer 

spektrumunda dublet gözlenmesi, polimerleşmenin OH gruplarına ek olarak, OH 

gruplarına göre orto ve para pozisyonlarından da ilerlediğinin bir kanıtıdır. Sonuç 

olarak organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın polimerizasyonunun polimerleşme 

sırasında oluşan C-C ve -C-O-C- bağlanmalarından ilerlediği belirlenmiştir (Kaya vd. 

2009b). 

 

 
Şekil 4.54 Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın 

1
H-NMR spektrumu 
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Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın yapısını aydınlatmak ve polimerizasyonun 

ilerlediği pozisyonu belirlemek amacıyla kaydedilen 
1
H-NMR spektrumu şekil 4.55’de 

verilmiştir. 4-DBAF’ın 
1
H-NMR spektrumu şekil 4.20’de verilmiş ve bölüm 4.1.6’da 

ayrıntılı olarak yorumlanmıştır. Şekil 4.55’deki P(4-DBAF) ait 
1
H-NMR spektrumu 

incelendiğinde, azometin grubu içeren polifenoller için karakteristik olan –CH=N- ve -

OH fonksiyonel gruplarına ait protonlar sırasıyla 9,66 ve 9,81 ppm’de gözlenmiştir. –

CH=N- ve -OH fonksiyonel gruplarına ait piklerin integrasyonlarının birbirine yakın 

olması polimerleşmenin yüksek oranda C-C bağlanmaları üzerinden yürüdüğünü 

göstermektedir. P(4-DBAF)’ın 
1
H-NMR spektrumundaki aromatik yapıdaki protonları 

işaret eden pikler ise δ= 7,68 (d, 2H, Ar-Ha); 6,79 (d, 2H, Ar-Hb); 7,85 (s, 1H, Ar-Hc); 

ppm’de gözlenmektedir. Ayrıca, -CH3 gruplarından kaynaklanan protonlara ait pik 2,83 

ppm’de singlet olarak gözlenmektedir. Polimerin aromatik yapısındaki piklerin 

monomerin aromatik yapısındaki piklere göre yayvanlaşması polikonjugasyon 

nedeniyle farklı mol kütlesine sahip polimerlerin farklı kimyasal çevreye sahip 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Polimer ve monomerin 
1
H-NMR spektrumu 

karşılaştırıldığında,  monomer yapısındaki eşlenik Hd protonlarına ait pikin polimerin 

spektrumunda gözlenmemesi ve Hc protonları monomer spektrumunda dublet 

gözlenirken polimer spektrumunda singlet gözlenmesi, polimerleşmenin OH gruplarına 

ek olarak, OH gruplarına göre orto pozisyonlarından da ilerlediğinin bir kanıtıdır. 

Ayrıca, pik integrasyonlarından belirlendiği üzere polimerizasyonun yüksek oranda OH 

gruplarına göre orto pozisyonundan ilerlediği belirlenmiştir. Sonuç olarak organik 

ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın polimerizasyonunun polimerleşme sırasında oluşan 

yüksek oranda C-C ve çok düşük oranda -C-O-C- bağlanmalarından ilerlediğini 

göstermektedir (Kaya vd. 2009b). 
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Şekil 4.55  Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın 
1
H-NMR spektrumu 

 

4.2.7 Termal bozunma prosesi 

Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın termal 

bozunmasına ait TG-DTG ve DTA eğrileri 30-1200 
o
C aralığında N2 atmosferinde 

kaydedilmiş ve elde edilen eğriler sırasıyla şekil 4.56, 4.58, 4.60’da verilmiştir. 2-

DBAF, 3-DBAF ve 4-DBAF’ın termal bozunmasına ait TG-DTG ve DTA eğrileri ise, 

şekil 4.30-4.32.a.’da verilmiş ve bölüm 4.1.7’de ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Organik 

ortamda sentezlenen polimerlerin termal bozunma prosesi, termal analiz ölçümlerine ek 

olarak Termo-IR analizi ile de belirlenmiş ve 25-800 
o
C aralığında alınan IR 

spektrumları sırasıyla şekil 4.57, 4.59, 4.61’de verilmiştir.   

Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın termal analiz eğrilerine bakıldığında, 

polimerin üç basamakta bozunduğu belirlenmiştir. İlk olarak 30-117 
o
C sıcaklık 
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aralığında belirlenen % 2,7’lik kütle kaybı yapıdaki adsorbe suyun uzaklaşmasına 

atfedilebilir. 117
 o

C’de bozunmaya başlayan polimerin birinci basamakta 117-465 
o
C 

sıcaklık aralığında % 32,9; ikinci basamakta 465-839 
o
C sıcaklık aralığında % 22,6; 

üçüncü basamakta ise, 839-1200 
o
C sıcaklık aralığında % 13,5 kütle kaybı 

kaydedilmiştir. Bu bozunma basamaklarına ait ekzotermik DTA maksimumları ise 

sırasıyla 215, 800 ve 995 
o
C olarak belirlenmiştir.  

P(2-DBAF)’a ait şekil 4.57’deki Termo-IR spektrumlarına bakıldığında ise, 25-400 
o
C 

aralığında 1600 cm
-1

 dalga boyu civarındaki -CH=N- fonksiyonel grubuna ait pikin 

varlığını sürdürmesi, bu fonksiyonel grubun bu sıcaklık aralığında bozunmadan 

korunduğunu işaret etmektedir. 600 
o
C’de -CH=N- grubuna ait pikin atık gözlenmemesi 

bu grubun 400-600 
o
C sıcaklık aralığında bozunduğunu göstermektedir.  25-600

 o
C 

sıcaklık aralığında alifatik C-H gerilmesine ait piklerin ise azalarak kaybolması, bu 

sıcaklık aralığında alifatik grupların bozunduğuna işarettir. Ayrıca Termo-IR spektrumu 

incelendiğinde 600 
o
C’de hala -OH bandının ve 1200 cm

-1
 dalga boyu civarındaki C-O 

gerilmesine ait pikin gözlenmesi, fenol halkasının bu sıcaklığa kadar bozunmadığını 

işaret etmektedir.  

Monomer ve polimerin termal analiz sonuçları kıyaslandığında, monomer ve polimer 

için  % 30 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar sırasıyla 297 ve 465 
o
C iken, % 50 

kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar ise 314 ve 620 
o
C olarak belirlenmiştir (Çizelge 

4.27). Ayrıca, monomerin tamamı karbon artığı bırakmadan 500 
o
C’ye kadar 

bozunurken, polimerin ise 1200 
o
C’ye kadar sadece % 71,7’lik kısmının bozunduğu ve 

bu sıcaklıktaki karbon artığının % 28,3 olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 4.56 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın TG-DTG ve DTA eğrileri 
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Şekil 4.57 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın Termo-IR spektrumları 
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Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın şekil 4.58’deki termal analiz eğrileri 

incelendiğinde ise, polimerin iki basamakta bozunduğu belirlenmiştir. İlk olarak 30-135 

o
C sıcaklık aralığında gözlenen % 3,8’lik adsorbe suyun uzaklaşmasından kaynaklanan 

kütle kaybı gözlenmektedir. 135
 o

C’de bozunmaya başlayan polimerin birinci 

basamakta 135-337 
o
C sıcaklık aralığında % 20,6; ikinci basamakta ise 337-756 

o
C 

sıcaklık aralığında % 22,9; üçüncü basamakta ise 756-1200 
o
C sıcaklık aralığında % 

17,8’lik kütle kaybı kaydedilmiştir. Polimere ait DTG eğrisinden belirlenen bozunma 

basamaklarına ait maksimum bozunma sıcaklıkları ise sırasıyla, 253, 360, 1128 
o
C 

olarak belirlenmiştir. Polimere ait DTA eğrisinin çok yayvan olması nedeniyle, 

bozunma basamaklarına ait maksimumlar net olarak belirlenememiştir. Literatür 

incelendiğinde, yüksek mol kütlesi ve heterojenlik indisine sahip polimerlerin DTA 

eğrilerinin daha yayvan çıktığı görülmektedir.  Organik ortamda sentezlenen P(3-

DBAF) yüksek mol kütlesi ve heterojenlik indisine (Toplam ortalama mol kütlesi: 

Mw=320416, Mn=27245 g/mol HI=11,7) sahip olduğundan DTA eğrisinin yayvan 

çıkması literatürü desteklemektedir (Yılmaz Baran vd. 2015).  

P(3-DBAF)’a ait şekil 4.59’daki Termo-IR spektrumlarına bakıldığında ise 25-300 
o
C 

aralığında 1611 cm
-1

 dalga boyu civarındaki -CH=N fonksiyonel grubuna ait pikin 

şiddetini azaltarak kaybolması bu sıcaklık aralığında CH=N- grubunun bozunmasına 

işarettir.  25-600
 o

C sıcaklık aralığında alifatik C-H gerilmesine ait piklerin ise azalarak 

kaybolması, bu sıcaklık aralığında alifatik grupların yapıdan ayrıldığını göstermektedir. 

Ayrıca Termo-IR spektrumu incelendiğinde 600 
o
C’ye kadar -OH bandının ve 1100 C-

O gerilmesine ait pikin gözlenmesi fenol halkasının bu sıcaklığa kadar termal dayanım 

gösterdiğini işaret etmektedir.  

Monomer ve polimerin termal analiz sonuçları kıyaslandığında, monomer ve polimer 

için  % 30 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar sırasıyla 338 ve 389 
o
C iken, % 50 

kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar ise 475 ve 902 
o
C olarak belirlenmiştir (Çizelge 

4.27). Ayrıca, monomer 625 
o
C’ye kadar bozunurken, polimerin ise 1200 

o
C’ye kadar 

yalnızca % 65,2’sinin bozunarak, % 34,8’inin bu sıcaklıkta karbon artığı olarak kaldığı 

belirlenmiştir. Yüksek termal dayanım gösteren polimerin bozunmasının sonlanmadığı 

bu sıcaklıktan sonra da devam ettiği şekilden gözlenmektedir.  
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Şekil 4.58 Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın TG-DTG ve DTA eğrileri 
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Şekil 4.59 Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın Termo-IR spektrumları 
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Şekil 4.60’da verilen organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın termal analiz eğrileri 

incelendiğinde, polimerin üç basamakta bozunduğu belirlenmiştir. İlk olarak 30-135 
o
C 

sıcaklık aralığında belirlenen % 1,0’lik kütle kaybı, yapıdaki adsorbe suyun 

uzaklaşmasına atfedilebilir. 135
 o

C’de bozunmaya başlayan polimerin birinci basamakta 

135-322 
o
C sıcaklık aralığında % 19,0; ikinci basamakta 322-816 

o
C sıcaklık aralığında 

% 37,5; üçüncü basamakta ise, 816-1200 
o
C sıcaklık aralığında % 16,2 kütle kaybı 

kaydedilmiştir. Bu bozunma basamaklarına ait DTA maksimumları ise sırasıyla 231, 

366 ve 949 
o
C olarak belirlenmiştir. 

P(4-DBAF)’a ait şekil 4.61’deki Termo-IR spektrumlarına bakıldığında ise 25-400 
o
C 

aralığında -CH=N fonksiyonel grubuna ait pikin şiddetini azaltarak 600 
o
C’de tamamen 

kaybolması 400-600 
o
C sıcaklık aralığında CH=N- grubunun bozunmasına işarettir.  25-

600
 o

C sıcaklık aralığında alifatik C-H gerilmesine ait piklerin ise azalarak kaybolması, 

bu sıcaklık aralığında alifatik grupların yapıdan ayrıldığını göstermektedir. Ayrıca 

Termo-IR spektrumu incelendiğinde 600 
o
C’ ye kadar -OH bandının ve 1200 cm

-1
 dalga 

boyu civarındaki C-O gerilmesine ait pikin gözlenmesi, fenol halkasının bu sıcaklığa 

kadar hala bozunmadığını işaret etmektedir.  

4-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın termal analiz sonuçları 

karşılaştırıldığında, % 30 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar sırasıyla 297 ve 389 
o
C 

iken, % 50 kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklıklar ise 325 ve 575 
o
C olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 4.27). Ayrıca, monomerin % 86,2’lik kısmı % 13,8 karbon artığı 

bırakarak 600 
o
C’ye kadar bozunurken, polimerin ise 1200 

o
C’ye kadar sadece % 

73,7’lik kısmının bozunduğu, bu sıcaklıkta % 26,3 karbon artığı bıraktığı belirlenmiştir. 

Bozunmanın sonlanmadığı bu sıcaklıktan sonra da hala devam ettiği şekil 4.60’dan 

görülmektedir. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak, organik ortamda sentezlenen polimerlerin termal 

dayanımının monomerlerine kıyasla çok daha iyi olduğu, bu durumun polimerdeki 

konjuge bant sisteminden kaynaklandığı ve polimerleşmenin termal dayanımı arttırdığı 

sonucuna varılabilir (Yılmaz Baran vd. 2015). Ayrıca, sentezlenen polimerin termal 

dayanım gerektiren alanlarda kullanılabileceği vurgulanabilir.  



184 

 

 

Şekil 4.60 Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın TG-DTG ve DTA eğrileri 
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Şekil 4.61 Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın Termo-IR spektrumları 
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Çizelge 4.27 2-DBAF, 3-DBAF, 4-DBAF ve organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), 

P(3-DBAF), P(4-DBAF)’ın termal analiz verileri 

Maddeler T
a
 T

b
 

Kütle 

Kayıpları 
∗Karbon 

artığı 

(%) 

DTA 

  

% 30 % 50 ekzo endo 

2-DBAF 160 315, 409 297 314 0 436 315 

P(2-DBAF) 117 254, 740, 1140 465 620 28,3 215, 995 800 

3-DBAF 152 192, 289, 587 338 475 37,5 - 192, 376 

P(3-DBAF) 135 253, 360, 1128 389 902 34,8 - - 

4-DBAF 220 297, 85 297 325 13,9 355 284 

P(4-DBAF) 135 247,421, 1185 389 575 26,3 
231, 366, 

949 
- 

T
a
: Başlangıç bozunma sıcaklığı, T

b
: Maksimum bozunma sıcaklığı 

∗Karbon artığı (%): Monomerler için 650 
o
C’de kalan karbon artığı, polimerler için 1200 

o
C’de kalan 

karbon artığı 

4.2.8 Organik ortamda sentezlenen polimerlerin antimikrobiyal etkilerinin       

araştırılması 

Organik ortamda sentezlenen polimerlerin antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilirliğini 

araştırmak için çeşitli bakteri ve mantarlara karşı aktiviteleri incelenmiştir. Organik 

ortam polimerlerinin de daha önce sentezlenen tüm maddelerin etkinliğinin test edildiği 

S. lutea, E.  aerogenes, E. coli, E. faecalis, K. pneumonia, B. subtilis bakteri ve C. 

albicans S. cerevisiae mantarlarına karşı antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. 
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Ayrıca,  diğer maddelerin test edildiği mikroorganizmalara ek olarak E.cloacae, 

A.baumannii bakteri ve C. glabrata mantarına karşı aktiviteleri incelenmiş ve belirlenen 

inhibisyon zonları çizelge 4.28’ de verilmiştir. Monomerlerin antimikrobiyal aktiflik 

sonuçları ise çizelge 4.13’de verilmiş ve sonuçlar 4.1.8 bölümünde ayrıntılı olarak 

yorumlanmıştır. 

Çizelge 4.28 incelendiğinde, organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF) ve P(4-

DBAF)’ın denenen 8 bakteri ve 3 mantardan yalnızca 3 bakteri ve 1 mantara, P(3-

DBAF)’ın ise 2 bakteri ve 1 mantara karşı aktivite gösterdiği belirlenmiştir. P(2-DBAF)  

B. Subtilis, E.cloacae, A.baumannii bakterilerine ve C. glabrata mantarına karşı 

aktifken, P(3-DBAF)’ın S. Lutea, E.cloacae bakteri ve C. glabrata mantarına, P(4-

DBAF)’ın  ise S. Lutea, E.cloacae, A.baumannii bakterilerine ve C. glabrata mantarına 

karşı antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Tüm polimerlerin E.cloacae bakteri ve C. 

glabrata mantarına karşı ortak aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Test sonucunda 

polimerlerin etkin olduğu bakteri ve mantarlara karşı ölçülen inhibisyon zonları ise 

birbirine yakın değerlerdir. Test edilen madde miktarları iki katına çıkarıldığında ise, 

genel olarak sonuçların çok değişmediği çizelgeden görülmektedir.  

Organik ortamda sentezlenen polimerlerin antimikrobiyal aktivite sonuçları 

monomerleriyle kıyaslandığında, polimerlerin monomerlere göre daha az 

mikroorganizmaya karşı aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Ortak denenen 8 

mikroorganizmadan 2-DBAF 7 tanesine, 3-DBAF 4 tanesine, 4-DBAF ise 3 tanesine 

karşı antimikrobiyal aktivite gösterirken, polimerler ise yalnızca 1 tanesine karşı aktivite 

göstermiştir. Literatürde, aynı tarz maddelerin düşük aktivite göstermesinin nedeni, 

düşük çözünürlük ve iyonlaşmadan kaynaklandığı vurgulanmaktadır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, organik ortamda sentezlenen polimerlerin de potansiyel 

antimikrobiyal ajan olarak kullanımı alanı bulabileceği belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.28 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve P(4-DBAF)’ın 

                      bazı bakteri ve mantarlara karşı antimikrobiyal etkileri 

*Klinik olarak izole edildi 

4.2.9 Organik ortamda sentezlenen polimerlerin iletkenliklerinin incelenmesi  

Organik ortamda sentezlenen polimerlerin iletkenlikleri üzerine doplama sıcaklığı ve 

süresinin etkileri  incelenmiştir. Katı iyotun süblimleşmesi ile elde edilen iyot buharı ile 

20 °C ve 60 °C’de 120 saate kadar doplanan polimerlerin ölçülen direnç değerlerinden 

hesaplanan iletkenlik değerleri organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF), P(3-DBAF) ve 

P(4-DBAF) için sırasıyla şekil 4.62-4.64’de verilmiştir.  

Mikroorganizma 

(İnhibisyon bölgesi 

(mm)) 

P(2-DBAF) P(3-DBAF) P(4-DBAF) 

100  

µg 

200  

µg 

100  

µg 

200 

µg 

100 

 µg 

200  

µg 

S. lutea 

ATCC 9341NA 
- - 11 11 11 11 

E.aerogenes 

ATCC 13048 
- - - - - - 

E.coli 

ATCC 39628 
- - - - - - 

E. faecalis 

ATCC 29212 
- - - - - - 

K.pneumonia* - - - - - - 

B.subtilis 

ATCC 6633 
10 10 - - - - 

E.cloacae 10 10 10 10 8 10 

A.baumannii 10 10 - - 12 12 

C.albicans* - - - - - - 

S. cerevisiae - - - - - - 

C. glabrata 14 16 12 12 12 12 
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Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın doplanma sıcaklığı ve süresi ile 

iletkenliğininin değişimini gösteren şekil 4.62’deki grafik incelendiğinde, doplanmadan 

önce 1,3×10
-13

 S/cm olarak ölçülen P(2-DBAF)’ın iletkenlik değerinin doplama işlemi 

başladığı andan itibaren hızlıca arttığı gözlenmiştir. 1 saat sonunda ise 20 °C ve 60 °C 

için başlangıç iletkenlik değerine nazaran 10
4 

ve 10
7
 kat artarak 2,2×10

-9 
ve 2,6×10

-6
 

S/cm değerlerine ulaştığı belirlenmiştir. Bu hızlı artışın 2 saate kadar devam ettiği 

sonrasında ise ilk 8 saat için dengeye gelerek önemli bir değişme gözlenmediği 

belirlenmiştir. 8 saatlik doplama süresi sonunda 20 °C ve 60 °C için iletkenlik değerleri 

7,9×10
-9 

ve 4,7×10
-5

 S/cm olarak ölçülmüştür. Şekilden her iki sıcaklık için de iletkenlik 

değerlerinin 48 saate kadar arttığı ve bu doplama süresinden sonra ise dikkate değer bir 

artış gözlenmediği belirlenmiştir. P(2-DBAF)’ın 20 and 60 °C için 24 saatte ölçülen 

iletkenlik değerleri sırasıyla 3,3×10
-8

 ve 8,3×10
-5

 S/cm iken, 48 saat için her iki 

sıcaklıktada yaklaşık 3 kat aratarak 9,6×10
-8

 ve 2×10
-4

 S/cm ölçülmüştür. 120 saat 

doplama sonrası ise 20 ve 60 °C için sırasıyla 2×10
-7 

ve 6,1×10
-4

 S/cm olarak ölçülen 

iletkenlik değerlerinin, doplama öncesine göre 10
8
 ve 10

10
 kat arttığı belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.62 Organik ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın iletkenliği üzerine iyotla 

doplama süresi ve sıcaklığın etkisi 
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Şekil 4.63’de verilen organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın doplanma sıcaklığı ve 

süresi ile iletkenliğininin değişimini gösteren grafik incelendiğinde ise, doplanmadan 

önce 1,46×10
-14

 S/cm olarak ölçülen P(3-DBAF)’ın iletkenlik değerinin doplama işlemi 

başladığı andan itibaren hızlıca artttığı 1 saat sonunda ise 20 °C ve 60 °C için sırasıyla 

7,9×10
-9 

ve 2,3×10
-6

 S/cm iletkenlik değerlerine ulaştığı belirlenmiştir. Böylece 

iletkenlik değerlerinin 1 saat sonunda 20 °C için 10
5 

kat ve 60 °C için ise 10
8
 kat arttığı 

görülmektedir. İletkenlik değerlerinin 20 °C’de 3 saatte dengeye geldiği ve 8 saatlik 

doplama süresi sonuna kadar dikkate değer değişme olmadığı gözlenmiştir. Şekilden 

120 saate kadar iletkenlik takibinin yapıldığı doplama işleminde 20 °C için iletkenlik 

değerlerinin 48 saate kadar arttığı ve bu doplama süresinden sonra iletkenliğin 

değişmediği gözlenmiştir.  60 °C’de gerçekleştirilen doplama işleminde ise iletkenlik 

değerlerinin 96 saate kadar arttığı, 96 saatte dengeye ulaştığı belirlenmiştir. P(3-

DBAF)’ın 20 and 60 °C için 24 saatte ölçülen iletkenlik değerleri sırasıyla 8,3×10
-8

 ve 

7,4×10
-4

 S/cm iken, 120 saatte ise 1,8×10
-7

 ve 8,0×10
-3

 S/cm olarak ölçülmüştür. 

Doplama öncesi ve 120 saat doplama sonrası iletkenlik değerleri karşılaştırıldığında, 20 

ve 60 °C için sırasıyla iletkenlik değerlerinin 10
7
 ve 10

11
 kat arttığı belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.63 Organik ortamda sentezlenen P(3-DBAF)’ın iletkenliği üzerine iyotla 

doplama süresi ve sıcaklığın etkisi 
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Şekil 4.64’deki organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın iletkenliği üzerine 

doplanma sıcaklığı ve süresinin etkisini gösteren grafik incelendiğinde, doplanmadan 

önce 1,5×10
-16

 S/cm olarak ölçülen P(4-DBAF)’ın iletkenlik değerinin doplama 

işleminin başlamasıyla hızlıca arttığı gözlenmektedir. 20 °C için doplama işleminin 

başladığı andan itibaren ilk 2 saat anlık ölçüm alınamazken, 60 °C için ilk 15 dk ölçüm 

alınamamıştır. Bunun nedeni ise,  doplama ile eş zamanlı olarak alınan iletkenlik 

ölçümleri için kurulan sisteme bağlanan cihazın 3,2×10
-10

 S/cm altındaki (2000 MΩ 

üzeri) iletkenlik değerlerini okumamasından kaynaklanmaktadır. Şekil incelendiğinde,  

20 °C’de 2 saate kadar iletkenliğin hızlıca arttığı sonrasında ise ilk 8 saat için yavaş 

yavaş arttığı gözlenmiştir.  60 °C için ise ilk üç saat iletkenliğin çok hızlı arttığı 

sonrasında ise ilk 8 saat için belirgin bir artış gözlenmediği belirlenmiştir. Organik 

ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın 20 ve 60 °C için 8 saat doplama süresi sonunda 

sırasıyla 4,1×10
-9 

ve 3,3×10
-3

 S/cm iletkenlik değerlerine ulaştığı belirlenmiştir. Böylece 

iletkenlik değerlerinin 8 saat sonunda 20 °C için 10
7 

kat ve 60 °C için ise 10
13

 kat arttığı 

görülmektedir. Şekilden 20 °C için iletkenlik değerlerinin 48 saate kadar arttığı ve bu 

doplama süresinden sonra dengeye geldiği gözlenirken, 60 °C için ise iletkenlik 

değerlerinin 24 saate kadar arttığı ve sonrasında ise belirgin bir artış gözlenmediği tespit 

edilmiştir. P(4-DBAF)’ın 20 °C and 60 °C için 24 saatte ölçülen iletkenlik değerleri 

sırasıyla 1,1×10
-7

 ve 2,4×10
-2

 S/cm iken, 120 saatte ise 3,5×10
-6

 ve 3,8×10
-2

 S/cm olarak 

ölçülmüştür. Doplamaya başlamadan önce ve 120 saat doplama sonrası iletkenlik 

değerleri karşılaştırıldığında, 20 ve 60 °C için sırasıyla iletkenlik değerlerinin 10
10

 ve 

10
14

 kat arttığı belirlenmiştir. 
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Şekil 4.64 Organik ortamda sentezlenen P(4-DBAF)’ın iletkenliği üzerine iyotla 

doplama süresi ve sıcaklığın etkisi 

 

Literatürde azometin grubu içeren polifenollerin iyotla doplanması üzerine yapılan 

çalışmalar sonucunda, 168 saat gibi uzun doplama süreleri sonunda 25 °C’de yaklaşık 

olarak 10
-10

-10
-6

 S/cm aralığında iletkenlik değerlerine ulaşılabilmiştir  (Kaya vd. 

2006a, Kaya vd. 2006b, Kaya vd. 2009c). Organik ortamda sentezlenen polimerlerin 20 

ve 60 °C’de 120 saate kadar gerçekleştirilen doplama işleminden elde edilen 

sonuçlardan, 24 veya 48 saat gibi literatüre göre kısa sayılabilecek sürelerde yüksek 

iletkenlik değerlerine ulaşılabildiği belirlenmiştir. Çalışılan tez kapsamında literatürden 

farklı olarak, azometin grubu içeren polifenollerin iletkenliği üzerine doplama 

sıcaklığının da etkisi çalışılmış ve düşük sıcaklıkta gerçekleştirilen doplama işlemi ile 

literatürle uyumlu iletkenlik değerlerine erişildiği gözlenmiştir. Ayrıca, çalışma 

kapsamında başlangıç iletkenlik değerinden düşük sıcaklıkta 120 saat doplama sonrası 

elde edilen iletkenlik değerine gelindiğinde gözlenen 10
7
-10

10
 aralığındaki artışın 

literatürde 10
5
’i geçmediği gözlenmektedir. (Kaya  vd. 2006a, Kaya vd. 2006b Kaya vd. 

2006c, Kaya vd. 2009c, Kaya vd. 2011). Yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen doplama 
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sonrasında ise P(2-DBAF) ve P(3-DBAF) için 10
-4

 ve 10
-3

 S/cm değerine ulaşılırken, 

P(4-DBAF) için ölçülen 10
-2

 S/cm iletkenlik değeri literatürde azometin grubu içeren 

polifenoller için ölçülen en yüksek iletkenlik değeridir.  

20 °C ve 60 °C’de 120 saate kadar iyotla doplama işlemine tabi tutulan polimerlerin 

arasında en iyi iletkenlik değerine P(4-DBAF)’ın ulaştığı gözlenmektedir. 120 saat 

doplama süresi sonunda elde edilen iletkenlik değerlerinin P(4-DBAF)>P(3-

DBAF)>P(2-DBAF) şeklinde sıralandığı görülmektedir. Aynı sıralama başlangıç 

iletkenlik değerinden doplama sonrası iletkenlik değerine gelindiğinde gözlenen artış 

için de geçerlidir.  

Ayrıca doplanan tüm polimerler için doplama sıcaklığı arttıkça iletkenliğin arttığı 

görülmektedir. Bu durum iletken polimerlerde gözlenen bir davranış olup, literatürde 

‘thermally activated behavior’ olarak tanımlanmaktadır.  Bunun nedeninin ise, sıcaklık 

arttıkça polimer zinciri ve I3
- 

anyonları arasındaki yük transfer verimliliğinin 

artmasından kaynaklandığı vurgulanmaktadır (Gok vd. 2006, Sonawane vd. 2008). 
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5.  SONUÇ 

 

Çalışma kapsamında 2-aminofenol, 3-aminofenol ve 4-aminofenol’ün, 4-

dimetilaminobenzaldehit ile kondenzasyon reaksiyonu sonucunda 2-DBAF, 3-DBAF ve 

4-DBAF Shiff bazı monomerleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bu monomerlerin sulu 

bazik ve çeşitli organik çözücü ortamında oksidatif polikondensasyon yöntemi ile 

NaOCl, H2O2 and O2 yükseltgenleri kullanılarak polimerizasyonu gerçekleştirilmiş ve 

polimerlerin verimi üzerine yükseltgen türü ve derişimi, monomer derişimi, 

polimerizasyon sıcaklığı ve süresinin etkileri incelenmiştir.  

Sulu bazik ortamda gerçekleştirilen oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları 

sonucunda, P(2-DBAF) için % 37,2 olarak belirlenen en yüksek polimer verimine 80 

ºC’de ve 6 saat polimerizasyon süresinde, P(3-DBAF) için % 19,3 olarak belirlenen en 

yüksek polimer verimine 90 ºC ve 3 saatte, P(4-DBAF) için ise, en yüksek polimer 

verimine ise 80 ºC ve 4 saat polimerizasyon süresi sonucunda ulaşılmıştır. Organik 

ortamda gerçekleştirilen oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları sonucunda, P(2-

DBAF) için en yüksek polimer veriminin, aseton ortamında  80 ºC ve 6 saattte, % 93,7 

olarak elde edildiği belirlenmiştir. % 95,8 olarak belirlenen P(3-DBAF) için en yüksek 

polimer verimine, dioksan ortamında koşullarında 80 ºC ve 3 saatte ulaşılmıştır. P(4-

DBAF)’ın % 91,3 olarak belirlenen en yüksek polimer verimi ise, THF ortamında  80 

ºC’de 4 saatte elde edilmiştir. Böylece, sulu ortamda elde edilemeyen yüksek verimde 

polimer sentezi organik ortamda başarılmıştır. 

Sentezlenen polimerlerin mol kütlesi dağılımı üzerine çözücü ve yükseltgen türü, 

yükseltgen ve monomer derişimi, polimerizasyon sıcaklığı ve süresinin etkileri GPC ile 

incelenmiştir. Sulu bazik ortamda en yüksek mol kütlesi değerlerine 80 ºC’de 2 saatte 

sentezlenen P(2-DBAF) (Mw=196769, Mn= 45659 g/mol ve HI= 4,30) ile ulaşılırken, 

organik ortamda ise dioksan ortamında 80 ºC’de 6 saatte sentezlenen P(3-DBAF) (( I. 

Fraksiyon: Mw=734760, Mn=466705 g/mol HI=1,5;  II. Fraksiyon: Mw=101430, 

Mn=88363 g/mol HI=1,14; III. Fraksiyon: Mw=16541, Mn=11853 g/mol HI=1,39;  

Toplam: Mw=320416, Mn=27245 g/mol HI=11,7) ile ulaşılmıştır. Böylece, organik 

ortamda genel olarak düşük mol kütleli polimer sentezlenebileceği görüşü yıkılmıştır. 
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Sentezlenen monomer ve polimerler, UV–Vis, FT-IR, 
1
H-NMR teknikleri ile 

karakterize edilmiştir. Elde edilen 
1
H-NMR spektrumlarından sulu ortamda sentezlenen 

polimerlerin C-C bağlanmalarından ilerlediği, organik ortamda sentezlenen polimerlerin 

ise hem C-C hem de C-O-C bağlanmalarından polimerleştiği belirlenmiştir. 

Sentezlenen Schiff bazı ve polimerlerinin termal davranışı TGA-DTA teknikleri ile 

belirlenmiştir. Aynı zamanda polimerlerin termal bozunma sürecinin aydınlatılması, 

termal analiz eğrilerine ek olarak 800 ºC’ye kadar kaydedilen Termo-IR spektrumları ile 

de desteklenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, sentezlenen polimerlerin tamamının 

gösterdikleri yüksek termal dayanımdan dolayı, termal kararlılık gerektiren 

malzemelerde potansiyel kullanım alanı bulabileceği belirlenmiştir. 

Elde edilen polimerin elektriksel iletkenliği doplamadan ve I2 ile doplayarak iki nokta 

tekniği ile belirlenmiş ve I2 buharına maruz bırakılan polimerlerin iletkenliği zamanla ve 

sıcaklığa bağlı olarak incelenmiştir. Sulu bazik ortamda sentezlenen polimerlerden 

doplama sonrası en yüksek iletkenlik değeri, başlangıç iletkenliğini 10
10

 kat arttırarak 

5,8x10
-2 

S/cm iletkenlik değerine ulaşan P(2-DBAF) ile elde edilmiştir. Sulu ortamda 

sentezlenen polimerlerin iletkenlik ve mol kütlesi sıralamasının P(2-DBAF)>P(4-

DBAF)>P(3-DBAF) şeklinde olduğu belirlenmiştir.  En yüksek mol kütlesine sahip 

olan P(2-DBAF)’ın doplama sonrası en yüksek iletkenliğe de sahip olması mol 

kütlesinin Schiff bazı polimerlerinin doplanmasında etkili olduğunu göstermektedir. Bu 

durum, bölüm 4.2.9’da anlatılan ve şekil 4.37’de gösterilen, üzerinde eşleşmemiş 

elektron çifti bulunduran azot atomundan koordine olan iyot moleküllernin miktarının 

mol kütlesi arttıkça artması ile açıklanabilir (Murthy vd. 1988).   Organik ortamda ise 

THF ortamında sentezlenen P(4-DBAF) ile en yüksek iletkenlik değeri elde edilmiştir. 

P(4-DBAF) başlangıç iletkenliğini 10
14

 kat arttırarak doplama sonrası 3,8x10
-2

 S/cm 

değerine ulaşmıştır. Elde edilen sonuçlardan sentezlenen polimerlerin tamamının yarı 

iletken özellik gerektiren materyallerde potansiyel kullanım alanı bulabileceği 

belirlenmiştir. 
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Sulu ve organik ortamda sentezlenen polimerlerin en yüksek verim ve mol kütlesi 

dağılımı, termal davranışları ve iyotla doplama sonrası elde edilen en yüksek iletkenlik 

değerleri çizelge 5.1’de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Tüm monomer ve polimerlerin çeşitli bakteri ve mantarlara karşı aktivitesi araştırılmış 

ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak çizelge 5.2’de verilmiştir. Sulu ortamda sentezlenen 

polimerlerin, organik ortamda sentezlenenlere göre antimikrobiyal etkinliğinin daha iyi 

olduğu belirlenmiştir. Elde edilen Schiff bazları ve polimerler içerisinde 2-DBAF ve 

sulu ortamda sentezlenen P(2-DBAF)’ın mikroorganizmalara karşın diğer maddelerden 

daha aktif olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, elde edilen sonuçlardan polifenollerde OH 

grubunun pozisyonunun antimikrobiyal aktiflikte etkili olduğu, OH grubu orto 

pozisyonda olanların diğerlerine göre daha aktif olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sentezlenen tüm maddelerin potansiyel antimikrobiyal ajan olarak kullanımı alanı 

bulabileceği belirlenmiştir. 
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Çizelge 5.1 Sulu ve organik ortamda sentezlenen polimerlerin en yüksek verim ve mol kütlesi dağılımı, termal davranışları ve iyotla 

                    doplama sonrası ulaşılan en yüksek iletkenlik değerleri 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En yüksek mol kütlesi dağılımı*: Çok fraksiyonlu polimerler için toplam ortalama mol kütlesi dağılımı 

 

  

Polimerler 

En yüksek verim 

(%) 
En yüksek mol kütlesi dağılımı* 

Termal davranış 

İyotla doplama sonrası ulaşılan en yüksek 

iletkenlik değeri (S/cm) 
1200 ºC’de kalan 

karbon artığı (%) 

 

    

Sulu 

ortam 

Organik  

ortam 
Sulu ortam Organik ortam 

Sulu 

ortam 

Organik 

ortam 
Sulu ortam Organik ortam 

 Mw Mn HI Mw Mn HI  20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 

               

P(2-DBAF) 37,2 93,7 196769 45659 4,30 26337 9860 2,67 21,6 28,3 4,5×10-5 5,8×10-2 2,0×10-7 6,1×10-4 

P(3-DBAF) 19,3 95,8 63479 20282 3,12 320416 27245 11,7 16,7 34,8 5,6×10-6 5,3×10-4 1,8×10-7 8,0×10-3 

P(4-DBAF) 35,4 91,3 102173 25447 4,01 105148 18142 5,79 36,3 26,3 3,7×10-5 5,8×10-4 3,5×10-6 3,8×10-2 

1
9
7
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Çizelge 5.2 Monomerlerin, sulu ve organik ortamda sentezlenen polimerlerin bazı bakteri ve mantarlara karşı antimikrobiyal etkileri 

*Klinik olarak izole edildi 

Mikroorganizma 

(İnhibisyon bölgesi 

(mm)) 

2-DBAF 3-DBAF 4-DBAF 

P(2-DBAF) P(3-DBAF) P(4-DBAF) 

Sulu 

ortam 

Organik 

ortam 

Sulu 

ortam 

Organik 

ortam 

Sulu 

ortam 

Organik 

ortam 

100 

µg 

200  

µg 

100 

µg 

200  

µg 

100 

µg 

200  

µg 

100 

µg 

200  

µg 

100 

µg 

200  

µg 

100  

µg 

200 

µg 

100 

µg 

200  

µg 

100  

µg 

200 

µg 

100 

µg 

200  

µg 

                   

S. lutea 

ATCC 9341NA 
16 20 9 10 - - 16 20 - - 10 10 11 11 14 18 11 11 

E.aerogenes 

ATCC 13048 
12 14 - - - - 18 22 - - - - - - 8 10 - - 

E.coli 

ATCC 39628 
10 12 - 11 11 11 10 12 - - - - - - 12 14 - - 

E. faecalis 

ATCC 29212 
12 12 - - - - 12 12 - - - - - - - - - - 

K.pneumonia* 15 30 12 12 10 14 - - - - - - - - 12 12 - - 

B.subtilis 

ATCC 6633 
17 17 9 10 - - 17 20 10 10 13 13 - - 10 12 - - 

C.albicans* - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S. cerevisiae - 13 - - 12 12 - - - - - - - - - - - - 

1
9
8
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