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Özet 

 

HİDROJEL KAPLI BİMETALİK NANOPARÇACIKLARIN SENTEZLENMESİ, 

KARAKTERİZASYONU ve UYGULAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI 

 

Son yıllarda, birçok araştırmacı monometalik türlerine kıyasla; optik, elektronik, 

katalitik, magnetik vb. birçok üstün özelliklerinden dolayı bimetalik nanoparçacık yapılarla 

yoğun bir ilgi içerisindedirler. Bimetalik nanoparçacık yapısı iki elementin dağılımı şeklinde; 

rastgele bir alaşım oluşumu, intermetalik bir bileşik ile alaşım oluşumu, kafes içinde kafes 

oluşumu ve çekirdek-kabuk oluşumu ile ifade edilebilir. Organik ya da inorganik bir 

materyalin kabuk olarak seçilmesiyle, bir inorganik çekirdek nanoparçacığın etrafını 

kaplaması sonucu elde edilen çekirdek-kabuk nanokompozit yapıların sentezlenmesi son 

dönemlerde incelenen konulardan birisidir.  

 

Öte yandan, hidrojeller yumuşaklık, elastiklik ve sulu ortamda yüksek şişme 

kabiliyetleri nedeniyle büyük ölçüde önem arz etmektedirler. Çevreleyen sıvıdaki pH, 

sıcaklık, basınç, elektriksel alan ve iyonik şiddet gibi fiziksel ya da kimyasal şartların 

değişime karşın monomere bağlı olarak uyarı-cevap davranışı sergilerler. 

 

Sürfaktansız emülsiyon polimerleşmesi tekniği, çeşitli monometalik nanoparçacıkların 

hidrojelle kaplanması hususunda araştırmacıların çoğu tarafından bilinen ve tercih edilen bir 

yöntemdir.  

 

Bu çalışmada; literatürde bir ilk olarak; sürfaktansız emülsiyon polimerleşmesi tekniği 

ile p(NIPAm-ko-AAc) hidrojel kaplı Auçekirdek@Agkabuk veya Agçekirdek@Aukabuk bimetalik 

nanokompozitlerin sentezlenmesi, spektroskopik (UV-vis, FT-IR, SERS); mikroskopik (SEM, 

TEM) ve elektrokimyasal (CV) metotlarla karakterize edilerek mikrobiyolojik E.Coli türüne 

karşı antibakteriyel etkisinin ve sensör olarak kullanımının araştırılması amaçlanmıştır.     
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Sum 

 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF HYDROGEL-COATED 

BIMETALLIC NANOPARTICLES AND INVESTIGATION OF APPLICATION 

AREAS 

 

In recent years, scientists are thoroughly interested in bimetallic nanoparticles because 

of their noble optical, electronic, catalytic and magnetic properties in comparison with 

monometallic  colleagues. The structure of bimetallic nanoparticles is defined by the 

distribution modes of the two elements and can be oriented in random alloy, alloy with an 

intermetallic compound, cluster-in-cluster, and core-shell structures. The synthesis of core-

shell nanocomposites with a shell of either inorganic or organic material coating an inorganic 

nanoparticle core has been investigated in the last decades. 

 

 On the other hand, hydrogels are considerable due to their soft, rubbery, and high 

swelling nature in aqueous media. They exhibit stimuli responsive behavior depend on 

monomer against to change of physical/chemical conditions of surrounding fluid such as pH, 

temperature, pressure, electric field, ionic strength etc. 

 

Surfactant-free emulsion polymerization (SFEP) is a well-known and favored 

technique in terms of synthesis of hydrogel-coated monometalic nanoparticles by most of the 

researchers. 

 

The aim of this study is, the first time in literature, synthesize of poly NIPAm-co-AAc 

hydrogel-coated Au@Ag or Ag@Au core-shell bimetallic nanocomposites with the 

spectroscopic (UV-vis, FT-IR, SERS), microscopic (SEM, TEM) and electrochemical (CV) 

characterization respectively. The further targets of the project are investigation of 

antibacterial effect against to microbiological E.Coli strain and use of the material as a sensor. 
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2. AMAÇ VE KAPSAM  

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından çalışılması 

uygun görülen ‘Hidrojel Kaplı Bimetalik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi, 

Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlarının Araştırılması’ başlıklı proje kapsamında, hidrojel 

kaplı çekirdek-kabuk yapısındaki bimetalik nanoparçacıkların [(AgAu)çekirdek-Hidrojelkabuk] 

sentezlenmesi sonucu oluşan metal-polimer nanokompozitlerin spektroskopik, mikroskopik, 

termal ve elektrokimyasal karakterizasyonu ile birlikte, E.Coli bakteri türüne karşı 

antimikrobiyal etkisinin ve sensör olarak kullanımının araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Literatür bakımından oldukça yeni çalışmaların yürütülmeye başlandığı ve üstün 

özellikleri ile umut vaad eden çekirdek-kabuk [(Auçekirdek@Agkabuk) ve (Agçekirdek@Aukabuk)] 

yapısındaki bimetalik nanoparçacıkların sentezlenmesinin ardından sürfaktansız emülsiyon 

polimerleşmesi tekniği ile hidrojellerin şişme-büzüşme davranışlarından yararlanılarak 

bimetalik nanoyapıların polimerle kaplanması sağlanmıştır.  

 

Elde edilen ürünlerde; UV-Vis spektroskopisi ile metal nanoparçacık içeren 

kolloidlerin absorbans piklerinin belirlenmesi, FTIR-ATR spektroskopisi ile ile bimetalik 

nanoparçacık esaslı hidrojel yapılarının bağlanma şekli, XPS ile Au-Ag-hidrojel yapısındaki 

O, C, N, Ag, Au gibi atomların varlığının ve bağlanma enerjilerinin yardımıyla bağlanma 

şekillerinin tayini, SEM ile hidrojel kaplı bimetalik oluşumların yapısal ve morfolojik 

değişimleri, TEM ile sentezlenen nanoparçacıkların boyut analizinin ve hidrojel içindeki 

dağılımının tayini, Raman ile metal-oksit bağı incelemesi yapılarak bimetalik 

nanoparçacıkların hidrojelle kaplanıp kaplanmadığının gözlenmesi, DSC ile bimetalik ve 

hidrojel kaplı bimetalik yapıların termal faz dönüşüm sıcaklıklarının tayini, dönüşümlü 

voltametri (CV), tekniği ile de hidrojel kaplı metal nanoparçacık kolloitlerinin 

elektrokimyasal davranışları incelenmiştir. Son olarak E.Coli bakteri türüne karşı 

antibakteriyel etkinliği ve sensör olarak kullanımı  araştırılmıştır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Kullanılan Materyaller ve Cihazlar 

Nanoparçacık ve Polimer Kaplı Nanokompozit Sentezi: 

Sodyum sitrat (Na-Sitrat): MERCK 

Aurik asit (HauCl4): %99’luk FLUKA 

Askorbik asit (C6H8O6): MERCK 

Gümüş nitrat (AgNO3): %99,5’luk FLUKA 

      Oleik Asit: Saf, ALDRICH 

Monomer: N-isopropilakrilamit (NIPAm) : %97’lik, ALDRICH 

Çapraz Bağlayıcı: N,N’-Metilenbisakilamit (BIS): MERCK 

Monomer: Akrilik Asit (AAc): % 99’luk, ALDRICH 

Başlatıcı: Amonyum persülfat (APS): %98’lik, SIGMA 

 

*Tüm deneyler 18.3 MΩ cm (Human Power 1
+
 Scholar purification system)’lik dirence 

sahip ultra saf su ile gerçekleştirilmiştir.  

Elektrokimyasal Çalışmalar: 

CV: Dönüşümlü voltametri deneyleri için BAS-100B Elektrokimyasal Analiz 

Cihazı&BAS C3 Hücre Standlarından yararlanılmıştır (Bioanalytical System Inc., Lafayette, 

IL, USA).  

 
Spektroskopik Çalışmalar: 

UV-vis: 1-cm quartz küvet kullanımı ile birlikte U-2800 Spektrofotometre cihazı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

SERS: 5 megapiksel dijital kamera, 785 nm dalga boyunda çalışan lazer kaynağı ve 

CCD dedektör ekipmanlarıyla birlikte; Olympus BX51 Difraksiyon Limitli dijital 

görüntülemeli haritalama ve spektroskopi cihazı kullanılmıştır. Tüm spektrumlar 200 s’lik bir 

etkileşim süresinden sonra alınmıştır.  

   

FT-IR: Harrick marka ATR (attenuated total reflectance/azaltılmış toplam yansıma) 

aksesuarı eşliğinde Bruker-Tensor 27 marka FT IR cihazından yararlanılmıştır. Deneyler, 

DTGS (Deuterated triglycine sulfate /döteryumlanmış triglisin sülfat) dedektör ve Ge 

(Germanyum) kristal kullanılarak oda sıcaklığında yapılmıştır. Tüm örneklerin IR 
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spektrumları Platin (Pt) yüzey üzerinde, 4000-600 cm-1 aralığında ve 256 tarama sayısında  

alınmıştır. 

XPS: XPS analizleri X-ray anodu olarak AlKα monokromatör ile desteklenmiş SPECS 

X-ray photoelectron spectrometer (Berlin, Germany) model cihaz kullaılarak yapılmıştır. 

 

Mikroskopik Çalışmalar: 

TEM: Bimetalik nanoparçacıkların TEM görüntüleri Tecnai marka G2 20S-TWIN 

(Brno, Çek Cumhuriyeti) marka cihaz ile 200 kV’ta; hidrojel kaplı bimetalik 

nanoparçacıkların TEM görüntüleri ise, FEI marka (Hollanda) Tecnai G2 Spirit BioTwin 

model cihaz ile 80 kV’ta; ve çalışılarak alınmıştır.  

SEM: Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıkların STEM görüntüleri, FEI marka 

(Hollanda) Quanta 400F model SEM cihazı ile 30 kV’ta çalışılarak elde edilmiştir.  

   

Termal Analizler: 

DSC: 0.2 mW kalorimetrik duyarlılığa sahip Perkin Elmer Diamond marka DSC 

cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Analizler, 10 °C/dak ısıtma hızı ve azot atmosferinde, 0-220 °C 

sıcaklık aralığında çalışılarak yapılmıştır. 

 

3.2. Bimetalik Nanoparçacık Sentezi 

Polimer kaplı nanoparçacık sistemlerinin üretilmesindeki ilk aşamada, Ag@Au ve 

Au@Ag çekirdek-kabuk nanoparçacık yapıları sentezlenmiştir. Bu amaçla ilk önce 30 mL 

saf suya 1 mL kolloidal Ag çözeltisi ilave edilmiş; ardından sürekli karıştırılmak suretiyle 1 

mL 38,8 mM Na-Sitrat ve 1,2 mL 10 mM HAuCl4 eklenmiştir. Son olarak çözeltiye 0,4 mL 

100 mM askorbik asit katılmasıyla açık sarı renkli kollidal Ag nanoparçacık çözelti renginin 

zamanla kırmızı renge dönüşmesiyle Agçekirdek@Aukabuk nanokompozit yapısı elde edilmiştir. 

  

Auçekirdek@Agkabuk üretiminde ise; 30 mL saf suya 1 mL kolloidal Au ilave edilmiş; 

ardından sürekli karıştırılmak suretiyle 1 mL 38,8 mM Na-Sitrat ve 1,2 mL 10 mM AgNO3 

eklenmiştir. Son olarak çözeltiye 0,4 mL 100 mM askorbik asit katılmasıyla şarap kırmızı 

rengindeki kollidal Au nanoparçacık çözelti renginin zamanla yeşilimtrak gri renge 

dönüşmesiyle bir diğer bimetalik nanokompozit yapı sentezlenmiştir [1]. 
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3.3. P(NIPAm-ko-AAc) Hidrojel Kaplı Bimetalik Nanoparçacık Sentezi 
 
 Kütlece yaklaşık olarak %94:6 oranında N-isopropilakrilamit (NIPAm) ve Akrilik 

Asit (AAc)’in karıştırılması sonucu elde edilen hidrojel kaplı Ag@Au ve Au@Ag çekirdek 

kabuk yapıları sürfaktansız emülsiyon polimerleşmesi (SFEP) tekniği ile sentezlenmiştir. 

Reaksiyon düzeneği Şekil 1‘de şematik olarak gösterilmiştir: 

 

Şekil 1. Sürfaktansız Emülsiyon Polimerleşmesi (SFEP) tekniği ile hidrojel kaplı    
        bimetalik nanoparçacık sentezi için kullanılan reaksiyon düzeneği 
 
 

İlk önce üç boyunlu balon içerisine, çöktürüldükten sonra saf su ile seyreltilmiş ve 

UV-vis spektrofotometresinde yaklaşık 520-525 nm aralığında maksimum 0,25-0,30 

absorbans veren Agçekirdek@Aukabuk kolloidal nanoparçacık çözeltisi konularak geri soğutucu 

altında Argon (Ar) gazı atmosferinde 1 saat gaz geçirilmiştir. Ardından 1,6 mL 0,001 M 

oleik asit ilave edilerek tekrar 1 saat gaz geçirilmiştir. 1 saat sonunda oleik asit içeren 

nanoparçacık çözeltisi ultrasonik banyoda 10 dakika sonike edilir. Daha sonra balona, saf su 

içerisinde çözünmüş 0,032 g NIPAm; 0,0025 g BIS ve 2,0 µL AAc karışımı ilave edilmiştir. 

Sıcaklık kontrollü manyetik karıştırıcı üzerinde su banyosu içerisine alınan reaksiyon balonu 

sıcaklık yaklaşık 70 ºC’e gelene kadar ısıtılmıştır. Sürekli karıştırılmak suretiyle bu denge 
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sıcaklığına gelindikten sonra ortama 0,023 g APS eklenerek polimerleşme başlatılmıştır. 

Reaksiyon süresi 6,5 saat tutulmuştur. Süre sonunda beyazımsı, bulanık bir polimer kaplı 

nanoparçacık çözeltisi elde edilmiştir. Ürün filtre kağıdından sıcakken süzüldükten sonra, 

3500 rpm’de 1 saat santrifüj edilerek çöktürülmüştür. Ardından üst kısım atılarak çökelek saf 

su ile seyreltilmiştir.    

Ag

AgNO3
Au

Oleic Acid
Au

NIPAm + AAc + BIS
+ APS

Au
70 ºC

AuAu

AgAg

Ag
HAuCl4 Au

Ag
Oleic Acid Au

Ag

NIPAm + AAc + BIS
+ APS Au

Ag
70 ºC

 

Şekil 2.  Sürfaktansız Emülsiyon Polimerleşmesi tekniği ile hidrojel kaplı bimetalik  
               nanoparçacık sentezi [Auçekirdek@Agkabuk@P(NIPAm-ko-AAc ve  

        Agçekirdek@Aukabuk@P(NIPAm-ko-AAc )] 
 
 

Aynı sentez işlemi Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacık çözeltisi için de 

uygulanmıştır. Yine ilk önce üç boyunlu balon içerisine, çöktürüldükten sonra saf su ile 

seyreltilmiş ve UV-vis spektrofotometresinde yaklaşık 400-500 nm aralığında maksimum 

0,25-0,30 absorbans veren Au@Ag kolloidal nanoparçacık çözeltisi konularak geri soğutucu 

altında Argon (Ar) gazı atmosferinde 1 saat gaz geçirilmiştir. Ardından 1,6 mL 0,001 M 

oleik asit ilave edilerek tekrar 1 saat gaz geçirilmiştir. 1 saat sonunda oleik asit içeren 

nanoparçacık çözeltisi ultrasonik banyoda 10 dakika sonike edilir. Daha sonra balona, saf su 

içerisinde çözünmüş 0,032 g NIPAm; 0,0025 g BIS ve 2,0 µL AAc karışımı ilave edilmiştir. 

Sıcaklık kontrollü manyetik karıştırıcı üzerinde su banyosu içerisine alınan reaksiyon balonu 

sıcaklık yaklaşık 70 ºC’e gelene kadar ısıtılmıştır. Sürekli karıştırılmak suretiyle bu denge 

sıcaklığına gelindikten sonra ortama 0,023 g APS eklenerek polimerleşme başlatılmıştır. 

Reaksiyon süresi 6,5 saat tutulmuştur. Süre sonunda beyazımsı, bulanık bir polimer kaplı 

nanoparçacık çözeltisi elde edilmiştir. Ürün filtre kağıdından sıcakken süzüldükten sonra, 

3500 rpm’de 1 saat santrifüj edilerek çöktürülmüştür. Ardından üst kısım atılarak çökelek saf 

su ile seyreltilmiştir [2,3]. 
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Şekil 3. NIPAm ve AAc monomerlerinin BIS çapraz bağlayıcısı ve APS başlatıcısı  
              varlığında kopolimerizasyonu  
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4. ANALİZ VE BULGULAR  

 
4.1. Agçekirdek@Aukabuk, Auçekirdek@Agkabuk  Bimetalik Nanoparçacık ve Hidrojel  

       Kaplı Bimetalik Nanokompozitlerin UV-vis Spektrofotometresi ile  

       Karakterizasyonu 

 
Sentezlenen bimetalik ve hidrojel kaplı bimetalik nanokompozit ürünler, 1-cm quartz 

küvet kullanımı ile birlikte U-2800 Spektrofotometre cihazı ile karakterize edilmiştir. 

 

                     (a)                                                                    (b) 

    

(c) 

 
 

Şekil 4.  Yalın (a,b); P(NIPAm-ko-AAc) hidrojel kaplı (c) Agçekirdek@Aukabuk ve  
         Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacıkların UV-vis spektrumları 
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    Hidrojel kaplı nanokompozitlerin sentezinde kullanılan Agçekirdek@Aukabuk, 

Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacıkların UV-vis spektrumları ile bu nanoparçacıkların 

PNIPAm ve P(NIPAm-ko-AAc) polimerleriyle kaplanması sonucu elde edilen yeni ürünler, 

ayrı ayrı incelenip veriler aynı UV-vis spektrumu üzerinde kıyaslanmıştır. Şekil 4  

incelendiğinde kolloidal Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacıkların 524 nm dalga 

boyunda, Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacıkların ise 446 nm dalga boyunda 

maksimum absorbans verdiği gözlenmiştir [Şekil 4(a) ve 4(b)]. Şekil 4(c)’de nanoparçacık 

içermeyen boş P(NIPAm-ko-AAc) hidrojeline ait herhangi bir absorbans piki gözlenmediği; 

ancak bu hidrojel yapısı ile kaplanmış olan bimetalik nanoparçacıkların, sırasıyla 

Agçekirdek@Aukabuk@ P(NIPAm-ko-AAc) için 532 nm’de;  Auçekirdek@Agkabuk@ P(NIPAm-

ko-AAc) için ise yaklaşık 485 nm dalga boyunda maksimum absorbansa sahip olduğu 

görülmüştür. 

 Monometalik altın (Au) nanoparçacık, 500 nm üzerinde maksimum absorbans 

değerine sahip iken; Au nanoparçacığın gümüş (Ag) nanoparçacık ile kaplanması sonucu 

elde edilen Auçekirdek@Agkabuk yapısına ait maksimum absorbans değeri, kabuğun Ag olması 

nedeniyle, Ag nanoparçacığın karakteristik absorbans değeri olan ~400 nm civarına yakın 

meydana gelir. Tam tersi durum da Agçekirdek@Aukabuk bimetalik yapısı için geçerlidir. 

Kabuğun Au olması halinde maksimum absorbans piki Au nanoparçacığa daha yakın oluşur 

[4,5]. Buna göre sentezlenen örneklerin UV-vis spektrumları incelendiğinde: 

 

Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacığın P(NIPAm-ko-AAc) hidrojelle 

kaplanması sonucu, maksimum absorbansın gözlendiği dalga boyu 524 nm’den 532 nm’e 

kaymış ve pik şiddeti azalırken, pik genişliği artmıştır. Auçekirdek@Agkabuk bimetalik 

nanoparçacığın P(NIPAm-ko-AAc) hidrojelle kaplanması sonucunda da, maksimum 

absorbansın gözlendiği dalga boyu 446 nm’den 485 nm’e kaymış ve yine pik şiddetinde 

azalma ile birlikte pikte yayvanlaşma meydana gelmiştir. Bimetalik yapının hidrojel ya da 

silika ile kaplanması, kabuğun kalınlığı ile doğru orantılı olarak, metal nanoparçacığın UV-

vis spektrumunda maksimum absorbans gösterdiği karakteristik dalga boyunun daha fazla 

kırmızı bölgeye (yüksek dalga boyu) kaymasına ve oluşturduğu pikin, UV’de maksimum 

absorbans vermeyen P(NIPAm-ko-AAc)’ın [6] metalin UV aktifliğini baskılaması nedeniyle 

daha düşük şiddette ve daha yayvan olarak gözlenmesine neden olmaktadır [2,3]. UV-vis 

plazmon bandında meydana gelen bu kaymanın sebebi ise, nanoparçacık çekirdek etrafında 

oluşan polimer kabuktan kaynaklı refraktif indeks artışıdır (RIpolimer> RIsu ) [7]. 
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4.2. Agçekirdek@Aukabuk, Auçekirdek@Agkabuk  Bimetalik Nanoparçacık ve Hidrojel  

       Kaplı Bimetalik Nanokompozitlerin Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM)  

       ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile Karakterizasyonu 

 

Sentezlenen bimetalik nanoparçacıkların TEM görüntüleri, Tecnai G2 20S-TWIN 

(Brno, Çek Cumhuriyeti) model cihaz ile 200 kV’ta alınmıştır. Hazırlanan örnekler karbon 

kaplı bakır gride damlatılmış ve solvent vakum altında buharlaştırılmıştır. 

 

Sentezlenen hidrojel kaplı bimetalik nanokompozit ürünlerin TEM görüntüleri ise, 

FEI marka (Hollanda) Tecnai G2 Spirit BioTwin model cihazı ile 80 kV’ta elde edilmiştir. 

Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıkların STEM görüntüleri, FEI marka (Hollanda) Quanta 

400F SEM cihazı ile 30 kV’ta çalışılarak alınmıştır.  

 

Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıklar filtre kağıdından süzülerek, 3500 r/dak hızda 

santrifüjlenmiştir. Süzüntü ayrılarak hidrojel kaplı bimetali nanoparçacıklar saf su ile yıkanıp 

safsızlıklardan uzaklaştırılmış; daha sonra yine saf su içerisinde dağıtılarak homojen hale 

getirilmiştir. Örnekler karbon kaplı bakır gride damlatılmış ve solvent vakum altında 

buharlaştırılmıştır.  

  

Auçekirdek@Agkabuk ve Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacıklar TEM ile karakterize 

edilmiştir. Auçekirdek@Agkabuk ve Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacıkların görüntüleri 

Şekil 5 (a) ve Şekil 5 (b) ‘de verilmiştir. Görüldüğü gibi bimetalik nanoparçacıklar şekil ve 

boyut bakımından düzenli dağılım göstermiştir. Küresel yapıda olan bimetalik 

nanoparçacıklarda çekirdek koyu, kabuk ise açık renkli olup, Auçekirdek@Agkabuk bimetalik 

nanoparçacıkların Ag/Au molar dağılım oranı 44.4 ve Agçekirdek@Aukabuk bimetalik 

nanoparçacıkların Ag/Au molar dağılım oranı ise 0.037 olup, bimetalik nanoparçacıkların 

boyutları 47±3 nm olarak gözlenmiştir. 
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Şekil 5.a.  Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacıkların TEM görüntüleri 
 
 
 

 
 
Şekil 5.b.  Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacıkların TEM görüntüleri 
 
 

P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Auçekirdek@Agkabuk ve Auçekirdek@Agkabuk bimetalik 

nanoparçacıkların şekil ve morfolojisini incelemek için SEM ve TEM görüntüleri alınmıştır. 

Şekil 6.a’da P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Auçekirdek@Agkabuk ve Şekil 6.b’de P(NIPAm-ko-AAc) 

kaplı Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacıkların SEM cihazında alınmış STEM 

görüntüleri verilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıkların 

küresel yapıda olduğu ve bimetalik nanoparçacıkların çekirdek, P(NIPAm-ko-AAc) ise kabuk 

olarak davranış gösterdiği görülmektedir. P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Auçekirdek@Agkabuk 

nanojelin kabuk kalınlığının, P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Agçekirdek@Aukabuk nanojelin kabuk 

kalınlığından fazla olduğu görülmüştür. Kabuk kalınlığının farklı olması hidrojelin kaplı 
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olduğu bimetalik nanoparçacıkların farklı olduğunu ve nanopaçacıkların tamamiyle 

kaplandığını doğrulamaktadır. 

 
 

 
 
Şekil 6.a.  P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacıkların STEM   
                  görüntüleri 
 
 

 

 
 
Şekil 6.b.  P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacıkların STEM  
                  görüntüleri 
 
 

Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıkların TEM görüntüleri Şekil 7’de verilmiştir. 

Hidrojelle kaplı Agçekirdek@Aukabuk bimetalik yapıda kabuk olan altının elektron yoğunluğu 

gümüşten fazla olduğu için, bimetalik nanoparçacık tek bir çekirdek gibi davranış 

göstermekte ve kabuk olan hidrojel bulutlu gri bir tabaka olarak görülmektedir. Hidrojelle 

kaplı Auçekirdek@Agkabuk nanojel yapısında ise bimetalik nanoparçacık ile hidrojel arasındaki 

faz ayırımı daha iyi anlaşılmakta ve üçlü bir faz olduğunu göstermektedir. Yüksek vakum ve 
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elektron ışın bombardımanı hidrojelin çökmesine sebep olduğundan hidrojel kabuk düzensiz 

bir şekle sahip olma eğilimindedir [7].  

 

                 (a)                                                                   (b)                     
 

 
 
Şekil 7.a)  P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacıkların TEM  
                  görüntüsü 

b) P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacıkların TEM  
      görüntüsü  

  
 
4.3. Hidrojel Kaplı Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk  Bimetalik  

       Nanokompozitlerin ATR-FTIR Spektroskopisi ile Karakterizasyonu 

 
Sentezlenen hidrojel kaplı nanoparçacıklar, Harrick marka ATR (attenuated total 

reflectance/azaltılmış toplam yansıma) aksesuarı eşliğinde Bruker-Tensor 27 marka FT IR 

cihazı ile karakterize edilmiştir. Deneyler, DTGS (Deuterated triglycine sulfate 

/döteryumlanmış triglisin sülfat) dedektör ve Ge (Germanyum) kristal kullanılarak oda 

sıcaklığında yapılmıştır. Tüm örneklerin IR spektrumları Platin (Pt) yüzey üzerinde, 4000-

600 cm-1 aralığında ve 256 tarama sayısında alınmıştır. 

 

 Platin yüzeyler öncelikle, H2O2:NH3:H2O (1:1:5) karışımı ile 80 ºC’de 15-20 dakika 

kaynatılarak temizlendikten sonra su ile yıkanıp azot atmosferinde kurutulmuştur. Daha sonra 

P(NIPAm-ko-AAc) kaplı bimetalik nanoparçacıklar platin levhalar üzerine damlatılarak oda 

sıcaklığında bir gece kurutulmaya bırakılmıştır. 

 

Şekil 8 ve Şekil 9’da NIPAm monomeri ile sentezlenen P(NIPAm-ko-AAc) kaplı 

Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacıkların spektrumları görülmektedir. Bu spektrumlara 

P(NIPAm-ko-AAc) 

Agçekirdek@Aukabuk 
Auçekirdek

 

Agkabuk

P(NIPAm-ko-AAc) 
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ait yorumlamalar ve bandların frekansları Tablo 1’de ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacıkların spektrumda 

kullanılan monomerlere ait bandlar açıkça görülmektedir. NIPAm monomerine ait olan 

spektrumda 3293 cm-1’de gözlenen sivri ve şiddetli amid bandı polimerik yapıda 3304 cm-

1’de genişleyerek ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi polimerik yapıya giren akrilik asidin 

yapısındaki karboksilik asit grubuna ait OH bandının bu bölgede bulunan amid bandını 

örtmesidir. 2971 cm-1 ve 2936 cm-1’de gözlenen katı NIPAm monomerindeki metil 

gerilmeleri, benzer şekilde polimer içeren nanoparçacıklarda 2973 cm-1 ve 2942 cm-1’de 

görülmektedir. Yapıdaki akrilik asidin varlığı  1717 cm-1’de gözlenen aside ait karbonil grubu 

(C=O) bandı ile doğrulanmaktadır. Bunun dışında polimerik yapıdaki akrilik asitin varlığını, 

1459 cm-1’deki OH düzlem içi bandı da göstermektedir. P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Ag@Au 

bimetalik nanoparçacıkların spektrumunda sırasıyla 1644 cm-1 ve 1540 cm-1’de gözlenen 

bandlar, NIPAm monomerinden gelen amid I ve amid II bandından kaynaklanmaktadır. 

  

Ayrıca 1388 cm-1 ve 1368 cm-1’deki metil grubuna ait olan eğilme bandları, NIPAm 

yapısındaki isopropil grubundaki iki metil grubunun titreşim hareketlerini göstermektedir. 

Bunun yanısıra NIPAm monomerinin yapısındaki metilen grubuna ait 988 cm-1’de görülen 

band, polimer kaplı nanoparçacıklara ait olan spektrumda gözlenmemektedir. Bu durum 

NIPAm monomerinin yapısında bulunan çift bağların açılarak polimerleşmenin 

gerçekleştiğini göstermektedir [8,21]. Projede ATR-FTIR analizleri 4000-600 cm-1 frekans 

aralığında gerçekleştirilmiştir. Çalışılan bölgede metallere ait olan bandlar 

gözlenememektedir. Bu nedenle sentezlenen hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıklarda, 

çekirdek-kabuk yapısının değişmesi (Au@Ag veya Ag@Au) çalışılan bölgede bir farklılık 

göstermeyeceğinden bu kısımda sadece bir spektrum üzerinden ayrıntılı bir açıklama 

verilmiştir.  
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Tablo 1.  NIPAm monomerine ve P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Ag@Au bimetalik  
                nanoparçacıklara ait gözlenen karakteristik IR bantları 
 

NIPAm 

monomeri 

P(NIPAm-ko-AAc) kaplı 

Ag@Au bimetalik nanoparçacıklar 

Yorumlama 

3292 3304 Amid gerilme bandı 

2971, 2936 2973, 2942 Metil grubuna ait asimetrik ve 

simetrik gerilme bandları 

- 1717 Karboksilik asit C=O gerilme 

bandı 

1656 1646 Amid I bandı (C=O) 

1548 1541 Amid II bandı (N-H) 

 1459 OH eğilme bandı 

1411, 1367 1388, 1368 Metil grubuna ait eğilme bandları 

988 - Metilen grubuna ait eğilme bandı 

 

 

 

 
 

Şekil 8.  NIPAm monomerinin ATR-FTIR spektrumu  
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Şekil 9. P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Ag@Au bimetalik nanoparçacıkların ATR-FTIR spektrumu 
 
 

4.4. Hidrojel Kaplı Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk Bimetalik  

       Nanokompozitlerin Yüzey Güçlendirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS) ile  

       Karakterizasyonu 

 
Sentezlenen hidrojel kaplı bimetalik nanokompozitler, 5 megapiksel dijital kamera, 

785 nm dalga boyunda çalışan lazer kaynağı ve CCD dedektör ekipmanlarıyla birlikte; 

Olympus BX51 Difraksiyon Limitli dijital görüntülemeli haritalamaya sahip yüzey 

güçlendirilmiş Raman spektroskopi (SERS) cihazı ile karakterize edilmiştir.  

 

Başlangıçta altın kaplı gümüş nanoparçacık ve gümüş kaplı altın nanoparçacık 

sentezlenmiş ve sonra bu bimetalik nanoparçacıklar sürfaktansız emülsiyon polimerleşmesi 

yoluyla hidrojel ile kaplanmıştır. Hidrojel kaplı Auçekirdek@Agkabuk ve Agçekirdek@Aukabuk 

bimetalik nanoparçacıklar, yüzeye damlatılarak kurutulduktan sonra SERS spektrumları 

alınmıştır. Elde edilen hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıklara ait SERS spektrumu Şekil 

10’da verilmiştir. 
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Şekil 10.  Hidrojel kaplı nanoparçacıkların SERS spektrumu 1) Hidrojel kaplı  
                 Agçekirdek@Aukabuk 2) Auçekirdek@Agkabuk 

 

 

Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıklar yüzeyi güçlendirilmiş Raman spektroskopisi 

kullanılarak organik jel yapı ile nanoparçacık arasındaki etkileşimden yaralanılarak 

aydınlatılmaya çalışılmıştır.  

 

Şekil 10’daki SERS spektrumları incelendiğinde Auçekirdek@Agkabuk bimetalik 

nanoparçacıkların Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacıklara kıyasla daha güçlü pikler 

verdiği görülmektedir. 1710 cm-1’de gözlenen pik C=O ait gerilme bandıdır. 1594 cm-1’de 

görülen pik karboksil grubunun asimetrik gerilme titreşimine işaret etmektedir. 1564 cm-1 

deki band ise amide II (N-C=O) titreşimine aittir. 1240 cm-1 de amide III titreşimine ait C-O 

gerilme bandı gözlenmiştir. BIS molekülünden ileri gelen C-N gerilme titreşimi 1061 cm-1’de 

gözlenmiştir. 1660 cm-1’de amide I ait titreşim bandı gözlenirken, 1397 cm-1’de amide I 

bandından ileri gelen C-H gerilme titreşimi ait band mevcuttur. NH bandı (1447 cm-1), CH3 

salınımı (993 cm-1), CH deformasyonu (853 cm-1), CC salınımı (766 cm-1) ve CNO bandı           

( 660 cm-1)’de gözlenmiştir. 

 

Gümüşün titreşiminden kaynaklanan; 250 cm-1’de [(Ag@Au)@P(NIPAm-ko-AAc)] 

ait ve 245 cm-1’de [(Au@Ag)@P(NIPAm-ko-AAc)] ait bandlar görülmektedir. Bu titreşim 

bantları bimetalik nanoparçacıkların hidrojel ile kaplandığını kanıtlamakta ve gümüşün kabuk 

ya da çekirdek yapısında olması halinde meydana gelen kaymalar da bu durumu 
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desteklemektedir. Çekirdekteki altın atomları yük transferiyle yüzeydeki gümüş atomlarının 

etkisini güçlendirir. Bimetalik nanoparçacıklar arasındaki bu yük transferi bileşenlerin 

elektronegativitesi ile ilgilidir. Altın gümüşten daha elektronegatiftir; bu nedenle 

Auçekirdek@Agkabuk nanoparçacıkların hem iç hem de dış kısmında güçlü plazmonlar oluşur. Bu 

da daha güçlü SERS etkisi göstermesine neden olmaktadır [9]. 

 
 
4.5. Hidrojel Kaplı Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk Bimetalik  

       Nanokompozitlerin X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) ile  

       Karakterizasyonu  

 

P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Auçekirdek@Agkabuk ve P(NIPAm-ko-AAc) kaplı 

Agçekirdek@Aukabuk nanojeller platin yüzeye yayılarak yüzeyler kurutulduktan sonra X-ışını 

fotoelektron spektroskopisi (XPS) kullanılarak karakterize edilmiştir. XPS analizleri X-ray 

anodu olarak AlKα monokromatör ile desteklenmiş SPECS X-ray photoelectron spectrometer 

(Berlin, Germany) model cihaz kullaılarak yapılmıştır. 

 

P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Auçekirdek@Agkabuk ve P(NIPAm-ko-AAc) kaplı 

Agçekirdek@Aukabuk nanojellerin XPS spektrumunda; hidrojelin yapısından ileri gelen C, O, N 

ve bimetalik nanoparçacıklardan ileri gelen Au ve Ag pikleri taranmıştır. Her iki hidrojel 

kaplı bimetalik nanoparçacık içeren örnektede band enerjileri benzer olduğundan, örneklerden 

birinin C, O, N, Ag ve Au core spektrumları verilmiştir. Hidrojel kaplı bimetalik 

nanoparçacıkların spektrumları 30:70 oranında Gaussian-Lorentzian fonksiyonu kullanılarak 

simüle edilmiştir.  

 

Karbon spektrumu simüle edildiğinde üç farklı karbon piki olduğu görülmüştür (Şekil 

11). Karbon atomuna ait üç farklı pikin bağlanma enerjileri sırasıyla 284,5 eV; 285,9 eV ve 

287,9 eV olarak hesaplanmıştır. 284,5 eV bağlanma enerjisine ait pik C-C bağından ileri 

gelen karakteristik bir piktir. 285,9 eV da görülen pik, N-isopropilakrilamitin yapısından ileri 

gelen amit grubuna bağlı C-N bandına işaret etmektedir. Ayrıca 287,9 eV’da görülen karbonil 

pikide amit bandının varlığını desteklemektedir [10]. 
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Şekil 11.  Karbon atomuna ait XPS spektrumu 
 

 Azot atomu fit edildiğinde tek bir pik gözlenmiştir (Şekil 12). 399,1 eV da gözlenen 

pik NIPAm’ın yapısından ileri gelen C-N bandına ait azota işaret etmektedir [11]. 

 

 
 

Şekil 12.  Azot atomuna ait XPS spektrumu 
 

 
Oksijen atomunun XPS spektrumu simüle edildiğinde iki farklı oksijen piki 

görülmüştür (Şekil 13). 530,6 eV’da gözlenen pik NIPAm’ın yapısndan kaynaklandığı 

düşünülen amit grubuna bağlı karbonile aittir. 532,5 eV’daki pikin ise akrilamitin yapısından 

ileri gelen karboksil grubuna ait olduğu düşünülmektedir [12,13]. 

 



 22 

 
 

Şekil 13.  Oksijene ait XPS spektrumu 
 

 
Altın spektrumunun 4f piki Şekil 14’te verilmiştir. 83,9 eV’da altının 4f7/2 pik sinyali 

hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıklarda altının varlığını açıkça kanıtlamaktadır [14]. 

 

 
Şekil 14.  Altın atomuna ait XPS spektrumu 

 
Ag 3d5/2 ve Ag 3d3/2 sinyalleri sırasıyla 368,5 eV ve 374,6 eV’ da görünmektedir, bu 

da hidrojelin yapısındaki gümüşe işaret etmektedir.  

 

 

Şekil 15.  Gümüşe ait XPS spektrumu 
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4.6. A Hidrojel Kaplı Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk Bimetalik  

       Nanokompozitlerin Elektrokimyasal Dönüşümlü Voltametri (CV) Tekniği ile  

       Karakterizasyonu 

 

4.6.1. Kullanılan elektrotların temizliği: 
 

Elektrokimyasal deneylerde BAS MF-2012 marka ve model camsı karbon elektrotlar 

kullanılmıştır. Bu elektrotlar öncelikle Buehler P-4000 zımpara kağıdı ile zımparalanmış, 

daha sonra sırasıyla 0,1µm ve 0,05µm tanecik boyutlu alümina süspansiyonları ile Buehler 

marka temizleme kiti ile parlatılmıştır. Elektrotlar, temizleme işlemi sırasında 15’er dakika saf 

su içerisinde ve süzülmüş asetonitril çözeltisinde ara sonikasyonlara tabi tutulmuştur. 

 

4.6.2. Hidrojel kaplı modifiye elektrotların hazırlanması: 
 

Temizlenen camsı karbon elektrotlar kurutulduktan sonra Ag@Au, Au@Ag içeren 

P(NIPAm-ko-AAc) hidrojeli ve boş P(NIPAm-ko-AAc) hidrojeli yüzeylere damlatılmıştır. 

Elde edilen yüzeyler bir gece kurutulmak üzere bekletilmiştir. Bu yüzeylere ait kodlamalar 

aşağıdaki şekilde yapılmıştır:  

H-Ag@Au-GC : Hidrojel kaplı Ag@Au bimetalik nanoparçacık kullanılarak modifiye edilen 

camsı karbon elektrot 

H-Au@Ag-GC : Hidrojel kaplı Au@Ag bimetalik nanoparçacık kullanılarak modifiye edilen 

camsı karbon elektrot 

H-GC : P(NIPAm-ko-AAc) hidrojeli ile modifiye edilen camsı karbon elektrot 

GC: yalın camsı karbon elektrot 

 

4.6.3. Elektrokimyasal karakterizasyon deneyleri 
 

Dönüşümlü voltametri (CV) deneyleri BAS-100B elektrokimyasal analizörü 

kullanılarak yapılmıştır. Deneylerde karşıt elektot olarak platin tel ve referans elektrot olarak 

Ag/AgCl elektrot kullanılmıştır. Çalışma elektrodu olarak yalın ve hidrojel modifiye camsı 

karbon elektotlar kullanılmıştır. 

 

Elde edilen hidrojel kaplı camsı karbon elektotların karakterizasyonunda dönüşümlü 

voltametri tekniğinden yararlanılmıştır. Ferrisiyanür testi, pH=2,5 ile pH=7,4 Britton-

Robinson tamponunda hazırlanan 1x10-3 M’lık K3Fe(CN)6
3- çözeltisinde yapılmıştır. 

Potansiyel tarama aralığı -800/1000 mV olup, tarama hızı 50 mV/s’dir.  
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4.6.4. Ferrisiyanür redoks prob testi 
 

Fe(CN)6
-4/-3 redoks sistemi elektrokimyada yaygın olarak kullanılan redoks 

çiftlerinden biridir. Bu redoks çifti kullanılarak modifiye elektrot yüzeyinde meydana gelen 

değişiklikleri ve oluşan yeni yüzeyin özelliklerini belirleyebiliriz. Ayrıca çözelti ile elektrot 

arasında tünelleme ile meydana gelen yük transferini inceleyebiliriz.  

 

Bu projede sentezlediğimiz polimer kaplı bimetalik nanoparçacıkların elektrokimyasal 

davranışlarını incelemek için camsı karbon elektrot yüzeyi ile çeşitli deneyler gerçekleştirdik. 

Çevresi P(NIPAm-ko-AAc) hidrojeli ile kaplanan Ag@Au ve Au@Ag bimetalik 

nanoparçacık ile modifiye edilen camsı karbon elektrotların elektrokimyasal davranışı 

dönüşümlü voltametri (CV) tekniği kullanılarak karakterize edimiştir. Hidrojel kaplı camsı 

karbon elektotların elektrokimyasal davranışları iki farklı pH’da gerçekleştirilmiştir. Bu 

pH’lar hdrojelin yapısında bulunan akrilik asidin pKa değerine göre belirlenmiştir. Akrilik 

asidin literatürde  verilen asitlik sabiti 4,25’dir.  

 

H-Ag@Au-GC, H-Au@Ag-GC, H-GC ve GC elektrodun 1x10-3 M’lık K3Fe(CN)6
3- ‘ün 

pH=2,5 ve pH=7,4’deki elektrokimyasal davranışları incelendiğinde tüm yüzeylerin anodik ve 

katodik pik akımlarında gözle görülür bir değişiklik olduğu göze çarpmaktadır. Yüzeylerin bu 

pH’lardaki davranışları incelendiğinde pik akımlarında bir azalma söz konusu olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi elektrot yüzeyinde bulunan polimer tabakasının redoks prob 

olan ferrisiyanürün difüzyonunu bir miktar yasaklamasıdır.  

 

Şekil 18’de H-GC elektrodun iki farklı pH’daki davranışı görülmektedir. Yüzeyde 

bulunan polimerin yapısında bulunan akrilik asidin ferrisiyanürün davranışını etkilediği 

voltamogramdan görülmektedir. Yüksek pH’da proton vererek anyonik duruma geçen akrilik 

asit, ferrisiyanürün elektrot yüzeyine yaklaşmasına engel olarak elektron aktarımının 

engellenmesine yol açmaktadır. H-GC, H-Ag@Au-GC ve H-Au@Ag-GC elektrotlarının pik 

seperasyonları (∆E) pH=2,5’da sırasıyla 250 mV, 373,8 mV ve 567,7 mV’dur. Aynı 

elektrotların pH=7,4’deki ∆E değerleri ise sırasıyla 338,9 mV, 453,8 mV ve 396,5 mV olarak 

belirlenmiştir. Her iki pH’da pik seperasyonun artması, polimer kaplı yüzeylerde elektron 

transferinin yavaşladığını göstermektedir. H-GC elektrodunun her iki pH’da ferrisiyanüre 

karşı daha duyarlı olduğu görülürken, H-Ag@Au-GC ve H-Au@Ag-GC elektrotlarının 

duyarlılıklarında azalma görülmektedir.  
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Yapılan deneylerde sentezlenen bimetalik nanaoparçacıkların çekirdek-kabuk 

yapısının değişmesiyle elektron aktarımında değişiklik olduğu gözlenmektedir. Düşük pH’da 

hidrojel ile kaplanan bimetalik nanoparçacıklardan, altın kabuğa sahip olan nanoparçacığın, 

gümüş kabuğa sahip olan nanoparçacıktan daha tersinir bir pike sahip olduğu görülmektedir. 

Yüksek pH’da ise  çevrelendiği polimer anyonik duruma gelmesine rağmen gümüş kabuk ile 

kaplanan nanoparçacığın Fe(CN)6
-3 ile daha tersinir bir pik verdiği görülmüştür. Buradan bir 

sonuç çıkaracak olursak her ne kadar polimer yapısı elektron transferini engelliyor gibi 

görünse de hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıkların uygun pH’larda belirgin bir iletkenliğe 

sahip oldukları görülmektedir [15]. 

 

 

 

 
Şekil 16.  a)Yalın GC, b)H-GC, c)H-Ag@Au-GC, d) H-Au@Ag-GC modifiye elektrotlarının   
                pH=2,5 BR tamponunda hazırlanan 1x10-3 M  K3Fe(CN)6

3- çözeltisi içerisindeki  
                dönüşümlü voltamogramları (Potansiyel aralığı -800/1000 mV, tarama hızı 50  
                mV/s) 

 

a 

b 
c 

d 
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Şekil 17. a)Yalın GC, b)H-GC, c)H-Au@Ag-GC, d) H-Ag@Au-GC modifiye elektrotlarının   
                pH=7,4 BR tamponunda hazırlanan 1x10-3 M  K3Fe(CN)6

3- çözeltisi içerisindeki  
                dönüşümlü voltamogramları (Potansiyel aralığı -800/1000 mV, tarama hızı 50  
                mV/s) 
 
 

 

 

Şekil 18.  H-GC modifiye elektrodunun pH=2,5 ve pH=7,4’deki elektrokimyasal davranışı   

H-GC, pH=2,5 

 H-GC, pH=7,4 

a 
b 
c 
d 
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Şekil 19. H-Ag@Au-GC modifiye elektrodunun pH=2,5 ve pH=7,4’deki elektrokimyasal  
               davranışı   
 

 

 

 

Şekil 20.  H-Au@Ag-GC modifiye elektrodunun pH=2,5 ve pH=7,4’deki elektrokimyasal  
                davranışı   
 

H-Ag@Au-GC 
pH=2,5 

  H-Ag@Au-GC 
  pH=7,4 
 

H-Au@Ag-GC 
pH=2,5 

  H-Au@Ag-GC 
  pH=7,4 
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4.7. Hidrojel Kaplı Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk Bimetalik  

       Nanoparçacıkların Difarensiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile Termal  

       Karakterizasyonu 

 
Sentezlenen hidrojel kaplı bimetalik nanokompozitlerin termal karakterizasyonu, 0.2 

mW kalorimetrik duyarlılığa sahip Perkin Elmer Diamond marka DSC cihazı ile 

gerçekleştirilmiştir. Analizler, 10 °C/dak ısıtma hızı ve azot atmosferinde, 0-220 °C sıcaklık 

aralığında katı numune üzerinden yapılmıştır. 

  

DSC analizi için sentezlenen kollidal örnekler santrifüjle çöktürüldükten sonra 

20°C’de vakumlu etüvde 1 gece kurutularak hazırlanmıştır.  

 

 

 
 
Şekil 21.  P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacığa ait DSC  
                 termogramı 
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Şekil 22.   P(NIPAm-ko-AAc) kaplı Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacığa ait DSC  
                  termogramı 
 

 

Sulu ortamda alt kritik çözünme sıcaklığı yaklaşık 32 °C olarak bilinen ve bu 

değerinde üzerindeki sıcaklıklarda ısıtıldığında faz değiştiren NIPAm molekülünün AAc gibi 

hidrofilik monomer ile kopolimer oluşturması sonucunda bu sıcaklık değeri AAc miktarıyla 

orantılı olarak ~65 °C civarına çıkar [6,16-18]. Bunun nedeni de, yapıya katılan hidrofilik 

grupların, oluşan hidrojen bağlarını kırmaya yetecek sıcaklık değerinden daha yüksek bir 

değere ihtiyaç duyulmasını sağlaması şeklinde açıklanabilir. Böylece alt kritik çözünme 

sıcaklığı daha yüksek bir değerde gözlenir [19]. 

 

Camsı geçiş sıcaklığı (Tg), ısı kapasinde meydana gelen değişme sonucu oluşur ve 

DSC’de verdiği pikin şiddeti erime piklerine göre küçüktür. Tg, polimerler için karakteristik 

bir özelliktir [7,20]. 

 

Organik polimerler içerisine inorganik metal nanoparçacıkların katılması hibrit 

kompozit jellerin hazırlanmasında saf PNIPAm polimerine kıyasla daha üstün özellikler 

sağlar. PNIPAm kompozit hidrojellerine katılabilen metal nanoparçacıklar gümüş [22], silika 

[23], demir [24] ve altındır [25]. 

 

Termogramlar incelendiğinde P(NIPAm-ko-AAc) hidrojel kaplı Agçekirdek@Aukabuk ve 

Auçekirdek@Agkabuk nanoparçacıkların termal faz dönüşümüne ait başlangıç sıcaklığı DSC’de 
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gözlenen endotermik pikin ekstrapolasyonu ile yaklaşık 67 °C olarak bulunmuştur. Bu 

sıcaklık değeri her iki örnek için de hemen hemen aynı çıkmıştır. Çünkü her ne kadar 

bimetalik yapılar farklı olsa da karakteristik bir özellik olan Tg değeri aynı polimere aittir.   

 

Isı kapasitesindeki değişim (∆Cp), fiziksel/kimyasal olaylara karşı duyarlıdır ve DSC 

termogramındaki temel çizgide meydana gelen sapmadan gözlenebilir-ki bu değer 

Agçekirdek@Aukabuk içeren hidrojelli yapı için 0,631 J/g °C; Auçekirdek@Agkabuk içeren hidrojel 

için ise 0,961 J/g °C olarak hesaplanmıştır. 

 

Sırasıyla 181,61 °C ve 154,34 °C’de gözlenen endotermik pikler BIS ile çapraz bağlı, 

Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacık içeren P(NIPAm-ko-AAc) 

hidrojeline ait Tg değerleridir. Bu geçişte yine ısı kapasitesinde bir değişim olduğu için temel 

çizgide bir sapma daha gözlenmiştir [6,28,29,34,35].  

 

 
4.8. A Hidrojel Kaplı Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk Bimetalik  

       Nanokompozitlerin Antibakteriyel Özelliklerinin E.Coli Bakteri Türü  

       Üzerinde İncelenmesi 

 
Mikrobiyal deneyler gram negatif bakteri E.Coli üzerine p(NIPAm-ko-AAc) kaplı 

Auçekirdek@Agkabuk ve p(NIPAm-ko-AAc) kaplı Agçekirdek@Aukabuk hidrojel nanoparçacıkların 

etkisini incelemek için gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, yaklaşık 103 koloni oluşturan birim 

(CFU) E.Coli hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıklarla 18 saat 37 °C’de inkübe edilmiştir. 

Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacık içermeyen besiyeri kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 

Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıkların ve hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacık 

içermeyen kontrol örneğinin fotografı Şekil 22’de verilmiştir. 
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Şekil 22.  Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıkların ve kontrol grubu içeren besiyerin  
                bulundurduğu E.Coli sayısı 
 

 

Şekil 22 incelendiğinde hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacık varlığında bakteri 

kolonileri oluşmaz iken, konrol grubundaki besiyerinde bakteri kolonilerinin fazla sayıda 

olduğu görülmektedir. Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacık içeren örnekler, aynı koşullarda 

kontrol grubuyla kıyaslandığında nanoparçacıkların bakterilerin gelişimini önleyen büyük bir 

potansiyele sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Besiyeri ortamında bimetalik nanoparçacıkların kompozisyonu nanoparçacıkların 

antibakteriyal özelliklerinde kilit bir rol oynamaktadır. Bakteriyle temas eden yüzeye etkiyen 

nanoparçacığın türü ve boyutunun değişiminden dolayı antibakteriyal özellik de  

değişmektedir. Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacık içeren örneklerde bimetalik 

nanoparçacıkta kabuk gümüş [6,26,27] olduğu zaman antibakteriyal etkinin daha fazla olduğu 

görülmektedir. Hidrojel kaplı iki farklı bimetalik nanoparçacığın E.Coli’ye karşı 

antibakteriyel etkisi incelendiğinde; Auçekirdek@Agkabuk bimetalik nanoparçacığın, 

Agçekirdek@Aukabuk bimetalik nanoparçacığa kıyasla daha iyi sonuç verdiği E.Coli kolonileri 

sayıldığında anlaşılmıştır. Kontrol grubunda yaklaşık 130 CFUs  mevcut iken, 

Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk nanoparçacık içeren hidrojelle etkileştiğinde E.Coli 

koloni sayısı sırasıyla 6 CFUs ve 0 CFUs olarak tespit edilmiştir.  
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yürütülen proje kapsamında, Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk bimetalik 

nanoparçacıkların sentezlenmesinin ardından, sürfaktansız emülsiyon polimerleşmesi 

tekniğinden yararlanılarak sıcaklık ve pH duyarlı P(NIPAm-ko-AAc) kopolimerinin bu 

bimetalik yapılar üzerine kaplanmasıyla gelişmiş özelliklere sahip yeni bir nanokompozit 

üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 

Monometalik benzerine göre daha üstün özelliklere sahip olan bimetalik 

nanoparçacıklar, NIPAm (sıcaklık duyarlı) ve AAc (pH duyarlı) gibi ortam koşullarına 

göre kendiliğinden cevap yeteneğine sahip akıllı polimerlerle birleştiklerinde birçok 

amaca yönelik aktif araçlar haline gelirler.  

 

Bu çalışmada sentezlenen hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıkların karakteristik 

özelliklerinin belirlenmesi ve uygulama alanlarının araştırılabilmesi için çeşitli tekniklerle 

karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla; nanoyapıların sahip olduğu 

fonksiyonel grupları, yüzeye bağlanma şekillerini ve özellikle bimetalik nanoparçacıkların 

hidrojelle kaplanıp kaplanmadığını belirlemek için ATR-FTIR ve SERS analizleri; boyut 

ve şekillerinin belirlenebilmesi için SEM-TEM analizleri; yapıdaki atomların varlığının ve 

kimyasal bağlanma şekillerini tespit edebilmek için XPS analizi; hidrojel kaplı bu 

nanoyapıların termal hal değişikliklerinin belirlenmesi için DSC analizi; pH değişimine 

karşın duyarlılığının incelenmesi için elektrokimyasal CV analizi; maksimum absorbans 

verdikleri dalga boylarının tayini için UV-vis analizi ve sensör ya da antimikrobiyal 

etkinliğinin incelenebilmesi için elektrokimyasal analizleri ve biyolojik uygulamaları 

gerçekleştirilmiştir.  

 

İstenilen nanokompozit yapının sentezlenebildiği, hidrojelsiz bimetalik yapıların 

ya da boş jellerin özellikleri ile kıyaslanarak kanıtlanmıştır. FT-IR’da polimere ait 

beklenen fonksiyonel grupların tespitinin ardından, SERS ile Au ve Ag nanoparçacıkların 

yapıdaki varlığı ve aktifliği belirlenmiştir. Buna göre SERS’te daha aktif olduğu bilinen 

Ag metalinin kabuk olarak bulunduğu nanoyapıda daha şiddetli bir sinyal alınması, 

durumu doğrulamıştır. SEM-TEM görüntüleri ile çekirdek kabuk yapıları hem bimetalik 

türler, hem de hidrojel kaplı bimetalik yapılar için kanıtlanmıştır. UV-vis 

spektrofotometresi ile yalın Agçekirdek@Aukabuk ve Auçekirdek@Agkabuk bimetalik 
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nanoparçacıkların maksimum absorbans gösterdiği dalga boylarına kıyasla, hidrojel kaplı 

benzerlerinin gerek boş polimere gerekse bimetalik türe göre belirgin oranda farklılık 

gösterdiği anlaşılmıştır. XPS ile sentez ürünlerinde yer alan atomların tespiti önemli bir 

karakterizasyon basamağı olmuştur. DCS termal analiz metodu ise sıcaklık duyarlı bir 

polimlerin var olduğu nanoyapıdaki hal değişikliklerinin, polimere özgü camsı geçiş 

sıcaklıklarının ve NIPAm’ın alt kritik çözünme sıcaklığına belirgin etkisi olan AAc 

monomerinin yarattığı farklılığı gözlemlemede son derece yararlı olmuştur. P(NIPAm-ko-

AAc) kaplı bimetalik nanoparçacıklar antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi amacıyla 

E.Coli bakterisi ile etkileştirilmiş ve yapılan deneyler ışığında her iki yapının da bakteri 

üremesini engellediği; yani antibakteriyel özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. 

(Agçekirdek@Aukabuk)@P(NIPAm-ko-AAc) ve (Auçekirdek@Agkabuk)@P(NIPAm-ko-AAc) 

kıyaslandığında kabuğun Au olduğu yapıda 5-6 CFUs kadar da olsa çok az bir bakteri 

mevcutken; kabuğun Ag olduğu durumdaki besiyerinde hiçbir bakterinin bulunmadığı 

görülmüştür. Buna göre (Auçekirdek@Agkabuk)@P(NIPAm-ko-AAc) nanokompozit 

yapısının E.Coli’ye karşı maksimum antibakteriyel özellik sergilediği sonucuna 

varılmıştır. 

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü yönetiminde yürütülen 

projede, hidrojelle kaplanan Auçekirdek@Agkabuk ve Auçekirdek@Agkabuk bimetalik 

nanoparçacıkların E.Coli bakterisine duyarlı olduğu belirlenmiştir ve bunun farklı 

mikrobiyal türlere karşı da duyarlı olabileceği düşünülmektedir. 

 

09B4240012 nolu ‘Hidrojel Kaplı Bimetalik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi, 

Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlarının Araştırılması’ başlıklı BAP projemizin 

yürütülmesine destek  veren ve her türlü konuda yardımlarını esirgemeyen  Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne ve tüm çalışanlarına teşşekkür 

ederiz. 
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6. EKLER  

a)  Mali  Bilanço ve Açıklamaları  

1. İş Planı ve Bütçesi 

YAPILACAK İŞ* AYLAR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Makine teçhizat ve sarf  malzemelerinin 
temini, literatür taraması 

                                    

Mono ve bimetalik nanoparçacıkların 
sentezlenmesi çalışmaları 

                                    

Mono ve bimetalik nanoparçacıkları 
kullanarak hidrojel oluşturma 
çalışmaları 

                                    

Nanoparçacıkların ve nanoparçacık 
esaslı hidrojellerin spektroskopik 
karakterizasyon çalışmaları 

                                    

Nanoparçacıkların ve nanoparçacık 
esaslı hidrojellerin elektroanalitik ya da 
elektrokimyasal uygulamasına yönelik 
çalışmalar 

                                    

Nihai raporun hazırlanması                                      

TEKLİF EDİLECEK ÖDENEK 

ANALİTİK  
BÜTÇE  
KODU 

EKONOMİK  
SINIFLANDIRMA 

I.YIL II.YIL III.YIL Toplam 

 
MAKİNA-DONANIM 

 
9.343,00 

   

 

SARF  
MALZEMESİ 

 

11.657 
   

 

HİZMET  
ALIMI 

 

3000 
   

 MAKİNA-TEÇHİZAT  
BAKIM - ONARIMI 

 

1000 
   

 TOPLAMI 25000,00    
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2. Ayrıntılı Gider Listesi 
 

I.YIL HARCAMA PLANI 
 

 
SIRA NO 

SINIFLANDIRMA MİKTARI ÖLÇÜ   BİRİMİ TAHMİNİ BEDEL 

 
 

Makine Teçhizat Adı 
(03.7+06.1+06.3) 

   

1 EF-1085 C3 Katı Elektrot 
Hücre Standı ve 
Aksesuarları 

 
1 adet 

  
6643,93 

2 Saf su cihazı için kartuş  
1 adet 

  
1695,66 

3 Otomatik Mikro Pipet 2 adet  1003,00 

     

 Sarf Malzemesi  Adı 
(03.2) 

   

1 Kimyasal, cam malzeme ve 
muhtelif laboratuar 
malzemesi (ayrıntılı 
dökümü proformada 
görülebilir) 

   
 

9157 

2 Gaz alımı ( azot ve 
argon ) 

  1500 

3 Kırtasiye   1000 

     

 Hizmet Alımı  Adı 
(03.5+03.8+06.6) 

   

1 Analiz ücreti   3000 

2 Makine–Teçhizat bakım 
onarımı 

  1000 

     

TOPLAM    24.999,59 
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Harcama planına göre gerçekleştirilen alımlar şöyledir: 

ÜRÜN FİRMA TUTAR 

Sarf Malzeme BIOSTAR 3.941,20 

Sarf Malzeme BIOSTAR 3.593,10 

Sarf Malzeme OKSAN 1.500,00 

Sarf Malzeme BIOSTAR 1.593,00 

Makine-Teçhisat 4D SİSTEM 5.310,00 

Makine-Teçhisat TETRA 1.652,00 

Makine-Teçhisat ABM 579,38 

Hizmet Alımı BİLKENT-UNAM 531,00 

Hizmet Alımı ODTÜ-MERKEZ 

LABORATUVARI 

2.000,00 

 TOPLAM 20699,68 

 

* Makine-Teçhisat alımları ve safr alımlarının bir tanesi ihale usulü; diğer     

   alımlar ise avans usulü gerçekleştirilmiştir. 
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b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

109B4240012 kodlu ve Hidrojel Kaplı Bimetalik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi, 

Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlarının Araştırılması başlıklı BAP projesi dahilinde 

temin edilen 1 adet EF-1085 C3 Katı Elektrot Hücre Standı-Aksesuarları, 0.5-10 µL ve 10-

100 µL ölçüm hassasiyetine sahip 2 adet mikropipet ile saf su arıtma cihazı kartuşları sentez, 

karakterizasyon ve elektrokimyasal uygulama alanlarının araştırılması esnasında arz 

ettiklerleri önem sebebiyle sürekli kullanılmışlardır. Söz konusu cihazlar, çalışmaların 

gerçekleştirildiği araştırma laboratuvarında mevcudiyetini sürdürecek olup, proje sonrasında 

da yayın, tez vb. araştırmalardaki deneysel aşamalarda kullanılacaktır.  

 

c) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) 
 

109B4240012 kodlu ve Hidrojel Kaplı Bimetalik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi, 

Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlarının Araştırılması başlıklı BAP projesi çalışması; 

 

‘Hidrojel Kaplı Ag@Au Bimetalik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve 

Uygulama Alanlarının Araştırılması’ başlıklı bildiri ile 18-22 Mayıs 2011 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek olan 12. Ulusal Spektroskopi Kongresi’nde (Antalya-Türkiye); 

 

‘Synthesis and characterization of hydrogel coated bimetallic nanoparticles using 

surfactant-free emulsion polymerization (Ag@Au)@P(NIPAm-ko-AAc )’ başlıklı bildiri ile 

2-5 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6th International Symposium on 

Advancing the Chemical Sciences - Challenges in Organic Materials & Supramolecular 

Chemistry Kongresi’de (Beijing, Çin) sunulacaktır. 

 

d) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler 
 
Hidrojel kaplı bimetalik nanoparçacıklar üzerine gerçekleştirilen projenin deneysel çalışma ve 

sonuçlarının, SCI kapsamındaki çeşitli bilimsel dergiler için yayın hazırlıkları devam 

etmektedir.  

 

 

 

 


