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SEMBOL LĠSTESĠ  

V                             : Potansiyel 

I                               : Elektrik Akım 

σ                         :  Ġletkenlik Sembolü 

e                              :  Elektron yükü 

δ                              : NMR da kimyasal kayma (birimi ppm) 

S/cm                        : Ġletkenlik Birimi 

eV                           : Enerji ve potansiyel birimi 

nm                           : Nanometre  

g                              : Gram  

mg                           : Miligram 

μ                              : Moleküldeki yüklerin kolay hareket etme katsayısı 
o
C                            : Celcius Sıcaklık Birimi 

pH                           : Çözeltide asitlik veya bazlığın ölçüsü 

E                              : Enerji 

m/z                          : Kütle/yük 

mL                           : Mililitre 
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3,5-DĠFENĠL-2,6-DĠTĠYOFEN-2-ĠL-DĠTĠYENO[3,2-b;2’,3’-d]TĠYOFEN 

TEMELLĠ ELEKTROKROMĠK MATERYALLERĠN SENTEZĠ VE 

ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ  

ÖZET 

Organik bir polimer, tersinir redoks davranıĢı gösteriyor, aynı zamanda metal ve 

plastiklerin özelliklerini bünyesinde barındırıyorsa bu polimer “iletken polimer” veya 

“sentetik metal” olarak adlandırılabilir. Yakın zamanda büyük ilgi gören iletken 

polimerler; elektrokromik pencereler, çok renkli ekranlar, ıĢık yayan diyotlar, 

bataryalar, gaz sensörleri, optiksel ekranlar gibi çok geniĢ bir sahada uygulama 

alanları bulmaktadırlar.   

 

Ditiyenotiyofen(DTT) temelli bileĢikler, kükürt atomları açısından zengin 

olduklarından elektronca da zengindirler ve iyi birer elektron vericisidirler. Ayrıca 

yapısındaki konjuge pi bağları sayesinde elektrokimyasal olarak 

polimerleĢtirildiğinde optiksel alana giren elektrolüminesanslar, foton absorbanlar, 

floresanlar, fotokromizm, optiksel kromoforlar, ince film transistörler, radar 

absorblayıcılar gibi önemli uygulama alanlarında kullanılabilmektedirler. 

 

DTT’ler pek çok yoldan sentezlenebilmektedir. Bu çalıĢmada, ilk olarak araĢtırma 

grubumuz tarafından geliĢtirilen 1,8-diketonun P4S10 ile halka kapama 

reaksiyonundan faydalanılarak Ph2DTT sentezlendi. Daha sonra Ph2DTT 

bromlanarak elde edilen Br2Ph2DTT ve 2-pinakolboriltiyofen ile Suzuki kenetleme 

reaksiyonu gerçekleĢtirildi. Böylece Ph2DTT’nin 2 ve 6 pozisyonuna tiyofen takıldı 

ve 3,5-difenil-2,6-ditiyofen-2-il-ditiyeno[3,2-b;2’,3’-d]tiyofen(Tp2Ph2DTT) bileĢiği 

sentezlendi.  

 

Sentezlenen bu bileĢik ĠTO üzerinde elektrokimyasal yolla polimerleĢtirilerek optik 

ve elektriksel özellikleri dönüĢümlü voltametri ve UV ile incelendi. Bunun 

sonucunda Poli-Tp2Ph2DTT’nin, poli-Ph2DTT’den daha düĢük “band gap” e ve 

“switching time”a sahip olan elektrokromik bir materyal olduğu gözlendi. Ayrıca 

polietilendioksitiyofen(PEDOT) ile poli-Tp2Ph2DTT’nin elektrokromik “device”ı 

hazırlandı. Bu “device”ın optik ve elektriksel özellikleri yine dönüĢümlü voltametri 

ve UV ile incelendi. ÇalıĢma ĠTO’ya kaplı poli-Tp2Ph2DTT ve “device”ın CIE 

system ile renk ölçümleri yapılarak sonuçlandırıldı.  

 

ÇalıĢmada, sentezlenen maddelerin karakterizasyon çalıĢmaları çeĢitli spektroskopik 

metotlarla yapılmıĢtır. 
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SYNTHESIS OF 3,5-DIPHENYL-2,6-DITHIOPHENE-2-YL-DITHIENO[3,2-

B;2’,3’-D]THIOPHENE BASED ELECTROCHROMIC MATERIALS AND 

INVESTIGATION OF THEIR PROPERTIES  

SUMMARY 

An organic polimer could be named as “conductive polymer” or “synthetic metal” if 

it possesses reversible redox behaviour and displays both metalic and plastic 

properties. Conductive polymers which have been receiving an inreasing attention 

can be used in a range of applications such as electrochromic windows, coloured 

screens, light emitting diodes , bataries, gas sensors and optical screens.   

 

Dithienothiophene(DTT) based compounds are rich in electrons as they are rich in 

sulphur atoms. Thus, they are electrons donors. Due to their extended conjugate pi 

bonds upon polimerizatin, they can be used in different areas such as 

electroluminescence, photon absorbants, fluorescence, photochromism, optical 

chromophors, thin-film transistors, radar absorbents, etc. 

 

DTT compounds can be synthesised in various ways. In this study, Ph2DTT was 

synthesized through 1,8-diketone ring closure reaction using P4S10, which is the 

reaction discovered by our group. After bromination of Ph2DTT, the obtained 

Br2Ph2DTT was coupled with 2-pinacolborylthiophene by Suzuki coupling reaction 

to obtain 3,5-diphenyl-2,6-dithiophene-2-yl-dithieno[3,2-b;2’,3’-d]thiophene 

(Tp2Ph2DTT), possessing two thiophene groups at 2- and 6- carbons of Ph2DTT.  

 

This compound was polymerized by electrochemical method on ITO. Optical and 

electrical properties of the polymer were investigated by means of cyclic 

voltammetry and UV.  It was observed that poli-Tp2Ph2DTT is an electrochromic 

material and possesses a lower band gap and switching time compaire with poli-

Ph2DTT. Additionally, electrochromic device of Tp2Ph2DTT was prepared with 

polyetylenedioxithiophene (PEDOT). Optical and electrical properties of the 

prepared device were also investigated by means of cyclic voltammetry and UV. The 

colors of the mono layer of the polymer and the device were determined by CIE 

system.  

 

All the compounds synthesized in this study were caharacterized by spectroscopic 

methods.  
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 1. GĠRĠġ 

Günümüzde enerji gereksinimi hızla artarken enerji kaynaklarının azalması, enerji 

tüketimini en aza indirgeyen materyallerin keĢfini zorunlu kılmıĢtır. Bu nedenle 

iletken polimerlerin, materyal kimyasında önemli bir rolü vardır. Ġletken polimerlerin 

yanı sıra son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile OLED ve elektrokromik materyaller 

de büyük ilgi görmektedir. 

Konjuge karbon çift bağlarını içeren bir organik polimerin, zincir boyunca sağlanan 

elektron delokalizasyonu sayesinde iletken olması beklenir. Bu yapıyı iletken 

yapmak için hareketli yük taĢıyıcılarının çift bağların içine yerleĢtirilmesi 

gerekmektedir. Bu iĢlem indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarıyla mümkündür 

(polimerin doplanması).  

Elektrokimyasal polimerizasyona uğrayan organik bileĢik, gerçekleĢen redoks 

reaksiyonları sırasında tersinebilir optik özellikler sergiliyorsa bu materyalin aynı 

zamanda elektrokromik olduğu da söylenebilir. 

Elektronca zengin DTT temelli bileĢikler, yapısındaki konjuge pi bağları sayesinde 

elektrokimyasal olarak polimerleĢtirildiğinde iletken özellik göstererek optik ve 

elektronik alanda geniĢ bir kullanım alanı bulmaktadır. 

Bu tez çalıĢmasında, 1,8-diketonun P4S10 ile özel bir halka kapama reaksiyonuyla 

sentezlenen Ph2DTT’nin 2 ve 6 pozisyonuna, Suzuki kenetleme reaksiyonu ile 

tiyofen takılarak elektrokromik özelliklere sahip iletken bir bileĢik olan; “3,5-

Difenil-2,6-ditiyofen-2-il-ditiyeno[3,2-b;2’,3’-d]tiyofen (Tp2Ph2DTT)’nin materyal 

kimyasına kazandırılması amaçlanmaktadır. 





 

 
3 

2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1 TĠYOFEN 

Tiyofen, erime noktası -38
o
C, kaynama noktası 80

o
C olan renksiz bir bileĢiktir [1]. 

BeĢ üyeli heterosiklik bir bileĢik olan tiyofenin halka üyelerinden biri kükürttür. 

BileĢik düzlemsel olup aromatik özellik gösterir [2]. Tiyofene ait rezonans yapılar 

ġekil 2.1’de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.1 : Tiyofen bileĢiğinin rezonans yapıları. 

Heterosiklik, beĢ üyeli aromatik bileĢik dendiğinde ilk akla gelen bileĢikler pirol, 

tiyofen ve furandır. ġekil 2.2’de bu bileĢiklerin dipolmomentleri verilmiĢtir. Pirolde 

N atomu bağ yapmamıĢ elektron çiftini halkaya sunmuĢtur. Dolayısıyla mezomerik 

etkisi indüktif etkisine ağır basarak dipolmomenti tiyofen ve furana göre zıt 

yöndedir. Tiyofen ve furanda ise bağ yapmamıĢ ikiĢer elektron çifti bulunmaktadır. 

O ve S, bir elektron çiftini halkaya sunmuĢtur. S atomunun elektronegatifliği O 

atomunun elektronegatifliğinden az ve çapı daha büyük olduğundan tiyofenin 

dipolmomenti furanınkinden düĢüktür. 

 

 
 

ġekil 2.2 : Pirol, tiyofen ve furan bileĢiklerinin dipolmomentleri. 

Tiyofen türevleri, doğada bazı mantar ve geliĢmiĢ bitkilerden izole edilebilmektedir. 

Bu bileĢikler bazı ilaçların sentezlenmesinde kullanılmaktadır [2].  
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Tiyofen π elektronları içeren bir bileĢiktir ve halkadaki her bir atomun elektron 

yoğunluğu 1’den büyüktür. 120 kJ/mol’lük rezonans enerjisi ile benzenden (150 

kJ/mol) daha az aromatik özellik gösterirken furandan daha aromatiktir [2]. Kükürt 

atomunun elektronegatifliğinin oksijenden daha az, çapının da daha büyük olması 

sebebiyle elektronlar kükürt atomunda daha delokalizedir. Bu nedenle sahip olduğu 

elektronları halkanın konjugasyonuna oksijenden daha iyi sunar ve bu sayede 

aromatikliği furaninkinden daha fazla olur. Tiyofen, aromatiklik açısından pirol 

bileĢiğine daha yakındır [1, 2]. 

2.1.1. Tiyofenin Genel Reaksiyonları 

Tiyofen, elektrofilik yerdeğiĢtirme reaksiyonlarını diğer reaksiyonlara tercih eder ve 

bu reaksiyonlar diğerlerine göre oldukça baskındır [2]. Katılma reaksiyonları, 

tiyofenin kükürt üzerinden yürüyen desülfürizasyon ve oksidasyon reaksiyonlarını 

vermesi nedeni ile sınırlıdır [2]. 

2.1.1.1 Elektrofilik YerdeğiĢtirme Reaksiyonları 

Tiyofen, aromatik özellik bakımından furana göre yavaĢ ancak benzene göre hızlı 

olarak elektrofilik yerdeğiĢtirme reaksiyonu verir [2]. Reaksiyon mekanizması ġekil 

2.3’te gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.3 : Tiyofenin elektrofilik yerdeğiĢtirme reaksiyon mekanizması. 

Tiyofen, Cl2 veya SOCl2 ile klorlanabilirken, bromlama; asetik asit çözücüsü ile Br2 

veya NBS ile gerçekleĢtirilebilir [2]. Asetik asit çözücüsü ile konsantre nitrik asit 

kullanılarak nitrolama reaksiyonu gerçekleĢmektedir [2].  
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Sülfolama reaksiyonu, %96’lık sülfürik asit ile 30
o
C’de kısa bir sürede kolayca 

gerçekleĢmektedir.  

Alkilleme reaksiyonları oldukça zor gerçekleĢmesine rağmen Vilsmeier-Haack 

metodu ile açil klorür kullanılarak açilleme gerçekleĢtirilmektedir [2]. ġekil 2.4’ te 

yerdeğiĢtirme reaksiyonları ile elde edilebilecek bazı tiyofen bileĢikleri özetlenmiĢtir. 

 

ġekil 2.4 : Tiyofenin elektrofilik yerdeğiĢtirme reaksiyonları [1]. 

 

2.1.1.2 Metalasyon Reaksiyonu 

 

Tiyofen, 2 konumundan bütilityum ile lityumlanabilir ve bu reaksiyon kullanılarak 2-

sübstitüye tiyofenler sentezlenebilir [2]. ġekil 2.5’te genel mekanizma gösterilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 2.5 : Tiyofenin metalasyon reaksiyonu. 

 

2.1.1.3 Katılma Reaksiyonları 

 

Paladyum katalizörü varlığında hidrojenleme reaksiyonları ile tiyofenden tiyolan 

(tetrahidrotiyofen) elde edilebilir [2].  
 

Katılma reaksiyonlarındaki aktivitelerinin az olması nedeni ile tiyofen, Diels-Alder 

reaksiyonlarını, ancak yüksek aktiviteye sahip reaktiflerle verebilir. Örneğin [4+2] 

halka-katılma reaksiyonu, arin ve alkin gibi reaktivitesi yüksek bileĢikler ile 

gerçekleĢir. Halka-katılma sonrası oluĢan bileĢikler 100
o
C sıcaklıkta kükürt 
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eliminasyonu yapar ve benzen türevlerini oluĢturur [1, 2]. Bu reaksiyon kullanılarak 

1,2-disübstitüye benzen bileĢikleri sentezlenebilir. Bunlara ek olarak tiyofen, [2+1] 

ve [2+2] reaksiyonları da verebilir [2]. ġekil 2.6’da genel mekanizma gösterilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 2.6 : Tiyofenin alkinlerle katılma reaksiyonu. 

 

2.1.1.4 Halka Açılma Reaksiyonları 

 

Tiyofende halka açılma reaksiyonu (ġekil 2.7), fenilmagnezyum bromür ile dikloro 

bis(trifenilfosfin)nikel(II) varlığında gerçekleĢmektedir [2].  

 

 

 

ġekil 2.7 : Tiyofenin halka açılma reaksiyonu. 

 

Buna ek olarak Raney Nikeli de halka açılma reaktifi olarak kullanılmaktadır [2].  

 

2.1.1.5 Oksidasyon Reaksiyonları 

 

Tiyofen, peroksi asitler ile oksitlenerek tiyofen-1-oksitleri ve hemen ardından da 

tiyofen-1,1-dioksitleri oluĢturur [2]. Genel mekanizma ġekil 2.8’de gösterilmiĢtir. 

 

 

 
 

ġekil 2.8 : Tiyofenin oksidasyon reaksiyonu. 
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2.2. KONJUGE YAPILARDA ĠLETKENLĠK 

 

2.2.1. Polimerlerde Ġletkenlik 

 

Bir maddenin iletkenliği o maddedeki yük taĢıyıcılarının sayısına ve bunların hızına 

bağlıdır [3].  Metallerde elektrik akımını oluĢturan serbest elektronların çarpıĢma 

sayısındaki artma metaldeki iletkenliği düĢürüp direnci artırmaktadır. Bu yüzden 

sıcaklık artarken çarpıĢma sayısı da artacağından, yük akıĢı engellenir ve iletkenlik 

azalır. Buna paralel olarak direnç de artar.  

Bahsi edilen bu olgular iletken polimerler için de geçerlidir. Polimerdeki iletkenlik, 

madde boyunca hareket eden elektronların miktarına, hızına ve maddenin 

kristalitesine bağlıdır [3]. Yüklerin hızlarının büyük olması yüksek kristaliteden 

gelmektedir. Yani yapı ne kadar düzenli ise yük hareketi o kadar kolaydır. 

Daha önceleri polimerler denince genellikle akla ambalaj malzemeleri ve yalıtkan 

materyaller gelirdi. Bu düĢünce, ilk olarak Almanya’daki BASF’ın araĢtırma 

laboratuvarında tesadüfen aromatik bileĢikleri oksitlediklerinde çok düĢük bir 

iletkenlik gösterdikleri ana kadar devam etti. Daha sonra 1970’li yıllarda gerçek 

anlamda iletken özellik sergileyen poliasetilen polimeri elde edildi. Ġletken 

polimerler kristalik yapıda düzenli bir Ģekilde π- ve n- elektronlarının 

konjugasyonunu sağlayan doymamıĢ bağlardan oluĢmaktadır. Bu konjugasyon 

sadece doymamıĢ bağlar aracılığı ile sağlanmamakta, ayrıca polimerin yapısında 

bulunan heteroatomların serbest elektronları ya da fonksiyonel grupların katkıları ile 

de sağlanabilmektedir. Heteroatomların sağladığı konjugasyon geniĢletilmiĢ 

konjugasyon olarak bilinir. Poliasetilen, politiyofen, polipirol gibi polimerler iletken 

polimerlere örnek olarak verilebilir (ġekil 2.9).  

 

 

 

ġekil 2.9 : Bazı iletken polimerler. 
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Konjugasyon aracılığı ile elektronun polimer zinciri boyunca hareketi sağlanarak 

polimerin iletken olması sağlanır. En basit konjuge sisteme sahip olan poliasetilen 

konjuge sistemi politiyofen, polipirol, poliizonaftalin gibi sistemlerde korunmaktadır. 

Poliasetilen, politiyofen ve polipirol türevli polimerlerdeki tiyofen veya pirol 

birimlerinin üzerindeki konjugasyon (ġekil 2.10) ile esas iletkenlik sağlanmaktadır. 

Bu yapılarda poliasetilenin cis- konjugasyonu bulunmaktadır. 

 

XX

a b

 X=O, S, N

c

n n n

 

ġekil 2.10 : Konjuge polimer yapıları, (a) trans-, (b) cis-                                        

                    poliasetilen ve (c) politiyofen, polipirol vb. 

 

Konjuge polimerler moleküler orbitallerinde sahip oldukları çok sayıdaki π ve π
*
 

enerji seviyeleri ile de küçük moleküllü çift bağa sahip bileĢiklerden ayrılırlar. 

Konjuge polimerlerin moleküler orbital diyagramında enerji seviyeleri birbirinden 

ayrılmaz (band oluĢur) ve HOMO ile LUMO seviyeleri arasındaki fark normal π 

sistemlerine göre daha azdır [4]. Küçük moleküllü π sistemleri ile konjuge 

polimerlerin moleküler orbital diyagramları arasındaki fark ġekil 2.11’den 

gözlenebilmektedir.  

 

 

 

 

ġekil 2.11 : π bağına sahip bileĢiklerin moleküler orbital diyagramı. 
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Böyle özelliklere sahip olmalarına rağmen polimerler çok iyi iletken özellik 

sergileyememektedirler. AraĢtırma grupları iletkenliği artırmak için çeĢitli çalıĢmalar 

yapmaktadırlar. Bunlardan özellikle poliasetilenin “dope” lanması ile polimerlerin 

iletkenliğini önemli derecede arttırmıĢlardır [5]. Doplama ile polimerin iletkenlik 

bandı ve değerlik bandı arasında yeni bandlar oluĢturulur. Konjuge polimerlerin 

elektronik özelliklerinin ve iletkenliklerinin daha iyi anlaĢılması için band teorinin 

incelenmesi gerekir. 

 

2.2.2 Band Teori 

 

Band teoriye göre maddeler üç sınıfa ayrılır: Ġletken, yarı iletken ve yalıtkan [4]. 

Oldukça iletken olan metaller, kısmi dolu bandlara sahiptir. Diğer taraftan yarı 

iletkenler ise dolu değerlik bandına ve boĢ iletkenlik bandına sahiptir [4]. Yarı 

iletkenlerde bu iki band arasındaki yasaklanmıĢ enerji aralığı “band gap” elektronlar 

tarafından kolayca aĢılamaz. Ancak, fotokimyasal veya termal olarak uyarılma ile 

elektronlar band gapi aĢarak iletkenlik bandına geçebilir [4]. Böylece maddenin 

iletkenliği sağlanır. Yalıtkanlardaki durum yarı iletken maddelerdekine benzer, ancak 

yalıtkanlardaki yasaklanmıĢ enerji aralığı çok daha büyüktür [4] ve termal veya 

fotokimyasal yolla bu band gap aĢılamaz. Yalıtkan, yarı iletken ve iletken maddelerin 

elektronik davranıĢları ġekil 2.12’de özetlenmiĢtir. 

 

   ġekil 2.12 : Yalıtkan, yarı iletken ve iletken maddelerin band seviyeleri ve elektron                                            

                       dağılımları. 
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Band teorinin ıĢığı altında konjuge polimerler incelendiğinde, sahip olduğu bandlar 

nedeni ile polimerlerin, metaller gibi iletken olması beklenir. Ancak, polimerlerin 

boyutsal kararsızlığından kaynaklanan bağ kısalması ve uzaması nedeni ile polimerin 

yapısında yamulmalar (Peierl’s distortion) oluĢur [4]. Bu yamulmalar nedeni ile band 

gap artar ve polimerlerin iletkenliği azalır. Sonuç olarak iletken polimerler, nötral 

hallerinde yalıtkan madde veya en iyi durumda zayıf yarı iletken madde gibi davranır 

[4]. Bu durumda polimerin band gapi termal olarak aĢılamayacak duruma gelir. 

Ġletken polimerlerde karĢılaĢılan bu problemi gidermek için daha öncede bahsedildiği 

gibi “doplama” geliĢtirilmiĢtir. 

 

2.2.3 Doplama 

 

Konjugasyona sahip polimerler üzerinde, AsF5, I2 ve HF gibi yükseltgeyiciler (p-

doping) veya Li, Na ve K gibi indirgeyiciler (n-doping) kullanılarak gerçekleĢtirilen 

yük transfer reaksiyonları sonucu polaron yükler ve serbest elektronların 

oluĢturulması “doplama” olarak bilinir [4]. Doplama esnasında, baĢlangıçta eğer 

seviye baĢına sadece bir elektron uzaklaĢtırılırsa radikal katyon oluĢur ki, bu yapı 

“polaron” olarak bilinir [4]. Daha fazla oksidasyon yapılırsa eĢleĢmemiĢ olan 

elektron uzaklaĢtırılır ve “bipolaron” yapı oluĢur [4]. ġekil 2.13’den de görüldüğü 

gibi doplanmıĢ politiyofen bipolaron birime sahiptir.  

 

 

     

ġekil 2.13 : DoplanmıĢ politiyofen (4). 

 

Doplama sayesinde enerji seviyeleri arasında polaron ve bipolaron bandlar oluĢur 

(ġekil 2.14), böylece iletkenlik artırılır.  



 

 
11 

 

ġekil 2.14 :  Polaron ve bipolaron polimerlerde enerji seviyeleri. 

 

Polimer zincirinde oluĢturulan bipolaronlar birbirlerine yakın oldukları zaman 

“coulombic” itmeden dolayı yapıyı kararsızlaĢtırır ve aynı zamanda iletkenliği 

düĢürür. Bunun için bipolaron yapılar oluĢtururken oluĢan serbest elektronlar veya 

yükler birbirlerine çok yakın olmamalıdır. Polimer zincirinde polaron sayısı artıkça 

iletkenlik de buna bağlı olarak değiĢmektedir. OluĢan elektronların akıĢı rezonans ile 

sağlandığından metallerdeki elektronların çarpıĢma olasılığı polimerde daha az 

olmaktadır.  

 

2.2.4 Doplama Mekanizalarının Çözülmesi ve Doplamanın GeliĢtirilmesi 

 

1977 yılında H.Shirakawa ve arkadaĢları, ilk olarak poliasetilen polimerini iyot 

buharı ile dopladıklarında (ġekil 2.15), polimerin iletkenliği σ = 10
-9

 S/cm den σ = 

38 S/cm’e artığını gözlemiĢlerdir [5].  
 

C
H

H
C

C
H

H
C

C
H

C I2

C
H

H
C

C
H

C

C
H

H
C

C
H

I3Poliasetilen(PA)

10-9S/cm 38 S/cm

iletkenlik

H

 

ġekil 2.15 : Poliasetilenin doplama ile oluĢturulan polaron yapısı. 
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Aynı yılda doplama üzerinde yapılan çalıĢmalar sonucunda iyot buharının 

yoğunluğunu artırarak oluĢturulan polaron ve bipolaron yapılar iletkenliği önemli 

derecede artmıĢtır. OluĢan bipolaron yapının  elektronun rezonans ve polimerin 

konjuge sitemi ile zincir boyunca hareketi ġekil 2.16’da gösterilmiĢtir.  

 

I2

I3

I3
=

I3

I3

 

 

ġekil 2.16 : Poliasetilenin yüksek derecede doplanması ile oluĢturulan bipolaron yapı 

                    ve bunlarının pi bağları aracılığı ile elektron akıĢı. 

 

 

Doplama ile yük transferi polimerden yükseltgeyicilere (p-doping) doğru oluyor ise 

polimer zinciri polikatyon olarak etkileĢir ve yükseltgeyici A
-
 olarak polimer 

zincirinde yer alır. Donör (n-dopingler) için polimer zinciri polianyon olarak 

etkileĢtiğinde, polimer zincirinde D
+
 olarak yer alırlar [6]. Polimer zincirindeki 

serbest elektronlar veya yükler, doplamanın miktarına göre artmaktadır. Ġletkenlik 

buna bağlı olarak değiĢir. Dopantın yüzdesinin belli bir miktarından sonra 
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poliasetilen polimerinin iletkenliğinde bir değiĢme olmadığı gözlenmiĢtir. En iyi 

doplama, 2000 yılında Cu veya Ag’nin iletkenliğine yakın olan bir değerde 

(10
5
S/cm) iletken polimerler ile elde etmiĢlerdir [7]. Poliasetilen polimerinin 

iletkenliğini artırmak için geliĢtirilen doplama Çizelge 2.1 gösterilmiĢtir. 

σCu,Ag = 10
6
 S/cm 

Çizelge 2.1 : Poliasetilen iletkenliğinin geliĢtirilmesi [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Daha öncede belirtildiği gibi yapıda oluĢturulan polaron ve elektronların birbirlerine 

yakın olmaları durumda, birbirlerini itmelerinden dolayı yapıda oluĢan kararsızlık 

iletkenliği etkilemektedir. Bunun için artı (p-doping) veya eksi (n-doping) ile 

oluĢturulan yükler ve serbest elektronların birbirlerine yakın olmaması gerekir. 2000 

yılında yapılan doplama ile her beĢ karbonda bir oluĢturulan yükler ile en iyi iletken 

poliasetilen elde edilmiĢtir. Poliasetilenin iyot buharının yüzdesi ile iletkenliğin 

değiĢimi ġekil 2.17’de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.17 : Poliasetilen iletkenliğinin doplamaya bağlı olarak değiĢimi [7]. 
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Ġyodun belli yüzdeden sonra iletkenliği etkilemediği görülmektedir. Bu noktaya en 

yüksek doplama noktası denilebilir. Poliasetilenin σ = 10
5
 gibi, bakırın iletkenliği ile 

kıyaslanacak düzeyde, çok yüksekte iletken özellik göstermesine rağmen, çevre 

koĢullarındaki kararsızlıklardan dolayı kendisine uygulama alanı bulamamıĢtır. Fakat 

bu polimerin iletkenliklerinin artırılması, konjugasyon sistemleri gibi, özellikle 

hetreosiklik yapılı ve diğer konjuge polimerlerin iletkenliklerinin geliĢtirilmesinde 

ana kaynak olarak kullanılmıĢtır. Bazı önemli monomerlerin uygun dopantları ile 

elde edilen iletkenlikleri Çizelge 2.2 [8] gösterilmiĢtir.  

Çizelge 2.2 : Bazı iletken polimerlerin uygun dopantları ile elde edilen  iletkenlikler. 
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2.3 POLĠTĠYOFENLER 

 

Polipirol, politiyofen, polifuran ve bunların türevleri heterosiklik yapı olarak en çok 

bilinen ve üzerinde çok çalıĢılan polimerlerdir. Bu polimerlerden politiyofen türevli 

polimerler, çok yüksek kararlılıkları ve yapılarındaki kükürt gibi atomların serbest 

elektronlarını konjugasyona katmalarındaki kolaylıkları ile en çok ilgi çeken 

bileĢikler olmuĢlardır. Bu polimerlerinde doğal hallerinde çözünürlük problemleri 

bulunmaktadır. Fakat çeĢitli gruplara sahip türevleri sentezlenebildikleri için 

çözünürlük problemi giderilebilmektedir.  

 

Politiyofen ve türevlerinin çevresel kararlılıkları, yüklerinin dağılımlarını 

sağlayabilmeleri ve çeĢitli sentetik tiyofenler oluĢturabilmesi nedeni ile önemli bir 

konum oluĢturmaktadırlar [9]. Politiyofenin molekül yapısı ġekil 2.18’de 

gösterilmiĢtir. Politiyofenler daha çok elektro-optiksel potansiyel özelliği ile 

bilinmektedirler. Özellikle 3 pozisyonunda hacimli alkil grubu içeren politiyofenler, 

“Light Emitting Diode (LED)’ların hazırlanmasında kullanılır [10]. 

 

 
 

ġekil 2.18: Politiyofen (pT) 

 

Tiyofen halkasındaki kükürt atomunun serbest elektronlarının konjugasyona 

katkılarının yüksek olması ve ayrıca 2 ve 5 konumundaki karbon atomlarının 

kimyasal ve elektrokimyasal olarak reaktif olmaları nedeni ile polimerleri kolay 

sentez edilebilmektedir.  

 

Politiyofen polimerlerin diğer birçok lineer poliaromatik bileĢikler gibi sert 

yapılarından dolayı organik çözücülerde çözünememeleri nedeni ile karakterizasyon 

ve prosesinde önemli eksiklikler oluĢturmaktaydı. Bu problemler doğrultusunda, 

tiyofen halkasının 3- ve/veya 4- pozisyonlarına esnek uzun zincirler bağlanmıĢtır. Bu 

zincir ile polimelerin uygun organik çözücülerde çözülmesi sağlanmıĢtır.  
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Tiyofen molekülüne 3- veya 3-, 4- konumlarına yapılan sübstitüsyonlar polimerin 

konformasyonel ve optik özelliklerinde önemli değiĢikliklere sebep olur [11]. 

Örneğin, poli(3-alkiltiyofen) organik çözücülerde yeterli derecede çözünürlüğe 

sahiptir [11]. Diğer yandan, 3- ve 4- pozisyonlarına yapılan alkil sübstitüsyonu ile 

düzenlilik (stereoregularity) sağlanabilmektedir. Ancak bu örneklerde kullanılan alkil 

sübstitüsyonu, optik “band gap”in büyümesine ve iletkenliğin düĢmesine neden olur 

[11]. Bu nedenlerden dolayı tiyofen molekülüne sübstitüye olan grubun polimere 

sağladığı özelliği bilmek gerekir. Siyano, karbonil, karboksilik ve nitro gibi kuvvetli 

elektron çekici grupların tiyofen molekülünün 3- konumuna sübstitüsyonu 

monomerin oksidasyon potansiyelini yükselttiği için polimerleĢmeyi zorlaĢtırır ve 

polimerin iletkenliğini azaltır [11]. Diğer taraftan, tiyofenin 3 konumunda, metoksi 

ve alkiltiyo gibi elektron verici grupların bulunması konjugasyonu ve iletkenliği 

artırır [11]. Bunların yanında, bağlı gruplardan kaynaklanabilecek sterik etkileĢmeler 

π konjugasyonunda yamulmalara neden olabilir ki, bu da etkili konjugasyonun 

kısalmasına ve iletkenliğin düĢmesine neden olur [11]. 

 3- veya 4- pozisyonda uzun zincir bulunan monomerlerin polimerleĢtirilmesi sonucu 

“head-to-tail” (HT), “head-to-head” (HH) gibi birçok regioizomerler elde 

edilmektedir. HT’de konjugasyon kaybı oluĢmaktadır (ġekil 2.19).  

 

S

S

S

S

RR

RR

S

S

S

S

RR

R R

S S

SS

R

R

R

R

head-to-tail

 head-to-head

rastgele

 

 

ġekil 2.19 :  Politiyofenlerdeki farklı regioizomerler. 
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Politiyofenler, poliasetilene göre oldukça yüksek kararlılık gösterir. DoplanmamıĢ 

halde düĢük (10
-8

 S/cm) iletkenlik gösterirken doplama ile iletkenliği 1-100 S/cm’ye 

kadar çıkarılabilir [11]. Bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar düĢük band seviyeli 

polimerlerde ele alınmıĢtır [12].  

 

2.3.1 Politiyofenlerin Sentezi  

 

Tiyofen türevli bileĢikler esas olarak kimyasal ve elektrokimyasal olarak iki ana 

metod ile polimerleĢtirilmiĢtir. Bunların içinde en yaygın kullanılan elektrokimyasal 

polimerizasyondur.  

 

2.3.1.1 Politiyofenlerin Elektrokimyasal Olarak Sentezi  

 

Ġlk olarak Diaz tarafından bahsedilen elektrokimyasal oksidasyon yöntemi, kolaylığı 

açıĢından, günümüzdeki polimerlerin eldesinde çok sık olarak kullanılmaktadır. 

Elektropolimerizasyon mekanizması hala tam olarak  anlaĢılamamaktadır. Fakat 

üzerinde çalıĢılan birçok mekanizmalardan önerilen en uygun mekanizma ġekil 

2.20’de gösterilmiĢtir.  
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        ġekil 2.20 : Tiyofenin elektrokimyasal polimerizasyonu. 
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ġekilden de anlaĢıldığı gibi elektropolimerizasyon ile tiyofen molekülünden 

elektronun uzaklaĢtırılması sonucu radikal katyon oluĢur. OluĢan bu katyoradikaller 

birbirleri ile birleĢerek monomerden daha düĢük oksidasyon potansiyeline sahip 

dimerleri oluĢtururlar. Bu dimerlerin oksidasyon potansiyeli daha düĢük olduğundan 

polimerizasyon hızlanır. Ġkili ve üçlü oligomerler, tiyofenden daha düĢük oksidasyon 

potansiyeline sahip olduğundan, fazla oksitlenme riskini de artırmaktadır. 

Oligomerlerde tekrarlananan ünite sayısı artarken oksidasyon potansiyeli 

azaldığından polimer eldesi hızlı olmaktadır. 

 Tiyofenlerin 2- ve 5- karbonlarının reaktif olmaları ve protonlarının kolay 

uzaklaĢmasından dolayı, elektropolimerizasyon bu karbon atomları üzerinde 

ilerlemektedir. Ayrıca bu karbonların üzerinde Hidrojen atomu yerine silil grubunun 

olmasıyla da polimerizasyon olayı gerçekleĢmektedir. Sililli grup da hidrojen atomu 

gibi ayrılmaktadır. Hatta ayrılan grubun karbokatyon kararlılıklarından dolayı daha 

kolay polimerleĢmektedir.  

 

Elektropolimerizasyon metodunda polimerin yükseltgenme veya indirgeme 

potansiyeli polimerizasyon esnasında ölçülebilmektedir. Bu değerler ile polimerin 

iletkenlikleri hakkında ön bilgi edinebilir. Elde edilen bu polimer filmi optiksel ve 

elektrokimyasal metot ile karakterize edilebilir.  

 

2.3.1.2 Politiyofenlerin Kimyasal Olarak Sentezi  

 

Ġletken polimerler, tiyofenin oksidasyonundan veya 2,2’-bitiyofenlerin 

arsenikpentaflorür (AsF5) ile reaksiyonu sonucu oluĢturuluyordu. Fakat arsenik 

pentaflorürün zehirli olmasından dolayı bu metot uzun süre kullanılamadı. Daha 

sonra Yoshia ve diğerleri tarafından daha kullanıĢlı bir metot olan FeCl3’ün susuz 

kloroformda yükseltgeyici olarak  kullanılması ile yüksek verimli polimer elde 

edilmektedir. Son zamanlarda bilim adamları FeCl3 ile regioselektif polimerler 

sentez etmektedirler. Örneğin ġekil 2.21’de görüldüğü gibi 3-(4-oktilfenil)-tiyofen 

monomeri, FeCl3’ün yavaĢ yavaĢ ilavesi ile % 94 gibi yüksek head to tail ürün elde 

edilmektedir.  
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ġekil 2.21 : 3-(4-oktifenil)-tiyofenin kimyasal ve regioselektive polimerizasyonu [7]. 

 

Diğer bir polimerizasyon yöntemi de organometaller aracılığı ile politiyofenlerin 

sentez edilmesidir. Önceleri politiyofen sentezinde organomagnezyumun çok çeĢitli 

türevleri ve nikel katalizörü yaygın olarak kullanılıyordu. Ürün verimi % 40-60 

arasında olmaktadır. Daha sonra katalizör olarak Ni(dppp)Cl2[Nikel 1,2-

bis(difenilfosfin)propan klorür] kullanılması sonucu verim % 90’a kadar 

çıkarılmıĢtır. Head-to-tail polimerizasyonu bu yöntem ile de çok baĢarılı bir Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. Buna rağmen elektropolimerizasyon yöntemi daha uygun bir 

yöntemdir. Organometaller ile politiyofenlerin sentezine örnek ġekil 2.22 verilmiĢtir. 

Günümüzde birçok fonksiyonel gruplu polimerlerin sentezleri organometaller 

kullanılarak yapılmaktadır.  
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ġekil 2.22 :  Organometaller ile tiyofen türevli monomerlerin polimerleĢtirilmesi [7]. 
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2.3.2 DüĢük Band Seviyeli Politiyofen Türevli BileĢiklerin Sentezi 

Ġletken polimerlerin karakterizasyonları ve sınıflandırmaları üzerinde çok geniĢ 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve çok değiĢik band seviyeli polimerler belirlenmiĢtir. Bunlardan 

band seviyeleri 2 eV’den daha büyük olan birçok iletken polimer bulunmaktadır. 

Örneğin, poli(p-fenilen ) 2.7 eV, poli(p-fenilenvinilen) 2.4 eV, polithiyofen 2.0–2.1 

eV, polipyrol 3.2 eV dir. Daha düĢük enerji seviyeli olan poliasetilen 1.5–1.7 eV dir. 

1.5 eV den daha düĢük band seviyeli polimerler, düĢük band seviyeli polimerler 

olarak kabul edilmektedir [7].  

DüĢük band seviyeli materyallerdeki en önemli problem, değerlik bandındaki yüksek 

enerjili elektron veya elektronlardan gelmektedir. Diğer bir problem ise, bir kısmının 

havanın oksijeni ile kolay oksitlenmeleridir. Bunun için polimerizasyon inert 

ortamda yapılmalıdır. DüĢük enerji seviyeli polimerler üzerinde ilk olarak, 1984 

yılında, Wudl ve Heeger grubu tarafından poliizotiyanaftalin ile çalıĢılmıĢtır. Bu 

polimer, farklı gruplar tarafından değiĢik metodlar ile değiĢik baĢlangıç 

maddelerinden çıkarak sentez edilmiĢtir (ġekil 2.23). Polimer, ftalik anhidrit 

baĢlangıç maddesi ve tetrafosfor dekasülfit (P4S10) ile 120
o
C üzerinde ısıtılarak elde 

edilmiĢ ve filmi NO
+
SbF6

- 
ile doplanarak, en yüksek iletkenlik değeri elde edilmiĢtir 

(σ = 10 S/cm). 
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ġekil 2.23 : Poliizotiyonaftalin polimerinin sentezi [7]. 



 

 
21 

Daha sonraki çalıĢmalar yeni düĢük band seviyeli bileĢiklerin sentez edilmesi ve 

iletkenliklerinin geliĢtirilmesi yönünde olmuĢtur. Bunların içinde tiyofene alkoksi 

gruplarının bağlaması ile elde edilen etilendioksitiyofen (EDOT) temelli çok düĢük 

band seviyeli iletken polimer, bu alanda en çok ilgi gören materyal olmuĢtur. 

Bunların içinde özellikle düĢük band seviyeli polimeri oluĢturan EDOT  bileĢiği, çok 

önemli bir yer teĢkil etmektedir.  

 

Ġletken polimerlerin geliĢimine hız vermek için düĢük band seviyeli monomerlerin 

sentez edilmesi yönünde önemli bilimsel çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu sınıftaki 

bileĢiklerin undoped hallerinde, antistatik materyal gibi kullanım alanları da 

mümkündür. Örneğin Almanya’da 1995 yılından beri Agfa fotoğraf filminde 

PEDOT (poli-EDOT)  antistatik olarak kullanılmaktadır.  

 

3,4-pozisyonlarında fonksiyonel gruba sahip tiyofen ve bitiĢik heterohalkalı 

bileĢikler bu sınıfa giren önemli bileĢik türlerdir. Bu bileĢiklerin tiyofen halkasına 

kazandırılan geniĢletilmiĢ konjugasyonları sayesinde önemli derecede düĢük 

potansiyele sahip bileĢikler elde edilmiĢtir. Diğer önemli avantajları da düĢük 

oksidasyon potansiyele sahip monomerlerinin polimerizasyonları sırasında aĢırı 

oksitlenme gözlenmemesidir. Bu da polimerin kararlı olmasını sağlamakta ve 

çalıĢma ortamını kısıtlamamaktadır.  

 

DüĢük band seviyeli polimerler sınıfına giren bitiĢik halkalı ditiyenotiyofen önemli 

tiyofen türevlerindendir. Bu tür polimerlerin çevresel kararlılıkları olduğundan 

uygulama alanlarında kısıtlama bulunmamaktadır. Bu monomerler de tiyofende 

olduğu gibi kimyasal ve elektrokimyasal yolla polimerleĢtirilebilmektedirler. Genel 

olarak yalıtkan, yarı iletkenler, metaller ve iletken materyallerin özellik aralıkları 

ġekil 2.24’de gösterilmiĢtir.  
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ġekil 2.24 : Materyallerin iletkenliklerinin kıyaslanması [7]. 

 

2.3.3 Politiyofenlerin Uygulama Alanları   

Politiyofenler, kimyasal ve optik sensörlerde, LED’lerde, göstergelerde, 

elektrotlarda, moleküler aygıtlarda, mikrodalga absorblayan maddelerde, yeni tip 

hafıza aygıtlarında, bataryalarda, yapay kaslarda, antistatik ve elektromanyetik 

koruyucu maddelerde, nanoswitchlerde, optik ayarlayıcı ve valflarda, görüntüleme 

maddelerinde, akıllı camlarda, nanoelektronik ve optik cihazlarda ve transistörlerde 

uygulama alanı bulmaktadır [11]. 
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2.4. DĠTĠYENOTĠYOFENLER  

2.4.1. Ditiyenotiyofen BileĢikleri 

Ditiyenotiyofenler (DTT), üç “fused” tiyofen halkasından oluĢurlar. Tiyofen 

halkaları üzerinde bulunan kükürt atomlarının konumlarına göre ditiyenotiyofenlerin 

izomerleri oluĢur. Literatürde altı tane izomeri vardır: Ditiyeno[3,2–b;2’,3’–

d]tiyofen, ditiyeno[3,4-b;3’,4’-d]tiyofen, ditiyeno[2,3–b;3’,2’–d]tiyofen, 

ditiyeno[2,3–b;2’,3’–d]tiyofen, ditiyeno[3,4–b;3’,2’–d]tiyofen ve ditiyeno[3,4–

b;2’,3’–d]tiyofen (ġekil 2.25). 
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ġekil 2.25 : Ditiyenotiyofen izomerleri ve sistematik adları. 

Üç kükürt atomuna sahip olan bu bileĢikler, kükürt atomları açısından zengin 

olduklarından, elektronca da zengindirler ve iyi birer elektron vericisidirler. 

Ditiyenotiyofen türevli bileĢiklerin önemli elektrokimyasal ve optiksel 

özelliklerinden dolayı çok sayıda literatür çalıĢmaları bulunmaktadır. Bu bileĢiklerin 

çoğu materyal kimyasalları olarak kullanılmıĢtır. Özellikle elektrokimyasal olarak 

polimerleĢebilmeleri nedeni ile iletken polimerlerin monomerleri olarak 

kullanılmaktadırlar. Bu bileĢiklerin kükürt atomları nedeni ile elektronca zengin 

olmaları elektrolüminesans, floresans, fotokromizm, optiksel kromoforlar, 

transistörler, iletken polimerler, elektrokromofer, radar absorblayıcıları, yük 
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transferleri gibi değiĢik elektriksel ve optiksel özellikli alanlarda kullanılmalarını 

sağlamaktadır. Ayrıca ortadaki tiyofen halkasının kükürt atomu kolay 

yükseltgenebildiğinden molekül floresans özelliği kazanır ve bu sayede bazı önemli 

biyolojik sistemler için etiketleme bileĢiği olarak da kullanılır. 

Ditiyenotiyofen bileĢiklerin sentezlenmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. 

AraĢtırma grubumuz tarafından uygulanan sentez yöntemi, diğer sentez 

yöntemlerinden tamamen farklıdır ve grubumuz taafından geliĢtirilmiĢtir. Bu 

yöntemin önemli özelliklerinden biri DTT’nin 3- ve 5- konumunda değiĢik 

fonksiyonel grupların oluĢturulabilmesidir. Bu da ditiyenotiyofen bileĢiklerindeki 

kısıtlamayı ortadan kaldırır.  
 

2.4.2 Ditiyeno[3,2–b;2’,3’–d]tiyofen (1) BileĢiği için ÇeĢitli Sentez Yöntemleri 

    Ditiyeno[3,2–b;2’,3’–d]tiyofen 1 bileĢiğini ilk kez 1971 yılında, 

spektroskopik verilerle birlikte Jong ve Janssen yayınlamıĢtır [13]. Sentez 

önce 3-bromotiyofenin 7 n-BuLi ile -70
o
C’de lityumlanmasıyla baĢlar, daha 

sonra bis(fenilsülfonil)sülfit eklenir ve 3,3’-ditiyenil sülfit 8 elde edilir. Bu 

bileĢik daha sonra n-BuLi ile muamele edilir ve CuCl2 kullanılarak oksidatif 

halka kapama reaksiyonu ile 1 elde edilir (ġekil 2.26). 

 

                         

ġekil 2.26 : Ditiyenotiyofen (DTT) Sentezi. 

 
 

    1995 yılında baĢka bir yöntem ile ditiyenotiyofen halkası sentezlendi [14]. Bu 

yöntemde 2,3-dimetiltiyofenden 9 baĢlayarak dört basamakta ditiyenotiyofen 

tetrametil türevi elde edilir. 9 iyotlanmasıyla oluĢan 10, nikel 

katalizörlüğünde dimerleĢtirilerek 11 elde edilir. 11’in bromlanmasıyla 

oluĢan 12’ye n-BuLi ile dilityumlama yapılır ve bis(fenilsülfonil)sülfit, 

kükürt kaynağı olarak kullanılarak merkez halka elde edilir (ġekil 2.27). Son 

reaksiyon ile tetrametil bileĢiği 13 elde edilir. 
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ġekil 2.27 : Ditiyenotiyofen (DTT) Sentezi 

 

    2002’de ditiyenotiyofenin iki geliĢtirilmiĢ sentez yöntemi bildirilmiĢtir 

[15,16]. Birinci sentezde tetrabromotiyofenin 14 dilityumlama 

reaksiyonundan sonra  3,4-dibromo-2,5-diformiltiyofen 15 elde etmek üzere 

1-formilpiperidin ile reaksiyona sokulur. 15, etil merkaptoasetat ile diester 

hali olan 16’ya dönüĢtürülür. Daha sonra LiOH ile reaksiyonu sonucu 

dikarboksilik asit türevi 17 elde edilir. Kuinolin içinde bakır ile 230
o
C de 

reaksiyon devam ettirildiğinde karboksiller uzaklaĢtırılır ve DTT 1 elde edilir 

(ġekil 2.28) [15].     

 

 
 

ġekil 2.28: Ditiyenotiyofen (DTT) Sentezi. 
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    Diğer geliĢtirilmiĢ sentez yönteminde, 2,3-dibromotiyofen 18 baĢlangıç 

maddesi olarak kullanılır [16]. Lityumlama reaksiyonu yapılır ve CuCl2 ile 

oksidatif birleĢme gerçekleĢtirilir, 3,3’-dibromo-2,2’-bitiyofen 19 elde edilir. 

Lityumlama ve ardından kükürt kaynağı olarak bis(fenilsülfonil)sülfit ile 

muamele aĢamaları da gerçekleĢtirildiğinde DTT 1 elde edilir (ġekil 2.29). 

 

 

ġekil 2.29: Ditiyenotiyofen (DTT) Sentezi. 

 

    2003 yılında az önce anlatılan yönteme çok benzer bir yöntem daha 

tanımlanmıĢtır [17]. Bitiyofen 20, NBS ile bromlanarak 3,3’,5’,5-tetrabromo-

2,2’-bitiyofen 21 elde edilir. 3- ve 3’- pozisyonlarındaki bromlar asetik asit 

içinde çinko ile reflaks edilerek uzaklaĢtırılır. Sonraki basamakta lityumlama 

yapılır ve bis(fenilsülfonil)sülfit ile -70
o
C de muamele ile ditiyenotiyofen 1 

bileĢiği oluĢur (ġekil 2.30). 

 

ġekil 2.30: Ditiyenotiyofen (DTT) Sentezi. 
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2.4.3 Poliditiyenotiyofen 

Ditiyenotiyofen, tiyofen yapısı sayesinde elektrokimyasal olarak polimerleĢtirilebilir. 

Ġlk olarak 1985 yılında elektrokimyasal yolla polimerleĢtirildi ve katot-aktif bir 

materyal olan 22 elde edildi (ġekil 2.31). ClO4
-
 ve PF6

-
 ile doplandı [18,19]. 

 

ġekil 2.31 : Poliditiyenotiyofen (pDTT). 

DoplanmıĢ pDTT’nin pil teknolojisi için bazı önemli özellikler sunduğu 

bildirilmiĢtir. Diğer yandan, hızlı bir Ģekilde kendi kendine deĢarj olması gibi bir 

dezavantajı da vardır. Bunun nedeninin polimer bozunması olmadığı iddia edilmiĢtir. 

Çünkü pDTT elektrot orijinal voltajını ve periyodik (cyclic) kapasitesini yeniden 

kazanmak için Ģarj edilebilir [20]. Bir bozunmadan çok, polimerin sürekli 

“undoping” prosesi bu durumdan sorumludur.  

Elektriksel ve yapısal çalıĢmalarda, politiyofen (pT) ve politiyenotiyofen (pTT) ile 

karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır [21]. ÇalıĢmalar, pTT polimer elektrotun katot-aktif 

materyal olarak rekabete giremediğini göstermiĢtir. Doplama ve “undoping” prosesi 

hızlı kinetiğe ve yüksek özgül kapasiteye ihtiyaç duyar. pT ve pTT benzer özellikler 

gösterirler, ikisi de p-doplanmıĢ tiyofen tabanlı polimerlerdir ve kendi kendilerine 

deĢarj olurlar.  

 

ÇalıĢmalar, pDTT nin kırmızı nötral durum (absorpsiyon katsayısı 480 nm de ≈ 

3.5x10
4
 cm

-1
) ve mavi-siyah yükseltgenme durumu arasındaki renklerde yüksek 

kontrast ile tersinir elektrokromik davranıĢ gösterdiğini kanıtlamıĢtır [21]. 

“Switching time”, bir saniyenin altındadır. Tekrarlanan “switching” ve 11000 test 

edilmiĢ “cyclic” pike kadar çıkabilen optik bellek özellikleriyle tatmin edici 

stabilitesi, elektrokromik materyal olarak ümit vaat ettiğini göstermektedir [21]. 
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2.5 HALKA KAPAMA REAKTĠFLERĠ 

2.5.1 Lawesson’s Reaktifi 

Lawesson’s reaktifi (LR), Lawesson’s ve arkadaĢları tarafından 1978 yılında ilk 

olarak tiyoketon, tiyoamid, tiyoester, ditiyokarboksilikasit ve tiyopeptit sentezlerinde 

kullanılarak geliĢtirildi.  

LR bileĢiğinin elde edilmesinde iki temel yöntem geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan biri, 

anisolun (23) P4S10 ile (150
o
C, 6 saat) diğeri ise, anisolun  kırmızı fosfor  ile 

etkileĢiminden elde edilmiĢtir [22]. Bu reaksiyona ait denklem ġekil 2.32’de 

gösterilmiĢtir. 
 

 
 

ġekil 2.32: Lawesson’s Reaktifi (LR). 

 

Tiyofosfonil sülfitlerin en çok bilinen özelliği nükleofillere karĢı çok iyi reaktif 

olmalarıdır. LR  hafifce ısıtıldığında  tiyofosfonil (25)  yapısını oluĢturmaktadır 

(ġekil 2.33). Bu yapıda nükleofillere karĢı daha fazla reaktiftir. Sonuç olarak, 

nükleofiller fosfor atomuna saldırarak reaksiyon verirler [22].  

 

ġekil 2.33 : Lawesson’s Reaktifinin ısı ile parçalanması. 

 

Lawesson’s reaktifi ve tetrafosfor dekasülfit gibi fosforlu bileĢikler dıĢında, eskiden 

de fosforlu bileĢikler organik bileĢiklerin sentezinde çok yaygın olarak 

kullanılıyordu. Bu tür bileĢikler, halen birçok reaksiyonda kullanılmaktadır. Bunlara 

örnek olarak, karbonil bileĢiklerinden alkenlerin eldesi için kullanılan fosfonyum 

ylide (Witting Reaktifi) verilebilir [23].  
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Ġnorganik fosforlu bileĢikler genelde halojenleme koĢulu sağlama, tiyonlama ve diğer 

amaçlar için kullanılmaktadır [24]. Karbonil grubu bulunduran bileĢiklerin 

tiyonlanmasında yaygın olarak kullanılan inorganik bileĢik fosfordekasülfit’tir 

(P4S10) [25]. Organotiyofosforlu bileĢikler sadece organik yapıya kükürt atomu 

kazandırmak amacı ile kullanılmayıp, birçok organik sentezlerde de kullanılmaktadır 

[26]. Organik sentezlerde tiyonlama ve fonksiyonel grup oluĢturmada kullanılan 

reaktifler üç ana baĢlık altında gruplandırılabilir: 

 

i) tiyo- ve ditiyoasitfosfor türevleri,  

ii) trifenilfosfintiyosiyanojen,  

iii) p-metoksifeniltiyofosfinsülfit dimeri LR ve P4S10 dir [26].  

 

Organik fosforlu bileĢik olarak karbonil grubunun tiyonlanmasında, 2,4-bis(p-

metoksifenil)-1,3-dithiafosfetan-2,4-disülfit (LR) en çok kullanılan fosforlu 

bileĢiktir. Bunların yanı sıra fosfortiyoasitler de değiĢik tiyokarbonil bileĢiklerin 

sentezinde kullanılmaktadır. Bu asitler belirgin pH aralıklarında olup (pKa = 2-4), 

nükleofilik özelliğe sahiptirler. Bundan dolayı keton ve aldehitlerin karbonil 

gruplarına kolaylıkla atak ederler. Açıklanan bu  oksijen-sülfür değiĢimi ġekil 

2.34’teki örnek ile gösterilmiĢtir [27]. 

 

 

ġekil 2.34 : Fosfortiyoasitlerle O-S değiĢimi. 

 

Fosfortiyoasitlerin diğer ilgi çekici tepkimesi, fosfortiyoasitin epoksi ile 

reaksiyonundan tiyoepoksilerin oluĢmasıdır. Bu reaksiyonda önce asit epoksi 

grubuna atak ederek epoksi halkasını açar, daha sonra açılan halkanın baz (Na2CO3, 

NaHCO3, KOH, Et3N) ile etkileĢmesi sonucu tiyoepoksi bileĢiği oluĢur [28]. Genel 

reaksiyon ġekil 2.35’te verilmiĢtir. 
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ġekil 2.35 : Fosfortiyoasitlerle tiyoepoksi oluĢumu. 

 

Tiyofosforlu bileĢikler için de çalıĢmalarda yaygın olarak kullanılan Lawesson’s 

Reaktifi (LR) ve tetrafosfor dekasülfit (P4S10) ile ilgili reaksiyonlar ve mekanizmalar 

aĢağıda detaylı olarak incelenmiĢtir [29]. 

2.5.1.1 Lawesson’s Reaktifinin Karbonil BileĢikleri ile Reaksiyonları 

LR hafifçe ısıtıldığında fosfat halkası kolaylıkla parçalanır. Halkanın parçalanması 

sonucunda oluĢan ürün, ketonlar ile reaksiyona girerek tiyoketonlara dönüĢür [30]. 

ġekil 2.36’da genel reaksiyon denklemi verilmiĢtir.  
 

 
 

ġekil 2.36 : Lawesson’s Reaktifi (LR) ile tiyoketon sentezi. 

 

ġekil 2.37’de de görüldüğü gibi heterosiklik ketonlar da kolaylıkla LR ile 

tiyoketonlara dönüĢürler [31]. 

 
 

 

ġekil 2.37 : LR ile heterosiklik ketonların tiyoketonlara dönüĢtürülmesi. 

 

Bahsedildiği gibi ketonlar, her zaman LR ile reaksiyonunda tiyoketon ürünü 

vermezler. Örneğin 3-benzoilpiridin kolaylıkla 3-tiyobenzoilpiridine dönüĢtüğü 
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halde, 2- ve 4-benzoilpiridin tiyoketon yapısını oluĢturmaz. Bu durumda LR piridin 

halkası ile kolaylıkla reaksiyona girerek organofosforbetain türevleri elde edilir [31]. 

Bu reaksiyona ait denklem ġekil 2.38’de verilmiĢtir. 

 

 
 
 

ġekil 2.38 : Lawesson’s Reaktifi (LR) ile organofosforbetain türevi sentezi. 

 

Aromatik ve alifatik asit esterleri çok kolay bir Ģekilde kuru ksilende, 140°C 

sıcaklıkta, reaksiyona girerek yüksek verimde alkil veya aril tiyoasetilatları 

oluĢtururlar. Karboksilik asitlerin tiyonlanması reaksiyonlarında, karboksil esterleri 

ile yapılan reaksiyonlara göre %20 daha fazla LR kullanılır. Çünkü karboksilik 

asitler asit esterlerine göre daha az reaktiftirler [32]. 

 

2.5.1.2 Lawesson’s Reaktifinin Amidlerle Reaksiyonları 

 
Primer, sekonder ve tersiyer amidlerin, LR ile reaksiyonu sonucu tiyokarbonil 

bileĢikleri oluĢur. 3-N-açilaminoketonlar, toluen içinde LR ile ısıtılarak 4-H-1,3-

tiyoazin türevi ve 3-N-tiyoaçilaminoketon elde edilir (ġekil 2.39). Bu bileĢiklerin 

verimleri LR’in mol oranına göre değiĢmektedir. Örneğin, eĢdeğer mol oranında LR 

kullanıldığında 4-H-1,3-tiyoazin türevi ana ürün olarak elde edilir. 0.5 eĢdeğer LR 

kullanıldığında 3-N-tiyoaçilaminoketon ana ürün olarak oluĢur. Bu maddenin 0.5 

eĢdeğer LR ile reaksiyonu %44 verimle 4-H-1,3-tiyoazin türevine dönüĢtüğü 

belirlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.39 : Lawesson’s Reaktifinin (LR) amidlerle reaksiyonu. 



 

 
32 

3-N-açilaminoesterler 1 eĢdeğer LR ile reaksiyona girdiklerinde 3-N-tiyoaçilamino 

ester ürün olarak oluĢmaktadır. Halka kapanması olmamasının nedeni ester 

gruplarının LR’a karĢı düĢük reaktiviteye sahip olmalarından kaynaklanmaktadır 

(ġekil 2.40). 

 

 
 

ġekil 2.40 : Lawesson’s Reaktifi (LR) ile tiyoaçilamino ester sentezi. 

 

Bazı fonksiyonel grupların LR ile reaktiflik sıralaması ġekil 2.41’de belirtilmiĢtir 

[33]. 

 

 
 

ġekil 2.41 : Fonksiyonel grupların Lawesson’s Reaktifi ile reaktiflik sırası. 

 

2.5.1.3 Lawesson’s Reaktifinin Reaksiyon Mekanizması 

 
 

Tiyofosfonil sülfitlerin en çok bilinen özelliği, nükleofillere karĢı çok reaktif 

olmalarıdır. LR hafifçe ısıtıldığında tiyofosfonil yapısını oluĢturmaktadır. Bu yapıda 

nükleofillere karĢı daha fazla reaktiftir. LR için önerilen iki önemli reaksiyon 

mekanizması ġekil 2.42’de belirtilmiĢtir. LR’ ve LR’’ rezonans yapılarındaki fosfor 

atomu elektrofil yapıdadır. Sonuç olarak, nükleofiller fosfor atomuna saldırarak 

reaksiyon verirler [34]. 
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ġekil 2.42 : LR’den tiyofosfonil oluĢumu ve tiyofosfonil rezonansı. 

 

LR’nin ketonlar ile etkileĢimi sonucunda oluĢan A üzerinden tiyoketal halkası oluĢur. 

Daha sonra bu yapı B tiyoketal yapısına dönüĢür. B halkasının bozunması ile bir 

tiyokarbonil bileĢiği ve C ürünü oluĢur [35]. Genel reaksiyon denklemi ġekil 2.43’te 

verilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 2.43 : Lawesson’s Reaktifinin (LR) ketonlarla etkileĢimi. 
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2.5.2 Tetrafosfor dekasülfit (P4S10) 
 

 

Tetrafosfor dekasülfit (26) de LR gibi ısıtıldığında parçalanarak reaktif fosfosülfitleri 

oluĢturur. Parçalanma mekanizması ġekil 2.44’teki gibidir. Ayrıca literatürde 

tetrafosfor dekasülfit halkasının parçalanmadan reaksiyona girdiğini gösteren 

mekanizmalar da bulunmaktadır [36]. 

 

 

ġekil 2.44 : Tetrafosfor dekasülfitin (P4S10) ısı ile parçalanması. 

 

 

P4S10 da LR gibi genellikle ketonların karbonil grubunun tiyonil grubuna 

dönüĢmesini sağlar. Buna rağmen aralarında reaksiyon farklılıkları da 

bulunmaktadır. Örneğin, bilinen laktonların LR ile reaksiyonu ile tiyokarbonil 

oluĢurken, P4S10 ile bunun tersine tiyolo- thiono- ve ditiyolakton karıĢımı 

oluĢmaktadır (ġekil 2.45). 

 

 

 

 

ġekil 2.45 : LR ve P4S10 nun reaksiyon farklılıkları. 
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Karboksilik asitler P4S10 varlığında tiyoller veya alkoller ile reaksiyona girerek 

ditiyoesterleri oluĢtururlar [36]. Genel reaksiyon denklemi ġekil 2.46’da verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 2.46 : Karboksilik asitlerin P4S10 ile reaksiyonu. 

 

2.5.3 LR ve P4S10 ile Halka Kapama Reaksiyonları ve Mekanizmaları 

 

LR  ve P4S10  bileĢikleri 1,4-diketon 1,8-diketon gibi  ketonların karbonil gruplarını 

tiyonilketonlara dönüĢtürerek halka kapanma reaksiyonları verirler (ġekil 2.47). Bu 

tür reaksiyonlarda tiyonlanma ve halka kapanma aynı anda oluĢmaktadır [37]. LR  ve 

P4S10  bileĢiklerin en önemli uygulama alanlarından biri 1,4-diketon  bileĢiğinden 

tiyofen sentez edilmesidir.  

 

O O

R1 R2

S S

R1 R2

S
R2R1

1,4-diketon

toluen, 

Tiyonilketon Tiyofen  
 

 

ġekil 2.47 : 1,4-diketon bileĢiğinden tiyofen elde edilmesi. 

 

1,8-diketonların  LR veya P4S10  ile reksiyonu sonucunda dithiin ve tiyofen  halkaları 

oluĢmaktadır. Bu ürünlerin oluĢum mekanizmaları ġekil 2.48’de  açıklanmıĢtır [29]. 
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ġekil 2.48’de gösterildiği gibi H2S in çıkması sonucu oluĢan kararsız dokuzlu 

halkadaki  sülfürlerden biri, alkil grubun bağlı bulunduğu alken karbona yakın 

olmasından dolayı, bu karbona atak eder. 
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ġekil 2.48 :  Thiin ve ditiin halkalarının oluĢum mekanizması. 

 

Kararsız dokuzlu halkanın kararlı altılı halkaya dönüĢmesini sağlar. Burdan da bir 

kısmen altılı halka kükürt kaybederek beĢli halkaya dönüĢür ve tiyofeni oluĢturur. 
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2.6 OLED MATERYALLER 

 2.6.1 Organik Ġletkenler ve OLED GeliĢimi 

 

1950'lere kadar organik materyallerin zayıf da olsa elektrik iletme kabiliyeti ilk defa 

1948'de gözlemlenmiĢ ve bu zamana kadar organik materyaller  yalıtkan olarak 

tanınmıĢtır. Sistematik çalıĢmalarla, Akamatu ve Inokuchi bir dizi kaynaĢık halkalar 

içeren aromatik hidrokarbonların zayıf iletkenliğe sahip olduğunu bulmuĢ ve bu 

türden organik materyalleri "organik yarı iletken" olarak adlandırmıĢlardır [38]. 

Matsunaga ile birlikte de, aromatik hidrokarbonlara halojen katkılamanın (doping) 

hayli yüksek iletkenliğe sahip organik materyaller verdiğini bulmuĢlardır [39]. 

Onların öncü çalıĢmalarından sonra iletken polimerler ve süper iletkenlerin yanı sıra, 

çeĢitli yarı iletken, iletken organik materyaller incelenmiĢtir. Konjuge polimerlerin 

keĢfi ve geliĢimi ile birlikte de 1990'lara gelindiğinde organik materyal kimyası 

OLED "Organic Light-Emitting Device" materyallerle tanıĢmıĢtır. OLED 

materyallerin geliĢimindeki ivme; plastik elektronik, fotodiodlar, fotovoltaik piller, 

ince-film transistörler ve lazer geliĢimi ile daha da artmıĢtır [40]. 

2.6.2 Uygulama Alanları ve Avantajları 

OLED materyallerin, kendi kendine ıĢık yayılımı, yüksek lüminesans verimi, bütün 

renkleri verebilme, geniĢ görüĢ alanı, yüksek contrast, düĢük enerji kullanımı, 

potansiyel geniĢ alanlı ekranlar, esneklik ve parlaklık üzerinden geçirilen voltajla 

doğru orantılı olması gibi özellik ve avantajlarla gelecekte pek çok alanda uygulama 

bulması beklenmektedir. GeliĢen OLED uygulamalarının düz panel görüntüleme 

pazarında yoğunlaĢacağı tahmin edilmektedir ve yakın zamanda otomobil ve telefon 

sektöründe ticarileĢeceği de bilinmektedir. 

 

2.6.3 OLED BileĢenleri 

OLED materyallerin, genel olarak, iki ya da daha fazla organik tabaka, ki bunlardan 

biri ıĢın yayıcı diğeri iletken tabaka olarak anılır, bir katot ve anot bileĢenlerden 

oluĢtuğu söylenebilir [41,42]. Ancak daha fazla bileĢenin bir araya getirilmesi ile 

daha karmaĢık ve yüksek etkinlikli OLED materyaller tasarlamak da mümkündür. 

AĢağıdaki ġekil 2.49’da yalnız iki organik tabakadan oluĢmuĢ bir OLED materyal 

Ģematize edilmiĢtir. 
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ġekil 2.49 : Ġki organik tabakadan oluĢan bir EL yapı. 

 

2.6.3.1 Anot-ĠTO (Indiyum-Tin-Oksid) 

OLED bileĢenleri arasında anot olarak yerini alır. Ġyi bir iletken olması, farklı 

yüzeylere uygulanabilme özelliği ve Ģeffaf oluĢu ĠTO elektrotun tercih nedenleri 

arasında gösterilebilir [40]. 

2.6.3.2 Katot 

Alkali ve toprak alkali metaller ya da bu türden metallerin gümüĢ gibi metallerle 

alaĢımları uygun katod materyal olarak kullanılabilir [42-44]. Çok sık karĢılaĢılan 

metaller; Ca, Mg, Al ve onların Ag alaĢımları olarak sıralanabilir. Ayrıca, son 

zamanlarda, LiF ve Li2O den oluĢan aĢırı ince yalıtıcı filmin OLED katoduna 

kaplanmasının elektron salınımını ve emisyon verimini önemli ölçüde arttırdığı 

ispatlanmıĢtır[45-47]. 

 

2.6.3.3 IĢın Yayıcı "Emissive" Tabaka  

 

Bu amaçla kullanılan en yaygın ve bilindik materyal Alq3 (tris(8-hydroxy-

quinolinolato) aluminum) tür [48,49]. Bu materyal bir organik tabaka oluĢturmakla 

birlikte OLED içinde elektron taĢıyıcı ve ıĢın yayıcı görevi üstlenir. Tang ve 

VanSlyke tarafından Alq3 ün de ıĢın yayıcı-elektron taĢıyıcı olarak kullanıldığı EL 

materyalde Alq3 tabakası tarafından yeĢil ıĢık yaydığı gözlenmiĢtir [50].  
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Ġki organik tabakadan oluĢan ĠTO/HTL/ETL/M Ģeklinde bir OLED materyalde, ya 

HTL tabakası ya da ETL tabakası tarafına daha yakın arayüzde emisyon 

gerçekleĢerek EM tabakası oluĢabilmaktedir. Bu oluĢum ġekil 2.50’de ifade 

edilmiĢtir. 

 

     ġekil 2.50 : Birden fazla organik tabaka içeren bir EL materyalde ıĢın yayıcı 

tabaka oluĢumu. 

 

2.6.3.4 Ġletken Tabaka "Hole Transport Layer" (HTL)  

 

N,N'-diphenyl-N,N'-bis(1-naphthyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine (alfa-NPD), 4,4'-

bis(m-tolyphenyl-amino)biphenyl) (TPD), poly (3,4-ethylene dioxythiophene 

(PEDOT) gibi organik materyaller sahip oldukları iletkenlikle birer iletken tabaka 

olarak kullanılabilmektedir. Yaygın kullanılan HTL materyaller ġekil 2.51’de 

verilmiĢtir. 
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ġekil 2.51 : Yaygın kullanılan HTL materyaller. 
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Bu tabakalar ĠTO üzerine kaplanırlar ve n-tipi iletkenlik sergileyerek, ĠTO 

elektrotdan baĢlayarak iletken tabakaya doğru "hole" taĢıyıcı olarak görev alır. 

Burada "hole" diye bahsedilen, bir katyon ya da katyon radikal türlerinden biridir 

[40]. 

2.6.4 OLED Materyallerde Arayüz EtkileĢimleri 

 

TPD ve Alq3 organik tabakları, temel olarak sırası ile Hole Transporting Layer 

(HTL) ve Elektron Transporting Layer (ETL) olarak çalıĢırlar ve kimyasal bakımdan 

"hole" leri katyon ya da katyon radikalleri temsil ederken elektronları da anyon ya da 

anyon radikalli temsil eder. TPD ve Alq3 iletken özelliğinden dolayı, TPD/Alq3 ara 

yüzü fonksiyonel olarak p/n tipi yarı iletken arayüne benzetilebilir. ĠTO-TPD-Alq3-

Katottan ibaret bir OLED yapısı ġekil 7.1 de görüldüğü gibi anot ve katod arasında 

gerilim uygulandığında ĠTO elektrottan TPD'ye "hole" aktarımı ve katod üzerinden 

Alq3'e elektron aktarımı gerçekleĢir. Alq3 moleküllerinin burada uyarılabilmesi için 

hole-elektron yaklaĢması ve birleĢmesi Alq3 tabakadan yana olmalıdır. Bu da 

"hole"lerin TPD üzerinden Alq3’e aktarılması ile mümkündür. 

Yüksek verimle lümünesans elde etmek için, Alq3'e aktarılan "hole" lerin  Alq3 

tabakayı bir uçtan diğer uca geçmeden önce elektronlarla birleĢmesi gerekmektedir 

[40]. Bu noktada, sağlanması gereken uyumluluk gereksinimleri devreye girer ve 

bunlardan biri iki tabaka arası enerji boĢluğudur, ilgili enerji diyagramı ġekil 2.52’de 

gösterilmiĢtir. 

 
 

ġekil 2.52: Tabakalar arası enerji seviyeleri. 
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Alq3 ve TPD kesiĢiminin OLED materyallerdeki önemini anlamak için bir diğer 

konu elektron ve hole mobilite farkıdır. Ġstenen gereksinim, Alq3 tabakasındaki 

“hole”lerin mobilitelerinin elektronlarınkinden küçük olmasıdır ve yaklaĢık olarak 

"hole"ler için 2,8.10-8 cm
2
/V.s , elektronlar için 1,4.10-6 cm

2
/V.s olarak belirtilmiĢtir 

[42]. Bu mobilite farkı Alq3/TPD arayüzüne yakın yerde türlerin birleĢmesine olanak 

sağlar. TPD'deki "hole" ler için uygun görülen mobilite ise yaklaĢık 3,5.10-2 cm
2
/V.s 

dir [43]. TPD'dedeki bu yüksek mobilite Alq3/TPD yakınındaki birleĢme bölgesini 

sınırlamada da etkilidir.  

 

Bütün bu detayların yanında, genellikle OLED'lerde elektron taĢınım süreci hole 

taĢınım sürecinden daha önemlidir. Buna neden olarak, Alq3 ve katod aryüzündeki 

enerji engelinin, genellikle ĠTO/TPD arayüzüne kıyasla daha yüksek olması 

gösterilir. Bununla birlikte, hole aktarım süreci, Alq3/katod ara yüzündeki enerji 

engelini düĢürmesi ile etkili olur [40].  

 

2.6.5 OLED ÇalıĢma Ġlkesi 

 

Bir OLED materyalde metal atomlarının organik tabakanın yakın yüzeyine yayıldığı 

bilinmektedir. Bu olayda metal atomu ile organik yapı arasında bir kovalent bağ 

oluĢumuna ve böylece organik zincir boyunca konjugasyonda bir bozulmaya neden 

olur. Ya da diğer bir olası durum metalik merkezlerle konjuge zincirler arasında yük 

transferiyle de karĢılaĢılabilir [40]. Metal ve organik tabaka arası bu türden 

etkileĢimler etkin bir performans için, enerji uyumu, elektron ilgisi ve iyonlaĢma 

enerjisi gibi uyumları zorunlu kılar. Bu yönde, metal-organik arayüzündeki 

elektronik özellikleri incelemek üzere de fotoemisyon spektroskopisinden 

faydalanılır [40].  

 

OLED materyale potansiyel gerilimi uygulandığında ĠTO anot üzerine kaplı organik 

tabakada “hole” adı verilen katyon ya da katyon radikalleri ve metal katod üzerine 

kaplı ETL organik tabaka tarafından da anyon ya da anyon radikalleri taĢınır. Bu 

oluĢan türlerin birleĢmesi ile emisyon gerçekleĢir [40]. 
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2.7 DÖNÜġÜMLÜ VOLTAMETRĠ  (CV) ÇALIġMASI 

DönüĢümlü voltametride dönüĢümün gözlenmesi için uygulanan potansiyel 

aralığında indirgenme ve yükseltgenme elektrolit çözeltisinde olmalıdır. 

Organik bileĢikler için dönüĢümlü voltametri kullanılırken, elektron verme veya 

alma kolaylığına sahip kimyasal maddelerin elektrolitte çözülmesi sağlanır ve üç 

elektrot, çözeltiye sırası ile yerleĢtirilir (ġekil 2.53). Daha sonra çalıĢma elektrotuna 

zamana bağlı olarak değiĢen akım ve potansiyel uygulanır. Referans elektrot 

doğrultusunda meydana gelen akım, potansiyelin fonksiyonu olarak ölçülür. 

DönüĢümlü voltametri, bileĢiklerin yükseltgeme ve indirgeme potansiyellerinin 

ölçülmeleri yanısıra, bileĢiklerin elektro aktivite özelliklerinin belirlenmesi ve 

çalıĢılması, indirgeme ve yükseltgeme reaksiyonlarının yapılması, elektrotlarının 

yüzey kaplaması gibi çalıĢmalarda da kullanılmaktadır [51]. 

 
 

   

 

ġekil 2.53 : DönüĢümlü Voltametri düzeneği [51]. 
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DönüĢümlü voltametride kullanılan elektrotlar; çalıĢma, referans ve karĢıt 

elektrotlardır. Bu elektrotların özellikleri ve iĢlevleri aĢağıda kısa olarak 

açıklanmıĢtır. 

 

Referans elektrot: Genellikle Referans elektrot; gümüĢ /gümüĢ klorür (Ag/AgCl) 

veya doymuĢ kalomel (SCE) den yapılan, sabit ve bilinen bir potansiyele sahiptir. 

DönüĢüm, referans elektrot ile çalıĢma elektrotu arasındaki potansiyel farkından 

oluĢan potansiyel ile gerçekleĢmektedir [51]. 

 

KarĢıt elektrot: KarĢıt elektrot aynı zamanda iletken elektrot (counter) olarak da 

bilinmektedir. KarĢıt elektrotun görevi belli bir kaynaktan çözelti ortamına akım 

sağlamak ve bu akımı doğru bir Ģekilde sürdürmektir [51]. 

 

ÇalıĢma elektrotu: DönüĢümlü voltametri çalıĢmasında kullanılan en önemli 

elektrotdur. Platin, gümüĢ, altın, cam karbon, nikel ve paladyum gibi değiĢik 

materyallerden yapılabilmektedir. Analitin (elektrolit çözeltisinde çözünen madde) 

yükseltgeme ve indirgeme aĢamaları burada gerçekleĢmektedir [51].  

Bazı çalıĢmalarda çalıĢma elektrotu olarak ĠTO da kullanmaktadır. 

 

DönüĢümlü voltametri çalıĢmalarında çok yaygın olarak örnek verilen bir elektron 

donör hidroksiferrrocene ve iki elektro donör TTF maddelerin dönüĢüm voltametri 

diyagramları ġekil 2.54’de gösterilmiĢtir. 

 
 

ġekil 2.54 : Tek elektro donör ferrocene ve iki elektro donör TTF 

             maddelerinin geri dönüĢümlü voltagramları [51]. 
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ġekil 2.54 (devam): Tek elektro donör ferrocene ve iki elektro donör TTF 

                          maddelerinin geri dönüĢümlü voltagramları [51]. 
 

 

Voltaj (E) sıfırdan baĢlayarak arttırıldığında akımda (I) sıfırdan baĢlayarak 

artmaktadır. Bu olay donör bir madde olan ferrocene maddesinin (D) katyon radikal 

donöra (D
+.

) yükselmesine neden olmaktadır. TTF bileĢiklerinde ise yükseltgenme 

(D
2+.

) kadar devam etmektedir. Oksidasyon ve indirgeme potansiyelleri arasındaki 

fark yarım dalga potansiyel (E1/2) olarak adlandırılır. Bu potansiyel, donörün ne 

kadar kolay okside olduğu hakkında bilgi vermektedir. Bir donör ne kadar kolay 

okside olursa o derece iyi bir iletken olabilir. 
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3. DENEYSEL BÖLÜM 

3.1 Genel SaflaĢtırma ve Ön Analiz Teknikleri 

3.1.1 Kromatografi  

3.1.1.1 Kolon kromatografisi   

Fiziksel bir ayırma ve saflaĢtırma yöntemi olan kolon kromatografisi, hem ana ve 

yan ürünlerin ayrılmasında hem de onların saflaĢtırılmasında kullanılmıĢtır. 

Adsorban olarak Silika Gel’den faydalanılmıĢtır. Kolon Kromatografisi, sentezlenen 

maddelerin ayırma kolaylığına göre “flash kolon” ve “vakum kolon” olmak üzere iki 

farklı Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Adsorbana emdirilen saflaĢtırılacak karıĢımlar kuru 

ve katı olarak kolona özenli bir Ģekilde aktarılmıĢtır. Tespit edilen uygun çözücü 

sistemleri “sabit elüsyon” ve “gradient elüsyon” metodları ile kolondan geçirilmiĢ ve 

sabit/değiĢen hacimlerdeki fraksiyonlar ile ürünler toplanmıĢtır. 
 

3.1.1.2 Ġnce tabaka kromatografisi (ĠTK = TLC) 

Deneysel süreçte Ġnce Tabaka Kromatografisi’nden Ģu amaçlarla faydalanılmıĢtır: 

Reaksiyonun tamamlanıp tamamlanmadığını tespit etmek, oluĢan ürünlerin göreceli 

yoğunluklarını tespit etmek, kolon kromatografisi için uygun elüsyon sistemini 

belirlemek ve toplanan fraksiyonların ön analizini gerçekleĢtirmek. Bu analizler 

sırasında  hazır silika plakalarından faydalanılmıĢtır. 
 

3.1.2 Kullanılan solvent ve katıların kurutulması  

Deneylerde kullanılacak solventlerin su barındırmaması istendiğinde çeĢitli kurutma 

iĢlemleri uygulanmıĢtır. Eter ve THF; sodyum tel üzerinden distillenerek, Toluen, 

1,4-dioksan ve reaksiyonda kullanılan CH2Cl2; CaH2 üzerinden, kolonda kullanılan 

CH2Cl2, Hekzan, Etilasetat; distillenerek, reaksiyon sonrası içerik; Na2SO4 ve 

MgSO4 ile kurutulmuĢtur. Katılarda ise vakum etüvünün yanı sıra, vakum altında 

P2O5 üzerinden kurutma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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3.2 Kullanılan Cihazlar 

Karakterizasyon ve yapı tayini için aĢağıdaki cihazlar kullanılmıĢtır. 

Mass, 
1
H ve 

13
C-NMR, UV, CV, FTIR, Fluoresans. 

Voltmetre ölçümlerinde kullanılan Potansiyostat, CH-Instruments Model 400A 

Series Electrochemical Quartz Crystal Microbalance.  

UV ölçümlerinin gerçekleĢtirdiği fotometre, diyode Array Bio Photometer U-0080D. 

1
H ve 

13
C NMR spektrumları Bruker, 250 MHz AC Aspect 3000. Referans bileĢik 

olarak Tetrametilsilan (TMS), çözücü olarak ise CDCI3  kullanılmıĢtır. 

Fluoresans emisyon spektrumları  Hitachi F-4500 Spektrometre. 

3.3 Kullanılan Çözücü ve Kimyasal Maddeler 

Reaksiyonlarda kullanılan baĢlangıç maddeleri ve çözücüler Merck, Aldrich ve 

Acros firmasından temin edilmiĢtir.  
 

3.4 Sentezlenen BileĢikler  

3.4.1 Tetrabromtiyofen (TBT) Sentezi  

S
S

Br

Br

Br

Br

CHCl3

95oC, 6 saat

+   4 Br2

 
 

ġekil 3.1 : Tetrabromtiyofen Sentezi. 

 

ġekil 3.1’de TBT oluĢum denklemi verilmiĢtir. Reaksiyon sistemi ġekil 3.2’deki gibi 

kuruldu. Ġki boyunlu 250 mL’lik reaksiyon balonuna 20 g (0,24 mol) tiyofen alınır ve 

balon buz banyosuna yerleĢtirildi.  120 mL kloroform ile yaklaĢık 54 mL  Br2 (1.05 

mol) damlatma hunisine alındı ve geniĢ aralıklarla damlatma iĢlemi yapıldı. Açığa 

çıkan HBr gazı bir Na2CO3(suda) tuzağı ile tutuldu. Damlatma iĢleminin bitmesinin 

ardından 1-2 saat kadar karıĢma iĢlemine devam edildi ve buz banyosu alınarak 

reaksiyon kabı altına yağ banyosu yerleĢtirildi. Reaksiyon 6 saat 95
o
C de geri 

soğutucu altında ısıtıldı. 6 saat karıĢtırma iĢleminden sonra reaksiyon içeriğine 

metanol dökülerek  beyaz kristallerin çökmesi sağlandı. Beyaz kristalleri içeren 
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karıĢıma su trompu ile vakum uygulanarak fazla bromun reaksiyon karıĢımdan 

uzaklaĢtırılması sağlandı. Soğuk metanol ile yıkama ve kristallendirme yapıldı. En 

fazla alınan verim % 90 olmuĢtur. 
 

Doymus Na2CO3 ÇözeltisiSu Buz Banyosu

CHCl3 Tiyofen

Br2

 
 
 

ġekil 3.2 : Tetrabromtiyofen sentez düzeneği. 

 

3.4.2 3,4-Dibromtiyofen (DBT) Sentezi  

 

S

Br

Br

Br

Br
S

Br Br

Zn , CH3COOH

120oC , 6 saat

 

ġekil 3.3 : 3,4-Dibromtiyofen sentezi. 

 

7 g (0.02 mol) tetrabromtiyofen, 3.92 g (0.151 mol) toz Ģeklindeki çinko metali  ve 

14 mL asetik asit tek boyunlu reaksiyon balonuna konuldu. 120
o
C’de 6 saat geri 

soğutucu altında kaynatıldı. Asetik asit döner buharlaĢtırıcıda buharlaĢtırıldı. 

KarıĢımda kalan asit Na2CO3 çözeltisi ile nötralize edilir ve su fazı DCM ile 

ekstrakte edildi. Na2SO4 ile kurutma iĢleminden sonra, DCM döner buharlaĢtırıcıda 

uzaklaĢtırıldı. Ele geçen sarımtrak viskoz sıvı kolon kromatografisinde Hekzan ile 

saflaĢtırıldı. Ürün desikatörde saklandı. En fazla alınan verim % 70 olmuĢtur. ġekil 

3.3’te DBT oluĢum denklemi verilmiĢtir. 
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3.4.3  1,8-Diketon Sentezi (2-[4-(2-okso-2-feniletilsulfanil)-3-tiyenilsulfanil]-1- 

fenil-1-etanon) 

  

S

Br Br
i) t-BuLi, S8, -78oC, N2 

ii) t-BuLi, S8, -78oC, N2

S

S S

O O

iii)C6H4COCH2Br 

     0oC, N2

 

ġekil 3.4 : 1,8-diketon sentezi. 

 

 

2 g (1 mL, 8.27 mmol) 3,4-dibromtiyofen damlatma hunisi, septum kapak  ve 

“bubble” takılmıĢ üç boyunlu balonda 50 mL kuru eter içinde azot atmosferi altında 

10 dakika karıĢtırıldı. Daha sonra reaksiyon balonu -78
o
C ye soğutulmuĢ aseton 

banyosuna yerleĢtirilerek dengeye gelmesi beklendi. Azot gazı altında, Ģırınga ile 

4.86 mL ( 8.27 mmol) tert-BuLi (Pentan içerisinde 1.7M olarak hazırlanmıĢ) septum 

kapaktan reaksiyon ortamına damlatıldı. Damlatma bittikten sonra yarım saat sonra 

0.265 g (8.27 mmol) S8 ilave edildi. YarımĢar saat ara ile aynı miktarlarda tert-BuLi 

ve S8 eklendi. Sistem -78
o
C de 2 saat daha karıĢtırıldıktan sonra 10 dk oda 

sıcaklığında bekletildi. Bu sırada ortamda 3,4-bis(tiyolityum)tiyofen tuzu ara ürün 

olarak oluĢtu.  

 

Reaksiyon balonu buz banyosuna yerleĢtirilerek sistem 0
o
C’de dengeye geldikten 

sonra sisteme 3.71 g (19 mmol) 2-bromoasetofenon ilave edildi. Reaksiyon azot 

atmosferinde bir gece bırakıldı. KarıĢım su ve DCM ile ekstrakte edildi. Toplanan 

organik fazlar Na2SO4 ile kurutuldu, çözücü uçuruldu. Ürün karıĢımına kolon 

kromatografisi uygulandı. 7V:2V DCM:Hekzan çözücü sistemi ile 1,8-diketon 

saflaĢtırıldı. En fazla alınan verim % 75 olmuĢtur. ġekil 3.4’te 1,8-diketon oluĢum 

denklemi verilmiĢtir. 

 

1,8-diketona ait NMR ve Mass verileri :  

1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ; 7.88 (d, J=8.75 Hz, 2H), 7.54 (d, J=6.0 Hz, 2H), 7.42 

(t, J=7.68 Hz, 6H), 7.26 (s, 2H), 4.22 (s, 4H) 

 EIMS (m/z) 385 (M
+
1) 
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3.4.4 3,5-Difenil-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen (Ph2DTT) Sentezi  

120oC

Toluen

S

S S

O O

P4S
10 + pTSA

S

S S

 

ġekil 3.5 : 3,5-Difenil-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen sentezi. 

 

Ġki boyunlu 100 mL’lik balona 0.64 g P4S10 (1.44 mmol), 1.24 g (7.2 mmol) p-TSA 

tartılır ve üzerine 50 mL Toluen eklendi. Balon 120
o
C lik yağ banyosuna oturtuldu 

ve geri soğutucu altında 30 dk beklenerek P4S10’nun parçalanması sağlandı. 

Sisteme 10 mL kuru Toluendeki 0.5 g (1.29 mmol) 1,8-diketon ilave edildi ve 

yaklaĢık 3 saat beklendi. Reaksiyon bittikten sonra Toluen uçuruldu ve DCM ile 

kalan katı çözüldü. Ortamdaki asit NaHCO3 çözeltisi ile nötrleĢtirildi. Ekstraksiyon 

ile toplanan DCM fazı Na2SO4 ile kurutuldu ve çözücü uçuruldu. Ürün kolon 

kromatografisinde Hekzan ile saflaĢtırıldı. En fazla alınan verim % 65 olmuĢtur. 

ġekil 3.5’te Ph2DTT oluĢum denklemi verilmiĢtir. 

 

Ph2DTT’ye ait NMR ve Mass verileri:  

1
H-NMR (600 MHz, CDCl3) δ; 7.78 (d, J=7.0 Hz, 4H), 7.50 (t, J=7.7 Hz, 4H), 7.48 

(s, 2H), 7.39 (t, J=7.7 Hz, 2H) 

EIMS (m/z) 349 (M
+
1) 

 

3.4.5 2,6-Dibrom-3,5-difenil-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen (Br2Ph2DTT) Sentezi  

 

     NBS , -15oC

       Karanlik

CH2Cl2 : CH3COOH

         V : V

S

S S

S

S SBr Br

 

 

        ġekil 3.6 : 2,6-Dibrom-3,5-difenil-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen sentezi. 
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Ġki boyunlu 100 mL’lik balona 0.5 g (1.43 mmol) 3,5-difenil-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-

d]tiyofen tartıldı ve üzerine spektroskopik kalitede 60 mL DCM:Asetik asit (V:V) 

çözücü karıĢımı eklendi. Balon, -15
o
C’deki tuz-buz banyosuna oturtuldu. Sistemin 

karanlık olması sağlandı. Sistem dengeye geldikten sonra balona 0.58 g (3.2 mmol) 

NBS ilave edilerek 2 saat beklendi. Ortamdaki asit önce KOH çözeltisi, daha sonra 

NaHCO3 çözeltisi ile nötrleĢtirildi. Ekstraksiyon ile toplanan DCM fazı Na2SO4 ile 

kurutuldu ve çözücü uçuruldu. Ürün kolon kromatografisinde Hekzan ile saflaĢtırıldı.  

En fazla alınan verim % 88 olmuĢtur. ġekil 3.6’da Br2Ph2DTT oluĢum denklemi 

verilmiĢtir. 

 

Br2Ph2DTT’ye ait NMR verileri:  

1
H-NMR (600 MHz, CDCl3) δ; 7.6 (d, J=7.0 Hz, 4H), 7.42 (m, 4H), 7.35 (t, J=7.6 

Hz, 2H) 

 

3.4.6 2-Pinakolboril Tiyofen (2-pbt) Sentezi  

+

S
B

O

O

S

n-BuLi   
 
  THF

O

O

B O

                  ġekil 3.7 : 2-pinakolboril tiyofen sentezi. 

 

0.84 g (10 mmol) Tiyofen 50 mL kuru THF’te çözüldü. Sistem –78 C’deki aseton 

banyosuna oturtuldu. Sistem dengeye geldikten sonra tiyofenin molce 1.1 katı n-

BuLi eklendi ve oda sıcaklığında 30 dk karıĢtırıldı.  

Sistem tekrar –78 C’de dengeye getirildi. Sisteme tiyofenin molce 1.1 katı 2-

izopropoksi-4,4’,5,5’-tetrametil -1,3,2- dioksoborolan eklendi ve oda sıcaklığında 20 

dk karıĢtırıldı. Reaksiyon bittikten sonra THF döner buharlaĢtırıcıda uçuruldu. Kalan 

sıvı DCM ile alındı. KarıĢım 5N HCl çözeltisi ile nötralleĢtirildi [52]. Ekstraksiyon 

ile toplanan DCM fazı Na2SO4 ile kurutuldu ve çözücü uçuruldu. 2-pinakolboril 

Tiyofen saf elde edildi. En fazla alınan verim % 95 olmuĢtur. ġekil 3.7’de 2-pbt 

oluĢum denklemi verilmiĢtir. 

2-pbt’ye ait NMR ve Mass verileri: 

1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ; 7.64 ppm (dd, J=3.0 Hz, 1H), 7.62 ppm (dd, J=4.6 

Hz, 1H), 7.17 ppm (t, J=4.3 Hz, 1H), 1.33 ppm (s, 12H) , EIMS (m/z) 211 (M
+
1) 
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3.4.7 3,5-Difenil-2,6-ditiyofen-2-il-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen (Tp2Ph2DTT)  

Sentezi         

(2,6-Dibrom-3,5-difenil-ditiyeno[3,2-b;2’3’-d]tiyofen ile 2 – Pinakolboril 

Tiyofen’nin Suzuki Kenetleme Reaksiyonu) 

 

+

S
B

O

OS

S SBr Br

2

Pd0(PPh3)4

2M K2CO3 çöz, THF

800C S

S S

S S

 

 

ġekil 3.8 : 3,5-Difenil-2,6-ditiyofen-2-il-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen sentezi. 

 

0.21 g (4.15 mmol) 2,6-dibrom-3,5-difenil-ditiyeno[3,2-b;2’3’-d]tiyofen ve bu 

maddenin molce 4 katı 0.35 g (1.67 mmol) 2-pinakolboril tiyofen ile 20 mL THF 

çoklu sistemin balonunda 30 dk degass edildi. 

Sisteme degass edilmiĢ 2M K2CO3 çözeltisinden 1.05 mL (tetrakisin molce 10 katı) 

eklendi ve sistem 10 dk daha degass edildi. 

En son 2,6-dibrom-3,5-difenil-ditiyeno[3,2-b;2’3’-d]tiyofen’nin molce 1/20 katı 24 

mg Tetrakis [Pd
0
(PPh3)4] hızlı bir Ģekilde sisteme ilave edildi, ısıtma iĢlemi baĢlatıldı 

ve sistem 20 dk daha degass edildikten sonra kapatıldı. Sistem sıcaklığı 80 C de 3 

gün bırakıldı.  
 

Reaksiyon içeriği DCM ile ıslatılmıĢ selitten bol miktarda DCM ile geçirildi. DCM 

fazı su ile ekstrakte edildi ve Na2SO4 kurutuldu. Daha sonra ürünlere Hekzan ile 
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kolon kromatografisi uygulanarak 3,5-difenil-2,6-ditiyofen-2-il-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-

d]tiyofen saflaĢtırıldı. En fazla alınan verim % 58 olmuĢtur. ġekil 3.8’de Tp2Ph2DTT 

oluĢum denklemi verilmiĢtir. 

 

Tp2Ph2DTT’ye ait NMR ve Mass verileri: 

1
H-NMR (600 MHz, CDCl3) δ; 7.48 ppm (dd, J=8.2 Hz, 4H), 7.40 ppm (m, 6H), 

7.20 ppm (bs, 2H), 7.05 ppm (bs, 2H), 6.95 ppm (dd, J=4.1 Hz, 2H) 

13
C-NMR (150 MHz,CDCl3) δ; 143.4, 136.2, 134.4, 132.3, 132.1, 129.3, 128.9, 

128.4, 128.2, 127.3, 126.6, 126.2 ppm 

EIMS (m/z) 513 (M
+
1) , Normal erime noktası = 265 C 

 

3.5 Poli-Tp2Ph2DTT’nin Elektrokromik Özelliklerinin Ġncelenmesi 

Tp2Ph2DTT’nin elektrokimyasal polimerizasyonu Pt-tel ve ĠTO olmak üzere iki 

farklı çalıĢma elektrotu üzerinde gerçekleĢtirildi. KarĢıt elektrot olarak Pt-tel, 

referans elektrot olarak da Ag-tel kullanıldı. ĠTO’ya kaplı polimerin optik ve 

elektriksel özellikleri incelendi.  

Elektrokimyasal çalıĢmalarda; 0.1M LiClO4 ve 0.1M NaClO4 elektrolit ile 10
-3

M 

Tp2Ph2DTT’nin ACN:DCM (V:V) monomer çözeltisi kullanıldı. Polimer kaplı 

elektrotlar ACN ile yıkandı. 

Poli-Tp2Ph2DTT’nin elektrokimyasal sentezi denklemi ġekil 3.9’da verilmiĢtir. 
 

Potansiyel

ACN/DCM , ClO-
4

S

S S

S S

S

S S

S S

 

ġekil 3.9 : Poli-Tp2Ph2DTT’nin elektrokimyasal sentezi. 

 

3.5.1 Poli-Tp2Ph2DTT’nin CV Ölçümü 

DönüĢümlü voltametri metot ile monomer çözeltisine farklı tarama hızında 0-1.3 ve 

0-1.4 Volt aralığında potansiyel uygulanarak materyale ait voltamogram alındı. Bu 

çalıĢma ile hem çalıĢma aralığı hem de oksidasyon-redüksiyon potansiyeli belirlendi.  

Elektrokimyasal polimerizasyon sonucunda oluĢan nötral polimer bordo renkte hem 

Pt-çalıĢma elektrotu hem de ĠTO üzerine kaplandı.  
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3.5.2 Poli-Tp2Ph2DTT’nin Spektroelektrokimyasal ÇalıĢması 

ĠTO’ya kaplanmıĢ polimere Linear Sweep metotta 5 mV tarama hızında 0-1.5 Volt 

aralığında potansiyel uygulandı. Potansiyel değiĢimi esnasında, UV’de absorbans 

değiĢimi her 0.1 Voltta ölçüldü. Temiz ĠTO “monomer free” adlı yalnız elektrolitleri 

içeren çözelti içinde “baseline” olarak alındı. 

3.5.3 Poli-Tp2Ph2DTT’nin “Switching” Özelliklerinin Ġncelenmesi 

Elektrokromik uygulamalar için belli aralıklarla iki faklı potasiyel uygulandığında 

polimerde meydana gelen renk değiĢimi ve polimerin “switching” yeterliliği 

önemlidir. 

Önce monomer free çözeltisinde ve kaplı ĠTO üzerinde bulunması muhtemel 

oligomer veya yüklü tanecikleri nötral duruma getirmek için Bulk Electrolysis 

metotta 0 volt uygulandı. Daha sonra, Kronoamperometri metotta ĠTO’ya kaplı 

polimere, nötral halde iki maksimum absorbans Ģiddeti gösterdiği dalgaboylarına 

karĢılık 2’Ģer saniye süre ile 0 ve 1.5 Volt potansiyel uygulanarak % transmitans  

değiĢimi zamana karĢı takip edilmiĢtir. 

3.6 Poli-Tp2Ph2DTT ile Elektrokromik “Device” Hazırlanması 

Katot için; etilendioksitiyofen(EDOT) elektrokimyasal olarak ĠTO üzerine 

polimerleĢtirildi. 10
-2

M EDOT, 0.1M NaCIO4 ve 0.1M LiCIO4 içeren ACN çözücülü 

çözeltiye Bulk Electrolysis metotta 1.1 Volt potansiyel uygulandı. Anot için; daha 

önce hazırlanan ĠTO’ya kaplı Poli-Tp2Ph2DTT kullanıldı. EDOT’un elektrokimyasal 

sentez denklemi ġekil 3.10’da verilmiĢtir. 

 

1.1 V

ACN, ClO-
4

S

O O

EDOT

S

O O

PEDOT  

ġekil 3.10 : PEDOT’un elektrokimyasal sentezi. 
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Jel elektrolit için; polimetil metakrilat (PMMA), NaCIO4 ve LiCIO4 ACN’de 

çözüldü. Plastiksi homojen bir karıĢım oluĢuncaya kadar ısıtılıp karıĢtırıldı. Kıvama 

geldikten sonra propilen karbonat (PC) eklendi ve balımsı kıvama gelene kadar 

ısıtılma iĢlemine devam edildi. Maddelerin kütle oranları; ACN:PC:PMMA: 

NaCIO4:LiCIO4 ; 70:20:7:1.5:1.5 Ģeklindedir. 

PEDOT ve Poli-Tp2Ph2DTT ile kaplanan ĠTO jel yardımıyla kapatılarak 

elektrokromik “device” hazırlandı.  

3.6.1 Elektrokromik “Device” ın Spektroelektrokimyasal ÇalıĢması 

Bu çalıĢmada; temiz iki ĠTO arasına, device için yapılan elektrolit jel ile hazırlanan 

device referans alındı. 0-1.7 Volt aralıkta potansiyel uygulanarak her 0.1 Volt 

artıĢında 5 mV/s tarama hızı ile absorbans ölçümü yapıldı. 

3.6.2 Elektrokromik “Device” ın “Switching” Özelliklerinin Ġncelenmesi 

Önce monomer free çözeltisinde ve kaplı ĠTO üzerinde bulunması muhtemel 

oligomer veya yüklü tanecikleri nötral duruma getirmek için Bulk Electrolysis 

metotta 0 volt uygulandı. Daha sonra Kronoamperometri metotta “device”ta poli-

Tp2Ph2DTT’nin nötral halde gösterdiği maksimum absorbans Ģiddetine karĢılık gelen 

dalgaboyunda “device”a 4’er saniye süre ile 0 ve 2 Volt potansiyel uygulanarak       

% transmitans  değiĢimi zamana karĢı takip edilmiĢtir.  

 

 

 

 

 



 

 
55 

 

4. SONUÇLAR  VE TARTIġMA 

4.1 Deneysel Sonuçlar ve Mekanizma TartıĢmaları  

4.1.1 TBT ve DBT OluĢum Mekanizması 

Tetrabromtiyofen (TBT) sentezinde, tiyofenin sahip olduğu kükürt atomunun serbest 

elektronlarını konjugasyona katmasındaki kolaylık sayesinde çift bağlar brom 

molekülüne atak edebilirler (ġekil 4.1). 

S

Br Br

S
Br

H

Br

S
Br

 

ġekil 4.1 : Tiyofenin bromlanma mekanizması. 

Bu mekanizmanın devamında ele geçen TBT, Zn/CH3COOH ile 3,4-dibromtiyofene 

(DBT) indirgenmiĢtir.  TBT verimi %90, DBT verimi %70’tir. 

4.1.2 1,8-Diketon OluĢum Mekanizması 

DBT, -78
o
C’de azot altında tert-Buli ile lityumlanıp kükürt ile muamele edildiğinde 

izole edilemeyen kararsız 3,4-tiyofenditiyolat tuzu oluĢmuĢtur (ġekil 4.2). 

S

BrBr Li

S

SLiBr

S

Br SS

S

S

S S

S

S

S

Br
SS

S

S

S S

S

S

Li

+    S7

tert-BuLi

 

ġekil 4.2 : Dilityum 3,4-tiyofenditiyolat eldesi reaksiyon mekanizması. 
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Dianyon tuzu ve 2-bromasetofenon reaksiyonu (ġekil 4.3) % 75 verimle 1,8-diketonu 

vermiĢtir.  

 

S

S

S

Li

Li

s

S

SO

O

O

Br

2

 

 

ġekil 4.3 : 1,8-Diketon eldesi reaksiyon mekanizması. 

 

Bu reaksiyon gerçekleĢtirilirken tert-BuLi’nin yanmaması için sistemde hava ve nem 

olmamalıdır.  

           

4.1.3 Ph2DTT OluĢum Mekanizması 

 

Isı ve p-TSA ile parçalanan P4S10 (ġekil 4.4), 1,8-diketon ile halka kapama 

reaksiyonu (ġekil 4.5) vermiĢtir.  

 
 

P

S P S

P

S
P S

S

S

S

S
S

S 2 P S P

S

S

S

S

ISI

 

 

ġekil 4.4 : P4S10’nun ayrıĢma mekanizması. 
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-
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Ph PhPhPh  
 

ġekil 4.5 : 1,8-Diketon ile P2S5’in halka kapama reaksiyon mekanizması. 

 

Bu reaksiyonda P4S10 asitle oda sıcaklığında 30 dk karıĢmaya bırakıldığında ve 

bunun yanında sistemden azot gazı geçirildiğinde verim en fazla % 36 olmaktaydı. 

Artık P4S10 asitle 120
 o

C’de 30 dk karıĢmaya bırakılıyor. Bu Ģekilde reaksiyon verimi 

% 65’e çıkabilmektedir.  

Reaksiyondan iyi verim alınabilmesi için P4S10’nun bozulmamıĢ olmasına, diketonun 

saf ve Toluenin temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.  

 

4.1.4 Br2Ph2DTT OluĢum Mekanizması 

Ph2DTT , NBS ile yerdeğiĢtirme reaksiyonu vererek bromlanır (ġekil 4.6). Verim 

%88’dir. 

S

S

S

Ph Ph

N

O

O

Br S

S

S

Ph Ph

N

O

O

H

Br

S

S

S

Ph Ph

N

O

O

Br
H

 

ġekil 4.6 : Ph2DTT’nin NBS ile reaksiyon mekanizması. 



 

 
58 

4.1.5 2-Pinakolboril Tiyofen OluĢum Mekanizması 

Tiyofen, lityum SN2 mekanizmasıyla lityumlanarak 2 pozisyonunda negatif yük 

oluĢturur. Negatif yük, kısmi pozitif yüklü olan Bor atomuna atak ederek 2-pbt’i 

oluĢturur (ġekil 4.7). Verim % 95’tir.  

S
Li

S
Li C4H9

S

O B

O

O
S

B

O

O

Li

H

 

              

ġekil 4.7 : 2-pinakolboril tiyofenin reaksiyon mekanizması. 

 

4.1.6 Tp2Ph2DTT’nin Suzuki Kenetleme Reaksiyonu ile OluĢum Mekanizması 

 

Br2Ph2DTT ve 2-pbt tetrakis [Pd
0
(PPh3)4] katalizörlüğünde ġekil 4.8’de gösterilen 

mekanizmaya göre Tp2Ph2DTT’yi verir. Verim %58’dir. 

 

Bu reaksiyon için denenen bazı koĢullar ve sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.  

1) Çözücü olarak 5 mL Toluen kullanılıp oda sıcaklığında degass edilen sistem 

120
o
C’ye getirildiğinde 2-pbt’nin bozunduğu, Br2Ph2DTT’nin arttığı ve verimin % 5 

olduğu bunun yanısıra baĢlangıç maddelerinin sistem 25
 o

C iken iyi çözünmediği 

gözlenmiĢtir. 

 2) Çözücü olarak 5 mL THF kullanılıp oda sıcaklığında degass edilen sistem 

80
o
C’ye getirildiğinde iki maddeden de artma olduğu ve verimin % 20 olduğu bunun 

yanısıra baĢlangıç maddelerinin sistem 25
 o
C iken iyi çözünmediği gözlenmiĢtir. 

3) Çözücü olarak 15 mL THF kullanılıp oda sıcaklığında degass edilmeye baĢlanan 

sistem 80
o
C’ye kadar uzun süre degass edildiğinde iki maddeden de artma olduğu ve 

verimin % 58 olduğu bunun yanısıra baĢlangıç maddelerinin sistem 25
 o

C iken fazla 

kullanılan çözücü sayesinde iyi çözündüğü gözlenmiĢtir. 
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ġekil 4.8 : Suzuki kenetleme reaksiyonu ile Tp2Ph2DTT’nin oluĢum mekanizması. 
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4.2 Poli-Tp2Ph2DTT’nin Elektrokromik Özelliklerinin Ġncelenmesi 

Elektrokimyasal çalıĢmalarda; 0.1M LiClO4 ve 0.1M NaClO4 elektrolit ile 10
-3 

M 

Tp2Ph2DTT’nin ACN:DCM (V:V) monomer çözeltisi kullanıldı. Polimer kaplı 

elektrotlar ACN ile yıkandı. 

4.2.1 Poli-Tp2Ph2DTT’nin CV Ölçümü 

10
-3

M Tp2Ph2DTT içeren elektrolitli çözelti ile alınan dönüĢümlü voltametri ile DTT 

türüne ait oksidasyon potansiyeli 0.9 Volt olarak belirlenmiĢ, redüksiyon potansiyeli 

için belirgin bir pik gözlenememiĢtir. 0-1.4 Volt aralığında uygulanan gerilim ile Pt-

tel üzerine kaplanan poli-Tp2Ph2DTT’ye ait voltamogram ġekil 4.9’da gösterilmiĢtir. 

Pt-tele kaplı bordo (ġekil 4.10) polimerin oksidasyon ve redüksiyon dönüĢümlerini 

düzenli ve tersinir olarak tekrarlayabildiği gözlenmiĢtir. 

 

       ġekil 4.9 : 100 mV/s tarama hızı ile 0.1M NaClO4/LiClO4/DCM/ACN içerisinde 

Tp2Ph2DTT’nin CV grafiği. 

 

 
 
 

ġekil 4.10 : Pt-telin ucuna kaplanan poli-Tp2Ph2DTT. 
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10
-3

M Tp2Ph2DTT içeren elektrolitli çözelti ĠTO üzerine kaplandığında nötral 

polimerin bordo (ġekil 4.11) renge sahip olduğu gözlenmiĢtir. Materyale potansiyel 

uygulandıkça renk değiĢimi olmuĢ ve okside halde iken materyalin mavi-gri arası 

(ġekil 4.11) bir renge sahip olduğu gözlenmiĢtir. 

 

            

 

ġekil 4.11 : ĠTO’ya kaplı poli-Tp2Ph2DTT’nin nötral (solda) ve okside hali (sağda) 

 

4.2.2 Poli-Tp2Ph2DTT’nin Spektroelektrokimyasal ÇalıĢması 

Bu çalıĢma, yalnız oksidasyon yönünde, 5 mV/s tarama hızı ile 0-1.5 Voltluk 

potansiyel aralığında potansiyelin ilerlemesiyle her 0.1 Voltluk artıĢta UV’de 

absorpsiyon ölçümü alınarak yapılmıĢtır.  

 

ġekil 4.12 : Poli-Tp2Ph2DTT’nin CV- UV spektrumu [Tarama aralığı= 0-1.5 Volt. 

a=0V,b=0.6V,c=0.7V,d=0.8V,e=0.9V,f=1V, g=1.1V,h=1.2V,i=1.3V]. 



 

 
62 

Belli potansiyellerde alınan bu ölçümlerin Absorpsiyon-λ eğrilerinin üst üste 

çakıĢması ile UV-band değiĢim ve oluĢumları (ġekil 4.12) gözlendi. Bu sonuca göre, 

nötral durumdaki Tp2Ph2DTT’ye ait iki adet UV band maksimumu sırası ile 335 ve 

520 nm’de gözlendi. Potansiyelin artması ile elektron koparılmaya zorlanan materyal 

elektron kaybettikçe absorbans Ģiddeti azalarak daha uzun dalgaboyuna kaymaktadır.  

 

Diğer taraftan 700 ve 1000 nm sonrası daha önce mevcut olmayan yeni bandlar 

görülmekte ve absorbans Ģiddetleri potansiyel uygulanması ile artmaktadır. Bu 

oluĢumların, oksidasyon sırasında oluĢabilecek polaron ve bipolaron yüklü yapılara 

karĢılık geldiği tahmin edilmekle birlikte 1000 nm sonrası absorpsiyon artıĢının daha 

fazla oluĢu materyalin oksidasyon sırasında çift artı yüklü bipolaron yapıyı tercih 

ettiği olgusunu desteklemektedir. Sonuç olarak; poli-Tp2Ph2DTT, nötral durumda 

(bordo) ve yüklü durumda (mavi-gri) farklı renklere sahiptir. 

 

 Ayrıca, materyalin 335 nm’de “band gap”i 1.94 eV olarak bulundu. Poli-Ph2DTT’ye 

(“band gap”= 2.18 eV [53]) göre daha düĢük “band gap”e sahip olması Ph2DTT’ye 

takılan tiyofen gruplarının molekülü daha düzlemsel hale getirip konjugasyonun daha 

kolay sağlandığını göstermektedir. Böylece  Poli-Tp2Ph2DTT daha iyi bir iletken 

polimerdir. 
 

4.2.3 Poli-Tp2Ph2DTT’nin “Switching” Özelliklerinin Ġncelenmesi 

ĠTO’ya kaplı polimere, nötral halde iki maksimum absorbans Ģiddeti gösterdiği 335 

nm ve 520 mn dalgaboylarına karĢılık 2’Ģer saniye süre ile 0 ve 1.5 Volt potansiyel 

uygulanarak % transmitans değiĢimi (ġekil 4.13) zamana karĢı takip edilmiĢtir. 
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ġekil 4.13 : Poli-Tp2Ph2DTT’nin 0-1.5 Volt potansiyel aralığında 335 ve 

520nm’deki % transmitans grafiği. 

 

Absorbans Ģiddetlerine bakıldığında 335 nm deki absorbans Ģiddeti 520 nm dekine 

göre daha az olduğundan % transmitans değiĢiminin 335 nm de daha az olması 

beklenir. Grafiğe göre; 335 nm’de yaklaĢık olarak % 7’lik bir değiĢim (%ΔT)  

gözlenirken 520 nm’de yaklaĢık olarak % 25’lik bir değiĢim (%ΔT)  gözlenmektedir. 

Polimerin “switching” süresi 335 nm’de 1.01 s , 520 nm’de ise 1 s olarak 

ölçülmüĢtür. “Switching” süresinin kısa olması materyal için istenen bir özelliktir. 

4.3 Poli-Tp2Ph2DTT/PEDOT Elektrokromik “Device” a ait Sonuçlar 

PEDOT ve poli-Tp2Ph2DTT ile hazırlanan “device”ta nötral haldeki PEDOT 

transparan mavi, nötral haldeki poli-Tp2Ph2DTT bordo renklidir (ġekil 4.14). 

“Device”a ait spektrokimyasal sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.14 : Nötral halde Poli-Tp2Ph2DTT/PEDOT “device”. 
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4.3.1 Elektrokromik “Device” ın Spektroelektrokimyasal ÇalıĢması 

Elektrokromik “device”a 0-1.7 Volt aralıkta potansiyel uygulanarak her 0.1 Volt 

artıĢında 5 mV/s tarama hızı ile absorbans ölçümü yapıldı. Spektrum ġekil 4.15’te 

verilmiĢtir. 

 

 

 

    ġekil 4.15 : Poli-Tp2Ph2DTT/PEDOT’a ait CV-UV spektrumu [Tarama aralığı = 

0-1.7Volt a=0V, b=0.3V, c=0.5V, d=0.6V, e=0.7V, f=0.8V, g=0.9V, 

h=1.0V,  i=1.1V, j=1.2V, k=1.3V,  l=1.4V, m=1.6V].   

 

“Device”ta aktif iki tabaka mevcuttur. Bu tabakalardan PEDOT nötral tabakayı ve 

poli-Tp2Ph2DTT okside halde diğer aktif tabakayı oluĢturmaktadır. Grafikte; UV 

bandında 539 ve 843 nm’de maksimum absorbans pikleri gözlendi. 539 nm’de 

PEDOT absorbans piki vermediğinden görülen pik nötral durumdaki Poli-

Tp2Ph2DTT’ye aittir. Potansiyel uygulanması ile özellikle 1,2 Volttan sonra 

PEDOT’a ait absorbans bandı 843 nm de pik vererek iyice belirgin hale gelmektedir. 

PEDOT un belirginleĢmesi ile birlikte poli-Tp2Ph2DTT’ye ait absorpsiyon band 

Ģiddeti de azalmaktadır.  
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4.3.2 Elektrokromik “Device” ın “Switching” Özelliklerinin Ġncelenmesi 

“Device”ta poli-Tp2Ph2DTT’nin nötral halde gösterdiği maksimum absorbans 

Ģiddetine karĢılık gelen dalgaboyunda “device”a 4’er saniye süre ile 0 ve 2 Volt 

potansiyel uygulanarak % transmitans değiĢimi (ġekil 4.16) zamana karĢı takip 

edilmiĢtir.  

 

ġekil 4.16 : Poli-Tp2Ph2DTT/PEDOT’a ait 0-2 Volt potansiyel aralığında 

843nm’deki  % transmitans grafiği. 

 

Bu grafiğe göre; 843 nm’de transmitansta yaklaĢık olarak % 15’lik bir değiĢim 

(%ΔT) gözlenmektedir. Poli-Tp2Ph2DTT/PEDOT’a ait “switching” süresi 843 nm’de 

0.38 s olarak ölçülmüĢtür. “Switching” süresinin kısa olması elektrokromik “device” 

için istenen bir özelliktir. 
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4.4 “Monolayer” ve “Device” ın Renk Ölçümleri 

Ġto’ya kaplı poli-Tp2Ph2DTT (“monolayer”) ve PEDOT eĢliğinde poli-Tp2Ph2DTT 

ile hazırlanan “device” a ait nötr ve yükseltgenmiĢ haldeki renk ölçüm sonuçları 

Çizelge 4.1’de verilmiĢtir. L=Lüminesans, a= Renk tonu, b= Renk yoğunluğunu 

göstermektedir. 

Çizelge 4.1 : “Monolayer” ve “Device” ın renk ölçüm sonuçları 

 

Materyal Durum L a b Renk 

"Monolayer" Nötr 69.3 0.368 0.355 Kırmızı 

 YükseltgenmiĢ 92.9 0.318 0.344 Açık mavi 

"Device" Nötr 82.8 0.333 0.349 Açık kırmızı 

 YükseltgenmiĢ 68.7 0.310 0.333 Mavi 

 

4.5 Sonuç 

Bir DTT türevi olan Tp2Ph2DTT sentezlenmiĢ elektrokimyasal polimerizasyona 

uğramasıyla Tp2Ph2DTT’nin elektrokromik özellikleri incelenmiĢtir.  

Poli-Ph2DTT’nin;  

A) ĠTO’ya kaplı, 

* “band gap”  = 2.18 eV 

* 337 nm’de; % transmitans değiĢimi = % 5 , “switching time” = 1.1 s 

* 422 nm’de % transmitans değiĢimi = % 7 , “switching time” = 1.2 s 

B) Poli- Ph2DTT/PEDOT “device” için, 

* 620 nm’de; % transmitans değiĢimi = % 5 , “switching time” = 1.0 s dir [53]. 
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Poli-Tp2Ph2DTT’nin;  

A) ĠTO’ya kaplı, 

* “band gap”  = 1.94 eV 

* 335 nm’de; % transmitans değiĢimi = % 7 , “switching time” = 1.01 s 

* 520 nm’de % transmitans değiĢimi = % 25 , “switching time” = 1.0 s 

B) Poli- Ph2DTT/PEDOT “device” için, 

* 843 nm’de; % transmitans değiĢimi = % 15 , “switching time” = 0.38 s dir. 

Buna göre; Tp2Ph2DTT, elektrokromik özelliklere sahip Ph2DTT’ye göre daha düĢük 

“band gap” ve “switching time”a ve daha yüksek % transmitans değiĢimine sahiptir. 

Dolayısıyla, Tp2Ph2DTT için Ph2DTT’ye göre daha iyi elektrokromik özellik 

gösteren bir materyaldir denebilir. 
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EKLER  

EK A. Sentezlenen Bazı BileĢiklerin NMR ve Mass Verileri 
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ġekil A.1 : 1,8-diketona ait 
1
H-NMR Spektrumu 

1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ; 7.88 (d, J=8.75 Hz, 2H), 7.54 (d, J=6.0 Hz, 2H), 7.42 

(t, J=7.68 Hz, 6H), 7.26 (s, 2H), 4.22 (s, 4H), Mol kütlesi = 384,5 g/mol 
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ġekil A.2 : Ph2DTT’ye ait 
1
H-NMR Spektrumu 

1
H-NMR (600 MHz, CDCl3) δ; 7.78 (d, J=7.0 Hz, 4H), 7.50 (t, J=7.7 Hz, 4H), 7.48 

(s, 2H), 7.39 (t, J=7.7 Hz, 2H), Mol kütlesi = 348,5 g/mol 
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BrBr

 
 

                              ġekil A.3 : Br2Ph2DTT’ye ait 
1
H-NMR Spektrumu 

 

1
H-NMR (600 MHz, CDCl3) δ; 7.6 (d, J=7.0 Hz, 4H), 7.42 (m, 4H), 7.35 (t, J=7.6 

Hz, 2H), Mol kütlesi = 506 g/mol 

 
 
 

S
B

O

O

                    

ġekil A.4 : 2-pbt’e ait 
1
H-NMR Spektrumu 

1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ; 7.64 (dd, J=3.0 Hz, 1H), 7.62 (dd, J=4.6 Hz, 1H), 

7.17 (t, J=4.3 Hz, 1H), 1.33 (s, 12H), Mol kütlesi = 210,1 g/mol 
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ġekil A.5 : Tp2Ph2DTT’ye ait 
1
H-NMR Spektrumu 

1
H-NMR (600 MHz, CDCl3) δ; 7.48 (dd, J=8.2 Hz, 4H), 7.40 (m, 6H), 7.20 (bs, 2H), 

7.05 (bs, 2H), 6.95 (dd, J=4.1 Hz, 2H) 
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ġekil A.6 : Tp2Ph2DTT’ye ait 
13

C-NMR Spektrumu 

13
C-NMR (150 MHz,CDCl3) δ; 143.4, 136.2, 134.4, 132.3, 132.1, 129.3, 128.9, 

128.4, 128.2, 127.3, 126.6, 126.2 

 

 

ġekil A.7 : Tp2Ph2DTT’ye ait Mass Diyagramı 

EIMS (m/z) 513 (M
+
1), Mol kütlesi = 512,3 g/mol 
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