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BĐRLEŞĐK TĐYOFEN TEMELLĐ ELEKTRONĐK VE OPTOELEKTRONĐK 
MATERYALLERĐN SENTEZLERĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ 

ÖZET 

Đletken polimerlerin keşfinden sonra bu alanda yapılan çalışmalar büyük bir ivme 
kazanmıştır. Đletken polimerlerin eldesinde kullanılabilirlikleri açısından konjuge 
poliheteroaromatik bileşikler öne çıkmaktadırlar. Düşük bant aralıklarına sahip 
materyaller ile polimerlerin sentezlenmesi ve özelliklerinin incelenmesi çalışmaları 
yakın geçmişte olduğu gibi günümüzde de oldukça popülerdir. Bu konuda yapılan 
çok çeşitli çalışmalarda sentezlenen yapılarda ve polimerlerin ana iskeletinde, halka-
birleşik tiyofen birimlerinin kullanılması ile başarılı sonuçlar elde edildiği 
görülmüştür. Çünkü halka-birleşik tiyofenler uzun π-konjugasyonuna ve esnek 
olmayan bir yapıya sahiptir. Bu iki özellik, bant aralığının düşmesini ve katı 
filmlerde moleküller arası etkileşimlerin artmasını sağlamaktadır. 

Yukarıda belirtilen özellikleri sebebiyle tiyenotiyofenler ve ditiyenotiyofenler ile 
bunlardan elde edilen iletken polimerler lineer olmayan optik materyallerin 
dizaynında, manyetik ve fotosensitiv reseptör yapımında, bazı sensörlerde, 
elektrokromik cihazlarda (ECD), organik elektrolüminesant cihazlarda (organic ligth 
emitting diode) (OLED), elektronik devrelerin temel parçaları olan transistörlerde 
(field effect transistor) (FET), ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren 
(fotovoltaik) bir araç olan güneş pillerinde kullanım alanı bulmaktadırlar. Bu 
teknoloji ile düşük enerji ile çalışan esnek görüntüleme ekranları ve daha hafif daha 
küçük devre elemanları eldesi mümkün olmaktadır. Böylelikle yakın geçmişte hayal 
gibi görünen radara yakalanmayan hayalet uçakların yapımı, düşük enerji ile çalışan 
dokunmatik akıllı pencelerin üretimi gibi uzay çağı teknolojisi ürünlerinin eldesi 
mümkün kılınmaktadır. 

Elektronik özelliklerinin yanısıra bazı tiyenotiyofen türevlerinin biyolojik aktiviteleri 
de incelenmiş, HIV virüsü, Hepatit-B ve sinir sistemi bozukluklarına karşı etkili 
oldukları gözlenmiştir. 

Tüm bu bilgiler ışığında iletken polimer teknolojisine katkı sağlamak amacıyla 
elektronca zengin, düşük bant aralıklı iletken polimerler oluşturmaya yatkın 
materyaller sentezlemek için grubumuzca geliştirilen 1,8-diketondan P4S10 veya 
Lawesson’s Reaktantı ile halka kapama yöntemi temel alınarak sentezler yapıldı. 3-
bromotiyofenden yola çıkılarak elde edilen monoketonlardan 6- pozisyonlarında 
fenil ve parasübstitüefenil grubu içeren tiyeno[3,2-b]tiyofen türevleri elde edildi. Bu 
türevlerden uygun olanlar elektropolimerizasyon yöntemi ile polimerleştirilip, ITO 
üzerine kaplanarak optoelektronik özellikleri incelendi. Optik ve elektronik bant 
aralıkları hesaplandı. 
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6-pozisyonlarında fenil ve parasübstitüefenil grubu içeren aynı zamanda 3-
pozisyonunda brom bulunduran TT türevleri elektronik incelemelerde başarılı 
sonuçlar vermedi, ancak yapıda bulunan brom sayesinde Suzuki kenetlenme 
reaksiyonu ile yüksek konjugasyonlu materyallerin elde edilmesine olanak sağlanmış 
oldu.  

Suzuki kenetlenme reaksiyonu ile tiyofen-TT kenetli yapılar olan 3-(tiyofen-2-il)-6-
(4-(tiyofen-2-il)fenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen ve 3-fenil-2,5-di(tiyofen-2-il)tiyeno[3,2-
b]tiyofen elde edildi ve elektropolimerizasyon yöntemi ile polimerleştirilip, ITO 
üzerine kaplanarak optoelektronik özellikleri incelendi. Optik ve elektronik bant 
aralıkları hesaplandı. Tüm TTlerden elde edilen bant aralıkları 1.8-2.5 eV arasında 
değişmektedir.  

Elektropolimerizasyona olanak sağlayan TT türevleri ile elektrokromik cihazlar 
yapıldı. Bu cihazların stabilite tesleri yapıldıktan sonra CV-UV, puls ve transmitans 
ölçümleri gerçekleştirildi. Fenil, metoksifenil ve dimetilaminofenil sübstitüe  
TTlerden elde edilen elektrokromik cihazlarda başarılı sonuçlar elde edildi. 

6-pozisyonlarında fenil, metoksifenil, nitrofenil ve dimetilaminofenil grubu içeren 
TTlerin 2,5-pozisyonları bromlanarak elde edilen ürünler Suzuki kenetlenme 
polimerizasyonu ile tiyofenle kenetlenerek değişik tiyofen-TT polimer türevleri elde 
edildi. Bu polimerlerin de elektronik ve optik bant aralıkları hesaplandı. Bant 
aralıkları 2.5 eV’un altında olduğu için güneş pilleri gibi uygulamalarda 
kullanılmaya müsait oldukları saptandı. Ayrıca fluorescein ve 9,10-difenilantrasen 
standartlarına karşı fluoresans kuantum verimleri hesaplandı. Nitrofenil sübstitüe 
hariç tüm polimerlerin kuantum verimleri 0.4-0.65 aralığında yani oldukça yüksektir. 

Ditiyenopiroller de elektronca zengin, konjuge yapıya sahip olduğundan ilk olarak 
DTP sentezi, grubumuzca geliştirilen 1,8-diketondan halka kapama yöntemi ile 
gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ancak diketon eldesine başarılı olmadı. Bu sebeple TT 
sentezleri yapılarak çalışmalar tamamlandı. 
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SYNTHESES AND ANALYSES OF FUSED-THIOPHENE BASED 
ELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC MATERIALS 

SUMMARY 

After the discovery of conductive polymers, scientists have been paying incresing 
attention in this area. Polyheteroaromatic compounds are important because of their 
availabilities in helding conjugated conductive polymers. Synthesis of materials or 
polymers with low band gaps and investigation of their properties are very popular 
today as in the recent past. As a consequence of having a long π-conjugation and a 
rigid, non-flexible structure, succesful results were obtained by introducing fused-
thiophene ring systems in polymer backbone. These two important features results in 
low band gaps and high intramolecular interactions in solid films.  

Due to the above-mentioned features dithienothiophenes, thienothiophenes and 
conducting polymers derived from them are used in the design and construction of 
magnetic and photosensitive receptors, some sensors, electrochromic devices (ECD), 
organic ligth emitting diodes (OLED),  field effect transistors (FET) which are basic 
componenets of electronic circuits, solar cells which directly transform electrical 
current into light (photovoltaic). With this technology, low-energy-powered flexible 
display screens and obtaining a lighter and smaller circuit elements is possible. Thus, 
the construction of space age technology products as stealth aircraft invisible to radar 
or low-energy-powered touchscreen smart windows are not science-fiction anymore. 

Beside the electronic properties, biological activities of some thienothiophenes were 
also examined and effectiveness on HIV, hepatitis B and some nervous system 
diseases are reported.  

The purpose of the work is to create low band gap polymers from electron-rich 
materials in order to contribute to the conducting polymer technology. 
Dithienothiophene synthesis from the 1,8-diketone ring closure with P4S10 or 
Lawesson’s Reagent is a synthesis route developped by our group. Similiar to this 
prosedure, ring closure from 3-monoketothiophene gives thienothiophene fused ring. 
3-bromothiophene was lithiated with n-buthyllithium, treated with elemental sulfur 
than reacted with 2-bromoacetophenone and its derivatives containing methoxy, nitro 
and bromo substituents on the para-position of the phenyl ring. Obtained 3-
monoketothiophenes were reacted with P4S10 to give thieno[3,2-b]thiophenes with 
phenyl ring (para-H, MeO, NO2, Br) on 6-position. Nitro group was reduced with 
Fe/HCl, than the resulting amine was reacted with iodomethane to give the p-
dimethylaminophenyl substituted TT.  
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Same procedures were conducted for 3,4-dibromothiophene to achieve thieno[3,2-
b]thiophenes containing bromine at 3-position and para-substituted phenyl ring on 6-
position. These TT derivatives were not successful in electropolymerization process 
but bromo substituent gives a significant importance to the molecule, because it 
provides the substitution of the 3-position of TT ring with coupling reactions which 
are very useful to obtain molecules with higher conjugation. As an example, 
parabromophenyl substituted derivative was coupled with thiophene by Suzuki 
coupling reaction.  Also phenyl substituted TT of the first series was dibrominated 
from 2 and 5 pozitions with N-bromosuccinimide and coupled with thiophene.  

Coupling products and TTs without bromo substituents were electropolymerized on 
Pt by multiple cycles between redox active potantials. In these experiments, Pt wire 
was used as working and counter electrode. Ag wire was used as reference electrode. 
Electrolytes were chosen as 0.1 M tetrabuthylammonium hexafluorophosphate 
(TBAPF6), tetrabuthylammonium tetrafluoroborate (TBABF4) or lithium perchlorate 
(LiClO4)/sodium perchlorate (NaClO4)

 mixture in acetonitrile. Monomer 
concentrations were adjusted to 1x10-3 M and the scan rates were kept at 100 mV/s. 
Polymerizations on Pt wires were observed as deposition on Pt and increase of the 
oxidation and reduction peaks.  

Since the polymerizations on Pt wire were successful, the same monomers were 
electropolymerized on Pt disc electrode with the same conditions. Then, they were 
scanned in monomer-free electrolytes between negative and positive potentials 
(approximately -2V/2V) under nitrogen atmosphere. Irreversible oxidation peaks 
were obtained between 1.09-1.39V. Electronic band gaps were calculated from the 
difference between the onsets of oxidation and reduction peaks and were found 1.86-
2.46 eV. 

For the calculation of the optical band gaps of the polymers, electropolymerization 
were conducted using similar conditions except the working electrode was ITO 
coated glass electrode. Polymer coated ITO was used as working electrode and 
placed in a UV cell filled with electrolyte solution. Pt wire was used as counter and 
Ag wire was used as reference electrode. Scans were conducted approximately 
between 0V- 2V. At each 0.1V absorbances were recorded. From the resulting CV-
UV spectra, onset wavelenghts were determined and optical bandgaps of polymers 
were calculated and found between 1.99-2.27eV. Results were consistent with the 
electronic bandgaps. 

All monomers were dissolved in dichloromethane and absorbances were measured 
on a UV spectrophotometer. Optical bandgaps of monomers were also calculated 
from the onset wavelength of the absorbtion and were found between 2.92-3.75 eV, 
higher than polymers as expected. 

Chosen derivatives of the first TT series (phenyl, methoxyphenyl, nitrophenyl and 
dimethylaminophenyl) were brominated from 2- and 5- positions with N-
bromosuccinimide. 2,5-dibromothiophene was reacted with n-buthyllithium and 2-
isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane. Resulting 2,5-bis(4,4,5,5-
tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)thiophene and brominated TTs were reacted  
using Suzuki Coupling Poymerization conditions. 
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Solutions of polymers were prepared in dichloromethane and absorbances were 
recorded. Optical bandgaps of the polymers were calculated from the onset 
wavelength of the absorbtion and found between 2.28-2.57eV. Also the fluorescence 
quantum yield measurements were conducted by using 9,10-diphenylanthracene 
reference for nitrophenyl derivative and fluorescein for the rest. Solutions were 
prepared keeping the absorbances below 0.15. For nitrophenyl derivative 367 nm and 
for the rest 448 nm excitation wavelent was used and emission spectra were 
recorded. From the area of emission spectra and absorbances, fluorescence quantum 
yields of the polymers were calculated. Except the nitrophenyl substituted derivative 
(0.003) quantum yields were found quite high as 0.47 (phenyl), 0.64 
(methoxyphenyl) and 0.41 (dimethylaminophenyl). 

In order to have coatings, polymers were dissolved in dichloromethane, dropped onto 
Pt disc electrode and dried under nitrogen atmosphere. Tetrabuthylammonium   
hexafluorophosphate electrolyte solution was prepared with dry acetonitrile and 
degassed with nitrogen. Pt disc electrode was used as working, Pt wire as counter 
and Ag wire as reference electrode. Under nitrogen atmosphere, polymers were 
scanned between -2V – 2V. Electronic bandgaps were calculated from the 
differences between the onsets of oxidation and reduction peaks. From the cyclic 
voltammetry measurements with polymer coated Pt disc electrode, electronic band 
gaps determined as 2.39, 2.3, 2.35 and 2.06 eV for phenyl, methoxyphenyl, 
nitrophenyl and dimethylaminophenyl respectively. Polymers, which were obtained 
electrochemically, showed significant differences of bandgaps amoung each other. 
However, chemically obtained TT-thiophene coupling polymers showed similar 
bandgaps, which is a result of the conjugation of the polymer backbone being higher 
than the phenyl ring. 

All monomers, which showed good results on monolayer studies were examined for 
electrochromic applications. ECDs prepared with phenyl, methoxyphenyl and 
dimethylaminophenyl substituted TTs showed stability and  reproducible results. 

For ECD construction, monomers were polymerized on ITO as stated above. 
Similarly 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) solution in 0.1M NaClO4 
(acetonitrile) was prepared and it was polymerized on ITO by using Pt wire as 
counter and Ag wire as reference electrode. In order to stick two ITOs together, 
electrolyte containing gel was prepared by using 70% acetonitrile, 20% propylene 
carbonate, 7% poly(methyl methacrylate) and 3% electrolyle salt. After oxidation of 
the TT polymer, prepared gel was applied on it, than poly-TT coated ITO and p-
EDOT coated ITO were fixed together. ECDs were kept in 40°C oven for overnight. 

Before the ECD measurements, working electrode crocodile clips was attached to 
pTT coated ITO, counter electrode crocodile clips was connected to p-EDOT coated 
ITO and reference clip was attached to counter electrode clips. Stabilities were 
verified by 1000 segments cyclic volatmmetry measurements.  

CV-UV measurements were conducted by scanning between 0 and 2V gradually and 
recording absorbances for every 0.1V simultaneously. For pulse and transmittance 
measurements, regions which showed decrease of absorbance between 400-500 nm 
or increase between 600-700nm were used. 

Pulse measurements were conducted by using chronoamperometry methode. 
Oxidation potentials were applied for 2 seconds at each 100th second. 
Simultaneously absorbance was recorded for the chosen wavelength. 
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Transmittance  measurements were conducted by using chronocoulometry methode. 
Oxidation and reduction potentials were applied sequentially for 5 seconds, during 
200 seconds and absorbance change at the chosen wavelent was recorded. 

Maximum contrast and switching time values were determined from transmittance 
measurements and found between %3-7 and 2-3s. respectively. Open circuit 
memories were determined from pulse measurements. Devices were showed quite 
good optical memories both in oxidized states (with only transmittance change 
between %1-2.5) and reduced states (with almost no transmittance change). 
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1.  GĐRĐŞ 

Geçen 30 yılda halkalı heterosiklik sistemler, hem teorik hem de değişik pratik 

kullanım alanları açısından önemli ölçüde dikkat çekmişlerdir. Bu ilgi sonucu 

birleşik halkalı tiyofenlerle alakalı yayınların sayısında belirgin bir artış 

gözlemlenmiştir. Yayınların sayısı dışında içeriklerinde de değişiklik görülmüştür. 

Yakın zamanda halkalı yapıların sentezleri, fizikokimyasal özellikleri, reaktiflikleri 

ve potansiyel kullanım alanlarının incelenmesi üzerine çalışmalar artmıştır. 

Düşük bant aralıklarına sahip polimerlerin sentezlenmesi ve özelliklerinin 

incelenmesi çalışmalarında, polimerlerin ana iskeletinde, birleşik halkalı tiyofen 

birimlerinin kullanılması ile başarılı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Çünkü 

halka-birleşik tiyofenler uzun π-konjugasyonuna ve esnek olmayan bir yapıya 

sahiptir. Bu iki özellik, bant aralığının düşmesini ve katı filmlerde moleküller arası 

etkileşimlerin artmasını sağlamaktadır 

Đzomerik tiyenotiyofen türenlerinin ve bunların O, N, S, Se ve Te içeren birleşik 

halkalı analoglarının pratik kullanım alanları oldukça geniştir. Farmakolojik 

aktivitelerinin genişliği sebebiyle yeni ilaçları dizaynından, yük transfer 

komplekslerine, iletken polimerlerden optik materyallere kadar geniş bir kullanım 

alanına sahiptirler. Tiyenotiyofenler ve ditiyenotiyofenler ile bunlardan elde edilen 

iletken polimerler lineer olmayan optik materyallerin dizaynında, manyetik ve 

fotosensitiv reseptör yapımında, bazı sensörlerde, elektrokromik cihazlarda (ECD), 

organik elektrolüminesant cihazlarda (organic ligth emitting diode) (OLED), 

elektronik devrelerin temel parçaları olan transistörlerde (field effect transistor) 

(FET), ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren (fotovoltaik) bir araç olan güneş 

pillerinde kullanım alanı bulmaktadırlar. 
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2.  TEORĐK KISIM 

2.1 Halka- Birleşik Tiyofen Temelli Materyaller 

Otuz yıl kadar önce heterosiklik birleşik halkalı yapılar, farmakolojik aktivitelerinin 

dışında da incelenmek için dikkat çekici hale gelmiştir. Oldukça yüksek iletkenliğe 

sahip olan poliasetilenin sentezi, politiyofen, polipirol ve polifuran gibi kojuge 

poliheteroaromatiklerin sentezlerinin önemini ortaya çıkarmıştır [1]. Yarı iletken 

polimerlerin keşfinden sonra, iletken polimerler elde edebilmek amacıyla düşük bant 

aralıklı polimerlerin geliştirilmesi konusunda birçok çalışmalar yapılmıştır. Konjuge 

polimerlerin bant aralıklarını belli bir değere ayarlamak ve düşürmek amacıyla çeşitli 

deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Diğer yöntemlerin yanı sıra, konjuge 

polimerlerin ana iskeletinde, halka-birleşik tiyofen birimlerinin kullanılması uygun 

bir yöntemdir. Normal tiyofen üniteleriyle karşılaştırıldığında, halka-birleşik ya da 

annule tiyofenler daha uzun bir π-konjugasyonuna ve daha sert, esnek olmayan bir 

yapıya sahiptir. Bu iki özellik, elektron akımının iyi sağlanmasını polimer bant 

aralığının düşmesini ve katı filmlerde moleküller arası etkileşimlerin artmasını 

sağlamaktadır [2]. 

2.1.1 Benzotiyofen analogları 

Đlk birleşik tiyofen temelli materyal örneği, Wudl ve grubu tarafından 1984’te 

yayınlanmıştır [3]. Bu önemli çalışmada, poli(izotiyanaften) (PITN), izotiyanaftenin 

elektrokimyasal polimerleştirilmesinden elde edilmiştir. Aynı zamanda 

benzo[c]tiyofen de denilmektedir. Teorik ve deneysel çalışmaların gösterdiği üzere, 

benzo[c]tiyofendeki birleşik benzen halkası, elektronik temel halde PITN’de quinoid 

karakteri arttırmaktadır. Bu ise bant aralığının politiyofenin yaklaşık yarısı kadar 

yani 1.0 eV olmasını sağlamaktadır (Şekil 2.1). Çözülebilir alkil ya da alkoksi 

sübstitüe PITNler de geliştirilmiştir ancak bu kimyasal modifikasyonlar polimerin 

bant aralığında önemli bir değişikliğe sebep olmamışlardır. 
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Şekil 2.1 : PITN. 

Ditiyenilbenzo[c]tiyofen (1a) başka bir araştırma grupları tarafından da 

sentezlenmiştir [4-7]. Elektrokimyasal polimerizasyonundan elde edilen politiyofenin 

bant aralığı 1.6 eV olarak saptanmıştır. 5,6- ve 1,3- pozisyonlarından çeşitli alkil 

gruplarıyla sübstitüe edilerek elde edilen polimerlerin FeCl3 ile polimerleştirilmesi 

sonucunda oluşan ürünlerin bant aralıkları ise 1.4-1.8 eV arasındadır. 

 
Pd katalizli C-N kenetlenme reaksiyonu ile diarilamino sonlu 1,3-

ditiyenilbenzo[c]tiyofen oligomerleri ve kopolimerleri sentezlenmiştir [8,9]. Elektron 

verici diarilamino grupları (1b) HOMO enerjisini arttırıp, bu materyalleri organik 

güneş pilleri için yapıları umut verici adaylar yapmıştır. Nafto[2,3-c]tiyofen ve 

ditiyenil türevinin polimerleri de elektropolimerizasyon yöntemi ile elde edilip, 2’ 

nin 1.5eV 3’ün ise 0.65eV bant aralığına sahip oldukları belirlenmiştir. 

 

2001 yılında Meng ve Wudl tarafından poli(benzo[c]tiyofen-N-2’’-etilhegzil-4,5-

dikarbodiimid) (4)’in bant aralığı 1.24 eV olarak bildirilmiştir [10]. Döngüsel 

voltametride oksidasyon ve redüksiyon potansiyelleri sırasıyla 0.88 ve -1.10V’dur 

(Standart kalomel elektroda göre) p- ve n- doplanabilir özellik göstermektedir. PITN 

ile karşılaştırıldığında, imid grubunun elektron çekici etkisi nedeniyle oksidasyon ve 

redüksiyon potansiyelleri pozitife kaymıştır.  

Aynı grup 4’ün 3,4-etilendioksitiyofen (EDOT) ile kopolimerlerini sentezlemiştir. (5 

ve 6) Her iki polimerin de p- ve n doplanabilir özellikte ve oldukça kararlı oldukları 

görülmüştür. Bant aralıkları ise yaklaşık 1.10 eV olarak verilmiştir [11,12]. 
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2.1.2 Heteroaromatik birleşik halkalı oligotiyofenler  

PITN gibi poli(benzo[c]tiyofen) sistemlerinde benzo-H ve tiyofen-S atomları 

arasındaki sterik engel sebebiyle komşu iki tiyofen halkası düzlemsel 

duramamaktadır. Bu durum, polimerik ana iskelette π-konjugasyonunu 

azaltmaktadır. Benzo[c]tiyofendeki 4-CH grubunun N ile yer değiştirmesi, sterik 

engeli azaltmaktadır (Şekil 2.2). Bunun yanında tiyofen halkasının sülfürü ile azot 

etkileşime girerek moleküle düzlemsellik saglamaktadır [13]. Bu bilgi ışığında, 

tiyeno[3,4-b]pirazin (7), tiyenotiyadiazol (8) ve tiyadiazolotiyenopirazin (9) gibi 

heteroaromatik halka-birleşik tiyofen monomerleri, düşük bant aralıklı polimerlerin 

oluşturulması için önemli yapıtaşları olarak önerilmektedir. 

 

Şekil 2.2 : Benzo[c]tiyofen’de N sübstitüsyonu ile sterik etkinin azalması 

 

Birçok alkil sübstitüe tiyeno[3,4-b]pirazin türevi FeCl3 ile polimerleştirilmiş ve 0.8-

1.1 eV arasında düşük bant aralıklarına sahip oldukları gözlenmiştir. Ancak 

elektrokimyasal polimerizasyonunda başarı sağlanamamıştır. Bunun sebebi de 

pirazin halkasının, oluşan radikalleri söndürmesidir (quenching) [14]. 
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Ancak, Rasmussen ve grubu elektrokimyasal polimerizasyonun olmama sebebini, 

monomerlerin çok kolaylıkla aşırı okside olabilmelerine bağlamıştır [15,16]. 

Oksidasyon potansiyelini mümkün olduğunca düşük tutarak (~1.4 V) dialkil 

türevlerinin elektropolimerleştirilmesini sağlamıştır. Elde edilen polimerlerin bant 

aralıkları 0.64 eV olarak saptanmıştır. Bu değer teorik hesaplamalarla elde edilen 

değer olan 0.70 eV ile uyumludur. Ancak, FeCl3 ile elde edilen polimerlerin bant 

aralığı değerinden düşüktür. Çünkü Fe+3 ün konjuge ana iskelet ile şelat oluşturması 

sonucu ana iskeletin kıvrılması nedeniyle band aralığı artmaktadır [16]. 

Elektronca zayıf dihegziltiyenopirazin ve elektron verici grup olarak EDOT içeren 

iki adet bitiyofenik materyal (10 ve 11) Akoudad ve Roncali tarafından 

sentezlenmiştir [17]. Elektropolimerizasyonla elde edilen polimerleri, indirgen redox 

döngüsü şartlarında çok kararlıdır. 250 potansiyel taramasından sonra 

elektroaktifliğini %80 korumuştur. Katı filmlerin absorpsiyon onsetlerinden 0.36 eV 

gibi çok düşük bir bant aralığı hesaplanmıştır. Ancak, polimerik zincirlerin,  

moleküller arası ve molekül içi N
....

S ve O
....

S etkileşimlerinden kaynaklanan, çok 

sıkı istiflenme sebebiyle çözünürlükleri düşüktür. 

 

2.1.3 Tiyenotiyofenler  

En küçük birleşik halkalı oligotiyofen, iki tiyofen ünitesi içeren ve 4 yapı izomeri 

olan tiyenotiyofendir (Şekil 2.3). Bu 4 izomer arasında kararlılık sırası tiyeno[2,3-

b]tiyofen ≈ tiyeno[3,2-b]tiyofen > tiyeno[3,4-b]tiyofen > tiyeno[3,4-c]tiyofen 

şeklindedir. En az kararlı izomer, eşdeğer iki tiyofen halkasının 3,4-bağını 

paylaşmasıyla oluşmuştur ve singlet biradikal tür olarak tanımlanmaktadır. Đzomer 

aromatiktir ve dar bir HOMO-LUMO aralığına sahiptir. HOMO non-bondingtir ve 

yapı kinetik olarak kararsızdır. Sübstitüe olmamış yapı izole edilememiştir [18,19]. 
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Şekil 2.3 : Tiyenotiyofenin yapı izomerleri. 

Geriye kalan diğer 3 izomer kararlı bileşiklerdir ve bu bileşiklerin kimyası 40 yıldan 

fazladır çalışılmaktadır. Tiyeno[3,4-b]tiyofen’in sentezi ilk olarak Wynberg ve 

Zwanenburg tarafından 1967’de yayınlanmış olmasına rağmen [20], sübstitüe 

olmamış bileşiğin sentezi için tercih edilen yöntem Brandsma ve Verkruijsse 

tarafından geliştirilmiştir [21]. Bu prosedürde önce 3,4-dibromotiyofen, Pd(II) ve 

Cu(I) varlığında trimetilsililasetilen ile reaksiyona sokulur. Bunu takiben brom-

lityum değişiminden sonra elementer kükürt ilavesi ile tiyolleme yapılır ve sulu 

ortamda halka kapanması ile ürün elde edilir (Şekil 2.4) [22]. Literatürde verilen 1H-

NMR değerleri: CDCl3 (δ ppm) 7.36(d; 1H; J 5.4 Hz, H-2), 7.35(d; 1H; J 3.1 Hz, H-

6), 7.26(dd; 1H; J 2.6 ve 0.7 Hz, H-4), 6.94(dd; 1H; J 5.6 ve 0.5 Hz, H-3). 13C-NMR: 

CDCl3 147.6 (C-8), 139.3 (C-7), 132.4 (C-2), 116.8 (C-3), 111.6(C-6), 110.6 (C-4) 

[1].  

 

Şekil 2.4 : Tiyeno[3,4-b]tiyofen sentezi. 

Sübstitüe olmayan thieno[3,2-b]tiyofen sentezi Şekil 2.5’te gösterilmiştir [23,24]. 3-

bromotiyofen 2-pozisyonundan lityumlanır ve N-formilpiperidin ile formillenir (12). 

Sonuç ürün etil 2-sulfanilasetat ile 13 numaralı estere dönüşür.  Bu ürün hidroliz ve 

dekarboksilasyon sonrasında tiyeno[3,2-b]tiyofen’i verir.      
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Şekil 2.5 : Sübstitüe olmayan tiyeno[3,2-b]tiyofen sentezi. 

Sübstitüe olmayan thieno[2,3-b]tiyofen sentezi için %46 verimle gerçekleşen 

reaksiyonda, trimetilsilil-1,3-pentadin’in potasyum t-butoksit, butillityum ve 

karbondisülfit  ile muamelesinden sonra HMPA (hegzametil fosforik triamid)’nın t-

butanoldeki çözeltisi ilave edilmiştir (Şekil 2.6) [25]. 

 

Şekil 2.6 : Sübstitüe olmayan tiyeno[2,3-b]tiyofen sentezi. 

Hong ve Marynick poli(tiyeno[3,4-b]tiyofen)’in elektronik yapısını modifiye  Huckel 

bant hesaplamalarıyla elde etmiş ve 4- ile 6- pozisyonlarından bağlı poli(tiyeno[3,4-

b]tiyofen)’in bant aralığını 1.5-1.6 eV olarak öngörmüşlerdir (π-π*, λmax) [26]. Bu 

poliasetilenle karşılaştırılabilir bir değerdir. Pomerantz [27,28] ve Ferraris [29] 2-

pozisyonundan desil, dodesil ve fenil gruplarıyla bloke edilmiş poli(tiyeno[3,4-

b]tiyofen)’ ler sentezlemişlerdir. Pomerantz alkil sübstitüe tiyeno[3,4-b]tiyofen 

sentezleyip FeCl3 ile kloroformda polimerleştirmiştir. Bu polimerin ince filmleri 0.92 

eV’ luk bant aralığına ve 925 nm  λmax ‘ a sahiptir. Çözeltide bant aralığı 0.98 eV ve 

λmax 739 nm olarak saptanmıştır. 

Tiyeno[3,4-b]tiyofenin elektropolimerizasyonu Sotzing ve Lee tarafından yapılmıştır 

[22,30]. Polimerin nötral halde rengi açık maviyken, p-doplanmış halde renksizdir. 

PEDOT’ un elektrokromik özellikleri ile benzeşmektedir. Monomerde üç farklı 

bağlanma grubu bulunduğu için polimer çapraz bağlı yapıda ve çözünmezdir. 

Pomerantz ve Ferraris, 2-pozisyonundan fenil ve desil yan grupları bağlayarak, 

elektrokimyasal kenetlenmenin 4- ve 6- pozisyonlarından olmasını sağlamışlardır 

[28,29]. Polimerizasyonda dallanma olmamış bir yapı elde edilmiştir. Ancak bu 

yapıların bant aralıkları, çapraz bağlı yapılardan çok farklı değildir. Bu da çapraz 

bağlanmanın, elektronik bant aralığına çok fazla bir katkısı olmadığını 

göstermektedir. 
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β-alkil sübstitüe tiyeno[3,2-b]tiyofen polimerleri kimyasal ve elektrokimyasal 

polimerizasyon yöntemleriyle elde edilmiştir. Sübstitüe olmamış poli(tiyeno[3,2-

b]tiyofen)’ in bant aralığı 2.0 eV olarak saptanmıştır ve poli(tiyofen)’ in bant 

aralığıyla yakın değerdedir. Benzer sayıda yük taşıyıcılarına ve daha sıkı istiflenmiş 

bir yapıya sahip olmasına rağmen, aynı deneysel koşularda birleşik halkalı sistemin 

iletkenliğinin poli(tiyofen)’den çok düşük olması ilginç bir durumdur [31]. Zhang ve 

diğ. alkillenmiş polimerlerini (14 ve 15) hazırlayıp karakterize etmişlerdir. Mono ve 

disübstitüe analoglar arasındaki farklılıklar ve regioisomerlik etkisi üzerine 

incelemeler yapmışlardır [32].  

 

3-noniltiyeno[3,2-b]tiyofen’in (14) rastgele polimerleri, sübstitüe olmamış monomer 

ile demir(III)klorür varlığında kenetlenmesiyle ya da 2,5-dibromotiyeno[3,2-

b]tiyofenle  Kumada yöntemi ile kenetlenmesi sonucu elde edilmiştir. Düzenli 

polimerleri ise 16 ile Stille kenetlenme yöntemi şartlarında elde edilmiştir. Tekrar 

eden üniteler arasında head-to-head sterik etkilerin elimine edilmiş olması sebebiyle 

düzenli polimerlerin bant aralığı rastgele polimerlerden daha düşüktür. Buna rağmen, 

fark çok fazla değildir. Ancak, mono ve disübstitüe polimerlerin (14 ve 15) bant 

aralıkları arasındaki fark yüksektir (yaklaşık 0.8 eV). Bis(nonil) türevin çözelti 

halinde spektrumu, filminkiyle karşılaştırıldığında çok az kırmızıya doğru 

kaymaktadır. Katı haldeki düzlemsel olmayan duruşun çözelti halinde de bulunduğu 

düşünülmektedir.  

Poli(3,6-dimetoksitiyeno[3,2-b]tiyofen) (17) elektrokimyasal oksitleme yötemi ile 

Turbiez ve diğ. tarafından hazırlanmıştır[33]. Yapılan incelemelerde bu türevin, 

nonil analoğuyla karşılaştırıldığında önemli değişik özellikler gösterdiği 

saptanmıştır.  

 

Monomer, tiyeno[3,2-b]tiyofenden toplamda %55 verimle üç basamakta elde 

edilmiştir (Şekil 2.7). Alkil türevleriyle karşılaştırıldığında optik bant aralığındaki 
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düşüşün (>0.3 eV) sübstitüentlerin elektronik katkısından ziyade metoksi gruplarının 

konformasyonal etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 18’in X-ışını kristal 

yapısı incelenerek bu düşünce doğrulanmıştır. Dimer planar bir moleküldür ve bu 

düzlemselliğin sebebi molekül içi S
....

O etkileşimidir. Benzer S
....

O etkileşimleri 

EDOT oligomerlerinde de gözlemlenmiştir ve PEDOT’un elektronik özellikleri 

üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olduğu kabul edilmiştir. Belirtmek gerekir ki 17 ve 

PEDOT’ un bant aralıkları farkı yalnızca  0.05 eV’ tur. 

 

Şekil 2.7 : 3,6-dimetoksitiyeno[3,2-b]tiyofen ve dimerinin sentezi. 

Olası π-π örtüşmesi artışı sebebiyle, birleşik halkalı tiyofenlerin düzlemsel yapısı, 

katı halde yük taşımayı sağlamaktadır. Bu sebeple yapısında tiyenotiyofen (TT) 

içeren materyaller organik alan etkili tranzistörler için (OFET) ideal adaylardır. 

Polimerlerin amorf doğası sebebiyle, tek moleküller polimerlerden daha iyi yük 

taşıma özelliği gösterirler. 

Çözelti halde çalışılabilen polimerler tek molekül sistemlerinden daha çok tercih 

edilmektedir. Çünkü vakumda kaplama tekniği yerine ucuz ve çok miktarda madde 

ile çalışılabilen inkjet baskı gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Tiyeno[3,2-

b]tiyofen ve tiyofenin çözülebilir kopolimerleri, komonomerlerden birinin 

alkillenmesi yöntemiyle elde edilmektedir. 19 numaralı dibromo bileşiği kullanılarak 

Ni(COD)2 ile Yamamato kenetlenmesi yapılmış ve poli(2,5-bis(2-tiyenil)-3,6-   

dipentadesiltiyeno[3,2-b]tiyofen) (20) elde  edilmiştir[34]. Çözelti ve katı haldeki 

absorpsiyon maksimumları arasındaki fark yalnızca 29 nm’ dir. Bu ise polimer 

zincirinin bükülmüş olduğunu göstermektedir.  
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Poli(2,5-bis(3-alkiltiyofen-2-il)tiyeno[3,2-b]tiyofen)’ler (21) desil, dodesil ve 

tetradesil yan zincirleri ile sentezlenmişlerdir. Bu materyallerin yük taşıma özellikleri 

amorf silikon ile karşılaştırılabilir düzeydedir[35].  

 

Transistör cihazlarında çalışma koşulları için havaya dayanıklılık sağlamak amacıyla 

kullanılan metodlardan biri HOMO seviyesini alçaltmaktır. Tiyeno[3,2-b]tiyofen 

birimi, tiyofenden daha yüksek aromatik stabilizasyon enerjisine sahiptir. Bu durum, 

uyarılma ile aromatikten quinoid hale geçişin engellenmesi ile polimerin bant 

aralığının genişlemesine neden olur.  Örnek olarak, 20 ve 21 numaralı polimerlerin, 

poli(3-hegziltiyofen)’in düzenli polimeri ile karşılaştırıldığında kararlı HOMO’ları 

vardır (-4.8 eV). Aynı sebeple, bitiyofen türevleri yerine fluoren biriminin 

yerleştirilmesi HOMO’ yu daha da düşürmektedir. Bu durum poli(9,9-dioktilfluoren-

alt-tiyeno[3,2-b]tiyofen) (22)’ de de görülmektedir [36]. 9,9-dioktilfluoren ünitesi, 

zincirler arası yakın teması engelleyip mobiliteyi azaltacaktır. Ancak, poli(9,9-

dioktilfluoren-alt-tiyeno[3,2-b]tiyofen)’den yapılan ışık saçan diotlar, polifluoren 

homopolimerleri ve fluoren/tiyofen temelli kopolimerlerden daha gelişmiş 

elektrolüminesans performansı göstermiştir. 

Yapısında tiyeno[2,3-b]tiyofen içeren konjuge polimerle alakalı çalışma sayısı, [3,2-

b] izomerine göre daha azdır. Bunun en belirgin sebebi, bileşiğin iki birleşik tiyofen 

halkasındaki 2,5-pozisyonlarından konjugasyona izin vermemesidir. Bu durum, 

materyalin organik yarıiletken olarak kullanılmasını sınırlamaktadır. Tiyeno[2,3-

b]tiyofenin oksidasyon potansiyeli 1.58 V olarak bildirilmiştir. Bu değer tiyofenin 

oksidasyon potansiyeli olan 2.06 V’tan düşüktür. Ancak  polimer, monomersiz 

elektrolit çözeltisinde 1.6V’a kadar redox özelliği göstermemiştir [37]. Oktil, desil ve 

dodesil grupları içeren poli(2,5-bis(3-alkiltiyofen-2-il)tiyeno[2,3-b]tiyofen)’ler (23) 
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tiyeno[3,2-b]tiyofen izomerine benzer bir yöntemle sentezlenmiştir [38]. 

Absorpsiyon maksimumları tiyeno[3,2-b]tiyofen analoglarıyla karşılaştırıldığında bu 

polimerlerin spektrumlarında yaklaşık 80 nm kadar maviye kayma görülmüştür. Bu 

ise iki polimer arasında konjugasyondaki azalmayı işaret eder.  

 

2.1.4 Ditiyenotiyofenler 

Halka birleşik üç tiyofenden oluşan sisteme ditiyenotiyofen denir ve kükürtlerin 

konumlarına göre  6 adet izomeri vardır (Şekil 2.8).   

 

Şekil 2.8 : Ditiyenotiyofenin yapı izomerleri. 

Elektrokimyasal ve optik özellikleri sebebiyle dikkat çekmektedirler. Bu bileşikler, 

yapılarında bulundurdukları kükürtler sebebiyle elektronca zengindirler ve iyi birer 

elektron vericidirler. Bu özellikleri sayesinde birçok elektronik ve optik uygulamalar 

için yapı bileşeni olarak kullanılırlar. Elektrolüminesans, fluoresans, fotokromizm, 

doğrusal olmayan optik kromoforlar, transiztörler, iletken polimerler ve yük-transfer 

kompleksleri kullanım alanlarına örnek olarak verilebilir [39].  

Her izomer için literatürde birçok sentez yöntemi yer almaktadır.  Spektroskopik 

verisini de içeren ilk DTT1 sentezi 1971’de Jong ve Janssen tarafından 

yapılmıştır[40]. 3-bromotiyofenin lityumlanması ardından, bis (fenilsülfonil)sülfid 

ile reaksiyonu sonucu oluşan 3,3’-ditiyenilsülfidin n-Buli ile dilityumlanması ve 

CuCl2 ile oksidatif halka kapanması sonucu DTT1 elde edilmiştir (Şekil 2.9). 
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Şekil 2.9 : Sübstitüe olmamış DTT1 sentezi. 

Diğer sübstitüe olmamış DTT1 sentezleri için verilen örnekler Şekil 2.10’da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.10 : Sübstitüe olmamış DTT1 sentezine örnekler. 

DTT1 sentezi üzerindeki çalışmalar devam ettikçe sübsitüe türevlerin sentezleri için 

de birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan arasında en önemlilerinden biri olan 1,8-

diketon eldesi sonrası P4S10 ya da Lawesson’ s Reaktantı ile halka kapama 

yöntemi[41], 3- ve 5- pozisyonlarından sübstitüe DTT1 eldesini sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere DTT1’ de 2- ve 6- pozisyonları aktif olduğu için, buralardan 

sübstitüsyon kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak 3- ve 5- pozisyonlarından 

sübstitüsyon yapabilmek için bu özel yönteme gereksinim duyulmaktadır. Reaksiyon 

yapılırken başlangıç olarak tiyofen bromla bromlanarak tetrabromotiyofen 

sentezlenir. Daha sonra asetik asitte çinko ile indirgeme yapılarak 3,4-dibromo 

tiyofen elde edilir. Bu ürün -78°C’ de azot atmosferinde ikişer defa sırayla t-

butillityum  ve elementer kükürt ile reaksiyona sokulur. Daha sonra 0°C’de α-

bromoketon eklenerek 1,8-diketon elde edilir. Bu diketon P4S10 veya Lawesson 

Reaktanı ile toluende refluks edildiğinde ürün olarak 3,6-sübstitüe DTT1 

vermektedir (Şekil 2.11). 
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Şekil 2.11 : 1,8-diketondan sübstitüe DTT1 sentezi. 

Sübstitüe olmamış DTT2’ nin ilk sentezi 1971’ de yapılmıştır. 3,4-dibromotiyofen n-

Buli ile lityumlandıktan sonra bis(fenilsülfonil)sülfit ile reaksiyona sokulup, sonuç 

ürün dilityumlandıktan sonra CuCl2 ile oksidatif halka kapama reaksiyonu 

neticesinde DTT2 ürününü vermiştir (Şekil 2.12) [40].  

 

Şekil 2.12 : Sübstitüe olmamış DTT2 sentezi. 

1997’ de  24’ün paladyum kenetlenme reaksiyonuyla halkalaşması sonucu %78 

verimle  sübstitüe olmamış DTT2 elde edilmiştir (Şekil 2.13) [42,43]. 

 

Şekil 2.13 : Pd ile sübstitüe olmamış DTT2 sentezi. 

Sübstitüe olmamış DTT3’ün sentezi 3-bromo-2-litiotiyofen ile disülfit (25)’in 

reaksiyonu sonucu elde edilen dibromotiyenil sülfitin dilityumlanması sonrası CuCl2 

ile oksidatif halka kapamanması neticesinde elde edilmektedir (Şekil 2.14) [40]. 
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Şekil 2.14 : Sübstitüe olmamış DTT3 sentezi. 

Literatürde bulunan tek DTT4 sentezi 1971’ de yayınlanmıştır ve DTT3’ ün 

senteziyle arasında çok az bir fark vardır. 3-bromotiyofen lityumlanıp disülfit (25) 

eklendiğinde bromoditiyenil sülfiti (26) verir. Bu ürünün NBS ile bromlanması 

sonucu elde edilen dibromotiyenil sülfit (27)’in dilityumlanması sonrası CuCl2 ile 

oksidatif halka kapanması neticesinde DTT4 elde edilir (Şekil 2.15). 

 

Şekil 2.15 : Sübstitüe olmamış DTT4 sentezi. 

DTT5’in de tek sentezi 1971’ de yayınlanmıştır [44]. 3-bromo-2-(tiyofen-3-il)tiyofen 

(28) NBS ile bromlanarak elde edilen 29 n-BuLi ile monolityumlanıp elementer 

kükürt ile reaksiyona sokularak  30 elde edilmiştir. Elde edilmiş olan bu termal 

kararsız tiyol bakır(I)oksit ile muamele edilerek DTT5 sentezlenmiştir (Şekil 2.16). 

 

Şekil 2.16 : Sübstitüe olmamış DTT5 sentezi. 

DTT6’ nın sentezi ilk olarak 1958’de yapılmış gözükmesine rağmen, herhangi bir 

spektroskopik veri gösterilmemiştir. Dilityumlanmış tiyofenin (31) disülfitle (32) 

reaksiyonu sonucu disübstitüe tiyofen elde edilmiş (33), bu ürün de polifosforik asit 

ile halkalaşma reaksiyonu vererek DTT6 elde edilmiştir (Şekil 2.17).    
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Şekil 2.17 : Sübstitüe olmamış DTT6 sentezi. 

1971’den sonra DTT6 sentezleri için yeni yollar geliştirilmiştir. Bu sentezlerde 

spektroskopik data da mevcuttur. Örnekleri Şekil 2.18’de gösterilmektedir [39]. 

S
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S

S

S

Br Br
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Me3SnSnMe3
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33

33

33

DTT6

DTT6
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Şekil 2.18 : Diğer sübstitüe olmamış DTT6 sentezlerine örnekler. 

DTT homopolimerleri, monomerlerin kimyasal ya da elektrokimyasal 

oksidasyonuyla ya da fotokimyasal polimerizasyon yöntemiyle elde edilebilirler 

[45,46]. Konjugasyon bölündüğü için, tekrar birimlerinde 2,3-b bağlanması yapanlar 

dışında p(DTT)’lerde elektron delokalizasyonu tiyofenle karşılaştırıldığında daha 

fazladır. Bu sebeple polimerlerin poli(tiyofen)’ den daha düşük bant aralığına sahip 

olmaları beklenir (yaklaşık 2eV). Đzomerlerin içinde sadece ditiyeno[3,2-b;2’,3’-

d]tiyofen’in yapısı lineer, çapraz bağlanma olmayan, sürekli konjugasyona sahip 

polimer eldesini sağlar. Poli(ditiyeno[3,2-b;2’,3’-d]tiyofen) doplanmış halde siyahtır 

ve yüksek yük depolama kapasitesine sahiptir [47]. Nötral poli(ditiyeno[3,2-b;2’,3’-

d]tiyofen)’ in optik bant aralığı 1.8eV ile DTT1-4 arasında en yüksektir [48,49]. 

Geriye kalanlar 1.1-1.2 eV aralığındadır. Poli(tiyeno[3,4-b]tiyofen) ve 

poli(tiyeno[3,2-b]tiyofen) bant aralıkları arasındaki uyumsuzluğun benzeri burada da 

görülmektedir. Her iki polimer grubunu karşılaştırılınca (p(TT) ve p(DTT)) polimer 

zincirinin poli(tiyeno[3,2-b]tiyofen)’ de iki birleşik halkalı birimden, p(DTT1)’de üç 

birleşik halkalı birimden büyüdüğü anlaşılmaktadır. Bu demek oluyor ki, 
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poli(tiyeno[3,2-b]tiyofen)’de ve poli(DTT1)’de, daha yüksek enerjili quinoidal hale 

geçişte, aromatik rezonans kararlılık enerjisinde önemli bir kesinti olmaktadır. Bu da 

bant aralıkları arasındaki fark için uygun bir açıklama olarak görülmektedir. 

Poli(DTT)’ lerde absorbsiyon bantları oldukça kuyruklanmaktadır. Özellikle 

poli(DTT1)’de aralık 500 nm kadardır. Absorpsiyon maksimumu ve dalgaboyu 

bandının başlangıcı arasındaki farkın bu kadar büyük oluşu genellikle 

konformasyonların varlığına işaret eder [50]. Fakat poli(DTT2) ve poli(DTT4) için 

bu durum büyük ihtimalle çapraz bağlı yapıların varlığı sebebiyle meydana 

gelmektedir. Bu grup içinde en yüksek absorbsiyon maksimumu poli(DTT4)’ tedir. 

Zaten en yüksek π-elektron delokalizasyonuna sahip olması beklenen yapı da 

p(DTT4)’ tür. 

Poli(DTT2)’ nin yalnızca iki uygun tiyofen halkasından polimerleşebileceği ve 

düzlemsel bir polimer oluşturacağı düşünülmüştür. Tekrarlanan grup, ikinci 

tiyofenden çapraz bağlanma yaparsa sterik sebepler dolayısıyla, polimer kıvrılır. 

Reaktif α-pozisyonları alkillenerek DTT2 nin polimerleşmesi incelenmiştir [51]. 

Elde edilen bant aralığı değerlerinden (0.7 ve 0.9 eV) elektropolimerleşmede bir 

miktar çapraz bağlanma da olduğu düşünülmektedir.  

DTT1 daha geniş bant aralığına sahip olmasına rağmen, özellikleri en çok incelenen 

izomerdir. Bunun sebebi büyük miktarlı ve yüksek verimli sentezinin 

yapılabilmesidir. Bu grubun dikkat çekici bir diğer özelliği de katı hal 

istiflenmesinde sıralamada tiyofen – tiyeno[3,2-b]tiyofen – DTT1 şeklinde önde 

gelmesidir [31]. Yük taşınması açısından bakıldığında -tiyofen ve tiyeno[3,2-

b]tiyofen ile karşılaştırıldığında- materyallerin DTT1 ile birleştirilmesinde herhangi 

bir sakınca yoktur.  

DTT1’deki lineer π-iskeletininin genişletilmesi için 2- ve 6- pozisyonlarından fenil, 

fluoren, tiyofen ve bitiyofen grupları takılarak incelemeler yapılmıştır [52-54]. Elde 

edilen “hole mobility” (boşluk değişkenliği) değerleri oldukça memnun edici 

değerlerdedir.  

DTT1, donör-akseptör modeliyle kurulmuş yapılarda kullanılarak, bu yapıların 

elektronik ve optoelektronik özellikleri incelenmiştir [55-58]. Tiyenil S,S-dioksit 

grubunun dahil edilmesi, oligotiyofenlere daha kolay indirgenebilme özelliği 

kazandırmaktadır [59]. Bu materyaller katı halde kuvvetli fotolüminesans özellik 
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gösterirken, çözeltide bu özellik zayıflamaktadır [60]. DTT1’ in hidrojen peroksitle 

asetik asitteki reaksiyonundan S,S-dioksit bileşiği elde edilir. Bu molekülde merkez 

S atomu seçici olarak oksitlenebilmektedir.  

 

Tiyofen temelli dioksit birimi (34) içeren kopolimerler, okside olmamış analoglarına 

göre daha düşük bant aralığına sahiptir. Bunun sebebi akseptör birimi tarafından 

elektron ilgisinin arttırılmış olmasıdır. Bu özellik organik fotovoltaiklerde 

kullanılabilir [61,62]. Bu tür materyaller organik güneş pillerinde, OFET ve 

OPV’lerde  test edilip, çok iyi cihaz karakteristikleri göstermişlerdir [63].  

2.1.5 Ditiyenopiroller 

Zanirato ve diğ. 1983’te DTP sentezini yayınlamışlardır (Şekil 2.19) [64]. Daha 

sonra Zotti ve diğ. bu çalışmayı genişleterek istenen N-alkillenmesini yapabilecek 

halde getirmişlerdir. N-fonksiyonlanmış DTP’ ler 3-bromotiyofen başlayarak Şekil 

2.20’ de gösterildiği gibi sentezlenebilmektedir. Primer aminin seçimine bağlı olarak  

değişik gruplarla fonksiyonlanması kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca verimi üç kat 

arttırıp, reaksiyon basamak sayısını da azaltmışlardır. Üstelik, eski metotta kullanılan 

2,3-dibromotiyofen, yeni metodun başlangıç maddesi olan 3-bromotiyofenden çok 

daha pahalı bir kimyasaldır. 

DTP türevlerinin de TT ve DTT gibi düşük oksidasyon potansiyeline sahip oldukları 

görülmüştür. Molekülde pirol yapısının oksidasyon potansiyelini düşürme gibi bir 

katkısı olurken tiyofen yapısının da konjugasyonu arttırmaya katkısı olduğu 

belirtilmektedir [65]. Bu özellikleri sayesinde konjuge polimerik sistemlerde yapı 

taşı olarak kullanılabilmektedirler. Örneğin düşük bant aralıklı (1.48 eV) polimer 35 

ditiyeno[3,2-b;2’,3’-d]pirol ve ditiyeno[3,4-c]pirol-4,6-dion’dan Pd katalizli Stille 

kenetlenme reaksiyonu ile elde edilmiştir. Kopolimerin HOMO ve LUMO enerji 

seviyeleri CV ile 5.11 ve 3.63 eV olarak bulunmuştur [66]. 

DTP ünitelerinin oligotiyofen yapıları ile birleştirilmesi sonucu ana iskeletin 

düzlemselliği bozulmadan çözünürlüğün arttırılması sağlanmıştır. Çünkü DTP’ deki 

azota bağlı uzun zincirler herhangi bir sterik engel oluşturmamaktadır [67]. 
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Şekil 2.19 : N-fonksiyonlu DTP sentezi için eski yöntem. 

 

Şekil 2.20 : N-fonksiyonlu DTP sentezi için yeni yöntem. 

 

2.1.6 Tiyenotiyofenlerin uygulama alanları 

Daha önceleri, tiyenotiyofen türevlerinin kullanım alanları polimetin boyalarının 

hazırlanması, geçiş metal kompleksleri, antidepresan ve antitümör ajanı olarak 

kullanımları ile sınırlıydı. Son yıllarda ise yapılan yeni sentezler sayesinde biyolojik 

aktivitesinin geliştirilmesi dışında, optik, elektriksel ve kompleksleşme özelliklerinde 

de yeni bulgular elde edilip, modern teknolojide kullanılabilir hale gelmiştir [68]. 

2.1.6.1 Biyolojik aktivitesi 

Birçok tiyofen içeren bileşiğin biyolojik aktivite göstermesi sebebiyle, bu 

heterosiklik yapıların yapı-aktivite ilişkisi dikkatleri çekmiştir. Örneğin 5-süstitüe 
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tiyeno[2,3-b] ve [3,2-b]tiyofen-2-sülfonamidler sentezlenmiş ve glokom ilacı olarak 

önerilmişlerdir [69-71]. 

Tiyeno[2,3-b]tiyofen temelli HIV proteaz intibitörleri sentezlenip test edilmiştir. 

Düşük konsantrasyonlarda bu inhibitörlerin HIV virüsüne karşı etkili oldukları 

görülmüştür. Bazılarının, hayvanlarda peroral uygulama sonucu tatmin edici plazma 

seviyesi sağladıkları görülmüştür [72].  

Tiyeno[3,2-b]tiyofen sübstitüenti içeren pirimidin nükleozidlerinin (36) HIV ve 

hepatit B tedavisinde umut vaadedici olduklarına dair alınmış bir patent mevcuttur 

[68].  

 

Bunların dışında antibakteriyel özellik gösteren, merkez sinir sistemi bozuklukları, 

hafıza ve öğrenme zorlukları, cerebrovasküler demantia (beyin damarları ile ilişkili 

(yetmezliğe bağlı) unutkanlık/bunama), senile demantia (yaşlanmaya bağlı 

unutkanlık/bunama) tedavisinde yararlı olan türevleri mevcuttur. Tiyeno[2,3-

b]tiyenil içeren karboksilik asitler (37) ağrı kesici, pıhtılaşma ve iltihaplanma 

inhibitörü olarak kullanılmıştır.  

Siklooksijenaz, liopoksijenaz, sistein proteaz ve ürokinaz inhibitörü olarak kullanılan 

tiyenotiyofen türevleri mevcuttur [68]. 

2.1.6.2 Boyalarda kullanımı 

Tiyenotiyofen türevlerinin boyama materyallerinde kullanımına ilişkin az da olsa 

bazı bilgiler literatürde bulunmaktadır. Örneğin, aminotiyenotiyofen türevlerinin 

diazotlanması sonucu polyester ya da sentetik liflerin boyanmasında kullanılan 

disperse azo boyaları elde edilmiştir. Ayrıca tiyeno[3,2-b]tiyenilidenbis 

(benzokinon)’un optik kayıt cihazlarına boya olarak kullanımına ilişkin alınmış bir 

patent  mevcuttur [68]. 
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2.1.6.3 Elektronik ve diğer uygulama alanları 

Kükürt içeren birleşik halkalı konjuge sistemler organik iletken, manyetik ve 

fotosensitiv reseptör yapımında, optoelektroniklerde kullanılmaktadır. Bu bileşikler 

genellikle yük transfer kompleksleridir.  

Đzomerik tiyenotiyofenler ve bunların türevleri yeni yük transfer kompleksleri ve 

metal iyonları ile koordine olan ligantların geliştirilmesi için elektron donör ve 

akseptörü olarak ilgi çekmektedir. 

Sübstitüent olarak iki 9-hidroksifluoren-9-il grup içeren tiyeno[2,3-b]tiyofen ve [3,2-

b]tiyofen, 1,2,4,5-tetrasiyanobenzen (TCNB) ile katı halde floresans gösteren 

kompleks oluşturur [73,74]. Benzo[b]tiyeno[3,2-b]tiyofen birçok organik akseptörle 

yük-transfer komplekseri oluşturmaktadır [75]. 

2,5-bis(disiyanometilen)-2,5-dihidrotiyeno[3,2-b]tiyofen ve -2,6-dihidrotiyeno[3,2-

b:2’,3’-d]tiyofenler (38 ve 39) elektron akseptörleri olarak bildirilmiş ve oluşan yük-

transfer kompleksleri çok yüksek iletkenlik göstermişlerdir [76]. 

 

Tiyeno ve ditiyenotiyofenlerin yakın zamanda keşfedilmiş fiziksel ve kimyasal 

özellikleri, bu birleşik halkalı heteroaromatik bileşikleri, lineer olmayan optik 

materyallerin dizaynında kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin 2-(1,3-

ditian-2-ylidenmetil)-5-(trisiyanovinil)tiyeno[3,2-b]tiyofen lineer olmayan optik 

polimerlerin hazırlanmasında kullanılmıştır [68]. 

Akseptör olarak TCNQ grubu taşıyan tiyenotiyofen içeren kromoforlar, analogları 

olan kromoforlar kadar termal kararlılığa sahiptirler ancak daha büyük ikinci derece 

lineer olmayan optik özelliğe sahiptirler [77].  

Yakın geçmişte tiyenotiyofenlerin fotokimyasal ve kimyasal yöntemlerle 

polimerleştirilmesi hızla artmıştır. Bu bileşikler kendine has özellikler gösteren 

konjuge polimerler oluşturmaktadırlar.  
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Optik kromoforlar ile tiyeno ve ditiyenotiyofenlerin kopolimerizasyonu çalışmaları 

iletken polimerlerin sentezi için önem taşımaktadır. Özellikle dikkat çeken 

poli(tiyeno[3,4-b]tiyofen)’ ler kararlı iletken polimerlerdir. Tiyeno[3,4-b]tiyofenin ve 

türevlerinin elektropolimerizasyonuyla elde edilmişlerdir ve elektrokromik cihazlar 

için umut vaadedicidirler. Tiyenotiyofenlerden elde edimiş iletken polimerler genel 

olarak OLED, FET, güneş pili ve ECD yapısında kullanıma elverişlidirler. 

2.2 Đletken Polimerler 

1977’de Heeger, MacDiarmid ve Shirakawa poliasetilenin (PA) iyot ile doplanması 

sonucu polimerin metalik özellik kazandığı ve iletkenliğinin 10 kat arttığını 

keşfettiler[78]. Bu başarı sonrasında dünya çapında araştırmalar başladı. PA ile 

benzer iletkenlik özelliği gösteren polimerler bulundu. Bunlar arasın polifenilen (PP), 

polifenilenvinilen, polipirol (PPy), politiyofen (PTh) ve polianilin (PANI) önemli yer 

tutmaktadır. Günümüzde, kimyasal ya da elektrokimyasal tekniklerle iletken polimer 

oluşturan çok sayıda monomer bilinmektedir (Şekil 2.21) [79]. 

Heeger, MacDiarmid ve Shirakawa 2000 yılında bu çığır açan buluşları nedeniyle 

Nobel Ödülü’nü kazandılar. Bu sebeple de, yeni uyarlamalar yaparak ışık saçan 

materyallerin sentezlenmesi yönünde çalışmalar dünya çapında hızlı bir artış 

yakalamıştır. 

Elektrokimya, iletken polimerlerin incelenmesi yönünde en yararlı alanlardan biridir. 

Đletken polimerlerin eldesinde monomerin anodik oksidasyonu yöntemi genellikle 

kullanılmaktadır. Đlk olarak polimerlerin elektrod yüzeyine kaplanması prosesi 

gelmektedir. Bu aşama çekirdeklenme ve büyümeyi içerir [80]. Đkinci aşama 

sonuçların doğru şekilde analiz edilmesidir. Bunu için elektropolimerizasyon 

mekanizmasının iyi biliniyor olması gereklidir [81,82]. Üçüncü olarak da 

elektropolimerizasyonla elde edilen mekanik, elektriksel ve optik parametrelerin 

optimizasyonu gerekmektedir. 

Araştırmada ana konu yükleme esnasında meydana gelen elektrokimyasal 

reaksiyonun analizidir. Bu sürece aynı samanda ‘doplama aşaması’ denmektedir. 

Araştırmanın ilk aşamalarında bile bu prosesin yarıiletkenlerin klasik doplanması ile 

karşılaştırılamayacağı bilinmekteydi. Daha ziyade, p-doplamada yükseltgenmeye 
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veya n-doplamada indirenmeye tekabül etmektedir. Dolayısıyla doplama, bir redoks 

reaksiyonuna benzemektedir. 

 

Şekil 2.21 : Đletken polimerlerin yapıtaşlarına örnekler. 

Bütün iletken polimerlerin temel özelliği, zincir halinde dizili elektroaktif monomer 

üniteleri aradında konjugasyon olmasıdır. Monomerler bir π-elektron sistemi 

aracılığıyla etkileşmektedir. Redoks polimerleri de elektroaktif gruplar içerdikleri 

halde, polimer ana iskeleti konjuge değildir ve izole redoks çiftleri arasındaki 

etkileşim zayıftır. Netice olarak, redoks polimerleri iletken değildir [79]. 

2.2.1 Elektrokimyasal polimerleşmenin mekanizması 

Đletken polimerlerin elektropolimerizasyonu  diğer polimerizasyon reaksiyonlarından 

farklıdır. Normal Elektrokimyasal yolla uyarılmış polimerizasyon reaksiyonunda 

elektrod katalitik olarak zincir büyümesini tetikler, dolayısıyla süreç bir miktar 

elektrik gerektirir [83]. Aksine, iletken polimerin reaksiyon gidişatına katılmasına 
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öncülük eden anodik oksidasyonda her kenetlenme adımı iki tür tarafından aktive 

edilmelidir. Bu sürecin elektrokimyasal stokiyometrisi 2.07-2.6 farad/mol reaktif 

monomerdir. Film oluşumu için ise sadece 2 farad/mol yeterlidir. Bu 2 

elektron/molekül demektir ve ek yükler polimer film için kısmı geri dönüşümlü 

oksidasyon (doplama) sağlar.  

Monomerik oksidasyon için gerekli potansiyel her zaman mevcut polimerin 

yüklenme potansiyelinden büyük olduğundan, film oluşumu ve filmin oksidasyonu 

eş zamanlı gerçekleşir.  

Bu stokiyometriyi hesaba katarak, HMH şeklinde verilmiş uygun bir monomerin 

(örneğin pirol) polimerizasyon reaksiyonu denklemi aşağıdaki gibidir: 

�� + 2���� → �����	���	
��	 +	�2� + 2���	 	+ �2� + 2 + ����  (2.1) 

Polimerizasyon reaksiyonu için (2n+2) elektron kullanılırken, polimer filmin 

yüklenmesi için ek olarak nx elektron gerekmektedir. Burada x doplama seviyesini 

göstermektedir. Genellikle x değeri 0.25-0.4 aralığındadır. Bu demek oluyor ki, 

filmdeki her 3 ya da 4 monomerik alt birimden biri yüklenmiştir.  

Elektropolimerizasyon mekanizması halen tam olarak bilinmemekle birlikte kesin 

olan bir şey vardır ki o da en ilk basamakta nötral monomer radikal katyona 

yükseltgenmektedir. Uygun solven-elektrolit sistemi ile ulaşılabilir bir oksidasyon 

potansiyeli olmalıdır ve elektrolit çözeltisindeki aynı türlerle nükleofillerden daha 

hızlı reaksiyona girebilmelidir. Dolayısıyla, genel bir kural olarak, başlangıç 

monomerinin oksidasyon potansiyeli arttıkça kusuru olmayan polimerizasyon elde 

etmek daha zor olmaktadır (Örneğin pirol < tiyofen < benzen). 

Elektropolimerizasyonda genellikle kullanılan solvent nükleofilliği HF < CF3COOH 

< SO2 < CH3NO2 < CH2Cl2 < PC < CH3CN < H2O sırasıyla artmaktadır. Sadece pirol 

ve EDOT gibi düşük oksidasyon potansiyeli olan monomerler suda 

polimerleşebilirler[84]. Tiyofende bile çok az su miktarı büyümekte olan oligomer 

zincirine nükleofilik katılma için yeterlidir[85]. 

Đletken polimerlerin oluşumu için ilk mekanistik açıklama Diaz yarafından 1981’ de 

yapılmıştır [81]. Aromatik bileşiklerdeki radikal katyonların kenetlenme 

reaksiyonlarından örnek alarak, pirolün polimerleşmesinde, monomerin elektrotta 

oksitlenmesi sonrası α-pozisyonundan dimerleştiğini ve 2 kere yüklenmiş 

dihidrodimerden proton eliminasyonu sonucu dimerik nötral türlerin oluştuğunu öne 
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sürmüştür. Sahip olunan deneysel koşullarda, oluşan dimer konjugasyon nedeniyle 

monomerden daha kolay oksitlendiği için hızlı şekilde katyona yükseltgenir. Zincir 

büyümesi, monomerik pirolün yeni katyonlarının zaten yüklü olan oligomere 

katılması sonucu olmaktadır. Bunu takiben başka bir proton eliminasyonu ve 

büyümüş oligomerik yapının katyona yükseltgenmesi gerçekleşir (Şekil 2.22) . 

 

Şekil 2.22 : Đletken polimerlerin klasik oluşum mekanizması. 

Oligomer yaklaşımı adı altında yapılan yeni çalışmalar göstermiştir ki bu mekanistik 

bakış açısı oldukça basit kalmaktadır. Büyüyen zincirle monomerik katyon arsındaki 

kenetlenme reaksiyonunun hız sabiti büyüme aşamasında değişmemelidir. Ancak, 

bütün deneysel veriler göstermektedir ki monomerik katyonların hız sabitleri 

yüksektir ama uzayan zincirle monomerik katyonun reaksiyonlarında bu hız 

düşmektedir. Bu durum zincir büyüme prosesini elimine etmektedir. Dimer 

oluşumundan sonra bunu takiben gerçekleşen dimerleşme adımları dört ila sekiz 

üniteli çözülebilir oligomerlerin oluşumunu sağlamaktadır [86,87]. Tüm bu 

reaksiyonlar çözeltide gerçekleşirken zaman zaman elektrot üzerine çökelme de az 

miktarda görülebilir. Sonrasında, çekirdekleşme reaksiyonlarının tetiklediği 

tortulaşma (depozisyon) ve büyüme süreci başlar. Başlangıç monomerinin derişimi, 

sıcaklık ve oluşum potansiyeli gibi elektrokimyasal parametrelerin bu proseste etkisi 

büyüktür. Özellikle yüksek monomer konsantrasyonlarında kısa zincir 

uzunluklarında bile tortulaşma görülmektedir.  

Zincir düzeninde konjuge oligomerlerde reaktiflik zincir uzadıkça azalmaktadır [88]. 

Sübstitüe olmamış tiyofenlerde monomerik tiyofenin radikal katyonu 109M-1s-1’den 

daha büyük hızla dimerleşirken, oligomer katyon radikallerinin yaşam süresi zincir 

uzunluğuyla artmaktadır [89].  
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Zincir benzeri konjuge oligomerlerde, zincir uzunluğu arttıkça dimerleşme ve orijinal 

monomerle kenetlenme hız sabitleri azalmaktadır. Ek olarak, tüm bu ikinci 

dereceden reaksiyonların hızları reaktif türlerin konsantrasyonlarının bir 

fonksiyonudur. Bu sebeple, başlangıç türü olarak çok derişik olan monomerik reaktif 

bir radikal katyon, daha büyük oligomerik radikal katyonlarındansa küçük olan 

monomerik radikal katyonları ile kenetlenmeyi tercih etmektedir. (Şekil 2.23) 

Donör substitüe tiyofenlerin ve pirollerin elektropolimerizasyon mekanizması, 

başlangıç radikal katyonunun başarılı bir şekilde kenetlenmesiyle zincir büyümesi 

aşamasını içermemektedir. Tam tersine çözeltide oligomerleşme, ard arda gelen 

dimerleşme basamaklarından meydana gelerek, dimerden tetramer daha sonra da 

oktamer oluşumu şeklinde ilerler. Hipotetik bir zincir büyüme reaksiyonunda, çok 

yüksek reaktiviteye sahip olan 3-pozisyonundan donör sübstitüe tiyofen ya da pirol 

radikal katyonunun neredeyse kusursuz bir polimer zinciri oluşumunu tetiklemesi 

gerekirken, bu hiçbir zaman gözlenememiştir [79]. 

Proton eliminasyonunun önemi uzun süre gözden kaçırıldı. Bunun her zaman, 

yeniden aromatiklik sağlama isteği sebebiyle hızlı bir reaksiyon olduğu ve 

elektropolimerleşmede hız belirleyen basamağın, katyonik türler arasındaki 

kenetlenme reaksiyonu ile ilintili olduğu varsayıldı. Yeni buluşlar gösterdi ki, 

dimerik kenetlenme araürünlerinden proton eliminasyonunun hızı o kadar hızlı 

şekilde azalmaktadır ki bir konjuge zincir segmetindeki dörtten fazla üniteli yüklü σ-

dimerleri yüklü halde kararlı olmaktadırlar. Bu gibi türlerden proton eliminasyonu 

ancak σ-araürünlerinin daha yüksek yükleme seviyesine oksitlenmesi ile 

olabilmektedir. Bu da sistemin reaktifliğini arttırmaktadır. Bu yüzden, elektrot 

potansiyeli, oktatiyofen trikatyonunun oksidasyon potansiyeline ulaşmadıkça tiyofen 

oktamerinin yüklü σ-dimeri deprotonasyona gitmez [90]. Bu etkinin sebebi, zincir 

uzunluğu ve oligomerdeki elektron verici grup sayısı arttıkça proton içeren kenetli σ-

araürünlerinin asitliğinin azalmasıdır. Oluşan araürünlerden proton eliminasyonu 

olmayınca, oligomerik zincirler monomerik ünitelerle kenetlenme yoluyla 

büyüyememektedirler.  

Başarılı oligomerleşme ve polimerleşmenin sağlanabilmesi için çözeltiye yeterli 

kuvvette bir baz eklenmesi σ-araürünlerinden proton eliminasyonunu sağlamaktadır. 

Örneğin pirol asetonitrilde  baz olarak %1 oranında su varlığında 

polimerleştirilebilmektedir [80,91]. Sterik engelli bir baz olan 2,6-di-tert-bütilpiridin 
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de aynı işlem için kullanılmıştır. Ancak baz konsantrasyonunun düşük tutulması 

gerekmektedir. Aksi halde monomerik radikal katyondan da  proton koparılması 

sonucu nötral radikaller oluşabilmektedir [92].  

 

Şekil 2.23 : Oligomer yaklaşımına göre çözeltide dimerleşme basamakları. 

Oligomerlerin (polimerlerin) elektrot yüzeyinde tortulaşmasına heterojen faz 

transferi denmektedir. Elektropolimerizasyonla ilgili birçok veri bulunmasna rağmen 

bu aşama ile ilgili yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.  
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1990 yılında ilk defa, altılı fenilen katmanlarının katı hal voltametrik ölçümleri, 

materyalin p-doplama ile elektrot üzerinde katı halde polimerleştirilebildiğini  

göstermiştir [93]. Altılı fenilen düşük oksidasyon potansiyellerinde dimerleşmekte, 

yüksek oksidasyon potansiyellerinde ise uzun zincirler oluşmakta ve çapraz 

bağlanma gittikçe baskın hale gelmektedir [94].   

2.2.2 Đletken polimerlerin fotofiziği 

Đletken polimerler quasi-birboyutlu yarı iletkenler olarak adlandırılabilirler. Bant 

aralıkları genellikle doplanmamış materyalde görünür bölge yada yakın infrared 

absorbsiyon kesiti (absorbtion edge) ile elde edilir. Kuvvetli kristal yapılı olan 

polidiasetilen dışında, ikinci önemli özellikleri ise düzensizliktir. Zincirler oldukça 

uzun olsa da konjugasyon, kıvrılmalar, eğilmeler, yabancı atomlar veya çapraz 

bağlanmalar gibi kusurlarla kesintiye uğramaktadır. Örneğin, poli(fenilenvinilen) 

(PPV)’ de ortalama konjugasyon boyu 6 ila 8 monomer arasındadır. Polimeri değişik 

uzunluklarda lineer moleküllerin (oligomerlerin) bir birleşimi olarak düşünmek daha 

doğrudur.  

2.2.2.1 Işıkla uyarılma 

Bir polimer örneği, absorbsiyon kesitini aşan bir ışıkla aydınlatıldığında çeşitli 

varlıkların ve parçacıkların uyarılması sağlanır. Absorbsiyon kesitini aşan bir foton 

absorplandığında, bir elektron iletkenlik bandına yükselirken, valens bandında bir 

boşluk (hole) bırakır. Bu elektron için muhtemel olasılıklar aşağıda tanımlanmıştır. 

Polaronlar 

Bir polaronun oluşması, elektronun ve boşluğun birbirleriyle etkileşime girerek bir 

ekziton oluşturmasına engel olacak kadar ayrılmış olmalarını gerektirmektedir. Bu 

olay elektron ve boşluğun, femtosaniye süresinde oluşup değişik zincirler üzerinde 

ayrılmaları ile meydana gelmektedir. Buna alternatif olarak,  elektron ya da boşluk, 

femtosaniye sürede, daha düşük enerji seviyesindeki bir safsızlık tarafından ele 

geçirilebilir. Çok çalışılmış bir örnek olarak, güçlü bir elektron akseptörü olan C60 

polimere eklenmiştir. Zincirde izole bir elektron veya boşluk olduğunda, yaklaşık 

100 fs sürede zincir rahatlamak ya da deforme olmak yönünde ilerler. Böylelikle 

taşıyıcının enerjisini azaltacaktır [95]. Yük ve sonuç deformasyonu polaronu 

oluşturur ve işaretine göre P+ ya da P- şeklinde gösterilir. Polaronlar benzer şekilde 
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tüm iletken polimerlerde oluşmaktadır. Ancak, çok yüksek elektrik alanlarında 

polaronlar meydana gelmez. 

Polaronlar bant aralığının merkezinde simetrik olarak iki enerji seviyesi sağlarlar 

(Şekil 2.24). Polaron seviyelerinin iletkenlik bandına ve valens bandına göre 

konumları zincir uzunluğuna bağlıdır. Deformasyon hattından büyük konjugasyon 

uzunluğunun sınırında, poliasetilen ve PPV için en yakın bant sınırına göre seviyeler 

0.15 eV ve 0.2 eV olarak hesaplanmıştır. Daha düşük konjugasyonlar için daha 

uzaktadırlar. 

 

Şekil 2.24 : Polaron (a) ve bipolaronların (b) izinli geçişleri[95].  

Seviyeler arasındaki muhtemel geçişleri belirleyen seçimlilik kuralının, iletken 

polimerlerin ve onlarla alakalı oligomerlerin inversiyon simetrisine sahip olduklarını 

hesaba katması gerekir. (Đnversiyon simetrisi yan grupların simetriyi bozdukları 

durumda bile etkilidir.) Bu simetri, elektronik seviyelerin tek veya çift paritelere 

sahip olmaları ile sonuçlanır. Kısa olarak sırasıyla Ag ve Bu (gerade ve ungerade) 

şeklinde gösterilirler. Oligmerlerde tek ve çift paritelerin seviyesi artan enerji ile 

birlikte değişir. Optik bir dipolün geçişinde parite değişikliği iki ya da üç muhtemel 

geçişe izin vermektedir. (Şekil 2.24a) Dipol seçim kuralına polimerlerde de uyulduğu 

doğrulanmıştır [96]. 

Singlet egzitonlar 

Işık tarafından oluşturulan bir elektron-boşluk çiftine olabileceklerden bir tanesi de 

bu ikisinin egziton oluşturmasıdır. Örneğin, birbirlerine elektrostatik etkileşimle  

bağlı olarak aynı zincir üzerinde kalabilirler. Bu egzitonlar singlettir, çünkü elektron 

ve boşluk zıt spinli olarak oluşturulmuştur. Çoklu sayıda valens ve iletkenlik bantları 

bulunduğundan, birden fazla tipte singlet egziton oluşturulabilir. Değişik uzunluktaki 
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PPV oligomerlerinin emisyonları karşılaştırıldığında en düşük enerjili egzitonun 6 

monomer boyunca uzanabildiği (yaklaşık 4nm) görülmüştür [97]. PDA’daki 

egzitonların da benzer şekilde uzanabildiği saptanmıştır [98]. 

Egziton bağlanma enerjisi 

Bir ışık saçan diotta (LED), katoda gönderilmiş elektronlar P-  durumuna geçerken, 

anotta oluşturulan boşluklar P+ durumuna geçerler. Bir elektrik alanı bu ikisini 

birbirlerine doğru iter. P+ ve P- karşılaştıklarında bir egziton oluşturabilirler. Bu 

şekilde oluşturulan egziton ile foto-oluşturulmuş egziton aynı özlelliklere sahiptir. 

LED’ den yapılan emisyon, fotolüminesansta görülenin aynısıdır. Benzer şekilde, bir 

iletken polimerdeki egziton disosiye olduğunda bir polaron çifti meydana gelir.  

Egziton bağlanma enerjisi, egzitonu bir çift farklı polarona ayırmak için gerekli 

enerji olarak tanımlanabilir. 

Uyarılmış alanların simetrisi ve fluoresans 

Bir egziton oluşumunu sağlaması gereken en düşük enerjili geçiş simetri dolayısıyla 

yasaklanabilir. Temel hal Ag paritesindeki bir singlet olduğundan, eğer en düşük 

singlet uyarılmış hal Bu yerine Ag olsaydı, egzitonlar sadece Bu seviyesine geçişle 

oluşurdu. Bunun pratikte önemi vardır. Çünkü kuvvetli fluoresans yalnızca en düşük 

enerjili singletin dipol-izinli olması durumunda gerçekleşir [99]. PPV ve PDA’ da 

kuvvetli fluoresans görülmesi en düşük uyarılmış hallerinin Bu olduğunu 

göstermektedir. Diğer taraftan (CH)x ‘de zayıf fluoresans görülmektedir. Bu durum, 

kuvvetli elektron-elektron etkileşiminin en düşük Ag seviyesinin en düşük Bu 

seviyesinin altında yer almasına neden olması ile bağdaştırılmıştır [100]. Bazı Bu 

egzitonları Ag uyarılmış haline relaks olabilirler ve kafes titreşimlerinin simetriyi 

kısmen bozması sebebiyle buradan temel hale geçişi yasaklayan seçimlilik kuralı da 

ihlal edilebilir. 

Biegzitonlar 

Biegzitonların, π-konjuge polimerlerde, belli bir konjugasyon segmentinde bir 

egzitona yakın ikinci bir egzitonun uyarılmasıyla meydana gelen kararlı bir uyarılma  

olduğu düşünülmektedir [101]. PPV oligomerleri incelendiğinde seyreltik çözeltide 

ve filmde biegzitonlar gözlenmiştir. Ancak film yapısında ps altındaki zaman 

skalasında kararsız oldukları ve zincirle arası türler oluşturdukları gözlenmiştir [102].  
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Triplet egzitonlar 

Bant aralığı üstündeki enerjide ışığa mağruz kalarak oluşturulan egzitonlar singlet 

olsa da bazı prosesler bunları triplete çevirebilmektedirler. Tripletler genellikle 

singletlerden daha kuvvetli bağlanırlar ve daha uzun yaşam süreleri vardır.  

Bipolaronlar 

Bipolaronlar bir konjugasyon boyunca, zıt spinli benzer yüklerin bağlanmasından 

oluşur. Bipolaron bant aralığında iki seviyeyi meşgul eder (Şekil 2.24). 

Bipolaronların doplanmış dejenere olmayan temel hal polimerlerinde bulunduğu 

kabul edilmiştir. Bunun kanıtı olarak da, doplanmanın iletkenliği arttırırken, 

manyetik hassaslığı çok az değiştirmesi gösterilmektedir. 

Egzimer 

Bir molekülün uyarılmış hali ile uyarılmamış hali arasında oluşan komplekse 

egzimer denmektedir. Egzimerin kararlılığı iki molekülün π-orbitallerinin 

örtüşmesinden kaynaklanmaktadır. Moleküller etkileşime girecek kadar yakındırlar, 

ancak temel hallerinden yeni bir molekül oluşturamayacak mesafede durmaktadırlar. 

Đdeal uzaklık 0.3 – 0.4 nm kadardır. Bu açıdan bakıldığında iletken polimerler 

egzimer oluşturmak için uygun adaylardır. Çünkü, en az bir zincirler arası uzaklığı 

bu aralıktadır. Π-orbitallerinin iyi etkileşebilmeleri için zincirler, en azından birkaç 

molekül boyunca paralel olmalıdır.  

Egzimerlerin önemli bir özelliği, emisyonlarının izole molekülün emisyonundan 

daha düşük frekansa sahip olmasıdır. Bunun sebebi, egzimer halin daha düşük 

enerjili olması ve son halde, her iki molekülün temel hallerindeyken birbirlerinin 

itmeleridir. Aynı özellik agregatlarda da görülmektedir. Egzimer halin elektronik 

dalga fonksiyonunun simetrisi temel hale radiatif  geçişi yasakladığından, egzimer 

emisyonu uzun süreli olmaktadır. 

Agregatlar 

Agregatlarda, egzimerlerden farklı olarak elektronik dalga fonksiyonları uyarılmış 

halde olduğu kadar temel halde de  iki ya da daha fazla zincir boyunca delokalize 

olmuştur. Bu sebeple agregatlar ek bir absopsiyon sağlarlar. Bu absorpsiyon 

çözülmüş polimerin absorpsiyonu ile karşılaştırarak saptanabilir. 
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Polaron çiftleri 

Prensipte, gerekli uzunluğa ulaşmamış zincir parçaları, egzimerler kadar simetrik 

olmayan zincirler arası uyarılmaya sebep olur. Buna örnek olarak, birbirlerine paralel 

olmayan komşu zincirler üzerindeki elektron ve boşluk arasındaki durum verilebilir. 

Her yük karakteristik zincir deformasyonuna sebep olacağından, bu uyarılmaya 

polaron çifti denir ve bu çift Coulomb çekimi ile birbirlerine bağlıdır. Bu uyarılmaya 

yük-transfer egzitonu ya da indirek egziton da denmektedir [103].  

2.2.3 Đletken polimerlerin elektrokimyası 

Elektrokimyasal polimerleşmede polimer büyümesi döngüsel voltametri (CV) ile 

gözlemlenebilmektedir. Bunun için monomerin oksidasyon potansiyelinin üstüne ve 

polimerin indirgenme potansiyelinin altına doğru tarama yapılır. Elektronik olarak 

iletken polimerler aynı zamanda potansiyostatik yolla potansiyel basamakları 

uygulayarak akıma karşı zaman olarak kaydedilir (kronoamperometri)  ya da 

galvanostatik yolla akım basamakları uygulayıp potansiyele karşı zaman şeklinde 

kaydedilir (kronopotansiyometri). 

Elektrosenteze ek olarak, bir çok iletken polimer kimyasal metodlarla 

sentezlenmiştir. Bunun için çoğunlukla Suzuki, Kumada veya Stille kenetlenme 

reaksiyonları kullanılmıştır. 

Elektronik olarak iletken polimerlerin redoks değişimi için görülen tipik CV’si Şekil 

2.25’ te görülmektedir. Redoks halin değiştirirken genellikle yayvan pikler elde 

edilmektedir. Geri dönüşüm genellikle tamamlanmamaktadır. Geri dönüş pik 

potansiyelinde katodik kayma vardır. Bunun sebebi sadece şimdiki değil geçmiş 

çevreye de bağımlı olmaya (hysterisis phenomena) sebep olan relaksasyon etkisidir. 

Son olarak, yüksek doplama seviyelerinde kapasitif davranış plato karakteristiği 

görülür [104-106]. 

 

Şekil 2.25 : Đletken polimerlerin redoks değişimde verdikleri tipik CV [112]. 
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Düşük tarama hızlarında pik akımları tarama hızıyla lineer olarak değişir. Bu elektrot 

yüzeyine tortulaştırılmış ince tabaka materyalin karakteristiğidir. Yüksek tarama 

hızlarında, tarama hızının karesiyle lineer değişim gözlenmesi yük transfer 

aşamasından ya da iyonik katkıdan (karşıt iyonların difüzyonu) kaynaklanan 

difüzyon sınırlamalı akım sebebiyle olmaktadır. Cevap, aynı zamanda kuvvetli bir 

şekilde elektrolitin doğasına ve konsantrasyonuna bağlıdır [107]. 

Modern kimyasal yollarda daha düzgün ve hatasız polimerlerin elde edildiği kabul 

görmüş olsa da elektrokimyasal polimerleşmeye hala ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun 

sebebi çeşitli elektrokimyasal prosesler için iletken polimeri elektrot üzerinde elde 

etmiş olma gerekliliğidir (elektrokataliz veya sensör gibi). 

Elektrokimyasal polimerleşme üzerinde yapılan çalışmalarda birçok ilerleme 

kaydedilmiştir. Đyonik sıvılar içinde yapılan elektropolimerizasyon bu gelişmelerden 

biridir. Đyonik sıvılar oda sıcaklığında sıvı olan organik tuzlardır [108]. Sıradan 

elektrolitlerden çok daha iyi iletkendirler. Buna ek olarak, birçok iyonik sıvı çok 

kuru şekilde elde edilebilme avantajına sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, uzun süre 

boyunca nemden uzak tutularak gerçekleştirilmesi gereken elektrokimyasal 

uygulamalarda kullanım için uygundurlar. En yaygın kullanılan iyonik sıvı 

[Bmim][BF4] adıyla bilinen bütilmetilimidazolyum tetrafloroborattır. Tetrafloroborat 

veya bistriflorosülfonimid (TFSI) anyonları, kimyasal inertikleri ve elektrokimyasal 

oksidasyon ya da redüksiyon vermelerinin neredeyse imkansız oluşları sebebiyle en 

çok tercih edilen anyonlardır. Genel bir kural olarak, iyonik sıvılarda hazırlanmış 

filmlerin benzer elektrosentez koşullıyla karşılaştırıldığında daha yüksek doplama 

seviyesine sahip oldukları gözlenmektedir [109,110]. 

Diğer avantajlarının yanısıra elektrokimyasal yolla sentezlenmiş iletken polimerlerin 

nano-yapılanması çok ilgi çekmektedir. Bunu elde etmek için, en uygun ve genellikle 

kullanılan yöntem elektrokimyasal tarama mikroskobu (scanning electrochemical 

microscope) (SECM) kullanımıdır. Nano-paternli elektrotlara ilgi, bir boyutlu (1D) 

veya iki boyutlu (2D) yapıların hazırlanması için yapılan çalışmaları 

desteklemektedir. 

Yakın zamanda, korozyon korunması için iletken polimer sentezi de ilgi çeken bir 

alan haline gelmiştir. Korozyon korunması okside olabilecek metalin üzerine 

depozisyon ile yapıldığından, korumanın sağlanabilmesi için elektropolimerizasyon 
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önemlidir. Elektronik olarak iletken polimerler okside hallerinde metalleri korurlar. 

Çünkü yüzey gerilimini daha yüksek potansiyellere ulaştırıp, yükseltgenlerin 

ataklarını daha güç hale getirerek, bölgesel korozyon mikrohücresinin oluşumunu 

geciktirirler. 

Tüm bu çalışmalara ek olarak altın nanopartiküler ya da CdSe nanopartiküller ile 

birleştirilmiş polimer filmleriyle çeşitli çalışmalar yapılmıştır. LED’lerde 

kullanılmak üzere ITO üzerine kaplama koşulları çalışılmıştır [111]. Ayrıca, 

elektropolimerizasyon prosesinde elektrokataliz kullanılmıştır. Buna örnek olarak, 

tertiyofenin katyon radikali 3-metiltiyofenin elektropolimerizasyonuna, altın kopleksi 

ise PPy oluşumuna aracılık etmek için kullanılmıştır. Diğer bir önemli gelişme ise 

konjuge heterosiklik bileşiklerin elektropolimerizasyonunda, yüksek redoks 

potansiyeline sahip monomerlerin polimerleştirilmesi için süper asidik koşulların 

kullanımıdır. Bunun için kullanılan karışımlar çoğunlukla bortriflorür eterat (BTFE) 

içermektedir. Ancak, polimerizasyonda sağlanan başarıya rağmen mekanistik bir 

açıklama getirilememiştir [112].  

2.2.3.1 Đletken polimerlerin elektrokimyasal özellikleri 

Polimer ana iskeleti üzerinde yük oluşumu, yalnızca dopant adı verilen iyonik 

türlerden gelen zıt yükler tarafından karşılanabiliyorsa mümkün olmaktadır. 

Dolayısıyla iletken polimerler hem elektronik hem de iyonik iletken materyallerdir. 

Elektronik iletkenlik, polimer zinciri üstünde ve zincirler arası yük taşıyıcı 

mobilitelerine bağlıdır: ilki, tekrarlanan üniteler arasındaki orbital örtüşmesi ve kusur 

sayısına bağlı olan esas konjugasyon boyuyla ilgilidir. Đkincisi ise yığın oluşumu (π-

dimerlerin oluşumu) veya basitçe elektronik kenetlenme için köprü olan dopant 

iyonların varlığı sonucu oluşan zincirler arası orbital örtüşmesi ile ilgilidir. 

Elektronik iletken polimerlerde redoks dönüşümü ile ilişkili iki ana değişiklik söz 

konusudur: biri elektronötralliği korumak için iyonik hareketi tetiklemek amacıyla 

polimer zincirlerinin yüklenmesidir; diğeri ise doplama prosesinde solventin önemli 

bir rol oynamasını sağlayan polimer matrisinin hidrofilik/hidrofobik dengesi ile 

alakalıdır. 

Elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS), iletken polimer boyunca yük 

transferini karakterize eden çeşitli parametrelerle anyon doğasının başlıca etkisini 

analiz etmek için etkili bir araçtır, bunların arasında polimer/elektrolit arayüzü fraktal 
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boyutu bulunmaktadır. Bu fraktal karakter redoks probun elektrokimyasal yanıtını 

(örneğin, ferrosen veya hekzasiyanoferrat) inceleyerek ispat edilebilir: p-katkılı 

PEDOT durumda anormal bir difüzyon net şekilde kanıtlanmış ve fraktal boyutları 

döner disk elektrot (RDE) ve EIS kullanılarak ölçülmüştür [113,114].  

Doping sürecinde karşıt ve ko-iyonun ayrı ayrı katkıları çeşitli faktörlere bağlıdır. 

Bunların arasında türlerin kendi doğasının dışında, polimer kalınlığı ve doplama 

seviyesi bulunmaktadır [115]. 

Doplama seviyesinin iletkenlik özelliklerine etkisi, in situ iletkenlik ölçümleri ile 

elektrokimyasal teknikler birleştirilerek kısmen aydınlatılmıştır. Zotti, karakteristik 

iletkenlik/potansiyel grafiğinin 3 basamaklı değişim sergilediğini göstermiştir: Bir 

eşiği takip eden doğrusal bir değişim ve bir plato (Şekil 2.26) [116]. Aynı özellik 

iletkenlik/yük eğrilerinde de gözlenebilmektedir. Eşik, perkolasyon (sızıntı) 

fenomeni ile ilgili iken, plato yüksek doplama seviyelerinde neredeyse sabit bir hal 

yoğunluğuna ulaşıldığını gösterir. 

 

Şekil 2.26 : Đletkenlik/potansiyel a) halka başına yük b) AN’ de PPy [112]. 

Bazı durumlarda, yaklaşık 0.25 doplama seviyelerinde iletkenlik maksimum değere 

ulaşabilir ve  değişik bir iletkenlik/yük grafiği elde edilebilir. Genel bir trendin 

belirlenmesi için girişim Zotti tarafından önerilmiştir. Bu değişik davranışlar bunlara 

karşılık gelen yük taşıyıcıları ile birlikte Şekil 2.27’ de özetlenmiştir. 

Yukarıda belirtilen davranışla ortaya çıkan bir başka ilginç soru neden iletkenliğin 

bazen bipolaron model tahminlerinin aksine, yüksek doping seviyelerinde 

azaldığıdır. Polimerin kimyasal bozulmasına yol açan aşırı oksidasyon fenomenine 

ek olarak Zotti ve arkadaşları tarafından önerilen bir yorum bipolaronik halin H-bağı 
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ile stabilizasyonu ile ilgilidir. Bu davranış, N-sübstitüe olmamış PPy’ de sıkça 

gözlenmektedir [117]. Benzer davranış gösteren polidialkoksi sübstitüe tiyofenlerin 

üzerinde yapılan çalışma sonucu, bu özelliğin genellikle iletken polimerlerin yük 

taşıma mobilitelerinin doğasından kaynaklandığı kabul edilmiştir ve ve yüklenmemiş 

tekrarlanan ünite sayısı azaldıkça, mobilite de azalmaktadır [118]. 

 

Şekil 2.27 : Đletkenlik/doplama seviyesi grafikleri ve redoks halleri (N=nötral, 
P=polaronik, BP=bipolaronik, DP=dimerize polaronik) [112]. 

Düşük bant aralıklı iletken polimerler, gösterge ekranları (LED) veya yük depolama 

cihazlarındaki umut verici uygulamaları sebebiyle son on yılda oldukça ilgi 

çekmiştir. Elektrokimya ve özellikle de CV ile oksidasyon ve redüksiyon 

potansiyelleri arasındaki fark hesaplanarak, bant aralıkları doğru şeklide 

belirlenebilmektedir. Genellikle bant aralığı değerleri oksidasyon ve redüksiyon 

onsetlerinden hesaplanarak gerçeğinden daha düşük değerler elde edilmektedir. 

Düşük bant aralıklı iletken polimerlerin çoğu tiyofen yapısı içermektedir [119]. PTh’ 

in yaklaşık 2,3eV’luk bir bant aralığı vardır [120]. Tiyofeni TT’deki gibi aromatik 

halkalarla birleştirerek veya EDOT gibi tiyofeni 3,4-pozisyonlarından donör bir 

grupla sübstitüe ederek bu değer düşürülebilmektedir. Đlk durumda bant aralığının 

azalması birleşik halkadaki aromatik karakterin tiyofeni kuinoid karaktere geçişe 

zorlamasından kaynaklanmaktadır. Đkinci durumda ise polimer düzlemselleşmekte ve  

sübstitüentin donör etkisi valens band enerjisinin artmasını sağlayarak bu etkiyi 

yaratmaktadır.  

Bant aralığını düşürmek için yaygın olarak kullanılan fikir, değişik elektronca zengin 

ve elektronca fakir yapılardan polimerler sentezlemektir. Donör-akseptör konseptine 

göre her grup iyonlaşma enerjisini azaltarak (elektronca zengin yapı için) ya da 
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elektron ilgisini arttırarak (elektronca fakir yapı için) bant aralığını azaltmak için 

katkı sağlamaktadır [121]. Moleküler orbital hesaplamaları ile bu konseptin limitleri 

açık şekilde belirlendiği halde çok sayıda iletken polimer bu konsepte göre dizayn 

edilmiştir [120,122].  

Polimer zincirinde donör ve alıcı türleri arasında giderek artan bir değişiklik n-

doping yük taşıyıcılarının lokalizasyonuna yol açar; ek olarak, kopolimerlerin bant 

aralığı değerleri  homopolimerlerin tek tek bant aralığı değerleri ile sınırlıdır. Ancak 

elektronca zengin bileşiğin (EDOT) miktarını arttırarak bant aralığı 

düşürülebilmektedir. Çünkü valens bandı sınırını yüksek enerji seviyelerine 

taşımaktadır. Bu esnada iletkenlik bandı seviyesi neredeyse hiç değişmemektedir.  

Fonksiyonalize iletken polimerin elektrokimyasal cevabı genellikle çok bilgi 

vericidir: Fonksiyonel grubun redoks özellikleri olması kaydıyla, polimer filmdeki 

esas birleşmesi hakkında kanıtlar sunar. Ayrıca bu fonksiyonlanma nedeniyle iletken 

polimerin yük transfer yeteneğinde olası değişiklikler ortaya çıkabilir. 

Son yıllarda iletken polimerlerde iyi kontrollü yapılar elde etme üzerine birçok 

çalışma yapılmıştır. Düzenli (regioregular) polimerlerin eldesi için bir metod, 

organometalik kenetlenme yöntemi ile elde edilmiş kısa oligomerlerin 

elektrokimyasal yolla oksitlenmesidir. Düzenli polimerler daha güçlü kristal yapılar 

elde edilmesini sağlar.  Bu ise iletkenlikteki farkı açıklamaktadır. 

Organometalik kenetlenme reaksiyonlarının popülerleşmesinden sonra iletken 

polimerlerin elektrokimyasına olan ilgi azalmış gibi gözükse de yapılan araştırma 

sayısında belirgin bir azalma olmamıştır. Çünkü yapısı kesin şekilde belirlenmiş 

polimerlerin kolay şekilde elde edilmesini sağlamaktadır. 

2.2.4 Đletken polimerlerin teknolojinin değişik alanlarında kullanımı 

2.2.4.1 Đletken materyallerin ince film kaplaması ve mikro-yapılandırılması    

Gelişmiş sistemlerde polimerler kullanılmadan önce mekanik ve topografik 

özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir. Kalıpların, boşlukların ve  aralıkların 

doldurulması, hazırlık prosesine bağlı olarak sıklıkla problem olmaktadır. Ancak 

iletken polimerlerin bu açıdan bir avantajı vardır. Örneğin, elektrokimyasal 

polimerizasyon kullanılacak olan bir kalıbın ya da boşluğun içinde 

gerçekleştirilebilmektedir. Doldurulacak boşlukların minimum hacmi, polimerin 
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moleküler büyüklüğü ve boşluğun hidrofilikliği ile verilir. Porlu silikonunun veya 

Al2O3’ in  nano-boyutlu kanalları bile doldurulabilmektedir [123]. 

Đnce film teknolojilerinde iletken polimerler, iletken tabakalar olarak 

kullanılmaktadır. Teknik önemi çok büyük olan iki kullanım alanı iletken 

polimerlerle antistatik koruma ve elektromanyetik girişimin perdelenmesidir. 

Örneğin, 0.54 mm kalınlığındaki PPy-tekstil kompoziti 30-35 W’ lık mikrodalga 

radyasyonunun yaklaşı %50’ sini absorblar. PEDOT ise fotografik filmlerin koruma 

katmanı olarak kullanılmaktadır [124,125].  

Mikroelektroniklerde iletken polimerler, elektron ışını litografisinde yük dağıtıcısı 

olarak kullanılabilmektedir. Elektron ışını litografisi submikrometre aralığında çok 

yüksek çözünürlüğe sahip bir direk yazma metodudur. Elektron ışınının yalıtıcı 

kaplamasının yüklenmesi ışında sapmaya sebep olur. Bu ise görüntüde distorsiyon ile 

sonuçlanır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için iletken tabakalar kullanılmalıdır. Suda 

çözünen PANI yük boşaltıcı çözelti olarak IBM tarafından kullanılmıştır [126]. 

2.2.4.2 Elektrolüminesant ve elektrokromik cihazlar 

Birçok iletken polimer belirgin elektronik absorbsiyon spektrumuna sahip redoks 

halleri sergiler. Redoks dönüşümü yeni veya değişik görünür bölge bantları 

oluşturursa materyale elektrokromik denmektedir [127,128]. Birçok durumda ikiden 

fazla redoks dönüşümü ve bunları takiben ikiden fazla renk değişimi 

gözlenebilmektedir. Genellikle renk değişimi indirgenmiş halde açık sarı veya 

renksiz, yükseltgenmiş halde yeşil veya mavi şeklinde olmaktadır. Ancak farklı 

polimerlerde renksizden kırmızıya, turuncudan siyaha veya kırmızıdan maviye gibi 

renk geçişleri de gözlenmiştir [129]. Bu özellik optik enformasyon ve depolama 

(display) için kullanılan ışık yansıtıcı veya ışık geçirgen cihazlarda, parlaklık azaltıcı 

sistemlerde, arabalardaki ve binalardaki akıllı pencelerde (smart windows) 

kullanılabilmektedir. Bu amaçlarla kullanılabilmesi için ileten polimerin cevap 

hızının (<100ms) ve yükleme/deşarj prosesinde 105 döngü ve fazlası için 

tersinirliğinin yüksek olması gerekmektedir [130,131]. Sandöviç yapısı denen 

ITO/PEDOT-PSS/ITO yapı ile akıllı pencereler geliştirilmiştir [132]. 

Organik elektrolüminesant cihazlar (LED), özellikle büyük ekranların yapımı için 

katodik tüplere ve likit kristal ekranlara alternatiftir. Polimerik bir LED için tipik 

yapı ITO/ışık-saçan polimer/metal şeklindedir. Şeffaf cam ya da polimerik substrat 
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üzerindeki ince bir ITO elektrot anot olarak kullanılırken, Al, Ca veya Mg gibi 

metaller katot olarak kullanılır. Bir elektrik alan uygulandığında polimerin içine 

elektronlar ve boşluklar (hole) enjekte edilmiş olur. e-/h+ çiftleri foton emisyonu 

sağlar.  

2.2.4.3 Membranlar ve iyon değiştiriciler 

Porlu yapısı sebebiyle iletken polimerler membran olarak görülebilmektedir. Bu 

sebeple gazları ve sıvıları ayırmak için kullanılabilmektedirler. Destek substrat 

üzerindeki PANI filmleri gazlar için seçici geçirgen özellik göstermiştir. Genel 

olarak gaz molekülü büyüdükçe filmden geçiş azalmaktadır.  

Su ve organikler için, redoks haline bağlı olarak değişken geçirgenlik birçok 

çalışmada bildirilmiştir. Metal veya iletken levha üzerinde elektrokimyasal yolla elde 

edilmiş PANI ve PP’ de doplanmış filmde  doplanmamışa (indirgenmişe) göre 

yüksek su geçirgenliği gözlenmiştir. Bu durum yapısal değişimlerle ve oksidasyon 

esnasında hidrofilikliğin artması ile açıklanmaktadır [133]. 3-hegzil-PT 

membranlarının dopamin için geçirgenliği oksidasyon arttıkça azalmaktadır [134].  

2.2.4.4 Korozyondan korunma  

Đletken polimerler korozyondan koruyucu tabaka olarak kaplanabilmektedir. Bu 

yöndeki çalışmaların başlıca sebebi güncel olarak kullanılan doğaya ve insan 

sağlığına zararlı kaplamaların yerine alternatifler getirebilmektir. Birçok iletken 

polimerin denge potansiyeli demir ve alüminyum ile karşılaştırıldığında pozitif 

olduğu için, kromat(VI) veya benzer inorganik sistemler gibi anodik koruma etkisi 

sağlayabilmektedirler. Monomerler elektrokimyasal olarak da kimyasal yolla da 

kaplanabilmektedirler. 

2.2.4.5 Sensörler 

Đletken polimerlerin  sensör teknolojisinde kullanımı iletken polimerlerin elektrot 

modifikasyonu sağlamak için kullanımını içerir. Bu modifikasyonlarla hassasiyet 

artışı, seçiciliğin gösterilmesi, interferansın bastırılması ve sensör molekülleri için 

destek matrisi oluşturmak amaçlanmaktadır. Bütün elektrokimyasal dönüştürücü 

(transducer) prensipleri yalnızca iletken polimer modifiye elektrotlarla 

gerçekleştirilebilir. Đletken polimerin rolü aktif (katalitik katman, redoks mediatörü, 
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dönüştürücü, kemirezistör de denen kimyasal olarak ayarlanmış rezistans) ya da pasif 

(matris) olabilir. 

Gaz sensörleri  

Đletken polimerlerden yapılan gaz sensörlerinin hassasiyetleri ve cevap hızları çok 

yüksektir. Ayrıca metal oksitlerle yapılmış olan sensörlere göre çok önemli bir 

avantajı vardır. Oda sıcaklığında çalışabilmektedir. PANI, PPY ve PTh gaz sensör 

cihazlarında genellikle kullanılmaktadır. Her durum için etkileşim mekanizması açık 

şekilde bilinmese de gazın elektron çekici veya verivi olması öenli bir rol 

oynamaktadır. Analitten polimere elektron transferi ile polimerin yükseltgenme hali 

(doplanma seviyesi) değiştirilir. Bu ise polimerin özelliklerinde (direnç, renk, 

çalışma fonksiyonu...gibi) değişmeye neden olur.  

Kemirezistörler bir veya çok sayıda elektrot çifti ile elektrotlara bağlı, değişken 

iletkenliğe sahip bir polimer katmanı içerir (Şekil 2.28 ve Şekil 2.29). 

Kemirezistörler gaz sensörleri için en popüler cihaz konfigürasyonudur. Diot ve 

tranzistörler de yapılabilmektedir. Tranzistörler iki elektrot (kaynak ve kanal) ile 

bağlı aktif bir yarı iletken tabaka (örneğin p-Si) ile yarı iletken tabakadan yalıtıcı  ile 

ayrılmış üçüncü bir elektrottan (geçit) meydana gelir. Bu cihazda iletken polimer, 

gazlarla reaksiyona giren bir geçit gibi davranarak çalışma fonksiyonunun 

değişmesini sağlar. Böylece kaynak-kanal akımında fark yaratır. Diğer bir yaygın 

kullanılan düzenleme ise alan etkili tranzistörlerdir (FET). Bu düzenleme Şekil 2.29’ 

da gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.28 : Đnce film ve kalın film polimer gaz sensörlerinin dizaynı [129]. 

Kimyasal olarak duyarlı tranzistörlere CHEMFET denmektedir. FET’ teki kaplama 

gaza karşı duyarlı ise GASFET terimi kullanılmaktadır. Polimer, iyon değiştirici 
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olarak iş görüyorsa pH-duyarlı ya da iyon-duyarlı cihazlar elde edilir. Bunlara da pH-

FET veya ISFET denmektedir. Örneğin, potasyuma duyarlı cihazlar için K-ISFET 

adı kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2.29 : Polianilin temelli mikroelektrot cihazın kurulumu [129]. 

Đletken polimer temelli gaz sensörlerinin hassasiyeti yüksektir ancak seçiciliği 

genellikle düşüktür. Değişik gazlara (NH3, CO2, CO, HCl, H2S) ve buharlara 

(örneğin alkol, aseton veya nitroaromatik patlayıcılar) cevap verirler. Nem de 

özelliklerini etkilemektedir. Ancak gaz karışımının bileşimi değişik gazlar için 

değişik cevaplar veren polimerlerden oluşan bir düzenek ile hesaplanabilir (yapay 

burun). Amperometrik sensörler de gaz deteksiyonu için kullanılmaktadır. Ancak, bu 

sistemlerde de genellikle Nafion gibi proton-iletken membranlar kullanılmaktadır 

[129]. 

2.2.4.6 Elektroanaliz ve biyosensörler 

Đletken polimerlerin kimyasal analizde yaygın olan başka bir kullanım alanı da sıvı 

fazda iyon ve  moleküllerin saptanmasıdır. Biyosensörlerin geliştirilmesi son 20 yılda 

önem kazanmıştır. Đletken polimerlerler anyon ve katyonlara karşı duyarlılık 

gösterirler. Ancak seçicilikleri çok iyi değildir. Bu sebeple küçük katyonları 

saptayabilmek için EDTA veya iyonoforlar polimere bağlanmıştır [135]. 

Politiyofenler, siklik ve asiklik polieterlerle modifiye edilmiştir [136,137]. PTh ve PP 

ile kaliksarenler incelenmiştir [138,139]. Pozitif yüklü gruplar taşıyan polimerler 

anyonların saptanması amacıyla kullanılmıştır. 
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Bazı iletken polimerler enzim tutmak için uygun matrisler olmaları sebebiyle dikkat 

çekmişlerdir. Biyokimyasal bir reaksiyonda üretilen elektrik yükünü, elektronik 

devreye taşıyabilmektedirler.  Glukoz oksidaz (GOD), nikotinamin adenin 

dinükleotide bağlı dehidrojenaz ve üreaz  gibi enzimler iletken polimerlere, 

elektrostaik etkileşimler, kompleks oluşumu, van der Waals güçleri veya kovalent 

bağlanma ile immobilize edilmiştir. Çapraz bağlanma ya da kovalent bağlanma 

enzim aktivitesinde azalmaya sebep olabilir. Đletken polimerler ve enzimlerle 

oluşturulmuş biyosensörler tıbbi tanı ve yiyecek analizi için glukoz, fruktoz, laktat, 

üre, kolesterol, askorbik asit saptanması gibi alanlarda; immünosensör ve DNA 

sensörleri olarak; ayrıca peroksitler, formaldehitler ve fenoller gibi zararlı 

kimyasalların belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

2.2.4.7 Enerji teknolojisi için materyaller 

Đletken polimerlerin tersinir olarak redoks değişimi göstermesi, yeniden şarj 

edilebilen bataryalarda kullanımına olanak sağlamıştır. Li/PANI/propilen karbonat 

temelli bataryalarda PANI tamamen kurutulduğu zaman yüksek yük yoğunluğuna 

ulaşılabildiği gözlenmiştir. Son zamanlarda Li bataryalarda yeni katot materyalleri 

geliştirme üzerine yoğunlaşılmıştır. Sübstitüe politiyofenler ve poli(1,2-di(2-

tiyenil)etilen) ile iyi sonuçlar elde edilmiştir. PP/PF6 katot ve PP/PSS anottan 

meydana gelmiş esnek fiber batarya yapılmıştır. Bu sistemin çözülemeyen problemi 

yüksek geri yükleme kapasitesi ve inorganik sistemlerle karşılaştırıldığında döngü 

karalılığının yetersiz kalmasıdır [140]. 

Đletken polimerlerin yakıt hücrelerindeki anotların koruyucu tabakalarında 

kullanımının oldukça etkili olduğu görülmüştür. Özellikle 2,3,5,6-tetrafloroanilin’in 

bu bataryalarda kullanımının, mikrobiyal ve kimyasal bozulmaya karşı yüksek 

kararlılığı sebebiyle çok uygun olduğu görülmüştür. 

Đletken polimerler, iyonik iletkenliklerinin yüksek olması sebebiyle büyük yük 

boşlatma kapasitesine sahiptir. Bu sebeple süper kapasitörlerde elektrot materyali 

olarak kullanılabilirler. Süper kapasitörler yüksek kapasitans ve hızlı yükleme/yük 

boşaltma özelliğine sahip elektrot materyallerine ihtiyaç duymaktadır.  

Lityum iyon polimer bataryalar ve lamine katı-hal redoks süper kapasitörler de imal 

edilmiştir [141]. Bu plastik güç kaynaklarında PP-PANI elektrot kombinasyonunun 

arasına jel tipinde oldukça iletken bir membran elektrolit yerleştirilmiştir. 
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Büyük alanlara düşük maliyetle kaplanabilir olmaları ve sentezlenen materyallerin 

özel amaçlara göre geliştirilmiş olması sebebiyle organik yarı iletkenlerin kullanımı 

ilgi çekicidir. 

Đletken polimerler fotovoltaik cihazlarda da kullanılmaktadır. Bu alanda genellikle 

PANI ve PTh türevleri kullanılmıştır. Đletkenlik özellikleri dolayısıyla politiyofenler, 

fotovaltaik hücrelerde yalnızca indirgenmiş hallerinde kullanılabilmektedirler. 

Đndirgenme tepe elektroda buhar depozisyonu yapılmadan önce elektrokimyasal 

yolla yapılmalıdır. PT’in PPPV veya C60 ile değişik katman yapıları ve bileşimleri 

çalışılmıştır [142,143]. 

 

Şekil 2.30 : Fotovoltaik cihazın şematik gösterimi [140]. 

Aktif tabakası poli(3-metiltiyofen) (PMT), ara tabakası sülfolanmış polianilin 

(SPAN) olan TO(kalayoksit)/SPAN/PMT/Al düzeninde cihaz yapılmıştır. 

Polibitiyofen (PBT) ince film ve flor doplanmış kalay oksit substrattan oluşan tek 

polimer katmanlı fotovoltaik cihazlar da yapılmıştır (PBT/FTO/Al) (Şekil 2.30). 

2.2.4.8 Yapay kaslar 

Đletken polimerler artan oksidasyonla (doplama ile) şişmektedirler. Karşıt iyonların 

girişi polimer iskeletinde yapısal bir değişmeye ve hacimde %30’ a kadar artışa 

neden olmaktadır [144]. Bu elektromekanik özellik, polimer temelli yapay kas gibi 

eyleyicilerde (actuator) kullanılmaktadır. Ayrık metal karşıt elektrotların 

kullanımından kaçınmak için, esnek bir yalıtıcı tabaka ile ayrılmış iki iletken polimer 

katmanından oluşan üç katmanlı eyleyici Otero ve diğ. tarafından geliştirilmiştir 

(Şekil 2.31) [145].  

2.2.4.9 Elektrokataliz 

Birçok iletken polimer değişik reaksiyonlarda elektrokatalizör olarak iş görmektedir.  

Ancak elektron transferini sağlayan polimerler, polimerdeki katalitik merkezlerce 
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tekrar modifiye edilebilirler. Bu değişik yöntemlerle elde edilebilir. Monomerin 

türevleri kullanılır; örneğin monomerler polimerizasyondan önce uygun gruplarla 

modifiye edilirler. Diğer bir yöntem de katalitik merkezlerin polimer matrisine 

bağlanmasıdır. Kimyasal veya elektrokimyasal indirgenme ve yükseltgenme ile 

filmde metal nanopartiküller veya oksit kümeleri oluşturulabilir.  

 

Şekil 2.31 : Elektrokimyasal üç katmalı eyleyicinin şematik gösterimi [145]. 

Etkili katalitik sistemler tasarlayabilmek için kaplı polimer tabakasının, substratın 

indirgenmesi veya yükseltgenmesini nasıl sağladığının mekanizması iyice 

anlaşılmalıdır. Açığa kavuşturulması gereken iki konudan biri polimerin iletkenliği 

ile elektrokatalitik aktivite arasındaki ilişki, diğeri ise reaksiyonun lokasyonudur. 

2.3 Elektrokromizm  

1932' de Franz-Keldish fizlksel olgusunu ve Stark etkisini açıklamak için 

elektrokromizm terimi kullanıldı. 1970' lerin ortalarından itibaren, elektrokimyasal 

veya kimyasal uyarıcılarla renk değişimi gösteren küçük moleküller ve polimerler 

için elektrokromik materyaller teriminin kullanımı yaygınlaştı [146]. 
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Elektrokromizm, uygulanan voltaja karşı materyalin tersinir renk değişimi 

göstermesi olarak tanımlanır. Bu proses, materyalin redoks özelliği sebebiyle 

gerçekleşir. Organik elektrokromik polimerler, viyolojenler ve inorganik 

elektrokromikler gibi elektrokromik materyallerin bir alt kümesidir ve bu 

teknolojinin uygulamalarında, özellikle de elektrokromik cihazlar (ECD) için 

önemlidir. Polimerin iki belirgin renk arasında hızlı şekilde değişim gösterebilmesi 

bu amaç için büyük önem taşımaktadır. Elektrokromik polimerlerin en önemli 

özelliklerinden biri çeşitli renkler arasında çok defa geçiş yaparken performansta 

azalma olmamasıdır [147]. 

ECD' ler optik görüntüleme ekranlarında, akıllı elektrokromik pencerelerde, uzay 

araçlarının ısı kontrolünde, optik dönüşüm cihazlarında ve kamuflaj materyallerinde 

kullanılmaktadır. Düşük güç sarfiyatı (2 V' tan az), inorganik elektrokromik 

benzerleri ile karşılaştırıldığında düşük maliyetli olmaları, yüksek renklendirme 

etkinliği ve açık devre şartlarında hafıza etkisi gibi ilgi çekici özellikleri 

bulunmaktadır [148]. Bir elektrokromik materyalin elektrokimyasal yükseltgenme ve 

indirgenmesi, yansıtılan ışığıkta tersinir bir değişikliğe sebep olur. Bunun sonucunda 

renk değişimi gözlenir. Bir materyalin çoklu renk değişimi özelliği gösterebilmesi 

özelliğine polielektrokromizm denmektedir [149].  

Elektrokromik polimerlerde renk kontrolü üç önemli faktörü esas alır. Birincisi, 

polimerin HOMO ve LUMO seviyeleri arasındaki fark olan bant aralığıdır (Eg). Bant 

aralığı sentez tasarımları ile kontrol edilebilmektedir. Monomer çeşitlendirmesine 

örnekler, sterik veya elektronik etkiler ilave edilmesini içermektedir. Etkin 

konjugasyon uzunluğu ve elektron yoğunluğu, polimer ana iskeletindeki 

sübstitüentler ile belirlenir. Bu etkiler bant aralığını değiştirerek, renk özelliklerinde 

de değişime neden olur. Đkinci önemli faktör ise basit bir kopolimerizasyon ile 

monomer özelliklerini belli bir amaca göre birleştirmektir. Monomerlerin birbirlerine 

göre farklı özellikleri, kopolimerin, orjinal homopolimerlerden farklı özelliğe sahip 

olmalarını sağlar. Örneğin karbazol, tiyofen ve pirol türevlerinin kopolimerlerinde 

renk ayarı mobomer oranlarını değiştirerek yapılabilmektedir [150]. Son olarak, 

elektrokromik materyallerden harman, katman ve kompozitlerin yapılması, renk 

değişimi sağlamak için üçüncü bir yol sunmaktadır. Çok renkli ECD elde etmek için 

kolay bir yolda değişik renk bölgelerini kapsayan iki polimer kullanmaktır [151].  
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Elektrokromik materyaller konjuge moleküllerdir ve bant aralıklarına bağlı olarak 

yarıiletken sınıfında da sayılabilirler. Bu sebeple iletken polimer terimi bazen 

elektrokromik polimer terimi ile aynı anda kullanılabilir. Birçok elektrokromik 

polimer pirol, furan, tiyofen gibi konjuge heterosiklik bileşik temellidir. Monomerin, 

dolayısıyla polimerin kimyasal yapısının değiştirilmesi, elde edilen polimerin 

elektrokromik özelliklerinde değişiklik sağlar. Doplanmış (yükseltgenmiş) ve nötral 

halde gözlenen renkler bant aralığı üzerinde çalışılarak değiştirilebilir. Yaygın olarak 

kullanılan bant aralığı değiştirme yöntemi, heterosiklik bileşiğin 

fonksiyonlandırılmasıdır. PEDOT kullanılarak monomerin kimyasal modifikasyonu 

ya da kopolimer sentezi çok renkli, değişik bant aralıklara sahip elektrokromik 

malzemeler elde edilmiştir. Argun ve diğ. bant aralığını ve rengi değiştirmede 

sübstitüentlerin etkisini araştırmışlardır [152]. a) PEDOT' a göre az bir renk değişimi 

gösteren kararlı ve tersinir elektrokromik poli(3-metiltiyofen) (P3MT), poli(3,3-

dimetil-3,4-dihidro-2H-tiyeno[3,4-b]dioksepin) (PProDOT-Me2) b) poli(bis-EDOT-

N-metilkarbazol) (PBEDOT-NMeCz) gibi üç renkli elektrokromik polimerler ve 

poli(bis-EDOT-piridin) (PBEDOT-Pyr), poli(bis-EDOT-piridopirazin) (PBEDOT-

PyrPyr) gibi polikromik polimerler c) PbiEDOT ile PBEDOT-NMeCz kopolimerleri 

gibi rengi ayarlanabilir elektrokromik materyaller d) Koyu mavi PbiEDOT' tan sarı 

PBEDOT-NMeCz' e sürekli renk formasyonu (Şekil 2.32) gibi örnekler bu 

materyallerin kimyasal yapılarına örneklerdir.  

Konjuge polimerlerde elektrokromik prosesleri karakterize etmek için birçok metod 

geliştirilmiştir. Spektroelektrokimya, in situ kolorimetrik analiz, reflektans analizi, 

kompozit renklenme etkinliği belirlenmesi, yavaş renklenme etkinliği belirlenmesi ve 

hızlı elektrokromik değişim deneyleri gibi örnekler uygulanan kullanışlı 

yöntemlerdir. Kolorimetrik ölçümler CIE 1931 Yxy (CIE XYZ) renk şablonunu 

temel alır. Burada Y parametresi rengin parlaklığı hakkında bilgi verirken xy 

kordinatları hue ve doygunluğu gösterir [152]. In situ  refleksiyon 

spektroelektroskopi elektrokromik polimerin değişik yükseltgenme basamaklarında 

alınan absorbansına dayalıdır. Kompozit renklenme etkinliği polimerin λmax daki 

optik yoğunluk değişiminden renklenme ya da renksizleşme için gerekli yük miktarı 

bulunabilir. 
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2.3.1 Elektrokromik materyaller 

Elektrokromik materyaller ucuz ve yapımı kolaydırlar. Üstelik çok çeşitli renkler için 

kontrast oluşturabilirler. Elektrokromik materyallere artan ilginin sebebi hızlı cevap 

vermeleri, uzun ömürlü olmaları, yüksek optik kontrast sağlamaları ve çok renkli 

elektrokromiklerin hazırlanmasına olanak sağlamalarıdır. 

Bir elektrokromik materyalin optik özelliklerinin değiştirilebilmesi için yapıya yük 

aktarımı ya da yapıdan yük alımı gerekmektedir. Bu polimerler özgün optik 

özelliklerine göre üçe ayrılır. Birincisi metal oksitlerden, viyolojenlerden ve PEDOT 

gibi polimerlerden yapılan absorpsiyon/transmisyon tipinde materyaller (akıllı 

pencereler için en az bir renkli ve bir renksiz hal), ikincisi politiyofenlerden yapılan 

ve geçirgenliği bulunmayan ekran tipi materyaller, üçüncüsü ise katman ve 

kompozitlerden oluşan ikiden fazla renk hali içeren materyallerdir [152]. 

Bir elektrokromik materyalin önemi renk değişimi şiddeti ile ölçülmektedir. 

Genellikle renk değişimi şiddeti geçirgenlik değişimi (∆T), kontrast oranı (CR) veya 

absorbans değişimi (∆A) gibi kalınlığa bağlı özelliklerle gösterilir. Bu sebeple aynı 

materyalden elde edilmiş değerler cihazın tasarımına ve hazırlanış koşullarına bağlı 

olarak farklılıklar gösterebilmektedir. 

Yüksek performanslı elektrokromik ekranlar için gereklilikler yüksek kromatik ve 

fotopik kontrast (∆%T), yüksek renklenme etkinliği (absorbans değişimi/birim alana 

gönderilmiş yük, η), kısa cevap süresi, uzun süreli dayanıklılık, iyi optik hafıza 

(uygulanan potansiyel kesildikten sonra da uyarılmış halin rengini koruması), optik 

kontrast, renk üniformitesi, hızlı redoks değişimi ve iki hal arasında büyük 

geçirgenlik değişimi (büyük ∆%T değeri) şeklinde sıralanabilir [153]. 

2.3.1.1 Elektrokromik kontrast  

Bu terim elektrokromik materyalin en yüksek optik kontrastlığa sahip olduğu dalga 

boyundaki yüzde geçirgenlik değişimi (∆%T) ile tanımlanır [152]. Ancak bu değer 

en yüksek kontrastı vermektedir. Doğru değer de hesaplanmalıdır. Fotopik kontrast 

insan gözünün hassasiyetine göre (en hassas 555 nm’de) belirlenmiş bütün görünür 

bölge spektrumunu içerir ve bu özel tipteki kontrast için değer, standart bir 

gözlemleyicinin elektrokromik materyalin redoks değişiminde görebileceği en makul 

yaklaşık değerdir.  Denklem (2.2) uygulanmalıdır:  
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Burada T(λ) numunenin spektral geçirgenliği, S(λ) 6000 K kara nesne normalize 

spektral yayınımı ve P(λ) ise insan gözünün normalize spektral cevabıdır.  

2.3.1.2 Renklenme etkinliği (elektrokromik etkinlik) 

Renklenme etkinliği, optik yoğunluk değişimi (∆OD) elde etmek için gerekli 

elektronik yük (Qd) miktarıdır. Elektrokromik materyalin renklenme etkinliği (η) 

absorblanma dalga boyu ile ifade edilebilir ve  

" = ∆$%
&' = ()*��+/�-�

&'                                             (2.3) 

denklemi ile verilir. Burada η (cm2C-1) verilen dalga boyundaki (λ) renklenme 

etkinliği, Tb ve Tc renksiz (bleached) ve renkli (colored) hallerin geçirgenlik 

değerleridir [152]. 

Elektrokromik materyallerin yüksek renklendirme etkinliği, çok hızlı ve etkili 

ekranlar ile ışık modülatörlerinin geliştirilmesinde kullanılabilmektedir. Örneğin, 

poli(3,4-etilendioksitiyofen-didodesiloksibenzen)'in (PEB) sıradışı yüksek reklenme 

etkinliği tungsten trioksitin (WO3) karşıt elektrot olduğu durumlarda etkilenmektedir. 

PEB-WO3 cihazının maksimum renklendirme etkinliği 552 nm'de yaklaşık 1250 cm-1 

C-1 olarak verilmiştir [154].  

2.3.1.3 Kararlılık 

Elektrokromik cihazın performansını etkileyen bir diğer konu da sistemin 

kararlılığıdır. Aşırı potansiyellerde aktif redoks çiftinin tersinmez indirgenme veya 

yükseltgenmesi sebebiyle bozunma, elektrotun veya elektrolitin iR kaybı, hücrede su 

veya oksijen varlığı sebebiyle gerçekleşen zararlı yan reaksiyonlar veya sistemdeki 

dirençli parçalar sebebiyle ısı açığa çıkması gibi birçok potansiyel problem nedeniyle 

elektrokromik kontrastta ve işlevde kayıplar olabilmektedir [152]. Kimyasal döngü 

kararlılığını sağlamanın etkili bir yolu bazı heterosiklik bileşiklerin elektrokimyasal 

sentezi esnasında boron florür etil eter (BFEE) kullanmaktır [155]. Kopolimerleşme 

de kararlılık sağlamak için geçerli bir yöntemdir. 
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2.3.1.4 Optik hafıza (açık devre hafızası) 

Optik hafıza elektrokromik materyalin, uygulanan voltaj kesildiğinde absorpsiyon 

halini koruduğu süre olarak tanımlanır. Çözelti temelli elektrokromik sistemler, katı 

haldeki eşdeğerlerinden daha hızlı şekilde renksizleşmektedirler yani absorptif 

hallerini kaybetmektedirler [156]. Çözelti halinde, elektrolitte çözülmüş olan 

hareketli redoks aktif türler, devre açık olduğunda iki elektroda birden diffüze 

olabilirler. Bu sebeple, bu cihazlarda açık devre hafızası yoktur ve renklenmeyi 

korumak için sürekli güç beslemesi yapılmalıdır. 

2.3.1.5 Dönüşüm hızı 

Dönüşüm hızı (switching speed) elektrokromik materyalin renklenme ve 

renksizleşme için ihtiyaç duyduğu süredir. Bir elektrokromik materyalin dönüşüm 

hızı birçok etmene bağlıdır. Bunlar arasında elektrolitin iyonik iletkeniliği, 

elektroaktif bölgelere iyon difüzyonu, uygulanan potansiyelin miktarı, ince film 

morfolojisi ve film kalınlığı bulunmaktadır [152]. Oldukça esnek, hızlı dönüşüm 

gerçekleştiren elektrokromik cihaz, çok esnek bir polikarbonat membran içinde 

sentezlenen PEDOT nanotüpler ile elde edilebilmektedir [146]. 

2.3.2 Konjuge polimerlerde elektrokromizm 

Konjuge polimer filme tersinir olarak elektron/iyon aktarımı ya da filmden 

elektron/iyon alımı, kimyasal veya elektrokimyasal indirgenme ve yükseltgenmeye 

bağlı olarak konjuge polimerin π-elektron karakterini değişirmektedir. Nötral yani 

yalıtkan hallerinde konjuge polimerlerin valens bandı (HOMO) ve iletkenlik bandı 

(LUMO) arasında enerji farkı bulunmaktadır. Bant aralıkları yarı iletken 

materyallerle benzeşmektedir. Nötral polimerin bant yapısı elektrokimyasal veya 

kimyasal doplama (yükseltgenme için p-doplama, indirgenme için n-doplama) ile 

değiştirilebilmektedir.  Bu redoks prosesi düşük enerji bant içi geçişi ve yük 

taşıyıcıları (polaronlar ve bipolaronlar) üretmektedir [152]. 

Hem okside hem de nörtal halinde renkli olan birçok polimer bulunmaktadır. 

Absorbsiyon maksimumları görünür bölgededir. Oksidasyonla π-π* geçişi şiddeti 

azalmakta ve iki düşük enerjili geçişe sebep olmaktadır. Bunun sonuncunda ikinci bir 

renk elde edilmektedir. Organik konjuge polimerlerde bant aralığının ayarlanması 

politiyofenler gibi birçok sistem için gerçekleştirilmiştir. Zaman ve Perepichka 
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konjuge p-doplu politiyofenmetin sentezlemişlerdir. Bu yapı daha düşük enerjili bant 

aralığına sahip nötral moleküle dönüştürülebilmektedir (de-doplama) [157]. 

Oksidasyon basamağına bağlı olarak, konjuge polimerin bant aralığı ayarlanıp, ışık 

absorbsiyonu görünür bölgenin istenilen alanına kaydırılabilmektedir [158]. 

Genellikle politiyofenler yaklaşık 2 eV olan bant aralıkları ile uyumlu olarak 

turuncu-kırmızı ışık saçarlar. Bu sebeple birçok tiyofen temelli ışık saçan polimer ve 

kopolimer çalışması mevcuttur [159].   

Poli(3,3-dietil-3,4-dihidro-2H-tiyeno[3,4-b][1,4]diokzepin) (PProDOT-Et2) ince 

filminde doplama ile optik değişim gözlenebilmektedir. Bu polimerin nötral halde 

rengi mor iken, elektrokimyasal oksidasyonla (yani iletken hale geldiğinde) rengi 

geçirgenleşip gök mavisine dönmektedir [152]. 

Likit kristal (asimetrik) bir ortam kullanarak kiral konjuge polimer eldesi 

mümkündür. Bu sebeple monomere kiral grup ilavesi veya kiral katalizör kullanımı 

gereksizdir. Bu olguya optikçe aktif elektrokromizm (OAE) denmektedir. OAE' lerde 

polimerin kiralliği voltaj uygulanarak değiştirilebilir. Sonuç olarak redoks prosesinde 

polimerin elektronik halindeki değişimden dolayı döngüsel dikroizmin (circular 

dichroizm) işareti tersinir şekilde değişir. Goto ve Akagi EDOT' un 

hidroksipropilsellüloz içindeki polimerizasyonu ile optikçe aktif polimer elde 

etmişlerdir [160]. 

Đletken polimerlerin elektrokromik cihazlarda kullanımına ilgi son yıllarda artmıştır. 

Đletken polimerlerin elektrokromik materyal olarak kullanımına gösterilen ilginin 

sebebi üstün renklendirme etkinlikleri, amaca özgün ayarlanabilirlikleri, yaşam 

sürelerinin uzun, cevap hızılarının yüksek olmasıdır. Đletken polimerler (pi konjuge 

polimerler) p veya n-doplama sonucu, polimer ana iskeletindeki π-elektron 

delokalizasyonu sayesinde yüksek elektriksel iletkenliğe sahip olurlar. Ancak, 

doplanmamış yani nötral hallerinde yalıtkandırlar. Bundan dolayı moleküller 

arasındaki π-orbital örtüşmesinin derecesi materyalin elektriksel özelliklerini etkiler 

[161]. 

Đletken polimerlerin çok sayıdaki uygulamalarından bazıları aşağıda anlatılmıştır. (a) 

Geleneksel olarak, iletken polimer filmin katı bir substrata elektrodepozisyonu 

elektrokromik cihaz oluşturmak için kullanılan yöntemdir. (b) Mikroporlu 

membranlar ve aktif katman olarak polidifenilamin (PDPA) ve PEDOT 'un 
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polisulfonlu doplayıcılarla ile elde edilmiş iletken polimerleri esnek, ince ve geniş 

bantlı elektrokromik ekranların eldesini sağlamıştır [162]. (c) PEDOT’un kolay katı 

hal sentezi için 2,5-dibromo-3,4-etilendioksitiyofen' in in situ süblimleşme 

polimerizasyonu mavi-siyah kristaller veya metalik parlaklığı olan lifler vermiştir. 

Sonuç olarak cihaz fabrikasyonu için umut vaadeden bir materyal elde edilmiştir 

[163,164]. 

2.3.3 Elektrokromik cihaz (ECD) 

2.3.3.1 Cihaz oluşturmanın temelleri  

Tüm elektrokromik cihazlar birer elektrokimyasal hücre olduğundan iki elektrot ve 

iyon içeren bir elektrolitten meydana gelirler. Kullanım esnasında renk ve optik 

şiddette meydana gelen değişimler çalışma alanının aydınlatılması ile görülebilir 

şekilde olmalıdır. Pratikte görünürlük, hücrede bir veya daha fazla optikçe transparan 

elektrot (OTE) kullanılmasıyla elde edilir. ECD' nin elektrokromik işlevi 

gerçekleştirebilmesi için dışarıdan akım veya potansiyel gibi bir güç uygulanması 

gerekmektedir. Sabit potansiyel uygulamasına potansiyostaik renklendirme, sabit 

akım uygulamasına da galvanostatik renklendirme denmektedir. Galvanostatik 

renklendirme 2 elektrot gerektirirken gerçek potansiyostatik renklendirme için 3 

elektrot gerekmektedir [165]. 

Genel olarak bakıldığında üç tipte elektrokromik hücre vardır. Birinci tipte, 

reaktanların hepsi çözeltide iyonlar halinde bulunmaktadırlar. Đkinci tipte ise her 

elektrot kendi iyonları ile çevrelenmektedir. Üçüncü tipteki hücreler ise katı 

tiptedirler. 

Elektrotlar arasındaki elektrolit genellikle yüksek iyonik iletkeniğe sahiptir. Birinci 

ve ikinci tipteki hücrelerde cevabı arttırmak için elektrolitin viskozitesi arttırılabilir. 

Üçüncü tipteki hücrelerde elektrolit katı veya en azından polimer ya da yarı-katı gibi 

viskoelastiktir [165].  

Tüm üçüncü tipteki elektrokromik hücreler işlem esnasında katı kalacak şekilde 

tasarlanmışlardır. Bunlara tamamı katı hal cihazları (all-solid-state devices) ASSD' 

ler denmektedir. Bu tip katı hal ECD' lerde çok katmanlı yapılar ve elektrotların 

yerlerinin değiştirilmesi ile elde edilmiş birçok değişik cihaz geometrisi mevcuttur 

[166-170]. Şekil 2.32' de katı hal cihazına örnek verilmektedir. Birinci katman 
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(üstteki elektrot) ITO ile kaplanmış cam olan optik elektrottur. Đletken kısmı iç 

yüzeydedir. Eğer cihaz transmittans modunda çalıştırılacaksa diğer elektrot da içe 

bakan bir OTE olabilir. Alternatif olarak, reflektans modunda çalıştırılacak cihazlar 

için ikinci elektrodun metal olması gerekmektedir. Metal hem elektronik iletkenliği 

hemde yansıtıcı olarak davranabilme gibi estetik kalitesi sebebi ile tercih edilir. 

Ancak, opak bir dolgu elektrotun arkasına yerleştirildiği durumlarda ikinci 

elektrodun renginin ve yansıtıcı özelliğinin bir önemi kalmaz. Katı hal ECD' lerdeki 

diğer katmanlar iki elektrot arasında paralel olarak durmaktadır. En az bir 'iyon ilave 

katmanı' elektrokromik olmalıdır.  

 

Şekil 2.32 : Çok katmanlı katı-hal elektrokromik hücre gösterimi [165]. 

Birincil elektrokromik katman OTE' nin önüne birleştirilmiştir. Đkincil elektrokrom 

ise karşıt elektrodun üzerine kaplanmıştır. Son olarak bir elektrolit tabakası iyon 

ilave tabakalarını ayırmaktadır. Đkincil elektrokromun indirgenmesiyle birincil 

yükseltgenmekte olduğundan, bazen katı hal ECD oluştururken katmanlardan birini 

hareketli iyonlarla önceden yüklemek gerekebilir. Örneğin lityum metali vakumda 

elektrokromlardan birinin üzerine (WO3) buharlaştırılabilir. Buna kuru lityumlama 

denmektedir [171-175]. Lityum kuvvetli bir indirgeme ajanıdır. Gaz fazındaki lityum 

katı tabakaya diffüzlenir ve kimyasal indirgeme meydana gelir. Benzer şekilde 

nikeloksit de ozon ile önceden yüklenmiştir. Bunun için oksijen gazı varlığında 

filmler UV ışık ile aydınlatılmıştır [176,177]. 

ECD’ ler için elektrolit katmanlar 

Katmanlar arasındaki elektrolit iyonik olarak iletken, elektronik olarak yalıtkan 

olmalıdır. Birinci ve ikinci tip ECD’ lerde elektrokrom, sıvı elektrolitte çözülmüştür. 

Bu elektrolit asetonitril, dimetilformamid, propilen karbonat gibi organik bir solvent 

ya da su olabilir. Göç etkisini baskılamak için çözelti aynı zamanda yüksek 

derişimde destek elektrolit içerebilir. Üçüncü tip ECD’ lerde elektrolit çözünmüş 
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elektrokrom içermez, renklenme ve renksizleşme esnasında elektronötralliği sağmak 

için yüz yüze bakan katı elektrokrom katmanlarını terkeden veya bu katmanlara 

gelen hareketli karşıt iyonları temin eder. Ancak, elektrolit hala elektrotlar arası 

iletkenliğe eşlik etmektedir. Bunu oldukça göz ardı ederek bu katmana yük depolama 

katmanı da denmektedir. Bunun yerine iyon temin edici katman denmesi daha 

doğrudur. 

Đnorganik ve karışık bileşimli elektrolitler 

Birçok ECD elektrolit olarak katı inorganik oksit filmi içermektedir. Ta2O5 yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Ancak bu tip elektrolitler mekanik olarak zayıftır ve 

eğilmeye, mekanik şoka karşı dayanıksızdır. Küçük inorganik iyon içeren 

tetraalkilamonyum tuzları veya büyük organik anyon içeren alkali metal tuzları gibi 

organik/inorganik karışımlar bu durumda işe yarayabilmektedir. 

Organik elektrolitler  

Yarı katı organik elektrolitler polielektrolitler ve polimer elektrolitler olarak ikiye 

ayrılırlar. 

Polielektrolitler, ana iskelet boyunca düzenli aralıklarla iyon-değişken gruplar içeren 

polimerlerdir. Popüler bir örnek olarak, proton verici grubu asit olan poli(2-

acrilamido-2-metilpropansülfonik asit) yani poli(AMPS) verilebilir. Bu tür 

polimerlerin molar iyonik iletkenliği Λ su ile birleşmesi kapsamına bağlıdır. 

Tamamen dehidrate poli(AMPS) iletken değildir ancak su miktarı arttıkça Λ hızla 

artmaktadır. Çizelge 2.1’ de katı hal ECD’ lerde kullanılan polielektrolitlere örnekler 

verilmiştir. 

Çizelge 2.1 : ECD’ lerde kullanmak için katı iyon iletkenlere örnekler. 

Đnorganik elektrolitler Organik elektrolitler 

LiAlF4 Nafion™ 

LiNbO3 Poli(akrilik asit) 

Sb2O5 Poli(AMPS) 

HSbO3 temelli polimer Poli(metilmetakrilat) 

Ta2O5 Poli(2-hidroksietilmetakrilat) (PMMA) 

TiO2 Poli(etilenoksit) (PEO) 

H3UO3(PO)4.3H2O Poli(vinilklorür) (PVC) 

ZrO2  
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Polimer elektrolitler poli(etilenoksit), poli(propilenglikol), poli(vinilalkol), gibi 

makromoleküller içerirler. Eklenen inert tuzlar inorganik elektrolit tabaka 

oluştururlar. Yaygın örnekler LiClO4, triflic asit CF3SO3H veya H3PO4’ tür. 

Artan molekül ağırlığı ile bu polimerlerin viskozitesi de artmaktadır. Bu sebeple 

polimerler düşük molekül ağırlıklarında sıvıdan yüksek molekül ağırlıklarında 

katılara varan geniş bir aralıkta dağılım göstermektedirler. 

Görüntüleme cihazlarında kontrast oranını arttırmak için TiO2 gibi opak beyaz dolgu 

maddesi kullanımı oldukça yaygındır. Ayrıca beyaz katman ikinci elektrodun optik 

özelliklerini geliştirmek için katkı da sağlamaktadır.  

ECD oluşturmak için elektrotlar 

Bütün ECD’ ler en az bir transparan elektroda gereksinim duyarlar. Gözlükler, 

vizörler ve pencereler gibi geçirgen modda çalışan cihazlar ikincil elektrot olarak da 

bir OTE ile çalışmak zorundadırlar. Ancak bilgilendirme ekranları gibi yansıtıcı 

modda çalışan cihazlar böyle değildir. Parlatılmış platinin reflektif ECD’ lerde hem 

ayna hem de destek elektrot olarak kullanımı yaygın ama pahalı bir metottur. Bunun 

dışında dolgu maddesi yöntemi kullanılmaktadır.  

Transparan iletkenlerde en yaygın seçim ITO (indiyum kalay oksit) kaplı camdır. 

Diğer bir yaygın seçim ise flor doplu kalay oksittir (FTO). ITO’nun elektriksel 

iletkenliği metalikten çok yarı iletken gibidir ve IR (iç direnç) düşüşü, terminal etkisi 

gibi komplikasyonlara sebep olabilmektedir [178]. IR düşüşünün bir neticesi olarak 

elektrot yüzeyinde gradyan bir potansiyel görülmektedir. Elektrodun bağlantı 

noktasına yakın yerlerde oluşan potansiyel diğer yerlerdekinden yüksektir. Bu 

sebeple elektrokromik renklenme veya görüntü oluşumu elektrot yüzeyinde farklı 

hızlarda olmaktadır ve renk şiddeti dış elektriksel bağlantıya yakın yerlerde daha 

fazla olmakdadır. Bu ise üniform olmayan bir görüntü ile sonuçlanmaktadır. IR 

azalmasının önüne geçmenin bir yolu elektronik iletkenliği arttırmakdır. Bunun için 

elektrokrom ve ITO arasına ultra ince metalik nikel konmakta veya değerli metaller 

yüzeye tutturulmaktadır [179-183]. 

Opak ve metalik iletkenlerde en yaygın seçim Pt veya Pt bazlı alaşımlardır 

[167,168,170]. Bunların dışında bakır ve antimon alaşımları da önerilmiştir [184]. 

Đkinci elektrot, ayrı bir elektrokrom taşımalıdır: redoks aktif karşıt elektrotlar, karşıt 

iyon ilavesi eşliğinde kendileri yük absorblayabilirler. Örneğin, yükün karbon bir 
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karşıt elektroda verildiği ECD’ ler bulunmaktadır. Karbon, karbon temelli 

mateyaller, karbon siyahı ve grafit bu tür elektrotlara örnektir [185-190]. Tüm bu 

karşıt elektrotlar, elektrokromik işlem esnasında siyah olarak kalmaktadırlar. Bu 

sebeple opak dolgu içeren bir elektrolitin arkasına saklanmaları gerekir.  

Transparan iletkenlere her zaman ihtiyaç duyulmamaktadır. Liu ve Coleman 

tarafından geliştirilen ‘yan yana’ yapısında üstünde ve altında elektrokrom bulunan 

elektrotlar iletken olmayan camın üzerine serigrafi (screen-printing) ile bağlanır 

(Şekil 2.33) [191]. 

 

Şekil 2.33 : Yan yana tasarımlı serigrafik elektrokromik görüntüleme cihazı [191]. 

2.3.3.2 Cihaz dayanıklılığı  

Tüm mekanik ve elektronik görüntüleme cihazları gibi elektrokromik cihazların da 

sınırlı bir çalışma süresi vardır. Bu sebeple döngü zamanı adı verilen ve cihazların 

bozulmadan çalışabildiği döngü sayısının ölçümüne dayanan araştırmalar yapılmıştır. 

Üç elektrotlu hücrede elde edilen sonuçlar iki elektrotlu hücrelerle aynı olmayabilir. 

Cihazların genellikle 2 elektrotlu hücre şeklinde oluşturulduğunu unutmamak 

gerekir. Bazen de fiziksel bütünlük bozulmasa da artan döngü sayısıyla renklenme 

şiddetinde azalma görülebilmektedir. 

Transparan elektrotların ömrü 

Cihaz başarısızlığının ilk nedeni OTE' nin bozulmasıdır. Bunun en çok rastlanan 

sebebi de ITO' nun degrade olmasıdır. ITO üzerindeki oksitler kendiliğinden 

indirgenip kimyasal kararlılığı düşürür ve elektriksel direncini arttırır [192-194]. 

ITO' nun okside formu kimyasal olarak kararlıdır ancak indirgenmiş hali kararsızdır 

ve tekrarlanan redoks prosesine dayanamaz çünkü sulu asidik çözeltide 

çözünmektedir. Üstelik, devam eden aşırı indirgenme sonucu metalik kalayın açığa 
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çıkışı durdurulması zor bir durumdur. Bu sebeple tüm nemin ECD elektrolitinden 

uzaklaştırılması gerektiği savunulmaktadır [195-197]. 

Çizelge 2.2 : Elektrokromik cihazların döngü ömürlerine örnekler. 

birincil elektrokrom ikincil elektrokrom döngü ömrü 
WO3 poli(anilin) 20000 
WO3 Prusya mavisi 20000 
WO3 VOxHy 30000 
WO3 (CeO2)x(TiO2)1-x 50000 
WO3 Nikel oksit 100000 
WO3 Đridyum oksit 10000000 
elekrodepozitlenmiş 
bizmut 

Prusya mavisi 50000000 

Cihazların dayanıksızlığı birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Đletken elektrotlar, 

elektrolit katmanı veya elektrokromlardan kaynaklı sorunlar cihaz ömrünü 

kısaltmaktadır [165]. 

Yarı katı poli(etilenoksit) elektrolitiyle temasta bile ITO bozunabilmektedir. Metalik 

safsızlıklar elektrolite geçmekte, kompozisyondaki bu değişim ITO' nun iletkenliğini 

azaltıp cihazın ömrünü kısaltmaktadır [198]. 

Elektrolit katmanların ömrü 

Cihaz başarısızlığının ikinci nedeni elektrolitin bozulmasıdır. Birçok organik 

polimerin fotolitik karalılığı, özellikle çözeltide veya iyonik tuzla karıştırıldığında 

düşüktür. Dolayısıyla uzun süreli güneş ışıması ECD' yi bozacaktır. Reflektans 

modunda çalışan bir ECD için foto-karasız elektrot, reflektif arka elektroda komşu 

olacak şekilde yerleştirilebilir.  

Birincil elektrokromun kontrast oranını arttırmak için polimerik elektrolitlere TiO2 

ile dolgu yapılması çok yaygındır. TiO2' nin katılması ECD' nin cevap zamanını 

etkilemezken organik polimerlerin fotolitik bozunmasını önemli ölçüde 

arttırmaktadır [199-201]. 

Proton iletkenliğine dayalı çalışan cihazlardaki bir diğer tehlike de düşük potansiyel 

(katalizli) moleküler hidrojen gazı oluşumudur. (2.4)’ teki reaksiyona göre 

gerçekleşen bu durum protonik yükleri yok etmekte ve ECD içinde yalıtkan gaz 

baloncukları oluşturmaktadır. 

2���çö.�/01� + 	2�� →	�2                                      (2.4) 
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Böyle bir baloncuğa yakın olan elektrot alanları yalıtılmış olur. Bunun sonucunda 

cihaz hasar görür. 

Elektrokrom tabakaların ömrünü uzatmak 

Üçüncü tip elektrokromların çoğunda redoks değişimi esnasında hacim değişmekte 

olduğundan ECD' deki elektrolitin inorganik bir katı olması durumunda çok büyük 

özen gerekmektedir. Örneğin WO3 ince tabakası indirgenme esnasında %6 

genişlemektedir [202]. 

Üçüncü tipteki cihazların çoğunda iki katı elektrokrom katman bulunmaktadır. 

Dolayısıyla her iki katmandaki kimyasal hacim değişimi biri genişlerken diğeri 

daralacak şekilde aynı olmalıdır. Ancak elektrik alan uygulandığında şekil değişimi 

(electrostriction) sadece daralma ile olmaktadır. ECD' nin iki elektrokromik katmanı 

arasına elastomerik elektrolit yerleştirmek, genişleme ve daralma sonucu meydana 

gelen gerilimi perdelemektedir. Birçok elektrokrom, elektrolit katmanında çözünür 

veya bu katmanla uzun temas sonucu bozulur. Elektrokrom ve elektrolit arasındaki 

interfazı korumak için elektrokrom tabakanın ince, koruyucu bir tabakayla 

kaplanması önerilmiştir. Kimyasal karalılığın arttırılması, ECD' nin döngü süresini 

arttıracağından bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin yarı transparan altın 

tabakasının WO3 üzerine kaplanması ile kimyasal ataktan korunma ve cihaz 

operasyon hızının artışı sağlanabilmektedir [179]. Yine WO3 üzerine tungsten 

oksiflörür, lityum fosfor oksinitrit gibi bileşikler kaplanarak  çalışmalar yapılmıştır 

[203,204]. 

Bariyer filmler elektrokromu kimyasal bozunmadan korurlar ama aynı zamanda yük 

dengesini korumak için gerekli olan karşıt iyon hareketini de engellerler. 

Elektrokrom cihazların kurulum sonrasındaki ömrü 

Cihaz ömrünü belirlemek için gereki kriterler: (a) Cihazın çalışma hızının ne olacağı, 

çalışma ortamına göre saptanmalıdır. (b) Cihazın çalışabildiği en yüksek ve en düşük 

sıcaklıklar belirlenmelidir. (c) Hızlı soğuma ve ısınmaya sonucu oluşabilan termal 

şoka karşı dayanıklılık test edilmelidir. (d) Uzun süre güneş ışına maruz kalmanın 

etkisi UV ışık altında bekletilerek belirlenmelidir. (e) Nem ve mekanik şok gibi diğer 

streslere karşı da tesler yapılmalıdır [205].  
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2.3.3.3 Elektrokromik cihazlarda renk kontrolü  

ECD’ler için renk kontrolü sağlamak, yükseltgenme ve indirgenme aşamalarında 

farklı renkler elde etmek için yapılar üzerinde sübstitüsyon ile farklılık sağlama 

konusunda yapılmış yüzlerce çalışma bulunmaktadır. Politiyofenlerle yapılan 

çalışmalara bakıldığında, 3-pozisyonunda alkil zinciri uzunluğu değiştirilerek 

incelememeler yapılmış, ancak bu değişimin elektrokromik özelliklerden çok 

çözünürlüğü değiştirdiği görülmüştür [206-208]. Diğer yandan, polimerlerin 

regioregular olmayan düzenlenmelerden (head-to-head ve tail-to-tail) regioregular 

olan düzenlenmelere (head-to-tail) geçildiğinde PT’lerin konjugasyon uzunluğunun 

değişmesi sebebiyle optik özelliklerinde de belirgin değişim gösterdikleri 

gözlenmiştir [209].   

Farklı renkler elde etmek ve bant aralığını düşürmek için yaygınca kullanılan bir 

yöntem de donör-akseptör sistemleri yaratmaktır. Elektrokromizm konseptinde 

bilinen ilk örneği Reynolds ve diğ. tarafından gösterilmiş olan, düşük oksidasyon 

potansiyelli bis(tiyenil)siyanovinilen donör-akseptör-donör (DAD) prekürsörlerinin 

elektropolimerizasyonudur [210]. Elektronca fakir siyanovinilen grubunu 

değiştirmeden, elektronca zengin tiyenil sübstitüentlerinin bant aralığına etkisi de 

incelenmiştir [211]. Donör gruplar olarak elektonca zengin EDOT, 3,4-

(etilendioksi)pirol (EDOP) ve tiyofen kullanılmıştır.  

Piridin benzeri elektron çekici grupların, yüksek elektron içerikli birleşik halkalı 

heterosiklik bileşiklerle yer değişimi enerji bant aralığını düşürmektedir. Elektron 

alıcı grup yeterli derecede kuvvetli ve / veya sonuç donör-akseptör polimer ana 

iskeleti yeterince düzlemsel ise polaronik haller yakın-IR bölgesinde belirmekte ve 

renkliden geçirgene doğru olan elektrokromik polimerler vermektedir. 

Nötral halde kırmızı ve mavi olan birçok π-konjuge elektrokromik polimer 

sentezlenip özellikleri incelenmiştir. Ancak, doygun yeşil elektrokromik polimerlerin 

kimyasal ve elektrokimyasal sentezi, gerekli polimerinin nötral hal absorbsiyon 

spektrumunun kompleks olması sebebiyle başarılamamıştır. Spektrumda görünür 

bölgede iki ayrı geçiş görülmesi gerekmektedir. 

Elektrokromik uygulamalar için potansiyeli olan ilk nötral yeşil π-konjuge polimer 

Wudl ve diğ. tarafından 2004 yılında donör-akseptör yaklaşımı ile elde edilmiştir 

[212]. Bunun için kırmızı absorblayan donor-akseptör makromoleküler ana zincir ve 
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her ünitede tekrarlayan kısa, mavi absorblayan, konjugasyonu ana zincirle kırılan bir 

konjuge yapı kullanılmıştır. 

2.3.3.4 Elektrokromik cihazların kullanım alanları  

Elektrokromizmin kullanım alanları gün geçtikçe büyümekle birlikte, elektrokromik 

renk modülasyonu kullanım moduna göre iki ana kategoriye ayrılmaktadır: 

geçirgenlik ve yansıtma. 

Elektrokromik cihazların en çok kullanıldığı alanlar elektrokromik aynalar ve 

pencerelerdir. 

Yansıtıcı elektrokromik cihazlara örnek elektrokromik araba aynalarıdır. Gece 

sürüşlerinde diğer araçların ışıklarının göz kamaştırmasını engellemeye 

yaramaktadır. 

Geçirgen elektrokromik cihazlar ise daha çok binalarda ve uçaklarda 

kullanılmaktadır. 1985’ te geçirgenliğin elektrokromik olarak değiştiği camlara 

‘akıllı pencereler’ denilmiştir [213]. Daha sonraları ‘kendi kendine kararan 

pencereler’ ve ‘kromajenik camcılık’ gibi terimler kullanılmış olsa da günümüzde 

‘elektrokromik pencere’ ve ‘akıllı camlar’ terimleri tercih edilmektedir. 

Bunların dışında güneş gözlükleri ve vizörlerde, görüntüleme cihazlarında, gaz 

sensörlerinde, taşınabilir kimlik kartlarında da EDC kullanılmaktadır. Kağıdı  geri 

dönüşüm yapmadan tekrar tekrar kullanabilmek amacıyla elektrokromik kağıtların 

geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 1989’ da IBM çoklu renklenme özelliği olan 

elektrokromik kağıt yapısı hazırlamıştır. Ancak yapının kompleksliği ekonomik 

pazarlanmasının önüne geçmiştir [165].  

2.3.4 OLED (Organik ışık saçan diot) 

Çok basit haliyle OLED bir anot ve bir katot arasında sandviç edilmiş çeşitli 

katmanları olan ve ışık yayabilen bir organik yapıdır (Şekil 2.34). 

Substrat OLED’i destekleyen, düzlem oluşturan tabakadır. Anot, pozitif yüklü 

hollerin oluştuğu tabakadır, buradan elektonlar geçer. Şeffaftır. Elekton taşıyıcı 

tabakalar organik moleküllerden veya polimerlerden yapılır. Đletken tabakadaki 

elektonlar anot tarafından çekilir böylece bu tabakada holler oluşur. Emisiv (yayıcı) 
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katman, katottan elektronları taşır, ışık burada oluşur. Katot cihaza gerilim 

uygulandığında elektronları veren tabakadır.  

 

Şekil 2.34 : OLED yapısı [214]. 

OLED’lerin ışık yayması bir güç kaynağından uygulanan gerilimle başlar. Böylece 

katottan anoda organik tabakaların içinden geçerek elektron akışı olur. Katot, ışık 

yayıcı organik tabakaya elektronları verir. Anot iletim katmanından elektronları 

çeker, yani pozitif yüklü hollere verir. Emisiv ve iletken katmanlar arasındaki 

elektronlar, holleri doldurarak devre tamamlanır. Bir elektron, hole yerleştiği zaman, 

elektron, ışık (foton) şeklinde enerji salar. Yayınlanan ışığın rengi, emisiv 

katmandaki organik molekülün tipine bağlıdır. Akım arttıkça, parlaklık artar [214]. 

2.3.5 FET (Alan etkili tranzistör) 

FETler yük taşıma cihazlarıdır. FET (Field Effect Transistör - Alan Etkili Transistör)  

yüksek giriş empedansına sahip, tek kutuplu, gerilim kontrollü bir elemandır. 

Elektrik alanı prensiplerine göre çalıştığından alan etkili transistörler olarak bilinir. 

FET 'ler, transistörlerin kullanıldığı yerlerde rahatlıkla kullanılıbilir 

Alan etkili transistörler (FET) iki ana gruba ayrılır. JFET (Junction Field Effect 

Transistor, Eklem Alan Etkili Transistör) ve MOSFET (Metal Oxide Semiconductor 

Field Effect Transistör, Metal Oksit Yarı Đletken Alan Etkili Transistör)  

JFET 'lerde de 3 terminal vardır. Bunlar; drain (kolektör), source (kaynak) ve gate 

(geçit)’ dir. JFET 'ler  n - kanallı ve p - kanallı JFET olmak üzere iki tipte imal 

edilirler (Şekil 2.37). 
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Şekil 2.35 : N ve p-kanallı JFET yapısı [215]. 

N tipi yarıiletken, saf bir germanyum yada silisyum kristaline antimon, arsenik ve 

fosfor gibi son yörüngesinde 5 valans elektrona sahip katkı maddeleri eklenerek 

oluşturulur. P tipi yarıiletken, saf bir germanyum yada silisyum kristaline son 

yörüngesinde üç valans elektrona sahip katkı atomları eklenerek oluşturulur. Bu 

amaçla en sık kullanılan elementler, bor, galyum ve indiyumdur. 

MOSFET' in yapısı da JFET’ e benzemekle birlikta burada drain ile source 

arasındaki bölge üzerine silikon dioksit ve onun üzerine de gate elektrodu (metal 

plaka) konulmaktadır [215]. 

 

Şekil 2.36 : MOSFET yapısı [215]. 

2.3.6 Güneş pili 

Güneş pili (solar cell) ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren (fotovoltaik) bir 

araçtır. Organik güneş pillerinde elektron donör ve akseptör çifti barındıran bir 

organik ince film kullanılır. Işık absorbsiyonu ile donör uyarılmış hale geçer ve 
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akseptöre bir elektron gönderir. Bu durum donör molekülünde bir hol oluşturur. 

Işıkla oluşturulan yükler karşıt elektrotlara taşınırlar. Yüksek fotovoltaik verimlilik 

için hızlı yük transfer prosesi tercih edilmektedir (Şekil 2.39) [216]. 

 

Şekil 2.37 : Organik güneş pili yapısı [216]. 
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3.  DENEYSEL KISIM 

3-bromotiyofen, 97 %, (Across), fosfordekasülfit (P4S10), 2-bromoasetofenon, 2-

bromo-4’-metoksiasetofenon, 2-bromo-4’-nitroasetofenon, 2,4’-dibromoasetofenon, 

t-butillityum, diklorometan (Aldrich), toluen, sodyum bikarbonat ve sodyum sülfat 

(Merck) herhangi bir saflaştırma yapılmadan kullanıldı. Dietileter ve tetrahidrofuran 

(THF) (Merck) kullanılmadan önce metalik sodyum üzerinde kurutularak distillendi.  

CV çalışmaları için potansiyostat olarak CH-Instruments 400A  kullanıldı. FT-IR 

spektrumları Thermo Nicolet 6700 FT-IR spektrometresinde kaydedildi. UV 

ölçümleri için HITACHI U-0080D kullanıldı. 1H ve 13C NMR spektrumları 600 

MHz Varian NMR cihazın kullanılarak, proton ve karbon kimyasal kaymaları ppm 

olarak TMS referansına karşı kaydedildi. Kütle spektrumları için Bruker 

MICROTOFQ ve Thermo LCQ-Deca ion trap mass cihazları kullanıldı. Polimerlerin 

molekül ağırlığı tayini için Agilent 1200 model izokratik pompalı, dört Waters 

Styragel kolonlu (guard, HR 5E, HR 4, HR 3 ve HR 2) ve Viscotek TDA 302 üçlü 

dedektör sistemli (RI, dual lazer ligth scattering λ=670nm, 90° ve 7°, diferansiyel 

basınç viskometresi) GPC kullanıldı. 

3.1 Amaç 

Tezin amacı grubumuzca kullanılan 1,8-diketondan P4S10 veya Lawesson’s Reaktantı 

ile halka kapama yöntemi kullanılarak, elektronca zengin, düşük bant aralıklı iletken 

polimerler oluşturmaya yatkın materyaller sentezlemek ve optoelektronik 

özelliklerini incelemektir. Ayrıca bunların çeşitli heterosiklik moleküllerle Suzuki 

çapraz kenetlenme yöntemi ile kenetlenmesini sağlayıp, oluşan yeni moleküllerin de 

optoelektronik özelliklerini incelemek ve uygun olan tüm materyaller ile 

elektrokromik cihazlar oluşturup, bu cihazların testlerini gerçekleştirmektir.  
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3.2 Sentezler 

3.2.1 N-triisopropilsililpirol (35)  

Kuru THF’te 0.97 ml (14 mmol) pirol çözüldü. Azot atmosferinde ve -78°C’ de 6.16 

ml 2.5 M n-BuLi (15.4 mmol) damla damla ilave edildi. 15 dakika sonra 3 ml (14 

mmol) triisopropilsilil klorür (TIPS-Cl) ilave edildi. Reaksiyon oda sıcaklığına 

getirildi. Çözücü vakum altında uzaklaştırılıp dietileterle ekstraksiyon yapıldı. 

Na2SO4 ile kurutulup vakum altında dietileter buharlaştırıldı. Mikrodistilasyon ile 

saflaştırıldı. %87 verimle renksiz viskoz sıvı elde edildi. 1H NMR (CDCl3, 600 MHz) 

δ 6.79 (t, J=1.8Hz, 2H), 6.31 (t, J=1.8Hz, 2H), 1.148 (m, 3H), 1.13 (d, J=7.6Hz, 

18H). 

3.2.2 3,4-dibromo-N-triisopropilsililpirol (36)     

3.12 gram (14 mmol) N-TIPS pirol (35) 50 ml asetik asitte çözüldü. 1.58 ml (30.8 

mmol) bromun 20 ml asetik asitteki çözeltisi yarım saatte damla damla ilave edildi. 

Ekleme bitince 1.5 saat refluks edildi. Soğuduktan sonra vakum altında asetik asit 

uzaklaştırıldı. Diklorometanda çözülüp aktif karbon ile temizlendi[217]. Rensiz sıvı 

maddenin NMR sonucu bromlamanın olduğunu ancak TIPS grubunun ayrıldığını 

göstermektedir. Bu sebeple p-toluensülfonil grubu sübstitüe edilmeye karar verildi. 
1H NMR (CDCl3, 250 MHz) δ 8.15 (bs, 1H), 6.70 (s, 2H). 

3.2.3 N-tosilpirol (37)  

70 ml 1,2-dikloroetanda 12.35 g (0.309 mol) NaOH süspansiyon haline getirildi. 7.22 

ml (0.1 mol) pirol ilave edildi. 0°C’ de banyoya yerleştirildi. 15 dakika karıştırılıp, 

15 ml 1,2-dikloroetanda çözülmüş 22.8 g (0.12 mol) p-toluensulfonil klorür 20 

dakikada damla damla ilave edildi. Ekleme bittikten yarım saat sonra karışım oda 

sıcaklığına getirildi. 1 gece boyunca karışmaya bırakıldı. 250 ml su ilave edildi. 

Organik faz ayrıldı, su fazı diklorometanla ekstrakte edildi. Birleştirilen organik 

ekstraktlar nötralleşene kadar distile su ile yıkandı. Na2SO4 ile kurutuldu. Đsopropil 

alkolde kristallendirilerek beyaz katı ürün elde edildi[218]. 1H NMR (CDCl3, 600 

MHz) δ 7.73 (d, J=8.2Hz, 2H), 7.27 (d, J=8.2Hz, 2H), 7.14 (d, J=2.1Hz, 2H), 6.27 

(d, J=2.1Hz, 2H), 2.38 (s, 3H). 
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3.2.4 N-bütil pirol(39)  

20 ml kuru THF’te 2 ml (28.6 mmol) pirol çözüldü. Azot atmosferinde ve -78°C’ de 

19.8 ml n-BuLi (31.5 mmol) damla damla ilave edildi. 15 dakika sonra 3.2 ml (29.6 

mmol) butilbromür ilave edildi. Reaksiyon oda sıcaklığına getirildi. THF vakum 

altında uzaklaştırılıp dietileterle ekstraksiyon yapıldı. Na2SO4 ile kurutulup vakum 

altında dietileter uzaklaştırıldı. Mikrodistilasyon ile saflaştırıldı. %46 verimle açık 

sarı renkli sıvı elde edildi. 1H NMR (CDCl3, 250MHz) δ 6.8 (s, 2H), 6.2 (s, 2H), 3.9 

(t, J= 7.1Hz , 2H), 1.6 (m, 2H), 1.3 (m, 2H), 0.9 (t, J=7.2Hz, 3H). 

3.2.5 3,4-dibromo-N-triisopropilsililpirol (36)  

3.35 g (31.5 mmol) N-TIPS-pirol (35) 50 ml kuru THF’ te çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 5.6 gram (31.5 mmol) NBS kısım kısım eklendi. 15 

dakika karıştırıldı. Doymuş soğuk sodyum bikarbonat çözeltisine döküldü. Dietileter 

ile ekstrakte edilip, doymuş tuz çözeltisiyle yıkandı. Na2SO4 ile kurutuldu. Pentanda 

kristallendirildi. %17 verimle beyaz katı ürün elde edildi. 1H NMR (CDCl3, 250 

MHz) δ 6.70 (s, 2H), 1.33 (m, 3H), 1.06 (s, 18H). 

3.2.6 2,5-dibromo-N-bütilpirol (41)  

1.105 g (8.9 mmol) N-butilpirol (39) 30 ml THF’te çözüldü. Azot atmosferinde ve -

78oC’ de 3.326 g (18.69 mmol) NBS kısım kısım ilave edildi. 15 dakika karıştırılıp 

doygun NaHCO3 çözeltisi ilavesi ile reaksiyon sonlandırıldı. Dietileter ile ekstrakte 

edildi. Na2SO4 ile kurutuldu. Hegzanla kolonda saflaştırıldı. % 65 verimle rensiz sıvı 

madde elde edildi. 1H NMR (CDCl3, 250MHz) δ 6.3 (s, 2H), 3.9 (t, J=7.6Hz, 2H), 

1.6 (m, 2H), 1.3 (m, 2H), 0.9 (t,  J=7.4Hz, 3H). 

3.2.7 1-fenil-2-(tiyofen-3-iltiyo)etanon (45)  

2 g (11.83 mmol) 3-bromotiyofen (44) (%97) 50 ml kuru dietileterde çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 7.4 ml (11.83 mmol) 1.6 M’ lık t-BuLi ilave edildi. Bir 

saat boyunca karıştıktan sonra 0.38 gram (11.83 mmol) elementer kükürt eklendi. Bir 

saat daha karıştıktan sonra reaksiyon balonu buz banyosuna yerleştirildi ve 2.38 

gram (14.2 mmol) 2-bromoasetofenon ilavesi yapıldı. 3 saat karıştıktan sonra 10 ml 

su ilavesi ile reaksiyon bitirildi. Çözelti dietileter ile ekstrakte edilip sırasıyla %10’ 

luk NaHCO3 sulu çözeltisi ve su ile yıkandı. Reaksiyon balonunda kalan katılar 

diklorometan ile çözülüp %10’luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Organik fazlar Na2SO4 
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ile kurutuldu. Solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. Kolon kromatografisi ile 

3/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak saflaştırıldı. %41 verimle açık sarı 

kristaller şeklinde 1.13 g 45 elde edildi. EN. 38-40°C. IR (ATR, diamond) 3096, 

2898, 1672, 1580, 1592, 772, 682cm-1; 1H NMR (CD3)2CO, TMS/ppm) 8.02 (d, 

J=8.2 Hz, 2H), 7.63 (t, J=8.2 Hz, 1H), 7.52 (t, 8.2 Hz, 2H), 7.49 (dd, J=5.3, 2.9 Hz, 

1H), 7.36 (dd, J=2.9, 1.2Hz, 1H), 7.08 (dd, J=5.3, 1.2Hz, 1H), 4.43 (s, 2H) ; 13C 

NMR (CDCl3, TMS/ppm) 194.2, 135.3, 133.4, 130.3, 129.7, 128.6,  126.4, 126.4, 

42.1; HRMS m/z C12H10O1S2: 257.0065 bulunan: 257.007. 

3.2.8 1-(4-metoksifenil)-2-(tiyofen-3-iltiyo)etanon (46)   

2 g (11.83 mmol) 3-bromotiyofen (44) (%97) 50 ml kuru dietileterde çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 7.4 ml (11.83 mmol) 1.6 M’ lık t-BuLi ilave edildi. Bir 

saat boyunca karıştıktan sonra 0.38 g (11.83 mmol) elementer kükürt eklendi. Bir 

saat daha karıştıktan sonra reaksiyon balonu buz banyosuna yerleştirildi ve 3.251 

gram (14.2 mmol) 2-bromo-4’-metoksiasetofenon ilavesi yapıldı. 3 saat karıştıktan 

sonra 10 ml su ilavesi ile reaksiyon bitirildi. Çözelti dietileter ile ekstrakte edilip 

sırasıyla %10’ luk NaHCO3 sulu çözeltisi ve su ile yıkandı. Reaksiyon balonunda 

kalan katılar diklorometan ile çözülüp %10’luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Organik 

fazlar Na2SO4 ile kurutuldu. Solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. Kolon 

kromatografisi ile 3/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak saflaştırıldı. %53 

verimle beyaz katı şeklinde 1.65 g 46 elde edildi. EN. 69-71°C. IR (ATR, diamond) 

3099, 2976, 1660, 1600, 1572, 1508, 856, 833, 818, 632 cm-1; 1H NMR (250 MHz, 

(CD3)2CO, TMS/ppm)  8.00 (d, J= 8.78 Hz, 2H), 7.50 (dd, J=4,9 Hz, 3 Hz, 1H), 

7.36 (dd, J=3 Hz, 1,2 Hz, 1H), 7.08 (dd, J=4,9 Hz, 1,2 Hz, 1H), 7.03 (d, J= 8.78, 

2H), 4.38 (s, 2H), 3.89 (s, 3H); 13C NMR (150MHz, CDCl3, TMS/ppm) 192.8, 163.7, 

131.0, 130.2, 130.0, 128.5, 126.4, 126.5, 113.4, 55.1, 41.8; HRMS m/z C13H13O2S2: 

265.0357 bulunan: 2265.035. 

3.2.9 1-(4-nitrofenil)-2-(tiyofen-3-iltiyo)etanon (47)  

2 g (11.83 mmol) 3-bromotiyofen (44) (%97) 50 ml kuru dietileterde çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 7.4 ml (11.83 mmol) 1.6 M’ lık t-BuLi ilave edildi. Bir 

saat boyunca karıştıktan sonra 0.38 g (11.83 mmol) elementer kükürt eklendi. Bir 

saat daha karıştıktan sonra reaksiyon balonu buz banyosuna yerleştirildi ve 3.46 

gram (14.2 mmol) 2-bromo-4’-nitroasetofenon ilavesi yapıldı. 3 saat karıştıktan 
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sonra 10 ml su ilavesi ile reaksiyon bitirildi. Çözelti dietileter ile ekstrakte edilip 

sırasıyla %10’ luk NaHCO3 sulu çözeltisi ve su ile yıkandı. Reaksiyon balonunda 

kalan katılar diklorometan ile çözülüp %10’luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Organik 

fazlar Na2SO4 ile kurutuldu. Solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. Kolon 

kromatografisi ile 3/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak saflaştırıldı. %84 

verimle sarı katı şeklinde 2.79 g 47 elde edildi. EN. 99-100 °C. IR (ATR, diamond) 

3100, 2889, 1680, 1519, 1345, 854, 842, 741, 684 cm-1 ; 1H NMR (600 MHz, 

(CD3)2CO, TMS/ppm)  8.35 (d, J= 8.8 Hz, 2H), 8.24 (d, J=8.8 Hz, 2H), 7.51 (dd,  

J=4.7 Hz, 3 Hz, 1H), 7.38 (dd, J=3 Hz, 1,1 Hz, 1H), 7.09 (dd, J= 4.7 Hz, 1.1 Hz, 

1H), 4.49 (s, 2H); 13C NMR (150MHz, CDCl3, TMS/ppm) 192.5, 150.4, 139.8, 

130.4, 129.7, 128.5, 127.7, 126.8, 123.8, 42.1; HRMS m/z C12H8N1O3S2: 277.9951 

bulunan: 277.9940. 

3.2.10 1-(4-bromofenil)- 2-(tiyofen-3-iltiyo)etanon (48)  

2 g (11.83 mmol) 3-bromotiyofen (44) (%97) 50 ml kuru dietileterde çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 7.4 ml (11.83 mmol) 1.6 M’ lık t-BuLi ilave edildi. Bir 

saat boyunca karıştıktan sonra 0.38 g (11.83 mmol) elementer kükürt eklendi. Bir 

saat daha karıştıktan sonra reaksiyon balonu buz banyosuna yerleştirildi ve 3.947 

gram (14.2 mmol) 2,4’-dibromoasetofenon ilavesi yapıldı. 3 saat karıştıktan sonra 10 

ml su ilavesi ile reaksiyon bitirildi. Çözelti dietileter ile ekstrakte edilip sırasıyla 

%10’ luk NaHCO3 sulu çözeltisi ve su ile yıkandı. Reaksiyon balonunda kalan katılar 

diklorometan ile çözülüp %10’luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Organik fazlar Na2SO4 

ile kurutuldu. Solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. Kolon kromatografisi ile 

3/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak saflaştırıldı. %84 verimle sarı katı 

şeklinde 3.09 g 48 elde edildi. EN. 79-82 °C. IR (ATR, diamond) 3096, 2888, 1672, 

1581, 1395, 1193, 856, 812 cm-1; 1H NMR (600 MHz, (CD3)2CO, TMS/ppm)  7.94 

(d, J= 8.2 Hz, 2H), 7.71 (d,  J=8.2 Hz, 2H), 7.50 (dd, J=5.3 Hz, 3 Hz, 1H), 7.37 (dd, 

J=3 Hz, 1,2 Hz, 1H), 7.09 (dd, J= 5.3 Hz, 1.2 Hz, 1H), 4.41 (s, 2H); 13C NMR 

(150MHz, CDCl3, TMS/ppm) 193.2, 134.0, 132.0, 130.3, 130.2, 129.2, 128.7, 126.5, 

41.9. MS: m/z = 314.87 (M+1); C12H9BrOS2 C: 46.0, H, 2.90; bulunan: C: 46.20, H: 

2.82.  
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3.2.11 3-feniltiyeno[3,2-b]tiyofen (49) 

1.83 g (4.1 mmol) P4S10 ve 1.9 g (10.3 mmol) p-toluen sülfonik asit mono hidrat 40 

ml toluende 15 dakika refluks edildikten sonra 0.5 gram (2.1 mmol) 1-fenil-2-

(tiyofen-3-iltiyo)etanon (45)’ un 40 ml toluendeki çözeltisi ilave edilerek 2 saat 

boyunca refluks edildi. Toluen buharlaştırıldıktan sonra karışım diklorometan ile 

ekstrakte edildi. Organik faz sırasıyla %10’ luk NaHCO3, doygun tuz çözeltisi ve su 

ile yıkandı. Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra solvent düşük basınçta 

uzaklaştırıldı. Kolon kromatografisi ile 7/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak 

saflaştırıldı. %94 verimle açık yeşil katı şeklinde 0.426 g 49 elde edildi. EN. 47-49 

°C. IR (ATR, diamond) 3095, 3028, 1601, 1509, 1446, 1355, 840, 753, 688, 654 cm-

1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3, TMS/ppm)  7.76 (d, J= 7.3 Hz, 2H), 7.5 (s, 1H), 7.46 

(t, J=7.3 Hz, 2H), 7.42 (d, J=5.3 Hz, 1H), 7.34 (t, J=7.3 Hz, 1H), 7.29 (d, J=5.3 Hz, 

1H); 13C NMR (150MHz, CDCl3, TMS/ppm) 139.5, 137.9, 134.7, 134.4, 128.9, 

127.6, 127.2, 126.3, 122.5, 119,7; HRMS m/z C12H8N1O3S2: 217.0146 bulunan: 

217.015. 

3.2.12 3-(4-metoksifenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (50) 

1.42 g (3.19 mmol) P4S10 ve 1.4 g (7.36 mmol) p-toluen sülfonik asit mono hidrat 40 

ml toluende 15 dakika refluks edildikten sonra 0.54 gram (2.12 mmol) 1-(4-

metoksifenil)-2-(tiyofen-3-iltiyo)etanon (46)’ un 40 ml toluendeki çözeltisi ilave 

edilerek 2 saat boyunca refluks edildi. Toluen buharlaştırıldıktan sonra karışım 

diklorometan ile ekstrakte edildi. Organik faz sırasıyla %10’ luk NaHCO3, doygun 

tuz çözeltisi ve su ile yıkandı. Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra solvent düşük 

basınçta uzaklaştırıldı. Kolon kromatografisi ile 7/1:hegzan/diklorometan sistemi 

kullanılarak saflaştırıldı. %79 verimle sarı katı şeklinde 0.42 g 50 elde edildi. EN 85-

88°C. IR (ATR, diamond) 3096, 1605, 1523, 1245, 1029, 829, 706, 655 cm-1; 1H 

NMR (600 MHz, CDCl3, TMS/ppm)  7.70 (d, J= 8.8 Hz, 2H), 7.43 (d, J=5.3, 1H), 

7.4 (s, 1H), 7.30 (d, J=5.3 Hz, 1H), 7.01 (d, J=8.8 Hz, 2H), 3.85 (s, 3H); 13C NMR 

(150MHz, CDCl3, TMS/ppm) 159.1, 139.4, 137.9, 135.1, 127.6, 127.5, 127.1, 121.2, 

119.8, 114.3, 55.3. MS: m/z = 247.27 (M+1); C13H10OS2 C: 63.32, H: 4.10; bulunan: 

C: 63.46, H: 3.97. 
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3.2.13 3-(4-nitrofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (51)  

1.066 g (2.398 mmol) P4S10 ve 1 g (5.25 mmol) p-toluen sülfonik asit mono hidrat 40 

ml toluende 15 dakika refluks edildikten sonra 0.443 g (1.59 mmol) 1-(4-nitrofenil)-

2-(tiyofen-3-iltiyo)etanon (47)’ un 40 ml toluendeki çözeltisi ilave edilerek 2 saat 

boyunca refluks edildi. Toluen buharlaştırıldıktan sonra karışım diklorometan ile 

ekstrakte edildi. Organik faz sırasıyla %10’ luk NaHCO3, doygun tuz çözeltisi ve su 

ile yıkandı. Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra solvent düşük basınçta 

uzaklaştırıldı. Kolon kromatografisi ile önce 300 ml hegzan sonra 

7/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak saflaştırıldı. %91 verimle sarı katı 

şeklinde 0.377 g 51 elde edildi. EN. 128-130°C. IR (ATR, diamond) 3114, 1591, 

1503, 1322, 1109, 844, 704, 643 cm-1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3, TMS/ppm)  8.34 

(d, J= 8.8 Hz, 2H), 7.91 (d, J= 8.2 Hz, 2H ), 7.70 (s, 1H), 7.50 (d, J=5.3 Hz, 1H), 

7.35 (d, J=5.3 Hz, 1H); 13C NMR (150MHz, CDCl3, TMS/ppm) 146.8, 140.8, 140.2, 

137.4, 132,2, 127.8, 126,8, 125.6, 124.4, 119.9. MS: m/z = 261.20 (M+1); 

C12H7NO2S2 C: 55.10; H, 2.68; bulunan: C: 55.22, H: 2.58. 

3.2.14 3-(4-bromofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (52)  

1.57 g (3.53 mmol) P4S10 ve 1.678 g (8.825 mmol) p-toluen sülfonik asit mono hidrat 

40 ml toluende 15 dakika refluks edildikten sonra 0.55 g (1.765 mmol) 1-(4-

nitrofenil)-2-(tiyofen-3-iltiyo)etanon (48)’ un 40 ml toluendeki çözeltisi ilave 

edilerek 2 saat boyunca refluks edildi. Toluen buharlaştırıldıktan sonra karışım 

diklorometan ile ekstrakte edildi. Organik faz sırasıyla %10’ luk NaHCO3, doygun 

tuz çözeltisi ve su ile yıkandı. Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra solvent düşük 

basınçta uzaklaştırıldı. Kolon kromatografisi ile hegzan kullanılarak saflaştırıldı. 

%71 verimle beyaz katı şeklinde 0.368 g 52 elde edildi. EN. 101-103°C. IR (ATR, 

diamond) 3096, 1508, 1480, 1345, 1218, 1075, 1006, 845, 824, 721, 653cm-1 ; 1H 

NMR (600 MHz, CDCl3, TMS/ppm)  7.62 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 7.59 (d, J=8.5Hz, 

2H), 7.49 (s, 1H), 7.45 (d, J=5.3 Hz, 1H), 7.31 (d, J=5.3 Hz, 1H); 13C NMR 

(150MHz, CDCl3, TMS/ppm) 139.7, 133.7, 133.2, 132.0, 129.8, 127.8, 127.4, 122.9, 

121.49, 119.9. MS: m/z = 295.07 (M+1); C12H7BrS2 C: 48.79; H: 2.35; bulunan: C: 

48.66, H: 2.29. 
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3.2.15 3-(4-aminofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (53)  

0.1 g (0.38 mmol) 51, 1 g (17.8 mmol) (10 katı kütlede) Fe tozu ve 0.5 ml %37’lik 

hidroklorik asit, 50 ml %79’luk etanolde 2 saat refluks edildi. Demir tozları filtre 

kağıdı ile süzüldü. Etanol düşük basınçta uzaklaştırıdıktan sonra diklorometan ile 

ekstarksiyon yapıldı. Organik faz  %10’ luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Na2SO4 ile 

kurutuldu. Düşük basınçta solventi buharlaştırıldıktan sonra 3/1:hegzan/diklorometan 

sistemi kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. Bordo renkli viskoz sıvı 

şeklinde %76 verimle 66 mg 53 elde edildi. IR (ATR, diamond) 3447, 3369, 3096, 

1619, 1532, 1488, 1350, 1282, 1184, 1085, 945, 823, 729, 653 cm-1; 1H NMR (600 

MHz, CDCl3, TMS/ppm)  7.57 (d, J= 8.2 Hz, 2H), 7.42 (dd, J= 5.3, J=1.8 Hz, 1H), 

7.34 (d, J=1.8Hz, 1H) 7.29 (d, J=5.3Hz, 1H) 6.77 (d, J=8.2, 2H). 13C NMR (150 

MHz, CDCl3) δ (ppm) 145.9, 139.2, 137.8, 129.4, 127.4, 127.0, 120.2, 119.8, 115.3, 

115.0. m/z = 233.02 (M+1) 

3.2.16  3-(4-N,N-dimetilaminofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (54)  

74 mg (0.319 mmol) 3-(4-aminofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (53) ve 44 mg (0.319 

mmol) K2CO3, 50 ml DMF’te karıştırıldı. 99 mg (0.7 mmol) iyodometan ilave 

edilerek 3 saat 100°C’ de karışmaya bırakıldı. DMF düşük basınçta uzaklaştırıldı. Su 

eklenip diklorometan ile ekstrakte edildi. Organif faz Na2SO4 ile kurutuldu, süzüldü 

ve solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. Hegzan kullanılarak kolon kromatografisi 

ile saflaştırıldı. %65 verimle 55 mg beyaz katı şeklinde 54 elde edildi. EN. 120-

123°C. IR (ATR, diamond) 3093, 2920, 1609, 1533, 1489, 1357, 1224, 1061, 946, 

813, 757, 699 cm-1; 1H NMR (600 MHz, acetone-d6) δ (ppm) 7.69 (d, J= 8.8 Hz, 

2H), 7.65 (dd, J= 5.3Hz, 1.5 Hz, 1H), 7.61 (d, J= 1.5 Hz, 1H), 7.45 (d, J= 5.3 Hz, 

1H), 6.88 (d, J= 8.8 Hz, 2H), 3.01 (s, 6H); 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 

139.3, 137.9, 134.5, 128.0, 127.9, 127.2, 127.0, 120.0, 119.8, 113.0, 40.8; MS: m/z = 

260.13 (M+1); C14H13NS2 C: 64.80; H, 5.03; bulunan: C: 64.99, H: 4.86. 

3.2.17 Tetrabromotiyofen (56)  

[219] referansına göre sentezlenerek %85 verimle 80 gram beyaz katı şeklinde 56 

elde edildi.  
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3.2.18 3,4-dibromotiyofen (57)  

[219] referansına göre sentezlenerek %91 verimle 3.83 gram renksiz viskoz sıvı 

şeklinde 57 elde edildi.  

3.2.19 2-(4-bromotiyofen-3-iltiyo)-1-feniletanon (58)  

2.7 g (11.25 mmol) 3,4-dibromotiyofen (57) 50 ml kuru dietileterde çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 7 ml (11.25 mmol) 1.6 M’ lık t-BuLi ilave edildi. Bir saat 

boyunca karıştıktan sonra 0.36 g (11.25 mmol) elementer kükürt eklendi. Bir saat 

daha karıştıktan sonra reaksiyon balonu buz banyosuna yerleştirildi ve 2.687 g (13.5 

mmol) 2-bromoasetofenon ilavesi yapıldı. 3 saat karıştıktan sonra 10 ml su ilavesi ile 

reaksiyon bitirildi. Çözelti dietileter ile ekstrakte edilip sırasıyla %10’ luk NaHCO3 

sulu çözeltisi ve su ile yıkandı. Reaksiyon balonunda kalan katılar diklorometan ile 

çözülüp %10’luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Organik fazlar Na2SO4 ile kurutuldu. 

Solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. Kolon kromatografisi ile 

3/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak saflaştırıldı. %65 verimle beyaz katı 

şeklinde 2.3 g 58 elde edildi. EN. 98°C. IR (ATR, diamond) 3102, 2953, 2923, 1678, 

1647, 1596, 1448, 1317, 1275, 1197, 927, 750, 675 cm-1; 1H NMR (600 MHz, 

CDCl3) δ (ppm) 7.91 (d, J= 7.6Hz, 2H), 7.58 (t, J= 7.6Hz, 1H), 7.46 (t, J= 7.6Hz, 

2H), 7.31 (d, J= 5.9 Hz, 2H), 4.20 (s, 2H); 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 

193.8, 135.4, 133.5, 130.7, 128.7, 128.6, 127.9, 124.1, 115.1, 40.9; HRMS m/z 

C12H10BrOS2: 312.9360 bulunan: 312.9356. 

3.2.20 2-(4-bromotiyofen-3-iltiyo)-1-(4-metoksifenil)etanon (59)  

2.231 g (9.3 mmol) 3,4-dibromotiyofen (57) 50 ml kuru dietileterde çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 5.81 ml (9.3 mmol) 1.6 M’ lık t-BuLi ilave edildi. Bir saat 

boyunca karıştıktan sonra 0.297 g (9.3 mmol) elementer kükürt eklendi. Bir saat daha 

karıştıktan sonra reaksiyon balonu buz banyosuna yerleştirildi ve 2.236 gram (9.76 

mmol) 2-bromo-4’-metoksiasetofenon ilavesi yapıldı. 3 saat karıştıktan sonra 10 ml 

su ilavesi ile reaksiyon bitirildi. Çözelti dietileter ile ekstrakte edilip sırasıyla %10’ 

luk NaHCO3 sulu çözeltisi ve su ile yıkandı. Reaksiyon balonunda kalan katılar 

diklorometan ile çözülüp %10’luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Organik fazlar Na2SO4 

ile kurutuldu. Solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. Kolon kromatografisi ile 

5/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak saflaştırıldı. %63 verimle beyaz katı 

şeklinde 2.03 g 59 elde edildi. EN. 56°C. IR (ATR, diamond) 3100, 2977, 2837, 
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1650, 1505, 1419, 1305, 1264, 1163, 1102, 992, 821, 783, 599, 495 cm-1; 1H NMR 

(600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.90 (d, J= 9.0Hz, 2H), 7.32 (d, J=4.7Hz, 1H), 7.31 (d, 

J=4.7Hz, 1H), 6.92 (d, J=9.0Hz, 2H), 4.15 (s, 2H), 3.87 (s, 3H); 13C NMR (150 

MHz, CDCl3) δ (ppm) 192.5, 163.8, 131.0, 128.4, 127.5, 124.0, 114.9, 114.0, 113.8, 

55.5, 40.8 ; HRMS m/z C12H10BrO2S2: 340.9300 bulunan: 340.9306. 

3.2.21 2-(4-bromotiyofen-3-iltiyo)-1-(4-nitrofenil)etanon (60)  

1.97 g (8.21 mmol) 3,4-dibromotiyofen (57) 50 ml kuru dietileterde çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 5.13 ml (8.21 mmol) 1.6 M’ lık t-BuLi ilave edildi. Bir 

saat boyunca karıştıktan sonra 0.262 g (8.21 mmol) elementer kükürt eklendi. Bir 

saat daha karıştıktan sonra reaksiyon balonu buz banyosuna yerleştirildi ve 2.103 

gram (8.62 mmol) 2-bromo-4’-nitroasetofenon ilavesi yapıldı. 3 saat karıştıktan 

sonra 10 ml su ilavesi ile reaksiyon bitirildi. Çözelti dietileter ile ekstrakte edilip 

sırasıyla %10’ luk NaHCO3 sulu çözeltisi ve su ile yıkandı. Reaksiyon balonunda 

kalan katılar diklorometan ile çözülüp %10’luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Organik 

fazlar Na2SO4 ile kurutuldu. Solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. Kolon 

kromatografisi ile 4/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak saflaştırıldı. %64 

verimle sarı katı şeklinde 1.87 g 60 elde edildi. EN. 85°C. IR (ATR, diamond) 3338, 

3094, 2980, 2929, 2847, 1676, 1600, 1514, 1340, 1264, 1004, 849, 821, 719, 681, 

624, 520 cm-1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.31 (d, J= 8.5Hz, 2H), 8.06 (d, 

J=8.5Hz, 2H), 7.35 (d, J=3.0Hz, 1H), 7.32 (d, J=3.0Hz, 1H), 4.17 (s, 2H) ; 13C 

NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 192.2, 150.5, 139.9, 129.7, 129.5, 129.4, 124.5, 

123.9, 115.5, 40.9 ; MS: m/z = 358.98 (M+1). 

3.2.22 1-(4-bromofenil)-2-(4-bromotiyofen-3-iltiyo)etanon (61)  

2.45 g (10.203 mmol) 3,4-dibromotiyofen (57) 50 ml kuru dietileterde çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 6.37 ml (10.203 mmol) 1.6 M’ lık t-BuLi ilave edildi. Bir 

saat boyunca karıştıktan sonra 0.326 g (10.203 mmol) elementer kükürt eklendi. Bir 

saat daha karıştıktan sonra reaksiyon balonu buz banyosuna yerleştirildi ve 3.127 g 

(11.25 mmol) 2,4’-dibromoasetofenon ilavesi yapıldı. 3 saat karıştıktan sonra 10 ml 

su ilavesi ile reaksiyon bitirildi. Çözelti dietileter ile ekstrakte edilip sırasıyla %10’ 

luk NaHCO3 sulu çözeltisi ve su ile yıkandı. Reaksiyon balonunda kalan katılar 

diklorometan ile çözülüp %10’luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Organik fazlar Na2SO4 

ile kurutuldu. Solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. Kolon kromatografisi ile 
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5/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak saflaştırıldı. %78 verimle beyaz katı 

şeklinde 3.09 g 61 elde edildi. EN. 85°C. IR (ATR, diamond) 3100, 2939, 2897, 

2578, 1674, 1582, 1566, 1482, 1395, 1273, 1194, 1069, 1005, 924, 765, 499 cm-1; 1H 

NMR (600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.77 (d, J=8.2Hz, 2H), 7.60 (d, J=8.2Hz, 2H), 

7.33 (d, J=3.7Hz, 1H), 7.31 (d, J=3.7Hz, 1H), 4.13 (s, 2H) ; 13C NMR (150 MHz, 

CDCl3) δ (ppm) 192.8, 134.1, 132.2, 132.0, 130.2, 128.8, 128.5, 124.3, 115.3, 40.8 ; 

HRMS m/z C12H9Br2OS2: 390.8460 bulunan: 390.8462. 

3.2.23 3-bromo-6-feniltiyeno[3,2-b]tiyofen (62)  

1.422 g (3.2 mmol) P4S10 ve 1.52 g (8 mmol) p-toluen sülfonik asit mono hidrat 40 

ml toluende 15 dakika refluks edildikten sonra 0.5 g (1.6 mmol) 2-(4-bromotiyofen-

3-iltiyo)-1-feniletanon (58)’ un 40 ml toluendeki çözeltisi ilave edilerek 2 saat 

boyunca refluks edildi. Toluen buharlaştırıldıktan sonra karışım diklorometan ile 

ekstrakte edildi. Organik faz sırasıyla %10’ luk NaHCO3, doygun tuz çözeltisi ve su 

ile yıkandı. Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra solvent düşük basınçta 

uzaklaştırıldı. Kolon kromatografisi ile hegzan kullanılarak saflaştırıldı. %74 verimle 

açık kahverengi katı şeklinde 0.348 g 62 elde edildi. EN. 72°C. IR (ATR, diamond) 

3094, 3034, 2919, 2853, 1953, 1876, 1597, 1514, 1480, 1350, 1217, 1073, 1025, 942, 

820, 721, 690 cm-1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.69 (dd, J=7.9Hz, 

J=1.1Hz, 2H), 7.52 (d, J=1.4Hz, 1H), 7.46 (t, J=7.9Hz, 2H), 7.36 (t, J=7.9Hz, 

J=1.1Hz, 1H), 7.31 (d, J=1.4Hz, 1H) ; 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 140.8, 

137.1, 135.4, 134.3, 129.102, 127.9, 126.3, 124.1, 123.1, 102.9 ; MS: m/z = 296.87 

(M+1). 

3.2.24 3-bromo-6-(4-metoksifenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (63)  

1.298 g (2.92 mmol) P4S10 ve 1.388 g (7.3 mmol) p-toluen sülfonik asit mono hidrat 

40 ml toluende 15 dakika refluks edildikten sonra 0.5 g (1.46 mmol) 2-(4-

bromotiyofen-3-iltiyo)-1-(4-metoksifenil)etanon (59)’ un 40 ml toluendeki çözeltisi 

ilave edilerek 2 saat boyunca refluks edildi. Toluen buharlaştırıldıktan sonra karışım 

diklorometan ile ekstrakte edildi. Organik faz sırasıyla %10’ luk NaHCO3, doygun 

tuz çözeltisi ve su ile yıkandı. Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra solvent düşük 

basınçta uzaklaştırıldı. Kolon kromatografisi ile hegzan kullanılarak saflaştırıldı. 

%67 verimle beyaz katı şeklinde 0.317 g 63 elde edildi. EN. 71°C. IR (ATR, 

diamond) 3100, 3002, 2933, 2834, 2046, 1608, 1524, 1484, 1457, 1348, 1289, 1248, 
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1178, 1030, 940, 825, 739, 712, 577, 517 cm-1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 

7.63 (d, J=8.7Hz, 2H), 7.43 (d, J=1.4Hz, 1H), 7.32 (d, J=1.4Hz, 1H), 7.00 (d, 

J=8.7Hz, 2H), 3.86 (s, 3H) ; 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm)159.3, 140.7, 

137.1, 135.1, 127.5, 127.0, 123.9, 121.8, 114.4, 103.0, 55.4. MS: m/z = 326.00 

(M+1). 

3.2.25 3-bromo-6-(4-nitrofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (64)  

0.903 g (2.03 mmol) P4S10 ve 0.951 g (5 mmol) p-toluen sülfonik asit mono hidrat 40 

ml toluende 15 dakika refluks edildikten sonra 0.356 g (1 mmol) 2-(4-bromotiyofen-

3-iltiyo)-1-(4-nitrofenil)etanon (60)’ un 40 ml toluendeki çözeltisi ilave edilerek 2 

saat boyunca refluks edildi. Toluen buharlaştırıldıktan sonra karışım diklorometan ile 

ekstrakte edildi. Organik faz sırasıyla %10’ luk NaHCO3, doygun tuz çözeltisi ve su 

ile yıkandı. Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra solvent düşük basınçta 

uzaklaştırıldı. Kolon kromatografisi ile hegzan kullanılarak saflaştırıldı. %50.7 

verimle açık kahve katı şeklinde 0.127 g 64 elde edildi. EN. 192°C. IR (ATR, 

diamond) 3114, 2919, 2847, 1592, 1505, 1328, 1107, 940, 846, 730, 669 cm-1; 1H 

NMR (600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.34 (d, J=8.8Hz, 2H), 7.86 (d, J=8.8Hz, 2H), 

7.74 (s, 1H), 7.39 (s, 1H) ; 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 147.1, 141.6, 140.3, 

136.6, 133.2, 126.8, 126.2, 124.6, 124.5, 103.3; MS: m/z = 341.00 (M+1). 

3.2.26 3-bromo-6-(4-bromofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (65)  

1.283 g (2.88 mmol) P4S10 ve 1.2 g (6.3 mmol) p-toluen sülfonik asit mono hidrat 40 

ml toluende 15 dakika refluks edildikten sonra 0.404 g (1.03 mmol) 2-(4-

bromotiyofen-3-iltiyo)-1-(4-bromofenil)etanon (61)’ un 40 ml toluendeki çözeltisi 

ilave edilerek 2 saat boyunca refluks edildi. Toluen buharlaştırıldıktan sonra karışım 

diklorometan ile ekstrakte edildi. Organik faz sırasıyla %10’ luk NaHCO3, doygun 

tuz çözeltisi ve su ile yıkandı. Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra solvent düşük 

basınçta uzaklaştırıldı. Kolon kromatografisi ile hegzan kullanılarak saflaştırıldı. 

%87 verimle beyaz katı şeklinde 0.332 g 65 elde edildi. EN. 131°C. IR (ATR, 

diamond) 3098, 3090, 1885, 1509, 1453, 1393, 1331, 1297, 1222, 1077, 1006, 946, 

850, 815, 729, 696, 490, 460 cm-1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.60 (d, 

J=8.2Hz, 2H), 7.57 (d, J=8.2Hz, 2H), 7.54 (s, 1H), 7.35 (s, 1H) ; 13C NMR (150 

MHz, CDCl3) δ (ppm) 141.7, 139.5, 126.8, 126.3, 124.5, 124.1; MS: m/z = 374.87 

(M+1).  
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3.2.27 4,4,5,5-tetrametil-2-(tiyofen-2-il)-1,3,2-diokzaborolan (66)  

1.223 g (14.53 mmol) tiyofen 50 ml kuru THF’te çözüldü. Azot atmosferinde ve -

78°C’ de 6.4 ml (15.9 mmol) 2.5 M’ lık t-BuLi ilave edildi. 20 dakika karıştıktan 

sonra 3.26 ml (15.9 mmol) 2-izopropoksi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diokzaborolan 

ilave edildi. 10 dakika sonra oda sıcaklığına alınıp gece boyu azot aztmosferinde 

karışmaya bırakıldı. Solventi vakumda uzaklaştırılıp dikolorometanda çözüldü ve 5N 

HCl çözeltisi ile yıkandı. Organik faz Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra 

vakumda buharlaştırıldı. 3/1:hegzan/diklorometan sistemi kullanılarak kolon 

kromatografisi yöntemiyle saflaştırıldı. %81 verimle 2.44 g beyaz katı şeklinde 66 

elde edildi. EN. 64°C. IR (ATR, diamond) 3098, 2976, 2926, 1519, 1422, 1360, 

1328, 1295, 1267, 1209, 1133, 1055, 1017, 1001, 956, 848, 777, 722, 686, 663, 576, 

518, 429 cm-1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.66 (dd, J=3.9Hz, J=1.1Hz, 

1H), 7.64 (dd, J=4.8Hz, J=1.1Hz, 1H), 7.19 (dd, J=4.8Hz, J=3.9Hz, 1H), 1.35 (s, 

12H) ; 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 137.1, 132.3, 128.2, 84.1, 24.7; MS: 

m/z =211.07 (M+1). 

3.2.28 3-(tiyofen-2-il)-6-(4-(tiyofen-2-il)fenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (67)  

0.15 g (0.403 mmol) 3-bromo-6-(4-bromofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (65) ve 0.22 

gram (0.927 mmol) 4,4,5,5-tetrametil-2-(tiyofen-2-il)-1,3,2-diokzaborolan (66) 30 ml 

THF’ te çözülüp erlenin ağzı septumla kapatıldı ve iğne ile azotla beslenerek yarım 

saat boyunca degaz edildi. 2M 3 ml K2CO3 çözeltisi de aynı şekilde küçük bir 

Schlenk tüpü içinde degaz edildi. 14 mg (0.012 mmol) tetrakis(trifenilfosfin) 

palladyum(0) reaksiyonun gerçekleştirileceği Schlenk tüpüne koyularak yüksek 

vakumda yarım saat degaz edildikten sonra azotla beslendi. Hazırlanmış olan diğer 

iki çözelti  hava ile temas etmeyecek şekilde şırıngalar yardımı ile Pd(0)’ ın 

bulunduğu tüpe ilave edildi ve 70°C’ de karışmaya bırakıldı. 3 gün karıştıktan sonra 

metali uzaklaştırmak için Celite ‘ten süzüldü. THF vakumda buharlaşırıldıktan sonra 

50 ml su ilave edildi ve hiç katı kalmayacak şekilde diklorometan eklenip 

ekstraksiyon yapıldı. Organik faz Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra vakumda 

buharlaştırıldı. Diklorometanda çöktürülürek %35 verimle beyaz katı şeklinde 54 mg 

67 elde edildi. EN. 228°C. IR (ATR, diamond) 3097, 3082, 3060, 1535, 1508, 1426, 

1342, 1307, 1208, 1112, 1047, 951, 847, 817, 735, 686, 602, 540, 417 cm-1; 1H NMR 

(600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.76 (d, J=8.2Hz, 2H), 7.71 (d, J=8.2Hz, 2H), 7.58 (d, 
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J=1.5Hz, 1H), 7.53 (d, J=1.5Hz, 1H), 7.41 (dd, J=3.5Hz, J=1.2Hz, 1H), 7.36 (dd, 

J=3.5Hz, J=1.2Hz, 1H), 7.30 (m, 2H), 7.13 (dd, J=4.7Hz, J=3.5Hz, 1H), 7.09 (dd, 

J=5.3, J=3.5Hz, 1H); 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 146.4, 140.4, 139.8, 

136.9, 136.4, 136.2, 131.1, 130.8, 130.5, 129.6, 129.1, 128.9, 127.7, 127.2, 126.7, 

125.9, 125.2, 124.3; MS: m/z =380.96 (M+1). 

3.2.29 2,5-dibromo-3-feniltiyeno[3,2-b]tiyofen (68)  

0.558 g (2.58 mmol) 3-feniltiyeno[3,2-b]tiyofen (49) 100 ml DMF’ te çözüldükten 

sonra reaksiyon balonu folyo ile sarılıp karanlık ortam sağlandı. -10°C’ de tuz-buz 

banyosuna yerleştirildi. Yine karanlıkta 1.01 g (5.67 mmol) N-bromosüksinimid’ in 

50 ml DMF’ teki çözeltisi şırınga ile 15 dakikada damlatıldı. 3 saat boyunca -10°C’ 

de karıştırıldıktan sonra reaksiyon karışımı 100 ml suya döküldü. Çöken katı süzülüp 

hegzan ile kolon kromatografisi yöntemi kullanılarak saflaştırıldı. %61 verimle 

beyaz katı şeklinde 0.587 g 68 elde edildi. EN. 104°C. IR (ATR, diamond) 3093, 

3043, 2919, 2874, 1597, 1575, 1518, 1485, 1461, 1439, 1339, 1308, 1260, 1182, 

1074, 1005, 871, 802, 759, 695, 575, 520, 466 cm-1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 

(ppm) 7.64 (d, J=7.4 Hz, 2H), 7.48 (t, J=7.4 Hz, 2H),  7.42 (t, J=7.4 Hz, 1H), 7.21 

(s, 1H) ; 13C NMR (125 MHz, CDCl3) δ (ppm) 136.1, 133.3, 128.9, 128.8, 128.6. 

128.5, 128.3, 128.2, 122.1, 113.7; MS: m/z =374.87 (M+1). 

3.2.30 3-fenil-2,5-di(tiyofen-2-il)tiyeno[3,2-b]tiyofen (69)  

0.15 g (0.403 mmol) 2,5-dibromo-3-feniltiyeno[3,2-b]tiyofen (68)ve 0.22 g (0.927 

mmol) 4,4,5,5-tetrametil-2-(tiyofen-2-il)-1,3,2-diokzaborolan (66) 30 ml THF’ te 

çözülüp erlenin ağzı septumla kapatıldı ve iğne ile azotla beslenerek yarım saat 

boyunca degaz edildi. 2M 3 ml K2CO3 çözeltisi de aynı şekilde küçük bir Schlenk 

tüpü içinde degaz edildi. 14 mg (0.012 mmol) tetrakis(trifenilfosfin) palladyum(0) 

reaksiyonun gerçekleştirileceği Schlenk tüpüne koyularak yüksek vakumda yarım 

saat degaz edildikten sonra azotla beslendi. Hazırlanmış olan diğer iki çözelti  hava 

ile temas etmeyecek şekilde şırıngalar yardımı ile Pd(0)’ ın bulunduğu tüpe ilave 

edildi ve 70°C’ de karışmaya bırakıldı. 3 gün karıştıktan sonra metali uzaklaştırmak 

için Celite ‘ten süzüldü. THF vakumda buharlaşırıldıktan sonra diklorometan ile 

ekstrakte edildi. Su ile yıkandı. Organik faz Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten sonra 

vakumda buharlaştırıldı. Petrol eteri kullanılarak kolon kromatografisi ile 

saflaştırıldı. %30 verimle beyaz katı şeklinde 46 mg 69 elde edildi. EN. 231°C. IR 



77 

(ATR, diamond) 3094, 3081, 3062, 1536, 1508, 1479, 1346, 1213, 1112, 1049, 947, 

821, 739, 685, 605, 539, 472 cm-1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.51 (d, 

J=7.02Hz, 2H), 7.42 (m, 3H), 7.34 (s, 1H), 7.24 (d, J=5.1Hz, 1H), 7.20 (d, J=5.1Hz, 

1H), 7.19 (m, 2H), 7.02 (m, 2H), 6.94 (dd, J=3.8Hz, J=3.7Hz, 1H); 13C NMR (150 

MHz, CDCl3) δ (ppm) 140.6, 138.6, 137.6, 136.5, 136.3, 134.7, 132.8, 130.9, 129.2, 

128,8 128.2, 127.9, 127.2, 126.6, 126.1, 124.8, 123.9, 115.9; MS: m/z =380.86 

(M+1). 

3.2.31 2,5-bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diokzaborolan-2-il)tiyofen (70)  

0.948 g (3.95 mmol) 2,5-dibromotiyofen 50 ml kuru THF’te çözüldü. Azot 

atmosferinde ve -78°C’ de 5.18 ml (8.3 mmol) 1.6 M’ lık n-BuLi ilave edildi. 1 saat 

karıştıktan sonra 4.03 ml (19.75 mmol) 2-izopropoksi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-

diokzaborolan ilave edildi. 1 saat sonra oda sıcaklığına alınıp gece boyu azot 

aztmosferinde karışmaya bırakıldı. Karışım suya döküldü. Etil asetal ile ekstrakte 

edildi ve NaCl çözeltisi ile yıkandı. Organik faz Na2SO4 ile kurutulup süzüldükten 

sonra vakumda buharlaştırıldı. Az miktarda diklorometan ile çözülüp hegzan ilave 

edilerek çöktürüldü. %93 verimle 1.245 g beyaz katı şeklinde 70 elde edildi. EN. 

210°C. IR (ATR, diamond) 2973, 2924, 2849, 1521, 1369, 1320, 1259, 1134, 1040, 

957, 851, 666, 578, 518, 423 cm-1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.66 (s, 2H), 

1.34 (s, 24H) ; 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 137.6, 84.1, 24.7; MS: m/z = 

337.5 (M+1). 

3.2.32 2,5-dibromo-3-(4-metoksifenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (71)  

0.38 g (1.554 mmol) 3-(4-metoksifenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (50) 100 ml DMF’ te 

çözüldükten sonra reaksiyon balonu folyo ile sarılıp karanlık ortam sağlandı. -10°C’ 

de tuz-buz banyosuna yerleştirildi. Yine karanlıkta 0.604 g (3.39 mmol) N-

bromosüksinimid’ in 50 ml DMF’ teki çözeltisi şırınga ile 15 dakikada damlatıldı. 3 

saat boyunca -10°C’ de karıştırıldıktan sonra reaksiyon karışımı 100 ml suya 

döküldü. Çöken katı süzülüp hegzan ile kolon kromatografisi yöntemi kullanılarak 

saflaştırıldı. %65 verimle beyaz katı şeklinde 0.404 g 71 elde edildi. EN. 102°C. IR 

(ATR, diamond) 3076, 2933, 2833, 1604, 1528, 1487, 1463, 1339, 1287, 1244, 1177, 

1110, 1031, 905, 828, 776, 695, 623, 580, 523, 450 cm-1; 1H NMR (600 MHz, 

CDCl3) δ (ppm) 7.58 (d, J=8.4Hz, 2H), 7.21 (s, 1H), 7.02 (d, J=8.4Hz, 2H), 3.87 (s, 
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1H) ; 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 159.6, 139.2, 135.8, 133.1, 129.6, 125.6, 

122.2, 114.2, 109.1, 103.2, 55.3; MS: m/z = 404.98 (M+1). 

3.2.33 2,5-dibromo-3-(4-nitrofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (72)  

0.377 g (1.44 mmol) 3-(4-nitrofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (51) 100 ml DMF’ te 

çözüldükten sonra reaksiyon balonu folyo ile sarılıp karanlık ortam sağlandı. -10°C’ 

de tuz-buz banyosuna yerleştirildi. Yine karanlıkta 0.569 g (3.2 mmol) N-

bromosüksinimid’ in 50 ml DMF’ teki çözeltisi şırınga ile 15 dakikada damlatıldı. 3 

saat boyunca -10°C’ de karıştırıldıktan sonra reaksiyon karışımı 100 ml suya 

döküldü. Çöken katı süzülüp hegzan ile kolon kromatografisi yöntemi kullanılarak 

saflaştırıldı. %68 verimle beyaz katı şeklinde 0.410 g 72 elde edildi. EN. 121°C. IR 

(ATR, diamond) 3090, 2923, 2848, 1592, 1512, 1342, 1184, 1104, 1008, 902, 843, 

706, 574 cm-1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.37 (d, J=8.8Hz, 2H) ; 7.90 (d, 

J=8.8Hz, 2H), 7.49 (s, 1H). 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ (ppm) 147.3, 140.3, 

138.1, 137.6, 131.4, 129.4, 126.9, 124.1, 119.6, 111.9; MS: m/z = 419.87 (M+1). 

3.2.34 2,5-dibromo-3-(4-aminofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (73)  

0.31 g (0.74 mmol) 72, 0.165 g (2.96 mmol) (4 ekivalent) Fe tozu ve 0.1 ml %37’lik 

hidroklorik asit, 50 ml %79’luk etanolde 3 saat refluks edildi. Demir tozları filtre 

kağıdı ile süzüldü. Etanol düşük basınçta uzaklaştırıdıktan sonra diklorometan ile 

ekstarksiyon yapıldı. Organik faz  %10’ luk NaHCO3 ve su ile yıkandı. Na2SO4 ile 

kurutuldu. Düşük basınçta solventi buharlaştırıldıktan sonra 2/1:hegzan/diklorometan 

sistemi kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. Krem rengi katı şeklinde 

%43 verimle 0.185 g 72 elde edildi. EN. 170°C. IR (ATR, diamond) 3430, 3324, 

3194, 2920, 2851, 1619, 1533, 1490, 1464, 1337, 1282, 1177, 1082, 1018, 806, 736, 

574, 525, 459 cm-1; 1H NMR (600 MHz, CDCl3, TMS/ppm)  7.45 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 

7.19 (s, 1H), 6.78 (d, J=8.5Hz, 2H) 3.85 (bs, 2H). 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ 

(ppm) 149.3, 136.1, 132.1, 125.9, 124.8, 124.2, 122.8, 117.6, 116.0, 111.2. MS: m/z 

= 389.87 (M+1). 

3.2.35 2,5-dibromo-3-(4-N,N-dimetilaminofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (74)  

129 mg (0.331 mmol) 73 ve 95 mg (0.69 mmol) K2CO3 20 ml DMF’te karıştırıldı. 

64µL  (0.99 mmol) iyodometan ilave edilerek 3 saat 100°C’ de karışmaya bırakıldı. 

DMF düşük basınçta uzaklaştırıldı. Su eklenip diklorometan ile ekstrakte edildi. 



79 

Organig faz Na2SO4 ile kurutuldu, süzüldü ve solvent düşük basınçta buharlaştırıldı. 

Hegzan kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %36 verimle 50 mg açık 

sarı katı şeklinde 74 elde edildi. EN. 95°C. IR (ATR, diamond) 3093, 3020, 2919, 

2850, 1734, 1609, 1536, 1493, 1355, 1205, 1153, 1016, 946, 814, 734, 579, 463 cm-1 

; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.55 (d, J= 8.2 Hz, 2H), 7.19 (s, 1H), 6.83 (d, 

J= 8.2 Hz, 2H), 3.03 (s, 6H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3) δ (ppm) 138.2, 134.6, 

132.4, 128.1, 125.1, 121.1, 118.3, 112.3, 111.3, 107.0, 28.6 ; MS: m/z = 417.87 

(M+1) 

3.2.36 Poli(3-fenil-2-(tiyofen-2-il)tiyeno[3,2-b]tiyofen) (75)  

Suzuki çapraz kenetlenme yöntemi ile polimerizasyon için, 14 mg (0.021 mmol) 

bis(trifenilfosfin)paladyum(II)klorür vakumda 1 saat tutulduktan sonra azot 

azmosferine alındı. 0.143 g (0.427 mmol) 2,5-bis(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-

diokzaborolan-2-il)tiyofen (70), 0.160 gram (0.427 mmol) 2,5-dibromo-3-

feniltiyeno[3,2-b]tiyofen (68) 50 ml THF’te çözlüp azotla degaz edildi. 1.5 ml 2M 

K2CO3 çözeltisi de azotla degaz edildikten sonra çözeltiler azot ortamındaki Pd(0) 

bulunan Schlenk tüpüne alındı. Azotla doyurulduktan sonra havayla temasını kesmek 

için septum girişleri parafilmle kapatıldı. 70°C’ de 3 gün karıştırıldı.  12µL (0.125 

mmol) 2-bromotiyofen 1 ml THF’te çözülüp degaz edildikten sonra tüpe ilave edildi. 

Sonraki gün de 32.6 mg (0.137 mmol) 4,4,5,5-tetrametil-2-(tiyofen-2-il)-1,3,2-

diokzaborolan (66) 1 ml THF’te çözülüp degaz edildikten sonra tüpe ilave edildi. Bir 

gün daha karıştıktan sonra Celit’ten süzüldü, THF’ i uçurulup metanolde 

çöktürülerek saflaştırıldı. 100 mg polimer elde edildi. Mn: 47926, dn/dc: 0.25 ml/g 

(THF, 35°C.). 

3.2.37 Poli(3--(4’-metoksifenil)-2-(tiyofen-2-il)tiyeno[3,2-b]tiyofen) (76)  

75’ de kullanılan yöntemle, 0.25 gram (1.015 mmol) 2,5-dibromo-3-(4’-

metoksifenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (71) kullanılarak sentez gerçekleştirldi. 105 mg 

polimer elde edildi.  Mn: 68470, dn/dc: 0.17 ml/g (THF, 35°C.). 

3.2.38 Poli(3--(4’-nitrofenil)-2-(tiyofen-2-il)tiyeno[3,2-b]tiyofen) (77)  

75’ de kullanılan yöntemle, 0.2 g (0.766 mmol) 2,5-dibromo-3-(4’-

nitrofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (72) kullanılarak sentez gerçekleştirldi. 40 mg polimer 

elde edildi. Mn: 62726, dn/dc: 0.09 ml/g (THF, 35°C.).  
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3.2.39 Poli(3--(4’-N,N-dimetilaminofenil)-2-(tiyofen-2-il)tiyeno[3,2-b]tiyofen) 

(78)  

75’ de kullanılan yöntemle, 0.2 g (0.479 mmol) 2,5-dibromo-3-(4’-N,N-

dimetilaminofenil)tiyeno[3,2-b]tiyofen (74) kullanılarak sentez gerçekleştirldi. 97 

mg polimer elde edildi. Mn: 6051, dn/dc: 0.10 ml/g (THF, 35°C.). 
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4.  SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 

4.1 Ditiyenopirol Sentezi Đçin Yapılan Çalışmalar  

Ditiyenopirol (DTP) sentezi için takip edilmesi gereken yol Şekil 3.1’ de 

özetlenmiştir. Pirolden yola çıkarak, N-korunmuş dibromo pirol türevleri sentezleyip, 

bunların 1,8-diketon türevlerini elde ettikten sonra P4S10 ile halka kapama reaksiyonu 

gerçekleştirip ditiyenopirol türevleri elde etmek amacıyla reaksiyonlar denenmiştir.  

 

Şekil 4.1 : DTP sentezini için takip edilmesi gereken yol. 

Sentezlere başlangıç aşamasında pirol azotunun koruyucu bir grupla sübstitüe 

edilmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Bunun için öncelikle pirol bütillityum ve 

triizopropilsilil klorürle reaksiyona sokularak 35 elde edildi. Daha sonra 36 eldesi 

için asetik asitte çözülerek bromla reaksiyona sokuldu [217]. Ancak NMR sonucu 

TIPS (triizopropilsilil) grubunun koptuğunu gösterdi. Bunun üzerine değişik 

koruyucu gruplar sübstitüe edilmeye karar verildi ve pirolün 1,2-dikloroetanda 

NaOH ve tosil klorür ile reaksiyonu sonucu 37 elde edildi [218]. Bu reaksiyon ilk 

önce kloroform ile denendi. Ancak  ürün elde edilemedi. Kloroform ve NaOH’in 

verdiği radikalik reaksiyondan dolayı solvent olarak kloroform yerine 1,2-

dikloroetan kullanılarak reaksiyon tekrarlandı. 37 asetik asit ve bromla reaksiyona 

sokularak 38 eldesi denendi ancak NMR sonucuna göre tek ve iki bromlu ürün 

karışımı elde edildi. 5 katı mol brom kullanılarak reaksiyon tekrarlandı. 1/1 : hegzan 

diklorometan ile yapılan kolondan alınan fraksiyonlarda hedef ürün elde edilemedi.  
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Şekil 4.2 : Pirollerle yapılan tüm sentez çalışmaları. 

Pirol azotunu bütil grubu ile sübstitüe etmek için NaOH ve bütil iyodür ile 

reaksiyona sokuldu ancak hedef ürün 39 elde edilemedi. Başka bir yöntem 
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kullanılmaya karar verildi ve tetrabutilamonyum bromür (faz transfer katalizörü) 

varlığında reaksiyon denendi ancak verim çok düşük olduğu için (%10) n-

bütillityumla reaksiyon yapıldı ve %46 verimle 39 elde edildi. Daha sonra 40  eldesi 

için ürünün 3,4-pozisyonlarından NBS ile bromlama denemesi yapıldı. NMR 

sonucuna göre 2,5-dibromo pirol elde edildi. 1H NMR (CDCl3, 250MHz) δ 6.3 (s, 

2H), 3.9 (t, J=7.6Hz, 2H), 1.6 (m, 2H), 1.3 (m, 2H), 0.9 (t,  J=7.4Hz, 3H). Bunun 

üzerine 2,5-dibromo-N-butilpirolü (41) 3,4-dibromo-N-bütilpirole (40) dönüştürmek 

için asetonitril/benzen karışımında çözüldükten sonra 0 °C’ de ve azot atmosferinde  

p-toluen sülfonik ile reaksiyona sokuldu [220] ancak istenen ürün elde edilemedi. Đlk 

başta sentezlenen N-TIPS-pirol (35) NBS ile 3,4-pozisyonlarından bromlanarak 36 

eldesi sağlandı. Aynı zamanda 39 da NBS ile reaksiyona sokularak 2,5-

pozisyonlarından bromlandı ve 41 elde edildi. Pirol öncelikli olarak 2- ve 5- 

konumlarından reaksiyon verme eğilimindedir. Ancak TIPS korumalı durumda bu 

grubun sağladığı sterik engel sebebiyle 3- ve 4- konumlarından bromlama 

gerçekleşmektedir. 3,4-dibromo-N-TIPS-pirol (36) 1,8-diketon eldesi için azot 

atmosferinde ve -78 °C’de t-bütillityum, S8 ve 2-bromoasetofenon ile reaksiyona 

sokuldu. Ancak ürün elde edilemedi. Aynı reaksiyon her aşamada eklenen  t-

bütillityum ve  kükürt oranları ve/veya ekleme aralıkları değiştirilerek denemeler 

yapıldı. Ayrıca t-bütillityum yerine n-bütillityum kullanarak çeşitli denemeler de 

yapıldı. Ancak ürün elde edilemedi. Herhangi bir alkil grubunun takılıp 

takılamayacağını görmek için 2,5-dibromopirol lityum-brom değişiminden sonra 

butilbromür ile reaksiyona sokularak reaksiyon denemesi yapıldı. Bu reaksiyondan 

da beklenen ürün (43) elde edilemedi. Tiyofende gerçekleştirilebilen 1,8-diketon 

eldesi reaksiyonlarının pirolde gerçekleşmediği görüldü. Tiyeno[3,2-b]tiyofen 

türevleri sentezlerine başlandı. 

4.2 Tiyeno[3,2-b]tiyofen Türevlerinin Sentezi  

3-bromotiyofen (44) ve 3,4-dibromotiyofenden (56) yola çıkarak monoketon 

türevleri 45-48 ve 58-61 sentezlendi ve P4S10 ile halka kapama yöntemiyle 

tiyeno[3,2-b]tiyofen türevleri 49-52 ve 62-65 elde edildi.  Dimetilaminofenil 

sübstitüte TT eldesi için 51 Fe’in aşırısı ile indirgenerek 53 elde edildi. Daha sonra 

bu ürünün metil iyodür ile reaksiyonu sonucu 54 eldesi sağlandı. 
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Şekil 4.3 : Tiyeno[3,2-b]tiyofen türevlerinin sentezleri. 

49’un NBS ile bromlanması ile 68 elde edildi. Monoborolan tiyofen (66) sentezi  

gerçekleştirildikten sonra Suzuki kenetlenme koşullarında 65 ve 68’den tiyofenle 

kenetlenme ürünleri  olan 67 ve 69 elde edildi.  
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Şekil 4.4 : Suzuki kenetlenme reaksiyonları ile TT türevleri eldesi. 

2,5-dibromotiyofen’den diborolan tiyofen 70 elde edildi. 50 ve 51 NBS ile 

bromlanarak 71 ve 72 elde edildi. Ancak dimetilaminofenil sübstitüe TT’nin (54) 

NBS ile bromlanması denendiğinde bromlamanın TT üzerinde değil sübstitüe fenil 

halkası üzerinde olduğu görüldü. Bunun üzerine nitrofenil sübstitüe TT (51) 

bromlandıktan sonra indirgenip, daha sonra metillme yapmaya karar verildi. Yapılan 

ilk indirgeme denemesinde Fe’in fazlasının TT’deki bromların ayrılmasına sebep 

olduğu görüldü. Fe 4 katı molde kullanıldığında reaksiyon başarıyla gerçekleştirildi 

ve 73 elde edildi. Daha sonra 73’ün metil iyodürle reaksiyonu sonucu 74 elde edildi. 

Dibromo TT’ler (68-74) ile diborolan tiyofenin (70) Suzuki kenetlenme koşullarında 

polimerleştirilmesi sonucu 75-78 polimerleri elde edildi. 

Elde edilden tüm ürünlerin optoelektronik incelemeleri yapıldı. 
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Şekil 4.5 : Suzuki kenetlenme yöntemi ile TT polimerleri eldesi. 
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4.3 Monomerlerin UV ölçümleri 

Tüm monomerlerin diklorometanda çözeltileri hazırlandı ve UV spektrofotometrede 

absorbans ölçümleri yapıldı. Monomerlerin bant aralıkları (4.1) formülüne göre 

hesaplandı. 

3 = 4.6
7 = 89.:;<==>;;×:@ABCDE.FG�2.HH×:@!I/F�

7�	I�×:@AJ                    (4.1) 
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Şekil 4.6 : Bromsuz TT türevlerinin UV spektrumları. 
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Şekil 4.7 : Bromlu TT türevlerinin UV spektrumları. 
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Şekil 4.8 : Kenetlenme reaksiyonu ile elde edilen monomerlerin UV spektrumları. 

Monomerlerin diklorometandaki çözeltilerinde yapılan UV ölçümleri sonucu fenil, 

para-bromofenil, para-metoksifenil ve para-dimetilaminofenil sübstitüe TT’ler (49, 

50, 52, 53 ve 54) 300-302 nm civarında absorbsiyon maksimumları vermişlerdir 

(Şekil 4.6). Tiyofen kenetli TT’ ler (67 ve 69) konjugasyonun artması sebebiyle 

kırmızı alana kayma göstererek 319 nm’ de absorbsiyon vermişlerdir (Şekil 4.7). 

Para-nitrofenil sübstitüe TT (51) ise nitro grubu sayesinde görülen π delokalizasyonu 

sebebiyle 365 nm’ ye kadar kaymıştır. Bunlarla bağlantılı olarak optik bant aralığı 

hesaplamaları sonucu elde edilen değerler 49, 50, 52, 53, 54, 67 ve 69 numaralı 

monomerler için 3.48-3.75 eV arasındadır. Nitro grubu içeren 51 ise 2.92 eV’ luk 

bant aralığına sahiptir. Benzer şekilde bromlu TT türevlerinde de 62, 63 ve 65’ te 

absorbsiyon maksimumları 288- 290 nm civarındayken, nitro sübstitüe 64, 344 

nm’de maksimum vermiştir (Şekil 4.8). Buradan görülmektedir ki fenil grubuna 

sübstitüe olan diğer gruplar TT halkası üzerinde absorbsiyonu kırmızı alana 

kaydırma ve bant aralığını düşürme etkisi gösterebilmektedir.  

4.4 Elektrokimyasal Çalışmalar 

Monomerlerin elektrokimyasal çalışmaları döngülü voltametri ile yapıldı. Çalışma 

elektrodu ve karşıt elektrot olarak Pt tel, referans elektrot olarak da Ag tel kullanıldı. 
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Çalışmalar yapılılırken solvent olarak asetonitril, elektrolit olarak tetrabütilamonyum 

hegzaflorofosfat (TBAPF6), tetrabütilamonyum tetrafloroborat (TBABF4) sodyum 

perklorat (NaClO4)/lityum perklorat (LiClO4) karışımı kullanıldı. Monomer 

konsantrasyonları 1x10-3 M ve tarama hızları 100 mV/s olarak ayarlandı.  

3-bromo-TT serisinde ve para-aminofenil sübstitüe TT ile yapılan denemeler 

başarısız olduğundan 53, 62-65 numaralı yapıların elektrokimyasal incelemeleri 

yapılamamıştır. 49, 50, 51 ve 52 numaralı bileşiklerde 1 voltun üstünde sırasıyla 

1.68, 1.60, 1.99 ve 1.85 V yarı-tersinir oksidasyon potansiyelleri elde edildi (Şekil 

3.18). Dimetilamino sübstitüe monomer 54’ ün 0.74 ve 1.33 V olmak üzere 

tersinmez ve yarı tersinir iki oksidasyon potansiyeli gösterdiği gözlemlendi. 0.74 

volttaki düşük oksidasyon pikinin dimetilanilin grubundan kaynaklandığı düşünüldü. 

Yüksek elektron çekici özelliğe sahip nitrofenil sübstitüe monomer 51’ de daha 

yüksek yükseltgenme/indirgenme pikleri gözlendi. TT’ lerde sübstitüe grupların 

yükseltgenme ve indirgenme pikleri üstünde etkileri olduğu gözlendi. Genel olarak 

kabul edilen eğilime göre dimetilamino ve metoksi gibi elektron verici özellikleki 

grupların sübstitüe olduğu durumlarda TT halkası elektronca zengin hale gelmekte, 

dolayısıyla da yükseltgenme ve indirgenme potansiyelleri düşmektedir. Diğer bir 

taraftan da brom ve nitro gibi elektron çekici gruplar TT halkasını elektronca 

fakirleştirmekte olduğundan yükseltgenme ve indirgenme potansiyellerini 

yükseltmektedir. Benzer şekilde tiyofen kenetli türevler olan 67 ve 69 sırasıyla 1.45 

ve 1.44 V’ da oksidasyon piki vermişlerdir. Bu değerler de UV’ de  gözlenen trende 

uymaktadır. 

4.4.1 Monomerlerin elektropolimerizasyonu 

TT’ ler redoks-aktif piklerinin üzerindeki potansiyellerde çoklu döngü yaptırılarak 

elektrokimyasal yöntemle polimerleştirildiler. Çalışma elektrodu ve karşıt elektrot 

olarak Pt tel, referans elektrot olarak da Ag tel kullanıldı. Çalışmalar yapılılırken 

solvent olarak asetonitril, elektrolit olarak 49, 51, 52, 67 ve 69 için 0.1 M 

tetrabütilamonyum hegzaflorofosfat (TBAPF6), 50 için 0.1 M tetrabütilamonyum 

tetrafloroborat (TBABF4) ve 54 için 0.1 M sodyum perklorat (NaClO4)
 / 0.1 M 

lityum perklorat (LiClO4) kullanıldı. Monomer konsantrasyonları 1x10-3 M ve 

tarama hızları 100 mV/s olarak ayarlandı. Monomerlerin elektropolimerizasyonları 

Pt tel üzerine kaplanma ve indirgenme/ yükseltgenme piklerindeki artış olarak 

gözlendi (Şekil 4.10). 
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Şekil 4.9 : Monomerlerin döngülü voltogramları.  
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Şekil 4.10 : Monomerlerin elektropolimerizasyonu. 

TT monomerleri Pt tel üzerinde polimerleştirmede kullanılan aynı koşullar ile Pt disk 

elektrot üzerinde polimerleştirildi. 49-52, 54, 67 ve 69 numaralı monomerlerden elde 



92 

edilen polimerler sırasıyla p49, p50, p51, p52, p54, p67 ve p69 şeklinde 

adlandırılmaktadır. Elektrolit olarak asetonitrildeki 0.1 M TBAPF6 çözeltisi 

kullanıldı. Monomersiz elektrolit çözeltisinde Pt disk elektrot çalışma elektrodu 

olarak kullanılırken, karşıt ve referans elektrot olarak sırasıyla Pt ve Ag tel kullanıldı. 

Negatif ve pozitif potansiyeller arasında tarama yapıldı (Şekil 4.11). Kullanılan 

solventin kuru olmasına ve çalışma hücresinin azot ile doyurulmasına dikkat edildi. 

Deneylerden önce her polimer nötral haline getirildi. Polimerlerin elektrokimyasal 

bant aralıkları indirgenme ve yükseltgenme piklerinin onsetleri arasındaki mesafe ile 

belirlendi. 

4.4.2 Elektrokimyasal Yolla Elde Edilen Polimerlerin Spektroelekrokimyası 

Polimerlerin optik davranışları UV ölçümleri ile incelendi. Polimerleşme için Pt 

üzerinde belirlenmiş koşullar kullanıldı. Monomerler, ITO kaplı cam elektrodlar 

üzerinde elektrokimyasal olarak polimerleştirildi ve 20mC’ luk kaplama sağlandı. 

Reaksiyona girmemiş monomerlerin temizlenmesi için monomersiz elektrolit 

çözeltisi ile yıkandı. Üzerinde polimerizasyon gerçekleşmiş olan ITO kaplı cam 

elektrot UV küvetine yerleştirildi ve çalışma elektrodu olarak kullanıldı. Küvet 

monomersiz elektrolit çözelisi ile doldurulduktan sonra Pt ve Ag tel sırasıyla karşıt 

ve referans elektrot olarak bağlandı. 0V’tan 2.2V’ a kadar potansiyel uygulanırken 

düzenli aralıklarla UV ölçümü yapıldı. Optik bant aralıklarını hesaplamak için 

formül (4.1) kullanılmıştır. 

ITO üzerinde kaplı polimerlerin absorbans ölçümlerinde, tiyofen kenetli TT’lerde 

320 nm civarında tek absorbans maksimumu görülürken diğer polimerlerin 317-331 

nm ve 431-468 nm arasında iki maksimum verdiklerini gösterdi (Şekil 4.11). Bu 

pikler sırasıyla fenil grupları ve TT halkasından kaynaklanmaktadır. Tiyofen kenetli 

durumda TT’nin konjugasyonunun artmasından dolayı pik genişleyip tek bir pik 

haline gelmektedir. Monomerlerin absorbanslarının aksine para-nitrofenil-TT 

polimeri p(51) en yüksek dalga boyunda absorbans (365nm) ve en yüksek 

absorbsiyon onseti (424nm) verdi. Elektron verici gruplar içeren polimerler yüksek 

dalga boyunda onset verirken elektron çekici gruplar içerenler beklenildiği gibi 

düşük dalga boyunda onset verdiler.  
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Şekil 4.11 : Polimer filmlerin Pt disk elektrottaki döngülü voltamogramları. 
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Şekil 4.12 : CV-UV ölçümleri. 
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Absorbsiyon onsetleri ve bunlara gore hesaplanan göre optik bant aralıkları  p(50) 

(619 nm) > p(54) (615 nm) > p(49) (600 nm) >p(67) (589nm)> p(51) (572 nm) > 

p(52) (563 nm)> p(69) (543 nm) ve p(50) ( 1.99 eV) < p(54) (2.01 eV) < p(49) (2.05 

eV) < p(67) (2.09 eV) < p(51) (2.16 eV) < p(52) (2.19 eV) < p(69) (2.27 eV)  

şeklinde sıralanmaktadır. Nitro grubunun TT halkası ile konjugasyonu, polimer 

zincirinin konjugasyonu nedeniyle bastırılmıştır. Bütün polimerlerde elektrokimyasal 

doplama sonucu nötral hallerinde absorbsiyon piklerinin şiddeti azalırken, 700nm ve 

1000nm civarında polaron ve bipolaron piklerinin oluşumu gözlendi. 

Çizelge 4.1 : Optik ve elektronik bant aralığı hesaplarında kullanılan değerler. 

  

 Eoks 

M (V) 
Eoks 

P (V) 
Ered

       

P (V) 
Eg

c 
P(eV) 

M            
λ  (nm) 

P                       
λ (nm) 

M Eg
opt, h 

(eV) 
P Eg

opt, 

h (eV) 

49 1.68 1.39a       

1.04b 
-1.54a              

-1.42b 
2.46 300d/329e  328f/460f/600g 3.75 2.05 

50 1.6 1.36a       

0.89b 
-1.27a              

-0.97b 
1.86 302d/334e  318f/439f/619g 3.7 1.99 

51 1.99 1.09a       

1.04b 
-1.22a         

-0.94b 
1.98 365d/424e  331f/442f/572g 2.92 2.16 

52 1.85 1.12a       
0.92b 

-1.67a    

-1.43b 
2.35 302d/336e  324f/431f/563g 3.68 2.19 

54 
0.74    
1.33 

0.97a       

0.73b 
-1.77a       

-1.54b 
2.27 302d/349e 317f/468f/615g 3.54 2.01 

67 1.45 1.05a       

0.98b 
-1.37a            

-1.26b 
2.24 319d/355e 304f/347f/589g 3.48 2.09 

69 1.44 1.07a    

0.92b 
-1.36a               

-1.14b 
2.06 319d/355e 312f/543g 3.48 2.27 

M: monomer, P: polimer.aĐndirgenme ve yükseltgenme maksimumları. bĐndirgenme ve 
yükseltgenme onsetleri. cĐndirgenme ve yükseltgenme onsetleri farkı. dDCM' de absorbsiyon 
maksimumları. eDCM' de absorbsiyon onsetleri. fITO'ya kaplı polimer filmlerin absorbsiyon 
maksimumları.gITO'ya kaplı polimerlerin absorbsiyon onsetleri. hAbsorbsiyon onsetlerinden 
hesaplanan.  

4.4.3 Kimyasal polimerizasyonla elde edilmiş polimerlerin optoelektronik 

özelliklerinin incelenmesi 

Paladyum katalizli kenetlenme polimerizasyonu ile elde edilen 75-78 numaralı 

polimerlerlerin diklorometandaki çözeltileri hazırlanarak UV ölçümleri yapıldı. 

Ayrıca 77 için 9,10-difenilantrasen geri kalanlar için fluorescein standardı 

kullanılarak fluoresans kuantum verimleri hesaplandı (Çizelge 4.2). Absorbanslar 
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0.15’ in altında olacak şekilde çözeltiler hazırlandı. 77 için 367 nm, diğerleri için 448 

nm uyarma dalga boyu kullanılarak emisyon ölçümleri yapıldı. Emison 

spektrumlarının alanları bulunup formül 4.2’ ye göre fluoresans kuantum verimleri 

hesaplandı.  

Ф
 = ФLD�. M NON	P
NON	QRS.	 ×

NTFQRS.
NTFP 	 ×

UP�
UQRS�V                         (4.2) 

Burada x numune ve ref. kullanılan referans olmak üzere alan, emisyon spektrumu 

alanını, abs UV absorbansını ve η ise kullanılan solventin kırılma indisini temsil 

etmektedir. 
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Şekil 4.13 : Polimerlerin diklorometandaki absorbsiyonları. 
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Şekil 4.14 : Polimerlerin diklorometandaki fluoresans emisyonları. 

75-78 numaralı polimerlerler diklorometanda çözülüp Pt disk elektrot üzerine 

damlatıldı ve kurumaya bırakıldı. Solventi uçtuktan sonra 15 dakika boyunca azotla 

kurutuldu. Kuru asetonitril ile 0.1 M  TBAPF6 çözeltisi hazırlanıp azotla degaz 

edildi. Pt disk elektrot çalışma elektrodu, Pt tel karşıt elektrot olarak ve Ag/AgCl 

referans elektrot kullanılarak azot altında -2V – 2V arasında tarama yapıldı. 
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Đndirgenme yükseltgeme pik onsetleri arasındaki farktan elektronik bant aralıkları 

hesaplandı. 
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Şekil 4.15 : Pd katalizli kenetleme polimerlerinin CV ölçümleri. 

Pt disk elektrot üzerinde kaplanan polimerlerle yapılan CV ölçümlerinden 

polimerlerin elektronik bant aralıkları 75, 76, 77 ve 78 için sırasıyla 2.39, 2.33 ve 

2.35 ve 2.06 eV olarak hesaplandı (Şekil 4.12). Elektropolimerizasyonla elde edilen 

homopolimerlerin elektronik bant aralıkları arasında daha belirgin farklar varken 

kimyasal yöntemle elde edimiş ve TT-tiyofen kopolimerlerinde elde edilen 

elektronik bant aralıklarının birbirlerine çok yakın oldukarı görülmüştür. Bu polimer 

ana iskeletindeki konjugasyonun fenil halkasının sağlağı konjugasyondan çok daha 

kuvvetli olduğu göstermektedir. 

4.4.4 Elektrokromik cihaz (ECD) ölçümleri 

Sentezlenen monomerlerler (49-52, 54, 67 ve 69) yukarıda anlatılan koşullarda ITO 

üzerinde polimerleştirildi. Benzer şekilde 3,4-etilendioksitiyofen (EDOT)’ in 0.1M 

NaClO4’ taki çözeltisi hazırlandı. Çalışma elektrodu ITO, karşıt elektrot Pt tel ve 

referans elektrot Ag tel seçilerek, 1.6 V sabit potansiyelde ITO üzerine kaplandı. 

Polimer kaplı iki ITO’ yu birbirlerine yapıştırmak için elektrolit içeren jel hazırlandı. 

Bu jelin hazırlanması için %70 asetonitril, %20 propilen karbonat, %7 

polimetilmetakrilat (PMMA) ve %3 elektrolit oranları kullanıldı. 10 ml asetonitrilde 
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0.17 gram NaClO4 ve 0.17 gram LiClO4 çözüldü. 0.77 gram PMMA ısıtma esnasında 

karıştırarak azar azar ilave edildi. PMMA tamamen çözüldükten sonra 2 ml propilen 

karbonat eklenerek  60°C’ de karıştırılmaya devam edildi. Koyu kıvamlı jel elde 

edildiktan sonra ince bir çubuk yardımıyla kaplamayı bozmadan okside edilmiş 

polimerin üzerine bu jel sürüldü. Nötral halde bırakılmış diğer polimer kaplı ITO, 

polimer kaplı yüzeyi tarafından diğerine yapıştırıldı. 40°C’ deki etüvde bir gece 

boyunca bırakıldıktan sonra ölçümler yapıldı.  Aynı oran kullanılarak gerektiğinde 

değişik elektrolitler ile jel hazırlanıp denemeler yapıldı.  

Çizelge 4.2 : 75-78 numaralı polimerlerin bant aralığı hesabı için kullanılan değerler. 

  
 Eoks (V) Ered

 (V) 
 Eg

e 
(eV) 

UV max           
λ  (nm) 

UV onset                       
λ (nm) 

Eg
opt, h 

(eV) 
ФF 

  

75 1.31a/0.82b -1.73a/-1.61b 2.43 445 541 2.28 0.47e 

76 0.93a/0.75b -1.78a/-1.56b 2.31 413 509 2.42 0.64e 

77 1.27a/0.88b -1.51a/-1.41b 2.29 325 481 2.57 0.003f 

78 1.2a/1.02b -1.15a/-1.05b 2.07 445 538 2.29 0.41e 

aOksidasyon ve redüksiyon maksimumları. bOksidasyon ve redüksiyon onsetleri. 
cOksidasyon ve redüksiyon onsetleri arasındaki farktan hesaplanan. dAbsorbsiyon 
osetlerinden hesaplanan. eFluorescein referansına karşı. f9,10-difenilantrasen referansına 
karşı. 

Hazırlanan elektrokromik cihazlarda TT polimerlerinin kaplı olduğu ITO’ya çalışma 

elektrodunun timsahı, EDOT kaplı ITO’ya karşıt elektod timsahı bağlandı ve 

referans elektrodun timsahı karşıt elektrodunkine bağlanarak ölçümler yapıldı.  

1000 segment CV ölçümü ile stabilite testi gerçekleştirildikten sonra CV-UV 

ölçümleri, puls ve transmitans ölçümleri gerçekleştirildi.  

CV-UV ölçümleri için her monomerin oksidasyonuna göre bir aralık belirlenerek 

yaklaşık 0-2V arasında tarama yapılırken eş zamanlı olarak her 0.1V ilerlemede bir 

UV ölçümü yapıldı ve kaydedildi. Puls ve transmitans ölçümleri için spektrumda 

400-500 nm arasında azalma gösteren veya 600-700 nm arasında artış gösteren pik 

esas alınarak ölçümler yapıldı. 

Puls ölçümleri için kronoamperometri metodu seçilerek her 100 saniyede bir, 2 

saniye boyunca oksidasyon sağlayacak potansiyel uygulandı ve kesildi. Bu esnada 

seçilmiş olan dalgaboyundaki absorbans değişimi kaydedildi. 
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Tranmitans ölçümleri için kronokulometri metodu seçilerek sıra ile oksidasyon ve 

redüksiyon potansiyelleri 5’ er saniye süreli olarak peş peşe uygulandı ve seçilmiş 

olan dalgaboyundaki absorbans değişimi kaydedildi. Formül (4.3)’ e göre absorbans-

% transmitans dönüşümü sağlandı. 

2 − X = log�%��                                                 4.3 

Formülde A, absorbansı  T ise transmitansı temsil etmektedir. 

ITO üzerine kaplanarak monolayer çalışması yapılan bütün monomerler 

electrokromik cihaz yapılandırılması için denenendi. Yapılan stabilite testleri, CV-

UV, puls ve transmitans ölçümleri sonucunda kararlılık gösterip düzgün sonuçlar 

veren cihazlar, fenil (49), metoksi (50) ve dimetilamino (54) sübstitüe 

monomerlerden yola çıkılarak hazırlanan cihazlar olmak üzere üç adettir. Nitro (51) 

ve brom (52) sübsitüe TTler ile tiyofen kenetli türevler (67 ve 69) kısmen kararlı 

davranış gösterseler bile diğer ölçümlerde tutarlı sonuçlar elde edilememiştir.  
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Şekil 4.16 : ECD stabilite testleri. 



100 

0 200 400 600 800 1000

42

44

46

48

50

52
 1.4V

 0V

 

49 ECD PULS

%
 T

R
A

N
S

M
IT

A
N

S

ZAMAN (sn)

0 100 200 300

44

46

48

 

 

49 ECD TRANSMITANS
%

 T
R

A
N

S
M

IT
A

N
S

ZAMAN (sn)

400 600 800 1000

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35
49 ECD CV-UV

 

 

A
B

S
O

R
B

A
N

S

DALGABOYU (nm)  

Şekil 4.17 : 49 ECD tüm ölçümler. 

49 numaralı türev için yapılan CV-UV çalışmasında 478 nm’de azalan absorbans 

esas alınarak  puls ve transmitans çalışmalarında bu dalga boyunda ölçümler yapıldı. 

Transmitans ölçümünden maksimum kontrast (%∆T) %4.5 ve switching zamanı 3 

saniye olarak bulundu. Puls çalışmasında ise açık devre hafızası hem okside hem 

nötral hal için oldukça iyi sonuç verdi. Okside halde tranmitans değişimi %1.5 iken 

nötral halde transmitans değişimi gözlenmedi. 
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Şekil 4.18 : 50 ECD tüm ölçümler. 

50 numaralı türev için yapılan CV-UV çalışmasında 630 nm’de artan absorbans esas 

alınarak  puls ve transmitans çalışmalarında bu dalga boyunda ölçümler yapıldı. 

Transmitans ölçümünden maksimum kontrast (%∆T) %7 ve switching zamanı 2 

saniye olarak bulundu. Puls çalışmasında ise açık devre hafızası hem okside hem 

nötral hal için oldukça iyi sonuç verdi. Okside halde tranmitans değişimi %1 iken 

nötral halde transmitans değişimi gözlenmedi. 
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Şekil 4.19 : 54 ECD tüm ölçümler. 

54 numaralı türev için yapılan CV-UV çalışmasında 630 nm’de artan absorbans esas 

alınarak  puls ve transmitans çalışmalarında bu dalga boyunda ölçümler yapıldı. 

Transmitans ölçümünden maksimum kontrast (%∆T) %3 ve switching zamanı 3 

saniye olarak bulundu. Puls çalışmasında ise açık devre hafızası hem okside hem 

nötral hal için oldukça iyi sonuç verdi. Okside halde tranmitans değişimi %2.5 iken 

nötral halde transmitans değişimi gözlenmedi. 

4.5 Sonuç 

Sonuç olarak 3-bromotiyofen (44) ve 3,4-dibromotiyofenden (56) yola çıkarak 

monoketon türevleri 45-48 ve 58-61  sırasıyla %41-84 ve %63-78 verimleriyle elde 

edildi. Bu monoketonlardan yola çıkılarak P4S10 ile halka kapama yöntemiyle 

tiyeno[3,2-b]tiyofen türevleri 49-54 %65-94 verimle, 62-65 ise %51-87 verimle 

sentezlendi.    
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TT türevlerinin NBS ile bromlanması sonucu %36-68 verimle 68-74 elde edildi. 

Suzuki kenetlenme reaksiyonları sonucu sırasıyla %37 ve %30 verimle 67 ve 69 elde 

edildi.  

Dibromo-TTler (68-74) ile diborolan tiyofenin (70) Suzuki kenetlenme koşullarında 

polimerleştirilmesi sonucu 75-78 polimerleri elde edildi. Elde edilen polimerlerin 

molekül ağırlıkları (Mn) sırasıyla 47926, 68470, 62726, 6051 olarak saptandı. 

Yapılan deneyler sonucu 3-bromo-TT türevleri olan 62-65 ile düzgün bir 

elektropolimerizasyon elde edilemedi. Ancak diğer TT türevleri 49-54 ile yapılan 

çalışmalarda elektropolimerizasyonlar gerçekleştirilip elektronik ve optik bant 

aralıkları hesaplandı. Elde edilen sonuçlarda oksidasyon potansiyelleri üzerinde R-

grubunun etkisi net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. En kuvvetli elektron çekici 

grubun bağlı olduğu TT en yüksek oksidasyon potaniyeline sahipken, en güçlü 

elektron verici gruba sahip TTde en düşük oksidasyon potansiyeli gözlenmiştir. 

Oksidasyon potansiyeli sıralaması 51(NO2) > 52(Br) > 49(H) > 50(MeO) > 

54(N(CH3)2) şeklindedir.      

Elde edilen bant aralıklarına bakıldığında optik bant aralıklarının birbirlerine çok 

yakın olduğu (2.2-1.99 eV), elektronik bant aralıklarında ise R-gruba bağlı düzenli 

bir sıralama görülmediği gözlendi. Ancak tüm türevlerden elde edilen bant aralıkları 

2 eV civarındadır. Bu düşük değerler hepsinin elektrokromik cihazlar için iyi birer 

aday olduğunu gösterdi.  

Elektrokromik cihaz çalışmaları sonucu 49, 50 ve 54 ile yapılan cihazlar stabilite 

testlerini başarıyla geçtiler. Maksimum kontrastın en yüksek, switching zamanının da 

en düşük olduğu ve açık devre hafızası ölçümü en düşük tranmitans değişimini 

gösterdiği için metoksifenil sübstitüe TT (50) ile oluşturulan cihaz üç türev 

arasındaki en iyi sonuçlara sahip ECD olarak belirlendi. Tüm bu değerler göz önünde 

bulundurulduğunda cihazların çalışma başarı sırası kullanılan materyale göre  50 > 

49 > 54 olarak sıralanmaktadır.   

Suzuki kenetlenme yöntemi ile elde edilen polimerlerle yapılan ölçümler sonucu 

polimerlerin optik ve elektrokromik bant aralıkları ortalamaları 78(2.18 eV) > 

75(2.35 eV) > 76(2.37 eV) > 77(2.43 eV) şeklinde sıralanmaktadır. Bütün değerler 

2.5 eV’un altında olduklarından tüm türevler in güneş pili yapımında kullanılabilecek 

özelliktedirler. Fluoresans kuantum verimleri de nitro sübstitüe türev hariç hepsinde 
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oldukça yüksektir. Yüksek kuantum verimleri ve düşük bant aralıkları sayesinde 

OLED yapımında kullanılmaya elverişlidirler. Fluoresans kuantum verimi sıralaları: 

76(0.64) > 75(0.47) > 78(0.41) > 77(0.003) şeklindedir. 

Yapılan tüm çalışmaların sonucu olarak kenetlenme reaksiyonları ile konjugasyonu 

arttırılabilir TT monomerleri elde edildi. Sentezlenen TT monomerlerinden üç adet 

uygulamalarda kullanılabilecek elektrokromik cihaz oluşturulup ölçümleri başarılı 

şekilde gerçekleştirildi. Yine kenetlenme reaksiyonları ile yüksek fluoresans 

kuantum verimli ve güneş pili, OLED gibi uygulamalarda kullanılabilecek kadar 

düşük bant aralıklı değişik sübstitüentler içeren TT-tiyofen polimerleri elde edildi. 
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EKLER 

EK A.1 : Karakterizasyon verileri. 
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EK A.1 

 

Şekil A.1 : 35 1H-NMR. 

 

Şekil A.2 : 36 1H-NMR. 
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Şekil A.3 : 37 1H-NMR. 

 

Şekil A.4 : 39 1H-NMR. 
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Şekil A.5 : 41 1H-NMR. 

 

Şekil A.6 : 45 1H-NMR-1. 
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Şekil A.7 : 45 1H-NMR-2. 

 

Şekil A.8 : 45 13C-NMR. 
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Şekil A.9 : 45 HRMS. 

 
 

Şekil A.10 : 46 1H-NMR. 
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Şekil A.11 : 46 13C-NMR. 

 

Şekil A.12 : 46 HRMS. 
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Şekil A.13 : 47 1H-NMR. 

 

Şekil A.14 : 47 13C-NMR. 
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Şekil A.15 : 47 HRMS. 

 

Şekil A.16 : 48 1H-NMR-1. 
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Şekil A.17 : 48 1H-NMR-2. 

 

Şekil A.18 : 48 13C-NMR. 
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Şekil A.19 : 48 MS. 

 

Şekil A.20 : 49 1H-NMR. 
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Şekil A.21 : 49 13C-NMR. 

 

Şekil A.22 : 49 HRMS. 
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Şekil A.23 : 50 1H-NMR-1. 

 

Şekil A.24 : 50 1H-NMR-2 
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Şekil A.25 : 50 13C-NMR. 

 

Şekil A.26 : 50 MS. 
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Şekil A.27 : 51 1H-NMR. 

 

Şekil A.28 : 51 13C-NMR. 
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Şekil A.29 : 51 MS. 

 

Şekil A.30 : 52 1H-NMR. 
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Şekil A.31 : 52 13C-NMR. 

 

Şekil A.32 : 52 HRMS. 
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Şekil A.33 : 53 1H-NMR. 

 

Şekil A.34 : 53 13C-NMR. 
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Şekil A.35 : 53 MS. 

 

Şekil A.36 : 54 1H-NMR-1. 
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Şekil A.37 : 54 1H-NMR-2. 

 

Şekil A.38 : 54 13C-NMR. 
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Şekil A.39 : 54 MS. 

 

 

Şekil A.40 : 58 1H-NMR. 
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Şekil A.41 : 58 13C-NMR. 

 

Şekil A.42 : 58 HRMS. 
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Şekil A.43 : 59 1H-NMR. 

 

Şekil A.44 : 59 13C-NMR. 
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Şekil A.45 : 59 HRMS. 

 

Şekil A.46 : 60 1H-NMR. 
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Şekil A.47 : 60 13C-NMR. 

 

Şekil A.48 : 60 MS. 
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Şekil A.49 : 61 1H-NMR. 

 

Şekil A.50 : 61 13C-NMR. 
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Şekil A.51 : 61 HRMS. 

 

Şekil A.52 : 62 1H-NMR. 
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Şekil A.53 : 62 13C-NMR. 

 

Şekil A.54 : 62 MS. 
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Şekil A.55 : 63 1H-NMR. 

 

Şekil A.56 : 63 13C-NMR. 
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Şekil A.57 : 63 MS. 

 

Şekil A.58 : 64 1H-NMR. 
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Şekil A.59 : 64 13C-NMR. 

 

Şekil A.60 : 64 MS. 
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Şekil A.61 : 65 1H-NMR. 

 

Şekil A.62 : 65 13C-NMR. 
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Şekil A.63 : 65 MS. 

 

 

Şekil A.64 : 66 1H-NMR. 
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Şekil A.65 : 66 13C-NMR. 

 

Şekil A.66 : 66 MS. 



157 

 

Şekil A.67 : 67 1H-NMR. 

 

Şekil A.68 : 67 13C-NMR. 
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Şekil A.69 : 67 MS. 

 

Şekil A.70 : 68 1H-NMR. 
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Şekil A.71 : 68 13C-NMR. 
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Şekil A.72 : 68 MS. 
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Şekil A.73 : 69 1H-NMR. 

 

Şekil A.74 : 69 13C-NMR. 
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Şekil A.75 : 69 MS. 

 

Şekil A.76 : 70 1H-NMR. 
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Şekil A.77 : 70 13C-NMR. 

 

Şekil A.78 : 70 MS. 
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Şekil A.79 : 71 1H-NMR. 

 

Şekil A.80 : 71 13C-NMR. 
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Şekil A.81 : 71 MS. 

 

Şekil A.82 : 72 1H-NMR. 
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Şekil A.83 : 72 13C-NMR. 

 

Şekil A.84 : 72 MS. 
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Şekil A.85 : 73 1H-NMR. 

 

Şekil A.86 : 73 13C-NMR. 
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Şekil A.87 : 73 MS. 

 

Şekil A.88 : 74 1H-NMR. 
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Şekil A.89 : 74 13C-NMR. 
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Şekil A.90 : 74 MS. 
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