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UNIPG 2022 Webinar Toplantısı;  
 

9 davetli konuşmacı, 11 konuşmacı, 195 kayıtlı dinleyici ve 24 dışarıdan dinleyici 

olmak üzere toplam 239 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

239 katılımcı dağılımı; 17 Profesör, 14 Doçent, 48 Doktora, 62 Lisansüstü 

Öğrenci ve 98 Lisans Öğrencisi şeklindedir. 

 

Ayrıca katılımcıların düzenlenmiş listesine ulaşmak için  

unipg.org/liste bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. 

 

Toplantı özeti ve Webinar sunum kayıtlarını izlemek için  

unipg.org/toplanti-ozeti bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. 
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Sözlü Sunum 

 

Nano/Mikromotor Üretimi İçin Özel İletken Polimer Tasarımı  

 

Rukiye Ayrancı1*, Gamze Çelik Çoğal2,3, Metin Ak2, Ayşegül Uygun Öksüz3  

1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Simav MYO, Laboratuvar Teknolojisi Programı, Kütahya 

2 Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Denizli 

3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Isparta 

*rukiye.ayranci@dpu.edu.tr 

 

Özet 

Yapay nano/mikromotorlar, bağımsız olarak veya farklı bir dış enerji kaynağı altında hareket etme 
konusunda üstün bir yeteneğe sahiptir. Moleküler makine olarak da adlandırılan bu yapılar, aktif ilaç 

dağıtımı, tümör belirteçlerinin hızlı tespiti ve hücrelere yük taşınması gibi tıbbi uygulamaların yanında 

biyosensörler, moleküler görüntüleme ve su arıtılması gibi uygulamalarda da sundukları avantajlarla 
multidisipliner alanlarda çok büyük ilgi görmüşlerdir 1. 

 

İletken polimerler sahip oldukları üstün elektroaktivite, metaller ve biyolojik bileşenlere karşı 
uyumluluk ve analitlere karşı göstermiş oldukları seçicilik ile yapay mikromotor bileşenleri için güçlü 

bir platform olarak kabul edilirler 2. Ayrıca moleküler zincire biyolojik hedef molekül grubunu 

tanıyabilen etiketler dahil edilerek yeni çok işlevli iletken polimerler tasarlanabilir ve sentezlenebilir 
34. Bu çalışmada nanomotor tasarımında kullanılmak üzere, elektroaktif grup karbazol zincirine 
floresan özellik gösteren rodamin B molekülü dahil edilerek yeni molekül inert şartlarda kimyasal 

olarak sentezlenmiştir. Sentezlenen molekülün yapısal karakterizasyonu 1H-NMR, 13C-NMR ve 

floresan spektroskopisi ile aydınlatılmıştır. Elde edilen monomer iletken cam yüzeyinde 
elektrokimyasal olarak polimerleştirilmiş ve polimerin özellikleri incelenmiştir. Elde edilen monomer, 

elektrokimyasal kalıp-şablon yöntemi ile polimerleştirilerek manyetik-tübüler mikromotor sentezinde 

kullanılmıştır. 
 

 

Anahtar Kelimeler: iletken polimer, nanomotor, elektrokimyasal polimerizasyon 

 

 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK-118C460 numaralı proje tarafından desteklenmektedir. 

 
 

Kaynaklar:  

1. Celik Cogal, G., Das, P. K., Yurdabak Karaca, G., Bhethanabotla, V. R. & Uygun Oksuz, A. 

Fluorescence Detection of miRNA-21 Using Au/Pt Bimetallic Tubular Micromotors Driven by 

Chemical and Surface Acoustic Wave Forces. ACS Appl. Bio Mater. 4, 7932–7941 (2021). 
2. Hermanová, S. & Pumera, M. Polymer platforms for micro- and nanomotor fabrication. 

Nanoscale (2018) doi:10.1039/c8nr00836a. 

3. Ayranci, R. & Ak, M. Synthesis of a novel, fluorescent, electroactive and metal ion sensitive 

thienylpyrrole derivate. New J. Chem. 40, 8053–8059 (2016). 
4. Ayranci, R., Demirkol, D. O., Timur, S. & Ak, M. Rhodamine-based conjugated polymers: 

potentiometric, colorimetric and voltammetric sensing of mercury ions in aqueous medium. 

Analyst 142, 3407–3415 (2017). 
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Sözlü Sunum 

 

Elektrokatalitik Uygulamalar İçin İletken Polimer Bazlı Malzemeler 

 

Sadık Çoğal 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Burdur 

*sadikcogal@mehmetakif.edu.tr 

 

Özet 

İletken polimerler polimer malzemelerin özel bir sınıfı olup konjuge yapılarından dolayı eşsiz 

elektriksel, elektrokimyasal ve mekanik özellikler sergilemektedir. Bu özelliklerinden dolayı hem 

temel hem uygulamalı araştırmalarda büyük ilgi görmektedirler. İletken polimerler, enerji 

dönüşümü/depolama, sensör/biyosensör, çevresel vb. alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
İletken polimerler bu alanlarda tek başlarına kullanılabildikleri gibi çeşitli katalitik malzemelerin 

hazırlanmasında iletken destek malzemesi olarak da kullanılmaktadır. İletken polimerler, çeşitli 

malzemelerin özelliklerini geliştirmek ve yeni özelliklere sahip malzemeler elde etmek için iletken 
polimerleri içeren çok sayıda katalitik malzeme hazırlanmış ve birçok elektrokimyasal alanda 

kullanılmıştır. Bu çalışmada, iletken polimerlerin destek malzemesi olarak kullanılmasıyla elde edilen 

malzemelerin elektrokatalitik su ayrıştırma reaksiyonlarındaki uygulamaları incelenmiştir. Suyun 
ayrıştırılması ile hidrojen üretimi için uygulanan yöntemler içerisinde elektrokatalitik su ayrıştırma 

prosesi sürdürülebilirlik açısından gelecek vadeden bir teknoloji olarak görülmektedir. Elektrokatalitik 

su ayrıştırma prosesi katotta hidrojen değerlendirme reaksiyonu (HER) ve anotta oksijen 

değerlendirme reaksiyonu (OER) olmak üzere iki yarı-reaksiyondan oluşmaktadır. Elektrokimyasal su 
ayrıştırma reaksiyonlarında kullanılan en verimli katalizörler platin (Pt), rutenyum (Ru) ve iridyum 

(Ir) gibi değerli metaller içeren malzemelerden oluşmaktadır. Ancak, bu metaller doğada az 

bulunmakta ve maliyetleri de oldukça yüksektir. Bundan dolayı, değerli metal içermeyen 
elektrokatalizörlerin geliştirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Diğer bir taraftan, elektrokatatalitik 

malzemelerin performansı iletkenlik özellikleri, elektroaktif bölge sayıları ve yüzey alanları ile 

doğrudan ilişkilidir. İletken polimerlerin çeşitli elektrokatalizörlerle kombinasyonu ile hazırlanan 

katalizörlerin performanslarını önemli ölçüde arttırdığı gözlenmiştir. Örneğin, iki-boyutlu geçiş metal 
dikalkojenitleri (2D-TMD) ile yapılan çalışmalarda iletken polimerler hem iletken destek hem de 

şablon görevi görerek daha fazla elektroaktif bölgelere sahip katalitik malzemelerin hazırlanmasına 

olanak vermiştir. Bu çalışma kapsamında, iletken polimer/TMD bazlı kompozitlerin elektrokimyasal 
su ayrıştırma reaksiyonlarındaki performanslarına da değinilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İletken Polimer, elektrokatalitik, elektrokimyasal 
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Bazı Azobenzen Türevlerinin Solar-Termal Enerji Yoğunluklarının İncelenmesi  

 

Seda Sert1*, Metin Ak2, Gülbanu Koyundereli Çılgı3 
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3Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Manisa 

*seda.yetim@cbu.edu.tr 

 

Özet 

Artan enerji talebi ve bazı kaynakların olumsuz çevresel etkileri nedeniyle yenilenebilir ve temiz enerji 

kaynağı olan güneş enerjisinin verimli kullanımı, bu yüzyılın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Güneş 

ışığını faydalı enerji biçimlerine dönüştürmek için başta fotovoltaik uygulamalar olmak üzere çok 

sayıda strateji mevcuttur. Bunlara yeni bir alternatif ise, güneş enerjisini doğrudan uygun moleküler 

sistemlerin yarı kararlı fotoizomerlerinin kimyasal bağlarında dönüştürmek ve depolamaktır [1]. 

Moleküler solar termal sistemler (MOST) olarak adlandırılan bu izomerler enerji gerektiğinde katalitik 

olarak ana bileşiğe dönüştürülebilir ve fazla enerjiyi ısı olarak serbest bırakabilirler [2]. Bu sistemler 

arasında azobenzen molekülü, hızlı izomerizasyonu, yüksek kuantum verimi ve kontrol edilebilir 

dönüşümü nedeniyle güneş enerjisinin termal depolanması için mükemmel bir kromofordur. Ayrıca 

azobenzen molekülünün enerji depolama kapasitesinin molekül içi, moleküller arası kuvvetler ve 

sterik engelleme ile ayarlanabildiği görülmüştür [3]. 

Bu çalışmada enerji kapasitesini artıracağı düşünülen özel fonksiyonel gruplar içeren azobenzen türevi 

moleküller incelenmiştir. Bunun için diklorometan çözeltileri hazırlanan farklı azo molekülleri 2 saat 

boyunca UV lamba ile ışınlanarak, vakum altında kurutulmasının ardından DSC cihazı ile analiz 

edilmiştir. Analiz esnasında uygulanan ısıtma programının depolanan enerjinin salınımını 

tetiklemesiyle, açığa çıkan ısı üzerinden entalpi değişimi ve enerji yoğunluğu hesaplanmıştır. Elde 

edilen ilk veriler Tablo 1.’de verilmiştir. 

Çalışmada kullanılan azo moleküllerinin bir diğer önemli özelliği ise elektroaktif karbazol gruplarını 

içermesidir. Bu sayede moleküllerin karbazol grubu üzerinden elektrokimyasal olarak polimerleştiği 

görülmüştür. Elde edilen Azo polimerlerin enerji kapasitesinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir.  

Tablo 1. Farklı Azo moleküllerinin Solar Termal Enerji Yoğunlukları 

 E1-Z3 E1-Z4 E1-Z5 (E1-B1)bis 

Enerji Yoğunluğu 22,66 j/g 33,26 j/g 30,09 j/g 25,01 j/g 

 

Anahtar Kelimeler: Solar Termal Enerji Depolama, Azobenzen, Fotoanahtar 
 

Kaynaklar: 

1. Strubbe, D. A., & Grossman, J. C. (2019). Thermodynamic limits to energy conversion in solar thermal fuels. 

Journal of Physics Condensed Matter, 31(3). 

2. Lennartson, A., Roffey, A., & Moth-Poulsen, K. (2015). Designing photoswitches for molecular solar thermal 

energy storage. Tetrahedron Letters. Elsevier Ltd. 

3. Li, M., Feng, Y. Y., Liu, E. Z., Qin, C. Q., & Feng, W. (2016). Azobenzene/graphene hybrid for high-density 

solar thermal storage by optimizing molecular structure. Science China Technological Sciences, 59(9), 1383–

1390. 
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Sensör Platformu Geliştirilmesi 
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4. Özet 

Organik yarı iletken malzemeler teknolojik uygulamalarda sıklıkla kullanılmıştır ve yeni nesil 

teknolojiler geliştirmede başarılı olmuştur [1,2]. Demir iyonu insan vücudu için oksijen taşıma ve 

hücre büyümesinin düzenlenmesi gibi yaşamsal bir role sahiptir. Demir iyonlarının basit, seçici ve 

hızlı bir şekilde belirlenmesi bu yüzden büyük önem taşımaktadır. Metal iyonları için kullanılan pek 

çok yöntem olmasına karşın bu yöntemlerin pahalı ve uzun süreli olmaları gibi dezavantajları 

bulunmaktadır. Elektrokimyasal yöntem ile elde edilebilecek iletken polimer tabanlı sensör 

platformları metal iyonlarının belirlenmesinde etkili, hassas, basit, düşük maliyetli ve hızlı aynı 

zamanda pahalı ve karmaşık ekipmanlar gerektirmeyen gelişmiş bir yöntem olma potansiyeli 

taşımaktadır [3,4]. 

Bu amaçla piren-substitüe tiyenilpirol türevi molekül kimyasal olarak sentezlenmiş yapısal olarak 

karakterize edildikten sonra elektrokimyasal yöntem ile İTO cam yüzeyinde polimer film haline 

getirilmiştir.  İTO cam yüzeyinde hızlı ve etkin şekilde elde edilen bu polimer film “İletken Polimer 

Tabanlı Sensör Platformu”’nu oluşturmuştur. Bu platform Fe(II), Zn(II), Cu(II), Hg(II), Cd(II) 

iyonlarına seçicilik göstermezken, seçici ve hassas bir şekilde Fe(III) iyonlarını tespit etmiştir. 

Literatürdeki çalışmalara bakıldığında, çoğunlukla çözünmüş haldeki küçük moleküllerin metal 

iyonu varlığında göstermiş oldukları absorbans ve floresan şiddeti değişimi incelenmiştir. Bu 

çalışma ile düşük maliyetli, yerinde uygulanabilir, birden fazla kez kullanılabilen, hassas Fe(III) 

iyonu tespit edebilen katı halde iletken polimer sensör platformu ilk kez tasarlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İletken polimer, iletken polimer tabanlı sensörler, elektrokimyasal sensör, 

Fe(III) tayini 

 

Kaynaklar: 

1. Ayranci, R. & Ak, M. Synthesis of a novel, fluorescent, electroactive and metal ion sensitive 
thienylpyrrole derivate. New J. Chem. 40, 8053–8059 (2016). 

2. Guzel, M., Soganci, T., Ayranci, R. & Ak, M. Smart windows application of carbazole and 

triazine based star shaped architecture. Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 21659–21667 (2016). 
3. Ayranci, R. & Ak, M. An Electrochemical Sensor Platform for Sensitive Detection of Iron 

(III) Ions Based on Pyrene-Substituted Poly(2,5-dithienylpyrrole). J. Electrochem. Soc. 166, B291–

B296 (2019). 

4. Ayranci, R., Kirbay, F. O., Demirkol, D. O., Ak, M. & Timur, S. Copolymer based 
multifunctional conducting polymer film for fluorescence sensing of glucose. Methods Appl. 

Fluoresc. 6, 35012 (2018). 
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Özet 

Kitosan sahip olduğu yenilenebilirlik, toksik olmama, biyobozunurluk, biyouyumluluk, antibakteriyel, 

antitümör etki gibi çeşitli biyolojik özelliklerinden dolayı biyomedikal alanda birçok uygulamada 

kullanılmaktadır [1,2]. 

Bu çalışmada, plazma modifiyeli kitosan (pkito) ile tiyofen (pkito-PTh), furan (pkito-PFu) ve 3,4-
etilendioksitiyofen (pkito-PEDOT) RF döner plazma ile modifiye edilmiştir. Plazma ile muamele 

edilmiş numunelerinin özelliklerinin araştırılması ve karakterizasyonu Fourier transform kızılötesi 

spektroskopisi (FTIR) ve X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) teknikleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. XPS verileri, plazma ile muamele edilmiş kitosanın yüzey tabakasının tiyofen, 

furan ve 3,4-etilendioksitiyofen ile zenginleştirildiğini doğrulamıştır. İletken polimerler ile modifiye 

edilmiş kitosan türevlerinin nanofiberleri, elektro-eğirme tekniğiyle elde edilmiştir. Aynı zamanda bu 

fiberler kuvars kristal mikrobalans (QCM) elektrot üzerine in situ biriktirilerek, zamana bağlı kütle-
frekans değişimleri incelenmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve termogravimetrik analiz 

(TGA) yöntemleri elektrospun nanofiberleri karakterize etmek için kullanılmıştır. P. aeruginosa 

PAO1'in biyofilm oluşumu üzerine nanofiberlerin inhibisyon etkilerini incelemek için kuvars kristal 
mikrobalans (QCM) tekniği kullanılmıştır. pkito-PFu nanofiber ile kaplanmış elektrot yüzeyinde P. 

aeruginosa PAO1'in biyofilm oluşumunun, pkito-PTh ve pkito-PEDOT nanofiberlerine göre önemli 

ölçüde engellendiği gözlenmiştir.  

Sonuç olarak, örneklerin biyo-aktiviteleri; pkito-PFu<pkito-PTh<pkito-PEDOT olarak belirlenmiştir. 

Sonuçlar, pkito-PFu'nun biyomedikal uygulamalar için iyi bir aday olabileceğini göstermiştir. 

  

 
Anahtar Kelimeler: Biyofilm, Elektroeğirme, Kitosan, Plazma, P. aeruginosa, QCM. 
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Özet 

Nano/mikromotorlar enerjiyi hareket enerjisine dönüştürebilen, insan yapımı nano/mikro ölçekli 

cihazlardır. Bu motorlar kimyasal yakıt, manyetik alan, ses, ışık gibi uyaranları harekete dönüştüren 

küçük makinelerdir[1]. Uygulama hedeflerine yönelik olarak farklı maddeler ve biyomalzemeler 

nano/mikromotorların fonksiyonelleştirilmesinde kullanılmaktadır. Nano/mikromotorlar, görüntüleme, 

hedefe yönelik ilaç salımı, algılama, detoksifikasyon, nanocerrahi ve izolasyon gibi sağlık alanlarında 

potansiyel araştırma ve uygulamalara sahiptir[2]. Yapılan çalışma mikromotorların kozmetik 

sektöründe uygulamalarına yönelik yenilikçi bir çalışmadır ve dolgu maddesi olarak Hyalüranik asit 

(HA) bazlı mikromotorlar sentezlenmiştir[3]. Mikromotorların avantajlı özellikleri ile HA ve 

uygulanan yüzey arasındaki aktif ve etkin alanın artmasını ve HA nin yan etkilerinin azaltılmasını 

hedefleyen HA bazlı mikromotorlar literatür ve kozmetik alanı için örnek bir olacaktır. Mikromotorlar, 

elektrokimyasal üçlü elektrot sistemi ile hazır-şablon yöntemi ile sentezlenerek, fiziksel ve kimyasal 

özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM), haritalama gibi yüzey analizleri ile incelenmiştir. HA 

bazlı mikromotorların hareketi ultrason (US) altında takip edilmiştir. US etkisi altında hareket 

edebilen HA bazlı mikromotorların hızları Nikon Marka optik mikroskop ile ölçülerek,  kozmetik 

uygulamalar için mikromotorların ayrıca sitotoksik etkileri belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hyaluranik asit, mikromotor, kozmetik 
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Özet 

Bir kimyasal reaksiyon merkezi ile harici bir elektrik devresi arasındaki elektrik yüklerinin değişimi, 

birçok ileri teknolojik uygulama için kritik öneme sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, yüksek oranda 
redoks aktif moleküler metal oksit anyonları olan polioksometalatların (POM) iletken polimerlerle 

(CP) sinerjik etkileşimi ile oluşturulacak kompozitlerin sensör, güneş pili, akıllı camlar gibi bir çok 

uygulamada kullanım potansiyelini geliştirecektir [1,2]. Bu çalışmada, POM/CP bazlı organik-
inorganik hibrit kompozit filmler, POM kümeleri (Keggin-Dawson tipi) ve triazin çekirdekli simetrik 

karbazol türevinin (CT3 kodlu) karışımlarından elektrokimyasal olarak hazırlanmıştır. POM 

kümelerini çapraz bağlı iletken polimerlere dahil etmek, sinerjik etkilere sahip yeni hibrit 

malzemelerin oluşumunu sağlamıştır. Keggin ve Dawson POM tiplerinden hazırlanan kompozit 
filmlerin optik ve elektriksel özellikleri incelendiğinde; POM kümelerinin iletken polimer yapısına 

dahil edilmesi iletken polimer filmin başlangıç oksidasyon potansiyelinin düşmesine, bant aralığının 

azalmasına, optik kontrastın ve yük kapasitesinin artışına yol açmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İletken polimer, Polioksometalat, Organik-inorganik hibrit kompozit film 
 

 

 

 

 
 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 119N346 kodlu proje tarafından desteklenmektedir. 
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Özet 

Polioksometalatlar (POM), düşük maliyet, kolay üretilebilirlik ve yüksek verimlilik gibi avantajlı 

özellikleriyle kompozit malzeme oluşumunda katkı maddesi olarak tercih edilmektedir. Negatif yüklü 
POM türevleri ile pozitif yüklü iletken polimer arasındaki elektrostatik etkileşimlere dayalı 

nanokompozit malzemeler son zamanlarda teknolojik uygulamaların araştırma konusu haline 

gelmiştir[1,2].  
Bu çalışmada, Keggin-Dawson tipi POM bileşikleri ve amid sübstitütye SNS monomeri, teknolojik 

uygulamalar için iletken polimerlerin optik ve elektriksel özelliklerini geliştirmek amacıyla 

elektrokimyasal olarak sentezlenmiştir. Elektroaktif monomer (TP4 kodlu) ve POM’lar, belirli 
monomer besleme oranlarında bir araya getirilerek elektrokimyasal olarak İTO elektrot üzerinde 

polimerleştirilmiştir. Böylece elektrosentez sırasında oluşan polimer yapılardaki katyonik polaron ve 

bipolaron ile etkileşimleri yoluyla POM anyonları, hibrit kompozit yapı oluşturmak üzere iletken 

polimer yapısına dahil edilmiştir. Farklı POM bileşikleri ile modifiye edilmiş iletken polimerlerin, 
genel anlamda düşük başlangıç potansiyeli, yüksek yük kapasitesi ve yüksek optik kontrast 

özelliklerine sahip olduğu bulunmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde elde edilen nanokompozitler, 

boşluk iletim malzemesi olarak güneş pilleri gibi teknolojik uygulamalarda kullanılacak potansiyeli 
yüksek malzemelerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Keggin-Dawson tipi Polioksometalat, SNS, nanokompozit  
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Özet 

Küçük moleküller insan vücudunda veya vücut dışında bulunan ilaçlar, toksinler ve kimyasallar olarak 

küresel sağlık açısından önemli bir rol oynar. Yüksek riskli etkileri ya da takibinin önemi nedeniyle bu 
maddeleri tespit etmek ve ölçmek için gerekli olan biyoanalitik araçlar yüksek talep görmektedir. 

Küçük moleküllerin saptanması için spektroskopik ve kromatografik teknikler ile yüksek 

güvenilirlikte sonuçlar elde edilebiliyor olsa da bu yöntemler genellikle yavaş, maliyetli ve 
profesyonel ekipman/personel gerektirmektedir. Bu nedenle gerçek zamanlı, uygun maliyetli, 

taşınabilir, hızlı ve güvenilir platformlara gereksinim duyulmaktadır. Biyosensörler, bu teknolojik 

ihtiyaç açısından en güçlü tanı araçlarıdır. Modern biyosensör teknolojileri küçük molekülleri tespit 

etmek üzere, elektrokimyasal, optik, floresans, lüminesans gibi farklı dedeksiyon sistemlerini 
kullanarak, kağıt tabanlı testler, mikro-akışkan çip teknolojileri, giyilebilir sensörler, mikroarrayler 

gibi çok farklı metodolojik tasarımlarda hazırlanabilir bir formata sahiptir. Kağıt, mikroplaka ya da 

elektrot tabanlı test sistemleri tasarlarken uygun yüzey tasarımlarının yapılması test kitinin çalışma 
performansında en önemli etkenlerden biridir. İletken polimerler, kolaylıkla kontrol edilebilir  

kimyasal, elektriksel ve yapısal özelliklerinden dolayı diagnostik uygulamalara yönelik 

biyofonksiyonel yüzeylerin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılan çok fonksiyonel materyal 

sınıfıdır. Bu bildiri kapsamında, küçük moleküllerin analizine yönelik sensör teknolojilerinin 
geliştirilmesinde aptamerler ve biyomimetik yapılar kullanılarak biyofonksiyonel iletken polimer 

yüzeylerinin hazırlanma stratejileri ve çıktıları paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İletken polimerler, Biyosensör, Küçük molekül analizi, Optik ve kağıt tabanlı 

sensör teknolojileri 

 
Şekil 1. Küçük molekül analizine yönelik iletken polimerleri temel alan farklı dedeksiyon teknolojileri 
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Abstract 

Examination of the structure-property relationships of molecules with both theoretical and 

experimental methods can provide the basis for the design of advanced materials. In recent years, 

carbazole derivatives have been the focus of studies on the use of conductive polymers in new 

generation technologies. In this study, it is aimed to compare the experimental and theoretical research 

results of star type conductive polymers of 2,4,6-tris(2-(9H-carbazol-9-yl)ethoxy)-1,3,5-triazine (TC1) 

[1], 2,4,6-tris((9H-carbazole-1-yl) oxy)-1,3,5-triazine (TC2) [2] and 3-amino-9-ethylcarbazole (TC3) 

[3] which was synthesized in Pamukkale University Department of Chemistry Advanced Polymeric 

Research Laboratory (IPAL). There is a triazine molecule in the core structure of all three molecules, 

and carbazole is located in structures that look like a triple propeller around it. In the first two 

molecules, the carbazole is directly attached to the triazine molecule through the nitrogen or oxygen 

atom, while in the other molecule it is attached to the N-substituted alkyl chain. With this attachment 

difference, the main purpose of this study is to investigate the change in spectroscopic properties of 

these molecules and compare with the experimental results. For this purpose, we have used ab-initio 

methods based on Density Functional Theory (DFT)/B3LYP with the use of 6-31 G(d,p) basis set  to 

study structural, spectroscopic and electronic properties .   FT-IR, 1H-NMR and 13C-NMR 

spectroscopic properties and the HOMO-LUMO electronic structure have been obtained in the ground 

equilibrium state, while UV-VIS properties have been obtained in the excited state. Finally, these 

theoretical spectroscopic results have been compared with the corresponding experimental data.   It 

can be said that the correlation between them are in perfect agreement.  It has been reported from the 

theoretical values of HOMU-LUMO relation that the molecule with the highest HOMO energy is 

TC3, which shows that TC3 is a better electron donor than the other three molecules. The molecule 

with the lowest LUMO energy is found to be TC2, which indicates that this molecule is a better 

electron acceptor than other molecules. As a result, it is important to carry out theoretical and 

experimental studies together as well as support experimental data with ab-initio calculations in 

understanding the physical and chemical properties of polymer compounds. 
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Abstract 

This study focused on the comparative investigation of the properties of the different azobenzene-

containing monomers using experimental and computational methods [1].  One of the most interesting 

behaviors of azobenzene derivatives is their isomerization properties between trans and cis geometric 

molecules when light-induced interconversion allows them to be used as photo-switches, effecting 

rapid and reversible control over a variety of mechanical, chemical, electronic, and optical properties 

[2]. Three kinds of novel azobenzene-containing monomers (coded as E1Z1, E1Z2, and E1Z4) have 

been successfully synthesized.  Later, ab-initio simulations based on density functional theory (DFT)/ 

B3LYP with the basis set 6-31G (d. p) have been performed [3] to optimize the structural geometries 

of these three molecules in two isomerization structures. Thereafter, trans-isomers have been 

generated by scanning the dihedral angles of 𝐶𝑁𝑁𝐶 [4] from 1800 to 200 with the increment of 200 

to get the appropriate geometrical structure of cis isomers. The minimum energy of cis isomers has 

been obtained at the dihedral angles of 10.610, 10.320 and 10.480 for E1Z1, E1Z2, and E1Z4, 

respectively. Moreover, the absorbance spectra of the excited states have been attained by using time-

dependent density functional theory (TD-DFT)/Cam-B3LYP/6-31(d. p) [5] within dichloromethane 

(DCM) solution and compared with their experimental results. It can be reported that the absorption 

peaks of three trans-isomer molecules have been observed at ~346 nm, while they are computed at 

~345 nm for 𝜋 → 𝜋∗ excitation. Moreover, it has been observed from the experiment that E1Z1, 

E1Z2, and E1Z4 in all cis isomers absorb the light at ~293 nm, and ~450 nm for 𝜋 → 𝜋∗ and 𝑛 → 𝜋∗ 

excitations, respectively. We have calculated them at 345 nm, 292 nm, and 295 nm for 𝜋 → 𝜋∗ 

excitation. Although 𝑛 → 𝜋∗ excitation has been observed for the E1Z1 molecule experimentally, we 

could not theoretically predict this absorption. We have computed the absorption peaks of 𝑛 → 𝜋∗ 

excitation as 459 nm and 462 nm for E1Z2 and E1Z4 molecules, respectively. It can be concluded that 

our results obtained from DFT-based simulations are in excellent agreement with the experimental 

results. 
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