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N,N’-BİS(SALİSİLİDEN)-1,3-DİAMİNOPROPAN LİGANDI İLE HAZIRLANMIŞ 
NiII-MII ÇEKİRDEK YAPISINDAKİ  HETERO İKİ ÇEKİRDEKLİ 

KOMPLEKSLERİN TERMOKİNETİK ANALİZİ 

Nurcan ACAR, Ş. Betül SOPACI
Ankara Üniversitesi Fen fakültesi Kimya Bölümü, Ankara 

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Kırşehir 

Sunulan çalışma Koordinasyon kimyası alanında 1946 yılından beri ligand olarak kullanılan 

ONNO tipindeki N,N’-bis(salisiliden)-1,3-diaminopropan (LH2) adlı Schiff bazından 

hazırlanmış Ni(II)-M(II) (M=Co(II), Cd(II)) iki çekirdekli komplekslerin Ozawa, Ozawa-

Flyn-Wall (OFW), Kissinger-Akahira-Sunose (KAS)[1] ve Coats-redfern (CR) [2] 

termokinetik yöntemlerine göre yermokinetik analizleri gerçekleştirildi. Hazırlanan 

komplekslerin karakterizasyonları mikro element analizi, IR spektroskopi, Termogravimetri 

ile yapıldı ve kompleks stokiyometrilerinin  [NiL.MX2.S2] şeklinde olduğu anlaşıldı, 

M=Co(II), Zn(II), X=Cl, Br, S= DMF). Termogravimetrik analizde 150-190 °C arasında 

koordinatif olarak yapıda bulunan DMF moleküllerinin yapıyı termal olarak terk ettikleri 

gözlendi. DMF moleküllerinin yapıdan ayrılmasıyla birlikte iki çekirdekli kompleksin 

bozunduğu, kalıntının NiL tek çekirdekli kompleks ve MX2 tuzu olduğu belirlendi. Daha 

yüksek sıcaklıklarda 360 °C sıcaklığın üzerinde NiL kompleksinin termal olarak parçalandığı 

tespit edildi. DMF moleküllerinin ayrılma tepkimesi için aktivasyon enerjisi (Ea) ve 

Arrhenius pre-exponansiyel faktör (A) hesaplandı daha sonra bu veriler kullanılarak diğer 

termodinamik parametreler,  ΔH, ΔS ve ΔG hesaplandı. Tüm yöntemlere göre bulunan Ea ve 

A değerlerinin birbirlerine çok yakın olduğu görüldü. Sonuçların termal yöntemlerde birbirine 

yakın bulunması nadir rastlanan bir durum olduğundan sonuçlar yorumlandı ve başlangıç 

maddesi ve termal parçalanma sonunda oluşan ürün belli olduğundan sonuçların tutarlı olduğu 

sonucuna varıldı. 

A 

2,15 2,20 2,25 2,30 2,35

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

ln
B

10
3
 T

-1
 / K

-1

B 

Şekil 1. [NiL.ZnCl2.(DMF)2] kompleksinin, A: TG-DTA eğrileri, B: OFW yöntemine göre elde edilen Ozawa 
doğruları, g(α) değerleri 0,2 ile 0,8 arasındaki noktalardaki sıcaklıklar dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

ISPEC 1. ULUSAL FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

22 Aralık 2019, Ankara ISBN 978-625-7029-50-6 1

mailto:acar@science.ankara.edu.tr
mailto:sopaci.betul@gmail.com


KOMPLEKS OLUŞUMUNDA LİGANDIN GEOMETRİSİNİN ÖNEMİ 

Nurcan ACAR, Sevi ÖZ

 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 06100 Beşevler Ankara 

 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü 

Polatlı 

Sunulan Çalışma Koordinasyon Kimyası alanında halen devam etmekte olan deneysel bir 

çalışmanın ilk sonuçlarıdır. Çalışma 1946 yılından beri Koordinasyon kimyası alanında 

kullanılmakta olan N,N’-bis(salisiliden)-1,3-diaminopropan   (LH2) ligandının ve türevlerinin 

kompleksleşmesi ile ilgili bir çalışmadır [1,2].  LH2 ligandının Ni(II) ve Cu(II) iyonları ile tek 

çekirdekli kompleks verdiği 1985 yılından beri bilinmektedir [3]. Öte yandan LH2 ligandı 

NaBH4 yardımı ile protik çözücüler içinde kolaylıkla indirgenmekte ve fenol –imin 

bileşğinden fenol-amin yani bir simetrik sekonder amin meydana gelmektedir, N,N’-bis(2-

hidroksibenzil)-1,3-diaminopropan (L
H
H2). Sekonder aminlerin bazlık kuvveti daha büyük

olduğundan bu ligandın daha kuvvetli ligand olması beklenirken Cu(II) iyonu ile ancak polar 

çözücülerde CuL
H
 tek çekirdekli kompleks verebilmekte,  Ni(II) iyonu ile NiL

H
 şeklinde bir

kompleks elde edilememektedir.  Ni(II) iyonu ile elde edilen kompleks yapısında DMF veya 

DMSO gibi bir koordinatif co-ligand bulundurmakta, NiLHx DMF gibi bir kompleks elde 

edilmekte ama tek başına NiL
H
 elde edilememektedir. Ayrıca Termogravimetri sonuçları bu

koordinatif solvatların termal olarak yapıdan ayrılması sonucunda NiLH kompleksinin elde 

edilemediğini NiLH iskeletinin termal bozunduğunu göstermektedir. Olası olarak NiL
H

meydana gelmeyip, CuL
H
 oluşumu ligandın ve merkez iyonunun orbitallerinin bindirme

(overlap) yapabilme durumları ile ilgilidir [4]. Aşağıda şekil 1.’de CuL
H
 kompleksinin Ortep

ve Pluton çizimleri verilmiştir. 

A B 

Şekil 1. İndirgenmiş ligand, N,N’-bis(2-hidroksibenzil)-1,3-diaminopropan ile hazırlanan 

CuL
H
 kompleksinin Orteo programı il (A) ve Pluton programı ile çizilen molekül modelleri.
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1

BİYOSORPSİYON ÇALIŞMALARINDA TARIM ATIKLARININ 

KULLANIMI VE ÖNEMİ  

Çiğdem AY1

Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı 

Son yıllarda çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucu açığa çıkan zararlı ve insan sağlığını tehdit 

eden atıklar çevre kirliliğine yol açmakta ve bunların giderimi son derece büyük önem taşımaktadır. 

Giderimde halen kullanılmakta olan birçok yöntem bulunmasına karşın, düşük işletme maliyeti ve 

yüksek verimliliği nedeniyle biyosorpsiyon, giderim için en etkili teknolojilerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Gözenekli ve selülozik bir yapıya sahip olan tarımsal atıklar karboksil, hidroksil, 

amino, amido gibi fonksiyonel gruplar içerirler. Bunun yanı sıra tarımsal atıklar ekonomik ve çevre 

dostu olmaları nedeniyle, bol miktarda bulunabilirlik, yenilenebilir ve düşük maliyetli olmaları, ağır 

metal iyileştirme için uygun bir seçenek olarak görülmektedir. Araştırmalar meyve atıkları, bitki 

sapları, pirinç kabukları, çay atıkları, buğday kepeği, karabuğday kabuğu, fındık kabuğu, ceviz 

kabuğu, pamuk tohumu gibi tarımsal atık malzemelerinin biyosorban olarak oldukça etkili 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, ağır metallerin giderimi için tarımsal atıkların 

biyosorban olarak kullanımı ve önemi araştırılmıştır. 
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ARKEOKİMYADA İZOTOP ANALİZLERİ VE ÖNEMİ 

Doç. Dr. Sevi ÖZ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü 

İzotop terimini, ilk olarak İskoç kimyager Frederick Soddy, aynı kimyasal özellikleri gösteren 

atomlarda gözlemlediği kütle farklarını ortaya koymak için kullanmıştır. Günümüzde 

kimyanın tüm alanlarında izotoplardan faydalanılmaktadır. Arkeokimyada izotopların 

kullanımı yaygınlaşmıştır ve çeşitli uygulamaları ile hızla gelişmektedir. Farklı materyallerde 

ve farklı sorulara yanıt vermek üzere farklı izotoplardan yararlanılır. 

Oksijen İzotopları 

Arkeolojide oksijen izotopları öncelikle eski dönemlerdeki çevreyi çalışmak ve geçmişteki 

insan hareketliliğini anlamak için kullanılmaktadır. İzotop ölçümleri her zaman bir izotopun 

daha hafif ve daha yaygın olan diğer izotopa oranı olarak ifade edilir, dolayısıyla çalışılan 

materyalin miktarı veya bulunan elementin derişimi önemli değildir. 

O-18 izotopunun O-16 izotopuna oranı sıklıkla geçmişteki iklim koşullarını belirlemek

amacıyla kullanılır, çünkü bu oran atmosferin sıcaklığıyla doğrudan ilgilidir. Oksijen

izotopları bir sıcaklık göstergesi olarak, deniz sedimanların, buz çekirdeklerinin, hayvan

kalıntılarının ve diğer materyallerin analizinde kullanılır. Bu iki izotopun miktarı buharlaşma,

yoğunlaşma ve terleme gibi sıcaklıkla ilintili izotop ayrışımına bağlıdır.

Eski insan iskelet kalıntılarında oksijen izotopları kemiklerde ve diş minesinde bulunmuştur.

Korunma koşulları ve diyajeneze direnci dolayısıyla insan iskelet kalıntılarının analizi için

alınan örnekler normal olarak diş minesinden alınır. Minenin temel bileşeni olan

hidroksiapatit minerali oksijeni fosfat (PO4) ve karbonat (CO3) grupları halinde içerir.

Karbonat için izotop analizi tercih edilir çünkü daha az örnek gerektirir, hazırlaması daha

kolaydır ve farklı laboratuvarların karbonat için aldığı sonuçların birbirine daha yakın olduğu

görülmüştür.

Karbon ve Azot İzotopları 

Karbon ve azot izotopları arkeolojide öncelikle geçmiş dönemlerdeki gıdalarla ilgili 

çalışmalarda kullanılmaktadır. Ayrıca geçmiş dönemlerdeki çevresel durum ve insan 

aktivitesi ile ilgili önemli uygulamaları da bulunmaktadır. Köken çalışmalarında karbon ve 

azot izotopları mermer ve diğer karbonat formundaki kayaların kaynaklarının belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. Karbon izotoplarından, geçmiş dönemlerdeki toprakların sınırlarının 

belirlenmesinde ve belirli bitki örtülerinin dağılımının saptanmasında yararlanılmaktadır.  

Burada odaklanılacak konu insan kemiği, geçmişte yaşayan insanların gıda rejiminin nasıl 

olduğu ve bu iki izotop sisteminin bu alandaki uygulamaları olacaktır.  

Azot izotopları da karbona çok benzer şekilde kullanılır ancak gıda rejimiyle ilgili farklı 

bilgiler sağlarlar. Doğadaki azotun %0,37’sini oluşturan N
15

 izotopunun, N
14

 izotopuna oranı 
geçmiş dönemlerdeki gıda rejimi (paleodiyet) çalışmalarında kullanılır. Azot δ

15
N olarak 

verilir ve değeri yaklaşık -%0.5 ile +%1.0 arasındadır. Kemik kollojenindeki bu oran bir kütle 

spektrometresiyle ölçülür. Azot izotopları gıda rejiminde etin ve tatlı su balıklarının önemine 

dair bilgi verir. Yüksek artı δ
15

N değerleri besin değeri yüksek gıdalar tüketildiğine işarettir.
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Stronsiyum İzotopları 

Stronsiyum izotopları oranı (Sr
87

/Sr
86

) ve geçmiş dönemlerde yaşayan insanların yer

değiştirmeleri veya göçleri hakkında bilgi elde etmekte kullanılmaktadır. Ayrıca, çanak 

çömlek, taş, tekstiller veya hayvanlar gibi çeşitli materyallerin köken araştırmalarıyla ilgili 

uygulama potansiyelleri de bulunmaktadır. 

Analiz için diş minelerinden alınan örneklerin izotop sinyallerinden, dişin ait olduğu canlının 

doğum yeri belirlenebilir. Yerel izotop sinyali çeşitli yollarla tayin edilebilir: Dişleri analiz 

edilen bireylerin kemiklerinden, Çalışılan alandaki arkeolojik insan veya hayvan 

kemiklerinden veya Yakın çevredeki günümüz (modern) hayvanlarından.  

Yerel jeolojik stronsiyum izotop verileri (sinyalleri) son birkaç bin yıl boyunca sabit kalmıştır. 

Bu izotop oranları kayalar, topraklar ve insan ile fauna kalıntılarının bulunduğu bölgelerden 

elde edilebilir. 
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BENEFICIAL AND HARMFUL PLANTS THAT GROW SPONTANEOUSLY IN 

MEADOWS AND PASTURES IN ŞANLIURFA 

Dr. Ayşe ÇALIK 

Harran University 

Meadows and grasslands are one of the most important natural resources in the region. 

These areas are the cheapest sources of production where our need for animal nutrition is met, 

as well as where the need for roughage is met so that animals can produce high yields. As a 

result of continuous excessive and uncontrolled grazing of meadows and grasslands, losses 

have occurred in the existing vegetation cover. These areas are covered with plant 

communities where animals do not eat and have difficulty in digestion. Today, these plants, 

which grow spontaneously in meadows and grasslands, have been consumed by humans in 

various ways. The plants which are useful according to the structure of the collected plants 

and the characteristics they contain have been used by humans for hundreds of years in 

cooking. Some of the plants have a poisonous effect and if the animals consume, the damage 

occurs. It leads to loss of appetite in animals, problems that are irreversible in extreme use, 

and even death. With this study, plants that are beneficial to human health and harmful to the 

Prairie pastures of Şanlıurfa province, the importance, characteristics and use of these plants 

are important. 
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YÜZEY KİMYASI, PROTEİN ADSORPSİYONU VE KONFORMASYONEL 

DEĞİŞİMLER 

Dr. Ebru AKDOĞAN

Kimya Bölümü, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 

06900 Polatlı-ANKARA 

Proteinlerin yüzeyler ile ilişkisi genellikle H-bağı oluşumu, elektrostatik ve hidrofobik 

etkileşimler gibi kovalent olmayan yollarla gerçekleşmektedir. Protein çözeltisi ile temas 

halindeki bir yüzeye protein tutunması genellikle 4 basamaktan oluşmaktadır; (i) Yüzeye 

taşınım, (ii) ara yüzeyde bağlanma, (iii) konformasyonel değişimlerin oluşumu, (iv) yüzeyden 

uzaklaşma (adsorpsyon tersinir ise) . 

Protein adsorpsyonu, protein boyutu, yükü, şekli, hidrofobisitesi, pH’sı, yüzey topografisi, 

düşük moleküler ağırlıklı iyonların ko-adsorpsyonu, adsorbe olan moleküller arasındaki 

etkileşimler, fonksiyonel grupların varlığı, protein çözeltisinin bileşimi ve yüzeyin kimyasal 

yapısı gibi pek çok etmene bağlı olmasına karşın yüzey kimyası bunlar arasındaki en kritik 

etkendir. Yüzeyin kimyasal yapısının üzerine adsorbe olan proteinlerin konformasyonunda 

değişikliğe neden olması durumda, adsorpsiyon geri dönüşümsüz olabilmektedir.  

Protein adsorpsiyonu ve konformasyonel değişimin kritik öneme sahip olduğu alanlardan biri 

biyomalzeme uygulamalarıdır. Konformasyon değişimi ve geri dönüşümsüz protein 

adsorpsiyonu, biyomalzemenin yerleştirildiği dokuda yabancı reaksiyonu oluşumuna neden 

olarak malzemelerin vücut tarafından reddedilmesine veya işlevlerini yerine getirememelerine 

neden olabilmektedir. Yüzeye adsorplanan proteinlerin konformasyonlarını korumaları 

sağlanarak bu durumun önüne geçilebilmektedir. Bu amaçla yüzeylere amfoterik özellik 

kazandırılması etkili bir stratejidir. 

Sunulan çalışmada; amfoterik yüzeyler elde etmek için kullanılan yüzey modifikasyon 

yöntemleri, bu yüzeylerin karakterizasyonunda temas açısı titrasyon yönteminin kullanımı ve 

bu yüzeylere adsorbe olan proteinlerin konformasyonel değişimlerinin belirlenmesinde FTIR-

ATR yönteminin kullanımı özetlenmiş ve deneysel verilerle örneklendirilmiştir.  
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SIVI SİNTİLASYON SPEKTROMETRİK (LSS) YÖNTEM KULLANILARAK İÇME 
SULARINDA TRİTYUM AKTİVİTE DERİŞİMİNİN TAYİNİ

Nazife ASLAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Avrupa Birliği Uyum yasaları kapsamında ülkemizde insani tüketim amaçlı suların kalitesinin 
kontrolünde mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel, radyoaktivite ilgili çok çeşitli parametreler incelenmekte 
ve sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı’nın 17/02/2005 tarihinde 
yayımladığı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” gereği içme sularında trityum analizi 
(3H) zorunlu olup, izin verilen sınır değer 100 Bq/L’dir. 
Yağışlardaki doğal şartlarla oluşan trityum derişimi yaklaşık 5 TU’dur (1 TU = 3,19 pCi/L = 0,118 Bq/
L). Doğada bu kadar az bulunan trityumun analiz edilebilmesi için gelişmiş nükleer tekniklerin 
kullanılması zorunlu olmaktadır. Trityum gibi beta ışıması yapan radyoizotopların analizlerinde yaygın 
olarak kullanılan sistemlerden birisi sıvı sintilasyon spektrometrik yöntemdir (LSS). Bu yöntemde 
sayılacak örnek, sintilatör denilen ve iyonlaştırıcı radyasyonun etkisiyle uyarıldıktan çok kısa süre sonra 
foton yayan bileşiklerle hazırlanan sintilasyon çözeltisine ilave edilir. Radyoaktif örnekten yayılan beta 
parçacıkları çözücü moleküllerinin uyarılması ve iyonlaşmasına neden olur. Bunlar da enerjilerini 
sintilatör moleküllerine transfer ederler. Sintilatör molekülünün uyarılmış orbital elektronları temel 
seviyelerine dönmek için foton yayarlar. Bu fotonlar sintilasyonu oluşturur. Sintilasyondaki ışımanın 
şiddeti beta parçacığının enerjisi ile orantılıdır. 
Bu çalışmada, Sıvı Sintilasyon Spektrometrik (LSS) sistem kullanılarak içme sularında trityum aktivite 
derişimini ölçebilmek için öncellikle yöntemin optimizasyon çalışmaları yapıldı. Cihazın sayım verimini, 
sayım süresini, numune hacmini ve uygulanan yöntemin geri kazanma faktörünü belirlemek amacıyla, 
trityum içermeyen su ile yaklaşık 15 Bq/kg trityum aktivitesine sahip standart trityum çözeltisi hazırlandı 
ve ASTM D 4107-08 standardına uygun olarak distilasyon işlemine tabi tutuldu. Numunelerin trityum 
aktivite ölçümleri Quantulus 1220 Model düşük zemin sayımlı sıvı sintilasyon spektrometresi 
kullanılarak yapıldı.  Sintilatör olarak Ultima Gold, örneklerin sayımında ise 20 mL hacimli teflon kaplı 
polietilen vialler kullanıldı. Validasyon çalışması tamamlanan yöntem daha sonra laboratuvara 
radyoaktivite analizi yapılmak üzere gelen su numunelerine başarı ile uygulandı ve numunelerin trityum 
içeriğinin yasal üst limit olan 100 Bq/L’nin altında olduğu tespit edildi. 
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STRESİN MOTİVASYONA ETKİSİ: ÖZEL BİR HASTANE UYGULAMASI 

Hüseyin ERİŞ 

Harran Üniversitesi

Çalışma Problemi: Stres, tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de 

çalışanlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İnsan hayatı ile doğrudan ilgili hizmet 

veren sağlık çalışanları, stres altındayken motivasyonlarını kaybedebilmekte ve 

hastalara zarar verebilecek uygulamalar yapabilmektedirler.  

Amaç: Bu araştırmanın amacı,  özel bir hastanede çalışan personelin stres düzeyinin 

çalışma motivasyonları üzerine etkisini tespit etmektir.  

Yöntem: Araştırmada betimleyici araştırma yöntemi kullanılmıştır.  Araştırma 

evrenini Şanlıurfa il merkezindeki özel bir hastanede çalışan yaklaşık 300 hastane 

personel oluşturmaktadır. Araştırma 01.05.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Araştırmaya hastane personelinin %73’ü (220 personel) katılmıştır. 

Araştırmada stresin motivasyon üzerine etkisini tespit edebilmek amacıyla regresyon 

analizi ile stres ve motivasyon arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon 

analizi kullanılmıştır.  

Bulgular: Yapılan korelasyon analizi sonucunda stres seviyesi ile motivasyon 

arasında negatif zayıf yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Standart regresyon 

analizine göre hastane çalışanlarının stres seviyesindeki 1 birim artışın, çalışanlarının 

motivasyon değişkeninde 0,217 birim azalışa neden olması beklenir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda hastane çalışanlarının iş stresi ortalamalarının yüksek 

olduğu ve motivasyon düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. İş stresinin 

çalışanların motivasyonları üzerine olumsuz bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Hastane yönetiminin, hastanede çalışanlar üzerinde stres oluşturabilecek etkenleri 

tespit edip, ortadan kaldırmak ve çalışanların motivasyonlarını arttıracak tedbirleri 

almaları faydalı olacaktır.  
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THEORETICAL ESTIMATE OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF URANYUM 

DIOXIDE AS A FUNCTION TEMPERATURE  

Mehriban EMEK, Tural MEHMETOGLU
Adiyaman University, Gölbaşı Vocational School, Adiyaman, Turkey 

Amasya University, Taşova Vocational School, Amasya, Turkey 

The determination of electrical conductivity is very useful quantitate for the ability of heating 

and cooling of electronic and industrial materials.  The value of electrical conductivity 

was accurately predicted by various methods, whereas most of studies failed to adequately 

predict. The ability to accurately predict electrical conductivity appears to be correlated 

with the accurate prediction of electrical conductivity values for the entire range of 

temperatures. In this study, the proposed method provides a useful criterion to 

improve future thermal conductivity of materials. The approach introduced in the study 

yield the most accurate results 

for thermal conductivity of 2UO . In a few states, a many-fold improvement in accuracy was 

observed compared with alternative evaluation methods. The exact electrical conductivity 

data were also can be used in obtain accurate evaluation of related thermodynamic quantities 

covering different ranges of temperatures.  
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