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ÖZET 

 

BAZI GEÇĠġ METALLERĠN MOLEKÜLER BASKILAMA METODUYLA 

ZENGĠNLEġTĠRĠLMESĠ 

 

 

BĠLGĠ, Eda 

Niğde Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Kimya Ana Bilim Dalı 

 

DanıĢman   : Doç. Dr. Mustafa Uçan 

 

May 2015, 67 sayfa 

 

Ġyon baskılı polimerler, yıkama ile uzaklaĢtırılmıĢ iyonu yeniden bağlama özelliğine 

sahip, inorganik iyonlar varlığında seçicilik gösteren, nano-gözenekli polimerik 

malzemeler olarak tanımlanır. Fonksiyonel monomer veya monomerlerin, çapraz 

bağlayıcı varlığında tayin edilecek iyon (hedef molekül) etrafında polimerleĢtirilmesi ile 

elde edilir. Ġyon baskılanmıĢ polimerler, katı faz ektraksiyonu, membranlar ve sensörler 

olarak kullanım alanı bulmuĢtur. 

 

Bu çalıĢmada; vinil asetat fonksiyonel monomer (VA), divinil benzen (DVB) çapraz 

bağlayıcı ajan ve Cu
2+

 iyonu kalıp molekül olarak kullanılarak; Cu
2+

 iyonunu seçimli 

olarak bağlayabilen iyon baskılı polimerler hazırlanmıĢtır. Hedef iyon, adsorbandan 

uzaklaĢtırılarak geri bağlama çalıĢmaları yapılmıĢtır. Cu
2+

 için yüksek seçicilik gösteren 

yeni adsorbanın Cu
2+

’nın sulu çözeltilerden geri kazanılmasında kullanılabilirliği 

incelenmiĢtir.  

 

 

 

Anahtar Sözcükler: Ġyon baskılı polimer, hedef molekül, katı faz ekstraksiyonu, vinil asetat, divinil 

benzen, Cu
2+

, moleküler baskılanmıĢ polimer, adsorban, SPE, MIP. 
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SUMMARY 

 

ENRICHMENT OF SOME TRANSITION METALS WITH MOLECULAR 

IMPRINTING METHOD  

 

BĠLGĠ, Eda 

Nigde University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Chemistry 

 

Supervisor : Associate Professor Dr. Mustafa Uçan 

 

May 2015, 67 pages 

Ion imprinted polymers (IIPs), defined as nano-porous polymeric materials which is 

enable to binding ions as well as selectivity in the presence of inorganic ions. In the 

presence of the functional monomer or monomers and cross link ion was polymerized 

via bulk polymerization method. Ion imprinted polymers is used for the solid-phase 

extraction (SPE), membranes and chemical sensors. 

 

In this work, Cu
2+

 -imprinted polymer (IIP) material was prepared by bulk 

polymerization with vinyl acetate (VA) as the functional monomer and divinyl benzene 

(DVB) as the cross-linking monomer in presence of benzoyl peroxide (BPO) as initiator 

and methanol as porogen. Ion binding studies were carried out by removing the Cu
2+

 

ions from the polymeric particles. Due to high selectivity shown by this new material 

for Cu
2+

 ions, it has been successfully employed for the selective separation and 

preconcentration of Cu
2+

 ions from aqueous systems. 

 

 

Keywords: Ion imprinted polymer, target molecule, solid-phase extraction, vinyl acetate, divinyl benzene, 

Cu
2+

, molecular imprinting polymer, adsorbent, SPE, MIP. 
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ÖN SÖZ 

 

Bu yüksek lisans çalıĢmasında, Cu(II) baskılanarak bu iyon için seçiciliği artırılmıĢ 

polimerler, sulu çözeltilerden Cu(II) iyonlarının uzaklaĢtırma kapasiteleri incelenmiĢtir. 

Cu(II) baskılı polimerlerin hazırlanması için kalıp molekül olarak Cu(II) iyonu, 

fonksiyonel monomer olarak vinil asetat, çapraz bağlayıcı olarak divinil benzen, 

oksitleyici ajan olarak benzoil peroksit kullanılmıĢtır. Elde edilen polimerler, 

karakterize edilmiĢ ve optimum koĢullar belirlenmiĢtir. Daha sonra bu polimer katı faz 

ekstraksiyonu için kolon dolgu maddesi olarak kullanılmıĢtır. Sulu çözeltilerden Cu(II) 

iyonlarının uzaklaĢtırma kapasiteleri incelenmiĢ ve deneysel bulgular üzerinde 

tartıĢmalar yapılmıĢtır. 
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SİMGE VE KISALTMALAR 

 

Kısaltmalar   Açıklama 

 

AIBN    Azobiisobutironitro 

ATRP    Atom Transfer Radikalik Polimerizasyonu 

BPO    Benzoil Peroksit 

DMF    Dimetilformamit 

DMSO    Dimetilsülfoksit 

DVB    Divinil Benzen 

IIP    Ġyon Baskılı Polimer 

MIP    Moleküler BaskılanmıĢ Polimer 

NIP    BaskılanmamıĢ Polimer 

PHEMA   Poli(2-hidroksietilmetakrilat) 

PS-CS    Polistiren-kitosan 

QZ    Kinizarin 

RSD    Bağıl Standart Sapma 

SPE    Katı Faz Ekstraksiyonu 

THF    Tetrahidrofuran 

VA    Vinil Asetat  
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

 

Günümüzde, önemli çevre sorunlarından birisi de ağır metal iyonları ve bunların 

bileşiklerinin neden olduğu su (deniz, nehir, göl v.b.) kirliliğidir. Özellikle fabrika 

atıklarının yeraltı sularına sızmasıyla içme suları ağır metal iyonları ile kirlenmektedir. 

Ancak ağır metal iyonlarının, biyolojik bozunma ile zararsız ürünlere dönüştürmek 

mümkün değildir. Ağır metal iyonları, çevre sularında genellikle hidrate olmuş iyon 

veya farklı anyonlarla birleşmiş kompleksler halinde bulunmaktadır. Ağır metal 

iyonları, toksititesi ve canlı türler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle su çevresinde 

oldukça tehlikelidir (Qi vd., 2008).  

 

Bakır, düşük konsantrasyonlarda enzim ortamlı sistemlerde insan sağlığı için önemli rol 

oynayan esansiyel bir elementtir. Ancak, yüksek seviyelerde bakır parçalanamaz ve 

dokuda birikir. Bu nedenle, Cu
2+

 iyonlarının 1 mg/L den fazlası sudan 

uzaklaştırılmalıdır. Cu
2+

 iyonlarının sudan uzaklaştırılması için, kimyasal çöktürme, 

adsorpsiyon, iyon değişimi, zar filtrasyonu, buharlaştırma, elektrodiyaliz, ters ozmoz 

gibi yöntemler kullanılarak çalışmalar yapılmıştır (Qi vd., 2008). 

 

Çevre, ilaç ve biyoteknoloji alanlarında hızlı ve verimli yeni yöntemlere sürekli ihtiyaç 

duyulması, araştırıcıları, daha iyi, daha seçici ve daha hassas analitik çalışmaların 

yapılmasına yöneltmiştir. Son yıllarda araştırmacılar, moleküler tanıma temeline 

dayanan moleküler baskılı polimer (MIP) malzemelerin çeşitli biçimlerde geliştirilmesi 

üzerine odaklanmıştır. Bu yöntemin, hedef moleküller için yüksek seçicilik sağlaması 

bu yönteme olan ilgiyi arttırmaktadır. Moleküler baskılama tekniği, bir kalıp molekülü 

etrafında fonksiyonel monomerlerin kovalent veya non-kovalent etkileşimlerle 

düzenlenmesi ve sonrasında uygun bir işlem ile kimyasal fonksiyona sahip katı 

malzemelerin oluşturulmasını amaçlamaktadır. İşlem sonrasında hedef molekülün 

uzaklaştırılması ile yapıda hedef molekülüne özgü oyuk bölgeler oluşmaktadır (Wulff, 

1995). 

 

İlk defa 1972‟de Gunter Wulff ve çalışma grubu tarafından tanımlanan moleküler 

baskılama yöntemi, sentetik polimerlerde fonksiyonel grupların üç boyutlu yapılarının 
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düzenlenmesiyle, oldukça seçici bağlanma bölgeleri elde etmek amacıyla kullanılmıştır. 

Daha sonra yapılan çalışmalar istenilen enzim tepkimelerinin substratlarını, ürünlerini 

veya geçiş analoglarını kalıp molekül olarak kullanarak bu yöntemle "yapay enzim" bile 

elde edilebileceğini göstermiştir (Wulff ve Poll, 1987).  

 

Antikor gibi biyoreseptörler, yüksek seçicilikleri nedeniyle spesifik antijenlerini 

saflaştırmada kullanılan popüler ligandlardır. Fakat yüksek seçiciliği olan bu biyolojik 

moleküller ortam şartlarından kolay etkilenirler ve protein yapıları asidik şartlarda, 

yüksek sıcaklıklarda ya da proteolitik aktivite sonucunda denatüre olurlar. 

Antikor/antijen ya da enzim/substrat gibi biyolojik sistemlerin tanıma mekanizmasını 

polimerik yapılara aktaran teknik moleküler baskılama tekniği olmuştur (Mosbach, 

1996). 

 

Biyoreseptörler ile karşılaştırıldığında, MIP‟ler antikor benzeri moleküler seçicilik 

göstermesinden başka, fiziksel sağlamlık, asitler, bazlar ve organik çözücülere karşı 

inertlik, yüksek sıcaklık ve basınca karşı direnç ve aynı zamanda düşük üretim maliyeti 

ve ön hazırlık kolaylığı gibi önemli avantajlara sahiptir (Öpik vd., 2009).  

  

Moleküler baskılama kavramı oldukça eski bir kavram olup ilk defa 1894‟te Fischer‟in 

enzim-substrat etkileşimini ortaya koyan ünlü “Anahtar-Kilit” modelini ortaya 

atmasıyla birlikte konuyla ilgili modern fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır. Daha sonra 

1931 yılında Polyakov sodyum silikat çözeltisinin asitlendirilmesi ile jelimsi silika 

polimerin kuruması sonucunda sert bir matriks elde etmiş, kuruma süresince benzen, 

toluen, ksilen varlığında gözenek yapısına etkisini incelemiştir (Polyakov, 1931). 

Polyakov bundan sonraki çalışmalarında seçici moleküler tanıma konusunda 

araştırmalar yapmış ve seçiciliğin katkı maddesinin kimyasal yapısının sonucu olarak 

yapısal değişikler oluşturduğunu belirtmiştir. Moleküler baskılamanın ilk örnekleri olan, 

sentetik organik polimerler, birbirinden bağımsız olarak Takagashi ve Klotz, Wulff, ve 

Sarhan tarafından 1972 yılında sunulmuştur (Takagishi ve Klotz, 1972; Wullf ve 

Sarhan, 1972). Wulff, ilk defa kovalent baskılama yöntemini öne sürmüştür (Wulff vd., 

1977). Daha sonraki çalışmalarda Mosbach tarafından kovalent baskılamaya göre daha 

kolay olan ikincil etkileşimlere dayanan non-kovalent baskılama yöntemi geliştirilmiştir 

(Mosbach, ve Arshady, 1981). 
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1.1 Önceki Çalışmalar 

 

Jiang ve Kim, paladyum iyonlarının seçici olarak ayrılmaları için Pd(II) iyon baskılı 

polimer partiküllerini 100-400 µm büyüklüğünde hazırlamışlardır. Çalışma için 2-

aminobenzonitril ve 4-vinil pridin fonksiyonel monomerlerini Pd(II) iyon şablonu 

varlığında bir araya getirdikten sonra yığın polimerizasyon yöntemini kullanarak 

divinilbenzen ve stiren ile kopolimerleştirmişlerdir. Porojenik çözücü kullanarak geniş 

yüzey alanına sahip gözenekli yapı elde etmişleridir ve şablon iyonlarını hazırlanan 

kopolimerden uzaklaştırmışlardır. Elde edilen kopolimerin Pd(II) iyonları için 

maksimum adsorpsiyon kapasitesinin 38,9 mg/g olduğunu ve adsorpsiyon seçiciliğinin, 

Cu
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

, Pt
4+

 gibi rakip iyonların varlığında bile yüksek olduğunu 

belirlemişlerdir. Adsorpsiyon davranışının sulu ortamda pH‟tan etkilendiğini ve 

adsorpsiyon kapasitesinin düşük pH‟larda yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca, 

hazırlanan kopolimerin adsorpsiyon kapasitesinin değişime uğramadan 10 kez tekrar 

kullanılabileceğini belirlemişlerdir (Jiang ve Kim, 2013). 

 

 

 

Şekil 1.1. Pd(II) iyon baskılı polimer partiküllerinin sentez şeması 
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Qi ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, sulu çözeltilerden Cu
2+

 iyonlarının 

uzaklaştırılması için non-kovalent baskılama tekniğini kullanmışlardır. Moleküler 

baskılı polimerin (MIP) hazırlanmasında, Cu
2+

 iyonunu şablon, oleik asiti fonksiyonel 

monomer ve divinilbenzeni çapraz bağlayıcı olarak kullanmışlardır. Sulu çözeltilerden 

Cu
2+

 iyonlarının uzaklaştırılma veriminin pH:2‟den pH:7‟ye doğru hızlıca arttığını, 

pH:8‟de ise azaldığını belirlemişlerdir. Ayrıca, verimin 25-50 
o
C arasında arttığını 

belirlemişlerdir. Çalışmada bir arada bulunan rekabetçi katyonların Cu
2+

 iyonlarının 

adsorpsiyonunda bariz bir şekilde etkisiz olduğunu gözlemlemişlerdir. Ek olarak, 

MIP‟lerin tekrar tekrar kullanılması ile ilgili yaptıkları çalışmada mükemmel bir 

uyguluk olduğunu belirlemişlerdir (Qi vd., 2008). 

 

Beltran ve arkadaşları, p-hidroksibenzoik asitin esterlerini kullanarak iki farklı 

moleküler baskılı polimer (MIP) hazırlamışlardır. Birinci MIP‟i şablon olarak metil 

paraben kullanılarak yarı kovalent moleküler baskılama tekniği yoluyla çöktürme 

polimerizasyonu ile hazırlamışlardır. İkici MIP‟i ise şablon olarak bütil parben 

kullanarak non-kovalent yöntem ile monolitik fomda hazırlamışlardır. Metil paraben 

tanıtılan MIP‟in, çalışmada kullanılan diğer paraben analitler için çapraz seçicilik 

gösterdiğini ve baskılanmamış polimerlere göre yüksek afiniteye sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. Benzer şekilde MIP2‟nin de baskılanmamış polimerlere göre yüksek 

afiniteye sahip olduğunu belirlemişlerdir. Daha sonra, çevre su örneklerinin analizi için 

sorbent olarak MIP2‟yi kullanarak katı faz ekstraksiyonu (SPE) tekniğini uygulamış ve 

sonuçları ticari bir sorbent ile karşılaştırmışlardır. 500 mL nehir suyu ile yapılan çalışma 

sonucunda yüksek saflıkta su elde etmişlerdir (Beltran vd., 2010). 

 

Shamsipur ve Besharati-Seidani, yeni Cu
2+

 baskılı polimerik nanopartiküllerini ligand 

olarak 1,4-dihidroksi-9,10-antrakinon (kinizarin, QZ) kullanarak hazırlamışlardır. Cu
2 

iyonlarını dimetilsülfoksit çözeltisine dökerek 1:1 oranında QZ ile 

kompleksleştirmişlerdir. Elde edilen Cu
+2

-QZ kompleksini çapraz bağlayıcı olarak 

etilenglikol dimetilakrilat kullanarak polimerleştirmişlerdir. Daha sonra, baskılanmış 

bakır iyonlarını 0,1 M HNO3 kullanarak polimerik matriksten uzaklaştırmışlardır. 

Karakterizasyon çalışmaları sonucunda, nanopartiküllerin 60-100 nm çapında olduğunu 

belirlemişlerdir. Ayrıca, maksimum tutunma için optimum pH‟ın 7.0 olduğunu ve 

polimerik matriks üzerinde Cu
2+

 iyonlarının tutunma ayrılma sürelerinin oldukça hızlı 
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gerçekleştiğini belirlemişlerdir. Hazırlanan Cu
2+

 baskılı polimerik nanopartiküllerin 

önemli bir adsorpsiyon kapasitesi kaybı olmadan 12 kez tekrar kullanılabileceğini 

gözlemlemişlerdir (Shamsipur ve Besharati-Seidani, 2011). 

 

 

 

Şekil 1.2. Cu
+2

 baskılı polimerik nanopartiküllerinin sentez şeması 

 

Liu ve arkadaşları, yüksek seçicilik ve hassasiyet sağlayan triptofan enantiyoseçici yeni 

bir kuartz kristali mikrobalans sensörünü, yapay biometrik tanıma maddesi olarak 

moleküler baskılı polimerleri kullanarak üretmişlerdir. Çalışma için, non-kovalent 

moleküler baskılama tekniği ile fonksiyonel monomer olarak akrilamit ve çapraz 

bağlayıcı olarak trimetilolpropan kullanarak sentezlemişlerdir. Sensörün, sitrik asit 

tampon çözeltiler içirişinde L- ve D-triptofan enantiomerlerinin ayırt edilmesinde 

başarılı olduğunu bildirmişlerdir (Liu vd.,2006). 

 

Jiang ve arkadaşları, ağır metal iyonlarının sudan uzaklaştırılması için kitosanın yüzey 

aktif gruplarının düzenlenmesi ve kinetiği üzerine araştırma yapmışlardır. Çalışma için 

çapraz bağlayıcı olarak gluteraldehit kullanmışlar ve mikron altı büyüklükte polimer ile 

desteklenmiş kitosan ince film tabakalarını elektrostatik toplama metodu ile 

sentezlemişlerdir. Daha sonra kitosan ince tabaka filmlerini polistren boncuklar üzerine 

kaplamışlardır (PS-CS). Cu (II) iyonlarının adsorpsiyonunu, farklı pH çözeltileri, Cu(II) 

iyon konsantrasyonları, çapraz bağlanma derecesi ve temas zamanı için araştırmışlardır 

ve maksimum adsorpsiyon kapasitesini 99,8 mg/g olarak bulmuşlardır. Sonuç olarak, 

PS-CS‟nin sudan Cu(II) iyonlarının uzaklaştırılması için hızlı bir kinetik ve yüksek 

adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca, Cu(II) ile kaplı PS-
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CS‟nin HCl çözeltisi ile yıkanarak tekrar kullanılabileceğini ve yeniden kullanımı için 

önemli bir kapasite kaybının olmayacağını belirlemişlerdir (Jiang vd., 2014). 

 

 

 

Şekil 1.3. PS-CS çapraz bağlı boncukların üretimi ve adsorpsiyon/ desorpsiyon 

prosesinin gösterimi 

 

Yılmaz ve arkadaşları, ilk kez Cu(II) baskılı sorbentti 5-metil-2-tiozilmetakrilamit 

(MTMAAm) kullanarak hazırlamışlardır. Cu(II)-MTAAm kompleksini sentezledikten 

sonra çapraz bağlayıcı olarak etilenglikol dimetakrilat kullanarak yığın polimerizasyonu 

metodu ile kopolimerleştirmişlerdir. Daha sonra, bakır iyonlarını polimerden 1.0 mol/L 

HNO3 kullanarak uzaklaştırmışlardır. Baskılı polimerin baskılanmamış polimerle 

karşılaştırıldığında yüksek seçicilik gösterdiğini belirlemişlerdir. Elde edilen 

baskılanmış polimeri Cu(II) iyonlarının katı faz ekstraksiyonu için dolgu maddesi 

olarak kullanmışlardır. Polimerin, pH: 5.0-6.5 aralığında Cu(II) iyonlarını ayırdığını 

gözlemlemişlerdir. Ayrıca, yöntemin doğruluğunu iki farklı sertifikalı materyal ile 

doğrulamışlardır. Yöntemin deniz, göl ve musluk sularında bakırın belirlenmesi, 

hemodiyaliz yoğunlaştırıcı olarak ve multivitamin/multielement tamamlayıcı olarak 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir (Yılmaz vd., 2013). 
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Wang ve Liu, ilk kez Cd
2+

 baskılı polimerik ağ yapılı jeli, çevre sularında seçici ayrım 

yapmak için radikalik/katyonik hibrit polimerizasyonu ile hazırlamışlardır. Çalışmada 

N-hidroksi metil akrilamit (HMAM) ve trietilen glikol vinil eter (DVE-3) 

kullanmışlardır. Karakterizasyon çalışmaları sonucunda, Cd
2+

 adsorpsiyonun pH‟a bağlı 

olduğunu ve Cd
2+

 iyonlarının amit, eter ve hidroksil gibi birkaç fonksiyonel grupta 

tutunduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca, baskılanmış jelin %99‟unun tekrar kurtarılması ile 

20 kez tekrar kullanılabildiğini bildirmişlerdir (Wang ve Liu, 2014). 

 

 

 

Şekil 1.4. Cd
2+

 baskılı jelin hazırlanması 

 

Deng ve arkadaşları, yeni kapiler eletroforez metodu ile monolitik moleküler 

baskılanmış polimer lif esaslı katı faz mikroekstraksiyonu birleştirerek efedrin ve 

psödoefedrinin belirlenmesi için hassas bir yöntem geliştirmişlerdir. Şablon olarak 

eferin kullanarak silika kapiler kalıp içerisinde in-situ polimerizasyonu ile MIP elde 

etmişlerdir. Elde ettikleri MIP‟leri, ekstraksiyon kapasitesinde azalma olmadan 50 kez 

tekrar kullanabilmişlerdir (Deng vd. 2012). 
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Yılmaz ve arkadaşları, şelat oluşturucu birim olarak 2-tiyozilmetakrilamit ve çapraz 

bağlayıcı olarak etilenglikoldimetakrilat kullanarak Cu(II) iyon baskılı polimerini yığın 

polimerizasyon yöntemi ile hazırlamışlardır. Elde ettikleri polimeri %5 (v/v) HNO3 ile 

yıkayarak Cu(II) iyonlarını uzaklaştırmışlardır. pH: 5.0-6.0 aralığında iyon baskılı 

polimer ile baskılanmamış polimeri karşılaştırdıklarında, %61‟ini geri kazanmışlar ve 

30 kez daha yüksek seçicilik ile tekrar kullanabilmişlerdir (Yılmaz vd. 2014). 

 

 

 

Şekil 1.5. Cu(II) baskılı 2-tiyozilmetakrilamit kompleksinin sentez şeması 

 

Zhu ve arkadaşları, yüzey moleküler baskılı polimeri şablon olarak imidazol ve destek 

malzemesi olarak modifiye edilmiş silis parçacıkları kullanarak sentezlemişlerdir. 

Adsorpsiyon özelliklerini ve imidazol ve benzer yapıları için polimerin istenen tanıma 

özelliklerinin incelenmesi amacıyla statik adsorpsiyon, katı faz ekstraksiyonu ve yüksek 

performanslı sıvı kromatografisi deneyleri yapmışlardır. İmidazolun baskılanmamış ve 

baskılanmış polimer üzerine bağlanma kapasitelerini sırasıyla 312 ve 169 µmol/g olarak 

belirlemişlerdir. Adsorpsiyon hızının yüksek olduğu ve adsorpsiyon dengesini 30 

dakikada kurulduğunu gözlemlemişlerdir (Zhu vd., 2011). 

 

Song ve arkadaşları, moleküler baskılı polimer hazırlamak için şablon molekül olarak 

kersetin, fonksiyonel monomer olarak akrilamit, çapraz bağlayıcı olarak etilen glikol 

dimetilakrilat ve porojen olarak tetrahidrofuran kullanmışlardır. Katı faz 

ekstraksiyonunda kersetine karşı yüksek afinitesi ve mükemmel sterioseçicilik 

göstermesi nedeniyle elde ettikleri MIP‟lerin doğal ürünlerin zenginleştirilmesi ve 

flavonoid bileşiklerinin belirlenmesi için uygulanabileceğini bildirmişlerdir (Song vd., 

2009). 



9 
 

Shen ve arkadaşları, su ile uyumlu moleküler baskılı polimer mikrokürelerini 

nanopartikül-stabil emülsiyon (Pickering Emülsiyonu) polimerizasyonu ile 

hazırlamışlardır. Polimerizayon sırasında kullanılan porojenin miktarının sadece 

Pickering emülsiyon sabitini değil aynı zamanda elde edilen MIP mikrokürelerinin 

spesifik moleküler tanıma özelliğini de etkilediğini belirlemişlerdir. Optimize koşullar 

altında elde ettikleri mikrokürelerin hidrofilik yüzeye sahip oldukları ve çaplarının 

yaklaşık 165 µm olduğunu belirlemişlerdir. Elde ettikleri bu mikro küreleri katı faz 

ekstraksiyonu için dolgu malzemesi olarak kullanmışlar ve etkili bir şekilde musluk 

suyunu zenginleştirmişlerdir (Shen vd. 2012). 

 

 

 

Şekil 1.6. Shen ve arkadaşlarının sentezlemiş olduğu moleküler baskılı polimer ve SPE 

yönteminde uygulanması 

 

Jiang ve arkadaşları, fonksiyonel monomer olarak metakrilik asit, çapraz bağlayıcı 

olarak etilen glikol dimetakrilat, porojenik çözücü olarak asetonitril ve şablon olarak 

17β-estradiol kullanarak ısıl polimerizasyon metodu ile moleküler baskılı polimer 

sentezi gerçekleştirmiştir. Elde edilen MIP‟in asetonitril içerisinde 17β-estradiol için 

belirgin bir affinite gösterdiğini belirlemişlerdir. Moleküler baskılı katı faz 

ekstraksiyonunun koşullarını optimize ettikten sonra yapısal olarak benzer üç östrojenik 

bileşik (17β-Estradiol, Estriol ve dietilstilbestrol) için seçicilik deneyleri 

gerçekleştirmişlerdir. MIP kartujlarının estrodiol için seçiciliğini %84.8, baskılanmamış 

polimerler için %19.1 olarak belirlenmişlerdir (Jiang vd. 2009). 

 

Luo ve arkadaşları, yeni Pb(II) iyon baskılı taç eteri fonksiyonel monomer olarak 4-

vinilbenzo-18-taç-6 kullanarak tersinir emülsiyon polimerizasyonu ile hazırlamışlardır. 
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Elde ettikleri polimerin baskılanmamış polimerden daha yüksek kapasite ve seçiciliğe 

sahip olduğunu gözlemlemişlerdir. Baskılanmış ve baskılanmamış polimerler için tek 

tabakalı adsorpsiyon kapasitelerini sırasıyla 27.95 ve 13.54 mg/g olarak belirlemişlerdir.  

Pb(II)/Zn(II), Pb(II)/Co(II), Pb(II)/Ni(II) ve Pb(II)/Cd(II) için PB(II) baskılı taç eterin 

bağıl seçicilik katsayılarını sırasıyla 617.9, 500.56, 52.28 ve 201.15 olarak 

belirlemişlerdir. Ayrıca, iyon baskılı polimeri adsorpsiyon kaybı olmadan üç kez tekrar 

kullanabilmişler ve çevre su örneklerinde Pb(II) iyonlarının yaklaşık olarak %100‟ünü 

temizlemişlerdir (Luo vd., 2013). 

 

 

 

Şekil 1.7. Pb(II) iyon baskılı taç eterinin hazırlanışı 

 

Sadeghi ve Aboobakri, uranil iyonlarını adsorbe etme ve uzaklaştırma yeteneğine sahip 

ferro-magnetik nanopartikül baskılı polimeri kaplama yöntemi ile sentezlemişlerdir. pH, 

örnek hacmi, adsorbent ağırlığı, temas süresi ve diğer iyonların etkilerini 

araştırmışlardır. Malzemenin performansını, baskılı olmayan bir kaplama ile 

karşılaştırmışlardır. Sonuçta, baskılı kaplamanın uranil iyonları için daha yüksek 

adsopsiyon kapasitesi ve seçicilik gösterdiğini belirlemişlerdir. Ayrıca, yöntemi su 

örneklerinden uranil iyonunun uzaklaştırılması için başarılı bir şekilde uygulamışlardır 

(Sadeghi ve Aboobakri, 2012). 
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Şekil 1.8. Ferro-magnetik nanopartikül baskılı polimerin hazırlanışı 

 

Xie ve rakadaşları, çekirdek kabuk partiküllerini klorpirifos baskılayarak sentezlemek 

için yüzey moleküler baskılama yöntemini kullamışlardır. Partikülleri, 3-

metakriloksipropil trimetoksisilan ile modifiye edilmiş silika partikülleri yüzeyine 

metakriloil grupların kopolimerizasonu ile gerçekleştirmişlerdir. Baskılanan 

partiküllerin yüksek bağlanma kapasitesine, hızlı bağlanma kinetiğine ve klorpirifos için 

yüksek tanıma seçiciliğine sahip olduklarını belirlemişlerdir. Ayrıca, yöntemin 200kez 

tekrarlanabileceğini belirtmişlerdir (Xie vd., 2011). 

 

Li ve arkadaşları, yüzey baskılı magnetik floresans boncukları tersinir 

katılma/parçalanma zincir transfer polimerizasyonu ile hazırlamışlardır. Sentezlenen 

homojen polimer filmlerin yüksek floresans şiddeti ve manyetik alan  (Ms=3.67 emu/g) 

sergilediğini belirlemişlerdir. Polimerin 17-estradiol ve benzer yapıdaki bileşikler için 

önemli bir seçicilik sağladığını bildirmişlerdir. Ayrıca, elde edilen polimerin belirgin bir 

bozulma olmadan beş kez tekrar kullanılabildiğini gözlemlemişlerdir (Liv d., 2011). 
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Şekil 1.9. Yüzey baskılı magnetik floresans boncukların hazırlanışı 

 

Dai ve arkadaşları, moleküler baskılı mikroküreleri tersinir atom transfer radikal 

polimerizasyon ve çöktürme polimerizasyonunu ile birleştirerek sentezlemişlerdir. 

Mikrokürelerin iyi ayarlananmış yüzey özeliklerini aktif ATRP başlatıcı ile 

geliştirmişlerdir. Daha sonra hidrofilik poli(2-hidroksietil metakrilat) (PHEMA) fırçalar 

ile küreleri işlevselleştirmişlerdir. Elde ettikleri malzemenin, sulu ortamlardan 

kirleticilerin seçici bir şekilde uzaklaştırılması için hızlı bir kinetiğe sahip olma, 

kararlılık gösterme ve tekrar kullanılabilme gibi özelliklere sahip olduğunu 

bildirmişlerdir (Dai vd., 2014). 

 

Zheng ve arkadaşları, yeni ve genel bir strateji kullanarak nanoparçacık enzim 

etkileşimleri ve moleküler baskılamaya dayalı seçici yapay enzim inhibitörü 

tasarlamışlardır. Spesifik bağlanma boşluklarının oluşması nedeniyle elde edilen yapay 

inhibitörün, hedef enzimin inhibisyonu için yüksek etkinliğe sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. Ayrıca, benzer işlevli enzimler ve benzer moleküler ağırlığa sahip 

proteinler üzerinde de yüksek seçicilik gözlenmiştir (Zheng vd., 2013). 

 

 

 



13 
 

 

 

Şekil 1.10. Nanoparçacık enzim etkileşimleri ve moleküler baskılamaya dayalı seçici 

yapay enzim inhibitörünün hazırlanışı 

 

1.2 Çalışmanın Amacı 

 

Günümüzün, önemli çevre sorunlarından biri de suların (deniz, nehir, göl v.b.) ağır 

metal iyonları ve bunların bileşikleri ile kirlenmesidir. Ağır metal iyonları ile kirlenmiş 

çevre suları, birçok yaşam türü için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Çünkü ağır 

metallerin biyolojik bozunma ile zararsız ürünlere dönüşümü mümkün değildir.  

 

Yüksek seviyelerde bakır parçalanamaz ve dokuda birikir. Bu nedenle, Cu
2+ 

iyonlarının 

1 mg/L den fazlası sudan uzaklaştırılmalıdır. Cu
2+

 iyonlarının sudan uzaklaştırılması 

için, kimyasal çöktürme, adsorpsiyon, iyon değişimi, zar filtrasyonu, buharlaştırma, 

elektrodiyaliz, ters ozmoz gibi yöntemler kullanılarak çalışmalar yapılmıştır. 

 

 Bu çalışmada, Yeni bir yöntem olan moleküler baskılama tekniği ve katı faz 

ekstraksiyon tekniği birleştirilerek çözelti içerisinden bakır iyonlarının seçici 

ayrımı için yeni bir polimer sentezlenecektir. Karakterizasyon işlemleri 

yapıldıktan sonra çevrede bulunan gerçek su örneklerinde uygulanacaktır. 

Böylece, ucuz, kolay uygulanabilir yeni bir yöntem literatüre kazandırılacaktır. 
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BÖLÜM II 

 

GENEL BİLGİLER 

 

2.1 Bakır 

 

Bakır, periyodik tablonun 1B gurubunda yer alan bir metal olup, atom numarası 29 ve 

atom ağırlığı 63.546 a.k.b‟dir. Bakıra tarihte ilk defa Kıbrıs‟ta rastlandığından tüm 

dillerdeki isimlerinin Cyprium kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. M.Ö. 8000 

yılından beri bilindiği sanılan bakır, kırmızı renkte, ısıyı ve elektriği iletebilir ve 

kopmaksızın biçim değişikliğine uğrayabilen sünek metallerden biridir. Dayanıklılığı 

çok yüksek olmamasına karşı yapılacak bir dizi işlemle bu özellikleri arttırmak 

mümkündür. Ayrıca, bakır minerali, ısı ve elektriği çok iyi ileten sınai bir madendir. 

Bakırın, fiziksel ve kimyasal özellikleri, çizelge 1.1.‟de verilmiştir. 

 

Bakır, yer kabuğunun yaklaşık % 1.10
–4

‟ünü oluşturmaktadır. Doğada serbest hâlde 

veya bileşikleri hâlinde bulunur. Bakır tuzları endüstride çeşitli alanlarda özellikle 

ziraatta çok aranan bir üründür. Bakır bileşiklerinden bakır sülfat, bağcılıkta 

mikroorganizmaları yok etmekte kullanılmaktadır. Son zamanlarda bu amaç için bakır 

sülfat‟ın yerini oksitli bakır klorür almaktadır. Bakırın diğer bir kullanım alanı olan 

nakil araçlarında çok miktarda bakır ve bakırdan yapılma malzeme kullanılmaktadır. 

 

Bakırın en yaygın kullanım alanlarından biri de diğer metallerle yaptığı (pirinç, bronz 

vs. gibi) alaşımlardır. Metal piyasasında büyük bir ihtiyacı karşılayan bu alaşımlar 

endüstrinin hemen hemen her dalında aranılmakta ve kullanılmaktadır. Bunlardan 

bakırın çinko ile yapmış olduğu alaşımlara pirinç, diğer tüm metaller ile yapmış olduğu 

alaşımlara ise bronz adı verilmektedir (Yılmaz, 2000). 

 

Bakır, tüm canlıların sağlığı için hayati öneme sahip temel bir eser elementtir. Bakır, 

biyolojik sistemlerde hem +1 (kuproz) hem de +2 (kuprik) değerlikte bulunmaktadır. Bu 

temel özellik sayesinde bakır içeren enzimler moleküler oksijen ile bağlanarak 

indirgenme/yükseltgenme reaksiyonlarında yer almaktadır. Bakır elementi, 

seruloplazmin, sitokrom c oksidaz, lizil oksidaz ve tirosinaz içeren birçok 

metaloenzimin en temel bileşenidir. Ayrıca, bakır demir metabolizmasında da önemli 



15 
 

rol oynamaktadır. Bakır eksikliği demir absorpsiyonunu zayıflatmakta ve şiddetli bakır 

eksikliği anemi hastalığına neden olmaktadır. Plazma içerisinde bakır içeren bir protein 

olan seruloplazmin, plazma transferine bağlanmak suretiyle, ferroksidaz aktivitesine 

sahiptir ve bu sayede ferröz (+2 değerlikli) demiri ferrik (+3 değerlikli) demire 

yükseltgemektedir. Vücuda beslenme yoluyla alınan bakır, bakır-albümin veya bakır-

histidin kompleksleri halinde karaciğere taşınır ve orada depo edilmektedir. 

Karaciğerden genellikle seruloplazmin olarak salınmaktadır. Seruloplazmin, plazma 

içindeki toplam bakır miktarının %95‟ini bünyesinde barındırmaktadır. Karaciğerden 

salınan bakırın hücrelere aktarımı çeşitli enzimler vasıtası ile olmaktadır. Organizmada 

bakırın taşınması seruplazmin, transkaprein, bakır-albumin ve bakır-aminoasit 

kompleksleri ile olmaktadır. 

 

Çizelge 2.1. Bakırın fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

Atom numarası 29 

Atom kütlesi 63,54 g/mol 

Elektron dizilişi [Ar] 3d
10

 4s
1
 

Erime noktası 1083 
o
C 

Kaynama noktası 2595 
o
C 

Öz kütlesi 8,96 g/cm
3
 

Değerlik +2, +3 

İyon yarıçapı 1,17 A
o
 

Atom yarıçapı 1,28 A
o
 

Elektronegatifliği 1,9 

Elektrik iletkenliği 0,593 mikroohm
-1

 

Birinci iyonlaşma enerjisi 178 kcal/mol 

İkinci iyonlaşma enerjisi 469kcal/mol 

 

Yetişkin bir insan vücudunda yaklaşık bakır miktarı 80-150 mg arasındadır. 

Dokulardaki derişimi 1,5-2,5 μg/g düzeyindedir. Temel depolama görevini üstlenen 

karaciğerde ise yaklaşık 30-50 μg/g kadardır. Bu nedenle, aşırı bakır eksikliğinde çeşitli 

karaciğer rahatsızlıkları gözlenmektedir. Yüksek miktarları barındıran diğer dokular ise 

kalp, beyin ve böbrektir. Kas ve kemik dokularında daha düşük düzeylerde olmasına 

rağmen bu yapıların geniş kütleleri nedeniyle toplam bakır içeriğinin %50‟sini içerirler. 
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Bakır ihtiva eden bitkisel gıdalar çeşitlilik göstermekle beraber, yetiştirildikleri toprağın 

bakır içeriği de önemli ölçüde besinleri etkilemektedir. Ayrıca karaciğer, kabuklu 

hayvanlar ve midye bakır içeriği yüksek, inek sütü ve günlük ürünler ise bakır içeriği 

düşük besin kaynakları olarak sayılabilir. Tavsiye edilen, güvenli ve yeterli alım günde 

1,5-3,0 mg olarak belirtilmektedir. 

 

Bakır elementi eksikliğinde Menkes Sendromu ve Wilson hastalığı sıkça görülürken 

yüksek dozlarda ise toksik etki gözlenmektedir. Menkes Sendromu bakır eksikliğinin uç 

bir şeklidir ve bakırın taşınması ve depolanması işlevi gerçekleştirilemez. Klinik 

belirtiler yasamın erken evrelerinde (3 aylıkken) görülür ve 5 yaşlarında ölürler. Tedavi 

yoluyla plazmada bakır derişimi arttırılırken idrar yoluyla kuvvetli bakır atılımı 

gözlenir.  

 

Wilson hastalığı genellikle 6-40 yaşlarda görülen genetik olarak belirlenmiş bakır 

birikim hastalığıdır. Bakır karaciğer, beyin, böbrek ve korneada birikir. İdrar yoluyla 

bakır atılımı artmıştır. Serbest ve albümine bağlı bakır artmasına karşın toplam serum 

bakırı düşük seruloplazmin derişimi nedeniyle azalır. Bu nedenle, serum bakır, 

seruloplazmin ve üriner bakırın aynı zamanda ölçümü bu hastalığın tanısında yararlıdır. 

Toksik etkinin kaynaklarından biri özellikle hayvan yemlerinde kullanılan bakır 

tuzlarının gıdalardan insanlara taşınmasıdır. Bakırın aşırı alınımının belirgin toksisite ile 

sonuçlandığı bilinmektedir. Bakır, pestisitler, denizcilikte kullanılan kirliliği önleyici 

boyalar ve kereste koruyucu maddelerde kullanılır. Muamele görmüş yeşil kerestede de 

yüksek düzeylerde bakır ve arsenik bulunmaktadır. 

 

Bakırın bitkiler ve canlılar üzerindeki etkisi, kimyasal formuna ve canlının büyüklüğüne 

göre değişir. Küçük ve basit yapılı canlılar için toksik özelliği gösterirken büyük 

canlılar için temel yapı bileşenidir. Bu nedenle bakır ve bileşikleri fungusit, biosit, anti 

bakteriyel madde ve böcek zehiri olarak tarım zararlılarına ve yumuşakçalara karşı 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Pestisitlerde yer alan bakır iyonları sağlık açısından çok 

tehlikelidir. Az miktarda bakır iyonu alınması vücudun bakır dengesini bozmakta, 

enzim aktivitesini engellemekte, karaciğer, beyin ve böbreklerin normal çalışmasını 

bozmaktadır. Ayrıca, bakır iyonu bitkilerde uzun süre kalabilmektedir (Yılmaz, 2011). 

 

  



17 
 

2.2 Moleküler Baskılama Tekniği 

 

İlk defa 1972‟de Günter Wulff ve çalışma grubu tarafından tanımlanan moleküler 

baskılama yöntemi, sentetik polimerlerde fonksiyonel grupların üç boyutlu yapılarının 

düzenlenmesiyle, oldukça seçici bağlanma bölgeleri elde etmek amacıyla kullanılmıştır 

(Wulff ve Poll, 1987). 

 

Moleküler baskılama tekniği, bir kalıp molekülü etrafında fonksiyonel monomerlerin 

kovalent veya non-kovalent etkileşimlerle düzenlenmesi ve sonrasında uygun bir işlem 

süreci ile kimyasal fonksiyona sahip katı malzemelerin oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

İşlem sonrasında kalıp molekülün uzaklaştırılması ile yapıda kalıp molekülüne özgü 

oyuk bölgeler oluşmakta ve ayırma, kimyasal tayin ve kataliz gibi işlemler için ideal bir 

malzeme elde edilmektedir (Wulff, 1995; Mosbach and Ramstrom, 1996; Lu vd., 2002). 

Moleküler baskılama tekniği, kalıp moleküller yoluyla sentetik polimerlerde spesifik 

tanıma bölgeleri oluşturmaktadır. Baskılanmış polimerle moleküler tanıma, son yıllarda 

yoğun bir şekilde çalışılmaktadır (Lu vd., 2002).  

 

 

 

Şekil 2.1. Moleküler baskılama tekniğinin işlem basamakları 
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Moleküler baskılıma polimerler 3 adımda sentezlenmektedir. (a) Hedef molekül ile 

polimerleşebilecek fonksiyonel gruplara sahip monomerler arasında kovalent/non-

kovalent etkileşimlere dayalı kompleks oluşumu, bu adımda kalıp molekül etrafını 

monomerler sararak kendiliğinden ön-kompleks oluşturulur. (b) Bu kompleks yapıya 

çapraz bağlayıcı monomer ve uygun bir porojen (por oluşumunu sağlayan çözücü) ve 

başlatıcı eklenir. Ortama gerekli enerjinin verilmesiyle polimerleşme başlatılır böylece 

kalıp moleküle spesifik boşluklar oluşturulur. (c) Kalıp molekül uygun yöntemler ile 

(solvent ekstraksiyonu, hidroliz) polimerden uzaklaştırılır ve tekrar ortama eklendiğinde 

bu bağlanma bölgelerine yeniden bağlanır. Moleküler baskılama tekniğinin işlem 

basamakları şekil 2.1‟de gösterilmiştir (Alexander et al.,2006). 

 

Moleküler baskılı polimerler (MIP), doğal reseptörler ile karşılaştırıldığında bazı 

avantajlara sahiptir. Bunlar; 

1. doğal reseptörlere yakın ölçüde seçicilik ve afiniteleri, 

2. fiziksel sağlamlık, 

3. asitler, bazlar ve organik çözücülere karşı inertlik, 

4. yüksek sıcaklık ve basınca karşı direnç, 

5. düşük üretim maliyeti ve ön hazırlık kolaylığı, 

6. birçok farklı uygulamaya uyarlanmalarının kolay olmasıdır. 

Bu avantajları ile moleküler baskılama kavramı, yaygın olarak farklı özel tasarlanmış 

malzemelerin hazırlanması için umut verici yöntem olarak kabul edilmektedir (Öpik 

vd., 2009). 

 

2.3 Moleküler Baskılama Yöntemleri 

 

Moleküler baskılama tekniği için temel iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birisi, 

Wulf ve Sahran tarafından geliştirilen önceden düzenlenmiş veya kovalent yaklaşımdır. 

Bu yaklaşımda, çözelti içerisinde şablon monomerlerin düzelenmesi polimerizasyondan 

önce tersinir kovalent bağlar ile yapılır. Bu nedenle şablon molekülün tanınması bu 

bağların oluşmasına ve kırılmasına bağlıdır. İkinci yaklaşım ise ağırlıklı olarak 

Mosbach ve çalışma arkadaşları tarafından savunulan kendi kendine düzenlenmiş veya 

non-kovalent yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, şablon ve monomerler arasında kovalent 

olmayan etkileşimler rol oynar ve şablon moleküllerin tanınması bu etkileşimlere 

bağlıdır. Bu stratejilere paralel olarak, bu iki yaklaşımın bir kombinasyonu olan yarı 
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kovalent yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda kuvvetli kovalent bağlar baskılama 

aşamasında kullanılmaktadır ve kovalent olmayan etkileşimler ise polimerden şablon 

moleküllerinin ayrılmasından sonra tanıma işleminde kullanılmaktadır (Esen, 2007). 

 

2.3.1 Kovalent yaklaşım 

 

Polimerizasyon öncesi, fonksiyonel monomer ve kalıp molekül birbirine kovalent bağ 

ile bağlanır. Oluşan kovalent konjugat, moleküller arası kovalent bağ korunarak 

polimerize edilir. Polimerizasyon sonrası kovalent bağ kırılır ve kalıp molekül 

polimerden uzaklaştırılır. Hedef molekül, baskılanmış polimerlerle etkileştirildiğinde 

aynı kovalent bağ yeniden oluşur. Şekil 2.2‟de kovalent moleküler baskılama yöntemi 

şematik olarak gösterilmiştir. 

 

Kovalent moleküler baskılamanın avantajları şöyle sıralanabilir: 

 Monomer-kalıp molekül kompleksi oldukça kararlıdır, stokiyometrik orandadır 

ve bunun sonucu olarak moleküler baskılama prosesi ve polimer üzerindeki 

bağlanma merkezlerinin yapısı daha kesindir. 

 Monomer-kalıp arasındaki kovalent bağların kararlı olması nedeniyle çok çeşitli 

polimerizasyon şartları (örneğin; yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH, polar 

çözücü gibi) uygulanabilir. 

 

Kovalent yaklaşımın dezavantajlarının çokluğu nedeniyle bu yaklaşımın kullanımı daha 

sınırlıdır. Dezavantajları ise şöyledir: 

 Monomer-kalıp molekül konjugatının sentezi genellikle zahmetli ve pahalıdır. 

 Oluşabilecek tersinir kovalent bağ çeşitleri sınırlıdır. 

 Üçüncü basamaktaki kalıp uzaklaştırma işlemi sırasında kovalent bağlar 

koparken baskılamanın etkisi kısıtlanabilir. 

 Tekrar bağlanma ve salım, kovalent bağların oluşup tekrar yıkılması 

gerektiğinden, yavaştır (Yılmaz, 2011). 
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Şekil 2.2 Kovalent ve non- kovalent moleküler baskılama yöntemlerinin şematik 

gösterimi 
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2.3.2 Non-kovolent yaklaşım 

 

Fonksiyonel monomer ile kalıp molekülün bağlanması non-kovalent (hidrojen bağı, 

elektrostatik etkileşimler ve koordinasyon bağ oluşumu gibi) etkileşimlerle gerçekleşir. 

Polimerizasyondan sonra uygun çözücülerle kalıp molekül polimerden uzaklaştırılır. 

Hedef molekül ile baskılanmış polimerler non-kovalent etkileşimlerle bağlanır. Şekil 

2.2‟de non-kovalent moleküler baskılama yönteminin şematik görünümü verilmiştir. 

 

Günümüzde pek çok araştırmacı baskılanmış polimer hazırlamak için non-kovalent 

yaklaşımı tercih etmektedir. Kovalent moleküler baskılamanın avantajları şöyle 

sıralanabilir: 

 Non-kovalent yaklaşım polimerizasyon öncesinde non-kovalent etkileşimlerle 

kalıp molekül etrafında fonksiyonel monomerlerin düzenlenmesine imkân 

tanıdığından basit ve sorunsuzdur. 

 Kovalent monomer-kalıp konjugatının sentezine gerek yoktur ve kalıp monomer 

kompleksi oluşturmak için farklı bağlanma etkileşimleri kullanılabilir. 

 Non kovalent bağlanma kinetiği kovalent bağlanmayla kıyaslandığında enzim 

substrat bağlanmasına benzer. Polimerizasyondan sonra kalıp molekül 

polimerden kolayca uzaklaştırılır, çünkü non-kovalent etkileşimler daha zayıftır. 

Hedef molekülün bağlanma kinetiği hızlıdır. 

 Baskılanmış polimerler, kalıp molekülün yapısı ve reaktivitesi hakkında spesifik 

bilgi gerektirmeksizin hazırlanabilir. 

 

Dezavantajları ise şöyledir: 

 Polimerizasyon koşulları, non-kovalent etkileşimleri arttırmak amacıyla, 

sınırlıdır. 

 Fonksiyonel monomerler bağ oluşum dengesini arttırmak amacıyla fazlaca 

kullanılır ve non-spesifik bağlanma bölgelerinin oluşumuna neden olabilir. 

 Non-kovalent polimerlerde bağlanma bölgelerinin dağılımı heterojendir. Bu da 

nonspesifik bağlanmalara ve kalıp molekülün moleküler tanımada verimli 

olmamasına sebep olabilmektedir. Eğer hazırlanan polimerler kromatografi 

çalışmalarında kullanılırsa pik genişlemesine neden olabilir. Görüldüğü gibi her 

iki yöntemin de birbirlerine göre üstünlükleri vardır. Yöntemin seçimi hedef 
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molekülün çeşidine, yapısına, seçiciliğin derecesine, zamana ve maliyete göre 

değişmektedir (Yılmaz, 2011) 

 

2.3.3 Yarı kovalent yaklaşım 

 

Yarı kovalent baskılama kovalent ve kovalent olmayan yaklaşımların avantajlarını 

birleştirmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Şablon molekül polimerleşebilen bir gruba 

kovalent bağ ile bağlanır. Şablon molekül yalnızca bağlanma bölgesinde bulunur ve 

ayrılmadan sonra geri kazanılır. Bu da bağlanma yerlerinde afinitenin daha homojen bir 

şekilde dağılmasına neden olmaktadır. Yeniden bağlanmanın difüzyon dışında kinetik 

kısıtlamaları yoktur. Yarı kovalent uygulamada iki farklılık ayır edicidir. Bunlar: 

 şablon ve molekül doğrudan bağlıdır veya 

 şablon ve monomer bir ara grup kullanarak bağlanır. 

Bağlanma kısmında kalabalıklaşmayı önlemek ve kovalent olmayan yeniden bağlanma 

yapısına engellenmeden izin vermek amacıyla geçici boşluk yaklaşımı geliştirilmiştir 

(Esen, 2007). 

 

2.4 İyon Baskılı Polimerler 

 

İyon baskılama yönteminde, baskılı çapraz bağlı polimerin sentezi için metal iyonları 

hedef molekül olarak kullanılır. Moleküler baskılamadan farkı sadece metal iyonu 

kullanılmasıdır. Şekil 2.3.‟te görüldüğü gibi, metal katyonu fonksiyonel monomer ile 

karıştırılarak kompleks oluşumu sağlanır. Çapraz bağlayıcı ile kopolimerleştirldikten 

sonra metal iyonu asidik çözeltiler ile uzaklaştırılır. Baskılanan molekülde seçici 

yuvalar oluşur ve bağlanma, analit büyüklüğü ve şekliyle uyumludur. 

 

İyon baskılı polimerlerde, seçicilik değişik faktörlere bağlıdır: 

 Katyon ile ligandın etkileşimine, 

 Katyonların koordinasyon geometrisi  

 Katyonların koordinasyon sayısı, 

 Katyonların yükü, 

 Katyonun boyutu, uzunluğu (Baghel vd., 2007). 
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Şekil 2.3. İyon baskılı polimerin sentez şeması 

 

2.5 İyon Baskılı Polimer Hazırlama Yöntemleri 

 

İyon baskılı polimer sentezinde genellikle aşağıda açıklanan dört yöntem kullanılır. 

 

2.5.1 . Lineer polimer yöntemi 

 

Metal bağlayıcı gruplar taşıyan lineer zincir polimerleri ile bifonksiyonel bir reaktifin 

çapraz bağlanması esasına dayanır. İlk defa Nishide ve çalışma grubu tarafından 

uygulanan bu yöntemde, poli(4-vinilpiridin) polimerini metal iyonlarının varlığında 1,4-

dibromobütan ile çapraz bağlı polimerleri sentezlemişlerdir. Elde ettikleri polimerlerin 

Cu(II), Zn(II), Co(II), Ni(II), Hg(II) ve Cd(II) iyonları için adsorpsiyon davranışlarını 

incelemişlerdir. Polimerlerin, baskı iyonu olarak kullanılan iyona öncelikli 

adsorpsiyonunun olduğu görülmüştür (Yılmaz, 2011). 

 

2.5.2 Kimyasal immobilizasyon yöntemi 

 

Bu yöntem, monomerik (vinilik yapıdaki) ligand ile metal iyonunun kompleksleşmesi 

ve daha sonra polimerleşmesi esasına dayanır. Ligand polimer matriksine kimyasal 

olarak bağlıdır. Bu yöntemin ilk defa kullanımı Nishide ve çalışma grubu tarafından 

yapılmıştır. Bu çalışmada, 1-vinilimidazol‟ün metal kompleksini 1-vinil-2-pirolidon ve 

divinilbenzen varlığında polimerleştirmişlerdir. Daha sonra polimeri asit ile muamele 

ederek baskı metal iyonunu polimerden uzaklaştırmışlardır (Yılmaz, 2011). 
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2.5.3 Tuzaklama yöntemi 

 

Bu yöntemde, monomerik ve monomerik olmayan şelat yapıcı reaktifler kullanılır. 

Polimerizasyon sonucunda, monomerik ligand kimyasal olarak bağlanırken, monomerik 

olmayan ligand polimer matriksinde hapsolur (Yılmaz, 2011). 

 

2.5.4 Yüzey baskılama yöntemi 

 

Seçici şelat reçineleri, yüzey baskılamanın yeni bir yöntemi ile hazırlanabilir. Amfifilik 

yapıda olan fonksiyonel monomer emülsiyon veya adsorban yüzeyinde baskı molekülü 

(iyonu) ile kompleks oluşturur. Bu kompleks reaksiyon yüzeyinde sabit kalır. 

Polimerizasyon sonrası baskı molekülü yapıdan uzaklaştırılır. Geride baskı molekülüne 

(iyonuna) özgü bağlanma bölgeleri kalır. Yüzey baskılama yönteminin şematik 

gösterimi şekil 2.4‟te verilmiştir (Yılmaz, 2011). 

 

 

 

 

Şekil 2.4 Yüzey baskılama yönteminin şematik gösterimi 
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2.6 Moleküler Baskılı Polimer Sentezinde Kullanılan Reaktifler 

 

Moleküler baskılama son derece basit bir işlem olarak gözüküyor olsa da yöntemin 

başarısında pek çok faktör rol oynar. Bu faktörler, kalıbın yapısı ve büyüklüğü, 

fonksiyonel monomer, çapraz-bağlayıcı, çözücü ve başlatıcının kimyasal yapısı ve 

özellikleri olarak sıralanabilir. 

 

2.6.1 Kalıp molekül 

 

Moleküler baskılama tekniğinde önemli parametrelerden biri baskılanacak molekülün 

özellikleridir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir; 

 Baskılanacak molekülün kolay polimerleşmesi ve bunun için uygun yapıda 

olması, 

 Farklı şartlarda kararlılığını sürdürebilmesi, 

 Uzaklaştırma işleminde reaksiyonu engelleyecek şartları sağlamaması, 

 Eser miktarlarda dahi olsa özelliklerini yitirmemesi olarak sayılabilir (Cormack 

ve Elorza, 2004). 

 

Kalıbın kimyasal karakteristiği ve yapısı, uygulanacak baskılama tekniğine göre seçilir. 

MIP‟ de kalıp molekül olarak genellikle düşük molekül ağırlıklı organik moleküller 

kullanılır. Bazı durumlarda proteinler, hücreler gibi büyük molekül ağırlıklı organik 

bileşikler de kullanılabilir. Eğer büyük kalıp moleküller kullanılırsa baskılama işlemi 

esnasında oyuklarda iyi bağlanma bölgeleri oluşturmak imkansızdır. Ayrıca tekrar 

bağlanabilme özelliği de oldukça zorlaşır (Yan ve Row, 2006). Monomer ve yüklü 

kalıbın arasındaki kuvvetli iyonik bağlanmalar, hedef molekülde asidik gruplar 

bulunuyorsa, bazik fonksiyonel monomerler ile sağlanır. Kalıp molekülde bulunan 

fonksiyonel grubun sayısı ve tipi, hazırlanan polimerik kolonda seçiciliğe katkıda 

bulunur. Kalıp molekülde bağ yapan grupların sayısı arttıkça bağlanma etkileşimi de 

artmaktadır (Sellergren, 1994). 

 

Molekül baskılama yönteminin önemli özelliklerinden biri de geniş bir uygulama 

alanının olmasıdır. Organik moleküller, organik bileşikler ve metal iyonlarının kalıp 

olarak kullanıldığı birçok çalışma mevcuttur. Moleküler baskılama sisteminde ilaçlar, 

aminoasitler, karbohidratlar, proteinler, nükleotid bazlar, hormonlar, pestisit ve 
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koenzimler gibi çok çeşitli moleküller farklı uygulamalar için hedef molekül olarak 

kullanılmıştır. Küçük moleküllerin yanı sıra hücre ve kristal yapılar da baskılamada 

hedef olarak kullanılan yapılardır (Bektaşoğlu, 2011). 

 

2.6.2 Fonksiyonel monomer 

 

MIP‟de kalıp molekül ile fonksiyonel monomerler arasındaki geri bağlanma basamağı 

çok önemli olduğu için fonksiyonel monomerlerin seçimi oldukça önemlidir. Damgalı 

polimerlerdeki bağlanma bölgelerinin kalıp molekül ile etkileşiminden monomerlerin 

fonksiyonel grupları sorumludur. İdeal bağlanmanın gerçekleşmesi amacıyla non-

kovalent damgalamada monomerin aşırısı kullanılır (4:1, monomer: kalıp molekül). 

Kalıp molekül ile fonksiyonel monomer arasındaki etkileşimin uygun olması (hidrojen 

bağı donörü ile hidrojen bağı akseptörü gibi) kompleks oluşumunu ve damgalamanın 

etkisini artırır. Tüm polimerizasyon çeşitler i(radikalik, anyonik, katyonik ve 

kondenzasyon polimerizasyonu) moleküler baskılamada yer alabilir. Sadece tek 

gerekliliği şudur ki, tüm bileşenlerin(taslak, çapraz bağlayıcı monomer, non-kovalent 

baskılamada monomer ve taslak arasındaki non-kovalent bağlayıcılar ve diğerleri) 

varlığında polimerleşme başarılı şekilde gerçekleşebilir. Ancak, radikalik 

polimerizasyon en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Çünkü çok yönlü 

uygulanabilirliği vardır ve deneysel çalışılması kolaydır. Ayrıca radikalik 

polimerizasyon endüstride temel olarak ekonomik sebeplerden dolayı yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Çizelge 2.2.‟de MIP sentezinde kullanılan başlıca fonksiyonel 

monomerler verilmiştir. 

 

Kovalent baskılama için taslaklar, kovalent bağlar ile vinil kısımlara bağlanır. Esterler 

ve akrilik asit ya da metakrilik asit amidleri sık sık kullanılır. Sentezi genellikle 

kolaydır. Non-kovalent baskılama için, uygun fonksiyonel grup taşıyan vinil 

monomerleri tasarlanır ve sentezlenir. Buna ek olarak, bazı fonksiyonel monomerlere 

ticari olarak ulaşılması mümkündür. Ancak bu ticari monomerlere depolama sırasında 

istenmeyen polimerizasyonları engellemek için genellikle (örneğin hidrokinon ve fenol) 

inhibitörü veya stabilizatörleri eklediği unutulmamalıdır. Bu nedenle ticari 

monomerlerin molekül baskılama deneylerinde kullanılmadan önce damıtılmış olması 

gerekir (Danacı, 2013).  
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Çizelge 2.2. MIP sentezinde kullanılan başlıca fonksiyonel monomerler 

 

Fonksiyonel 

monomer 
Monomerin açık yapısı 

Asidik, bazik veya 

nötral karakteri 

Metakrilik asit 

(MAA) 

OH

O

H3C

 

Asidik 

p-vinilbenzoik 

asit 
OH

O

 

Asidik 

İtakonik asit 
OH

O

HO

O

 

Asidik 

N-(2-aminetil)-

metakrilamit 

H
N

O

H3C

NH2

 

Bazik 

4-vinilpridin     

(4-VP) N

 

Bazik 

4-(5)-

vinilimidazol 

H
N

N

 

Bazik 

Metakrilamit 

NH2

O

H3C

 

Nötral 

Trans-3-(3-

pridil)-akrilik asit 

N

O

HO

 

Nötral 

Stiren 

 

Nötral 
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Organik polimerlerin hazırlanmasında kullanılan monomerler: 

 Bazik yapıya sahip olanlar (vinil piridinler), 

 Asidik yapıya sahip olan (metakrilik asit), 

 Hidrofobik yapıya sahip olanlar (stiren), 

 Hidrojen bağı gösteren yapıya sahip olanlar (akrilamit) gibi sayılabilir. 

 

Moleküler baskılanmış polimer hazırlamak için kullanılan yöntemlerden başlıcaları: 

 Yığın polimerizasyon, 

 Süspansiyon polimerizasyonu, 

 Kimyasal grafting, 

 Yumuşak litografi, 

 Moleküllerin kendilerini yönlerdirme yaklaşımı, 

 Elektropolimerizasyon, 

 Emulsiyon polimerizasyon, 

 In situ-polimerizasyonudur (Karabörk, 2007). 

 

2.6.3 Çapraz bağlayıcı 

 

Etilen glikol dimetakrilat (EGDMA) ve divinilbenzen (DVB), en sık kullanılan çapraz 

bağlayıcılardır. Bu ajanların baskılamadaki temel görevi, kalıp molekül çevresinde sabit 

bir yapı veya başka bir deyişle örgü yapı oluşturmaktır. Ayrıca, baskılanmış 

polimerlerin çözücülerde çözünmesini engellemektir. Değişik çapraz bağlayıcıların 

kullanılması, kalıp molekülün bağlanma bölgelerinin yapısının korunmasını 

sağlamaktadır. Etkin bir baskılama işlemi için, çapraz bağlayıcılarla fonksiyonel 

monomerler uyum içinde olmalıdır. Aksi takdirde fonksiyonel monomerden veya 

çapraz bağlayıcıdan biri, polimerizasyon sırasında baskın çıkar ve kopolimerizasyon 

gerçekleşmez. Çizelge 2.3.‟te MIP sentezinde kullanılan başlıca çapraz bağlayıcılar 

verilmiştir 

 

Baskılanmış polimerde çapraz bağlayıcı üç önemli fonksiyonu gerçekleştirir: Birincisi, 

çapraz bağlayıcı polimer matriksin biçimini kontrol altına almada önemlidir. İkincisi, 

baskılanmış bağlanma bölgelerinin kararlı kalmasına yardım etmektedir. Üçüncüsü, 

polimer matriksin mekanik kararlılığını sağlamaktadır (Cormack ve Elorza, 2004; Yan 

ve Row, 2006). 
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Çizelge 2.3. MIP sentezinde kullanılan başlıca çapraz bağlayıcılar 

 

Çapraz Bağlayıcı Çapraz Bağlayıcının Açık Yapısı 

İzopropilen bis (1,4-fenilen) 

dimetakrilat 

O

CH3

O

CH3H3C

O

CH3

O

 

N,N‟-1,3-fenilen bis (2-metil-2-

propenamit (PDBMP) 

HO O

H
N

H
N

O O

 

N,N‟-tetrametilen metakrilamit 

CH3

H
N

O

N
H

CH3

O

 

Etilen glikol dimetakrilat 

(EDMA) 

CH3

O

O

O

O

 

Tetra meilen dimetakrilet 

(TMDMA) 

CH3

O

O

O

CH3

O

 

N,N‟-etilen bis metakrilamit 

CH3

H
N

O

N
H

CH3

O

 

p-divinilbenzen (DVB) 

 

 

Baskılanmış polimerlerin sentezinde kullanılan çapraz bağlayıcının miktarı ve çeşidi, 

seçiciliği büyük ölçüde etkiler. Polimerizasyonda yüksek çapraz bağlayıcı oranları, 

yeterli mekanik kararlılığa sahip ve makrogözenekli materyallerin oluşması için 

genellikle tercih edilmektedir. Ayrıca çapraz bağlayıcının miktarının fazla olması 
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tanınma bölgelerinin kararlılığını da sağlamaktadır (Cormack ve Elorza , 2004; Yan ve 

Row, 2006). 

 

2.6.4 . Çözücü (porojen) 

 

Çözücülerin seçimi, baskılama yönteminin türüne bağlıdır. Kovalent baskılamada, 

baskılama işleminde kullanılan bileşenleri iyi bir şekilde çözdüğü müddetçe birçok 

çözücü kullanılabilir. Non- kovalent baskılamada ise kalıp ve fonksiyonel monomer 

arasında non- kovalent etkileşimin oluşumunu ve baskılama etkisini artırmak için 

çözücü seçimi önemlidir. Kloroform, bir çok monomer ve kalıp molekülü rahatlıkla 

çözebildiğinden yaygın kullanılan çözücülerden birisidir. Ticari kloroformda depolama 

süresince fosgen oluşumundan kurtulmak için çözücü etanolle stabilize edilir. Bu işlem, 

kalıp molekül ve monomer arasında hidrojen bağı oluşumunu engellediği için çoğu 

moleküler baskılama işlemi (özellikle non- kovalent baskılama) için kloroformun uygun 

bir çözücü olmamasına sebep olur. Bunun için kloroform kullanılmadan önce 

damıtılmalıdır (Komiyama vd., 2003). Gözenek yapıcı çözücüler, makrogözenekli 

polimerler olarak bilinen moleküler baskılanmış polimerlerin gözenekli yapısının 

oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Bu çözücüler, özellikle MIP‟in performansını ve 

polimerin biçimini direkt olarak etkilemektedir. Moleküler baskılanmış polimerlerin 

hazırlanmasında kullanılan gözenek yapıcı çözücülerin bazı özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Birincisi, kalıp molekül, başlatıcı, monomer ve çapraz bağlayıcı, bu 

çözücülerde kolaylıkla çözünmelidir. İkinci olarak, bu çözücüler oluşturulan polimerde 

iyi bir akış özelliğinin sağlanabilmesi için büyük gözenekler oluşturmalıdır. Üçüncü 

olarak moleküler baskılanmış polimerlerin hazırlanmasında protonsuz, apolar ve çok 

düşük dielektrik sabiti olan çözücüler (toluen, diklorometan gibi) tercih edilmelidir 

(Yan ve Row, 2006). 

 

Polimerde gözenek oluşturucu çözücünün miktarının artması, gözenek hacmini artırır. 

Çözücüler, polimerizasyon ajanlarını çözmesinin yanında baskılanmış polimerlerin 

gözenekli bir yapıda olmasını ve hedef molekülün bağlanma hızını arttırmasını da 

sağlar. Bağlanan hedef molekülün polimerden salınmasını ve yapının gözenekli 

olmasını sağlar. Polimerizasyon sırasında reaksiyon sıcaklığı, bölgesel olarak artar ve 

istenmeyen yan ürünlerin oluşumuna neden olur. Çözücülerin bir diğer rolü de 
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polimerizasyon sırasında reaksiyon ısısını eşit olarak yaymaktır (Cormack ve Elorza, 

2004). 

 

2.6.5 Başlatıcı 

 

Farklı reaksiyonlar için farklı başlatıcılar tercih edilebilir. Yaygın olarak kullanılan 

başlıca başlatıcılara örnek olarak benzoilperoksit (BPO) ve azobiisobutironitril (AIBN) 

verilebilir (Cormack and Elorza, 2004). Farklı kimyasal özelliklere sahip birçok 

kimyasal başlatıcı, serbest radikal polimerizasyonunda radikal kaynak olarak 

kullanılmaktadır. Taşıması gereken en önemli özellik aktif olma özelliğidir. Başlatıcılar, 

monomerlere göre oldukça az miktarlarda (yaklaşık olarak % 1) kullanılırlar (Yan ve 

Row, 2006).  

 

Çizelge 2.4. MIP sentezinde kullanılan başlıca başlatıcılar 

 

Başlatıcı Başlatıcının açık yapısı 

2,2‟-azobis(izobütironitril) 

(AIBN) 
H3C

CH3

CN

N N

CH3

CN

CH3

 

Azobisdimetilvaleronitril (ABDV) 

CH3

CN

N N

CH3

CN
CH3

CH3

H3C

CH3

 

Benzoilperoksit (BPO) 

O

O O

O  

4,4‟-azo(4-siyanovalerik asit) 

CH3

CN

N N

CH3

CN
OH

O
HO

O

 

 

Monomer ile kalıp molekül arasındaki etkileşimlerin çok zayıf olduğu durumlarda çok 

yüksek sıcaklıklara çıkılamaz. Bu koşullarda, ısıl bozunma yerine UV bozunma tercih 



32 
 

edilmektedir. Serbest radikaller elde etmek için foto başlatıcılar da kullanılmaktadır. 

Özellikle yüksek sıcaklıklarda kalıp ve fonksiyonel monomerler arasında kararsız non-

kovalent bağlanmalar olması durumunda kullanılır. Serbest radikal polimerizasyonunda 

oksijenin ortamdan uzaklaştırılması son derece önemlidir. Sebebi ise oksijen serbest 

radikale peroksi radikal formunda bağlanır. Bunun sonucunda da bu ortamda bulunan 

polimer, monomer ve diğer bileşenlerle reaksiyona girerler. Bu durumda, oksijeni 

ortamdan uzaklaştırmak için azot veya argon gazı kullanılır. MIP sentezinde kullanılan 

başlıca başlatıcıların kimyasal yapıları, çizelge 2.4.‟te verilmiştir (Cormack ve Elorza, 

2004). 

 

2.7 Katı-Faz Ekstraksiyonu 

 

Eser elementin analizinden önce matriksten ayrılması için kullanılan yöntemlere 

zenginleştirme veya ön deriştirme denmektedir. Ön deriştirme için kullanılan en basit 

yöntem, çözücünün buharlaştırılmasıdır. Ancak bu durumda ilgilenilen elementin yanı 

sıra diğer elementlerinde derişimlerinin arttığı ve bunun sonucu olarak matriks 

etkisinden dolayı seçiciliğin azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle çözücü buharlaştırma 

yöntemi çok basit bir yöntem olmasına rağmen pek ilgi görmemektedir. Çöktürme, 

uygulanan alternatif teknikler arasında en eski olanıdır. Çok basit bir yöntem olmasına 

rağmen, çökelek çözünürlüğünün az olması, çok az çökelek oluşması gibi kısıtlayıcı 

yönleri vardır. Sıvı-sıvı ekstraksiyonu yaygın olarak kullanılan ön deriştirme 

yöntemlerinden biridir. Katı faz ekstraksiyonu ile yer değiştirmiştir. Bunun nedeni katı-

faz ekstraksiyonun hızlı, basit, kararlı olması, katı fazın tekrar kullanılabilmesi, yüksek 

ön deriştirme faktörü elde edilmesi, az miktarda çözücü kullanılması ve ucuz olması 

gibi avantajlara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Katı- faz ekstraksiyonu (SPE) 

kompleks matriks ortamında ya da düşük derişimdeki analitin analizinde yaygın olarak 

kullanılan ön deriştirme ve ayırma tekniğidir. Bu tekniğin temeli sulu fazdan komşu katı 

fazdaki aktif bölgelere analitlerin transferi esasına dayanır. Katı faz daha sonra örnek 

ortamından uzaklaştırılarak elüsyon ile analitler geri kazanılır. Katı faz girişime neden 

olan maddelerin eliminasyonu ve matriksin kompleksliğini azaltmak için seçici 

eluentlerle yıkanır. Çözücü, katı fazdan analitin hızlı uzaklaşmasını sağlayabilmelidir. 

SPE son zamanlarda farmakolojik, klinik, endüstriyel, çevre işleriyle uğraşan 

sektörlerde yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Silika jel veya silika membran 

diskler, aktif karbon, iyon değiştirici reçineler, selülozik türevler, polistrendivinilbenzen 
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esaslı adsorbanlar, poliürtan polimerler, şelatlaştırıcı reçine, şelatlaştırıcı fiber, naftalin 

ve moleküler baskılanmış polimerler gibi bazı farklı katı destekler seçilen şelatlaştırıcı 

reaktiflerin fiziksel yüklenmesi ile yada kimyasal bağlanması ile eser miktardaki metale 

seçici katı faz destekler hazırlanabilir. Herhangi bir sabit fazla doldurulan SPE 

kolonlarında başlıca sorun tutunma mekanizmasının seçiciliğin düşük olmasıdır. İstenen 

seviyede seçicilik elde etmek için kolonun doldurulmasında MIP kullanılabilir. Katı faz 

ekstraktın ya da ön deriştiricisinin seçiciliği immobilize edilen organik bileşiğin 

yapısına, birleşen donor atomların doğasına (O, N, P ve S), katı fazın yüzeyindeki 

fonksiyonel grupların pozisyonuna ve arzu edilen metal iyonu alındıktan sonra oluşan 

kompleksin sterik koşuluna bağlıdır. Bazı fonksiyonel grup atomları eser elementlerin 

şelatlaştırılmasına yatkındır. Bu atomlar genellikle azot (aminler, azo grupları, amitler, 

nitrillerdeki N), oksijen (karboksilik asit, hidroksil, fenolik, eter, karbonil, fosforil 

gruplarındaki O) ve sülfür (tiyol, tiyokarbamat, tiyoeterlerdeki S)‟dür. Fonksiyonel 

grubun doğası eser elementlere ligandın seçiciliği hakkında bilgi verir. İnorganik 

katyonlar 3 gruba ayrılabilir: 

 Grup I-Sert katyonlar: Bu grup alkali ve toprak alkali metallerini içerir ve sadece 

sert oksijen ligandları ile kompleks oluşturur. 

 Grup II-Sınır katyonlar: Fe
2+

, Co
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Pb
2+

 ve Mn
2+

 gibi elementler 

sınır karakterdedirler ve hem sert hem de yumuşak ligandlara afinite gösterirler. 

 Grup III-Yumuşak katyonlar: Cd
2+

 ve Hg
2+

 orta seviyedeki azot ve yumuşak 

sülfüre karşı kuvvetli afinite gösterir. 

Hg
2+

 ve diğer yumuşak metal iyonları için sülfür, azot ya da fosfor içeren bileşikler 

immobilize edilerek başarılı bir şekilde katı faz eksraktör olarak kullanılabilir. Hg
2+

 

iyonlarının ön deriştirilmesinde ve seçici ekstraksiyonu için ditizon, ditiyokarbanat, 

sülfitril, 2-merkaptoetanol kompleksleştirici ajan olarak kullanılabilir. Silika jel bazlı 

sorbentler çeşitli koşullar altında kimyasal, termal ve mekanik kararlılık gibi avantajlar 

sağlamasına karşılık yüzey silanol grupları asidik şartlarsa protonlanır ve iyon değişim 

kapasitesi büyük ölçüde azalır. Silika jelin yüzeyi fiziksel adsorpsiyon ya da kimyasal 

immobililizasyon ile modifiye edilerek SPE‟de seçici bir şekilde kullanılabilir. Ditizon 

bir çok eser elementle reaksiyona girmesine rağmen ditizonla fonksiyonlanmış silika 

jelin Hg
2+

 için seçici olduğu gözlenmiştir. Organik bazlı sorbentler polimerik ve non-

polimerik sorbent olarak ikiye ayrılabilir. Polimerik sorbentler tüm pH aralığında 

kullanılabilmesi nedeni ile silika bazlı sorbentlere göre eser elementlerin ön 

deriştirilmeşinde avantaj sağlar ve yaygın olarak kullanılır. MIP‟ın ilk olarak katı-faz 
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ekstraksiyonunda kullanımı oldukça yeni bir yaklaşım olup ilk defa Sellegren ve 

çalışma arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu grup çalışmalarında, idrar 

örneğinden pentanamitin ekstraksiyonunu seçici bir şekilde ayıran moleküler 

baskılanmış polimerler hazırlamışlardır. Daha sonra bir çok grup çeşitli matriks 

ortamından farklı analitleri ayırmak için MIP hazırlayarak katı-faz ekstraksiyonunda 

kullanmışlardır. MIP‟ın SPE‟de kullanılma dezavantajlarından biri baskılanan analit 

molekülünün zor uzaklaştırılmasıdır. Yıkama ve elusyon basamakları seçiciliğin 

optimizasyonu için en önemli adımdır. SPE‟nu üçe ayırmak mümkündür. 

1. Katı-faz ekstraksiyonu için kolon teknolojisi 

2. Katı-faz ekstraksiyonu membran teknolojisi 

3. Katı-faz ekstraksiyonu mikroekstraksiyon teknolojisi (Karabörk, 2007). 

 

 

 

Şekil 2.5. SPE „nin şematik gösterimi 
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2.7.1 SPE'nin prensipleri 

 

En yaygın karşılaşılan SPE absorbanı, yüzeyi bir organik molekül tabakasıyla 

kaplanarak modifiye edilmiş poröz silika (SiO₂ jeli) esası üzerine kurulmuştur. Silika 

yüksek derecede polardır ve suyla çok iyi ıslanır, higroskopiktir ve sık sık ılımlı bir su 

çekici olarak kullanılır. Bununla beraber silika, üzerine hidrofobik materyal bağlamakla 

etkili bir şekilde su geçirmez olmaktadır. Ördek tüylerinde bulunan ve onun ıslanmasına 

engel olan silikon muhtevalı bir organik bileşik, silika üzerine bu amaçla bağlanmıştır. 

Bu şekilde hazırlanmış absorbanı, bu bileşiği sudan ekstrakte etmekte kullanmak için 

sulu numuneyle etkileşmeye hazırlamak gerekir. Bu iş genellikle absorban yatağı 

içinden metanol veya benzer bir çözücü geçirmekle yapılır. Metanol, bağlanmış organik 

tabakaya nüfuz ederek su ve diğer moleküllerin absorbanın yüzeyine temastan ziyade 

bağlı faz içine difüzyonunu sağlayacak bir ortam hazırlar. Bir defa etkileşmeye hazır 

hale getirildikten (şartlandırıldıktan) sonra fazla çözücü su veya örneğe benzer bir 

sıvıyla yıkanarak uzaklaştırılır. Bir numune şartlandırılmış kolona tatbik edilir ve 

vakum yardımıyla kolondan geçirilirse bu esnada, numunede bulunan diğer maddeler 

(matriks) den ziyade absorbanla daha kuvvetle etkileşen türde maddeler yüzeyde 

tutulmaya meylederler. Daha karmaşık ekstraksiyonlarda, numunenin uygulandığı 

şartlarda absorban üzerinde kalabilen yabancı maddeleri, uygun çözücüler kullanarak 

yıkama ile uzaklaştırmak mümkündür. Vakum, absorbanı kurutmak için örneğin 

tatbikinden sonra da devam ettirilebilir ve böylece son ekstraktın arzu edilmeyen sudan 

kurtulması sağlanır. Bir toplama kabı vakum manifolduna bağlanarak yerleştirilir ve 

birkaç mililitre AcOEt gibi bir organik çözücü tatbik edilir. Absorbandan geçen çözücü 

daha sonra ya doğrudan doğruya bir analitik cihaz içine enjekte edilir veya farklı bir 

ortamda tekrar çözmek üzere kuru azot akımıyla kurutulur. Buna benzer bir işlem, içme 

suyundaki dioksan seviyesini, ölçmek için kullanılmaktadır. U.S. EPA'nın dioksanın 

toksisitesini ve insan sağlığı bakımından risklerinin tahmin ve değerlendirilmesi, basit 

ve hızlı bir metotla yapılmaktadır. Bu işlemlerde Empore katı faz ekstraksiyon diskleri 

kullanılmıştır (Karabörk, 2007). SPE „nin şematik gösterimi şekil 2.5.‟te verilmiştir. 

 

2.8 Moleküler Baskılı Polimerlerin Kullanım Alanları 

 

MIP‟ler polimerler farmokolojik, analitik, biyolojik seçici moleküller tanıma 

alanlarında ve kontrollü salınım sistemlerinde yoğun bir şekilde kullanım alanı 
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bulmaktadır. Sıvı kromatografisi, kapiler elektroforez, kapiler elektrokromatografi ve 

katı-faz ekstraksiyonu gibi analitik tekniklerde kullanımı sürekli artmaktadır. Bir diğer 

uygulama alanı ise sensörlerde tanıma elamanı olarak kullanılmaktadır (Karabörk, 

2007). 

 

2.8.1 Kontrollü ilaç salınımda kullanımı 

 

Hidrojeller, suda çözünmeyen, hidrofilik homo veya hetero kopolimerlerden oluşmuş, 

belirli ölçüde su absorplama kapasitesine sahip çapraz bağlı polimerik yapılardır. 

Hidrojeller diğer polimerik yapılardan farklı olarak düşük çapraz bağ yoğunluğuna 

sahiptirler ve çeşitli ilaçlar, peptitler ve proteinler için taşıyıcı olarak kullanılırlar. 

Hidrojellerin pH, sıcaklık, iyon derişimi gibi uyarılara cevap verebilmesi kontrollü ilaç 

salım sistemlerinin temelini oluşturur. Tüm bu nedenlerden dolayı hidrojeller de 

moleküler baskılama için ilgi odağı oluşturan yapılardır. Ancak hidrojeller, yüksek 

oranda şiştiğinden ve yüksek oranlarda hidrofilik çözücü içerdiklerinden, tanıma 

merkezlerinin konformasyonlarının korunması, dolayısıyla tekrar bağlanma 

çalışmalarında, diğer polimerik yapılardaki kadar olumlu sonuçlar vermezler. Pek çok 

hidrojelin ilaç salınımında yararlı olduğu deneysel olarak kanıtlanmıştır. Moleküler 

baskılamanın su ortamında gerçekleştirilmesi, polar çözücü içerisinde elektrostatik 

etkileşimlerin ve hidrojen bağı etkileşimlerinin zayıflığı nedeniyle zorluklar yaratır. Bu 

durumu ortadan kaldırmak ve moleküler olarak baskılanmış polimerin hedef moleküle 

karsı ilgi ve seçiciliğini arttırmak için çalışmalar devam etmektedir. Ancak hidrofobik 

etkileşimler ve metal koordinasyon etkileşimleri, su ortamında kalıp molekül ile 

fonksiyonel monomerin etkileşimlerini arttırma yönünde umut vericidir. Tüm bunlar 

göz önünde bulundurulduğunda, polimer bileşimi ve çözücü iyi bir moleküler baskılama 

için anahtar parametreler olsa da fonksiyonalite ve biyo uyumluluk arasındaki tercih 

dikkatli yapılmalıdır. Malzemenin kullanımındaki temel işlev dikkate alınarak 

baskılanmış sistemin performansı ve güvenliği açısından denge sağlanmalıdır (Yılmaz, 

2011). 

 

2.8.2 Ayırma işlemlerinde adsorbant olarak kullanımı 

 

Moleküler baskılama, ayırma malzemesinin önceden belirlenmiş bir seçiciliğe sahip 

olmasını sağlayan bir yöntemdir. Bunun yanı sıra, moleküler baskılama, ayırma 
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işleminde hedeflenen moleküle özgü tepki verebilen adsorbanların olmadığı, elde 

edilmesinin zor ya da pahalı olduğu, molekülün çok hassas olması nedeniyle 

uygulamanın kısıtlandığı durumlarda, ucuz, basit ve dayanıklı bir alternatif oluşturur. 

Özellikle ilaç sanayiinde, üretilen ilaçlarda kullanılan molekülün saf olmasının yanı sıra 

tek bir optik formda bulunması da istenir. 

 

Metal-koordine baskılanmış polimerlerin ayırma işleminde adsorbant olarak 

kullanılması alanında yapılan son çalışmalar, Arnold ve çalışma grubu tarafından 

geliştirilmiştir. Moleküler baskılı metal-koordine adsorbant, amino asit karışımlarının 

ve diğer fonksiyonel aminlerin enantioselektif olarak ayrılması için geliştirilmiştir. Bu 

amaçla, Cu(II) içeren fonksiyonel bir monomerle, kalıp olarak optikçe aktif bir amino 

asit kullanılmaktadır. Monomer kalıp kompleksi silika partiküllerin yüzeyinde 

polimerleştirilir, polimerizasyondan sonra kalıp molekül uzaklaştırılır ve α-amino 

asitlerinin rasemik karışımlarını ayırmak için kullanılır. Aromatik yan gruplardan 

oluşan amino asitlerin kalıp olarak kullanıldığı adsorbantlar, D-, L-fenilalaninin 

enantioselektif olarak ayrılmasında yüksek seçicilik göstermiştir (Yılmaz, 2011; 

Karabörk, 2007; Aşçı, 2008). 

 

2.8.3 Moleküler tanınma ve proteinlerin bağlanmasında kullanımı 

 

MIP‟lerin reseptör olarak geliştirilmesiyle moleküler tanınmada ve protein 

bağlanmasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür polimerler proteinlerin bağlanması 

için sensörler gibi davranmaktadırlar. Proteinler, çok miktarda fonksiyonel gruplara 

sahip, oldukça kompleks ve kırılgan biyolojik moleküllerdir. Bu yüzden, bu tür 

substratların moleküler baskılama tasarımı oldukça zordur. Bununla beraber, metal 

koordinasyon etkileşimlerin ılımlı koşullarda yapılabilmesi ve protein yüzeyindeki 

spesifik gruplara (histidin yapısındaki imidazol grupları gibi) afinite göstermesi, protein 

tanıma sistemlerinin geliştirilmesi için çekici bir özellik olmuştur. Arnold ve çalışma 

grubunun yaptığı çalışmalarda fonksiyonel amfifilik bir monomerle metal-koordine 

kompleks oluşturan Cu(II) iyonları, sulu fazda bir proteinle histidinin yapısındaki 

imidazol gruplarıyla etkileştirilerek istenilen dizilim sağlandıktan sonra 

polimerleştirilmektedir. Protein kalıbı uzaklaştırıldıktan sonra proteinin bağlanma 

bölgelerine uygun metal-koordine kompleks dizilimi, hedef proteini tanıma amaçlı 

kullanılmaktadır (Yılmaz, 2011; Karabörk, 2007; Aşçı, 2008). 



38 
 

2.8.4 Seçici katalitik sistemlerin tasarımı ve sentezinde kullanımı 

 

Moleküler baskılı materyallerin seçiciliği ve metal-ligand koordinasyon sistemlerinin 

çok yönlü olarak kullanılması, yeni katalitik sistemlerin tasarımı ve sentezi için de 

oldukça çekici bir alan oluşturmuştur. Leonhardt ve Mosbach, N-vinil imidazol ve N-

korumalı amino asitlerin Co(II) komplekslerini polimerleştirerek metal-kompleks 

baskılı polimerler hazırlamışlardır. Amino asit kalıpları uzaklaştırıldıktan sonra, baskılı 

metal kompleksli polimerlerin katalitik aktiviteleri çeşitli amino asitlerin pnitrofenil 

esterlerinin hidrolizini takip amaçlı kullanmışlardır. Hidroliz hızı değerlendirildiğinde 

kalıp olarak kullanılan substratları tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Polimerler defalarca 

kullanıldıktan sonra bile katalitik aktivitelerini kaybetmemişlerdir (Yılmaz, 2011; 

Karabörk, 2007; Aşçı, 2008). 

 

2.8.5 Kimyasal ve biyolojik sensörlerde kullanımı 

 

Moleküler baskılama teknolojisinin gelişmesiyle yeni moleküler baskılı polimerler 

sensörlerde de kullanılabilmektedir. Bu alanda bilim adamları grubu sinir gazlarının 

tayini için bu gazlarla etkileştiğinde luminesans özellik gösteren Eu(III)-baskılı 

polimerik sensör cihazları geliştirmişlerdir. Arnold ve çalışma grubu biyolojik ortamda 

glukoz derişimi ölçümü ve tayini için metal kompleksli baskılı polimerik sensörler 

geliştirmişlerdir. Metal-koordinasyon etkileşimlerinden yaralanarak moleküler 

baskılama teknolojisinin kullanılması, abiyotik reseptörlerin tasarımı için çok yönlü bir 

strateji olmuştur. Dayanıklılığı ve seçiciliğiyle metal-koordinasyon etkileşimleri, 

nonkovalent etkileşimlerden çok kovalent bağ oluşumuna daha yakındır. Bunun yanında 

bağ oluşum ve kırılma kinetiği daha hızlı, hazırlanma koşulları daha ılımlıdır. Bu 

özellikleriyle metal-koordinasyon sistemleri, seçici moleküler baskılı polimerlerin 

hazırlanması için oldukça elverişlidir. Üstelik hızlı ve seçici yeni kromatografik 

uygulama alanları yaratmıştır (Yılmaz, 2011; Karabörk, 2007; Aşçı, 2008). 
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BÖLÜM III 

 

MATERYAL VE METOD 

 

3.1 Materyal 

 

3.1.1 Kullanılan kimyasal malzemeler 

 

3.1.1.1 Vinil asetat: Moleküler baskılı polimer sentezi için, fonksiyonel monomer  

olarak kullanılmıştır (MA: 86.09 g/mol, d:0.934 g/cm
3
, %99 ). Şekil 3.1‟de vinil asetatın 

molekül yapısı verilmiştir. 

O

O

 

 

Şekil 3.1. Vinil asetatın molekül yapısı 

 

3.1.1.2 Divinilbenzen: Moleküler baskılı polimer sentezi için çapraz bağlayıcı olarak 

kullanılmıştır (MA: 130.19 g/mol, d:0.914 g/cm
3
, %80 ). Şekil 3.2‟de divinilbenzenin 

molekül yapısı verilmiştir. 

 

                    

 

Şekil 3.2. Divinilbenzenin molekül yapısı 

 

3.1.1.3 Benzoil peroksit: Moleküler baskılı polimer sentezinde radikalik başlatıcı 

olarak kullanılmıştır (MA: 242.2 g/mol). Şekil 3.3‟te benzoil peroksitin molekül yapısı 

verilmiştir. 
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O

O

O

O

 

 

Şekil 3.3. Benzoil peroksitin molekül yapısı 

 

3.1.1.4 CuCl2. 2H2O: Moleküler baskılı polimer sentezinde kalıp molekül olarak 

kullanılmıştır (MA:170.54 g/mol). 

 

Çalışmada ayrıca N2 gazı azot ortamı sağlamak için, HCl ve HNO3, Cu
2+

 iyonlarının 

polimerden uzaklaştırılması, FeCl3.6H2O, Zn(NO3)2.6H2O ve Ni(NO3)2.6H2O seçicilik 

deneylerinde metal iyonlarını içeren çözeltilerin hazırlanmasında, metanol, etanol, 

DMSO, DMF, Aseton, THF gibi çözücüler çözelti hazırlamak için kullanılmıştır. 

Çalışma için kullanılan bütün kimyasallar analitik saflıkta olup Merc ve Sigma Aldrich 

firmalarından temin edilmiştir. 

 

3.1.2 Kullanılan alet ve cihazlar 

 

3.1.2.1 Etüv 

 

Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Polimer Kimyası Araştırma 

Laboratuvarında bulunan Nüve marka FN 120 model etüv kullanılmıştır. 

 

3.1.2.2 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 

 

Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Polimer Kimyası Araştırma 

Laboratuvarında bulunan VELP-SCIENTFICA AREX marka cihaz kullanılmıştır. 
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3.1.2.3 pH Metre 

 

pH ölçümleri Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Polimer 

Kimyası Araştırma Laboratuvarında bulunan HANNA pH 211 microprocessor pH 

metre ile gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2 Metod 

 

3.2.1 Cu(II)-vinil asetat kompleksinin sentezi  

 

Cu(II)-vinil asetat kompleks sentezi için, oda sıcaklığında 4.66 ml (75 mmol) vinil 

asetat 20 ml metanol içerisinde çözülmüş ve 2.132 g (12.5 mmol) CuCl2 çözeltisi 

sürekli karıştırılarak yavaş yavaş çözeltiye ilave edilmiştir. Renk yeşile dönene kadar 

çözelti 6 saat boyunca karıştırılmıştır. İşlemin sonunda elde edilen yeşil katıdan çözücü 

uzaklaştırılmış ve etanol ve asetonitril karışımı ile yıkanmıştır.  

 

3.2.2 Cu(II) baskılı ve baskısız polimerin hazırlanışı 

 

Poli(vinil asetat/Cu(II) partiküllerinin sentezi, aşağıda tarif edildiği gibi yığın 

polimerizasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 4,0 mmol Cu(II)-vinil asetat 

kompleksi 20 ml metanol içinde çözülmüştür. Daha sonra bu çözeltiye, 50 mmol divinil 

benzen ve 0,15 mmol benzoil peroksit, sırasıyla çapraz bağlayıcı ve serbest radikalik 

başlatıcı olarak ilave edilmiştir. Azot gazı altında 5 dakika boyunca çözelti temizlenmiş 

ve daha sonra reaksiyon şişesi kapatılarak 12 saat boyunca 70 ‟ de sıcaklıkta sabit 

bekletilmiştir. Daha sonra sıcaklık 90 ‟ ye yükseltilmiş ve polimerizasyon 48 saat 

içinde tamamlanmıştır. Elde edilen yeşilimsi madde su ile iyice yıkanmış ve 60  24 

saat boyunca kurutularak bir şişeye aktarılmıştır. Blok halinde ki polimer öğütülmüş ve 

toz halinde bir madde elde etmek için 90-180 nm boyutunda elekte elenmiştir. Elde 

edilen polimerden Cu (II) „yi uzaklaştırmak ve son olarak su ile nötralize etmek için 

partiküller 0.5 M HCl ile bir kaç kez yıkanmıştır. Elde edilen açık sarı renkli bir polimer 

partikülleri, 60 ‟de kurutulmuştur. Baskılanmamış polimerler de aynı yöntem ile 

hazırlanmıştır. Cu(II) baskılı polimerin sentez şeması şekil 3.4‟te verilmiştir. 
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Şekil 3.4. Cu(II) baskılı polimerin sentez şeması 

 

3.2.3 Cu (II) 'in katı faz ekstraksiyonu için prosedür 

 

Cu(II) iyon baskılı polimer (Cu(II)-IIP) sulu çözeltilerden Cu(II) iyonlarının 

uzaklaştırılması için kolon dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. 3,0 g polimer su 

içerisindeki karışımı, 10 cm‟lik bir boyu olan cam kolon içine dökülmüştür. Küçük bir 

parça cam pamuğu numune yükleme işlemi esnasında polimerik parçaların kaybını 

önlemek için her iki uca yerleştirilmiştir. Kolon, 0.5 M HCl ve su ile muamele edilerek 

temizlenmiş ve pH: 6,0 tampon çözeltisi geçirilerek şartlandırılmıştır. Kolon, 10 ml saf 

su ile yıkanmış ve kolon üzerinde kalan metal iyonları 10 ml, 0.5 M‟lık HCl ile elüte 

edilmiştir. Geri kazanım, 3.1‟deki denklemle hesaplanmıştır: 

 

   
     

  
                                                                                                             (3.1) 

 

Burada, %R geri kazanım yüzdesi, Co analit eklenmiş konsantrasyon, C1 örneksiz 

çözelti konsantrasyonu, C2 örnek eklenmiş çözelti konsantrasyonudur. 
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3.2.4 pH’ın etkisi deneyleri 

Adsorpsiyona pH‟ın etkisi çalışmalarında başlangıç Cu
2+

 derişimi, 0.2 mg/L olup, 4,0 

ve 8,0 arasında farklı pH değerlerinde tampon çözeltiler hazırlanarak incelenmiştir. 

Deneyler, 25 ºC sıcaklık ve akış hızı 0,5 mL/dakika olarak ayarlanarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2.5 Akış hızı etkisi deneyleri 

 

Cu(II) iyonunun adsorpsiyonuna akış hızının etkisi, Cu(II) çözeltisinin hacimsel akış 

hızı, 0,5-3,5 mL/dakika arasında değiştirilmiş, diğer deneysel parametreler (derişim, pH, 

sıcaklık) sabit tutularak incelenmiştir. 

 

3.2.6 Başlangıç derişimi etkisi deneyleri 

 

Adsorpsiyona başlangıç derişimi etkisi çalışmalarında, 0-100 mg/L Cu
2+

 iyonu içeren 

farklı derişimlerde çözeltiler hazırlanarak kolona yükleniştir. Deneyler, 25 ºC sıcaklık 

ve akış hızı 0,5 mL/dakika olarak ayarlanarak gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2.7 Zenginleştirme ile ilgili örnek hacim etkisi deneyleri 

 

Zenginleştirme faktörünü belirlenmesi için 20 mg Cu(II) iyonu içeren 50-100-250-500-

750 ve 1000 mL‟lik numune çözeltileri hazırlanarak incelenmiştir. 

 

3.2.8 Eluent verimlilik incelemeleri  

 

HNO3 ve HCI çözeltileri (10 mL) polimer matrisi üzerinden Cu(II) iyonlarının 

uzaklaştırılması ve desorpsiyonu için incelenmiştir. Asitlerin konsantrasyonları 0,1 ve 

0.5 mol/L olarak belirlenmiştir. 

 

3.2.9 Soğurma izotermleri ve çekme kapasitesi 

 

Soğurma izotermi ve Cu(II)-IIP soğurma kapasitesi, önerilen prosedür ile oda 

sıcaklığında incelenmiştir. 0-80 mg/L Cu(II) içeren çözeltiler 50 ml‟lik kısımlar halinde 
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kolon üzerine yüklenmiştir. Tutulan Cu(II) 0,5 mol/L HCl ile yıkanmıştır. Polimerin 

gramı başına bağlanmış metal iyon kütlesi (C, mg/L) ve Cu(II) için IIP‟ın adsorpsiyon 

kapasitesi (nm) Langmuir eşitliği kullanılarak incelenmiştir.  

 

  

 
 

 

    
 

 

  
                                                                                                         (3.2) 

 

Denklemde, n polimer (mg/g) gramı başına düşen metal iyonu kütlesi, Ce çözelti içinde 

ki metal denge konsantrasyonu ve nm polimer adsorpsiyon kapasitesidir. 

 

3.2.10 Seçicilik deneyleri 

 

Yarışmalı adsorpsiyon deneyleri, Cu(II) iyon baskılı polimerin seçiciliğini göstermek 

üzere sulu çözeltide sürekli sistemde gerçekleştirilmiştir. Seçicilik deneylerinde, pH 6,0 

fosfat tamponu ortamında 30 mg/L, ), Cu
2+ 

(MA: 63,55 g/mol, iyonik yarıçap: 72 pm), 

Ni
2+

 (MA: 58,69 g/mol, iyonik yarıçap: 69 pm), Zn
2+

 (MA: 65,39 g/mol, iyonik yarıçap: 

74 pm ve Fe
3+

 (Ma: 55,85 g/mol, iyonik yarıçap: 64 pm) iyonlarını içeren çözeltileri 

kullanılmıştır. İyonların tek olarak ve bakır ile diğer yarışmacı iyonların ikili olarak 

bulunduğu ortamdaki adsorpsiyon çalışmaları, baskılanmış ve baskılanmamış 

polimerler için bu çalışmada deneysel olarak belirlenmiş, adsorpsiyon süresi 60 dakika 

seçilerek gerçekleştirilmiştir. Zn
2+

, Ni
2+

 ve Fe
3+

‟in Cu
2+

 iyonlarına göre dağılma 

katsayısı eşitlik 3.3‟e göre belirlenmiştir: 

 

   [
     

  
]  

     

                  
                                                                                  (3.3) 

 

Denklemde, Kd, Ci, Cf, ve V sırasıyla dağılım katsayısı, metal iyonlarının ilk ve son 

konsantrasyonu ve çözelti hacmini temsil etmektedir. Rakip iyonların varlığında Cu(II) 

bağlanması için seçicilik katsayısı eşitlik 3.4‟e göre denge bağlanma verilerinden elde 

edilebilmektedir. 

 

  
   [      ]

  [     ]
                                                                                                               (3.4) 
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Eşitlik 3.4‟te, K seçicilik katsayısıdır ve M(II)‟nin temsil ettiği Ni(II), Zn(II) ya da 

Fe(III) dur. Bağıl seçicilik katsayısı (k) 3.5 eşitliğine göre tanımlanmaktadır. Dağılım 

katsayısı, 3.2‟deki denkleme göre hesaplanmıştır. 

 

   
          

                
                                                                                                     (3.5) 

 

k(baskılı) ve k(baskılanmamış) sırasıyla MIP ve NIP seçicilik katsayılarıdır. 

 

3.2.11 Tekrarlanabilir kullanım etkisi deneyleri 

 

İyon-baskılı polimerin kararlılık ve tekrar kullanılabilirliğini test edilmesi amacıyla, 

adsopsiyon/desorpsiyon çevrimi optimum koşullar altında aynı IIP kullanılarak 10 kez 

tekrarlanmıştır. Her bir döngüde pH: 6,0 0,2 mg/L‟lik 50 mL Cu(II) iyonu içeren 

çözeltiler, kolondan geçirilmiştir ve daha sonra 0,5 mol/L HCl ile yıkanmıştır. 
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1 Cu(II) Baskılı ve Baskısız Polimerin Yapı ve Özellikleri 

 

Bu çalışmada, iyon baskılı adsorbentler hazırlanmıştır. Cu(II) baskılanarak bu iyon için 

seçiciliği artırılmış polimerler, sulu çözeltilerden Cu(II) iyonlarının uzaklaştırma 

kapasiteleri incelenmiş ve deneysel bulgular üzerinde tartışmalar yapılmıştır. 

 

Cu(II) bakılı polimerin elde edilmesi için optimum şartların belirlenmesi amacıyla 25 

farklı deney yapılmıştır. Yapılan deneylerin reaksiyon koşulları çizelge 4.1‟de 

verilmiştir. Bu deneyler sonucunda, CuCl2.H2O: VA: DVB oranı sırasıyla 1:6:4, BPO 

oranı %1,  sıcaklık 90 
o
C ve süre 48 saat optimum koşullar olarak belirlenmiştir. Bu 

koşullar altında % 56 (7.260 g) verimle 80-160 µm çapında yeşil renkli toz halde 

polimer elde edilmiştir. Ayrıca, baskılanmamış polimerlerin elde edilmesi için 

CuCl2.H2O hariç aynı koşullarda elde edilmiştir. Polimerlerin tüm Karakterizasyon 

işlemleri ve daha sonra gerçekleştirilen deneyler için optimum koşullarda elde edilen 

ürün kullanılmıştır. 
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Çizelge 4.1. Cu(II) baskılı polimerlerin sentezi için yapılan deneylerin reaksiyon 

koşulları 

 

Deney 

no 

Metanol 

(mL) 

CuCl2 

(mmol) 

VA 

(mmol) 

DVB 

(mmol) 

BPO 

(%) 

t 

(saat) 

T 

(
o
C) 

Renk 

1 20 2.5 10 5 7 72 70 - 

2 40 2.5 10 10 7 72 80 Sarı 

3 40 - 50 50 1 72 80 Beyaz 

4 20 1 4 4 7 24 90 - 

5 40 - 50 50 1 24 80 Beyaz 

6 40 12.5 50 50 1 24 80 Yeşil 

7 20 12.5 75 50 1 48 90 Yeşil 

8 40 25 150 175 1 48 90 Yeşil 

9 20 12.5 75 50 1 48 90 Yeşil 

10 40 25 100 100 1 96 90 Kahverengi 

11 40 25 150 100 1 48 90 Mavi 

12 20 12.5 75 50 1 48 90 Yeşil 

13 30 18.75 112.5 75 1 96 90 Yeşil 

14 30 18.75 75 100 1 96 90 Yeşil 

15 15 18.75 112.5 75 1 96 90 Yeşil 

16 30 18.75 112.5 100 1 72 90 Kahverengi 

17 15 18.75 112.5 100 1 72 90 Yeşil 

18 18 18.75 112.5 100 1 72 90 Kahverengi 

19 20 18.75 75 75 1 96 90 Yeşil 

20 20 18.75 112.5 100 1 96 90 Sarı 

21 20 18.75 75 100 1 72 90 Yeşil 

22 15 18.75 75 225 1 48 90 Sarı 

23 15 18.75 75 75 1 72 90 Yeşil 

24 10 18.75 75 75 1 96 90 Yeşil 

25 20 37.5 150 150 1 48 90 Yeşil 
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4.2 Sulu Çözeltilerden Cu(II) İyonu Adsorpsiyonu 

 

4.2.1 Cu(II) iyonunun adsorpsiyonuna pH’ın etkisi 

 

Cu(II) iyonunun adsorpsiyonuna pH‟ın etkisini araştırmak için 0.2 mg/L Cu(II) standart 

çözeltileri, pH:2-8 arasında tampon çözeltileri hazırlanarak kolona yüklenmiştir. 

Çalışılan süre içerisinde çökme gözlenmemiştir. Cu(II) için geri kazanım yüzdesinin, 

pH faktörü ile değişimi şekil 4.1‟de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.1. Cu(II) için geri kazanım yüzdesinin, pH faktörü ile değişimi. Cu(II) derişimi: 

0.2 mg/L; akış hızı: 0,5 mL/dakika; T: 25 ºC 

 

Şekilden de görüldüğü gibi, hem MIP hem de NIP için en yüksek bağlanma kapasitesi 

pH 6,0 civarında gerçekleşmiştir. pH 6,0‟da MIP için maksimum adsorpsiyon miktarı 

0.1936 mg Cu(II) (% 96.8) iken NIP için 0.1704 mg Cu(II) (% 85.2) dir. Adsorpsiyon 

kapasitesi bu değerin altındaki ve üstündeki pH değerlerinde azalma göstermiştir. Bu 

çalışma açık bir şekilde göstermiştir ki ligand ve Cu(II) arasındaki kompleks oluşumu 

çözeltisinin asiditesine bağlıdır. Bu nedenle, pH: 6 optimum pH olarak seçilmiştir. 
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4.2.2 Cu(II) iyonunun adsorpsiyonuna akış hızının etkisi 

 

Cu(II) iyonunun adsorpsiyonuna akış hızının etkisi, Cu(II) çözeltisinin hacimsel akış 

hızı, 0,5-3,5 mL/dakika arasında değiştirilmiş, diğer deneysel parametreler (derişim, pH, 

sıcaklık) sabit tutulmuştur. Cu(II) adsorpsiyon kapasitesinin akış hızı ile değişimi, Şekil 

4.2‟de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi akış hızının artması ile adsorplanan Cu(II) 

miktarı azalmaktadır. Akış hızının artması, Cu(II) iyonlarının MIP ve NIP ile etkileşim 

süreleri (alıkonma süresi) ve etkileşim olasılıklarının azalmasına neden olmaktadır. 

Adsorpsiyon kapasitesinde bir düşme gözlenmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.2. Cu(II) adsorpsiyon kapasitesinin akış hızı ile değişimi. Cu(II) derişimi: 0.2 

mg/L; pH:6.0; T:25 ºC 

 

4.2.3 Cu(II) iyonu için adsorpsiyon hızı 

 

Baskılanmış (MIP) ve baskılanmamış (NIP) polimerlerin 0.2 mg/L çözeltideki Cu(II) 

iyonlarını adsorplama miktarının zamanın bir fonksiyonu olarak şekil 4.3‟te 

gösterilmiştir. Şekilde, adsorpsiyon başlangıcında adsorpsiyonun yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, doyma süresi 60 dakika olduğu ve daha sonra da dengeye 

eriştiği gözlenmektedir. 
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Şekil 4.3. Cu(II) adsorpsiyonuna zamanın etkisi. pH: 6,0; akıs hızı: 0,5 mL/dakika; 

Cu(II) derişimi: 0.2 mg/L; T: 25 ºC 

 

4.2.4  Cu(II) başlangıç derişiminin etkisi 

 

MIP ve NIP‟in Cu(II) adsorpsiyonunda, ortamdaki Cu(II) derişiminin etkisi, şekil 4.4‟te 

gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, çözeltideki Cu(II) derişiminin artmasıyla, birim 

polimer başına adsorplanan Cu(II) miktarı, 20 mg/L başlangıç Cu(II) derişimine kadar 

hızla artmış; Cu(II) iyonlarının bağlanabileceği spesifik bölgelerin dolmasıyla yaklaşık 

30 mg/L başlangıç Cu(II) derişimde plotaya ulaşmıştır.  
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Şekil 4.4. Cu(II) başlangıç derişiminin Cu(II) adsorpsiyonuna etkisi. pH: 6,0; akış hızı: 

0,5 mL/dakika; T:25 ºC 

 

4.2.5 Zenginleştirme ile ilgili örnek hacim etkisi  

 

Zenginleştirme faktörünü belirlenmesi için 20 mg Cu(II) içeren 50-100-250-500-750 ve 

1000 mL‟lik numune çözeltileri için incelenmiştir. Sonuçta 1000 mL gibi yüksek 

miktarların (%93) daha iyi geri kazanım gösterdiği belirlenmiştir. En yüksek 

zenginleştirme faktörü, 1.0 L 10 mL‟lik seyreltik HCl çözeltisi içinde gerçekleştirilen 

Cu(II) zenginleştirmesi (%96) olarak belirlenmiştir.  

 

4.2.6 Eluent verimlilik incelemeleri  

 

Uzaklaştırma işleminin kinetiği, eluent-metal iyonu etkileşim gücüne, eluent türüne 

(asit) ve konsantrasyonuna bağlıdır. HNO3 ve HCI çözeltileri (10 mL) polimer matrisi 

üzerinden Cu(II) iyonlarının uzaklaştırılması ve desorpsiyonu için incelenmiştir. 

Asitlerin konsantrasyonları 0,1 ve 0.5 mol/L olarak belirlenmiştir. Asit çözeltileri için 

Cu(II) geri kazanımı %92-97 arasında değişmektedir. HCI, HNO3‟e oranla nispeten 

daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Bu nedenle daha sonra ki uygulamalar 0,5 mol/L 

HCl kullanılarak yürütülmüştür. Cu(II) iyonlarının uzaklaştırmasına eluent türü ve 

miktarının etkisi çizelge 4.2‟de verilmiştir. 
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Çizelge 4.2. Cu(II) iyonlarının uzaklaştırmasına eluent türü ve miktarının etkisi 

 

Eluent Hacim (mL) Geri Kaznım (%) 

0.1 M HNO3 10.0 92.5 

0.5 M HNO3 10.0 94.6 

0.1 M HCl 10.0 93.7 

0.5 M HCl 10.0 96.8 

 

4.2.7 Soğurma izotermleri ve çekme kapasitesi 

 

Soğurma izotermi ve Cu(II)-IIP soğurma kapasitesi, önerilen prosedür ile oda 

sıcaklığında incelenmiştir. 0-80 mg/L Cu(II) içeren çözeltiler 50 ml‟lik kısımlar halinde 

kolon üzerine yüklenmiştir. Tutulan Cu(II) 0,5 mol/L HCl ile yıkanmış ve FAAS ile 

belirlenmiştir. Polimerin gramı başına bağlanmış metal iyon kütlesi (C, mg/L) ve Cu(II) 

için IIP‟ın adsorpsiyon kapasitesi (nm) Langmuir eşitliği kullanılarak çizilmiştir.  

 

  

 
 

 

    
 

 

  
                                                                                                         (4.1) 

 

Denklemde, n polimer (mg/g) gramı başına düşen metal iyonu kütlesi, Ce çözelti içinde 

ki metal denge konsantrasyonu ve nm polimer adsorpsiyon kapasitesidir. IIP üzerindeki 

Cu(II) absorpsiyon izotermi ve langmuir grafiği şekil 4.5‟te verilmiştir. 

 

Ce karşı Ce/n grafiği düz bir çizgi oluşturmaktadır. nm ve K sırasıyla, grafiğin eğimi ve 

kesişim noktası ile elde edilebilir. Grafiğe ait R
2
: 0,996  Langmuir izotermi IIP üzerinde 

Cu(II)‟nin adsorpsiyonun uygun bir açıklaması olduğunu göstermiştir. Cu için IIP‟nin 

adsorpsiyon kapasitesi 5,2 mg/g ( 81,5 mmol/g) olduğu hesaplanmıştır ve bağıl denge 

sabiti 0,2 L/mg olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 4.5. IIP üzerindeki Cu(II) (a) absorpsiyon izotermi, (b) langmuir grafiği (n=3) 

 

4.2.8 Seçicilik deneyleri 

 

Cu(II) baskılı polimerden geçirilen Ni
2+

, Fe
3+

 ve Zn
2+

 iyonlarının Cu
2+

‟ye göre Kd 

değerleri, NIP „ten geçirilen diğer yarışmacı iyonların bakıra göre elde edilen Kd 

değerleri ile karşılaştırıldığında her durumda Cu
2+

‟nin yarışmacı metal iyonlarına göre 

Kd değerleri daha yüksektir. Bağıl seçicilik katsayısı, Cu(II) baskılı tanıma bölgelerinin 

afinitesini göstermektedir. Sonuçlar, Cu baskılı polimerin Cu
2+

 iyonlarının Fe
3+

 

iyonlarına göre 5,4 kat, Zn
2+

 iyonlarına göre 3,6 kat ve Ni
2+

 iyonlarına göre 16,8 kat 
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daha seçici olduğunu göstermiştir. Cu 
2+

‟ye göre Fe
3+

, Ni
2+

 ve Zn
2+

 için Kd ve k 

değerleri çizelge 4.3‟te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3. Cu
2+

‟ye göre Fe
3+

, Ni
2+

 ve Zn
2+

 için Kd ve k değerleri 

 

Metal İyonu 

 

NIP MIP  

Kd k Kd k k’ 

Cu
2+

 3.61 - 9.05 - - 

Fe
3+

 1.42 2.54 1.69 5.36 2.11 

Zn
2+

 1.66 2.18 2.51 3.61 1.66 

Ni
2+

 0.52 7.02 0.54 16.79 2.39 

 

Seçicilik çalışmasında, Cu
2+

 iyonu ve seçilen diğer yarışmacı iyonlar ortamda Cu
2+

/Ni
2+

 

Cu
2+

/Fe
3+

, Cu
2+

/Zn
2+ 

olacak şekilde ikili olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan adsorpsiyon 

çözeltileri, sırasıyla baskılanmış ve baskılanmamış polimer ile doldurulan kolonlardan 

60 dakika boyunca geçirilmiştir. Cu
2+

 ve diğer yarışmacı metal iyonları Ni
2+

, Fe
3+

 ve 

Zn
2+

 derişimleri 30 mg/L olacak şekilde uygulanmıştır. Baskılanmış ve baskılanmamış 

polimer kolonlara Cu
2+

 ve diğer yarışmacı metal iyonlarının adsorbe edilen miktarları, 

şekil 4.6‟da verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.6. Kolonlara adsorbe edilen Cu(II) ve diğer yarışmacı metal iyonlarının miktarı 

30 mg/L; 50 mL çözelti; pH: 6.0; T: 25 ºC 
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Çizelge 4.4. Adsorpsiyon ortamında ikili iyonun bulunduğu durumlarda, Cu
2+

‟ye 

göre Fe
3+

, Ni
2+ 

ve Zn
2+

 için Kd ve k değerleri 

 

 

Metal İyonu 

NIP MIP  

Kd k Kd k k’ 

Cu
2+

 0.67 - 0.83 - - 

Fe
3+

 18.83 0.03 2.21 0.37 10.37 

 

 

Metal İyonu 

NIP   

Kd k Kd k k’ 

Cu
2+

 0.13 - 0.39 - - 

Zn
2+

 0.29 0.17 0.01 46.36 268.84 

 

Metal İyonu 

 

NIP MIP  

Kd k Kd k k’ 

Cu
2+

 0.78 - 0.56 - - 

Ni
2+

 0.80 0.98 0.14 4.04 4.11 

 

Çizelge 4.4‟te adsorpsiyon ortamında ikili iyonun bulunduğu durumlarda, Cu
2+

‟ye göre 

Fe
3+

, Ni
2+

 ve Zn
2+

 için Kd ve k değerleri verilmiştir. Sonuçlarda da görüldüğü gibi Cu
2+

 

baskılanmış polimer kolonun, Cu
2+

 iyonlarının Fe
3+

 iyonlarına göre 0.37 kat, Ni
2+

 

iyonlarına göre 4.0 kat ve Zn
2+

 iyonlarına göre 46.3 kat daha seçici olduğunu 

göstermektedir. 

 

4.2.9 Tekrarlanabilir kullanım etkisi  

 

İyon-baskılı polimerin istikrar ve tekrar kullanılabilirliğini test edilmesi amacıyla, 

adsopsiyon/desorpsiyon çevrimi optimum koşullar altında aynı IIP kullanılarak 10 kez 

tekrarlanmıştır. Her bir döngüde pH: 6,0 0,2 mg/L‟lik 50 mL Cu(II) iyonu içeren 

çözeltiler, kolondan geçirilmiştir ve daha sonra 0,5 mol/L HCl ile yıkanmıştır. Cu(II) 

baskılı polimer adsopsiyon/desorpsiyon döngüsü şekil 4.7‟de gösterilmiştir. Sonuçlar, 

açık bir şekilde Cu(II) baskılı polimerin, art arda ilk bağlanmada olduğu gibi önemli bir 

kayıp olmadan kullanabileceğini göstermiştir. Geri kazanım ortalama %96, 471 0,2 
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mg/L Cu(II) için %1,4 bağıl standart sapma (RSD) ile %95 güvenli bir şekilde 

sağlamıştır. 

 

 

 

Şekil 4.7. Tekrarlanabilirlik sonuçları 
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BÖLÜM V 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

5.1 Sonuçlar 

 

Bu çalışmada, iyon baskılı adsorbentler hazırlanmıştır. Cu(II) baskılanarak bu iyon için 

seçiciliği artırılmış polimerler, sulu çözeltilerden Cu(II) iyonlarının uzaklaştırma 

kapasiteleri incelenmiş ve deneysel bulgular üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Cu(II) 

baskılı polimerlerin hazırlanması için kalıp molekül olarak Cu(II) iyonu, fonksiyonel 

monomer olarak vinil asetat, çapraz bağlayıcı olarak divinil benzen, oksitleyici ajan 

olarak benzoil peroksit kullanılmıştır. Deney için önce Cu(II)-vinil asetat kompleksi 

oluşturulmuştur. Daha sonra DVB ve BPO kullanılarak yığın polimerizasyon yöntemi 

kullanılarak polimerleştirilmiştir. Elde edilen polimerler, FT-IR ve NMR yöntemleri ile 

karakterize edilmiş ve optimum koşullar belirlenmiştir. Daha sonra bu polimer katı faz 

ekstraksiyonu için kolon dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. Sulu çözeltilerden Cu(II) 

iyonlarının uzaklaştırma kapasiteleri incelenmiş ve deneysel bulgular üzerinde 

tartışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

1. Yapılan deneyler sonucunda, CuCl2.2H2O: VA: DVB oranı sırasıyla 1:6:4, BPO oranı 

%1, sıcaklık 90 
o
C ve süre 48 saat optimum koşullar olarak belirlenmiştir. Bu koşullar 

altında % 56 (7.260 g) verimle 80-160 µm çapında yeşil renkli toz halde polimer elde 

edilmiştir. Ayrıca, baskılanmamış polimerlerin elde edilmesi için CuCl2.H2O hariç aynı 

koşullarda elde edilmiştir. Polimerlerin tüm Karakterizasyon işlemleri ve daha sonra 

gerçekleştirilen deneyler için optimum koşullarda elde edilen ürün kullanılmıştır. 

 

2. Hem MIP hem de NIP için en yüksek bağlanma kapasitesi pH 6,0 civarında 

gerçekleşmiştir. pH 6,0‟da MIP için maksimum adsorpsiyon miktarı 0.1936 mg Cu(II) 

(% 96.8) iken NIP için 0.1704 mg Cu(II) (% 85.2) dir. Adsorpsiyon kapasitesi bu 

değerin altındaki ve üstündeki pH değerlerinde azalma göstermiştir. 

 

3. Cu(II) iyonunun adsorpsiyonuna akış hızının etkisi, Cu(II) çözeltisinin hacimsel akış 

hızı, 0,5-3,5 mL/dakika arasında değiştirilmiş, akış hızının artması ile adsorplanan 

Cu(II) miktarı azalmıştır. Akış hızının artması, Cu(II) iyonlarının MIP ve NIP ile 
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etkileşim süreleri (alıkonma süresi) ve etkileşim olasılıklarının azalmasına neden 

olmaktadır. Adsorpsiyon kapasitesinde bir düşme gözlenmiştir. Uygun akış hızı 0.5 

mL/dakika olarak belirlenmiştir. 

 

4. Adsorpsiyon hızı çalışması sonucu, polimerin doyma süresinin 60 dakika olduğu ve 

daha sonra da dengeye eriştiği belirlenmiştir. 

 

5. Eluent cinsi ve miktarının Cu(II) iyonlarının uzaklaştırılmasına etkisi için yapılan 

deneyde, HNO3 ve HCI çözeltilerinin 0.1 ve 0.5 M‟leri için incelenmiş ve asit 

çözeltileri için Cu(II) geri kazanımı %92-97 arasında değiştiği belirlenmiştir. HCI‟nin, 

HNO3‟e oranla nispeten daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Bu nedenle daha sonra 

ki uygulamalar 0,5 mol/L HCl kullanılarak yürütülmüştür. 

 

6. Soğurma izotermleri ve çekme kapasitesi çalışması için Ce‟ye karşı Ce/n grafiği 

çizilmiştir. Grafiğe ait R
2
: 0,996  Langmuir izotermi IIP üzerinde Cu(II)‟nin 

adsorpsiyonun uygun bir açıklaması olduğunu göstermiştir. Cu için IIP‟nin adsorpsiyon 

kapasitesi 5,2 mg/g ( 81,5 mmol/g) olduğu hesaplanmıştır ve bağıl denge sabiti 0,2 

L/mg olduğu belirlenmiştir. 

 

7. Cu(II) baskılı polimerden geçirilen Ni
2+

, Fe
3+

 ve Zn
2+

 iyonlarının Cu
2+

‟ye göre Kd 

değerleri, NIP „ten geçirilen diğer yarışmacı iyonların bakıra göre elde edilen Kd 

değerleri ile karşılaştırıldığında her durumda Cu
2+

‟nin yarışmacı metal iyonlarına göre 

Kd değerleri daha yüksektir. Sonuçlar, Cu baskılı polimerin Cu
2+

 iyonlarının Fe
3+

 

iyonlarına göre 5,4 kat, Zn
2+

 iyonlarına göre 3,6 kat ve Ni
2+

 iyonlarına göre 16,8 kat 

daha seçici olduğunu göstermiştir. 

 

8. Adsorpsiyon ortamında ikili iyonun bulunduğu durumlarda, Cu
2+

 baskılanmış 

polimer kolonun, Cu
2+

 iyonlarının Fe
3+

 iyonlarına göre 0.37 kat, Ni
2+

 iyonlarına göre 

4.0 kat ve Zn
2+

 iyonlarına göre 46.3 kat daha seçici olduğunu göstermektedir. 

 

9. Tekrarlanabilirlik deneyleri sonucunda Cu(II) baskılı polimerin, art arda ilk 

bağlanmada olduğu gibi önemli bir kayıp olmadan 10 defadan fazla kullanabileceğini 

göstermiştir. Geri kazanım ortalama %96, 471 0,2 mg/L Cu(II) için %1,4 bağıl standart 

sapma (RSD) ile %95 güvenli bir şekilde sağlamıştır. 
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5.2 Öneriler 

 

Canlı yaşamının her evresini etkileyen ve toksik etkiye sahip olan ağır metaller, 

özellikle endüstriyel uygulamalarda fazlaca kullanılarak doğayı ve canlılığın devamını 

tehdit eder hale gelmiştir. Bu nedenle ağır metallerin ortamdan uzaklaştırılması 

zorunludur. Bu ağır metallerden biri de bakırdır. 

 

Ağır metallerin endüstriyel atık sulardan uzaklaştırılabilmesi için değişik yöntemler 

geliştirilmiştir. Bunlar arasında, çöktürme, buharlaştırma, iyon değişimi, elektroliz, ters 

ozmoz, adsorpsiyon vb. yer almaktadır. 

 

Bakırın zararlı etkilerini önlemek için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri 

adsorpsiyondur. Adsorpsiyon işlemlerinde katı faz sorbentleri de kullanılmaktadır. Katı 

faz sorbentlerine örnek olarak; naftalin, silika, silika-jel, cam küreler, selüloz, poliüretan 

sünger, moleküler baskılı polimerler verilebilir. 

 

Son yıllarda, moleküler baskılanmış polimerler öne çıkan birçok avantajı sayesinde ilgi 

odağı olmuştur. Bu avantajlar; önceden belirlenmiş tanıma özelliği, güçlülüğü, 

kolaylığı, hazırlık aşamasındaki düşük maliyeti, birçok hedef moleküle olan potansiyel 

uygulanabilirliğidir. Moleküler baskılanmış polimerler, hedef moleküller için yüksek 

tanıma özelliği olan sentetik polimerlerdir. En yaygın kullanılan hazırlama tekniği; 

fonksiyonel gruplar içeren polimerleşebilen uygun monomerlerin, kalıp ya da başka bir 

deyişle hedef moleküle kovalent veya non-kovalent etkileşimlerle bağlanarak kompleks 

oluşturmasıdır. Monomer-kalıp kompleksi, uygun bir çapraz bağlayıcının da 

kullanılmasıyla fonksiyonel monomer üzerinden polimerleştirilir. Yapıda hedef 

molekülün yerini alacak boşlukların oluşturulması amacıyla, kalıp molekül polimerden 

uzaklaştırılır. Kalıp moleküle ait yapıdaki yuva meydana getirilir. İyon baskılı 

polimerler aynı moleküler baskılanmış polimerlere benzerler. Hedef molekül olarak, 

metal iyonları kullanılmaktadır. Yani moleküler baskılanmış polimerlerin tüm 

özelliklerini taşımaktadırlar. 

 

Moleküler baskılanmış polimerlerin avantajları ve hedef molekül olarak bakır 

iyonlarının kullanılabilmesi ile sulu çözeltilerden bakır iyonlarının uzaklaştırılması için 

bu çalışma yapılmıştır. Çalışma sonuçları, kullanılan yöntem ile sulu çözeltilerden bakır 
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iyonlarının mükemmel bir şekilde uzaklaştırılabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, 

geliştirilen yöntemin deniz, nehir, göl gibi sulardan bakır iyonlarının uzaklaştırılması 

veya bakır iyonlarının belirlenmesi için sensör yapımı için kullanılabilir. 
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