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ÖZET 
 

FOTOVOLTAİK UYGULAMALAR İÇİN YENİ FTALOSİYANİN TÜREVLERİ 
 
 
Ftalosiyaninler, 4 izoindol ünitesinin birbirine azot atomları ile mezo pozisyonundan 

bağlandığı, 18 π-elektron sistemine sahip, elektronca zengin aromatik düzlemsel makro 
halkalardır. Halka içinde π-elektronlarının delokalizasyonu, bu moleküllerin ışık absorblama 
kapasitelerini arttırırken, moleküller arası güçlü π-π etkileşimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan 
kümeleşme (agregasyon), ışık absorblanma sonucu sahip olunan enerjinin ışımasız geçişler ile 
kaybedilmesine ve etkili elektron/enerji transferinin düşmesine sebep olur. 2012 yılına kadar 
yapılan bilimsel çalışmalar ftalosiyaninlerin ışık absorblama kapasitesinin arttırılması üzerine 
olmuştur. Farklı substitüentlerin ftalosiyanin halkasına bağlanması ile boya duyarlı güneş 
hücrelerinin verimleri %3'e yükseltilmiştir. 2013 yılında ftalosiyanin halkasına, agregasyonu 
önleyen hacimli grupların bağlanması ile boya duyarlı güneş hücrelerinin verimi % 6.49 'a 
kadar çıkarılmıştır. Öte yandan, ftalosiyaninler etkin ışık absorblama kapasitelerinden dolayı 
yığın hetero-eklemli güneş hücreleri için de dikkat çekici moleküllerdir. Bugüne kadar birçok 
ftalosiyanin türevi yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde kullanılmasına rağmen, bu 
çalışmalarda güneş hücrelerinin verimleri %2'nin üzerine çıkamamıştır. Bu durum 
ftalosiyaninlerin güneş hücreleri uygulamalarını etkileyen en önemli parametrelerin ışık 
absorblama kapasitesi ile agregasyon özelliği olduğunu ve bu iki parametrenin optimizasyonu 
ile ftalosiyaninlerin güneş hücrelerindeki veriminin daha da yükseltilebileceğini 
göstermektedir. Bu doktora tez çalışmasında, yeni ftalosiyanin türevleri sentezlenerek, 
fotofiziksel özellikleri araştırılıp, karakterizasyonları yapılmıştır. Sentezlenen yeni ftalosiyanin 
türevleri hem boya duyarlı güneş hücrelerinde hem de yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde 
kullanılarak güneş hücrelerindeki performansları test edilmiştir. Asimetrik ftalosiyaninler 
periferal konumda altı donör grup olarak aromatik tiyol ve bir akseptör grup olarak karboksilik 
asit grubu içermektedir. Ayrıca aromatik tiyol grupları içeren simetrik ftalosiyanin türevleri 
sentezlenip yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde kullanılmıştır. Sentezlenen çinko 
ftalosiyaninler boya duyarlı güneş hücreleri ve yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde 
fotosensör olarak kullanılmış ve güneş hücresi performansları belirlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Ftalosiyanin, Yığın hetero-eklemli güneş hücreleri, Organik güneş 
hücreleri, Boya duyarlı güneş hücreleri, DSSC. 
 
Danışman: Doç. Dr. Mine İNCE OCAKOĞLU, Mersin Üniversitesi, Nanoteknoloji ve İleri 
Malzemeler Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 
NEW PHTHALOCYANINE DERIVATIVES FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS 

 
Phthalocyanines are macroheterocyclic compounds constituted by four isoindole units 

linked by nitrogen atoms at the meso position, planar 18 π -electron aromatic compounds. A 
considerable large π -delocalized surface gives rise to the strong light absorption capacity. 
However, the strong intermolecular π-π interactions of molecules produces higher aggregation 
which limits the effective electron or energy transfer inorganic solar cell applications. Indeed, 
the aggregation of molecules causes to be lost energy by non-radiative decay processes. Untill 
2012, scientific efforts are directed towards increasing the light harvesting capacity of 
phthalocyanines and phthalocyanine-based dye-sensitized solar cells have reached efficiency 
values of 3% by connecting different substituents the macrocycle. In 2013, dye-sensitized solar 
cell efficiency was raised 6.49% by employing bulky substituents which completely suppresses 
macrocycle aggregation. On the other hand, they are remarkable molecules for bulk 
heterojunction solar cells because of their efficient light absorption capacity. Although several 
phthalocyanine derivatives have been used in bulk heterojunction solar cells, the power 
conversion efficiency cannot rise above 2% up to now. This result revealed that the insufficient 
light harvesting ability and aggregation are the most important parameters in determining the 
performance of solar cells and power conversion efficiency can be increase by optimizing these 
two parameters. In this study, Synthesized novel phthalocyanine derivatives were synthesized 
and their photovoltaic performance were tested in both dye sensitized and bulk heterojunction 
solar cells. For dye sensitized solar cells, novel phthalocyanine derivatives bearing aromatic 
thiol units in order to increase light harvesting ability of phthalocyanine and a carboxylic acid 
were synthesized and tested. Moreover, aromatic thiol substituted symmetric phthalocyanine 
derivatives were synthesized and used in bulk heterojunction solar cells. These synthesized zinc 
phthalocyanines used as the photosensor in dye-sensitized solar cells and bulk heterojunction 
solar cells performance determined. 
 
Keywords: Phthalocyanine, bulk heterojunction solar cells, organic solar cells, dye-sensitized 
solar cells, DSSC. 
 
Advisor: Assoc. Prof. Mine İNCE OCAKOĞLU, Department of Nanotechnology and Advanced 
Materials, University of Mersin, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Dünyadaki ve ülkemizdeki enerji ihtiyacının büyük bir kısmının fosil yakıtlardan 

sağlanması hem fosil yakıtların tükenmesine sebep olmuş hem de fosil yakıt kullanımından 

kaynaklanan karbon salınımının çevre üzerindeki etkileri dünyayı olumsuz etkilemiştir. Bu 

durum fosil yakıtların yerine kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarının arayışını dünya 

çapında acil bir araştırma konusu ve zorunlu bir ihtiyaç haline getirmiştir. Güneş enerjisi, sahip 

olduğu potansiyelden dolayı yenilenebilir enerji kaynakları arasında üzerinde en fazla çalışılan 

alternatif temiz enerji kaynağıdır. Bu durum, özellikle son yıllarda güneş enerjisinden elektrik 

enerjisi elde etmenin (fotovoltaik çalışmaların), bilimsel araştırmaların öncelikli hedefleri 

arasına girmesini sağlamıştır. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren güneş hücreleri, 

kullanılan materyale göre genel olarak organik ve inorganik güneş hücreleri olmak üzere iki 

gruba ayrılır. Organik güneş hücreleri, çalışma prensiplerine, kullanılan ışık absorblayıcı 

materyale ve hücre tasarımlarına göre birçok alt gruba ayrılmaktadır. Organik güneş hücreleri 

içerisinde boya duyarlı güneş hücreleri (DSSC) ve yığın hetero-eklemli güneş hücreleri üzerinde 

en fazla çalışılan hücre sınıflarındandır [1-6].  

Ftalosiyaninler (Pc), 4 izoindol ünitesinin birbirine azot atomları ile mezo 

pozisyonundan bağlandığı, 18 π elektron sistemine sahip, elektronca zengin aromatik düzlemsel 

makro halkalardır. π elektronlarının halka içindeki delokalizasyonu, bu moleküllerin ışık 

absorblama kapasitelerini arttırırken, moleküller arası güçlü π-π etkileşimlerinin sonucu olarak 

ortaya çıkan kümeleşme (agregasyon), özellikle elektron-enerji transferini içeren güneş 

hücreleri uygulamalarında büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. Molekülün gösterdiği 

agregasyon, ışık absorblanması sonucu sahip olunan enerjinin, ışımasız geçişler ile 

kaybedilmesine sebep olur. 2012 yılına kadar yapılan bilimsel çalışmalar, Pc’ lerin ışık 

absorblama kapasitesinin arttırılması üzerine olmuştur. Farklı substitüentlerin Pc halkasına 

bağlanması ile boya duyarlı güneş hücrelerinin verimleri %3' e yükseltilmiştir. 2014 yılında Pc 

halkasına, agregasyonu önleyen hacimli grupların bağlanması ile güneş hücrelerinin verimi 

%6,9' a çıkarılmıştır [7]. Öte yandan, Pc’ ler etkin ışık absorblama kapasitelerinden dolayı yığın 

hetero-eklemli güneş hücreleri için dikkat çekici moleküllerdir. Bugüne kadar birçok Pc türevi 

yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde kullanılmasına rağmen, bu çalışmalarda güneş 

hücrelerinin verimleri %2' nin üzerine çıkamamıştır. Bu durum Pc’ lerin güneş hücreleri 

uygulamalarını etkileyen en önemli parametrelerin, ışık absorblama kapasitesi ile agregasyon 

özelliği olduğunu ve bu iki parametrenin optimizasyonu ile Pc’ lerin güneş hücrelerindeki 

veriminin daha da yükseltilebileceğini göstermektedir. Pc’ lerin güneş hücrelerinin 

uygulamalarını kısıtlayan en önemli parametre, bu moleküllerin güçlü π-π etkileşimlerinden 

dolayı agregasyon yapmalarıdır. Öte yandan, güneş spektrumunun %49’ luk bölümünün yakın 
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infrared bölgede yer almasından dolayı, kullanılan fotosensörlerin görünür bölge ile beraber 

yakın kızıl ötesi bölgede ışık absorblama kapasitelerinin artırılmasının, güneş hücrelerinin 

verimi açısından hayati öneme sahip olduğu aşikârdır. Pc’ lerin ışık absorblama kapasiteleri, 

makro halkaya elektron verici grupların bağlanması, konjugasyonun artırılması veya bağlanan 

gruplar ile yük transferinin sağlanması ile arttırılabilir.  

Tez kapsamında, literatürde mevcut ftalosiyaninlerden daha fazla ışık absorblama 

kapasitesine sahip, agregasyon göstermeyen Pc türevlerinin sentezi gerçekleştirildi ve bu yeni 

Pc türevleri ile hazırlanan güneş hücrelerinin hem boya duyarlı güneş hücrelerinde hem de 

yığın hetero-eklemli güneş hücrelerindeki performansları araştırıldı. Bu amaçla, boya duyarlı 

güneş hücresi uygulamaları, periferal konumda hacimli aromatik tiyol ve karboksil grubu içeren 

Pc türevleri ile gerçekleştirildi. Aromatik tiyol gruplarının, güçlü elektron verici karakterleri 

nedeniyle Pc’ lerin ışık absorblama kapasitesini arttırdığı, hacimli yapılarından dolayı ise 

agregasyonu azalttığı belirlendi. Ayrıca simetrik aromatik tiyol grupları içeren Pc türevleri de 

sentezlenerek, yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde kullanıldı. Böylece Pc’ lerin temel 

sorunu olan agregasyonun azaltılması ve ışık absorblama kapasitesinin arttırılması ile Pc türevli 

güneş hücreleri kategarosinde, literatür açısından rekabet edilebilir verimlerde boya duyarlı 

güneş hücreleri ve yığın hetero-eklemli güneş hücreleri hazırlandı. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Alternatif Enerji Kaynakları 

 

Yenilenebilir enerji kavramı, sürekli olarak kaynağı yenilenebilen ve tükenmeyen enerji 

olarak tanımlanır. Günümüzde, dünya genelinde harcanan elektrik enerjisinin %82' si fosil ve 

nükleer enerji kaynaklarından; diğer %18’ i ise yenilenebilir kaynaklardan (güneş, hidrolik, 

rüzgâr, jeotermal) elde edilmektedir [8]. Elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanırken genellikle 

kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil kaynaklı yakıtlar kullanılmaktadır. Karbondioksit (CO2), 

kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) salınımları, fosil yakıtların kullanımının fazla olması 

sonucu kritik değerlere ulaşmıştır [9]. Yeni teknolojik faaliyetler, enerji tüketiminin artmasına 

ve fosil yakıt rezervlerinin her geçen gün azalmasına sebep olmaktadır. Tüm bunların 

sonucunda da çevre kirliliği artmakta ve doğal denge bozulmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 

araştırmacılar yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki çalışmalara yönelmiştir. Jeotermal, 

güneş, rüzgâr, biyokütle ve hidrojen gibi kaynakların, elektrik enerjisi üretimine ve diğer 

alanlara uygulanabilmesi için araştırmalar sürdürülmektedir [10]. Kullanımının kolay olması ve 

temiz bir enerji olması sebebiyle, her geçen yıl elektrik enerjisinin, enerji tüketimi içerisindeki 

payı artmaktadır. Ancak elektrik enerjisinin en büyük dezavantajı, üretildiği an tüketilmesi 

gerekliliği ve depolanamamasıdır. Bu nedenle elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilecek olan 

alternatif enerji kaynakları, ihtiyacı karşılayabilecek durumda ise değerlendirilmelidir [11]. 

Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan küresel ısınma ve hava kirliliği sorununun azaltılabilmesi, 

kullanımda olan enerji kaynaklarından daha az sera gazı yayan ve daha az kirleten enerji 

kaynakları teknolojilerinin kullanılmasının artması ile sağlanır [12]. Olumsuz çevresel etkileri 

sebebi ile enerji üretiminde fosil yakıtların yerine; yenilenebilir kaynakların (rüzgâr, güneş, 

biyokütle gibi) kullanımı zorunlu hale gelmektedir [13]. 

Tüm bu nedenlerden dolayı elektrik enerjisi elde edilmesini sağlayan güneş hücreleri 

gün geçtikçe hayatımızda yer almakta ve bu alanda çalışan araştırmacılar, güneş hücrelerinin 

verimlerini giderek artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir.  

 

2.2. Güneş Enerjisi 
 

Güneşten gelen ve dünya atmosferi dışında şiddeti sabit (1370 W/m2) olan, özellikle 

elektrik üretimi ve ısınma amacıyla kullanılan, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz 

konumu sebebiyle güneş enerjisini kullanma imkânı açısından oldukça şanslı durumdadır. 

Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi; Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü’ nün verileri ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından yapılan çalışmaya göre, 2640 
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saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1311 kWh/m² yıl (günlük 

toplam 3,6 kWh/m²) düzeyindedir [13]. Güneş enerjisi günümüzde elektrik enerjisi üretiminde, 

ısınmada, tarım teknolojilerinde, sanayide, ulaşım sektöründe, otomasyonda, iletişim ve 

sinyalizasyon araçlarında kullanılmaktadır.  

Güneşin çapı 1,4 milyon km olup, dünyanın çapının 110 katıdır. Dünya’ dan 1,5x1011 m 

uzaklıkta ve oldukça yüksek sıcaklıkta bir yıldızdır. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 K olup iç 

kısmındaki sıcaklığın 8 x 106 K ile 4 x 107 K arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Güneş doğal 

ve tükenmeyen bir füzyon reaktörüdür. Güneşin enerji kaynağını dört hidrojen atomunun bir 

helyum atomuna dönüşmesi sırasında gerçekleşen reaksiyon karşılar. Dört hidrojen atomu 

4,032 akb birim, bir Helyum atomu 4.003 akb birim ağırlıktadır. Bu olay sonucunda 0.029 akb 

kütle (E=mc2) bağıntısı sonucu enerjiye dönüşmektedir. Yani güneşte her saniyede 564 milyon 

ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşmekte ve kaybolan 4 milyon ton kütle enerjiye 

dönüşerek ışınım şeklinde uzaya yayılmaktadır. Bu enerji miktarı 3.86 x 1026 J’ dür. Toplam 

enerji rezervi 1.785 x 1047 J olan güneş daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden dünya 

için sonsuz olarak kabul edilebilecek bir enerji kaynağıdır. “Dünyanın çapına eşit bir dairesel 

alan üzerine çarpan güneş gücü, 178 trilyon kW düzeyindedir”. Güneş enerjisi uzaya ve 

gezegenlere elektromanyetik ışınım (radyasyon) biçiminde yayılır. Güneş’ ten Dünya’ ya gelen 

enerji, Dünya’ da bir yılda kullanılan toplam enerjinin yaklaşık 20 bin katıdır [11].  Teorik olarak 

Dünya’ da kullanılabilir güneş enerjisi miktarı ise 120000 TW düzeyindedir [14]. Bu da yaklaşık 

76 milyar ton eşdeğer petrole (TEP) eşdeğer enerjidir. Şu anda güneşten yıllık enerji üretiminin 

3942 MWh (339 TEP) olduğunu referans alırsak, milyonda 4,6’ ya karşılık gelen kullanım 

oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynağı 

olmasının yanı sıra; günümüzün en önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliği yaratan 

atıklarının olmamasından, temiz ve bol bulunan bir kaynak olması gibi önemli üstünlükleri 

sebebiyle son zamanlarda üzerinde yoğun çalışmaların yapıldığı bir alandır.  

 

2.3. Güneş Hücreleri  

 

Yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren cihazlara güneş 

hücresi adı verilir ve bu hücreler fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar. Yapının aktif tabakası 

n-tipi ve p-tipi yarıiletken materyallerden oluşmaktadır. Aktif tabaka fotonlarla uyarıldığında 

elektron ve boşluk (pozitif yük) çiftleri oluşmaktadır. Bu elektron ve boşluk çiftlerinin 

birbirinden ayrılarak elektrotlar (ön ve arka kontak) üzerinden devreyi tamamlamasıyla 

elektrik akımı elde edilmiş olur.  
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Günümüzde ticari güneş hücreleri silisyumdan yapılmaktadır. Ancak bu hücrelerin 

yüksek maliyetlerinden dolayı kullanımları sınırlanmaktadır. Bu sebeple inorganik güneş 

hücrelerine alternatif olarak organik güneş hücreleri ortaya çıkmıştır. 

Güneş ışığının doğrudan elektrik enerjisine dönüşümü geçmişten bu yana olağanüstü bir 

ilgiyle karşılanmıştır. 1839 yılında Fransız fizikçi Alexandre Edmond Becquerel tarafından 

keşfedilmiştir. Becquerel’in araştırması, metal halojenür tuzu içeren çözelti içerisine iki platin 

(Pt) elektrodun daldırılarak akım üretilmesi esasına dayanan fotografinin keşfi ile ivme 

kazanmıştır. 1873 yılında Willoughby Smith, selenyumdaki (Se) fotovoltaik etkiyi keşfetmiştir. 

Bundan üç yıl sonra William G. Adams, Se ve Pt arasındaki bir bağlantı ile fotovoltaik etkinin 

gerçekleşebileceğini bulmuştur. Bu iki önemli keşif 1877 yılında Se içeren güneş hücrelerinin 

yapımının temelini atmıştır. Yapılan bu ilk güneş hücresinin veriminin yaklaşık olarak %1 

civarında olduğu tespit edilmiştir. 

Bunların paralelinde Vogel, 1883 yılında boya ilave edilerek gümüş halojenür 

çözeltilerinin daha duyarlı olabileceğini ve foto duyarlılıklarının daha uzun dalga boylarına 

kayabileceğini bulmuştur. İlk olarak, kırmızı ışık ve orta bölge spektrumuna duyarsız ve bunun 

neticesinde 460 nm’den daha uzun dalga boylarındaki ışık absorbsiyonu ihmal edilebilen gümüş 

halojenür (band boşluğu 2,7-3,2 eV) çözeltisi kullanılmıştır. Moser tarafından 1887 yılında 

gerçekleştirilen başka bir araştırmada ise foto elektrokimyasal hücrelerde gümüş halojenür 

üzerine eritrosin boyası uygulanmıştır. Ancak 1904 yılında Albert Einstein, fotovoltaik etki 

alanında en kapsamlı teorik çalışmayı yapmıştır. Bu teorik çalışma ile 1921 yılında Nobel 

ödülünü almıştır. Einstein’in teorik çalışması, 1916 yılında Robert Milikan tarafından 

denenmiştir. 1918’ de Polonyalı kimyager Jan Czochralski, güneş hücresi üretiminde kullanılan 

monokristalin silikon üretimini keşfetmiştir (ilk monokristalin silikon güneş hücresi 1941’ de 

yapılmıştır). 1932’ de Cd-Se kullanıldığında da fotovoltaik etkinin gözlendiği açıklanmıştır. Cd-

Se, günümüzde güneş hücresi üretiminde en önemli materyallerden biridir. 

İlk germanyum güneş hücresi ise 1951 yılında yapılmıştır. Bu hücreler, 1958’ lere kadar 

uzay araçlarında güç kaynağı olarak uygulama alanı bulmuşlardır. Chapin, Fuller ve Pearson 

tarafından 1954 yılında ilk silikon fotovoltaik hücre yapılmış ve bu hücrelerde %6 verim elde 

edilmiştir [15]. 1960’ ların başında, uzay uygulamalarında kullanılan güneş hücrelerinin 

tasarımı optimize edilmiştir. 1970’ lerin başına kadar güneş hücrelerinin temel uygulama alanı 

uzay teknolojileri alanında olmuştur. 

1970’ li yılların başında, ışığın enerjiye dönüşümündeki verimin silikon hücrelerinin 

geliştirilmesi ve ticari amaçla kullanılmasının artması ile güneş hücreleri kullanımında yeni bir 

dönem başlamış ve bu tür uygulamalar önem kazanmıştır. Bu sayede üretim hacmi artmış ve 

güneş hücresi fiyatları da önemli oranda düşmüştür. Fotovoltaik hücrelere ilgiyi artıran diğer 

bir önemli etken de 1970’ li yılların başında yaşanan petrol krizidir. Yaşanan bu gelişmeler tüm 
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dünyada yeni malzemelerle üretilen teknolojiye olan ilgiyi artırmıştır. Fotovoltaik hücrelerin 

verimleri 1980’ lerden sonra çift eklemli GaAs katkılı güneş hücrelerinde %22, üç eklemli 

tandem güneş hücrelerinde %24 ve 1985 yılında silikon güneş hücrelerinde %20’ lere 

ulaşmıştır [16]. 2016 yılında dört bağlantılı GaInP/ GaAs// GaInAsP/ GaInAs güneş pili ile % 

46,1' lik yeni bir laboratuvar rekoru verimi elde edilmiştir [17]. 2017 yılında ise GaInP// Si ve 

GaInP// Si ile çift  bağlantılı güneş hücreleri için % 32,8' lik, GaInP/ GaAs//Si üç bağlantılı güneş 

hücreleri için ise % 35,9' luk bir rekor verim elde edilmiştir [18]. 

İlk organik güneş hücresi %1 verimle 1986 yılında üretilmiş [19] ve daha sonra 1995 

yılında %2,9 [20], 2000 yılında %3,51 [21], 2005 yılında %3,8 [22], 2010 yılında %7,4 [23] ve 

2014 yılında %13 [24] gibi giderek artan verimler elde edilmiştir. Organik materyaller esnek 

olmaları kadar ucuz işlenme yöntemleri nedeniyle de hücre uygulamalarında 

kullanılmaktadırlar. Organik materyallerin bu ilgi çekici özellikleri güneş hücrelerine yeni bir 

yaklaşım getirmiştir.  

 

2.3.1. Güneş Hücrelerinin Sınıflandırılması  

 

Güneş hücreleri; kullanılan malzemenin türü, uygulama alanları, optik karekteristikleri, 

teknolojik gelişim aşamaları gibi birçok başlık altında sınıflandırılabilir. Güneş hücreleri 

teknolojik gelişimine göre; 

-Birinci Nesil (Tek kristal silisyum, çok kristalli silisyum) güneş hücreleri, 

-İkinci Nesil (İnce filmler: Amorf silisyum, kadmiyum tellür, bakır indiyum galyum 

selenit, galyum arsenik) güneş hücreleri, 

-Üçüncü Nesil (Perovskit güneş hücreleri, çok bağlantılı güneş hücreleri, organik güneş 

hücreleri) güneş hücreleri, olmak üzere üç başlık altında incelenir. 

 

2.3.1.1. Birinci nesil güneş hücreleri  

 

Tek kristal silisyum (mono-Si) güneş hücreleri diğer birçok hücre tipinden daha 

verimli ve daha pahalıdır. Mono-Si son derece saf silisyum içeren bir yarıiletken olarak 

hazırlanabilir. Fosfor veya bor gibi elementlerin eklenmesiyle n-tipi veya p-tipi silisyum elde 

edilir [25]. 2015 yılında epitaksiyal silisyum adı verilen hetero n-tipi tek kristal silisyum tabaka 

üzerine epitaksiyel olarak yetiştirilen güneş hücrelerinde % 22,5 verim elde edilmiştir [26]. 

Çok kristalli silisyum veya Polikristal silisyum (çoklu c-Si) büyük ölçüde erimiş 

silisyum blokları dikkatlice soğutulur ve katılaşır. Çoklu c-Si hücreleri, fotovoltaiklerde 

kullanılan en yaygın tiptir ve monokristal silisyumdan yapılanlara göre daha ucuzdur, ancak 

verimi daha düşüktür. Erimiş silisyumdan düz ince filmlerin çekilmesiyle, bir tür polikristalin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monocrystalline_silicon
https://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsic_semiconductor
https://en.wikipedia.org/wiki/Heterojunction
https://en.wikipedia.org/wiki/Polycrystalline_silicon
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silisyum olan ve kurdele silisyum adı verilen hücreler elde edilir. Bu hücrelerin verimi çoklu c-Si 

hücrelerine kıyasla daha düşüktür. 

Tek kristal ve çok kristalli hücrelerin başlangıç maddesi aynıdır. Eriyik durumdaki 

silisyum kalıplara dökülür ve soğumaya bırakılırsa çok kristalli silisyum hücreleri elde edilir. Bu 

döküm tekniği ile elde edilen malzemelerle üretilen güneş hücrelerinin maliyetleri ve verimleri 

düşüktür. Maliyetlerinin düşük olması sebebiyle uzun yıllardır dikkat çeken ve fotovoltaik 

verimlilikleri geliştirilmeye çalışılan hücrelerdir.  

 

2.3.1.2. İkinci nesil güneş hücreleri  

 

Amorf silisyum (a-Si); kristal silisyumda (c-Si) silisyum atomu, dört komşu silisyum 

atomu ile tetrahedral olarak koordine edilmiş bir yapıdadır.  c-Si hücrelerde bu tetrahedral yapı 

geniş bir aralıkta devam eder, böylece iyi düzenlenmiş bir kristal kafes oluşturur. a-Si’ da bu 

uzun menzil sırası mevcut değildir. Aksine, atomlar sürekli rastgele bir ağ oluşturur. a-Si, c-Si 

hücrelere kıyasla daha düşük güneş hücresi performansı göstersede, uygulamalarda çok daha 

esnektir. Amorf silisyum fotovoltaiklerin düşük verimliliğinin kaynağı büyük 

ölçüde malzemenin düşük boşluk (hol) hareketliliğine bağlıdır [27]. 

Kadmiyum tellür (CdTe) şimdiye kadar maliyet/watt cinsinden kristal silikona rakip 

olan tek ince film malzemesidir. Ancak kadmiyum oldukça zehirlidir ve tellür kaynakları 

sınırlıdır. Kadmiyum hücre dışına çıkması halinde toksik etkiye sahip olacaktır.  Bir metrekare 

CdTe daha kararlı ve daha az çözünür bir biçimde olan NiCd bataryası ile yaklaşık olarak aynı 

miktarda Cd içerir [28]. 

Bakır indiyum galyum selenit (CIGS) ticari olarak önemli tüm ince film malzemeleri 

arasında en yüksek verimliliğe (~% 20) sahiptir. İnce filmli bir güneş hücresi olan CIGS 

doğrudan geçişli band aralığına sahip bir malzemedir. Cam veya plastik üzerine ince bir bakır, 

indiyum, galyum ve selenit tabakası biriktirilerek , akımları toplamak için ön ve arkadaki 

elektrotlarla birlikte üretilir. Malzemenin yüksek bir absorblama katsayısına sahip olması ve 

güneş ışığını güçlü bir şekilde absorblaması nedeniyle diğer yarı iletken malzemelere göre çok 

daha ince bir film gerektirir [29]. 

Galyum arsenik (GaAs) tek kristalli ince film güneş hücreleri çok pahalı olsa da, % 

28.8' lik  verimi ile dünyadaki tek bir birleşik güneş hücresi rekorunu elinde tutmaktadır. GaAs 

güneş hücreleri uzay araçları üzerindeki güneş panellerinde çok bileşenli fotovoltaik 

hücrelerden daha yaygın olarak kullanılır [30]. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_silicon
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahedron
https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_mobility
https://en.wikipedia.org/wiki/Tellurium
https://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium
https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel-cadmium_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_indium_gallium_selenide
https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_indium_gallium_selenide
https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_indium_gallium_selenide
https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_coefficient
https://en.wikipedia.org/wiki/Gallium_arsenide
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-junction_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_panels_on_spacecraft
https://en.wikipedia.org/wiki/Multijunction_photovoltaic_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Multijunction_photovoltaic_cell
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2.3.1.3. Üçüncü nesil güneş hücreleri  

 

Çok bağlantılı güneş hücresi her biri esas olarak metalorganik buhar fazlı epitaksi 

kullanarak, diğerinin üzerine büyütülen bir güneş hücresi olan çok ince filmlerden oluşur. Çoklu 

bağlantı hücreleri özel olarak uydular ve uzay araştırmaları gibi uygulamalar için 

geliştirilmiştir. 2016 yılında dört bağlantılı GaInP/ GaAs// GaInAsP/ GaInAs güneş pili ile % 

46,1' lik yeni bir laboratuvar rekoru verimi elde edilmiştir [17]. 

Perovskit güneş hücreleri gelecek vaad eden bir güneş hücresi olup metilamonyum 

kurşun halojenür perovskitlerinden yapılan organik-inorganik hibrit bir güneş hücresine 

dayanmaktadır. En yaygın olarak kalay veya kurşun halojenür bazlı bir malzeme içerir. Hücre 

yapısı, bir metal geri kontağı (Al, Au veya Ag' den yapılabilir), bir boşluk yük taşıyıcı (spiro-

MeOTAD, P3HT, PTAA, CuSCN, CuI veya NiO) ve absorbe edici katmanı (CH3NH3PbX3, X=I, Br 

yada Cl), bir elektron aktarım katmanı (TiO2, ZnO, Al2O3 veya SnO2), arka temas tabakası (Au, Ag, 

MoOx/Al ve C-Paste) ve bir üst temas tabakası, flor katkılı kalay oksit (FTO) veya indiyum kalay 

oksit (ITO) içerir [31]. 2009 yılında % 5' in altında bir verimliliğe sahipken, 2014 yılında % 20' 

nin üzerinde bir verimliliğe hızla artmış ve gelişen bir konu haline gelmiştir [32, 33].  

Organik güneş hücreleri aktif tabakası donör ve akseptör özellikte organik yarıiletken 

materyalden oluşan güneş hücresi çeşididir. İnorganik güneş hücrelerine alternatif olarak 

ortaya çıkmışlardır. Günümüzde ticari olarak kullanılan güneş hücrelerinin çoğu silisyumdan 

yapılmaktadır. Ancak yüksek maliyetlerinden dolayı silisyum güneş hücrelerinin kullanımı 

sınırlanmaktadır. Yığın hetero-eklemli ve boya duyarlı güneş hücreleri (DSSC) organik güneş 

hücreleri sınıfında yer almaktadır. Boya duyarlı güneş hücresinin farkı yapısında sıvı elektrolit 

içermesidir. Aşağıda yığın hetero-eklemli ve DSSC güneş hücrelerinin yapısı daha detaylı bir 

şekilde açıklanmıştır. 

 

2.3.2. Yığın Hetero-eklemli Güneş Hücreleri  

 

Yığın hetero-eklemli güneş hücreleri, hafif olmaları, esnek yapıları, ucuz maliyetlerinden 

dolayı son yıllarda akademik ve sanayi kuruluşları tarafından üzerinde en fazla araştırma 

yapılan güneş hücrelerindendir. Bu tür hücreler kullanılan organik materyale göre polimerler ve 

küçük organik moleküller olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Birçok polimer türevinin arasında 

poli(3-hekziltiyofen) (P3HT) türevi en yaygın olarak kullanılan donör molekülü iken, fulleren 

(C60) ve fenil-C61-bütirik asit metil ester (PCBM) türevleri ise en çok kullanılan akseptör 

gruplardır (Şekil 2.1). P3HT çok yaygın kullanılmasına rağmen sınırlı dalga boyu emilimi gibi 

bazı dezavantajlara sahiptir [34].  

https://en.wikipedia.org/wiki/Metalorganic_vapour_phase_epitaxy
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Şekil 2.1. PCBM ve P3HT bileşiklerinin yapıları 

 

Küçük moleküller hem vakum altında süblimleşme hem de çözelti yöntemi ile 

hazırlanması açısından polimerlere göre büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca küçük 

moleküllerin, kolay sentezi ve karakterizasyonu ile sentezlerinin tekrarlanabilirliği açısından 

polimerlere göre üstün avantajları bulunmaktadır. Küçük moleküllü hetero-eklemli güneş 

hücrelerinin güç dönüştürme verimleri, konjuge polimerlerden oluşan hücrelerin verimlerine 

yaklaşmakta ve güç dönüştürme verimleri %7’ yi geçebilmektedir [6, 35-37].  

Ftalosiyaninler organik güneş hücrelerinde aktif tabaka olarak kullanılmak üzere tercih 

edilen moleküllerdendir. Organik güneş hücrelerinde farklı gruplar içeren birçok ftalosyanin 

türevi kullanılmıştır. Ftalosiyanin halkasına periferal veya aksiyal konuma uygun 

substitüentlerin bağlanması, moleküllerin sadece elektronik özelliklerini değiştirmekle kalmaz 

aynı zamanda çözünürlüklerini de arttırır [38-45]. İletken polimerler kullanılarak bugüne kadar 

elde edilen enerji dönüşüm verimleri, inorganik malzemelere kıyasla çok düşüktür. 2009 yılında 

verimi %1,6 [46], 2013 yılında verimi %3 [47, 48] ve 2014 yılında ise verimi %7,23 olan yığın 

hetero-eklemli güneş hücreleri geliştirilmiştir [6].  

Yığın hetero-eklemli güneş hücresinin aktif tabakası iki farklı organik materyalden 

oluşmaktadır. Aktif bölgesi bir elektron verici (donör) ve bir elektron alıcısı (akseptör) olmak 

üzere iki malzeme içerir [49].  Bu iki organik materyal üst üste kaplanabildiği gibi (iki katmanlı), 

ikisinin karışımını belli oranlarda içeren yığın (bulk) şeklinde de olabilmektedir. ITO kaplı 

substrat ile aktif tabaka arasında boşluk-taşıyıcı katman olarak bir anodik arayüzey tabakası 

(IFL) da bulunmaktadır (Şekil 2.2). Bu anodik arayüzey tabakası için geleneksel ve en sık 

kullanılanı poli(3,4-etilendioksitiyofen): polistiren sülfonat (PEDOT:PSS)’ tır [50, 51]. 
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Şekil 2.2. İki katmanlı ve yığın hetero-eklemli güneş hücresi yapıları 

 

Yığın hetero-eklemli güneş hücreleri, donör ve akseptör özelliklere sahip iki molekülün 

fiziksel olarak karıştırılması ile elde edilen aktif tabakanın iki elektrot arasına, üstüste 

kaplanması veya belli oranlarda karıştırılması (yığın) ile elde edilir [52]. İnorganik güneş 

hücrelerinden farklı olarak, güneş ışığının aktif tabaka tarafından absorblanması sonucu eksiton 

denilen elektron-boşluk çifti oluşur. Bu eksitonun bağlanma enerjisi 0,5 eV olup, oluşan 

eksitonun ayrılması için gereken enerji, oda koşullarındaki termal enerjiden yüksek olmasından 

dolayı eksiton oda sıcaklığında artı ve eksi yüklere ayrışamaz. Dolayısıyla eksitonun kendini 

oluşturan yüklere ayrışması için, eksitonun donör-akseptör ara yüzeyine kadar sürüklenmesi 

gerekmektedir. Eksitonun difüzyon uzunluğu 5–10 nm arasındadır. Dolayısıyla eksitonun 

oluştuğu yer, donör-akseptör ara yüzeyinden maksimum 5-10 nm uzakta olmalıdır. Daha uzun 

mesafelerde eksitonda yük ayrımı gerçekleşmeyecek ve eksiton enerjisini, floresans gibi ışımalı 

geçişler veya ışımasız geçişler yaparak kaybedecektir. Bu yüzden aktif tabakanın kalınlığının 

çok az olması gerekmektedir, zira kalın aktif tabakada oluşan eksiton, donör-akseptör ara 

yüzeyine ulaşamadan enerjisini kaybeder. Elektronun donör-akseptör ara yüzeyinde, donör 

molekülünün en düşük boş moleküler orbitalinden (LUMO) akseptör molekülünün LUMO’suna 

transferi ile yük ayrımı gerçekleşir.  Etkili bir yük ayrımının gerçekleşmesi için donör 

molekülünün LUMO’su ile akseptör molekülünün LUMO’su arasındaki enerji farkı 0,3 eV 

olmalıdır.  Son basamakta ise elektron ve boşluk olarak ayrılan yük taşıyıcıları enerji seviyeleri 

uygun olan elektrotlara sürüklenerek güneş hücresinde bir potansiyel fark yaratılır.  

Şekil 2.3’ de yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinin şematik yapısı ve çalışma prensibi 

gösterilmektedir. Bu güneş hücrelerinin çalışma prensibinin temelinde çok önemli 4 basamak 

vardır. Bunlar; Eksitonun oluşması (1), Eksitonun yayılması (2),  Yük ayrışması (3), Yüklerin 

transferi ve toplanması (4) olarak sıralanır [52, 53]. 
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Şekil 2.3. Yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinin şematik yapısı ve hücrelerin çalışma prensibi. 

 

2.3.2.1. Pc türevi bileşiklerin yığın hetero-eklemli güneş hücrelerindeki performansları  
 

Ferrosen grup içeren Pc türevi bileşik (Şekil 2.4) yığın hetero-eklemli güneş hücresinde 

P3HT yerine elektron donörü olarak kullanılmıştır. ITO/PEDOT:PSS/Pc:PCBM/LiF/Al şeklinde 

tasarlanan yığın hetero-eklemli güneş hücresinde %5,98’ lik bir dönüşüm verimi elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 2.4. Ferrosen grup içeren Pc türevi bileşiğin molekül yapısı 

 

Bütoksi grupları non-periferal poziyonda moleküler agregasyonu engellemekte ve elde 

edilen sonuçlar, genellikle yığın hetero-eklemli güneş hücresinde donör olarak kullanılan 

P3HT’ye alternatif bir elektron donörü olarak kullanılabileceğini göstermiştir [54]. 

Periferal konumda substitüe grup içeren Pc türevi bileşik (Şekil 2.5) yığın hetero-eklemli 

güneş hücresinde donör olarak kullanılmıştır. ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM:Pc/LiF/Al şeklinde 

tasarlanan yığın hetero-eklemli güneş hücresinde %3,28’ lik bir dönüşüm verimi elde edilmiştir 

[55]. 
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Şekil 2.5. Periferal konumda substitüe grup içeren Pc türevi bileşiğin molekül yapısı 

 

Triizopropilsililetinil substitüe grupları içeren Pc türevi bileşik (Şekil 2.6) yığın hetero-

eklemli güneş hücresinde P3HT yerine elektron donörü olarak kullanılmıştır. 

ITO/PEDOT:PSS/Pc:PCBM/Al şeklinde tasarlanan yığın hetero-eklemli güneş hücresinde %0,6’ 

lık bir dönüşüm verimi elde edilmiştir [56]. 

 

 

Şekil 2.6. Triizopropilsililetinil substitüe grupları içeren Pc türevi bileşiğin molekül yapısı 
 

Eksenel pozisyonda dendritik oligo tiyofen (DOT) ligandı taşıyan RuPc türevi bileşik 

(Şekil 2.7) yığın hetero-eklemli güneş hücresinde P3HT yerine elektron donörü olarak 

kullanılmıştır. ITO/PEDOT:PSS/RuPc:PCBM/LiF/Al şeklinde tasarlanan yığın hetero-eklemli 

güneş hücresinde %1,6’ lık bir dönüşüm verimi elde edilmiştir. 
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Şekil 2.7. Eksenel pozisyonda dendritik oligo tiyofen (DOT) ligandı taşıyan RuPc türevi bileşiğin 
molekül yapısı 

 

Periferal konumda substitüe grup olarak hekzil içeren Pc türevi bileşik (Şekil 2.8) yığın 

hetero-eklemli güneş hücresinde donör olarak kullanılmıştır. 

ITO/PEDOT:PSS/P3HT:Pc:PCBM/LiF/Al şeklinde tasarlanan yığın hetero-eklemli güneş 

hücresinde %3’ lük bir dönüşüm verimi elde edilmiştir [57]. 

 

 

Şekil 2.8. Periferal konumda substitüe grup olarak hekzil içeren Pc türevi bileşiğin molekül 
yapısı 

 

Periferal konumda substitüe grup olarak pentil veya hekzil içeren Pc türevi bileşik (Şekil 

2.9) yığın hetero-eklemli güneş hücresinde P3HT yerine elektron donörü olarak kullanılmıştır. 

ITO/PEDOT:PSS/C5Pc:C6Pc:PCBM/Al şeklinde tasarlanan yığın hetero-eklemli güneş 

hücresinde %3,8’ lik bir dönüşüm verimi elde edilmiştir [58]. 
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Şekil 2.9. Periferal konumda substitüe grup olarak pentil veya hekzil içeren Pc türevi bileşiğin 
molekül yapısı 

 

2.3.3. Boya Duyarlı Güneş Hücreleri  

 

1960' ların sonlarında organik boyaların elektrokimyasal hücrelerde oksit 

elektrotlarında elektrik üretebileceği keşfedilmiştir [59]. Fotosentezdeki birincil süreçleri 

anlamak ve simüle etmek amacıyla ıspanaktan elde edilen klorofil incelenmiştir [60]. Bu 

deneylere dayanarak, boya duyarlı güneş hücresi (DSSC) prensibi ile elektrik enerjisi üretimi 

1972' de ortaya konmuş ve tartışılmıştır [61]. DSSC ilk olarak O’Regan ve Gratzel tarafından 

1991 yılında yapılmıştır [62]. 2003 yılında oldukça gözenekli TiO2 içeren moleküler DSSC’ leri % 

7-11 verimle geliştirilerek pratikte uygulanabilirliği mümkün hale getirilmiştir [63]. 2005 

yılında porfirin yapılı boya kullanılarak verimi %5,6 olan DSSC elde edilmiştir [64]. 2008 yılında 

sıvı redoks elektroliti kullanılarak verimi %8,2 olan DSSC elde edilmiştir [65].  

Şekil 2.10’ da DSSC’ nin çalışma prensibi gösterilmektedir [66]. DSSC’ nin çalışması 

nanokristal yapılı TiO2’ in yüzeyine adsorplanan boyaların ışık ile uyarılmasına bağlıdır. Işık ile 

uyarılan boyadaki bir elektron, uyarılmış enerji seviyesine geçerek temel halde bir boşluk 

bırakır ve elektron-boşluk çiftini meydana getirir (1). Uyarılmış hale geçen elektron TiO2’ in 

iletkenlik bandına geçer (2) ve oradan da metal elektroda ulaşır (3). Boya molekülünün 

elektronunu vermesi sonucu temel halde oluşan boşluğa elektrolitten bir elektron geçmesiyle 

boya rejenere olur (4) ve elektrolit yükseltgenir. Daha sonra devreyi dolaşarak gelen elektron 

elektroliti indirgeyerek devre tamamlanır (5) ve böylelikle elektrik akımı elde edilmiş olur [67-

69]. 
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Şekil 2.10. DSSC şematik yapısı ve hücrelerin çalışma prensibi 

 

DSSC esnek, renkli, hafif ve maliyetlerinin düşük olması gibi birçok avantaja sahiptirler. 

Boya duyarlı güneş hücrelerinin veriminin hesaplanmasında ve karakterizasyonunda aşağıda 

yer alan bazı kavramlar bulunmaktadır. Hücrelerin verimi genellikle η simgesi ile gösterilen % 

verim ile verilmektedir. Ancak, bu değer çoğu zaman gelen ışığın ne kadarının elektrik akımına 

dönüştüğünün ölçüsü olan gelen ışığın akıma dönüşen yüzdesi (IPCE) ile desteklenmesi 

gerekmektedir. DSSC için verimi etkileyen birçok parametre bulunmaktadır.  Bunlardan en 

önemlileri; kullanılan boyanın ışık absorblama kapasitesi, kullanılan boyanın en düşük boş 

moleküler orbital (LUMO) ve en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) enerji seviyesi, yarı 

iletken (TiO2 vb.) elektrodunun Fermi seviyesi ve elektrolitin (I¯/I3¯) redoks potansiyelidir [70]. 

Boya molekülleri karboksilik asit, fosfonik asit, sülfonik asit, salisilat, asetilasetonat 

türevleri gibi yan gruplarından birini kullanarak TiO2 yarıiletkeninin yüzeyine 

bağlanabilmektedir. Bunlardan en yaygını ve en verimli olanları karboksilik ve fosfonik 

asitlerdir. Boyanın uyarılmış halinden TiO2’ in iletkenlik bandına verimli elektron transferi 

boyanın LUMO’ su ile titanyumun 3d orbitallerinin iyi elektronik çift oluşturmasını 

gerektirmektedir. Etkili çiftleşme tipik olarak karboksil veya fosfonat gruplarıyla 

başarılabilmektedir. Çünkü karboksil ve fosfonat grupları TiO2 yüzeyine sıkı bir şekilde 

bağlanmaktadır [71]. Karboksil grupları Şekil 2.11’ de görüldüğü gibi iyonik etkileşim, kovalent 

bağ, hidrojen bağı veya şelat oluşturarak TiO2 yüzeyine bağlanabilmektedirler [72]. 

 

Şekil 2.11. Bağlayıcı grup olarak karboksilik asidin TiO2 yüzeyi ile farklı etkileşimleri 
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2.3.3.1. DSSC için boyar maddeler  
 

Genel olarak organik güneş hücrelerinde kullanılacak olan boyanın iletken özelliğe sahip 

olması gerekir. Şekil 2.12’ da Gratzel tarafından kullanılan rutenyum boyaları yer almaktadır 

[63]. 

 

Şekil 2.12. N3 ve Siyah Boya’nın molekül yapısı 

 

Rutenyuma farklı substitüentlerin bağlanması ile bileşiklerin fotofiziksel özellikleri 

değiştirilerek daha yüksek fotovoltaik verimler elde edilmiştir.  Şekil 2.13’ de gösterilen tiyofen 

grupları içeren rutenyum temelli bileşiğin güneş hücresindeki verimi %11,5’ tir [94]. 

 

 

Şekil 2.13. Tiyofen grupları içeren rutenyum temelli bileşik 

 

DSSC için rutenyum(II)bipiridil kompleksleri en verimli malzemelerdir. Ancak 

rutenyumun az bulunur ve toksik etkiye sahip olmasından dolayı metalsiz veya pahalı olmayan 

metaller (Cu, Zn vb.) içeren boyalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Porfirinler, ftalosiyaninler ve perilenler gibi büyük π-aromatik moleküller yüksek 

verimli DSSC için potansiyel teşkil etmektedirler (Şekil 2.14).  
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Şekil 2.14. (a) Porfirin, (b) ftalosiyanin ve (c) perilenin molekül yapıları 

 

Porfirinlerin güçlü Soret ve Q bandındaki makul absorbsiyonlarından dolayı DSSC 

kullanımlarına olan ilgi son yıllarda artmıştır. Buna ek olarak, porfirinlerin LUMO enerji 

seviyeleri etkili elektron injeksiyonu için genellikle TiO2’nin iletkenlik bandının üzerinde uygun 

konumdayken, HOMO enerji seviyeleri boya rejenerasyonu için elektrolit çiftinin redoks 

potansiyelinin altındadır. Fotofiziksel ölçümler çinko porfirin boyalarından TiO2 bandına 

elektron injeksiyon kinetiği rutenyum boyaları için elde edilenlerle benzerlik göstermektedir 

[73]. Yüzlerce porfirin boyası sentezlenerek DSSC için başarılı bir şekilde kullanılmıştır [74-81].  

Porfirin boyalarının güneş hücresi verimini etkileyen faktörler; boyaların elektronik 

yapısı [82, 83], boyaların bağlayıcı grubu [72, 84], boya ve TiO2 arasındaki köprü (bridging) 

mesafesi [85], merkez metalinin cinsi [86] olmak üzere dört grupta toplanabilir. 

Porfirinlerin yarıiletkenlere bağlanması yüzeyde adsorblanan boya konsantrasyonunu 

ve buna bağlı olarak hücrenin enerji dönüşüm verimini arttırmaktadır. NiO, ZnO ve TiO2 gibi 

geniş-band aralıklı yarıiletkenlerin ışık duyarlılığı için farklı porfirin türevleri kullanılmaktadır. 

En yaygın kullanılan türevlerden bir tanesi mezo-benzoik asit substitüenti içeren çinko 

porfirindir [Tetrakis(4-karboksifenil) porfirin] (M-TCPP) (Şekil 2.15). Bu molekülün güneş 

hücresindeki verimi %3,5’ tir [87]. 

 

 

Şekil 2.15. Tetrakis(4-karboksifenil) porfirinin yapısı (TCPP) 



Tuncay İnce, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

18 
 

Porfirinlerin yakın infrared bölgede düşük absorbsiyon kapasitaleri bu malzemelerin 

DSCC güneş hücrelerinde yüksek verim vermesini engelleyen en önemli etkendir.  Ancak mezo 

ve beta pozisyonlarına farklı grupların bağlanması ve merkezlerine metal eklenmesiyle 

porfirinlerin absorbsiyon bandları kırmızıya doğru genişlemekte ve yeşil bölgedeki zayıf 

absorbsiyon bandının şiddeti artmaktadır. Burada önemli olan π-konjuge sisteminin uzatılması 

ve porfirinin simetrisinin bozulmasıdır. Porfirinin mezo ve beta pozisyonlarına (Şekil 2.16) 

uygun grupların eklenmesiyle porfirinlere dayalı güneş hücrelerinin performansı artmaktadır. 

Şekil 2.16’ de mezo pozisyonunda farklı fenil grupları içeren porfirin türevleri 

gösterilmiştir. Bu türevlerin tümünde bağlayıcı grup olarak malonik asit kullanılmıştır. Malonik 

asit β-pozisyonuna olefin zinciri ile bağlanmıştır [88]. 

 

 

Şekil 2.16. Mezo pozisyonunda farklı fenil grupları içeren porfirin türevleri 

 
Tablo 2.1. Şekil 2.14’ de gösterilen porfirin türevlerinin boya 

duyarlı güneş hücrelerindeki performansları 

Boya Voc, mV Jsc, mA/cm2 FF Ƞ, % 

1 638 12.1 0.66 5.1 
2 680 14.0 0.74 7.1 
3 642 14.8 0.63 5.8 
4 701 13.4 0.68 6.4 
5 649 13.4 0.61 5.3 
6 685 13.3 0.68 6.1 

 

Porfirinin π-sistemi ile porfirin halkasının β-pirolik pozisyonundaki elektron akseptör 

substitüenti içeren olefin arasında güçlü bir etkileşim vardır [89, 90]. Malonik asit yarıiletken 

yüzeyine güçlü bir şekilde bağlandığından boya ile olan etkileşim artmaktadı [88]. 

Farklı fenil grupları kullanılarak sentezlenen porfirin türevlerinin boya esaslı güneş 

hücresindeki performansları Tablo 2.1’ de verilmiştir. Hücre verimleri incelendiğinde % 7,1 ile 

en yüksek verimin 2 ile simgelenen yani mezo pozisyonlarında 4-metilfenil içeren türevden 

alındığı görülmektedir. Hücre verimleri %5’ in üstünde olmasına rağmen türevler arasında çok 

büyük farklar yoktur. Bu sonuçlar malonik asidin hücre performansı üzerinde önemli bir 
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etkisinin olduğu ancak mezo pozisyonlarına bağlı farklı fenil gruplarının hücre performansı 

üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir [88]. 

Porfirinlerin elektron verici ve alıcı gruplar ile uygun pozisyonlardaki modifikasyonu 

sonucu porfirin temelli güneş hücrelerinde rekor verimler elde edilmiştir [24]. Son yıllara kadar 

güneş hücrelerinde en yüksek verim rutenyum temelli boyalara ait olup, rutenyum boyalarının 

düşük absorbsiyon kapasiteleri ve toksik etkiye sahip olmasından dolayı alternatif organik 

boyalar üzerindeki araştırmalar devam etmiştir. Nitekim uygun molekül yapısı ile güçlü 

elektron verici ve elektron çekici grupların halkaya uygun elektron konfigürasyonunu 

sağlayacak şekilde bağlanmasıyla 2014 yılında porfirin türevleri ile %12 ve %13’ lük güneş 

hücresi verimi elde edilmiştir (Şekil 2.17). Bu sayede rutenyum temelli boyaların boya duyarlı 

güneş hücrelerinde sahip olduğu rekor kırılmıştır [24]. Porfirin türevleri ile oldukça yüksek 

fotovoltaik verim elde edilmesine rağmen porfirin türevlerinin en önemli dezavantajı yakın 

infrared bölgede yetersiz ışık absorblama kapasiteleri ve düşük molar absorbsiyon katsayısıdır. 

Bu bakımından doğal porfirinlerin sentetik tüevi olan Pc’ ler, yakın infrared bölgede özelliklede 

güneş ışığı akışının en fazla bulunduğu bölgede (600-700 nm) güçlü bsorbsiyonlarından dolayı 

porfirin temeli boyalar için güçlü bir alternatif olmaktadır. Bugüne kadar farklı substitüent 

içeren birçok asimetrik Pc DSSC lerde kullanılmış ve umut verici sonuçlar elde edilmiştir.  

 

 
Şekil 2.17. Porfirin türevi bileşikler 

 

Öte yandan, porfirin temelli güneş hücrelerinin uzun süre kararlılığının olmaması yani 

hücre ömrünün az olması ve nispeten yakın kırmızı bölgede yüksek absorbsiyon kapasitesine 

sahip olmaması, bu malzemelerden yapılan güneş hücrelerinin ticari olarak kullanılmasını 

engelleyen en önemli sebeplerden biridir. Bu durum bilimsel çalışmaları, porfirin boyalarına 

alternatif olarak kullanılabilecek, yüksek ışık absorblama kapasitesine sahip, aynı zamanda 

kimyasal ve ısısal dayanıma sahip ışık absorblayıcıların sentezine yönelmiştir. Porfirin türevleri 

ile bu alanda rekabet potansiyeline sahip ışık absorblayıcılar aynı molekül sınıfında olan 
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ftalosiyaninlerdir. Porfirinlerin sentetik anoloğu olan ftalosiyaninler, güneş spektrumundaki 

güçlü absorbsiyonlarıyla kimyasal ve termal karalılıklarından dolayı porfirinlere alternatif ve 

fotovoltaik uygulamalar için de dikkat çekici moleküllerdir.  

Bağlayıcı karakterler (karboksilik asit, sülfonik asit, vb.) Pc çekirdeğiyle elektronik 

etkileşimi ve uzunlukları DSSC’ nin fotoakım oluşumunu etkilemektedir. Elektron enjeksiyonu 

verimi için Pc’ lerin fonksiyonel gruplarının pozisyonu önemlidir. Tablo 2.2’ de farklı bağlayıcı 

grupların DSSC üzerindeki etkisini göstermektedir [69, 91-93]. 

 
Tablo 2.2. Bağlayıcı grupların boya duyarlı güneş hücresi verimine etkisi 

Boya  η (%) 

 

 0,08 

 

 0,77 

 

 1,00 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1,90 
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Tablo 2.2. (Devamı) Bağlayıcı grupların boya duyarlı güneş hücresi verimine 
etkisi 

Boya  η (%) 

 

 3,56 

 

 6,49 

 

2.4. Ftalosiyaninler 

 

Ftalosiyaninler oldukça önemli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir ve bu yüzden 

günümüzde bu bileşiklerin çok çeşitli uygulama alanlarında kullanımlarına yönelik oldukça fazla 

bilimsel araştırma yapılmaktadır.  

Substitüe olmamış metalsiz ftalosiyanin bileşiği ilk defa, 1907 yılında Braun ve 

Tcherniac tarafından o-siyanobenzamidin bileşiğinin, ftalimit ve asetik asitle sentezi sırasında 

raslantı sonucu mavi-yeşil renkli çözünmeyen bir yan ürün olarak elde edilmiştir [95]. Fakat 

elde edilen bu renkli bileşiğin yapısı aydınlatılamamıştır ve o zamanlar pek ilgi görmemiştir. 

Linstead ve arkadaşları yaptıkları araştırmalar sonucu 1933 yılında; elementel analiz, kütle 

spektroskopisi, oksidatif degradasyon tekniklerini kullanarak metalsiz ftalosiyanin bileşiğinin 

yapısını aydınlatmışlardır. Linstead yapısı aydınlatılan bu yeni bileşiğe Yunancada naphta (rock 

oil ≈ kaya yağı) olan ''phthal'' ön eki ile yine Yunancada mavi anlamına gelen “cyanine” 

kelimelerini birleştirerek ''phthalocyanine'' (ftalosiyanin) ismini vermiştir [96]. Linstead aynı 

zamanda yapmış olduğu çalışmalar sonucu çeşitli metalli ftalosiyanin komplekslerinin sentezini 

gerçekleştirmiş ve metalli ftalosiyaninlerin eldesi için sentez yöntemleri geliştirmiştir. Linstead’ 

ın yaptığı çalışmaların yanında Prof. Dr. J. Monteath Robertson ve arkadaşları X-ray difraksiyon 
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tekniklerini kullanarak yaptıkları çalışmalar sonucunda ftalosiyaninlerin dört adet simetrik 

iminoizoindol ünitesinden oluştuğunu ve molekülün merkezinde metalin çapına bağlı olarak 

çeşitli metallerin bulunabileceğini tespit etmişlerdir [97]. 

 
2.4.1. Ftalosiyaninlerin Yapısı ve Adlandırılması 

 
Ftalosiyanin azo köprüleriyle bağlanmış dört izoindolinden oluşan ve düzlemsel konjuge 

18-π elektrona sahip makrosiklik bir moleküldür (Şekil 2.18). Ftalosiyaninlerin Q-bandı (680 

nm) porfirinlerin Q-bandı (630 nm) ile kıyaslandığında kırmızıya (batokromik) kaymıştır. 

Bunun nedeni Pc makrosiklik halkasının periferal benzo grupları ile konjugasyonunun 

genişlemesinin bir sonucudur. Bu özelliklerinden dolayı ftalosiyaninler uzun zamandır mavi ve 

yeşil boyaların bileşenleri olarak kullanılmaktadır [98].  

 

 
Şekil 2.18. Substitüentsiz metalsiz(a) ve metalli (b) ftalosiyanin molekül yapıları 

 

Ftalosiyaninler halkanın dış kısmından periferal olarak veya metal merkeze aksiyal 

ligand bağlayarak substitüe edilebilir. Periferal olarak substitüent bağlanması daha kolay olup 

ftalik başlangıç maddelerinin fonksiyonlaştırılması ile [99-102] veya daha az yaygın olan 

önceden elde edilen ftalosiyanin moleküllerinin [103, 104] substitüent bağlama reaksiyonlarıyla 

başarılmaktadır.  

Ftalosiyaninler makrosiklik moleküller olup sahip oldukları π-elektron sistemi onlara 

eşsiz fotofiziksel, elektrokromik ve elektriksel iletkenlik özellikleri kazandırmaktadır [105-107]. 

Ftalosiyaninlerin son dönemlerdeki kullanımlarının çoğu makrosiklik yapının π-elektron 

sisteminin elektronik özellikleri üzerine odaklanmıştır. Bu özellikler kimyasal olarak periferal 

ve periferal olmayan substitüentlerin ve merkez metal atomunun değiştirilmesiyle 

ayarlanabilmektedir. 

Metalsiz ftalosiyaninler dihidrojen ftalosiyanin (H2Pc) veya ftalosiyanin (Pc), metalli 

ftalosiyaninler ise MPc olarak ifade edilirler (ZnPc, NiPc, CuPc vb.). Makrosiklik ftalosiyanin 

halkası için belirli bir numaralandırma sistemi kabul edilmiştir (Şekil 2.19). 
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Şekil 2.19. Ftalosiyanin yapısının numaralandırma sistemi 

 

Makrosiklik substitüsyon için dört benzen ünitesi üzerinde 16 uygun konum bulunur. 2, 

3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 numaralı karbon atomları çevresel “p” (peripheral) konumlar ve 1, 4, 8, 

11, 15, 18, 22, 25 numaralı karbon atomları çevresel olmayan “np” (non-peripheral) konumlar 

olarak adlandırılır [108, 109]. 

Ftalosiyaninler zengin π elektronları sayesinde UV-Vis spektrumda farklı absorpsiyon 

bantları verirler. Bu pikler 10-4, 10-5 M konsantrasyonlarda yapılan UV-Vis ölçümlerinde, Q 

bandları olarak adlandırılan π→π* geçişleri 600-700 nm aralığında görülmektedir. Bu band aynı 

zamanda metalli ve metalsiz ftalosiyaninleri ayırmak için kullanılan çok kuvvetli absorpsiyona 

sahip karakteristik bir banttır. Metalsiz ftalosiyaninler 600-700 nm aralığında iki eşit band 

verirken, metalli ftalosiyaninler tek bir band verirler ve π→π* geçişlerinin şiddeti metal iyonuna 

göre değişir (Şekil 2.20). Q bandından başka, 320-400 nm arasında da B-bandı (ya da Soret 

bandı) denilen absorpsiyon bandı π→π* geçişlerinden kaynaklanır, bileşiğin karakteristik 

şiddetli mavi (ya da mavimsi yeşil) renginin sonucudur. Genellikle metalli ftalosiyaninler 

kloroform içinde alınan spektrumlarında 670-720 nm aralığında şiddetli bir band, 640 nm 

civarında bir omuz ve 610 nm’de zayıf bir band gözlenir. En yüksek dolu molekül orbital 

(HOMO)’den en düşük dolu olmayan molekül orbitale (LUMO) π→π* geçişiyle 600-700 nm 

aralığında Q-bandı absorpsiyonu oluşur [110-112]. 
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Şekil 2.20. Metalli ve metalsiz ftalosiyaninlerin UV-vis absorpsiyon pikleri 
 

UV-vis spektrumları üzerinde çözücü konsantrasyonuna ve polaritesine bağlı olarak da 

farklılıklar meydana gelmektedir. Konsantrasyon yeterince düşük olduğunda (c˂10-5 M) sadece 

monomer yapı olmakta ve 680-710 nm civarında görülen absorbsiyon bandının şiddeti 

artmaktadır. Konsantrasyon artışı agregasyonu meydana getirdiğinden, dimer, trimer, vs. 

oluşumu sonucunda 600 nm civarındaki bandın şiddeti artmakta, diğeri azalmaktadır. Metanol 

gibi polar çözücüler kullanıldığında 680 nm civarındaki Q bandının şiddeti oldukça azalmakta 

630-640 nm civarındaki omuz şeklinde görülen band, agregasyon sonucu şiddetlenmektedir 

[113]. 

Schaffer tarafından geliştirilmiş Hückel hesapları kullanılarak tipik bir metalli 

ftalosiyaninin elektronik molekül yörünge yapısı haritalanmıştır. au simetrisindeki en yüksek 

dolu molekül yörüngesinden (HOMO) eg simetrisindeki en düşük dolu olmayan molekül 

yörüngesine (LUMO) π-π* geçişiyle Q-bandı absorpsiyonu oluşur. Düzlemsel metalli 

ftalosiyaninlerin D4h simetrisine göre daha düşük D2h simetrisiyle metalsiz ftalosiyaninin LUMO 

yörüngesi Qx ve Qy durumlarını oluşturur ve Q-bandı ikiye ayrılır. Tetrabütilamonyumhidroksit 

gibi kuvvetli bir baz kullanılarak metalsiz ftalosiyanin protonları uzaklastırılıp D4h simetrisinde 

Pc(2-) anyonu oluştuğunda Q bandının ikiye ayrılması yok olur. Metalli ftalosiyaninlerin Q-

bandının yeri de merkez metal iyonuna bağlı olarak biraz değişebilir [114, 115]. 

Q bandından başka, 300 nm civarında B-bandı (veya Soret bandı) denilen absorpsiyon 

bandları da ftalosiyaninler için karakteristiktir. Soret bandları π→π* geçişleri sebebiyle olur. Bu 

geçişler, çözücü cinsi, substitüentler, metal iyonu ve değerliğine göre farklılıklar gösterir (Şekil 
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2.21). Spektrumda görülen diğer pikler metal-ligand yük transferi (Metal-Ligand Charge 

Transfer= MLCT), ligand-metal yük transferi (LMCT) geçişlerinin veya dimerik komplekslerin π 

sistemleri arasındaki etkileşimlerden kaynaklanır [112]. 

 

 
Şekil 2.21. Ftalosiyaninlerin metal komplekslerinin enerji diyagramı gösterimi 

 

 

2.4.2. Ftalosiyanin Bileşiklerinin Elektrokimyasal ve Agregasyon Özellikleri 

 

Metalli ftalosiyaninlerin redoks özellikleri fotovoltaik hücreler, katalizörler ve yarı 

iletkenler gibi teknolojik uygulamalarda kullanılmalarından dolayı büyük önem taşımaktadır. 

Çözücü, merkezdeki metal iyonunun türü, agregasyon ve substitüentler gibi faktörler redoks 

özelliklerinde dikkate değer değişimlere neden olabilmektedirler. Ftalosiyanin bileşikleri 

genellikle tersinir olan indirgenme ve yükseltgenme kabiliyetine sahiptir. Bir ftalosiyanin birimi 

temel halde iki negatif yük taşır ve Pc(-2) şeklinde gösterilir. Pc(-2) anyonu, bir elektron 

transferinin gerçekleştiği birbirini takip eden art arda redoks adımları sonucunda toplam 2 

elektron kaybederek sırasıyla Pc(-1) ve Pc(0) türleri daha sonra toplamda 4 elektron kazanarak 

sırasıyla Pc(-3), Pc(-4), Pc(-5) ve Pc(-6) türlerini oluşturabilmektedir. Redoks aktif olmayan 

metale sahip veya metalsiz bir ftalosiyanin için HOMO ve LUMO enerji farkı arasında yakın bir 

ilişki söz konusu olup, birinci indirgenme ve birinci yükseltgenme potansiyelleri arasındaki 

potansiyel farkından hesaplanabilir. Genellikle ana grup ftalosiyaninlerinin HOMO-LUMO enerji 

farkı yaklaşık olarak 1.5 V büyüklüğündedir [116-132]. 

Agregasyon, aynı tip atomların veya moleküllerin bir sıvı içerisinde moleküller arası 

çekim kuvvetlerinden dolayı bir araya gelip kümelenmeleridir. Bu kümelere agregat adı verilir. 

Ftalosiyaninler sahip oldukları konjuge 18-π elektron sistemi nedeniyle önemli derecede dimer 

veya daha yüksek mertebelerde agregasyon eğilimi türü göstermektedir. Genel olarak Van der 

Waals kuvvetleri, çözücü etkileriyle eşdüzlemsel (co-planar) makrosiklik halkalar arasındaki 
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etkileşimler ve π-istiflenme etkileşimleri sonucu ftalosiyanin agregasyonunun meydana geldiği 

düşünülmektedir [133-139]. Çözelti içindeki agregatlar, absorpsiyon bandında, monomerik 

türlere kıyasla farklı değişiklikler gösterirler. 

Spektral kaymalar nedeniyle, farklı ortamlardaki boyaların çeşitli agregasyon modelleri 

önerilmiştir. Bu modeller, moleküler eksiton birleştirme teorisi (boya moleküllerinin geçiş 

momentlerinin birleştirilmesi) açısından; agregatların batokromik etkiye (UV spektrumunda 

kırmızıya kayma) sahip olduğu J‐bantları ve hipsokromik (UV spektrumunda maviye kayma) 

etkiye sahip olduğu H‐bantları olarak açıklanmıştır [140]. Batokromik kayma, bir molekülün 

absorpsiyon, yansıma, geçirgenlik veya emisyon spektrumundaki, spektral bant pozisyonunun 

daha uzun bir dalga boyuna (daha düşük frekans) değişmesidir [141, 142]. Bu durum, çevresel 

koşullardaki bir değişiklik nedeniyle ortaya çıkabilir. Örneğin; çözücü polaritesindeki bir 

değişiklik solvatokromizm ile sonuçlanacaktır. Solvatokromizm; bir kimyasal maddenin çözücü 

polaritesindeki değişikliğe bağlı olarak renk değiştirmesidir. Negatif solvatokromizm, 

hipsokromik kaymaya karşılık gelir ve pozitif solvatokromizm, batokromik kaymaya karşılık 

gelir. Solvatokromizmin işareti, temel enerji düzeyindeki molekül ile uyarılmış hal arasındaki 

boya molekülünün dipol momentindeki farktır [143]. 

Absorpsiyon spektrumunda J‐bantları gösteren agregatlara J agregatı ve H bantları 

gösteren agregatlara da H agregatı adı verilir. İki veya daha fazla ftalosiyanin halkası moleküler 

arası çekim kuvvetlerinden dolayı yüz yüze (H tipi) veya yan yana (J tipi) istiflenerek dimer ya 

da poligomer formlarının bir karışımı halinde bulunabilirler. J ve H tipi agregatlar üzerine 

yapılan kapsamlı çalışmalar, bu agregatların Şekil 2.22’ de gösterilği gibi merdiven benzeri (a), 

merdiven (b) veya tuğla (c) gibi bir düzenlemede olabileceğini göstermiştir [144, 145].  

 

 
(a) Merdiven benzeri 

 
(b) Merdiven 

 
 

(c) Tuğla 

Şekil 2.22. J ve H agregatlarının modelleri 
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2.4.3. Ftalosiyanin Bileşiklerinin Güneş Hücresi Performansları  

 

Boya duyarlı güneş hücreleri, iletken bir cam üzerine kaplanmış saydam ve 

nanogözenekli inorganik bir yarı iletken (TiO2, ZnO v.b.) ile bu yarı iletken üzerine adsorbe 

edilmiş fotosensör olarak kullanılacak organik boya ve elektrolitten oluşan, güneş enerjisini 

elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Bu hücrelerin çalışma prensibi üç ana basamakta 

gerçekleşmektedir: güneş ışığını absorblayan fotosensör, uyarılmış seviyeye geçer ve uyarılan 

elektron yarıiletkenin iletkenlik bandına enjekte edilir. Yarı iletkene enjekte edilen elektron, dış 

devre üzerinden karşıt elektroda transfer olarak devre tamamlanırken, elektron transferi 

sebebiyle yükseltgenen fotosensör elektrolitten elektron alarak eski haline geri döner [67, 68]. 

Şekil 2.23’ de gösterilen güneş hücresinin verimli bir şekilde çalışması başlıca üç bileşene 

bağlıdır. Bunlar, kullanılan fotosensör, yarıiletken ve elektrolittir [67]. Verimli bir güneş 

hücresinde bu üç bileşenin birbirleriyle uyumlu çalışması gerekir. Hiç kuşkusuz, bu bileşenler 

arasında kullanılan fotosensör hayati öneme sahiptir. 

 

 

Şekil 2.23. Boya duyarlı güneş hücrelerinin çalışma prensibinin şematik gösterimi 

 

Ftalosiyaninler, 4 isoindol ünitesinin birbirine azot atomları ile meso pozisyonundan 

bağlandığı makroheterosiklik aromatik bileşiklerdir. 18 -elektronunun delokalize olduğu 

düzlemsel moleküllerdir. Ftalosiyaninler, güçlü termal ve kimyasal karalılıklarından ve zengin 

redoks özelliklerinden dolayı ideal ışık toplayıcı (light-harversting) moleküller olup, organik 

güneş hücrelerinden fotodinamik terapiye kadar birçok alanda kullanım alanı bulmuşlardır 

[98]. Ftalosiyaninler birçok alanda kullanılmasına rağmen, son yıllarda bilimsel çalışmalar 

güneş hücreleri gibi enerji dönüşüm cihazları üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Ftalosiyaninler, birçok aromatik halkalı moleküllere göre üstün özelliklere sahiptir. 

Zengin π konjugasyonu bu moleküllerin 600-700 nm aralığında güçlü absorbsiyon yapmasını 

sağlarken, düzlemsel yapıları ve güçlü π konjugasyonundan dolayı, bu moleküller güçlü 
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agregasyon yapma eğilimindedirler. π elektronlarının halka içindeki delokalizasyonu, bu 

moleküllerin ışık absorblama kapasitelerini arttırırken, moleküller arası güçlü π-π 

etkileşimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan kümeleşme (agregasyon) özelliği, özellikle elektron-

enerji transferini içeren güneş hücresi uygulamalarında büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. 

Agregasyon, ışık absorblayan molekülün enerjisini ışımasız geçişler yaparak geri vermesine 

sebep olduğundan, özellikle organik güneş hücrelerinde etkin elektron transferini engelleyerek 

hücre verimini azaltıcı etki göstermektedir. Bu yüzden özellikle son yıllarda hücre 

çalışmalarında kullanılacak ftalosiyaninlerde çoğunlukla agregasyonu kontrol altına almak ve 

ışık absorbsiyon kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu 

özelliklerin değiştirilmesi için birçok farklı periferal ve aksiyal substitüent içeren ftalosiyanin 

sentezlenmiş ve güneş hücrelerindeki performansları incelenmiştir. Nitekim uzun yıllar 

boyunca yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ftalosiyanin temelli güneş hücrelerinin verimi 1999’ 

dan 2014’ e kadar %1’ den %6,49’ a yükselmiştir. 2012 yılına kadar yapılan çalışmalara kadar 

farklı substitüentler ile ftalosiyaninlerin ışık absorblama kapasitelerin arttırılması ve 

agregasyonun azaltılması sağlanmıştır. Bu durum hücre performanslarını yaklaşık %3’ lere 

yükseltilmiştir. Agregasyon gösteren ftalosiyaninlerin güneş hücresi uygulamalarında, yardımcı 

adsorbant (genellikle chenodeoksikolik asit) kullanılarak, güneş hücresi yapımı esnasında TiO2 

üzerinde oluşan agregasyonun nispeten azaltılması sağlanmıştır [75]. 2010 yılında ise, 

ftalosiyanin halkasına agregasyonu neredeyse minimum seviyeye indiren, hacimli difenil fenol 

grupların bağlanması ile %4,6 hücre verimi elde edilerek ftalosiyanin alanında rekor kırılmıştır 

[146, 147]. Bu çalışma ile ilk defa yardımcı adsorbant kullanılmadan güneş hücresi 

hazırlanmıştır.  Bu durum ftalosiyaninlerin güneş hücresi uygulamalarını etkileyen en önemli 

parametrelerin, ışık absorblama kapasitesi ve agregasyon özelliği olduğunu göstermekte ve bu 

iki parametrenin optimizasyonu ile ftalosiyaninlerin güneş hücrelerindeki veriminin daha da 

yükseltilebileceğini göstermektedir.  

Ftalosiyaninlerin güneş hücresi verimlerini etkileyen diğer bir parametre ise, molekülün 

TiO2’ e bağlanmasını sağlayan, asit içeren bağlayıcı grup ve bağlayıcı grup ile molekül arasındaki 

köprü yapıdır (spacer). Bugüne kadar fosfonik asit, sülfonik asit, anhidrit gibi birçok bağlayıcı 

grup test edilmiş olmakla beraber en yüksek verim karboksilik asitlerle elde edilmiştir. Aynı 

şekilde kullanılan ftalosiyanin halkası ile karboksilik asit arasındaki köprü görevi gören 

grubunda verim üzerinde önemsenecek derecede etkisi bulunmaktadır [148]. Bağlayıcı grup ile 

ftalosiyanin halkası arasındaki, uzun zincirler, eterik gruplar gibi konjugasyonu engelleyen 

yapılar hücre verimini düşürmektedir.  Ancak bağlayıcı grup halkaya ne kadar yakın olursa 

ftalosiyanin halkası ile TiO2' in 3d orbitalleri arasındaki örtüşme o kadar kuvvetli olduğundan 

dolayı etkili elektron transferini arttırarak hücre verimini yükseltmektedir [75].  
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Bu özelliklerin hepsi dikkate alınarak sentezlenen ftalosiyanin molekülleri ile hücre 

verimleri %6,49’ a kadar yükseltilmiştir [7, 149] (Şekil 2.24). Elde edilen bu yüksek verimin 

tamamen ftalosiyaninlerin agregasyonunun azaltılması ve uygun köprü grubun (spacer) 

seçilmesi ile elde edilmiş olup, verimin %4’ ün üzerinde olduğu çalışmalarda benzer 

absorbsiyon kapasitesine sahip ftalosiyanin türevleri kullanılmıştır [69]. Bu durum, ışık 

absorblama kapasitesi arttırılmış ve uygun molekül tasarımı ile güneş hücresi verimlerinin 

yükseltilebileceğini göstermektedir. Ayrıca ftalosiyanin moleküllerinin boya duyarlı güneş 

hücrelerinde, porfirinler ile rekabetin sağlanması için, yeni ftalosiyanin moleküllerin sentezine 

olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, agregasyonu azaltılan ve ışık absorblama 

kapasitesi yüksek olan ftalosiyaninler ile boya duyarlı güneş hücrelerinin veriminin artacağı 

düşünülmektedir.  

               
Şekil 2.24. Boya duyarlı güneş hücrelerinde %6,49 ve %6,05 verime sahip ftalosiyanin 

türevlerinin moleküler yapıları 
 

Literatürler incelendiğinde; substitüe simetrik ve asimetrik Zn(II)Pc türevlerinin 

fotovoltaik ve elektrokimyasal özellikleri ile ilgili araştırmalar mevcuttur. Bu tip ftalosiyanin 

bileşiklerinin, boya duyarlı güneş hücrelerinde performansını araştıran son yıllarda yapılan 

diğer çalışmalar arasından seçilmiş olanlar kronolojik sıra ile aşağıda verilmiştir 

Shi ve arkadaşları 2015 yılında yapmış oldukları bir çalışmada; sentezledikleri büyük 

sterik engelli asimetrik Zn(II)Pc bileşiğine bağlı bulunan karboksil gruplarının etkisini 

incelemişlerdir (Şekil 2.25). Sentezlemiş oldukları difenilfenoksi ile bir (Zn-tri-PcNc-8) veya iki 

(Zn-tri-PcNc-4) karboksil grubu olan tribenzonafto- porfirazin içeren hacimli asimetrik çinko 

ftalosiyaninleri boya duyarlı güneş hücreleri (DSSC) için sensitizör olarak kullanmışlardır [78].  
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Şekil 2.25. Shi ve arkadaşlarının sentezlediği asimetrik Zn(II)Pc türevlerinin moleküler yapısı 
(Zn-tri-PcNc-4 ve Zn-tri-PcNc-8) 

 

İki karboksil grubuna sahip olan Zn-tri-PcNc-4’ ün Q-bandı absorbsiyonunda hafif 

kırmızıya kaydığını bulmuşlardır. Sentezlenen moleküllerin absorbansları karşılaştırıldığında, 

tek karboksil grubu içeren Zn-tri-PcNc-8’ in absorbansının daha az olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Zn-tri-PNc-4 molekülünün TiO2 yüzey üzerine daha stabil ve dikey olarak aşılanabileceği ve 

bunun da ara yüzey yük dinamikleri ile boya yükü miktarında farklılıklara neden olabileceği 

yorumunu yapmışlardır. TiO2 elektrot yüzeyine aşılanmış iki karboksil grubu içeren Zn-tri-PNc-

4 ile yapılan DSSC uygulamalarına göre fotovoltaik dönüşüm verimliliği %3.22’ dir (Zn-tri-PcNc-

8’ in fotovoltaik dönüşüm verimliliği ise %3.01’ dir). Zn-tri-PcNc-8 daha düşük bir kısa devre 

akımı fakat daha yüksek bir işlem devresi voltajı sergilemiştir. Ayrıca Zn-tri-PcNc-4 

molekülündeki ilave karboksil grubu, boya yükü miktarının artmasına ve moleküler orbital 

enerji seviyesinin pozitif yöne kaymasına; böylece Zn-tri-PcNc-8’ den daha verimli elektron 

enjeksiyonuna ve daha yüksek kısa devre akımına neden olmuştur. Zn-tri-PcNc-4, TiO2 

yüzeyinin daha fazla protonasyonunu sağlar ve bu yüzden açık devre gerilimi daha azdır. Shi ve 

araştırma grubunun elde ettiği bu sonuçlar boya duyarlı güneş hücrelerinde yüksek verim elde 

etmek için kullanılan molekül yapılarının önemini göstermektedir [78]. 

Tejerina ve arkadaşlarının 2016 yılında gerçekleştirdikleri bir çalışmada, 2,6-diarilfenil 

periferik substitüentleri taşıyan yeni karboksi-Zn(II)Pc türevleri sentezlemişlerdir. Sentezler 

sırasında β-triarilalkinil substitüentli Zn(II)Pc bileşiğinin sentezi için üçlü Sonogashira eşleşme 

reaksiyonunu kullanmışlardır. Sentezlemiş oldukları tiyol ve karboksilik asit grubu içeren 

ftalosiyaninlerin güneş hücresi performanslarını ölçmüşlerdir. Elde ettikleri sonuçlar Tablo 2.3’ 

de verilmiştir. Yapıya p-konjuge periferik substitüentlerin girişi ile ftalosiyanin bileşiğinin Q-

bandında kayda değer bir kırmızıya kayma (yaklaşık 700 nm) görülmüştür [79]. 
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Tablo 2.3. Tejerina ve arkadaşlarının sentezlemiş oldukları TT40, TT58 ve 
PcS6 bileşiklerinin güneş ışınları altındaki (100 mW.cm-2) etkinlik değerleri  

Boya Yapı PCE 

TT40 

 

6.0% 

TT58 

 

5.6% 

PcS6 

 

4.6% 

 

Tejerina ve arkadaşlarının yine 2016 yılında yapmış oldukları başka bir çalışmada, 

sentezledikleri orijinal nitelikteki Zn(II)Pc bileşikleri ile sterik engelin ve substitüe grupların 

yönlenmesinin, boya duyarlı güneş hücrelerindeki fotovoltaik verimlilik üzerine etkisini 

araştırmışlardır (Şekil 2.26).  
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Şekil 2.26. Tejerina ve arkadaşlarının sentezlemiş oldukları karboksi-Zn(II)Pc bileşiklerinin 
yapıları 

 

Bu ftalosiyanin bileşiklerinin termal ve kimyasal kararlılıkları ile birlikte kırmızı ve 

yakın-IR bölgelerinde yoğun emilim gösterdiklerini ve fotovoltaik verimliliklerinde etkileyici 

sonuçlarla karşılaştıklarını kaydetmişlerdir. Ayrıca hacimli çevresel substitüentlerin, 

agregasyonun bastırılmasını sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. En yüksek fotovoltaik 

performansa (%3,7) 1a kodlu bileşik ile ulaşmışlardır (Tablo 2.4). Yapıya bağlanan 

substitüentlerin karboksilik asit grubundan en uzakta bulunduğu pozisyonda, sentezlenen 

boyanın TiO2 film tabakasına daha etkili tutunduğu ve daha yüksek kısa devre yoğunluğu 

verdiği sonucuna ulaşmışlardır (8.8 mAcm-2) [79]. 

 

Tablo 2.4. Tejerina ve arkadaşlarının sentezlemiş oldukları karboksi-Zn (II) ftalosiyanin 
bileşiklerinin hücre ölçüm verileri 

Boya Adsopsiyon yoğunluğu 
[mol cm-2] 

VOC [mV] JSC [mA cm-2] FF PCE [%] 

1a 3.9x10-8 577 8.8 0.73 3.7 
1b 2.1x10-9 533 2.4 0.73 0.9 
1c/d 1.2x10-9 512 0.8 0.71 0.3 
ZnPc 1 3.0x10-8 523 7.4 0.72 2.8 
TT1* - 506 6.2 0.64 2.0 

* TT1 referans boya olarak ölçümlerde kullanılmıştır. 
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Sevim ve ark. 2018 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada, üç farklı metaloftalosiyanin 

bileşiği sentezleyerek (Şekil 2.27), çevrimsel voltametri çalışmaları ile HOMO ve LUMO enerji 

seviyelerini inceleyerek etkili elektron enjeksiyonu ve termodinamik olarak uygun boya 

rejenerasyonu sağlayabileceklerini bulmuşlardır.  

 

 
Şekil 2.27. Sevim ve arkadaşlarının sentezlemiş olduğu tetrakarboksil- Co(II)- ve Zn(II)-

ftalosiyanin bileşiklerinin yapıları 
 

S-köprülü-4-merkaptobenzoikasit substitüye grupları varlığındaki Co(II)-ftalosiyanin 

(4-MKBa-CoPc) bileşiği ile gerçekleştirdikleri boya duyarlı güneş hücresi çalışmalarında, 9.70 

mA/cm2 kısa devre yoğunluğuna, 0.88 açık devre voltajına ve standart 1.5 AM güneş ışığı altında 

%4.18 toplam dönüşüm etkinliğine ulaşmışlardır (Tablo 2.5). Bu sonuçlar ile oksijen yerine 

bağlayıcı atom olarak kükürt varlığında daha gelişmiş güneş hücresi verimlerine ulaşılmıştır 

[81]. 

 

Tablo 2.5. Sevim ve arkadaşlarının sentezlemiş olduğu tetrakarboksil- Co (II)- ve Zn (II)-
ftalosiyanin bileşiklerinin hücre ölçüm verileri 

Boya Adsopsiyon yoğunluğu 
[mol cm-2] 

VOC 
[mV] 

JSC 
[mA cm-2] 

FF PCE [%] 

4-HBa-ZnPc 3.19x10-8 860 6.82 0.51 2.99 ± 0.07 
4-HBa-CoPc 5.83x10-8 910 8.40 0.48 3.70 ± 0.11 
4-MKBa-CoPc 6.72x10-8 880 9.70 0.49 4.18 ± 0.13 
N719 12.89x10-8 950 13.85 0.60 7.95 ± 0.17 

* N719 referans boya olarak ölçümlerde kullanılmıştır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 
Sentezler, saflaştırma çalışmaları ve moleküllerin güneş hücresi uygulamalarındaki 

performanslarını belirlemek amacıyla kullanılan kimyasallar ve cihazlar; isimleri, kullanım 

amaçları ve temin edildikleri firmaları belirtir şekilde aşağıda listelenmiştir. 

 
3.1.1. Çözücüler 

 
Diklorometan, metanol, etanol, kloroform, N,N-dimetilformamid, toluen, hegzan, 

etilasetat, asetonitril, dietileter, tetrahidrofuran, amonyak, dimetilsülfoksit: Fluka, Merck veya 

Sigma-Aldrich’ten temin edilen bu çözücüler analitik saflıkta olup herhangi bir saflaştırma 

işlemine tabi tutulmadan sentez ve saflaştırma aşamalarında kullanılmıştır. 

 
3.1.2. Sentezler ve Saflaştırma Çalışmalarında Kullanılan Kimyasallar 

 
Bütün kimyasallar Merck, Acros Organics veya Sigma-Aldrich’den temin edilmiştir. 

Kolon kromotografisi işlemlerinde VWR silika jel (40-63 µm), Merck TLC silika jel 60 F254 

alüminyum tabaka üzerine kaplanmış silika jel kullanılmıştır. 

Sodyum sülfat (susuz), Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan organik fazların kurutulması amacıyla 

kullanılmıştır. 

Sodyum bikarbonat, Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan sentezlenen bileşiklerin saflaştırılması 

aşamasında organik fazın asitliğini gidermek amacı ile sulu çözeltisi şeklinde kullanılmıştır. 

Sodyum klorür, Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir 

saflaştırma işlemine tabi tutulmadan sentezlenen bileşiklerin saflaştırılması aşamasında faz 

ayrımını kolaylaştırmak için doygun sulu çözeltisi şeklinde kullanılmıştır. 

Asetik anhidrit, Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir 

saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 1 kodlu bileşiğin sentezi sırasında kullanılmıştır.  

4,5-dikloroftalik asit, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 1 kodlu bileşiğin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

Formamit, Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir 

saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 2 kodlu bileşiğin sentezi sırasında kullanılmıştır. 
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Amonyum hidroksit, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 3 kodlu bileşiğin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

Tiyonil klorür, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir 

saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 4 kodlu bileşiğin sentezi sırasında kullanılmıştır. 

4-nitro ftalonitril, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi 

bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 5 kodlu bileşiğin sentezi sırasında kullanılmıştır. 

Demir tozu, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir 

saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 5 kodlu bileşiğin sentezi sırasında kullanılmıştır. 

Sülfürik asit, Fluka’ dan temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir 

saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 6 kodlu bileşiğin sentezi sırasında kullanılmıştır. 

Sodyum nitrit, Sigma-Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 6 kodlu bileşiğin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

2,6-Difenilfenol, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi 

bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 7 kodlu bileşiğin sentezi sırasında kullanılmıştır. 

Sodyum hidrit, Acros Organics’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 7 ve 11 kodlu bileşiklerin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

N,N-dimetiltiyokarbamoil klorür, Acros Organics’ ten temin edilen bu kimyasal 

analitik saflıkta olup herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 7 ve 11 kodlu bileşiğin 

sentezi sırasında kullanılmıştır. 

Postasyum hidroksit, Sigma-Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 7, 17 ve 18 kodlu bileşiklerin sentezi 

sırasında kullanılmıştır. 

Difenil eter, Acros Organics’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 8 ve 12 kodlu bileşiklerin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

Lityum alüminyum hidrit, Acros Organic’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta 

olup herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 9 ve 13 kodlu bileşiklerin sentezi 

sırasında kullanılmıştır. 

Hidroklorik asit, Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir 

saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 9 ve 13 kodlu bileşiklerin sentezi sırasında kullanılmıştır. 

Potasyum karbonat, Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 10 ve 14 kodlu bileşiklerin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 
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Potasyum iyodür, Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi 

bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 6 kodlu bileşiğin sentezi sırasında kullanılmıştır. 

2,6- Diizopropilfenol, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 11 kodlu bileşiğin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

2-Dimetil aminoetanol, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 15 ve 16 kodlu bileşiklerin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

1,2-Dimetoksietan, Sigma-Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 27 ve 28 kodlu bileşiklerin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

Çinko asetat, Sigma-Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 15, 16, 29 ve 30 kodlu bileşiklerin sentezi 

sırasında kullanılmıştır. 

Bis(trifenilfosfin)paladyum(II)diklorür, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal 

analitik saflıkta olup herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 17, 18, 23 ve 25 kodlu 

bileşiklerin sentezi sırasında kullanılmıştır. 

Trietilamin, Sigma-Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup, 4A 

moleküler elek ile kurutulup ultrasonik banyoda degaze edilerek 23 ve 25 kodlu bileşiklerin 

sentezi sırasında kullanılmıştır. 

Bakır (I) iyodür, Sigma-Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 23 ve 25 kodlu bileşiklerin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

1-Hidroksi-1,2-benziyodoksol-3(1H)-on-1-oksit (IBX), Aldrich’ ten temin edilen bu 

kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 24 ve 26 kodlu 

bileşiklerin sentezi sırasında kullanılmıştır. 

Sülfamik asit, Sigma-Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 19, 20, 21 ve 22 kodlu bileşiklerin sentezi 

sırasında kullanılmıştır. 

Sodyum klorit, Sigma-Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 19, 20, 21 ve 22 kodlu bileşiklerin sentezi 

sırasında kullanılmıştır. 

Tetrakis(trifenilfosfin)paladyum(0), Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik 

saflıkta olup herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 27 ve 28 kodlu bileşiklerin 

sentezi sırasında kullanılmıştır. 
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Sodyum Karbonat, Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi 

bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 27 ve 28 kodlu bileşiklerin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

4-formilfenilboronik asit, Sigma-Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta 

olup herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 27 ve 28 kodlu bileşiklerin sentezi 

sırasında kullanılmıştır. 

Propargil alkol, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir 

saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, 23 ve 25 kodlu bileşiklerin sentezi sırasında 

kullanılmıştır. 

Tetra-n-bütil amonyum hekzaflorofosfat, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal 

analitik saflıkta olup herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, elektrokimyasal 

ölçümler sırasında çözücü destek elektrolit kullanılmıştır. 

Alüminyum oksit, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi 

bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, elektrokimyasal ölçümler sırasında çalışma 

elektrodunun yüzeyini temizlemek amacıyla kullanılmıştır. 

İyot, Merck’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup herhangi bir saflaştırma 

işlemine tabi tutulmadan, güneş hücresi çalışmalarında elektrolit çözeltisinde kullanılmıştır. 

Titanyum (IV) oksit, Aldrich’ ten temin edilen bu kimyasal analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan, güneş hücresi çalışmalarında kullanılmıştır. 

 
3.1.3. Kullanılan Genel Laboratuvar Cihazları 

 
Kontak termometreli ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, IKA marka temin edilmiş olup, sentez 

reaksiyonları sırasında kullanılmıştır.  

Döner buharlaştırıcı, düşük basınçta çözücülerin uzaklaştırılması amacı ile 

kullanılmıştır.  

Cam malzemeler, genel kullanım amaçlı olup sentezler ve uygulama reaksiyonları 

sırasında kullanılmıştır.  

Ultrasonik banyo, çözücüler içerisinde çözünmüş halde bulunabilecek gazların 

uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. 

 
3.1.4. Spektroskopik ve Kromatografik Cihazlar 

 
Bruker Ultrashield Plus Biospin Avance III 400 MHz NaNoBay FT-NMR, sentezlenen 

bileşiklerin NMR spektrumlarının alınmasında kullanılmıştır.  

Perkin Elmer Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektrometre FT-IR Spectrometer Frontier 

ATR, sentezlenen bileşiklerin infrared spektrumlarının alınmasında kullanılmıştır.  
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Maddelerin spektrofotometrik özellikleri, Shimadzu UV-1800 UV-VIS spektrofotometre 

ile incelenmiş ve maddelerin floresans özellikleri, Varian Cary Eclipsa Flaresans 

Spektrofotomatre ile belirlenmiştir.  

Elektrokimyasal ölçümler iviumstat electrochemical interface marka elektrokimyasal 

analizör kullanılarak üç elektrot tekniği ile yapılmıştır. Çalışma elektrotu olarak camsı karbon 

(GC) elektrot, karşı elektrot olarak platin tel (Pt) ve referans elektrot olarak da Ag/AgCl 

elektrodu kullanılmıştır. Çözeltiler, dimetilformamid (DMF) ve 0,1 M tetra-n-bütil amonyum 

hekzaflorofosfat [(n-Bu)4N]PF6 (TBAHP) (destek elektrolit) kullanılarak hazırlanmıştır.  

Sentezlenen bileşiklerin kütle analizleri MALDI TOF/MS System (Bruker Daltonics), 21 

keV, 100 Hz ve matrix olarak THF içerisinde hazırlanan 0.1 M’lık all-trans retinoik asit (ATRA) 

ile yapılmıştır. 

 
3.2. Yöntem 

 
Tez kapsamında yapılan çalışmalar 4 ana başlık altında toplanabilir; 

1. Periferal konumda karboksil grubu içeren asimetrik Zn(II)Pc’ lerin sentezi ve 

karakterizasyonu 

2. Aromatik tiyol grupları içeren simetrik Zn(II)Pc’ lerin sentezi ve karakterizasyonu 

3. Sentezlenen asimetrik Zn(II)Pc moleküllerinin DSSC performanslarının test edilmesi 

4. Sentezi gerçekleştirilen simetrik Zn(II)Pc moleküllerinin yığın hetero-eklemli güneş 

hücrelerindeki performanslarının test edilmesi 

 
3.2.1. Ftalosiyaninlerin Sentezinde Başlangıç Bileşikleri Olarak Kullanılan Ftalonitrillerin 

Sentezi 

 
Karboksil grubu içeren asimetrik ve simetrik ftalosiyanin moleküllerinin sentezi için 

gerekli başlangıç maddelerinin herbirinin sentez yöntemi aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. 

4,5-dikloro ftalonitril (4), 4-iyodo ftalonitril (6), 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) ve 

4,5-bis(2,6-diisopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşikleri literatürde verilen yönteme göre 

sentezlendi [150-154]. 

 
3.2.1.1. 4,5-Dikloro ftalonitril (4)  bileşiğinin sentezi için gerekli çıkış maddelerinin 

eldesi 

 
Şekil 3.1’ de gösterilen 4,5 dikloro ftalonitril (4) bileşiğinin sentezi için gerekli olan çıkış 

maddeleri, literatürde belirtilen prosedüre göre 4 basamakta sentezlenmiştir [152]. 
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Şekil 3.1. 4,5-Dikloro ftalonitril (4) bileşiğinin sentez şeması 

 
3.2.1.1.1. 4, 5-Dikloroftalik anhidrit (1) bileşiğinin sentezi  

 
Asetik anhidrit (27.0 mmol, 2.5 mL) ve 4,5-dikloroftalik asit (6.4 mmol, 1.5 g) geri 

soğutucu altında 165 °C’ de 5 saat boyunca karıştırıldı. Reaksiyon süresi sonunda, fazla asetik 

asit ortamdan vakum distilasyonu ile uzaklaştırıldı. 30 mL petrol eteri eklenerek oda 

sıcaklığında 12 saat karışmaya bırakıldı. 12 saatin sonunda madde petrol eteri ile yıkandı ve 

süzüldü. %89 verimle (5.7mmol, 1.24 g) bej renkli 4,5-dikloroftalik anhidrit (1) bileşiği elde 

edildi. 1H NMR (400.2 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 8.1 (s, Ar, 2H). 

 
3.2.1.1.2. 4, 5-Dikloroftalimid (2) bileşiğinin sentezi  

 
4,5-dikloroftalik anhidrit (1) (5.7 mmol, 1.24 g) ve formamit (3 mL) 200 °C sıcaklıkta 3 

saat karıştırıldı. Reaksiyon süresi sonunda, karışım oda sıcaklığına soğutuldu ve oluşan katı 

madde, saf su ile yıkanarak süzüldü. %98 verimle (5.6 mmol, 1.21 g) bej renkli 4,5-

dikloroftalimid (2) bileşiği elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, DMSO-d6)  ppm: 8.1 (s, Ar, 2H).  

 
3.2.1.1.3. 4, 5-Dikloroftalamid (3) bileşiğinin sentezi  

 
4,5-Dikloroftalimid (2) (5.6 mmol, 1.21 g) ve %25 amonyum hidroksit solüsyonu (18 

mL) oda sıcaklığında 24 saat karıştırıldı. Reaksiyon süresi sonunda, %33 amonyum 

hidroksit solüsyonu (8 mL) ilave edilerek, oda sıcaklığında 24 saat karıştırılmaya devam 

edildi. Elde edilen beyaz katı madde, saf su ile yıkanarak süzüldü. %63 verimle (3.55 mmol, 

828 mg) 4,5-dikloroftalamid (3) bileşiği elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) = 

7.88 (br, NH2, 2H), 7.70 (s, Ar, 2H), 7.49 (br, NH2, 2H). 
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3.2.1.1.4. 4, 5-Dikloroftalonitril (4) bileşiğinin sentezi  

Tiyonil klorür (SOCl2) (3 mL), 6 mL kuru DMF içerisinde 2 saat süre ile 0 °C’de ve argon 

atmosferi altında karıştırıldı. Reaksiyon süresi sonunda, 4,5-dikloroftalamid (3) (3.5 mmol, 828 

mg) reaksiyon ortamına eklenerek, oda sıcaklığında 12 saat süre ile reaksiyona devam edildi. 

Reaksiyon süresi sonunda, karışım 100 mL soğuk su içerisine eklendi ve 10-15 dakika 

karıştırıldı. Oluşan katı madde, saf su ile yıkanarak süzüldü, Na2SO4 ile kurutuldu ve metanol ile 

kristallendirildi. %80 verimle (2.84 mmol, 559.5 mg) bej renkli katı madde (4) elde edildi. 1H 

NMR (400.2 MHz, CDCl3): δ (ppm)=  7.9 (s, 2H). 

 
3.2.1.2. 4- İyodo ftalonitril (6) bileşiğinin sentezi için gerekli çıkış maddesinin eldesi 

 
Şekil 3.2’ de gösterilen 4-iyodo ftalonitril (6) bileşiği, literatürde belirtilen prosedüre 

göre sentezlenmiştir [150-151]. 

 

 

Şekil 3.2. 4-iyodo ftalonitril (6) bileşiğinin sentezi 

 
3.2.1.2.1. 4-Amino ftalonitril (5) bileşiğinin sentezi  

 
Metanol (45 mL) ve hidroklorik asit (9.6 mL) karışımına, 4-nitro ftalonitril (11.5 mmol, 2 

g) ilave edilerek, argon atmosferinde, 90 °C’ de geri soğutucu altında karıştırıldı. Bir süre sonra 

karışım homojen bir hal alınca 2.2 g demir tozu dikkatli şekilde reaksiyon karışımına 1 saat 

içinde parça parça eklendi. Bu işlemin ardından, 1 saat daha aynı şartlarda reaksiyona devam 

edildi. Reaksiyon süresi sonunda karışım kendi haline bırakılarak oda sıcaklığına ulaşması 

sağlandı. Oda sıcaklığındaki karışıma soğuk su (60 mL) eklendi. Oluşan katı madde su ile 

yıkanarak süzüldü, Na2SO4 ile kurutuldu ve toluen ile kristallendirildi. %78 verimle (9 mmol, 1.3 

g) bej renkli iğnemsi formda saf madde (5) elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, DMSO-d6): δ 

(ppm)=  7.63 (d, J= 8.7 Hz, 1H), 7.01 (s, 1H), 6.87 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 6.70 (br, NH2, 2H). 

 
3.2.1.2.2. 4-iyodo ftalonitril (6) bileşiğinin sentezi  

 
4-amino ftalonitril (5) (7.0 mmol, 1g) ve H2SO4 (2.5 M, 2mL) -10 °C’ de karıştırıldı. 

Birkaç dakika sonra karışıma 3 mL saf su ve NaNO2 (7.8 mmol, 538 mg) ile hazırlanan doygun 

solüsyon yavaş yavaş ilave edildi ve ardından 0 °C’de 30 dakika karıştırıldı. Daha sonra 8 mL 

soğuk su ve KI (7.8 mmol, 1.3 g) ile hazırlanan doygun solüsyon reaksiyon ortamına eklenerek, 

oda sıcaklığında 45 dakika karışmaya bırakıldı. Reaksiyon süresi sonunda, oluşan katı madde 
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filtrelendi ve su ile yıkandı. Ardından CHCl3 (200 mL) ile çözüldü, Na2S2O3 (15 mL) solüsyonu 

ilave edildi. H2O (30mL) ve CHCl3 ile ekstrakte edildi, MgSO4 ile kurutuldu ve evaporatörde 

çözücü uzaklaştırıldı. Elde edilen sarımsı katı kolon kromotografisi yöntemi ile saflaştırıldı 

(Kolon kromatografisi işlemi; sabit faz olarak silika ve hareketli faz olarak CH2Cl2 kullanılarak 

gerçekleştirildi.). %55 verimle (3.8 mmol, 987 mg) beyaz renkli ürün (6) elde edildi. 1H NMR 

(400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 8.2 (s, 1H), 8.1 (d, J= 8.2 Hz, 1H), 7.5 (d, J = 8.6 Hz, 1H). 

 
3.2.1.3. 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiğinin sentezi için gerekli çıkış 

maddelerinin eldesi 

 
Şekil 3.3’ de gösterilen 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiği, Newman-

Kwart düzenlemesi yöntemi ile literatürde belirtilen prosedüre göre sentezlenmiştir [154, 155]. 

 

Şekil 3.3. 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiğinin sentez şeması 

 
3.2.1.3.1. O-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (7) bileşiğinin sentezi  

 
2,6-Difenilfenol (15.0 mmol, 3.7 g) argon atmosferinde 10 mL DMF içerisinde çözüldü ve 

buz banyosunda soğutuldu. Ardından NaH (mineral yağda %60 dispersiyon, 16.0 mmol, 0.5 g) 

yavaş yavaş ilave edildi ve rengi sarıya dönüşen karışım 30 dk. karıştırıldı. Daha sonra 10 mL 

DMF içerisinde çözülmüş N,N-dimetiltiyokarbamoil klorür (15.0 mmol, 1.5 g) damla damla 

eklendi ve reaksiyona 2 saat 110 °C’ de geri soğutucu altında devam edildi. Reaksiyon süresi 

sonunda, karışıma 50 mL etanol ilave edilerek NaH nötralize edildi. Reaksiyon karışımı %2’ lik 

KOH (100 mL) içerisine eklendi. Ardından etil asetat ile ekstrakte edilip Na2SO4 ile kurutuldu ve 

döner buharlaştırıcıda çözücüsü uzaklaştırıldı. Elde edilen madde hekzan:CH2Cl2 (4:1) hareketli 

fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %52 verimle (7.8 mmol, 2.6 g) beyaz 

renkli, saf katı madde (7) elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 7.52-7.48 (m, ArH, 
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4H), 7.40-7.35 (m, ArH, 7H), 7.34-7.31 (m, ArH, 2H), 3.03 (s, N-CH3, 3H), 2.97(s, N-CH3, 3H).  FT-

IR (ATR): ν (cm-1) 3052, 2954, 2922, 2853, 1595, 1496, 1452, 1383, 759, 696.  LC-MS/MS (m/z) 

(C21H19NOS) [M+H]+ teorik, 334.45; deneysel, 334.20. 

 
3.2.1.3.2. S-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (8) bileşiğinin sentezi  

 
O-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (7) (7.8 mmol, 2.6 g) 4 mL difenil eterde 

çözülerek argon atmosferinde 250 °C’ de 24 saat geri soğutucu altında kaynatıldı. Elde edilen 

ürün hekzan:CH2Cl2 (2:1) çözücü karışımı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %83 

verimle (6.5 mmol, 2.16 g) sarı renkli saf katı madde (8) elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, 

CDCI3): δ(ppm) 7.50-7.31(m, ArH, 13H), 2.67(s, N-CH3, 6H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) 3054, 2917, 

2849, 1660, 1599, 1494, 1454, 764, 700.  LC-MS/MS (m/z) (C21H19NOS) [M+H]+ teorik, 334.45; 

deneysel, 334.20. 

 
3.2.1.3.3. 2,6-difeniltiyofenol (9) bileşiğinin sentezi  

 
S-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (8) (6.5 mmol, 2.16 g) 10 mL dietil eterde 

çözülerek, 10 mL dietil eter içerisindeki LiAlH4 (39 mmol, 1.48 g) süspansiyonu üzerine ilave 

edildi ve 60 °C’ de 12 saat süresince argon atmosferinde geri soğutucu altında kaynatıldı. 

Ardından inert şartlarda oda sıcaklığında 12 saat karıştırmaya devam edildi. Daha sonra LiAlH4’ 

ün aşırısı, yaklaşık 20 mL etanol ile yavaş yavaş söndürüldü ve reaksiyon karışımı %5’ lik soğuk 

HCl (700 mL) içerisine aktarılarak asitlendirildi ve 2 saat karıştırıldı. Oluşan beyaz katı süzüldü, 

dietil eterde çözüldü, Na2SO4 ile kurutuldu ve döner buharlaştırıcıda çözücüsü uzaklaştırıldı. 

Elde edilen madde hekzan hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %52 

verimle (3.38 mmol, 886 mg) beyaz renkli saf katı madde (9) elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, 

CDCI3): δ(ppm) 7.46-7.43(m, ArH, 8H), 7.41-7.36(m, ArH, 2H), 7.21 (s, ArH, 3H), 3.41(s, -SH, 1H). 

FT-IR (ATR): ν (cm-1) 3054, 1598, 1492, 1454, 752, 697.  LC-MS/MS (m/z) (C18H14S) [M-H]- 

teorik, 261.37; deneysel, 261.10. 

 
3.2.1.3.4. 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiğinin sentezi 

 
4,5-Dikloroftalonitril (4) (0.51 mmol, 100 mg) bileşiğinin 5 mL DMF içerisindeki 

çözeltisine, argon atmosferinde 2,6-difeniltiyofenol (9) (1.5 mmol, 401 mg) ilave edildi.  

Reaksiyon ortamına 10 dakika aralıklarla toplam 4 aşamada K2CO3 (5.1 mmol, 704 mg) 

eklenerek, geri soğutucu altında 100 °C’ de 48 saat kaynatıldı. Daha sonra reaksiyon karışımı, 

saf su ve DCM ile ekstrakte edilerek, organik faz Na2SO4 ile kurutuldu. Elde edilen madde 

hekzan/DCM (4:1) hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %96 verimle 

(0.49 mmol, 318 mg) sarı renkli saf katı madde (10) elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, DMSO-d6): 
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δ(ppm) 7.61 (t, J= 7.6Hz, ArH, 2H), 7.35 (d, J= 7.6Hz, ArH, 4H), 7.27-7.17(m, ArH, 12H), 7.10-

7.08(m, ArH, 8H), 6.58(s, ArH, 2H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3049, 3023, 2228, 1598, 1567, 1495, 

1452, 1447, 756, 699.  LC-MS/MS (m/z) (C44H28S2N2) [M+H-NH3]+ teorik, 666.87; deneysel, 

666.30. 

 
3.2.1.4. 4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşiğinin sentezi için gerekli 

çıkış maddelerinin eldesi  

 
Şekil 3.4’ de gösterilen 4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşiği, 

Newman-Kwart düzenlemesi yöntemi ile literatürde belirtilen prosedüre göre sentezlenmiştir 

[154, 155]. 

 

Şekil 3.4. 4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşiğinin sentez şeması 

 
3.2.1.4.1. O-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (11) bileşiğinin sentezi 

 
2,6-Diizopropilfenol (15.0 mmol, 2.86 mL) argon atmosferinde 10 mL DMF içerisinde 

çözüldü ve buz banyosunda soğutuldu. Ardından NaH (mineral yağda %60 dispersiyon, 16.0 

mmol 0.5 g) yavaş yavaş ilave edildi ve rengi sarıya dönüşen karışım 30 dk. karıştırıldı. Daha 

sonra 10 mL DMF içerisinde çözülmüş N,N-dimetiltiyokarbamoil klorür (15.0 mmol, 1.5 g) 

damla damla eklendi ve reaksiyona 2 saat 110 °C’ de geri soğutucu altında devam edildi (bu 

sırada renk yeşile döndü). Reaksiyon süresi sonunda, karışıma 50 mL etanol ilave edilerek, 

reaksiyon sırasında oluşan NaH nötralize edildi. Reaksiyon karışımı %2 lik KOH (100 mL) 

içerisine eklendi ve ardından etil asetat ile ekstrakte edildi, Na2SO4 ile kurutuldu ve döner 

buharlaştırıcıda çözücüsü uzaklaştırıldı. Elde edilen madde hekzan:CH2Cl2 (4:1) hareketli fazı 

kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %50 verimle (7.5 mmol, 2 g) sarı renkli saf 
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katı madde (11) elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 7.24-7.16 (m, Ar, 3H), 3.49 (s, 

3H), 3.39 (s, 3H), 2.96-2.88 (m, 2H), 1.27 (d, J = 6.9 Hz, 6H), 1.17 (d, J = 6.9 Hz, 6H). 

 
3.2.1.4.2. S-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (12) bileşiğinin sentezi 

 
O-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (11) (7.5 mmol, 2 g) 4 mL difenil eterde 

çözülerek argon atmosferinde 250 °C’ de 24 saat geri soğutucu altında kaynatıldı. Elde edilen 

ürün hekzan:CH2Cl2 (2:1) çözücü karışımı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı ve 

%96 verimle (7.2 mmol, 1,9 g) sarı renkli saf katı madde (12) elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, 

CDCI3): δ(ppm) 7.38 (t, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 7.21 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 2H), 3.65-3.55 (m, 2H), 3.18 (s, 

3H), 3.01 (s, 3H), 1.20 (d, J = 6.9 Hz, 12H). 

 
3.2.1.4.3. 2,6-diizopropiltiyofenol (13) bileşiğinin sentezi 

 
S-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (12) (7.2 mmol, 1,9 g) 10 mL dietil eterde 

çözülerek, 10 mL dietil eter içerisindeki LiAlH4 (43.2 mmol, 1,64 g)süspansiyonu üzerine ilave 

edildi ve 60 °C’ de 12 saat süresince argon atmosferinde geri soğutucu altında kaynatıldı. 

Ardından inert şartlarda oda sıcaklığında 12 saat karıştırmaya devam edildi. Daha sonra LiAlH4 

ün aşırısı, yaklaşık 20 mL etanol ile yavaş yavaş söndürüldü ve reaksiyon karışımı %5’ lik soğuk 

HCl (700 mL) içerisine aktarılarak asitlendirildi ve 2 saat karıştırıldı. Oluşan sarı yağımsı madde 

kloroform/saf su ile çözülerek, Na2SO4 ile kurutuldu ve döner buharlaştırıcıda çözücüsü 

uzaklaştırıldı. Elde edilen madde hekzan hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile 

saflaştırıldı. %95 verimle (6.86 mmol, 1,33 g) sarı renkli saf katı madde (13) elde edildi. 1H NMR 

(400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 7.06(d, J = 7.6 Hz, Ar, 2H), 6.90 (t, J = 7.6 Hz, Ar, 1H), 4.78 (s, 1H), 

3.21-3.10 (m,2H), 1.27 (d, J =  6.9 Hz, 12H). 

 
3.2.1.4.4. 4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşiğinin sentezi 

 
4,5-Dikloroftalonitril (4) (0.77 mmol, 152 mg) bileşiğinin 5 mL DMF içerisindeki 

çözeltisine, argon atmosferinde 2,6-diizopropiltiyofenol (13) (2.32 mmol, 450 mg) ilave edildi.  

Reaksiyon ortamına 10 dakika aralıklarla toplam 4 aşamada K2CO3 (7.7 mmol, 1.07 g) eklenerek, 

geri soğutucu altında 100 °C’ de 48 saat kaynatıldı. Daha sonra reaksiyon karışımı, saf su ve 

DCM ile ekstrakte edilerek, organik faz Na2SO4 ile kurutuldu. Elde edilen madde hekzan/DCM 

(4:1) hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %95 verimle (0,73 mmol, 

374 mg) sarı renkli saf katı madde (14) elde edildi. 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 7.56 (t, 

J = 7.8 Hz, Ar, 2H), 7.36 (d, J = 7.8 Hz, Ar, 4H), 6.68 (s, Ar, 2H), 3.57-3.47 (m, 4H), 1.20(d, J = 6.8 

Hz, 24H).  FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3058, 3023, 2963, 2227, 1577, 1558, 1495, 1463, 1448, 798, 

746. 
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3.2.2. Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde Kullanılan -COOH İçeren Asimetrik Ftalosiyanin 

Türevlerinin Sentezi  

 
Tez kapsamında, öncelikle periferal konumda karboksil grubu içeren altı farklı Zn(II)Pc 

sentezlendi. Bu bileşiklerin sentezi için ilk olarak Şekil 3.5’ de gösterilen iyodo içeren asimetrik 

ftalosiyaninlerin (15, 16) sentezi, iki farklı substitüe grup bulunduran ftalonitrillerin farklı 

orandaki karışımlarının siklotetramerizasyonu ile gerçekleştirilmiştir [68, 153].  

 

Şekil 3.5. İyodo içeren asimetrik ftalosiyaninlerin (15, 16) sentezi 

 
Sentezlenen bu bileşikler (15, 16) kullanılarak Şekil 3.6’ da gösterilen karboksilik asit 

(17, 18), propiolik asit (19, 20) ve 4-benzoik asit (21,22) içeren 6 farklı asimetrik ftalosiyanin 

bileşiği sentezlendi. Bu amaçla, makrohalkaya direk bağlı karboksilik asit içeren ftalosiyanin 

türevlerinin sentezi için, asimetrik iyodo ftalosiyanin bileşiği kullanılarak 17 ve 18 kodlu hedef 

ürünler elde edildi [156]. Ardından, propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevlerinin 

sentezi için, iyodo ftalosiyaninler ile propiolik asit arasında gerçekleştirilen paladyum katalizli 

Sonogashira C-C eşleşme reaksiyonundan 19 ve 20 kodlu hedef ürünler elde edildi [149]. Daha 

sonra 4-benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevlerinin sentezi için iyodo ftalosiyaninler 

ile 4-formilfenilboronik asit arasındaki paladyum katalizli Suzuki-Miyaura C-C eşleşme 

reaksiyonundan; 21 ve 22 kodlu hedef ürünler elde edildi [7, 68, 75]. 
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Şekil 3.6. Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyaninlerin (17-22) sentez şeması 

 
3.2.2.1. Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (17) bileşiğin sentezi  

 
Şekil 3.8’ de gösterilen karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) türevi bileşik, 

literatürde belirtilen prosedüre göre sentezlenmiştir [156]. 
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Şekil 3.7. İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (15) bileşiğin sentezi 

 
Şekil 3.7’ de gösterilen 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) (0.5 mmol, 330 mg) 

üzerine, 4 mL 2-dimetil aminoetanol (DMAE), Zn(OAc)2 (0.17 mmol, 32 mg) ve iyodo ftalonitril 

(6) (0.1 mmol, 27 mg) eklenerek,  argon atmosferinde 140 °C’ de 12 saat geri soğutucu altında 

kaynatıldı (bu sırada renk yeşile döndü). Reaksiyon süresi sonunda DMAE uzaklaştırılarak, 

madde H2O/MeOH (1:4) ile yıkandı ve elde edilen madde kolon kromatografisi işlemi yapılarak 

hareketli faz olarak DCM/CHCl3 (5:1) ile saflaştırıldı ve % 33 verimle (33 µmol, 75 mg)  yeşil 

renkli saf katı madde (15) elde edildi [68, 153]. 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.66 (s, 

ArH, 1H), 9.03 (d, J = 6.9 Hz, ArH, 1H), 8.45 (d, J = 6.9 Hz, ArH, 1H), 8.23 (s, ArH, 2H), 8.18 (s, 

ArH, 4H), 7.39-7.34 (m, ArH, 18H), 7.16-6.96 (m, ArH, 60H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3053, 3025, 

1596, 1569, 1494, 1453, 1402, 755, 695. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 717 (5.47), 645 (4.82), 

347 (5.07). LC-MS/MS (m/z) (C140H87IN8S6) [M+H]+ teorik, 2266.92; deneysel, 2266.36. 

 

 

Şekil 3.8. Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (17) bileşiğin sentezi 
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İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (15) (30 µmol, 65 mg) 20 mL kloroform 

içerisinde çözülerek argon atmosferinde üzerine PdCl2(PPh3)2 (3 µmol, 2.1 mg) ve % 40’ lık 6 

mL KOH (2.4 g) ilave edildi ve oda sıcaklığında 12 saat karıştırıldı. Reaksiyon süresi sonunda 

ekstrakte edilerek, organik faz Na2SO4 ile kurutuldu. Reaksiyon ürünü DCM/MeOH (10:0.2) 

hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %53 verimle (16 µmol, 35 mg) 

yeşil renkli saf katı madde (17) elde edildi (Şekil 3.8). 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 

10.10 (s, Ar, 1H), 9.31 (d, J= 7.0 Hz, Ar, 1H), 8.88 (d, J= 6.4 Hz, Ar, 1H), 8.24 (d, J= 10.2 Hz, 2H, 

Ar), 8.16 (s, 4H, Ar), 7.41-7.34 (m, Ar, 18H), 7.30-7.28 (m, Ar, 12H), 7.06-6.99 (m, Ar, 48H).  FT-

IR (ATR): ν (cm-1) = 3055, 3024, 1703, 1597, 1494, 1453, 1436, 756, 696.  UV/Vis (CHCl3): λmax 

(log ε) = 708 (5.39), 638 (4.67), 351 (4.89). MALDI-TOF MS (m/z) (C141H88N8O2S6Zn) [M+H]+ 

teorik, 2184.04; deneysel, 2184.21. 

 
3.2.2.2. Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (18) bileşiğin sentezi  

 
Şekil 3.10’ da gösterilen karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (18) bileşik, 

literatürde belirtilen prosedüre göre sentezlenmiştir [156]. 

 

 

Şekil 3.9. İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (16) bileşiğin sentezi 

 
Şekil 3.9’da gösterilen 4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) (0.2 mmol, 100 

mg) üzerine Zn(OAc)2 (60 µmol, 11.5 mg), iyodo ftalonitril (6) (40 µmol, 10 mg) ve 4 mL DMAE 

eklendi. Argon atmosferinde 140 °C’ de geri soğutucu altında 12 saat kaynatıldı (Bu sırada renk 

yeşile döndü). Reaksiyon süresi sonunda, çözücü uzaklaştırılarak, H2O/MeOH (1:4) ile yıkandı. 

Reaksiyon ürünü, kolon kromatografisi işlemi yapılarak hareketli faz olarak Toluen/Hekzan 

(2:1) ile saflaştırıldı. %33 verimle (13 µmol, 24 mg) yeşil renkli saf katı madde (16) elde edildi 

[68, 153]. 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 8.46 (br, Ar, 3H), 8.36 (br, Ar, 2H), 8.24 (br, Ar, 

2H), 8.01 (br, Ar, 2H), 7.77-7.67 (m, Ar, 6H), 7.54-7.45 (m, Ar, 12H), 4.02-3.95 (m, 12H), 1.28 (d, 
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J = 7.9 Hz, 72H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3054, 2958, 1592, 1575, 1484, 1459, 1398, 798, 743.  

UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 703 (5.32), 674 (4.46), 633 (4.52), 364 (4.70), 340 (4.70). LC-

MS/MS (m/z) (C140H87IN8S6) [M+H]+ teorik, 1858.73; deneysel, 1858.60. 

 

 

Şekil 3.10. Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (18) bileşiğin sentezi 

 
İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (16) (30 µmol, 55.7 mg) 20 mL kloroform 

içerisinde çözülerek argon atmosferinde üzerine PdCl2(PPh3)2 (3 µmol, 2.3 mg) ve %40’ lık 6 mL 

KOH (2.4 g) ilave edildi ve oda sıcaklığında 12 saat karıştırıldı. Reaksiyon süresi sonunda 

ekstrakte edilerek, organik faz Na2SO4 ile kurutuldu. Reaksiyon ürünü DCM/MeOH (10:0.4) 

hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %56 verimle (17 µmol, 30 mg) 

yeşil renkli saf katı madde (18) elde edildi (Şekil 3.10). 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 

9.82 (s, Ar, 1H), 9.05 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.82 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.63 (s, Ar, 1H), 8.57 (s, Ar, 

1H), 8.40-8.34 (m, Ar, 4H), 7.77-7.69 (m, Ar, 6H), 7.52-7.47 (m, Ar, 12H), 4.21-3.96 (m, 12H), 

1.40-1.19 (m, 72H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3055, 2958, 1706, 1575, 1484, 1457, 1397, 1052, 

744, 721.  UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 706 (5.07), 633 (4.31), 369 (4.50), 343 (4.50). MALDI-

TOF MS (m/z) (C141H88N8O2S6Zn) [M+H]+ teorik, 1775.84; deneysel, 1775.75. 

 
3.2.2.3. Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (19) bileşiğinin sentezi  

 
Şekil 3.13’ de gösterilen propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (19) kodlu 

bileşik, literatürde belirtilen prosedüre göre 3 basamakta sentezlenmiştir [149]. 
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Şekil 3.11. Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (23) bileşiğin sentezi 

 
İlk basamakta; iyodo içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (15) (22 µmol, 50 mg) 3 mL 

THF’de çözülerek üzerine sırasıyla; 0,4 mL Et3N, PdCl2(PPh3)2 (0.9 µmol, 0.62 mg) ve CuI (2.8 

µmol, 0.53 mg) eklendi. Oluşan çözelti, oda sıcaklığında argon atmosferinde degaze edilip ve 

propargil alkol (44 µmol, 2,56 µL) ilave edilerek, 68 °C’ de 18 saat karıştırıldı. Reaksiyon süresi 

sonunda, THF ortamdan uzaklaştırılarak ve kloroform-su karışımında ekstrakte edildi, organik 

faz Na2SO4 ile kurutuldu ve kloroform döner buharlaştırıcıda uzaklaştırıldı. Reaksiyon ürünü 

CHCl3/Metanol (10:0.1) hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %90 

verimle (20 µmol, 43,5 mg) yeşil renkli saf katı madde (23) elde edildi (Şekil 3.11). 1H NMR 

(400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.42 (s, Ar, 1H), 9.22 (d, J= 8.0 Hz, Ar, 1H), 8.26-8.18 (m, Ar, 7H), 

7.41-7.32 (m, Ar, 18H), 7.17-6.93 (m, Ar, 60H), 4.75 (s, -CH2, 2H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3055, 

3027, 1730, 1598, 1491, 1459, 756, 697. 

 

 

Şekil 3.12. Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (24) bileşiğin sentezi 
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İkinci basamakta; 1-Hidroksi-1,2-benziyodoksol-3(1H)-on-1-oksit (IBX) (16 µmol, 4.4 

mg) 2 mL dimetilsülfoksit (DMSO) içerisinde çözüldü ve üzerine 2mL 1:1 

tetrahidrofuran/dimetilsülfoksit karışımında çözülmüş propargil alkol içeren asimetrik 

ftalosiyanin türevi (23) (8 µmol, 17 mg) ilave edilerek, oda sıcaklığında 12 saat karıştırıldı. 

Reaksiyon süresi sonunda, dietil eter ve doygun NaCl çözeltisi ile ekstraktre edilerek, organik 

faz Na2SO4 ile kurutuldu ve dietil eter döner buharlaştırıcıda uzaklaştırıldı. Reaksiyon ürünü 

CHCl3/Metanol (10:0.1) hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %95 

verimle (7.6 µmol, 17 mg) yeşil renkli saf katı madde (24) elde edildi (Şekil 3.12). 1H NMR 

(400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.62 (s, -CHO, 1H), 9.45 (s, Ar, 1H), 9.20 (d, J= 7.7 Hz, Ar, 1H), 8.23 

(d, J= 7.7 Hz, Ar, 1H), 8.15 (s, Ar, 2H), 8.08 (s, Ar, 4H), 7.30-7.23 (m, Ar, 18H), 7.02-6.81 (m, Ar, 

60H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3052, 3020, 1656, 1594, 1492, 1453, 1438, 755, 695. 

 

 

Şekil 3.13. Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (19) bileşiğin sentezi 

 
Üçüncü basamakta; propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (24) (7 µmol, 

15 mg) 6 mL THF içerisinde çözüldü ve üzerine sırasıyla; 1 mL suda çözülmüş H3NO3S (17.5 

µmol, 1.7 mg), 1 mL suda çözülmüş NaClO2 (17.5 µmol, 1,6 mg) damla damla ilave edilerek, 2 

saat oda sıcaklığında karıştırıldı. Reaksiyon ürünü CHCl3/MeOH (10:1) hareketli fazı 

kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %70 verimle (4.9 µmol, 11 mg) yeşil renkli saf 

katı madde (19) elde edildi (Şekil 3.13). 1H NMR (400.2 MHz, THF-d8): δ(ppm) 9.69 (s, Ar, 1H), 

9.24 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 8.29 (d, J = 8.1 Hz, Ar, 1H), 8.20 (s, Ar, 1H), 8.18 (s, Ar, 1H), 8.13 (s, Ar, 

4H), 7.44 -7.38 (m, Ar, 18H), 7.35 -7.31 (m, Ar, 12H),  7.15-7.08 (m, Ar, 48H). FT-IR (ATR): ν (cm-

1) = 3051, 3026, 1715, 1583, 1491, 1453, 1438, 756, 695. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 712 

(4.83), 637 (4.09), 356 (4.28). MALDI-TOF MS (m/z) (C143H88N8O2S6Zn) [M] teorik, 2208.06; 

deneysel, 2208.04. 
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3.2.2.4. Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (20) bileşiğin sentezi  

 
Şekil 3.16’ da gösterilen propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (20) kodlu 

bileşik, literatürde belirtilen prosedüre göre 3 basamakta sentezlenmiştir [149]. 

 

 

Şekil 3.14. Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (25) bileşiğin sentezi 

 
İlk basamakta; iyodo içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (16) (27 µmol, 50 mg) 3 mL 

THF’de çözülerek üzerine sırasıyla; 0,4 mL Et3N, PdCl2(PPh3)2 (1.1 µmol, 0.76 mg) ve CuI (4 

µmol, 0.65 mg) eklendi. Oluşan çözelti, oda sıcaklığında argon atmosferinde degaze edilip ve 

propargil alkol (54 µmol, 3,14 µL) ilave edilerek, 68 °C’ de 18 saat karıştırıldı. Reaksiyon süresi 

sonunda, THF ortamdan uzaklaştırılarak ve kloroform-su karışımında ekstrakte edildi, organik 

faz Na2SO4 ile kurutuldu ve kloroform döner buharlaştırıcıda uzaklaştırıldı. Reaksiyon ürünü 

CHCl3/Metanol (10:0.1) hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %90 

verimle (24 µmol, 43 mg) yeşil renkli saf katı madde (25) elde edildi (Şekil 3.14). 1H NMR 

(400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 8.90 (s, Ar, 1H), 8.60-8.56 (m, Ar, 2H), 8.46-8.41 (m, Ar, 6H), 7.76-

7.66 (m, Ar, 6H), 7.53-7.47 (m, Ar, 12H), 4.11-3.94 (m, 12H), 3.66-3.61 (m, 2H), 1.27 (dd, J = 

11.2, 4.7 Hz, 72H).  FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3261, 3058, 2961, 1592, 1483, 1451, 1332, 801, 746.   
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Şekil 3.15. Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (26) bileşiğin sentezi 

 
İkinci basamakta; 1-Hidroksi-1,2-benziyodoksol-3(1H)-on-1-oksit (IBX) (0.1 mmol, 28.1 

mg) 2 mL dimetilsülfoksit (DMSO) içerisinde çözüldü ve üzerine 2mL 1:1 

tetrahidrofuran/dimetilsülfoksit karışımında çözülmüş propargil alkol içeren asimetrik 

ftalosiyanin türevi (25) (50 µmol, 80 mg) ilave edilerek, oda sıcaklığında 12 saat karıştırıldı. 

Reaksiyon süresi sonunda, dietil eter ve doygun NaCl çözeltisi ile ekstraktre edilerek, organik 

faz Na2SO4 ile kurutuldu ve dietil eter döner buharlaştırıcıda uzaklaştırıldı. Reaksiyon ürünü 

CHCl3/Metanol (10:0.1) hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %95 

verimle (48 µmol, 86 mg) yeşil renkli saf katı madde (26) elde edildi (Şekil 3.15). 1H NMR 

(400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.63 (s, -OCH, 1H), 9.30 (s, Ar, 1H), 9.03 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.56-

8.40 (m, Ar, 6H), 8.20 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 7.74-7.68 (m, Ar, 6H), 7.55-7.46 (m, Ar, 12H), 4.09-

3.96 (m, 12H), 1.28 (dd, J = 11.0, 7.0 Hz, 72H).  FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3057, 2960, 2168, 1591, 

1483, 1461, 1400, 1371, 801, 746.   

 

 

Şekil 3.16. Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (20) bileşiğin sentezi 
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Üçüncü basamakta; propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin türevi (26) (45 µmol, 

80 mg) 6 mL THF içerisinde çözüldü. Daha sonra üzerine sırasıyla; 1 mL suda çözülmüş H3NO3S 

(113 µmol, 11 mg), 1 mL suda çözülmüş NaClO2 (110 µmol, 10,2 mg) damla damla ilave edilerek, 

2 saat oda sıcaklığında karıştırıldı. Reaksiyon ürünü CHCl3/MeOH (10:1) hareketli fazı 

kullanılarak kolon kromatografisi ile saflaştırıldı. %70 verimle (32 µmol, 58 mg) yeşil renkli saf 

katı madde (20) elde edildi (Şekil 3.16). 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.14 (s, Ar, 1H), 

8.98 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 8.58 (s, Ar, 2H), 8.44-8.39 (m, Ar, 4H), 8.18 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 

7.76-7.68 (m, Ar, 6H), 7.56-7.46 (m, Ar, 12H), 4.10-3.92 (m, 12H), 1.28 (dd, J = 12.3, 6.9 Hz, 72H). 

FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3383, 3054, 2959, 1725, 1653, 1591, 1516, 1451, 1398, 1368, 1018, 800, 

747.  UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 707 (4.79), 633 (4.01), 370 (4.20), 345 (4.15). MALDI-TOF 

MS (m/z) (C143H88N8O2S6Zn) [M] teorik, 1799.86; deneysel, 1799.88. 

 
3.2.2.5. 4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin sentezi (21) 

 
Şekil 3.18’ de gösterilen 4-benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) türevi bileşik, 

literatürde belirtilen prosedüre göre 2 basamakta sentezlenmiştir [7, 68, 75]. 

 

 

Şekil 3.17. 4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (27) sentezi 

 
İlk basamakta iyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (15) (133 µmol, 300 mg) 5 mL 

dimetoksietan da çözüldü ve üzerine Ar ortamında Pd(PPh3)4 (13.3 µmol, 15.3 mg), 4-

formilfenilboronik asit (199 µmol, 29.8 mg) ve 1M/1mL Na2CO3 eklendi. Aluminyum folyo ile 

sarılarak 90 °C’de bir gece karıştırıldı. Daha sonra NH4Cl (1 M, 100 mL) çözeltisine eklenerek etil 

asetat ile ekstraktre edilip, Na2SO4’ de kurutuldu ve çözücü döner buharlaştırıcı yardımı ile 

uzaklaştırıldı. Reaksiyon ürünü DCM hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi ile 

saflaştırıldı. %84 verimle (112 µmol, 254 mg) yeşil renkli saf katı 4-benzaldehit içeren asimetrik 

ftalosiyanin (27) bileşiği elde edildi (Şekil 3.17). 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ (ppm) 10.17 (s, -

OCH, 1H), 9.56 (s, Ar, 1H), 9.33 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.44 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.32 (d, J = 8.2 
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Hz, Ar, 2H), 8.22-8.14 (m, Ar, 8H), 7.42-7.33 (m, Ar, 18H), 7.28-7.26 (m, Ar, 12H), 7.07-6.92 (m, 

Ar, 48H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3050, 3022, 1659, 1598, 1493, 1485, 1450, 754, 694.  

 

Şekil 3.18. 4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) sentezi 

 
İkinci basamakta 4-benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (27) (103 µmol, 230 mg) 3 

mL tetrahidrofuran’da çözüldü ve üzerine 1 mL suda çözülmüş H3NO3S (254 µmol, 24.6 mg) 

eklendi.  Daha sonra üzerine 1 mL suda çözülmüş NaClO2 (254 µmol, 23 mg) damla damla 

eklendi.  İki saat sonra reaksiyon sonlandırılarak çözücü döner buharlaştırıcı da uzaklaştırıldı ve 

DCM/MeOH (100:1) hareketli fazı kullanılarak kolon kromatografisi yapılarak saflaştırıldı. %80 

verimle (82 µmol, 185 mg) yeşil renkli saf katı 4-benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) 

elde edildi (Şekil 3.18). 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.63 (s, Ar, 1H), 9.40 (d, J= 7.9 Hz, 

Ar, 1H), 8.51-8.45 (m, Ar, 3H), 8.29-8.25 (m, Ar, 4H), 8.20 (s, Ar, 4H), 7.40-7.34 (m, Ar, 18H), 

7.31-7.28 (m, Ar, 12H), 7.09-6.93 (m, Ar, 48H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3052, 3022, 1723, 1667, 

1595, 1488, 1453, 1437, 756, 695. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 712 (5.10), 641 (4.31), 357 

(4.53). MALDI-TOF MS (m/z) (C147H92N8O2S6Zn) [M] teorik, 2260.13; deneysel, 2260.14. 

 
3.2.2.6. 4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin sentezi (22) 

 
Şekil 3.20’ da gösterilen 4-benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) türevi bileşik, 

literatürde belirtilen prosedüre göre sentezlenmiştir [7, 68, 75]. 
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Şekil 3.19. 4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (28) sentezi 

 
İlk basamakta iyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (16) (27 µmol, 50 mg) 5 mL 

dimetoksietan da çözüldü ve üzerine Ar ortamında Pd(PPh3)4 (2.7 µmol, 3 mg), 4-formilfenil 

boronikasit (40 µmol, 6 mg) ve 1M/1mL Na2CO3 eklendi. Aluminyum folyo ile sarılarak 90 °C’ de 

bir gece karıştırıldı. Daha sonra NH4Cl (1 M, 100 mL) çözeltisine eklenerek etil asetat ile 

ekstraktre edilip, Na2SO4’de kurutuldu ve çözücü döner buharlaştırıcı yardımı ile uzaklaştırıldı. 

Hekzan/etil asetat (9:1) çözücü karışımı ile kolon kromatografisi yapılarak saflaştırıldı. %80 

verimle (22 µmol, 40 mg) yeşil renkli saf katı 4-benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (28) 

elde edildi (Şekil 3.19). 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 10.15 (s, -OCH, 1H), 9.30 (s, Ar, 1H), 

9.03 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.54 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 2H), 8.37-8.14 (m, Ar, 9H), 7.70-7.58 (m, Ar, 

6H), 7.49-7.39 (m, Ar, 12H), 4.09-3.90 (m, 12H), 1.27 (dd, J = 14.5, 5.3 Hz, 72H). FT-IR (ATR): ν 

(cm-1) = 3055, 2958, 1704, 1602, 1484, 1460, 1399, 1258, 800, 747. 

 

Şekil 3.20. 4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) sentezi 
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İkinci basamakta 4-benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (28) (11 µmol, 20 mg) 3 

mL tetrahidrofuran’da çözüldü ve üzerine 1 mL suda çözülmüş H3NO3S (27.5 µmol, 2.7 mg) 

eklendi.  Daha sonra üzerine 1 mL suda çözülmüş NaClO2 (27.5 µmol, 2.5 mg) damla damla 

eklendi.  İki saat sonra reaksiyon sonlandırılarak çözücü döner buharlaştırıcı da uzaklaştırıldı ve 

CHCl3/MeOH (20:1) çözücü karışımı kullanılarak kolon kromatografisi yapılarak saflaştırıldı. 

%80 verimle (18 µmol, 34 mg) yeşil renkli saf katı 4-benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin 

(22) elde edildi (Şekil 3.20). 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.36 (s, Ar, 1H), 9.10 (d, J = 8.7 

Hz, Ar, 1H), 8.63 (d, J = 18.4 Hz, Ar, 2H), 8.43-8.34 (m, Ar, 7H), 8.14 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 2H), 7.77-

7.67 (m, Ar, 6H), 7.56-7.46 (m, Ar, 12H), 4.17-3.96 (m, 12H), 1.29 (dd, J = 12.6, 6.8 Hz, 72H). FT-

IR (ATR): ν (cm-1) = 3054, 2958, 1724, 1591, 1483, 1459, 1398, 1351, 799, 746. UV/Vis (CHCl3): 

λmax (log ε) = 706 (5.29), 636 (4.49), 368 (4.70), 345 (4.67). MALDI-TOF MS (m/z) 

(C111H116N8O2S6Zn) [M] teorik, 1851.94; deneysel, 1851.48. 

 
3.2.3. Yığın Heteroeklemli Güneş Hücrelerinde Kullanılan Simetrik Ftalosiyanin 

Türevlerinin Sentezi  

 
Tez kapsamında yığın hetero eklemli güneş hücrelerinde kullanılan türevler için gerekli 

simetrik ftalosiyanin sentezinde kullanılan, 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) ve 4,5-

bis(2,6-diisopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) için gereken tiyofenol türevleri, literatürde 

verilen yönteme göre sentezlenmiştir [154, 155]. Şekil 3.21’ de gösterilen ftalosiyaninlerin 

sentezi, başlangıç maddesi olarak kullanılan ftalonitrillerin, yüksek kaynama noktasına sahip 

çözücü içerisinde (genelde dimetil aminoetanol) gerçekleştirilen siklotetramerizasyonuna 

dayanır [154, 155]. 

 

 

Şekil 3.21. Simetrik ftalosiyaninlerin (29, 30) sentezi 
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3.2.3.1. Simetrik Zn(II)Pc sentezi (29) 

 
 Şekil 3.22’ de gösterilen simetrik Zn(II)Pc (29) bileşiği, literatürde belirtilen prosedüre 

göre sentezlenmiştir [154, 155]. 

 

 

Şekil 3.22. Simetrik ftalosiyanin (29) sentezi 

 
4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) (0.3 mmol, 196 mg) madde üzerine 

Zn(OAc)2 (75 µmol, 14 mg) eklenerek 3 mL dimetil aminoetanol’de çözüldü. Argon gazı 

atmosferinde geri soğutucu altında 140 °C’ de 12 saat kaynatıldı. Reaksiyon rengi yeşile döndü. 

Dimetil aminoetanol uzaklaştırılarak, madde H2O/MeOH (1:4) ile yıkanarak toluen/THF 

(10:0.8) çözücü karışımı kullanılarak kolon kromatografisi yapılarak saflaştırıldı. %96 verimle 

(72 µmol, 192 mg) yeşil renkli saf katı madde (29) elde edildi (Şekil 3.22). 1H NMR (400.2 MHz, 

CDCI3): δ(ppm) 8.18(s, ArH, 8H), 7.41-7.38(m, ArH, 24H), 7.29-7.27(m, ArH, 30H), 7.05-6.99(m, 

ArH, 50H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3054, 3022, 1596, 1567, 1494, 1453, 1404, 756, 696. UV/Vis 

(CHCl3): λmax (log ε) = 725 (8.23), 691 (4.37), 650 (4.43). MALDI-TOF MS (m/z) 

(C176H112N8S8Zn) [M] teorik, 2660.73; deneysel, 2260.50. 

 

3.2.3.2. Simetrik Zn(II)Pc sentezi (30) 

 
Şekil 3.23’ de gösterilen simetrik Zn(II)Pc (30) bileşiği, literatürde belirtilen prosedüre 

göre sentezlenmiştir [154, 155]. 
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Şekil 3.23. Simetrik ftalosiyanin (30) sentezi 

 
4,5-bis (2,6-diisopropiltiyofenol) ftalonitril (10) (0.2 mmol, 100 mg) madde üzerine 

Zn(OAc)2 (50 µmol, 9.3 mg) eklenerek 3 mL dimetil aminoetanol’de çözüldü. Argon gazı 

atmosferinde geri soğutucu altında 140 °C’ de 12 saat kaynatıldı. Reaksiyon rengi yeşile döndü.  

Dimetil aminoetanol uzaklaştırılarak, madde H2O/MeOH (1:4) ile yıkanarak toluen hareketli fazı 

kullanılarak kolon kromatografisi yapılarak saflaştırıldı. %96 verimle (48 µmol, 102 mg) yeşil 

renkli saf katı madde (30) elde edildi (Şekil 3.23). 1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 8.44(s, 

Ar, 8H), 7.68 (t, J = 7.8 Hz, 8H, Ar), 7.45 (d, J = 7.8 Hz, Ar, 16H), 3.96-3.90(m, 16H), 1.24 (d, J = 6.9 

Hz, 96H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3054, 2959, 1588, 1575, 1484, 1457, 1398, 798, 745. UV/Vis 

(CHCl3): λmax (log ε) = 713 (5.09), 641 (4.29), 370 (4.47), 334 (4.43). MALDI-TOF MS (m/z) 

(C128H144N8S8Zn) [M] teorik, 2116.47; deneysel, 2116.37. 

 
3.2.4. Elektrokimyasal Ölçümler  

 
Elektrokimyasal ölçümler iviumstat electrochemical interface marka elektrokimyasal 

analizör kullanılarak üç elektrot tekniği ile yapılmıştır. Çalışma elektrotu olarak 0,283 cm2 

yüzey alanına sahip camsı karbon (GC) elektrot, karşı elektrot olarak platin tel (Pt) ve referans 

elektrot olarak da Ag/AgCl elektrodu kullanılmıştır. Çözeltilerin hazırlanmasında DMF, çözücü 

destek elektrolit olarak da 0,1 M tetrabütilamonyum hekzaflorofosfat [(n-Bu)4N]PF6 (TBAHP) 

kullanılmıştır. Elektrokimyasal ölçümler sentezlenen ftalosiyanin komplekslerinin 1x10-3 M 

derişimde çözeltileri hazırlanarak yapılmıştır. Ölçümlerden önce 15 dakika süresince ve ölçüm 

sırasında hazırlanan çözelti ortamından N2 gazı geçirilmiştir. Sentezlenen tüm bileşikler DMF 

içerisindeki dönüşümlü voltamogramları (CV) 100 mV/s tarama hızında elde edilmiştir. 

Ölçümler DMF/0,1 M TBAHP içeren çözeltilerde 0,0 V’dan başlanarak önce pozitif yöne doğru 

olmak üzere 1,8 V ile -2,0 V aralığında taranarak alınmıştır.  
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3.2.5. Fotovoltaik Ölçümler 

 
17-22 kodlu moleküller boya duyarlı güneş hücrelerinde fotosensör olarak kullanılmış 

ve güneş hücresi verimleri ölçülmüştür. Güneş hücresi çalışmalarında, çalışma elektrotu olarak 

nanogözenekli TiO2 kaplı FTO (Flor katkılı Kalay Oksit) yüzey kullanılmıştır. TiO2 ile kaplanan 

yüzey yaklaşık 500 °C sıcaklıkta tavlanarak anataz TiO2 kristal yapısı elde edilmiştir. TiO2 kaplı 

çalışma elektrotları, karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyaninlerin 0.1 mM THF içindeki 

çözeltilerine daldırılarak 1 gece boyunca, oda koşullarında bekletilmiştir. Organik boya kaplı bu 

çalışma elektrotları termoplastik malzeme kullanılarak platin kaplı FTO karşıt elektrot ile bir 

araya getirilmiş ve platin kaplı FTO elektrot üzerinde açılmış bir delik vasıtasıyla 

iyodür/triiyodür (I-/I3-) redoks çifti içeren elektrolit yapı içerisine enjekte edilmiştir. Elde edilen 

güneş hücresinin 1000W/m2 ışınım, hava kütlesi (airmass, A.M.) 1,5 ve yaklaşık 25 °C koşulları 

altında Keithley 2400 akım-gerilim cihazı vasıtasıyla elektriksel parametreleri tespit edilmiştir.  

29-30 kodlu moleküller yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde fotosensör olarak 

kullanılmış ve güneş hücresi verimleri ölçülmüştür. Katot tabaka olarak ITO kaplı cam yüzeyler 

kullanılmıştır. Öncelikle yüzeyler ıslak temizleme yöntemi ile üzerlerindeki organik ve iyonik 

kirlilikler uzaklaştırılmıştır. Temizlenen ITO yüzeyler yığın hetero-eklemli güneş hücresi 

yapısında katot elektrod olarak kullanılamıştır. Aktif foton soğurucu tabaka hazırlarken, 

akseptör malzeme olan PCBM ile donör malzeme olan simetrik Pc kullanılmıştır. PCBM ile Pc’ 

nin hacimsel kütle oranları değiştirilip (PCBM:Pc 1:0,1, 1:0,2 vb), uygun bir organik çözücüde 

çözülerek 1 gece boyunca argon altında karıştırılmıştır. Burada kütle oranlarının 

değiştirilmesinin sebebi akseptör ve donör malzemeler arasındaki en uygun elektron ve enerji 

transferine sahip oranın belirlemesidir. ITO katot elektrodu yüzeyine 4000 rpm hızında, 

elektron taşıyan katman olarak TiO2 tabakası ile kaplanmıştır. Hazırlanan PCBM:Pc çözeltileri 

döner kaplama (spin coating) yöntemi ile yüzeyi modifiye edilmiş ITO yüzey üzerine 

kaplanmıştır. Daha sonra PCBM:Pc katmanı üzerine termal buharlaşma yöntemi ile boşluk 

taşıma katmanı olarak MoO3 tabakası, aktif katmanın üzerine 8 nm kalınlıkta kaplanmıştır. Son 

olarak boşluk toplamak için anodik elektrod olarak %99,995 saflıktaki Ag metal katmanı düşük 

vakumda (~1x10-6 mbar) fiziksel buharlaştırma tekniği ile MoO3 tabakası üzerine 80 nm 

kalınlıkta kaplanmıştır. Hücrelerin elektriksel karakterizasyonu glove-box sistemi içinde 

yapılmıştır. Karanlık ve ışık altında (AM 1.5 aydınlanma altında) akım-voltaj analizleri Keithley 

2400 akım-gerilim cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Yapılan ölçümler sonucunda güneş 

hücresinin karakteristik verileri olan kısa devre akımı (Jsc) , dolum faktörü (FF), açık devre 

gerilimi (Voc) ve verimlik (η) parametreleri elde edimiştir.  
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Tez kapsamında öncelikle karboksil grubu içeren asimetrik ve simetrik ftalosiyanin 

moleküllerinin eldesi için gerekli ftalonitrillerin sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu bileşikler 

yöntem kısmında belirtilen literatürlerdeki yöntemler kullanılarak saflaştırılmış ve karakterize 

edilmişlerdir. Sentezi ve yapı karakterizasyonu gerçekleştirilen, ftalonitrillerin farklı 

oranlardaki karışımlarının siklotetramerizasyonu ile iyodo içeren asimetrik ftalosiyaninlerin 

(15, 16) sentezi ve yapı aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu bileşiklerden 

yola çıkılarak; karboksilik asit içeren 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 kodlu bileşiklerin sentezi 

gerçekleştirilmiştir. Karboksilik asit, propiolik asit ve 4-benzoik asit içeren asimetrik 

ftalosiyanin türevlerinin sentezi için, paladyum katalizli eşleşme reaksiyonları kullanılmıştır. 

Karboksilik asit içeren 17 ve 18 kodlu asimetrik ftalosiyanin bileşikleri, iyodo içeren asimetrik 

ftalosiyaninlerin paladyum katalizli hidroksikarbonilasyon reaksiyonu ile elde edilmiştir. 

Propiolik asit içeren 19 ve 20 kodlu asimetrik ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi, iyodo içeren 

asimetrik ftalosiyaninler ile prapargil alkol arasında gerçekleştirilen paladyum katalizli 

Sonogashira C-C eşleşme reaksiyonu ile üç basamakta gerçekleştirilmiştir. İyodo içeren 

asimetrik ftalosiyaninler ile 4-formilfenilboronik asit arasındaki paladyum katalizli Suzuki-

Miyaura C-C eşleşme reaksiyonu ile 4-benzoik asit içeren 21 ve 22 kodlu asimetrik ftalosiyanin 

bileşikleri iki basamakta elde edilmiştir. Elde edilen asimetrik Zn(II)Pc türevleri, boya duyarlı 

güneş hücrelerinde (DSSC) fotosensör olarak kullanılmıştır. Yığın hetero eklemli güneş 

hücrelerinde kullanılan, aktif foton soğurucu tabakada donör özellikli 29 ve 30 kodlu simetrik 

ftalosiyaninler, başlangıç maddesi olarak kullanılan ftalonitrillerin, yüksek kaynama noktasına 

sahip çözücü içerisinde (dimetil aminoetanol) gerçekleştirilen siklotetramerizasyon reaksiyonu 

ile elde edilmiştir. Literatür özeti kısmında anlatılan, DSSC’ lerde rekor verim elde edilen TT40 

kodlu Zn(II)Pc’ de köprü atomları olarak oksijen atomları kullanılmıştır. Ancak son yıllarda bu 

alanda yapılan çalışmalar, O yerine S atomu kullanıldığında boya duyarlı güneş hücrelerinde 

kısa devre akımının (Jsc) yükseldiği,  açık devre geriliminin (Voc) düştüğü ve pil veriminin (η) 

arttığını ortaya koymuştur [81]. Bu sebeplerle güneş hücresi verimliliğini artırmak amacıyla, 

köprülemede elektron verici grup olarak S atomu seçilmiştir. 

Tez kapsamında sentezi gerçekleştirilen tiyofenol türevlerinin, ftalonitril bileşiklerinin, 

simetrik ve asimetrik ftalosiyaninlerin yapıları FTIR, 1H NMR, LC-MS/MS, MALDİ-TOF MS, UV-

vis gibi yöntemlerle karakterize edilmiştir. Karakterizasyon işlemleri kapsamında; 

ftalonitrillerin FT-IR ölçümleri incelendiğinde, infrared bölgede; C=S, C≡N, C-H (aromatik), C-H 

(alifatik), C=C (aromatik) gibi fonksiyonel grupların absorpladıkları frekans aralıklarına ait 

pikler yapı tayininde faydalı bilgiler vermiştir. Yine, FT-IR ölçümlerinde; ftalonitril türevleri 

yapısındaki C≡N bağının karakteristik gerilme bandının ftalosiyanin türevlerinin oluşması ile 
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kaybolması ve C-H (aromatik), C-H (alifatik), C=C (aromatik) gruplara ait piklerin absorpsiyon 

frekanslarındaki kaymalar, hedef ftalosiyanin bileşiklerinin eldesi hakkında yararlı bilgiler 

vermiştir. 

Periferal sübstitüe ftalosiyaninlerde molekül içi sterik engellemeler az olduğundan 

ftalosiyanin molekülleri arasındaki etkileşim kuvvetlidir. Ftalosiyanin molekülleri arasında 

agregasyon oluşması 1H NMR spektrumda piklerin yayvanlaşmasına neden olup 

karakterizasyonu güçleştirebilir. Hückel kuralına uyan ftalosiyanin makrosiklik halkası 

aromatik bileşiklerin genel özelliği olan düzlemsel yapıdadır. Ftalosiyanin halkasına hacimli 

ligandların bağlanması halkanın düzlemselliğinde bozulmaya neden olur ve buna bağlı olarak 

agregasyon azalır. Bu nedenle, tez kapsamında sentezlenen bileşiklerin tasarımı yapılırken, 

periferal konumlara hacimli gruplar bağlanmış böylece ftalosiyanin moleküllerinin çözelti 

içerisinde birbirlerine yaklaşmaları engellenerek, aralarındaki etkileşim azaltılmış ve 

çözünürlükleri arttırılmıştır. Dolayısıyla agregasyonun önüne geçilerek bileşiklerin CDCl3 

içerisinde çözünürlükleri sağlanmış ve piklerin net olduğu 1H NMR spektrumları elde edilmiştir. 

Sentezlenen bileşiklerin 1H NMR spektrumlarındaki kimyasal kaymalar, yarılma sabitleri ve pik 

alanları yapıdaki hidrojen atomlarının konumu ve sayıları hakkında önemli bilgiler vermiştir. 

Ftalosiyaninlerin UV-vis spektrumları da karakterizasyonlarında oldukça önemlidir. 

Ftalosiyanin bileşiklerinin π-elektronca zengin makrosiklik yapılarından dolayı elektronik 

spektrumunda karakteristik bandlar gözlemlenir. Bu nedenle sentezlenen ftalosiyanin 

bileşiklerinin oluşup oluşmadığının karakteristik bandlarla kontrol etmek, metalli olduklarının 

kanıtlamak, agregasyon oluşmadığını göstermek ve görünür bölgedeki ışık absorbsiyonunu 

belirlemek için UV-vis spektrumları alınmıştır. Karakteristik absorbsiyon bandlarından ilki B 

bandı (Soret bandı) olarak adlandırılan ve yaklaşık 350 nm civarında yayvan olarak 

gözlemlenen banddır. İkinci bant ise yaklaşık 700 nm civarında gözlemlenen ve Q bandı olarak 

adlandırılan banddır. D4h simetrisine sahip olan metalli ftalosiyaninlerin Q bandı keskin şiddetli 

bir band şeklindedir. Metalli ftalosiyaninlerde Q bandı a1u (π) simetrisindeki HOMO orbitali ile 

eg simetrisindeki (π*) LUMO orbitali arasındaki elektron geçişine karşılık gelmektedir. Metalli 

ftalosiyaninlerin B bandı ise iki adet elektronik geçişten dolayı gözlemlenir. Bunların ilki a2u 

simetrili moleküler orbitalden eg simetrili moleküler orbitale olan elektronik geçiştir ve buna ait 

absorpsiyon bandı B1 olarak adlandırılır. İkinci elektronik geçiş b2u simetrili moleküler 

orbitalden eg simetrili moleküler orbitale olan elektronik geçiştir ve buna ait absorpsiyon bandı 

ise B2 olarak adlandırılır. B1 ve B2 bandlarının üst üste çakışması sonucu UV-vis spektrumunda 

iki yerine tek ve yayvan bir band gözlemlenmektedir. Metalsiz ftalosiyaninler D2h simetrisine 

sahiptir. Metalli ftalosiyaninler ile karşılaştırıldığında, simetrinin düşmesi sonucu, LUMO 

orbitali x ve y yönünde polarize olarak UV-vis spektrumunda Q bandının yarılmasına ve hemen 

hemen birbirine eşit iki band şeklinde gözlemlenmesine neden olmaktadır. a1u simetrili 
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moleküler orbitalden dejenere olan LUMO orbitaline iki farklı elektronik geçiş UV-vis 

spektrumunda ikiye yarılmış Q bandı şeklinde gözlemlenir. Sentezlenen simetrik ve asimetrik 

ftalosiyaninlerin UV-vis spektrumlarında 705-725 nm aralığında şiddetli tek Q bandı 

göstermesi, D4h simetrisine sahip metalli ftalosiyanin bileşiklerinin oluştuğunu 

desteklemektedir. Güneş hücrelerindeki uygulamalar için agregasyonu azaltmak ve görünür 

bölgedeki ışık absorpsiyonunu artırmak önemlidir. Substitüe grup olarak periferal konumda 

izopropil grupları içeren 18, 20, 22 ve 30 kodlu simetrik ve asimetrik Zn(II)Pc’ lerin UV-vis 

spektrumları incelendiğinde sırasıyla 705, 707, 707 ve 713 nm’ de maksimum absobsiyon 

bandları gözlemlenmiştir. Substitüe olarak periferal konumda fenil gruplarının bulunduğu 17, 

19, 21 ve 29 kodlu simetrik ve asimetrik Zn(II)Pc’ ler ise UV-vis analizlerinde sırasıyla 708, 711, 

711 ve 725 nm’ de maksimum absobsiyon bandları vermişlerdir. Yapıda sübstitüe olarak 

hacimli fenil gruplarının bulunduğu ftalosiyaninlerin Q bandlarının, izopropil substitüenti 

bulunduranlara kıyasla daha kırmızı bölgede olduğu görülmektedir. Ayrıca asimetrik 

ftalosiyaninlerde karboksilik asit grubunun konjugasyonunun uzaması da Q bandının kırmızı 

bölgeye kaymasını sağlamıştır. Karboksilik asit (17, 18), propiolik asit (19, 20) ve 4-benzoik 

asit (21, 22) içeren asimetrik ftalosiyanin türevlerinin UV-vis spektrumları karşılaştırıldığında; 

konjugasyonun daha fazla olduğu propiolik asit (19, 20) ve 4-benzoik asit (21, 22) türevleri, 

karboksilik asit (17, 18) türevlerine göre daha kırmızı bölgede absorpsiyon vermiştir. 

Ftalosiyanin türevi bileşiklerin kütle spektrumları gerek yüksek molekül ağırlıkları 

gerekse düşük çözünürlükleri sebebiyle, küçük molekül ağırlıklı ve yüksek çözünürlüğe sahip 

organik bileşiklere göre daha zor yorumlanmaktadır. Fakat tez kapsamında sentezlenen, altı 

yeni asimetrik ve iki simetrik yapıdaki sekiz Zn(II)Pc türevinin MALDİ-TOF MS spektrumları 

elde edilmiş ve kütle tayinleri yapılmıştır. Elde edilen mol kütleleri, teorik olarak hesaplanan 

mol kütleleri ile uyum içerisindedir. Karakterizasyon işlemlerinden sonraki aşamada, elde 

edilen Zn(II)Pc bileşiklerinin elektrokimyasal özelliklerinin belirlenmesi için CV ölçümleri 

yapılmış ve DMF içerisinde hazırlanmış 0,1M TBAP elektrolit çözeltisinde üç elektrot tekniği ile 

döngüsel voltamogramları elde edilmiştir. Merkez metal atomunun (Zn) elektronikçe aktif 

olmamasından dolayı indirgenme/yükseltgenme (redoks) piklerinin tümü ftalosiyaninin 

halkasından kaynaklanmaktadır. Elektrokimyasal dönüşümlü voltametri (CV) ölçümleri ve optik 

bant aralıklarından yararlanılarak Zn(II)Pc moleküllerinin (17-22, 29, 30) en yüksek dolu 

moleküler orbital (HOMO) seviyeleri ve en düşük boş moleküler orbital (LUMO) enerji değerleri 

belirlenmiştir. Buradan alınan veriler ışığında, sentezi başarıyla gerçekleştirilen 17-22 kodlu 

bileşikler boya duyarlı güneş hücrelerinde ve 29-30 kodlu bileşikler yığın hetero-eklemli güneş 

hücrelerinde fotosensör olarak kullanılmış ve güneş hücresi verimleri ölçülmüştür. Aşağıda yapı 

karakterizasyonları ve güneş hücresi performans sonuçları literatürler göz önünde 

bulundurularak detaylı bir şekilde yorumlanmıştır. 
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4.1. Ftalosiyaninlerin Sentezinde Başlangıç Bileşikleri Olarak Kullanılan Ftalonitrillerin 

1H NMR, LC-MS/MS ve FT-IR Spektrum Verileri 

 
Ftalosiyaninlerin sentezinde başlangıç bileşikleri olarak kullanılan ftalonitriller (10, 14) 

literatürde belirtilen sentez yöntemlerine göre sentezlenmiş [150-154] ve yapıları 1H NMR, LC-

MS/MS ve FT-IR verileri ile aydınlatılmıştır. 

 
4.1.1. 4,5-Dikloroftalonitril (4) 1H NMR Verileri  

 
Şekil 4.4’ de gösterilen 4,5 dikloro ftalonitril (4) bileşiği, literatürde belirtilen prosedüre 

göre 4 basamakta sentezlenmiştir [152]. 

 

Şekil 4.1. 4,5-Dikloroftalik anhidrit (1) sentezi 

 
1H NMR (400.2 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 8.1 (s, Ar, 2H). 

4,5-Dikloroftalik anhidrit (1) bileşiğinin 1H NMR spektrumunda integrali iki protona 

karşılık gelen 8.1 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki protonlara ait piklerdir. 

 

 

Şekil 4.2. 4,5-Dikloroftalimid (2) sentezi 

 
1H NMR (400.2 MHz, DMSO-d6):  ppm= 8.1 (s, Ar, 2H). 

4,5-Dikloroftalimid (2) bileşiğinin 1H NMR spektrumunda integrali iki protona karşılık 

gelen 8.1 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki protonlara ait piklerdir. 

 
Şekil 4.3. 4,5-Dikloroftalamid (3) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) = 7.88 (br, NH2, 2H), 7.70 (s, Ar, 2H), 7.49 (br, 

NH2, 2H). 
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4,5-Dikloroftalamid (3) bileşiğinin 1H NMR spektrumunda integrali ikişer protona 

karşılık gelen 7.88 ppm ve 7.49 ppm’ deki singlet pikler yapıda bulunan amid protonlarına, 

integrali iki protona karşılık gelen 7.70 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki protonlara ait 

piklerdir. 

 
Şekil 4.4. 4,5-Dikloroftalonitril (4) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCl3): δ (ppm)=  7.9 (s, 2H). 

4,5-Dikloroftalonitril (4) bileşiğinin 1H NMR spektrumunda integrali iki protona karşılık 

gelen 7.9 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki protonlara ait piklerdir. 

 
4.1.2. 4-İyodoftalonitril (6) 1H NMR Verileri 

 
Şekil 4.6’ da gösterilen 4-iyodo ftalonitril (6) literatürde belirtilen prosedüre göre 2 

basamakta sentezlendi [150, 151]. 

 
 Şekil 4.5. 4-Aminoftalonitril (5) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, DMSO-d6): δ (ppm)=  7.63 (d, J= 8.7 Hz, 1H), 7.01 (s, 1H), 6.87 (d, J = 

8.7 Hz, 1H), 6.70 (br, NH2, 2H). 

4-Aminoftalonitril (5) bileşiğinin 1H NMR spektrumunda integrali birer protona karşılık 

gelen 7.63 ppm’ deki dublet pik, 7.01 ppm’ de singlet pik ve 6.87 ppm’ deki dublet pik aromatik 

yapıdaki protonlara, integrali iki protona karşılık gelen 6.70 ppm’ deki yayvan pik fenil yapısına 

bağlı amin yapısındaki protonlara ait piklerdir. 

 

 

Şekil 4.6. 4-İyodoftalonitril (6) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 8.2 (s, 1H), 8.1 (d, J= 8.2 Hz, 1H), 7.5 (d, J = 8.6, 

1H). 
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4-İyodoftalonitril (6) bileşiğinin 1H NMR spektrumunda integrali birer protona karşılık 

gelen 8.2 ppm’ deki singlet pik, 8.1 ppm ve 7.5 ppm’ deki dublet pikler aromatik yapıdaki 

protonlara ait piklerdir. 

 
4.1.3. 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) 1H NMR, FT-IR ve LC-MS/MS Verileri  

 
Şekil 4.10’ da gösterilen 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiği, Newman-

Kwart düzenlemesi yöntemi ile literatürde belirtilen prosedüre göre 4 basamakta 

sentezlenmiştir [154, 155]. Sentezlenen bileşiğin yapısı 1H NMR, FT-IR ve LC-MS/MS verileri ile 

karakterize edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.7. O-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (7) sentezi 

 
1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 7.52-7.48 (m, ArH, 4H), 7.40-7.35 (m, ArH, 7H), 

7.34-7.31 (m, ArH, 2H), 3.03 (s, N-CH3, 3H), 2.97(s, N-CH3, 3H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) 3052, 2954, 

2922, 2853, 1595, 1496, 1452, 1383, 759, 696. LC-MS/MS (m/z) (C21H19NOS) [M+H]+ teorik, 

334.45; deneysel, 334.20. 

 

 

O-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (7) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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O-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (7) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

 

O-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (7) bileşiğinin LC-MS/MS spektrumu 

 
O-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (7) bileşiğinin 1H NMR spektrumunda 

integrali dört, yedi ve iki protona karşılık gelen 7.52-7.48 ppm, 7.40-7.35 ppm ve 7.34-7.31 ppm’ 

deki multiplet pikler aromatik yapıdaki protonlara, integrali üçer protona karşılık gelen 3.03 

ppm ve 2.97 ppm’ deki singlet pikler amin yapısına bağlı metil protonlarına ait piklerdir. 

O-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (7) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3052 cm-1’ 

deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2954 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme 

titreşimlerine, 1595, 1496 ve 1452 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme 

titreşimlerine, 1383 cm-1’ deki pik yapıda bulunan -C=S gerilme titreşimine, 759, 696 cm-1’ deki 

pikler yapıda bulunan monosubstitüe fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait piklerdir. 

O-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (7) bileşiğinin ES tekniği kullanılarak alınan 

MS spektrumunda görülen 334.20 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül ağırlığını 

doğrulamaktadır.  
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Şekil 4.8. S-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (8) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 7.50-7.31(m, ArH, 13H), 2.67(s, N-CH3, 6H).  FT-IR 

(ATR): ν (cm-1) 3054, 2917, 2849, 1660, 1599, 1494, 1454, 764, 700. LC-MS/MS (m/z) 

(C21H19NOS) [M+H]+ teorik, 334.45; deneysel, 334.20. 

 

 

S-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (8) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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S-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (8) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

 

S-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (8) bileşiğinin LC-MS/MS spektrumu 

 
S-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (8) bileşiğinin 1H NMR spektrumunda integrali 

on üç protona karşılık gelen 7.50-7.31 ppm’ de multiplet pikler aromatik yapıdaki protonlara, 

integrali altı protona karşılık gelen 2.67 ppm’ deki singlet pik amin yapısına bağlı metil 

protonlarına ait piklerdir. 

S-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (8) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3054 cm-1’ 

deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2917 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme 

titreşimlerine, 1660 cm-1’ deki pik amid grubunun -C=O gerilme titreşimine, 1599, 1494 ve 1454 

cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine, 764, 700 cm-1’ deki pikler yapıda 

bulunan monosubstitüe fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait piklerdir. 

S-(2,6-difenilfenil) dimetilkarbamotiyoat (8) bileşiğinin ES tekniği kullanılarak alınan 

MS spektrumunda görülen 334.20 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül ağırlığını 

doğrulamaktadır.  
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Şekil 4.9. 2,6-difeniltiyofenol (9) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 7.46-7.43(m, ArH, 8H), 7.41-7.36(m, ArH, 2H), 

7.21 (s, ArH, 3H), 3.41(s, -SH, 1H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) 3054, 1598, 1492, 1454, 752, 697. LC-

MS/MS (m/z) (C18H14S) [M-H]- teorik, 261.37; deneysel, 261.10. 

 

 

2,6-difeniltiyofenol (9) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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2,6-difeniltiyofenol (9) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

 

2,6-difeniltiyofenol (9) bileşiğinin LC-MS/MS spektrumu 

 
2,6-difeniltiyofenol (9) bileşiğinin 1H NMR spektrumunda integrali sekiz ve iki protona 

karşılık gelen 7.46-7.43 ppm ve 7.41-7.36 ppm’ de multiplet pikler ile integrali üç protona 

karşılık gelen 7.21 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki protonlara, integrali bir protona 

karşılık gelen 3.41 ppm’ deki singlet pik tiyol grubuna bağlı protona ait piklerdir. 

2,6-difeniltiyofenol (9) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3054 cm-1’ deki pik aromatik -C-

H gerilme titreşimlerine, 1598, 1492 ve 1454 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme 

titreşimlerine, 752 cm-1 ve 697 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan monosubstitüe fenil için -C-H 

düzlem dışı eğilmesine ait piklerdir. 

2,6-difeniltiyofenol (9) bileşiğinin ES tekniği kullanılarak alınan MS spektrumunda 

görülen 261.10 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül ağırlığını doğrulamaktadır.  
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Şekil 4.10. 4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, DMSO-d6): δ(ppm)= 7.61 (t, J= 7.6Hz, ArH, 2H), 7.35 (d, J= 7.6Hz, 

ArH, 4H), 7.27-7.17(m, ArH, 12H), 7.10-7.08(m, ArH, 8H), 6.58(s, ArH, 2H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) 

= 3049, 3023, 2228, 1598, 1567, 1495, 1452, 1447, 756, 699. LC-MS/MS (m/z) (C44H28S2N2) 

[M+H-NH3]+ teorik, 666.87; deneysel, 666.30. 

 

 

4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (DMSO-d6) 
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4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

 

4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiğinin LC-MS/MS spektrumu 

 
4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiğinin (Şekil 4.10) 1H NMR 

spektrumunda integrali iki protona karşılık gelen 7.61 ppm’ deki triplet pik aromatik yapıdaki a 

protonuna, integrali dört protona karşılık gelen 7.35 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonuna, integrali on iki ve sekiz protona karşılık gelen 7.27-7.17 ppm ve 7.10-7.08 ppm’ deki 

mutiplet pikler aromatik yapılardaki d protonlarına, integrali iki protona karşılık gelen 6.58 

ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki c protonuna ait piklerdir. 

4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3049 cm-1’ 

deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2228 cm-1’ deki pik yapıda bulunan -C≡N gerilme 

titreşimlerine, 1598, 1495, 1452 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine, 

756, 699 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan monosubstitüe fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine 

ait piklerdir. 
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4,5-bis(2,6-difenilbenzotiyol) ftalonitril (10) bileşiğinin ES tekniği kullanılarak alınan 

MS spektrumunda görülen 666.30 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin [M+NH4]+ molekül 

ağırlığını doğrulamaktadır.  

 
4.1.4. 4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) 1H NMR, FT-IR ve LC-MS/MS 

Verileri  

 
Şekil 4.14’ de gösterilen 4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşiği, 

Newman-Kwart düzenlemesi yöntemi ile literatürde belirtilen prosedüre göre 4 basamakta 

sentezlenmiştir [154, 155]. Sentezlenen bileşiğin yapısı 1H NMR, FT-IR ve LC-MS/MS verileri ile 

karakterize edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.11. O-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (11) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 7.24-7.16 (m, Ar, 3H), 3.49 (s, 3H), 3.39 (s, 3H), 

2.96-2.88 (m, 2H), 1.27 (d, J = 6.9 Hz, 6H), 1.17 (d, J = 6.9 Hz, 6H). 

 

  

O-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (11) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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O-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (11) bileşiğinin (Şekil 4.11) 1H NMR 

spektrumunda integrali üç protona karşılık gelen 7.24-7.16 ppm’ deki multiplet pikler aromatik 

yapıdaki a protonlara, integrali üçer protona karşılık gelen 3.49 ppm ve 3.39 ppm’ deki singlet 

pikler -N(CH3)2 yapısına bağlı metil b protonlarına, integrali iki protona karşılık gelen 2.96-2.88 

ppm’ deki multiplet pik alifatik yapıdaki c protonlarına, integrali altışar protona karşılık gelen 

1.27 ppm ve 1.17 ppm’ deki dublet pik alifatik yapıdaki d protonlarına ait piklerdir.  

 

 
Şekil 4.12. S-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (12) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 7.38 (t, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 7.21 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 

2H), 3.65-3.55 (m, 2H), 3.18 (s, 3H), 3.01 (s, 3H), 1.20 (d, J = 6.9 Hz, 12H). 

 

 

S-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (12) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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S-(2,6-diizopropilfenil) dimetilkarbamotiyoat (12) bileşiğinin (Şekil 4.12) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 7.38 ppm’ deki triplet pik aromatik yapıdaki a 

protonuna, integrali iki protona karşılık gelen 7.21 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonlarına, integrali iki protona karşılık gelen 3.65-3.55 ppm’ deki multiplet pik alifatik 

yapıdaki c protonlarına, integrali üçer protona karşılık gelen 3.18 ppm ve 3.01 ppm’ deki singlet 

pikler -N(CH3)2 yapısına bağlı metil d protonlarına, integrali on iki protona karşılık gelen 1.20 

ppm’ deki dublet pik alifatik yapıdaki e protonlarına ait piklerdir.  

 

 
Şekil 4.13. 2,6-diizopropiltiyofenol (13) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 7.06(d, J = 7.6 Hz, Ar, 2H), 6.90 (t, J = 7.6 Hz, Ar, 

1H), 4.78 (s, 1H), 3.21-3.10 (m,2H), 1.27 (d, J =  6.9 Hz, 12H). 

 

 

2,6-diizopropiltiyofenol (13) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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2,6-diizopropiltiyofenol (13) bileşiğinin (Şekil 4.13) 1H NMR spektrumunda integrali iki 

protona karşılık gelen 7.06 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki a protonlarına, integrali bir 

protona karşılık gelen 6.90 ppm’ deki triplet pik aromatik yapıdaki b protonuna, integrali bir 

protona karşılık gelen 4.78 ppm’ deki singlet pik tiyol grubuna bağlı protona, integrali iki 

protona karşılık gelen 3.21-3.10 ppm’ deki multiplet pik alifatik yapıdaki c protonlarına, 

integrali on iki protona karşılık gelen 1.27 ppm’ deki dublet pik alifatik yapıdaki d protonlarına 

ait piklerdir.  

 
Şekil 4.14. 4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 7.56 (t, J = 7.8 Hz, Ar, 2H), 7.36 (d, J = 7.8 Hz, Ar, 

4H), 6.68 (s, Ar, 2H), 3.57-3.47 (m, 4H), 1.20(d, J = 6.8 Hz, 24H). FT-IR (ATR): ν (cm-1)= 3058, 

3023, 2963, 2227, 1577, 1558, 1495, 1463, 1448, 798, 746.   

 

 

4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 
4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşiğinin (Şekil 4.14) 1H NMR 

spektrumunda integrali iki protona karşılık gelen 7.56 ppm’ deki triplet pik aromatik yapıdaki a 

protonlarına, integrali dört protona karşılık gelen 7.36 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonlarına, integrali iki protona karşılık gelen 6.68 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki c 

protonlarına, integrali dört protona karşılık gelen 3.57-3.47 ppm’ deki multiplet pik alifatik 

yapıdaki d protonlarına, integrali yirmi dört protona karşılık gelen 1.20 ppm’ deki dublet pik 

alifatik yapıdaki e protonlarına ait piklerdir. 

4,5-bis(2,6-diizopropilbenzotiyol) ftalonitril (14) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3058 

cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2963 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme 

titreşimlerine, 2227 cm-1’ deki pik yapıda bulunan -C≡N gerilme titreşimlerine, 1577, 1495, 

1463 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine,  798, 746 cm-1’ deki pikler 

yapıda bulunan orto konumunda substitüe bulunduran fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait 

piklerdir.  

 

4.2. Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde Kullanılan -COOH İçeren Asimetrik Ftalosiyanin 

Türevlerinin 1H NMR, MALDİ-TOF MS, UV-Vis ve FT-IR Spektrum Verileri  

 

Periferal konumda karboksilik asit içeren ftalosiyaninlerin eldesi için ilk aşamada iyot 

gibi bir halojen grup içeren asimetrik ftalosiyaninlerin sentezi gerçekleştirilmiştir (15, 16) [68, 

153]. Üç farklı karboksilik asit türevi final maddelerinin elde edilmesinde kullanılmıştır. 

Öncelikle makro halkaya doğrudan bağlı karboksilik asit içeren ftalosiyanin türevlerinin eldesi 

için, asimetrik iyodo ftalosiyanin başlangıç maddesi olarak kullanılmıştır (17, 18) [156]. İkinci 
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tür, iyot içeren ftalosiyaninler propiolik alkol ile paladyum katalizli Sonogashira kenetlenme 

reaksiyonu şartları altında tepkimeye sokularak literatürde verilen yönteme göre 3 basamakta 

sentezlenmiştir (19, 20) [156].  Üçüncü tür, iyot içeren ftalosiyaninler 4-formilfenilboronik asit 

ile paladyum katalizli Suzuki-Miyaura kenetlenme reaksiyonu şartları altında tepkimeye 

sokularak literatürde verilen yönteme göre sentezlenmiştir (21,22) [7, 68, 75]. Sentezlenen tüm 

bileşiklerin yapıları 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS ve FT-IR verileri ile karakterize edilmiştir. 

 

4.2.1. Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS 

ve FT-IR verileri  

 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) türevi bileşik, literatürde belirtilen 

prosedüre göre 2 aşamada sentezlenmiştir [156]. Şekil 4.20’ de gösterilen ilk aşamada iyot gibi 

bir halojen grup içeren asimetrik ftalosiyanin bileşiği sentezlendi (15) [68, 153]. Daha sonra 

Şekil 4.16’ da gösterilen bileşik (17) paladyum katalizli ortamda baz olarak potasyum hidroksit 

kullanılarak sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları 1H NMR, UV-Vis, CV, MALDİ-TOF 

MS ve FT-IR verileri ile karakterize edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.15. İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (15) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 9.66 (s, ArH, 1H), 9.03 (d, J = 6.9 Hz, ArH, 1H), 

8.45 (d, J = 6.9 Hz, ArH, 1H), 8.23 (s, ArH, 2H), 8.18 (s, ArH, 4H), 7.39-7.34 (m, ArH, 18H), 7.16-

6.96 (m, ArH, 60H). FT-IR (ATR): ν (cm-1)= 3053, 3025, 1596, 1569, 1494, 1453, 1402, 755, 695.  

UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 717 (5.47), 645 (4.82), 347 (5.07). LC-MS/MS (m/z) 

(C140H87IN8S6) [M+H]+ teorik, 2266.92; deneysel, 2266.36. 
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İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (15) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 

 

 

İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (15) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

 

İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (15) bileşiğinin LC-MS/MS spektrumu 
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İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (15) bileşiğinin (Şekil 4.15) 1H NMR spektrumunda 

integrali bir protona karşılık gelen 9.66 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki a protonuna, 

integrali bir protona karşılık gelen 9.03 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b protonuna, 

integrali bir protona karşılık gelen 8.45 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki c protonuna, 

integrali 8.23 ppm’de iki protona ve 8.18 ppm’ de dört protona karşılık gelen singlet pikler 

aromatik yapıdaki d protonlarına, integrali on sekiz protona karşılık gelen 7.39-7.34 ppm’ deki 

multiplet pikler ve integrali altmış protona karşılık gelen 7.16-6.96 ppm’ deki multiplet pikler 

aromatik yapıdaki e protonlarına ait piklerdir. 

İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (15) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3053 cm-1’ deki 

pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 3025 cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme 

titreşimlerine, 1596, 1494, 1453 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine,  

755, 695 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan monosubstitüe fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine 

ait piklerdir. 

İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (15) bileşiğinin ES tekniği kullanılarak alınan MS 

spektrumunda görülen 2266.36 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül ağırlığını 

doğrulamaktadır.  

 

 

Şekil 4.16. Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 10.10 (s, Ar, 1H), 9.31 (d, J= 7.0 Hz, Ar, 1H), 8.88 

(d, J= 6.4 Hz, Ar, 1H), 8.24 (d, J= 10.2 Hz, 2H, Ar), 8.16 (s, 4H, Ar),  7.41-7.34 (m, Ar, 18H), 7.30-

7.28 (m, Ar, 12H), 7.06-6.99 (m, Ar, 48H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3055, 3024, 1703, 1597, 1494, 

1453, 1436, 756, 696. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 708 (5.39), 638 (4.67), 351 (4.89). MALDI-

TOF MS (m/z) (C141H88N8O2S6Zn) [M+H]+ teorik, 2184.04; deneysel, 2184.21. 
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Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
 

 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) bileşiğinin FT-IR spektrumu 
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Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) bileşiğinin MALDİ-TOF MS spektrumu 

 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) molekülünün CHCl3 içindeki UV/Vis 
Absorbsiyon spektrumu  (k: 1X10-5 M) Mak. Abs. 708 nm 
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Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) molekülünün 100 mV s-1 tarama hızında 
alınmış dönüşümlü voltamogram spektrumu 
 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) bileşiğinin (Şekil 4.16) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 10.10 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki 

a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.31 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 8.88 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki c 

protonuna, integrali altı protona karşılık gelen 8.25-8.16 ppm’ deki multiplet pikler aromatik 

yapıdaki d protonlarına, integralleri on sekiz, on iki ve kırk sekiz protona karşılık gelen 7.41-

7.34 ppm, 7.30-7.28 ppm ve 7.06-6.99 ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapılardaki e 

protonlara ait piklerdir. 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3055 

cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 3024 cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme 

titreşimlerine, 1703 cm-1’ deki pik yapıdaki -C=O gerilme titreşimlerine,    1597, 1494, 1453 cm-

1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine,  756, 696 cm-1’ deki pikler yapıda 

bulunan monosubstitüe fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait piklerdir. 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (17) bileşiğinin MALDİ-TOF MS 

kullanılarak alınan MS spektrumunda görülen 2184.21 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin 

molekül ağırlığını doğrulamaktadır.  
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4.2.2. Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS 

ve FT-IR verileri  

 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) bileşiği, literatürde belirtilen 

prosedüre göre 2 aşamada sentezlenmiştir [156]. Şekil 4.24’ de gösterilen ilk aşamada iyot gibi 

bir halojen grup içeren asimetrik ftalosiyanin sentezlenmiştir (16) [68, 153]. Daha sonra Şekil 

4.18’ de gösterilen bileşik (18) paladyum katalizli ortamda baz olarak potasyum hidroksit 

kullanılarak sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları 1H NMR, UV-Vis, CV, MALDİ-TOF 

MS ve FT-IR verileri ile karakterize edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 4.17. İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (16) sentezi 
 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 8.46 (br, Ar, 3H), 8.36 (br, Ar, 2H), 8.24 (br, Ar, 

2H), 8.01 (br, Ar, 2H), 7.77-7.67 (m, Ar, 6H), 7.54-7.45 (m, Ar, 12H), 4.02-3.95 (m, 12H), 1.28 (d, 

J = 7.9 Hz, 72H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3054, 2958, 1592, 1575, 1484, 1459, 1398, 798, 743. 

UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 703 (5.32), 674 (4.46), 633 (4.52), 364 (4.70), 340 (4.70). LC-

MS/MS (m/z) (C140H87IN8S6) [M+H]+ teorik, 1858.73; deneysel, 1858.60.  



Tuncay İnce, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

86 
 

 

İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (16) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 

 

 

İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (16) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

 

İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (16) bileşiğinin LC-MS/MS spektrumu 
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İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (16) bileşiğinin (Şekil 4.17) 1H NMR spektrumunda 

integrali üç protona karşılık gelen 8.46 ppm’ deki yayvan pik aromatik yapıdaki a protonlarına, 

integrali ikişer protona karşılık gelen 8.36 ppm, 8.24 ppm ve 8.01 ppm’ deki yayvan pikler 

aromatik yapıdaki b protonlarına, integrali altı protona karşılık gelen 7.77-7.67 ppm’ deki 

multiplet pik aromatik yapıdaki c protonlarına, integrali on iki protona karşılık gelen 7.54-7.45 

ppm’ deki multiplet pik aromatik yapıdaki d protonlarına, integrali on iki protona karşılık gelen 

4.02-3.95 ppm’ deki multiplet pik alifatik yapıdaki e protonlarına, integrali yetmiş iki protona 

karşılık gelen 1.28 ppm’ deki dublet pik alifatik yapıdaki f protonlarına ait piklerdir. 

İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (16) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3054 cm-1’ deki 

pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2958 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme titreşimlerine, 

1592, 1484, 1459 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine, 798, 743 cm-1’ 

deki pikler yapıda bulunan orto konumunda substitüe bulunduran fenil için -C-H düzlem dışı 

eğilmesine ait piklerdir. 

İyodo içeren asimetrik ftalosiyanin (16) bileşiğinin ES tekniği kullanılarak alınan MS 

spektrumunda görülen 1858.60 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül ağırlığını 

doğrulamaktadır.  

 

 

Şekil 4.18. Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 9.82 (s, Ar, 1H), 9.05 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.82 (d, 

J = 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.63 (s, Ar, 1H), 8.57 (s, Ar, 1H), 8.40-8.34 (m, Ar, 4H), 7.77-7.69 (m, Ar, 6H), 

7.52-7.47 (m, Ar, 12H), 4.21-3.96 (m, 12H), 1.40-1.19 (m, 72H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3055, 

2958, 1706, 1575, 1484, 1457, 1397, 1052, 744, 721. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 706 (5.07), 

633 (4.31), 369 (4.50), 343 (4.50). MALDI-TOF MS (m/z) (C141H88N8O2S6Zn) [M+H]+ teorik, 

1775.84; deneysel, 1775.75.  
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Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
 

 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) bileşiğinin FT-IR spektrumu 
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Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) bileşiğinin MALDİ-TOF MS spektrumu 

 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) molekülünün CHCl3 içindeki UV/Vis 
absorbsiyon spektrumu  (k: 1X10-5 M) Mak. Abs. 705 nm 
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Karboksilik Asit İçeren Asimetrik Ftalosiyanin (18) molekülünün 100 mV s-1 tarama hızında 
alınmış dönüşümlü voltamogram spektrumu 
 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) bileşiğinin (Şekil 4.18) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 9.82 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki 

a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.05 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 8.82 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki c 

protonuna, integrali birer protona karşılık gelen 8.63 ppm ve 8.57 ppm’ deki singlet pikler ile 

integrali dört protona karşılık gelen 8.40-8.34 ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapıdaki d 

protonlarına, integrali altı protona karşılık gelen 7.77-7.69 ppm’ deki multiplet pikler aromatik 

yapıdaki e protonlarına, integrali on iki protona karşılık gelen 7.52-7.47 ppm’ deki multiplet 

pikler aromatik yapıdaki f protonlarına, integrali on iki protona karşılık gelen 4.21-3.96 ppm’ 

deki multiplet pik alifatik yapıdaki g protonlarına, integrali yetmiş iki protona karşılık gelen 

1.40-1.19 ppm’ deki multiplet pik alifatik yapıdaki h protonlarına ait piklerdir. 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3055 

cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2958 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme 

titreşimlerine, 1706 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=O gerilme titreşimlerine, 1575, 1484, 

1457 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine, 744, 721 cm-1’ deki pikler 

yapıda bulunan orto konumunda substitüe bulunduran fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait 

piklerdir. 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (18) bileşiğinin MALDİ-TOF MS 

kullanılarak alınan MALDİ-TOF MS spektrumunda görülen 1775.75 m/z’ deki moleküler iyon 

piki bileşiğin molekül ağırlığını doğrulamaktadır.  
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4.2.3. Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS ve 

FT-IR verileri  

 

Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) bileşiği literatürde belirtilen 

prosedüre göre sentezlenmiştir [149]. İyot gibi bir halojen grup içeren asimetrik ftalosiyanin 

(15) ve propargil alkolden çıkılarak 3 basamakta sentezlenmiştir (Şekil 4.19-4.21). Sentezlenen 

bileşiklerin yapıları 1H NMR, UV-Vis, CV, MALDİ-TOF MS ve FT-IR verileri ile karakterize 

edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.19. Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (23) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.42 (s, Ar, 1H), 9.22 (d, J= 8.0 Hz, Ar, 1H), 8.26-

8.18 (m, Ar, 7H), 7.41-7.32 (m, Ar, 18H), 7.17-6.93 (m, Ar, 60H), 4.75 (s, -CH2, 2H). FT-IR (ATR): 

ν (cm-1) = 3055, 3027, 1730, 1598, 1491, 1459, 756, 697. 
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Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (23) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 

 

 

Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (23) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (23) bileşiğinin (Şekil 4.19) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 9.42 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki 

a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.22 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonuna, integrali yedi protona karşılık gelen 8.26-8.18 ppm’ deki multiplet pikler aromatik 
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yapıdaki c ve d protonlarına, integralleri on sekiz ve altmış protona karşılık gelen 7.41-7.32 ppm 

ve 7.17-6.93 ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapılardaki protonlara, integrali iki protona 

karşılık gelen 4.75 ppm’ deki singlet pik alifatik yapıdaki -CH2- protonlarına ait piklerdir. 

Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (23) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3055 

cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 3027 cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme 

titreşimlerine,  1598, 1491, 1459 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine,  

756, 697 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan monosubstitüe fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine 

ait piklerdir.  

 

 
Şekil 4.20. Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (24) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm)= 9.62 (s, -CHO, 1H), 9.45 (s, Ar, 1H), 9.20 (d, J= 7.7 

Hz, Ar, 1H), 8.23 (d, J= 7.7 Hz, Ar, 1H), 8.15 (s, Ar, 2H), 8.08 (s, Ar, 4H), 7.30-7.23 (m, Ar, 18H), 

7.02-6.81 (m, Ar, 60H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3052, 3020, 1656, 1594, 1492, 1453, 1438, 755, 

695. 
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Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (24) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 

 

 

Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (24) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (24) bileşiğinin (Şekil 4.20) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 9.62 ppm’ deki singlet pik aldehit yapısındaki 

a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.45 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki b 
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protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.20 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki c 

protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 8.23 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki d 

protonuna, integrali iki protona karşılık gelen 8.15 ppm’ de ve integrali dört protona karşılık 

gelen 8.08 ppm’ deki singlet pikler aromatik yapıdaki e protonlarına, integralleri on sekiz ve 

altmış protona karşılık gelen 7.30-7.23 ppm ve 7.02-6.81 ppm’ deki multiplet pikler aromatik 

yapıdaki f protonlarına ait piklerdir. 

Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (24)  bileşiğinin FT-IR spektrumunda 

3052 cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 1656 cm-1’ deki pikler aldehit 

yapısında bulunan -C=O gerilme titreşimlerine, 1594, 1492, 1453 cm-1’ deki pikler yapıda 

bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine, 755, 695 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan monosubstitüe 

fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait piklerdir.  

 

 

Şekil 4.21. Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, THF-d8): δ(ppm)= 9.69 (s, Ar, 1H), 9.24 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 8.29 

(d, J = 8.1 Hz, Ar, 1H), 8.20 (s, Ar, 1H), 8.18 (s, Ar, 1H), 8.13 (s, Ar, 4H), 7.44 -7.38 (m, Ar, 18H), 

7.35 -7.31 (m, Ar, 12H),  7.15-7.08 (m, Ar, 48H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3051, 3026, 1715, 1583, 

1491, 1453, 1438, 756, 695. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 712 (4.83), 637 (4.09), 356 (4.28). 

MALDI-TOF MS (m/z) (C143H88N8O2S6Zn) [M] teorik, 2208.06; deneysel, 2208.04. 
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Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (THF-d8) 

 

 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) bileşiğinin FT-IR spektrumu 
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Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) bileşiğinin MALDİ-TOF MS spektrumu 

 

 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) molekülünün CHCl3 içindeki UV/Vis 
Absorbsiyon spektrumu  (k: 1X10-5 M) Mak. Abs. 711 nm 
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Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) molekülünün 100 mV s-1 tarama hızında alınmış 
dönüşümlü voltamogram spektrumu 
 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) bileşiğinin (Şekil 4.21) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 9.69 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki 

a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.24 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 8.29 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki c 

protonuna, integrali birer protona karşılık gelen 8.20 ppm ve 8.18 ppm ppm’ deki singlet pikler 

ile integrali dört protona karşılık gelen 8.13 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki d 

protonlarına, integralleri on sekiz, on iki ve kırk sekiz protona karşılık gelen 7.44-7.38 ppm, 

7.35-7.31 ppm ve 7.15-7.08 ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapıdaki e protonlarına ait 

piklerdir. 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19)  bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3051 

cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 1715 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=O 

gerilme titreşimlerine, 1583, 1491, 1453 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme 

titreşimlerine, 756, 695 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan monosubstitüe fenil için -C-H düzlem 

dışı eğilmesine ait piklerdir. 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (19) bileşiğinin MALDİ-TOF MS kullanılarak 

alınan MS spektrumunda görülen 2208.04 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül 

ağırlığını doğrulamaktadır.  

 
4.2.4. Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS ve 

FT-IR verileri  

 
Karboksilik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) bileşiği, literatürde belirtilen 

prosedüre göre sentezlenmiştir [149]. İyot gibi bir halojen grup içeren asimetrik ftalosiyanin 
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(16) ve propargil alkolden çıkılarak 3 basamakta sentezlenmiştir (Şekil 4.22-4.24). Sentezlenen 

bileşiklerin yapıları 1H NMR, UV-Vis, CV, MALDİ-TOF MS ve FT-IR verileri ile karakterize 

edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.22. Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (25) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 8.90 (s, Ar, 1H), 8.60-8.56 (m, Ar, 2H), 8.46-8.41 (m, 

Ar, 6H), 7.76-7.66 (m, Ar, 6H), 7.53-7.47 (m, Ar, 12H), 4.11-3.94 (m, 12H), 3.66-3.61 (m, 2H), 

1.27 (dd, J = 11.2, 4.7 Hz, 72H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3261, 3058, 2961, 1592, 1483, 1451, 

1332, 801, 746.   

 

 
Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (25) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (25) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (25)  bileşiğinin (Şekil 4.22) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 8.90 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki 

a protonuna, integrali iki protona karşılık gelen 8.60-8.56 ppm’ deki multiplet pik aromatik 

yapıdaki b protonlarına, integrali altı protona karşılık gelen 8.46-8.41 ppm’ deki multiplet pikler 

aromatik yapıdaki c protonlarına, integrali altı protona karşılık gelen 7.76-7.66 ppm’ deki 

multiplet pikler aromatik yapıdaki d protonlarına, integrali on iki protona karşılık gelen 7.53-

7.47 ppm’ deki multiplet pik aromatik yapıdaki e protonlarına, integrali on iki protona karşılık 

gelen 4.11-3.94 ppm’ deki multiplet pik alifatik yapıdaki f protonlarına, integrali iki protona 

karşılık gelen 3.66-3.61 ppm’deki multiplet pik alifatik yapıdaki -CH2- protonlarına, integrali 

yetmiş iki protona karşılık gelen 1.27 ppm’ deki dubletin dubleti pik alifatik yapıdaki g 

protonlarına ait piklerdir. 

Propargil alkol içeren asimetrik ftalosiyanin (25) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3261 

cm-1’ deki pik -O-H gerilme titreşimlerine, 3058 cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme 

titreşimlerine, 2961 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme titreşimlerine, 1592, 1483, 1451 cm-1’ 

deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine, 801, 746 cm-1’ deki pikler yapıda 

bulunan orto konumunda substitüe fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait piklerdir.  

 



Tuncay İnce, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

101 
 

 
Şekil 4.23. Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (26) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.63 (s, -OCH, 1H), 9.30 (s, Ar, 1H), 9.03 (d, J = 7.9 

Hz, Ar, 1H), 8.56-8.40 (m, Ar, 6H), 8.20 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 7.74-7.68 (m, Ar, 6H), 7.55-7.46 (m, 

Ar, 12H), 4.09-3.96 (m, 12H), 1.28 (dd, J = 11.0, 7.0 Hz, 72H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3057, 2960, 

2168, 1591, 1483, 1461, 1400, 1371, 801, 746.   

 

 

Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (26) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (26) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (26) bileşiğinin (Şekil 4.23) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 9.63 ppm’ deki singlet pik aldehit yapısındaki 

a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.30 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki b 

protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.03 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki c 

protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 8.20 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki d 

protonuna, integrali altı protona karşılık gelen 8.56-8.40 ppm’ deki multiplet pikler aromatik 

yapıdaki e protonlarına, integrali altı protona karşılık gelen 7.74-7.68 ppm’ deki multiplet pikler 

aromatik yapıdaki f protonlarına, integralleri on iki protona karşılık gelen 7.55-7.46 ppm’ deki 

multiplet pikler aromatik yapıdaki g protonlarına, integrali on iki protona karşılık gelen 4.09-

3.96 ppm’ deki multiplet pik alifatik yapıdaki h protonlarına, integrali yetmiş iki protona karşılık 

gelen 1.28 ppm’ deki dubletin dubleti pikler alifatik yapıdaki k protonlarına ait piklerdir. 

Propargil aldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (26)  bileşiğinin FT-IR spektrumunda 

3057 cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2960 cm-1’ deki pik alifatik -C-H 

gerilme titreşimlerine, 2168 cm-1’ deki pik yapıda bulunan -C≡C- gerilme titreşimlerine, 1658 

cm-1’ deki pikler aldehit yapısında bulunan -C=O gerilme titreşimlerine, 1591, 1483, 1461 cm-1’ 

deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine,  801, 746 cm-1’ deki pikler yapıda orto 

konumunda substitüe bulunan fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait piklerdir.  
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Şekil 4.24. Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.14 (s, Ar, 1H), 8.98 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 8.58 (s, 

Ar, 2H), 8.44-8.39 (m, Ar, 4H), 8.18 (d, J = 7.7 Hz, Ar, 1H), 7.76-7.68 (m, Ar, 6H), 7.56-7.46 (m, Ar, 

12H), 4.10-3.92 (m, 12H), 1.28 (dd, J = 12.3, 6.9 Hz, 72H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3383, 3054, 

2959, 1725, 1653, 1591, 1516, 1451, 1398, 1368, 1018, 800, 747. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 

707 (4.79), 633 (4.01), 370 (4.20), 345 (4.15). MALDI-TOF MS (m/z) (C143H88N8O2S6Zn) [M] 

teorik, 1799.86; deneysel, 1799.88. 

 

 
Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) bileşiğinin MALDİ-TOF MS spektrumu 
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Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) molekülünün CHCl3 içindeki UV/Vis 
Absorbsiyon spektrumu  (k: 1X10-5 M) Mak. Abs. 707 nm 
 

 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) molekülünün 100 mV s-1 tarama hızında alınmış 
dönüşümlü voltamogram spektrumu 
 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) bileşiğinin (Şekil 4.24) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 9.14 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki 

a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 8.98 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonuna, integrali iki ve dört protona karşılık gelen 8.58 ppm’ de singlet ve 8.44-8.39 ppm’ de 

multiplet pikler aromatik yapıdaki d protonlarına, integrali bir protona karşılık gelen 8.18 ppm’ 

deki doubet pik aromatik yapıdaki c protonuna, integrali altı protona karşılık gelen 7.76-7.68 

ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapıdaki e protonlarına,  integrali on iki protona karşılık 
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gelen 7.56-7.46 ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapıdaki f protonlarına, integrali on iki 

protona karşılık gelen 4.10-3.92 ppm’ deki multiplet pik alifatik yapıdaki g protonlarına, 

integrali yetmiş iki protona karşılık gelen 1.28 ppm’ deki dubletin dubleti pikler alifatik yapıdaki 

h protonlarına ait piklerdir. 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3383 

cm-1’ deki pik karboksilik asit yapısındaki -O-H gerilme titreşimlerine, 3054 cm-1’ deki pik 

aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2959 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme titreşimlerine, 

1725 cm-1’ deki pikler karboksilik asit yapısında bulunan -C=O gerilme titreşimlerine, 1591, 

1516, 1451 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine,  800, 747 cm-1’ deki 

pikler yapıda orto konumunda substitüe bulunan fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait 

piklerdir 

Propiolik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (20) bileşiğinin MALDİ-TOF MS kullanılarak 

alınan MS spektrumunda görülen 1799.88 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül 

ağırlığını doğrulamaktadır.  

 

4.2.5. 4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS ve 

FT-IR verileri  

 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) bileşiği, literatürde belirtilen 

prosedüre göre sentezlenmiştir [7, 68, 75]. İyot içeren ftalosiyaninin (15) 4-formilfenilboronik 

asit ile paladyum katalizli Suzuki-Miyaura kenetlenme reaksiyonu sonucu 2 aşamada 

sentezlenmiştir (Şekil 4.25 ve 4.26). Sentezlenen bileşiklerin yapıları 1H-NMR, UV-Vis, CV, 

MALDİ-TOF MS ve FT-IR verileri ile karakterize edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 4.25. 4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (27) sentezi 
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1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ (ppm) 10.17 (s, -OCH, 1H), 9.56 (s, Ar, 1H), 9.33 (d, J = 7.9 

Hz, Ar, 1H), 8.44 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.32 (d, J = 8.2 Hz, Ar, 2H), 8.22-8.14 (m, Ar, 8H), 7.42-

7.33 (m, Ar, 18H), 7.28-7.26 (m, Ar, 12H), 7.07-6.92 (m, Ar, 48H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3050, 

3022, 1659, 1598, 1493, 1485, 1450, 754, 694.  

 

 
4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (27) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
 

 
4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (27) bileşiğinin FT-IR spektrumu 
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4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (27) bileşiğinin (Şekil 4.25) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 10.17 ppm’ deki singlet pik aldehit 

yapısındaki a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.56 ppm’ deki singlet pik aromatik 

yapıdaki b protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.33 ppm’ deki dublet pik aromatik 

yapıdaki c protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 8.44 ppm’ deki dublet pik aromatik 

yapıdaki d protonuna, integrali iki protona karşılık gelen 8.32 ppm’ deki dublet pik aromatik 

yapıdaki e protonlarına, integrali sekiz protona karşılık gelen 8.22-8.14 ppm’ deki multiplet 

pikler aromatik yapıdaki f ve g protonlarına, integrali on sekiz protona karşılık gelen 7.42-7.33 

ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapılardaki h protonlarına, integralleri on iki ve kırk sekiz 

protona karşılık gelen 7.28-7.26 ppm ve 7.07-6.92 ppm’ deki multiplet pikler aromatik 

yapılardaki i protonlarına ait piklerdir. 

4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (27) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3050 

cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 1659 cm-1’ deki pikler aldehit yapısında 

bulunan -C=O gerilme titreşimlerine, 1598, 1493, 1450 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- 

gerilme titreşimlerine, 754, 694 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan monosubstitüe fenil için -C-H 

düzlem dışı eğilmesine ait piklerdir.  

 

 

Şekil 4.26. 4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.63 (s, Ar, 1H), 9.40 (d, J= 7.9 Hz, Ar, 1H), 8.51-

8.45 (m, Ar, 3H), 8.29-8.25 (m, Ar, 4H), 8.20 (s, Ar, 4H), 7.40-7.34 (m, Ar, 18H), 7.31-7.28 (m, Ar, 

12H), 7.09-6.93 (m, Ar, 48H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3052, 3022, 1723, 1667, 1595, 1488, 1453, 

1437, 756, 695. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 712 (5.10), 641 (4.31), 357 (4.53). MALDI-TOF 

MS (m/z) (C147H92N8O2S6Zn) [M] teorik, 2260.13; deneysel, 2260.14. 
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4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 

 

 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) bileşiğinin FT-IR spektrumu 
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4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) bileşiğinin MALDİ-TOF MS spektrumu 

 

 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) molekülünün CHCl3 içindeki UV/Vis 
Absorbsiyon spektrumu  (k: 1X10-5 M) Mak. Abs. 712 nm 
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4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) molekülünün 100 mV s-1 tarama hızında 
alınmış dönüşümlü voltamogram spektrumu 
 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) bileşiğinin (Şekil 4.26) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 9.63 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki 

a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.40 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonuna, integrali üç protona karşılık gelen 8.51-8.45 ppm’ deki multiplet pik aromatik 

yapıdaki c ve e protonlarına, integrali dört protona karşılık gelen 8.29-8.25 ppm’ deki multiplet 

pikler aromatik yapıdaki d ve f protonlarına, integrali dört protona karşılık gelen 8.20 ppm’ deki 

singlet pik aromatik yapıdaki f protonlarına,  integrali on sekiz protona karşılık gelen 7.40-7.34 

ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapılardaki g protonlarına, integralleri on iki ve kırk sekiz 

protona karşılık gelen 7.31-7.28 ppm ve 7.09-6.93 ppm’ deki multiplet pikler aromatik 

yapılardaki h protonlarına ait piklerdir. 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3052 

cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 1723 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=O 

gerilme titreşimlerine, 1595, 1488, 1453 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme 

titreşimlerine, 756, 695 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan monosubstitüe fenil için -C-H düzlem 

dışı eğilmesine ait piklerdir. 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (21) bileşiğinin MALDİ-TOF MS kullanılarak 

alınan MS spektrumunda görülen 2260.14 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül 

ağırlığını doğrulamaktadır.  
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4.2.6. 4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS ve 

FT-IR verileri  

 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) bileşiği, literatürde belirtilen 

prosedüre göre sentezlenmiştir [7, 68, 75]. İyot içeren ftalosiyaninin (16) 4-formilfenilboronik 

asit ile paladyum katalizli Suzuki-Miyaura kenetlenme reaksiyonu sonucu 2 aşamada 

sentezlenmiştir (Şekil 4.27 ve 4.28). Sentezlenen bileşiklerin yapıları 1H NMR, UV-Vis, CV, 

MALDİ-TOF MS ve FT-IR verileri ile karakterize edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.27. 4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (28) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 10.15 (s, -OCH, 1H), 9.30 (s, Ar, 1H), 9.03 (d, J = 7.9 

Hz, Ar, 1H), 8.54 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 2H), 8.37-8.14 (m, Ar, 9H), 7.70-7.58 (m, Ar, 6H), 7.49-7.39 (m, 

Ar, 12H), 4.09-3.90 (m, 12H), 1.27 (dd, J = 14.5, 5.3 Hz, 72H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3055, 2958, 

1704, 1602, 1484, 1460, 1399, 1258, 800, 747. 
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4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (28) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 

 

 

4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (28) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (28)  bileşiğinin (Şekil 4.27) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 10.15 ppm’ deki singlet pik aldehit 

yapısındaki a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.30 ppm’ deki singlet pik aromatik 

yapıdaki b protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.03 ppm’ deki dublet pik aromatik 
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yapıdaki c protonuna, integrali iki protona karşılık gelen 8.54 ppm’ deki dublet pik aromatik 

yapıdaki e protonuna, integrali dokuz protona karşılık gelen 8.37-8.14 ppm’ deki multiplet 

pikler aromatik yapıdaki d, f ve g protonlarına, integrali altı protona karşılık gelen 7.70-7.58 

ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapıdaki h protonlarına, integrali on iki protona karşılık 

gelen 7.49-7.39 ppm’ deki multiplet pikler aromatik yapıdaki i protonlarına, integrali on iki 

protona karşılık gelen 4.09-3.90 ppm’ deki multiplet pikler alifatik yapıdaki k protonlarına, 

integrali yetmiş iki protona karşılık gelen 1.27 ppm’ deki dubletin dubleti pik alifatik yapıdaki l 

protonlarına ait piklerdir. 

4-Benzaldehit içeren asimetrik ftalosiyanin (28)  bileşiğinin FT-IR spektrumda 3055 cm-

1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2958 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme 

titreşimlerine, 1704 cm-1’ deki pikler aldehit yapısında bulunan -C=O gerilme titreşimlerine, 

1602, 1484, 1460 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine, 800, 747 cm-1’ 

deki pikler yapıda orto konumunda substitüe bulunan fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait 

piklerdir.  

 

 

Şekil 4.28. 4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 9.36 (s, Ar, 1H), 9.10 (d, J = 8.7 Hz, Ar, 1H), 8.63 (d, J 

= 18.4 Hz, Ar, 2H), 8.43-8.34 (m, Ar, 7H), 8.14 (d, J = 7.9 Hz, Ar, 2H), 7.77-7.67 (m, Ar, 6H), 7.56-

7.46 (m, Ar, 12H), 4.17-3.96 (m, 12H), 1.29 (dd, J = 12.6, 6.8 Hz, 72H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 

3054, 2958, 1724, 1591, 1483, 1459, 1398, 1351, 799, 746. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 706 

(5.29), 636 (4.49), 368 (4.70), 345 (4.67). MALDI-TOF MS (m/z) (C111H116N8O2S6Zn) [M] teorik, 

1851.94; deneysel, 1851.48. 
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4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 

 

 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) bileşiğinin FT-IR spektrumu 
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4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) bileşiğinin MALDİ-TOF MS spektrumu 

 

 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) molekülünün CHCl3 içindeki UV/Vis 
Absorbsiyon spektrumu  (k: 1X10-5 M) Mak. Abs. 706 nm 
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4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) molekülünün 100 mV s-1 tarama hızında 
alınmış dönüşümlü voltamogram spektrumu 
 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22)  bileşiğinin (Şekil 4.28) 1H NMR 

spektrumunda integrali bir protona karşılık gelen 9.36 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki 

a protonuna, integrali bir protona karşılık gelen 9.10 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki b 

protonuna, integrali iki protona karşılık gelen 8.63 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki e 

protonlarına,  integrali yedi protona karşılık gelen 8.43-8.34 ppm’ deki multiplet pikler 

aromatik yapıdaki c ve f protonlarına, integrali iki protona karşılık gelen 8.14 ppm’ deki dublet 

pik aromatik yapıdaki d protonlarına, integrali altı protona karşılık gelen 7.77-7.67 ppm’ deki 

multiplet pikler aromatik yapıdaki g protonlarına, integrali on iki protona karşılık gelen 7.56-

7.46 ppm’ deki multiplet pik aromatik yapıdaki h protonlarına, integrali on iki protona karşılık 

gelen 4.17-3.96 ppm’ deki multiplet pik alifatik yapıdaki i protonlarına, integrali yetmiş iki 

protona karşılık gelen 1.29 ppm’ deki dubletin dubleti pik alifatik yapıdaki k protonlarına ait 

piklerdir. 

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22)  bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3054 

cm-1’ deki pik aromatik -C-H gerilme titreşimlerine, 2958 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme 

titreşimlerine, 1724 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=O gerilme titreşimlerine, 1591, 1483, 

1459 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine, 799, 746 cm-1’ deki pikler 

yapıda orto konumunda substitüe bulunan fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait piklerdir.  

4-Benzoik asit içeren asimetrik ftalosiyanin (22) bileşiğinin MALDİ-TOF MS kullanılarak 

alınan MS spektrumunda görülen 1851.48 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül 

ağırlığını doğrulamaktadır.  
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4.3. Yığın Heteroeklemli Güneş Hücrelerinde Kullanılan Simetrik Ftalosiyanin 

Türevlerinin 1H NMR, MALDİ-TOF MS, UV-Vis ve FT- IR Spektrum Verileri 

 

Ftalosiyaninlerin eldesinde başlangıç maddesi olarak kullanılan ftalonitrillerin sentezi 

(10, 14) yüksek kaynama noktasına sahip çözücü içerisindeki (genelde dimetilamino etanol) 

siklotetramerizasyonuna dayanır [154, 155]. 

 

4.3.1. Simetrik Ftalosiyanin (29) 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS ve FT-IR Verileri  

 

 Şekil 4.29’ da gösterilen simetrik Zn(II)Pc (29) bileşiği, literatürde belirtilen prosedüre 

göre sentezlenmiştir [154, 155]. Sentezlenen bileşiğin yapısı 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS ve 

FT-IR verileri ile karakterize edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.29. Simetrik ftalosiyanin (29) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 8.18(s, ArH, 8H), 7.41-7.38(m, ArH, 24H), 7.29-

7.27(m, ArH, 30H), 7.05-6.99(m, ArH, 50H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3054, 3022, 1596, 1567, 

1494, 1453, 1404, 756, 696. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 725 (8.23), 691 (4.37), 650 (4.43). 

MALDI-TOF MS (m/z) (C176H112N8S8Zn) [M] teorik, 2660.73; deneysel, 2260.50. 
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Simetrik ftalosiyanin (29) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 

 

 

Simetrik ftalosiyanin (29) bileşiğinin FT-IR spektrumu 
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Simetrik ftalosiyanin (29) bileşiğinin MALDİ-TOF MS spektrumu 

 

 

Simetrik Ftalosiyanin (29) molekülünün CHCl3 içindeki UV/Vis Absorbsiyon spektrumu  (k: 
1X10-5 M) Mak. Abs. 725 nm 
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Simetrik Ftalosiyanin (29) molekülünün 100 mV s-1 tarama hızında alınmış dönüşümlü 
voltamogram spektrumu 
 

Simetrik ftalosiyanin (29)  bileşiğinin (Şekil 4.29) 1H NMR spektrumunda integrali sekiz 

protona karşılık gelen 8.18 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki a protonlarına, integrali 

yirmi dört protona karşılık gelen 7.41-7.38 ppm’ deki multiplet pik aromatik yapıdaki b 

protonlarına, integrali otuz ve elli protona karşılık gelen 7.29-7.27 ppm ve 7.05-6.99 ppm’ deki 

multiplet pikler aromatik yapıdaki c protonlarına ait piklerdir. 

Simetrik ftalosiyanin (29)  bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3054 cm-1’ deki pik aromatik 

-C-H gerilme titreşimlerine, 1596, 1494, 1453 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme 

titreşimlerine, 756, 696 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan monosubstitüe fenil için -C-H düzlem 

dışı eğilmesine ait piklerdir. 

Simetrik ftalosiyanin (29)  bileşiğinin MALDİ-TOF MS kullanılarak alınan MS 

spektrumunda görülen 2660.50 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül ağırlığını 

doğrulamaktadır.  

 

4.3.2. Simetrik Ftalosiyanin (30) 1H-NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS ve FT-IR Verileri  

 

 Şekil 4.30’ da gösterilen simetrik Zn(II)Pc (30) bileşiği, literatürde belirtilen prosedüre 

göre sentezlenmiştir [154, 155]. Sentezlenen bileşiğin yapısı 1H NMR, UV-Vis, MALDİ-TOF MS ve 

FT-IR verileri ile karakterize edilerek, ilgili spektrumları aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 4.30. Simetrik ftalosiyanin (30) sentezi 

 

1H NMR (400.2 MHz, CDCI3): δ(ppm) 8.44(s, Ar, 8H), 7.68 (t, J = 7.8 Hz, 8H, Ar), 7.45 (d, J 

= 7.8 Hz, Ar, 16H), 3.96-3.90(m, 16H), 1.24 (d, J = 6.9 Hz, 96H). FT-IR (ATR): ν (cm-1) = 3054, 

2959, 1588, 1575, 1484, 1457, 1398, 798, 745. UV/Vis (CHCl3): λmax (log ε) = 713 (5.09), 641 

(4.29), 370 (4.47), 334 (4.43). MALDI-TOF MS (m/z) (C128H144N8S8Zn) [M] teorik, 2116.47; 

deneysel, 2116.37. 

 

 
Simetrik ftalosiyanin (30) bileşiğinin 1H NMR spektrumu (CDCl3) 
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Simetrik ftalosiyanin (30) bileşiğinin FT-IR spektrumu 

 

 

Simetrik ftalosiyanin (30) bileşiğinin MALDİ-TOF MS spektrumu 
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Simetrik Ftalosiyanin (30) molekülünün CHCl3 içindeki UV/Vis Absorbsiyon spektrumu  (k: 
1X10-5 M) Mak. Abs. 713 nm 
 

 

Simetrik Ftalosiyanin (30) molekülünün 100 mV s-1 tarama hızında alınmış dönüşümlü 
voltamogram spektrumu 
 

Simetrik ftalosiyanin (30) bileşiğinin (Şekil 4.30) 1H NMR spektrumunda integrali sekiz 

protona karşılık gelen 8.44 ppm’ deki singlet pik aromatik yapıdaki a protonlarına, integrali 

sekiz protona karşılık gelen 7.68 ppm’ deki triplet pik aromatik yapıdaki b protonlarına, 

integrali on altı protona karşılık gelen 7.45 ppm’ deki dublet pik aromatik yapıdaki c 

protonlarına, integrali on altı protona karşılık gelen 3.96-3.90 ppm’ deki multiplet pik alifatik 

yapıdaki d protonlarına, integrali doksan altı protona karşılık gelen 1.24 ppm’ deki dublet pik 

alifatik yapıdaki e protonlarına ait piklerdir. 
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Simetrik ftalosiyanin (30) bileşiğinin FT-IR spektrumunda 3054 cm-1’ deki pik aromatik 

-C-H gerilme titreşimlerine, 2959 cm-1’ deki pik alifatik -C-H gerilme titreşimlerine, 1588, 1484, 

1457 cm-1’ deki pikler yapıda bulunan -C=C- gerilme titreşimlerine, 798, 745 cm-1’ deki pikler 

yapıda bulunan orto konumunda substitüe bulunduran fenil için -C-H düzlem dışı eğilmesine ait 

piklerdir. 

Simetrik ftalosiyanin (30) bileşiğinin MALDİ-TOF MS kullanılarak alınan MALDİ-TOF MS 

spektrumunda görülen 2116.37 m/z’ deki moleküler iyon piki bileşiğin molekül ağırlığını 

doğrulamaktadır.  

 

4.4. Elektrokimyasal Ölçüm Verileri 

 

Tez kapsamında sentezlenen çinko ftalosiyanlerin (Zn(II)Pc) elektrokimyasal ölçümleri, 

elektrokimyasal dönüşümlü voltametri (CV) tekniği ile yapıldı. Bu amaçla söz konusu 

bileşiklerin DMF/0,1M TBAP ortamındaki redoks davranışları belirlenmiştir. Çinko metali 

ftalosiyanin komplekslerinde redoks aktif özellik göstermediğinden gözlenen bütün pikler ve 

bunlara ait reaksiyonlar ftalosiyanin ligandlarına aittir [157]. 100 mV/s tarama hızında elde 

edilen voltamogram eğrisinde piklerin yayvanlaşması pik potansiyellerinin belirlenmesini 

engellemiştir. Ftalosiyanin komplekslerinde piklerin üst üste gelerek birleşmesinin söz konusu 

olduğu literatürde bildirilmektedir [158]. 

Şekil 4.31’ de molekül yapıları verilen kullanılan tüm Zn(II)Pc’ lerin HOMO-LUMO 

seviyeleri Tablo 4.1 ve Şekil 4.32’ de şematize edilmiştir. Şekil 4.33’ de gösterilen 

elektrokimyasal dönüşümlü voltametri (CV) ölçümleri ve optik bant aralıklarından 

yararlanılarak Zn(II)Pc moleküllerinin (17-22, 29, 30) en yüksek dolu moleküler orbital 

(HOMO) seviyeleri ve en düşük boş moleküler orbital (LUMO) enerji değerleri belirlenmiştir.  

 

Tablo 4.1. Sentezlenen Zn(II)Pc bileşiklerine ait elektrokimyasal veriler 

Bileşik Kodu λabs/nm λem/nm E0-0
a/eV E0x

b/V EHOMO
c/eV ELUMO

d/eV 

17 708 727 1,73 0,66 -5,37 -3,64 
18 705 740 1,72 0,70 -5,41 -3,69 
19 711 737 1,72 0,67 -5,38 -3,66 
20 707 741 1,72 0,72 -5,43 -3,71 
21 712 747 1,71 0,37 -5,08 -3,37 
22 706 738 1,72 0,61 -5,32 -3,60 
29 725 744 1,69 0,37 -5,08 -3,39 
30 713 749 1,7 0,59 -5,30 -3,60 

E0-0a/eV = 1240/E0-0nm  
EHOMOc/eV = -(E[onset, ox vs. Fe/Fe+]b + 4.71) (eV)  
ELUMOd/eV = EHOMOc/eV + E0-0a/eV 
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Şekil 4.31. Zn(II)Pc bileşiklerine ait moleküllerin yapıları 
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Şekil 4.32. Sentezlenen Zn(II)Pc bileşiklerine ait elektrokimyasal veriler 
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Şekil 4.33. Sentezlenen Zn(II)Pc bileşiklerine ait elektrokimyasal dönüşümlü voltametri (CV) 
ve optik band spektrumları 
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4.5. Fotovoltaik Ölçüm Verileri 

 

Bu tez çalışmasında DSSC’ de elektrolit olarak I3
¯/I¯ temelli elektrolit kullanılmıştır. 

Asetonitril içerisinde 0.6 M 1-bütil-3-metilimidazolyum iyodit (DMPImI), 0.1 M lityum iyodür 

(LiI), 0.05 M iyodin (I2) ve 0.5 M 4-tert-bütilpiridin (tBP) kullanılmıştır. Elektrolitin içerdiği 4-

tert-bütilpiridin genel olarak güneş hücrelerinde açık devre gerilimi arttırmak için kullanılır. 

Çünkü 4-tert-bütilpiridin, TiO2 iletkenlik bandını negatif olarak kaydırarak Voc’ nin artmasını 

sağlarken, iletkenlik bandını boyanın LUMO seviyesine yaklaştırmasından dolayı etkili elektron 

transferini azaltmakta ve buna bağlı olarak da fotoakımı düşürmektedir. Sıvı elektrolitler 

genellikle redoks çifti içermekle beraber özel katyon ve bileşikler gibi farklı katkı maddelerinin 

çözücü içinde hazırlanmasıyla elde edilir. Elektrolitler boya rejenerasyonu ve boyanın 

rekombinasyonundan sorumlu olduğundan doğrudan hücre verimini etkiler. Sıvı elektrolit 

temelli güneş hücrelerinin veriminde elektrolitte kullanılan katkı maddelerinin büyük önemi 

vardır. Çünkü TiO2’ in iletkenlik bandı büyük oranda yüzey yüküne ve adsorblanan molekülün 

dipol momentine bağlıdır. Elektrolitte bulunan katkı maddeleri TiO2 yüzeyine adsorblandığı için 

TiO2’ in iletkenlik bandını dolayısıyla da hücreden elde edilen akım ve voltajı etkiler. Ayrıca, bu 

katkı maddeleri elektrot ile elektrolit yüzeyi arasına adsorblanarak enjekte edilen elektron ile 

elektrolitin rekombinasyonunu önleyebilir. Dolayısıyla elektrolit içine eklenen katkı maddeleri 

hücre verimine etki eden parametrelerden biridir. DSSC fotosensör olarak kullanılan 17-22 

kodlu Zn(II)Pc bileşikleri büyük hacimlarinden dolayı çözücülerde agregasyon 

göstermediklerinden, güneş hücreleri hazırlanırken boya çözeltisine ko-absorbant 

eklenmemiştir. Kullanılan tüm moleküllerin fotovoltaik performansları aşağıda verilmektedir. 

17-22 kodlu Zn(II)Pc bileşiklerine ait hücre performans bilgileri Tablo 4.2’ de, molekül yapıları 

ve DSSC I-V eğrileri ise Şekil 4.34’ de verilmiştir.  

 

Tablo 4.2. DSSC Fotosensör olarak kullanılan moleküllerin hücre performansı 

Boya Jsc/mA cm-2 Voc/mV FF η (%) Hücre Görüntüsü 

17 1.14 550 0.58 0.36 

 

18 0.74 500 0.63 0.23 

 

19 0.94 500 0.69 0.33 
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Tablo 4.2. (Devamı) DSSC Fotosensör olarak kullanılan moleküllerin hücre performansı 

Boya Jsc/mA cm-2 Voc/mV FF η (%) Hücre Görüntüsü 

20 1.13 550 0.55 0.34 

 

21 2.73 550 0.68 1.02 

 

22 1.88 600 0.61 0.70 

 

TT40* 3.42 550 0.69 1.30 

 
* TT40 referans boya olarak ölçümde kullanılmıştır. 
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Şekil 4.34. 17-22 kodlu Zn(II)Pc bileşiklerine ait molekül yapıları ve DSSC I-V eğrileri 

 

Standart boya olarak kullanılan ve %6,41 verim elde edilen TT40 kodlu Zn(II)Pc ile 

çalışma şartları ve ortam koşullarından dolayı %1,30 verim elde edilmiştir. Kullanılan Zn(II)Pc’ 

lerin güneş hücresi verimleri incelendiğinde TiO2’ e bağlı karboksil grubunun elektron verme 

özelliği arttıkça güneş hücresi verimi artmakta ve bu durum daha önce gerçekleştirilen 

çalışmalar ile uyum göstermektedir. TT40 ftalosiyanin bileşiğinin periferal konumunda yer alan 

difenilfenol substitüentleri yerine, benzer yapıda sentezlenen 19 kodlu Zn(II)Pc’ nin periferal 

konumunda bulunan difenoltiyofenol substitüentleri bulunmaktadır. Difeniltiyofenol 

substitüentlerinin, difenilfenol içeren substitüentlere oranla donör olarak daha fazla elektron 

sağlayacağı ve güneş hücre verimini difenilfenol içeren substitüentlerden daha fazla arttıracağı 

düşünülmüştür. Elde edilen DSSC performans sonuçları, yapısında difeniltiyofenol substitüe 

grupları bulunduran Zn(II)Pc bileşiklerinin, yapısında difenilfenol substitüentleri içeren 

Zn(II)Pc bileşiklerinden biraz daha düşük hücre performans verimi göstermiştir.  

Yüksek ışık absorblama kapasitesi ve düşük agregasyon fotovoltaik çalışmaları etkileyen 

en önemli parametreler olmasına rağmen güneş hücresi verimi, etkili yük transferi başta olmak 

üzere birçok parametreden etkilenmektedir. Güneş hücrelerinde kullanılacak fotosensörlerin 
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hem ışık absorblama kapasitelerinin yüksek hem de etkili elektron transferini sağlayacak uygun 

HOMO-LUMO enerji seviyelerine sahip olması gerekmektedir. Elektrokimyasal dönüşümlü 

voltametri (CV) ölçümleri ve optik bant aralıklarından yararlanılarak Zn(II)Pc moleküllerinin 

(17-22, 29, 30) en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) seviyeleri ve en düşük boş moleküler 

orbital (LUMO) seviyeleri hesaplandı. Periferal konumda difeniltiyofenol veya 

diizopropiltiyofenol substitüentleri içeren Zn(II)Pc bileşiklerinin periferal konumda difenilfenol 

substitüentleri içeren Zn(II)Pc bileşiğine göre güneş hücresi veriminin düşük olmasının nedeni; 

yapılan elektrokimyasal ölçümler sonucu Zn(II)Pc’ lerin HOMO ve LUMO seviyelerinin elektrolit 

ve/veya TiO2 ile uygun seviyede olmaması olarak verilebilir. DSSC’ de fotosensör olarak 

kullanılan moleküllerin hücre performansı ve HOMO-LUMO seviyeleri karşılaştırıldığında; en 

yüksek fotosensör performansına sahip olan 21 kodlu Zn(II)Pc bileşiğinin aynı zamanda en 

yüksek HOMO-LUMO seviyesine sahip olduğu görülmektedir.  

Bu tez çalışmasında, yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde ITO yüzeyler katot 

elektrod olarak kullanılamıştır. ITO katot elektrot yüzeyine 4000 rpm hızında elektron taşıyan 

katman olarak TiO2 tabakası kaplanmıştır. Aktif foton soğurucu tabaka hazırlarken, akseptör 

malzeme olan PCBM ile donör malzeme olan simetrik Pc’ nin hacimsel kütle oranları değiştirilip 

kullanılmıştır. Burada kütle oranlarının değiştirilmesinin sebebi akseptör ve donör malzemeler 

arasındaki en uygun elektron ve enerji transferine sahip oranın belirlemesidir. Daha sonra 

PCBM:Pc katmanı üzerine termal buharlaşma yöntemi ile boşluk taşıma katmanı olarak MoO3 

tabakası, aktif katmanın üzerine 8 nm kalınlıkta kaplanmıştır. Son olarak boşluk toplamak için 

anodik elektrod olarak Ag metal katmanı düşük vakumda (~1x10-6 mbar) fiziksel buharlaştırma 

tekniği ile MoO3 tabakası üzerine 80 nm kalınlıkta kaplanmıştır. Hücreler ITO / TiO2 (4000 rpm) 

/ PCBM:Pc / MoO3 (8 nm) / Ag (80 nm) şeklinde dizayn edilmiştir.  

Anodik arayüzey tabakası için geleneksel ve en sık kullanılanı poli(3,4-

etilendioksitiyofen) : poli (stirensülfonat) (PEDOT:PSS)’tır. Ancak PEDOT:PSS’ nin hidrofilik 

özelliği nedeniyle çalışma işlevi suya oldukça duyarlıdır. PEDOT:PSS filmlerde oluşan tortuları, 

tutarsız film morfolojileri ve elektriksel özellikler verdiği bilinmektedir [159]. Öte yandan, 

PEDOT:PSS anodun elektron sızıntısına bağlı olarak yığın hetero-eklemli güneş hücresinin akım 

verimini azaltan etkisiz bir elektron engelleyici tabakadır. Yığın hetero-eklemli güneş hücresi 

yapımında hem PEDOT:PSS’ nin dezavantajlarından hemde yüksek çalışma fonksiyonu ve iyi 

boşluk iletkenliği gibi özelliklerinden dolayı MoO3 boşluk taşıma katmanı olarak kullanılmıştır 

[160]. 

Pc’lerin periferal konumunda bulunan difeniltiyofenol veya diizopropiltiyofenol 

substitüe gruplarının agregasyonu engellemesi, Pc kullanılarak üretilen hetero-eklemli güneş 

hücrelerinde elektron donörü olarak kullanılması ümit verici sonuçlar vermiştir. P3HT hetero-

eklemli güneş hücrelerinde donör molekül olarak çok yaygın kullanılmasına rağmen sınırlı 
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dalga boyu emilimi gibi bazı dezavantajlara sahiptir. Sentezlenen Zn(II)Pc’ lerin dalga boylarının 

700 nm’nin üzerinde olması, yakın kızıl ötesi bölgede hetero-eklemli güneş hücrelerinin 

spektral kapsama alanını daha da arttırmaktadır. Bu da P3HT’ nin dezavantajlarından biri olan 

düşük dalga boyu emilimine karşı bir avantaj sağlamaktadır. 

Yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde fotosensör olarak kullanılan simetrik Zn(II)Pc 

bileşiklerinin fotovoltaik performansları aşağıda verilmektedir. 29-32 kodlu simetrik Zn(II)Pc 

bileşiklerine ait hücre performans bilgileri Tablo 4.3’ de, molekül yapıları ve yığın hetero-

eklemli güneş hücrelerinin I-V eğrileri ise Şekil 4.35’ de verilmiştir. 

 

Tablo 4.3. Yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde fotosensör olarak 

kullanılan moleküllerin hücre performansı 

Boya Pc:PCBM Jsc/mA cm-2 Voc/mV FF η (%) 

29 0,4:1 2,47 680 0,37 0,61 
30 0,6:1 2,79 760 0,39 0,84 
31 0,7:1 0,56 380 0,44 0,093 
32 0,4:1 0,97 390 0,47 0,18 
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Şekil 4.35. 29-32 kodlu Zn(II)Pc bileşiklerine ait molekül yapıları ve yığın hetero-eklemli 
güneş hücrelerinin I-V eğrileri 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Boya duyarlı güneş hücrelerinde (DSSC) fotosensör olarak kullanılmak üzere, periferal 

konumda karboksilik asit içeren 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 kodlu altı yeni asimetrik Zn(II)Pc 

bileşiği ve yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde aktif foton soğurucu tabakada donör özellikli 

29 ve 30 kodlu iki simetrik Zn(II)Pc bileşiği başarılı şekilde sentezlenmiştir. Sentezlenen tüm 

bileşiklerin yapıları 1H NMR, UV-vis, FT-IR ve MALDİ-TOF MS analizleriyle karakterize 

edilmiştir. Elde edilen ftalosiyanin türevi bileşiklerin güneş hücrelerindeki performansları test 

edilmiş ve birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bu yeni moleküllerden DSSC’ de en iyi verimi veren 

molekül, 21 kodlu (η= 1,02%) Zn(II)Pc bileşiğidir. DSSC çalışmalarımızda referans olarak 

kullanılan TT40 kodlu Zn(II)Pc’ nin periferal konumuna difenilfenol substitüentleri 

bağlanmıştır. Sentezlenen yeni Zn(II)Pc’ lerin periferal konumuna ise difeniltiyofenol veya 

diizopropiltiyofenol substitüentleri bağlanmıştır. DSSC’ de ftalosiyanin bileşiklerinde rekor 

verim elde edilen TT40 kodlu (η= 6,49%) Zn(II)Pc bileşiğinde çalışma ve ortam koşullarımızda 

1,30% verim elde edilmiştir. DSSC’ de fotosensör olarak kullanılan yeni Zn(II)Pc bileşikleri ile 

rekor verime oldukça yakın hücre verimi değerleri elde edilmiştir. Yapılan UV-vis ve 1H NMR 

analiz çalışmaları, güneş hücresi uygulamalarında ftalosiyanin yapılı bileşikler için bir 

dezavantaj olan kümeleşme (agregasyon) sorununun önüne geçildiğini göstermektedir. Bu 

sorun, Pc tabanlı DSSC' lerin güç dönüşüm verimliliğini arttırmak için Zn(II)Pc moleküllerine 

hacimli gruplar eklenerek aşılmıştır ve bu durum önceki çalışmalar ile uyum göstermektedir. 

Ayrıca periferal konuma donör özellikli hacimli substituentlerin bağlanması ile Zn(II)Pc' lerin 

çözünürlüğü artırılmış ve ışık absorbsiyonunun daha uzun dalga boyuna kayması sağlanmıştır. 

Sentezlenen yeni Zn(II)Pc bileşikleri düşük agregasyon ve yüksek ışık absorblama 

kapasitelerinden dolayı yüksek güneş hücresi verimleri elde edilerek fotovoltaik çalışmalar için 

ideal moleküllerdir. Sentezi gerçekleştirilen Zn(II)Pc’ lerin boya duyarlı güneş hücresi verimleri, 

günümüz şartlarında bu güneş hücrelerinde boya olarak kullanılan diğer bileşikler ile rekabet 

edebilecek bir güneş hücresi verimi elde edildiğini göstermektedir. DSSC’ de yapılan çalışmalar 

sonucu elde edilen hücre performans değerleri ele alındığında farklı yarı iletken ve/veya 

elektrolitler kullanılarak daha yüksek güneş hücresi verimleri elde edilebilir.  

Yığın hetero-eklemli güneş hücrelerinde ise en iyi verimi veren molekül, periferal 

konumda diizopropiltiyofenol substitüentleri içeren 30 kodlu (η= 0,84%)  simetrik Zn(II)Pc 

bileşiğidir. Bu bileşik ile elde edilen güneş hücresi verimi, periferal konumda difenilfenol veya 

diizopropilfenol substitüentleri içeren simetrik Zn(II)Pc bileşiklerine göre çok daha yüksektir. 

Elde edilen bu sonuç, gerçekleştirilen bu çalışma ile mevcut yığın hetero-eklemli güneş hücreleri 

ile rekabet edilebileceğini, bu alanda önemli bir boşluğun doldurulacağını ve literatüre büyük 

bir katkı sağlanacağını göstermektedir. Periferal konumda tiyofenol türevi içeren simetrik 
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Zn(II)Pc bileşiklerinin fenol türevi içeren simetrik Zn(II)Pc bileşiklerine oranla daha yüksek 

verim vermesinin temel nedeni, tiyofenol türevi içeren simetrik Zn(II)Pc bileşiklerinin 

fotoakımlarının yüksek olmasına bağlanabilir. Tiyofenol türevi içeren simetrik Zn(II)Pc 

bileşiklerinin daha uzun dalga boyunda absorpsiyonu, güneş hücresi çalışmalarında daha 

yüksek fotoakıma bağlı olarak daha yüksek fotovoltaik verim vermiştir. 

Sonuç olarak bu çalışma, periferal konumda difeniltiyofenol veya diizipropiltiyofenol 

içeren asimetrik Zn(II)Pc' lerin boya duyarlı güneş hücreleri ve simetrik Zn(II)Pc’ lerin ise yığın 

hetero-eklemli güneş hücreleri için uygun fotosensörler olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, 

gerçekleştirilen çalışmanın sentez ve uygulama açısından literatüre sağlayacağı katkının önemi 

büyüktür. 
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