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	Aşağı Açılır Kutu1: [Kimya]
	yeri: Kimya Küçük Amfi
	Text1: Abdulsamed KÜÇÜK
	Text12: YENİ BİR BAŞLATICI SİSTEMİ İLE BİYOUYUMLU POLİ KAPROLAKTON POLİMERLERİ, BİYOUYUMLU POLİ KAPROLAKTON-POLİ METİL METAKRİLATBLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ , KAREKTERİZASYONU, POLİMERLERİN NANOFİBERLERİNİN  HAZIRLANMASI  VE  İLAÇ  SALINIM  ÖZELLİKLERİNİN  İNCELENMESİ 
	Text20: PCL, özellikle kontrollü  ilaç salınım sistemleri, emilebilir cerrahi dikişler, sinir kılavuzları ve üç boyutlu (tıbbi emici dikişler, biyomedikal alanlarda) ve  doku mühendisliğinde kullanılması için 3-D yapı iskeletlerinde, son yıllarda büyük dikkat çeken sentetik biyobozunur bir alifatik polyester olması,  mikroküreler, mikro kapsüller, nanopartiküller, peletler, implantlar ve filmler gibi çeşitli polimerik cihazlar bu polimer kullanılarak imal edilmesi nedeniyle, bu tez çalışmasında iki amaç belirledik. Birinci amacımızda,  yeni bir  triazol bileşiği TA  molekülü/ Sn(Oct2) başlatıcı sistemi kullanarak  Ɛ-CL monomerinin ROP yöntemi ile   yeni OH uç gruplu biyouyumlu TAPCLOH farklı reaksiyon şartlarında sentezledik, karekterize ettik. Elde edilen TAPCLOH Makromonemerinin UV-VIS spekktrofotometre yöntemi ile ilaç salınım, elektrospinning yöntemi ile nanofiberlerinin hazırlanması ve kuantum kimyasal hesaplamaları incelendi. İkinci amacımızda,   ROP polime-rizasyonu ile sentezlenen biyobozunur, biyouyumlu TAPCLOH Makromonomerini bromlayarak ATRP için makromonomerik ATRP başlatıcısı TAPCLBr dönüştürdük. ATRP yöntemiyle TAPCLBr makro başlatıcı/ CuBr/PMDETA katalizör sistemi ve MMA kullanılarak farklı reaksiyon şartlarında biyobozunur, biyouyumlu TAPCL-b-PMMA blok kopolimerleri sentezlendi.. Sentezlenen TAPCL-b-PMMA blok kopolimerinin ilaç taşıma, nanofiberlerinin hazırlanması ve kuantum hesaplamaları TAPCLOH makromonomerinde yapıldığı gibi gerçekleştirildi. Yeni OH uç gruplu TAPCLOH makromonomerlerinin, yeni TAPCLOBr makrobaşlatıcılarının ve yeni TAPCL-b-PMMA blok kopolimerlerinin karekterizasyonu 1H NMR, 13C NMR, FT-IR, GPC, TGA, DSC, UV-VIS spektrofotometre ve SEM teknikleri kullanılarak yapıldı. 
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