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en hassas özellikte olan göllerin kirlilik unsurları açısından değerlendirilmesi önem teşkil etmektedir. 
Bu amaçla Nisan 2010- Mart 2011 ayları arasında Konya il sınırları içerisinde yer alan Beykavağı 
Göleti’nin bazı, fiziksel ve kimyasal değerleri ile birlikte ağır metal değerleri ölçülmüştür.

Gereçler ve Yöntemler: Beykavağı Göleti’nin hem fiziksel ve kimyasal analizlerinin ölçümleri 
hem de ağır metal kirliliğinin belirlenmesi amacıyla öncelikle, gölün özelliklerini en iyi şekilde 
gösterecek nitelikte uygun istasyonların seçimi yapılmıştır. Sıcaklık, İletkenlik ve pH ölçümleri 
Hach- Lange marka pH metre ile arazide anlık olarak yapılmıştır.

Amonyum, Kalsiyum, Klorür, Magnezyum, Nitrat, Nitrit, Potasyum, Sodyum, Su Sertliği, Sülfat 
ve Fosfat gibi kimyasal analizler belirtilen aylar arasında periyodik olarak ölçülmüştür. Bunun yanı 
sıra ağır metallerden Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Mangan 
ve Nikel gibi ağır metallerde belirtilen aylar arasında periyodik olarak ölçülmüştür. Analizler ise 
laboratuarda spektrofotometrik (DR 2800 Hach Lange) metodlar ile yapıldı.

Bulgular: Araştırma süresince Beykavağı Göleti’nin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden su 
sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH, amonyum, fosfat, nitrit, nitrat gibi değerler açısından Çevre 
ve Orman Bakanlığı’nın Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen değerlere göre birinci 
sınıf su kalitesinde olduğu görülmüştür. Yine aynı yönetmelikte belirtilen ağır metal değerleriyle 
Beykavağı Göleti’nin bakır, kadmiyum, kobalt, mangan, nikel ölçüm değerleri birinci sınıf su 
kalitesinde bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre Beykavağı Göleti’nde önemli bir kirlilik olmadığı görülmüştür, 
bunda gölün henüz yeni oluşmuş bir göl olup oligotrof özellik göstermeside etkili olmuştur.
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Amaç: Bu çalışmada tetrasiklin antibiyotiğinin ozonolitik degradasyonu ve ozonolitik degradasyon 
ürünlerinin antibakteriyel aktivite düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ozonasyon çalışmaları 1 L hacimli cam reaktörde 400 mL antibiyotik çözeltisi 
ile gerçekleştirilmiştir. pH’ın etkisi 400 mgL-1 antibiyotik konsantrasyonunda pH 3, 7 ve 11’de 
belirlenmiştir. Antibiyotik konsantrasyonu HPLC analizi ile belirlenmiştir. Hypersil C18 kolon 
(250 mm uzunlukta, 4.6 mm çaplı ve 5µm partikül çaplı) isokritik kosullarda asetonitril/su (55/45) 
ve 1.4 ml dk-1 akış hızında. Total organik karbon giderimi Hach Lange total organik karbon test 
kiti ile belirlenmiştir. Antibakteriyel aktivitenin giderimi disk diffüzyon tekniği ile Bacillus subtilis 
(NRRL B-354), Escherichia coli K-12 (ATCC) test suşları kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: pH’nın etkisi antibiyotik degredasyonunda alkali ve nötral ortamlar için zayıf bir etki 
göstermiştir. Ozonlama ile pH zamana bağlı olarak alkali koşullardan asidik koşullara taşınmıştır. 
Antibiyotiğin degredasyon kinetiği pseudo first order kinetik modelleme ile hesaplanmış, hız 
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sabitleri konsantrasyona bağlı olarak 0.128-0.0191 dak-1 olarak belirlenmiştir. Tetrasiklinin 40 dk 
ozon muamelesinden sonra toplam organik karbon giderimi asidik koşullarda (pH, 3) % 33 olarak 
belirlenmiştir. Disk difüzyon testi ile antibiyotiğin parçalanma sonrası antibakteriyel aktivite testleri 
yapılmıştır. Başlangıç inhibisyon zon çapı Escherichia coli K-12 için 16 mm, Bacillus subtilis için 
21 mm olarak belirlenmiş, tetrasiklin antibiyotiğinin asidik koşullarda 10 dk ozonlanması ile E. coli 
K-12 için, 15 dk ozonlanması ile B. subtilis için inhibisyon zon çapı oluşturmadığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Ozonasyon proseselerinin kullanılması ile atık sulardaki antibiyotiklerin etken maddelerinin 
kısa sürede inaktif hale getirilmesi mümkün olacaktır. Bu tür atık suların ozon muamelesi ile 
çevreye antibiyotik etken maddelerinin verilmesi önlenmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tetrasiklin, Ozon, Kinetik Model, Antimikrobiyal Aktivite

PD–032

Reaktif Black 5 Tekstil Boyar Maddesinin Nanopartikül TiO
2
 ve TiO

2
 

Degussa Kullanılarak Solar Fotokatalitik Renk 
Gideriminin Belirlenmesi

Ayşe Gül Özbilena, Osman Gülnaza,b, Nuri Emrahoğlua, Şuayip Kamaa, Harun Çakıcıa

aÇukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı,
Balcalı/Adana ayshezbil@gmail.com

bÇukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji A.B.D. 01330, Balcalı/ Adana

Amaç: Tekstil atık sularının içerdiği boyar maddeler ve tekstil boyamada yardımcı kimyasalların 
kullanılmasından dolayı alışılagelmiş arıtma yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada tekstil 
boyar maddelerinin güneş ışığı etkinliğinde TiO

2
 kullanılarak solar fotokatalitik olarak parçalanması 

ve parçalanma ürünlerinin biyolojik, kimyasal oksijen ihtiyacı, renk ve toplam organik karbon 
giderimi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma güneş ışının etkinliğinde güneşli hava koşullarında 6 L hacimli 
polipropilen silindirik reaktörde 36 rpm karıştırma hızında 50 mgL-1 boya konsantrasyonunda 8 
saat güneşlenme süresinde nanopartikül TiO

2
 ve TiO

2
 degussa kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI
5
) düzeyleri aktif çamur ve Pseudomonas putida kullanılarak 8 saat 

sonunda alınan örneklerde belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmada güneşlenme süresi ve ışık etkinliğinin solar fotokatalitik boya parçalanması 
üzerinde oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Güneşlenme süresi uzun olan temmuz ayı içerisinde 
yapılan denemelerde TiO

2
 degussa kullanılarak elde edilen sonuçlara 8 ssatlik güneşlenme süresinde 

0.5 gL-1 TiO
2
 konsantrasyonunda pH 9’da kimyasal oksijen ihtiyacı giderimi %10.2, toplam organik 

karbon giderimi %13.8, renk giderimi %5.6 olarak belirlenmiştir. Nansopartikül TiO
2
 kullanılarak 

yapılan çalışmada kimyasal oksijen ihtiyacı giderimi %17.2, toplam organik karbon giderimi 
%14.3, renk giderimi %13.5 olarak belirlenmiştir.

Çalışmada TiO
2
 degussa kullanılarak elde edilen parçalanma ürünlerinin biyolojik oksijen ihtiyacı 

giderimi düzeyi aktif çamur için 288, P. putida için 295 mgL-1, nanopartikül TiO2 kullanılarak elde 
edilen parçalanma ürünlerinin biyolojik oksijen ihtiyacı giderimi düzeyi aktif çamur için 373, P. 
putida için 386 mgL-1olarak belirlenmiştir.


