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Anahtar Kelimeler: Sulak alanlar,Sulak alanların 
Önemi,Sulak alan bilinci  
 
 
PEÇ013 
 

İleri Teknoloji Seramiği Olarak ZnO 
Nanokristallerinin  Hazırlanması ve Cibacron 

Brilliant Yellow 3G-P ve Remazol Brilliant Blue 
R tekstil boyalarının Adsorpsiyonunda 

Kullanımı ve Adsorpsiyon İzotermlerinin 
Belirlenmesi 

Aysun ERGENE, Kezban ADA, Sema TAN, Emine 
ÖZTÜRK, Fadime YILMAZ, Emine YALÇIN 
Kırıkkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kırıkkale 
ayergene@yahoo.com 

 
 Bilimsel gelişmeler sonucu ortaya çıkan 
ileri teknoloji ve buna bağlı yeni uygulama alanları 
arasında ince seramik tozları önemli bir yer 
almaktadır. Özellikle gelişen teknolojilerin getirdiği 
tasarım kolaylığı ile ileri teknoloji seramikleri geniş 
kullanım alanına sahiptirler. Bu türden seramiklerin 
kalitesini üretildiği ince seramik tozlarının partikül 
şekli, partikül boyutu, yüzey alanı ve gözenek 
hacmi gibi özellikleri belirlemektedir. Nano-mikro 
boyutlarda hazırlanabilen oksit ince seramik tozları 
sahip oldukları özellikler nedeniyle biyomateryal 
adsopsiyon işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu çalışmada iki farklı (0.075 ve 0.3M) derişimde 
hazırlanan ZnO mikropartikülleri ile Cibacron 
Brilliant Yellow 3G-P ve Remazol Brilliant Blue R 
boyar maddelerinin adsorpsiyon kapasitesi kesikli 
sistemde belirlendi. Cibacron Brilliant Yellow 3G-P 
ve Remazol Brilliant Blue R boyaları için 
maksimum adsorpsiyon kapasitesi pH 4,0’ de elde 
edildi. Yüksek derişimdeki ZnO tozları ile 
gerçekleştirilen adsorpsiyon işleminde daha yüksek 
adsorpsiyon kapasitesi gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: ZnO nanopartikülleri, 
adsorpsiyon, boyar madde  
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Gediz Nehrinde Deterjan Kirliliğinin 
Araştırılması 
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 Bu çalışmada, Manisa il merkezinden 
geçen Gediz Nehri üzerinde ve özellikle deşarj 
bölgelerinde belirlenen istasyonlardan alınan su 
örneklerinde, anyonik deterjan ve fosfat 
konsantrasyonları belirlenmiş, konsantrasyonların 
istasyonlara ve aylara göre değişimleri grafiklerle 
gösterilmiştir. Ayrıca pH, sıcaklık, turbidite ve 
iletkenlik parametreleri ölçülmüştür. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgulara göre, anyonik 
deterjan 0,084 – 5,592 mg/L, fosfat konsantrasyonu 
4,4 – 248,1 µg P/L arasında değişen değerlerde 
bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Gediz Nehri, kirlilik, anyonik 
deterjan, fosfat, su kalitesi  
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Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunun 
Moleküler Genetiği 
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Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 
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 Şiddetli görme kaybına neden olan, 
yaşlanmayla ilişkili yaşa bağlı makula 
dejenerasyonu (AMD), merkezi retina 
dejenerasyonlarının yaygın bir formunu 
oluşturmaktadır. AMD hem çevresel hem de 
genetik faktörler ile ilişkili kompleks bir hastalıktır. 
Şu anki kanıtlar, AMD’nin ortaya çıkmasından 
sorumlu tek bir gen varyantının bulunmadığı 
yönündedir. Birçok genin dinamik etkileşimi ve 
gen-çevre etkileşimi hastalığın karmaşık olmasına 
neden olan parametrelerdir. AMD’nin genetik 
nedeninin saptanması önemlidir. Eğer genetik 
yatkınlık erken yaşta saptanırsa, ilerleyen yaşlarda 
makula dejenerasyonunun harab edici etkisini 
azaltmak hatta tamamen kurtulmak mümkün 
olabilecektir. AMD’nin genetik sebebinin 
saptanması, araştırmacılar ve klinisyenler tarafından 
hastalık fenotipinin daha iyi şekilde belirlenmesine 
ve aydınlatılmasına izin verecektir. Genetik risk 
faktörlerinin belirlenmesi de bu hastalığın 
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patogenezinin anlaşılmasında önemli bir katkı 
sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yaşa bağlı makula 
dejenerasyonu, genetik faktörler, çevresel faktörler  
 
 
PEÇ016 

 
Işınlama Yöntemi İle Gıdaların Mikrobiyal 

Güvenliğinin Sağlanması 
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Gıdalardan insanlara geçen hastalıkların 
önlenmesi ve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmanın 
geciktirilmesi veya tamamen engellenmesi için ısıl 
işlemler, ışınlama, yüksek basınç uygulamaları ve 
sterilant gazların kullanılması gibi yöntemlerden 
yararlanılmakla birlikte bu yöntemlerden ısıl işlem, 
tütsüleme, dondurma gıdalarda kayıplara neden 
olmaktadır. Bu sebeple gıda üretiminde kayıpları 
azaltacak raf ömrünü arttıracak ve güvenirliği 
sağlayacak yöntemlerin kullanımı ile ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Gıda ışınlama yöntemi gıdalarda bulunan 
mikroorganizmaların gelişimini kontrol altında 
tutabileceği öngörülen yöntemlerden biridir. 1980 
yılında FAO, IAEA ve WHO ortak uzmanlar 
komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 10 
kGy’a kadar ışınlama yapmanın gıda maddesinde 
toksikolojik, biyolojik ve kimyasal bir tehlike 
yaratmayacağı saptanmıştır. Bu raporun 
yayınlanmasından sonra ışınlama tesislerinin sayısı 
artmıştır. Işınlama baharatlar, taze ve dondurulmuş 
meyve ve meyve suları, soğan, sarımsak, pirinç, 
baklagiller, tahıl ve ürünleri, patates, yenilebilir sert 
kabuklular ve tohumlar, salça, et, kanatlı ve 
ürünleri, taze ve kurutulmuş deniz ürünleri çikolata, 
çay ve ekstraktlarında kullanılmaktadır. Ülkemizde 
başta baharat olmak üzere kurutulmuş sebzeler bazı 
kuru yemişler (badem, hurma, çam fıstığı, kuş 
üzümü), balık, tavuk eti, karides, işkembe ve 
kurbağa budu ışınlama yöntemi ile muhafaza 
edilmektedir. 

Yapılacak olan bu derlemede ışınlama 
yöntemi ile gıdaların mikrobiyal güvenliğinin 
sağlanması incelenmiş olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Gıda, ışınlama  
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Centaurea aladaghensis Wagenitz 
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 Centaurea alagaghensis Wagenitz türü 
sadece tip örneğinden bilinmektedir. Bu türe ait ilk 
örnek Siehe tarafından, Niğde Mazmılı Dağından, 
1960 yılında toplanmıştır. Daha sonra, bu örnekler, 
Wagenitz tarafından bilim dünyasına yeni bir tür 
olarak Wildonovia’da tanıtılmıştır. Bu çalışmada, 
Centaurea aladaghensis Wagenitz türünün 
betimlemesi Davis (1975) ve kendi gözlemlerimize 
dayanmaktadır. Ayrıca C. aladaghensis’in topluluk 
oluşturduğu yayılış alanlarında bu türle birlikte 
yetişen bazı bitkiler ve ekolojik özellikleride 
verilmiştir. C. aladaghensis IUCN kategorisine 
göre EN (Endangered) kategorisine girmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Centaurea, Niğde,Aladağ, 
endemik 
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Erkek İnfertilitesi Ön Tanısı Olan Hastalarda, 
Sitogenetik ve Y Kromozom Mikrodelesyon 

Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
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İnfertilite olgularının yaklaşık %50'sinde 
genetik kaynaklı erkek infertilitesi yer almaktadır. 
Literatürlerde erkek infertilitesi olgularının 
%60'ında kromozom anomalisi ve Y kromozom 
mikrodelesyonları saptanmıştır.Azospermiklerin 
yaklaşık %15'inde, oligospermiklerin yaklaşık 
%5'inde kromozom anomalisi;azospermiklerin 
%10-15'i, oligospermiklerin %5-10'unda Y 
kromozom mikrodelesyonları tespit edilmiştir. 

Bu çalışmadaki amaç yoğun hasta 
kapasitesine sahip olan Zekai Tahir Burak Kadın 
Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik 
Merkezi'nde 2006- 2007 tarihlerinde  erkek 
infertilitesi ön tanısı ile kabul edilen  hastalarda 
(2006 yılı erkek infertilitesi olgu sayısı 485; kasım 
2007 erkek infertilitesi olgu sayısı 448) yapılan 
sitogenetik ve Y kromozom mikrodelesyon (SRY, 


