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 Bu çalışmada Balcalı Hastenesi’nin 
kanalizasyon suyundan alınan su örneği öncelikle 
bakterileri çoğaltmak ve faj süspansiyonu elde 
etmek amacıyla LB (Luria-Bertani) besiyerine 
inoküle edilir. Buradan alınan bakteri örnekleri 
selektif besiyerlerine ekilerek bu besiyerlerinden 
koloniler çizgi ekimle yeni besiyerlerine aktarılır. 
Kalan bakterilerin bulunduğu besiyeriden  
kloroform yardımıyla bakterilerin parçalanması ve 
varsa bakterilerdeki fajların açığa çıkması yoluyla 
faj süspansiyonu elde edilir. Seçilen koloniler 
2XTYE besiyerine inoküle edilerek  1 saat 
üretildikten sonra (logaritmik fazda) faj 
süspansiyonu ilave edilir ve mL’sinde 7 gr agar 
ilave edilen TYE besiyeriyle karıştırılarak 
petrilerdeki katı besiyerine  dökülür 37 °C 24 
saatlik inkübasyon sonrası faj plakları var olan 
bakteriler seçilir. Faj plakları oluşturan bakteriler 
TYE sıvı besiyerine ekilir ve logaritmik faza kadar 
üretildikten sonra  faj plaklarından alınan örnekler 
ilave edilerek fajların çoğalması sağlanır ve bu 
bakteri kültüründen fajlar purifiye edilir. Nükleik 
Asitleri Agaroz jel elektroforeziyle yürütülerek 
büyüklükleri saptanır.  
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Bu çalışmada endokrin yıkıcı özellikte olan 
Bisfenol A’nın sıvı çözeltilerden, aktif çamur 
üzerine adsorpsiyonu ve adsorpsiyona etki eden 
bazı faktörlerin; pH ve bisfenol A konsantrasyonu 
incelenmiştir. Batch sistemde yapılan çalışmalarda 
adsorpsiyon izotermleri ve kinetik modellemeleri 
yapılmıştır. Aktif çamurun maksimum Bisfenol A 
adsorpsiyon kapasitesi 20°C sıcaklıkta çalışılarak 
80 mgg-1 olarak belirlenmiştir. Adsorpsiyonun 
pseudo second order kinetik modele ve aktif 
çamurum elektrom mikroskobu fotoğraflarından 
porlu bir yapıya sahip olması nedeniyle intraparticle 
difüzyon kinetik modellerde adsorpsiyonun teorik 
olarak açıklandığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre 
bisfenol A’nın adsorpsiyonunda farklı 
mekanizmaların rol oynadığı belirlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


