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PD–029

Apa Baraj Gölü’nün (Çumra/Konya) Ağır Metal Kirliliği İle Birlikte 
Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Betül Yılmaz Öztürk, Cengiz Akköz, Baran Aşıkkutlu
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Selçuklu, Konya, bybetul@hotmail.com

Amaç: Yüzeysel sular içinde kirlenmeye karşı en hassas olan ortam, göllerdir. Gerek akarsular ve 
gerekse yüzey akışıyla gelen her türlü çözünmüş ve askıdaki maddeler göllerin ve baraj göllerinin 
havzasında birikim gösterir. 2010-2011 yılı boyunca Konya havzasında bulunan ve sulama amaçlı 
kullanılan Apa Baraj Gölü’nün fiziksel ve kimyasal değerlerinin yanı sıra ağır metal kirliliğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Apa Baraj Gölü’nün hem ağır metal kirliliğinin hem de fiziksel ve 
kimyasal analizlerini belirlemek amacıyla, öncelikle primer prodüktivite tespiti esaslarına uygun 
olarak gölü en iyi temsil edebilecek nitelikte istasyon seçimi yapılmıştır. Sıcaklık, İletkenlik ve pH 
ölçümleri Hange- Lange marka pH metre ile arazide anlık olarak yapılmıştır.

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

Bulgular: Araştırma süresince Apa Baraj Gölü’nde su sıcaklığı, bulanıklık, çözünmüş oksijen, 
elektriksel iletkenlik ile pH değerleri yaz döneminde alınan örneklerde çevre ve orman bakanlığının 
su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde belirtilen değerlerinin üzerinde tespit edilmiştir. Nisan-Mayıs 
ve Eylül-Ekim ayları arasında Nitrat ve Fosfat değerlerinin diğer aylara nazaran yüksek çıktığı 
görülmüştür. Aynı zamanda Eylül ayında yoğun alg üremesi (Algal Bloom) ile karşılaşılmıştır. 
Bunun da o aylardaki nitrat artışı ile ilgili olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma sonuçları Apa Baraj Gölü’nde önemli bir kirlilik olmadığını göstermiştir, bununla 
birlikte, tarım alanlarının sulanması nedeniyle yaz aylarında su seviyesindeki azalma kirlilik 
parametreleri seviyesinde artışa neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Apa Baraj Gölü, ağır metal, su kalitesi, biyo-ekolojik özellikler

PD–030

Beykavağı Göleti’nin (Kadınhanı/Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal 
Özellikleri ile Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması

Baran Aşıkkutlu, Cengiz Akköz, Betül Yılmaz Öztürk
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Selçuklu, Konya, 

baranasikkutlu@hotmail.com

Amaç: Göller etraflarındaki arazilerden süzülen drenaj suları ile veya gölü besleyen akarsular ile 
taşınan kirlilik etkenleriyle sürekli etkileşim halindedirler. Yüzeysel sular arasında kirlenmeye karşı 
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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.

 Anahtar Kelimeler: Beykavağı Göleti, ağır metal, su kalitesi, biyo-ekolojik özellikler

PD–031

Tetrasiklin Antibiyotiğinin Ozonolitik Degredasyonu

Osman Gülnaz, Fatih Matyar, Hojat Gholami, Ayşe Gül Özbilen,Harun Çakıcı, Şuayip Kama
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Anabilim Dal ,Balcalı 

ADANA, ogulnaz@cu.edu.tr

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 


