
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
640

Anahtar Kelimeler: Sulak alanlar,Sulak alanların 
Önemi,Sulak alan bilinci  
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R tekstil boyalarının Adsorpsiyonunda 
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Belirlenmesi 
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 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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 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 
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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 


