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	Aşağı Açılır Kutu1: [Kimya]
	yeri: Kimya Bölümü, Küçük Amfi
	Text1: Melek KOÇ KEŞİR
	Text12: Ftalosiyaninlerle Duyarlaştırılmış TiO2Fotokatalizörlerinin Sulardan Antibiyotik Kalıntılarının Gideriminde Kullanımı
	Text20: Bu tez çalışmasının ana hedefi modifiye bir sol-jel yöntemi kullanılarak dört farklı ftalosiyanin (Pc: ZnPc, CuPc, CoPc, SiPc) türevleri ile duyarlaştırılmış TiO2fotokatalizörlerinin hazırlanması, yapısal karakterizasyonu ve model kirleticilerin fotokatalitik gideriminde etkinliğinin belirlenmesidir. Pc türevleri kütlece %1 oranında TiO2'e yüklenerek hem katalizörün fotokatalitik etkinliğinin artırılması hem de görünür bölgeye kaydırılması amaçlanmıştır. Katalizörlerin homojen ve mezo gözenekli yapıya sahip olması için non-iyonik yüzey aktif madde Triton X-100 (TX-100) kullanıldı. Yükleme yapılmamış TiO2 türevleri de dahil olmak üzere toplamda 10 fotokatalizör sentezlendi. Hazırlanan nano kompozitlerin yüzey analizleri ve yapısal özelliklerinin belirlenmesi için FT-IR, XRD ve SEM analizleri yapıldı. Fotokatalizörlerin indirgeme kapasiteleri Cr(VI) (10 mg/L), yükseltgeme özellikleri ise antibiyotik amoksisilinin (AMOX; 20 mg/L) sulu çözeltileriyle test edildi. Çözeltideki Cr(VI)  iyonlarının neredeyse tamamı giderildiğinden Pc ile duyarlaştırma başarılıdır. Sol-jel sentezinde ortamda TX-100 yüzey aktif maddesinin bulunması tüm katalizörlerin Cr(VI) giderim etkinliğini artırdı. Görünür bölge ışınlarının kullanıldığı giderim çalışmalarında giderim oranları oldukça düşük olmasına rağmen umut vericidir. Hazırlanan tüm katalizörler AMOX giderimi için de test edildi. Genel olarak tüm katalizörlerin AMOX giderim değerleri düşüktür ancak 254 nm ışınlama etkindir. Giderim oranlarının iyileştirilmesi amacıyla bir seri optimizasyon çalışması yapıldı. Katalizör kütlesi, AMOX çözeltisinin başlangıç derişimi, ışınlama süresi ve pH etkili katalizörlerin varlığında değiştirildi. AMOX parçalanmasına ve mineralizasyon oranlarını belirlemek için LC-MS/MS ve toplam organik karbon (TOK) testleri yapıldı. AMOX molekülü daha küçük organik yapılara parçalanmaktadır. 
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