
 



 

 

 

 

 

21. yüzyılın en önemli krizinin çevre ve iklim sorunları olduğunu artık bütün toplumlar 

yaşayarak görüyor. 1970’lerde ön görülen bütün sorunları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Su 

kaynaklarımız tükeniyor, kirleniyor, hava kirliliği yaşamımızı kısıtlıyor, sağlıklı doğal tarım 

ürünlerine ulaşım zorlaşıyor, denizlerdeki kirlilik canlı yaşamını tehdit ediyor ve sera gazı 

kaynaklı iklim krizi maddi ve manevi kayıplarımızı arttırıyor…  

Bütün bu sorunlara karşı çözüm hiç kuşkusuz bilimde… Birçok coğrafyadan neredeyse daha fazla 

biyolojik çeşitliliğe sahip olan ülkemizde ise ekolojik krize karşı en çok ihtiyacımız olan şey kendi 

koşullarımıza dair bilimsel veri ve kendi koşullarımıza yönelik bilimsel çözümler…  

Çevre sorunlarının çözümünde bilimsel bilgi ve tekniği kullanması beklenen biz çevre 

mühendisleri ise bu çözümün en önemli paydaşlarındanız. Bu nedenle, mesleğimizin ve 

meslektaşlarımızın yegane örgütlülüğü olan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak bilimsel 

bilginin üretilmesi, toplumla paylaşılması ve özgün koşullarımızda uygulamaya alınması en 

önemli sorumluluklarımızdan.  

Bu kapsamda, akademi alanındaki çalışmaları yakından takip ediyor ve geliştirilmesini 

sağlıyoruz. Çevre, Bilim ve Teknoloji Dergimiz bu çabalardan bir tanesi. Dergimizin ULAK 

BİM’de de taranabilmesi adına çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bunu sağlamayı 

hedefliyoruz.  

2010 yılında koyduğumuz önemli bir hedefi ise bu kongremizde başarmış olduk. 

Onüçüncüsünü düzenlediğimiz Ulusal Çevre Mühendisliği Kongremizi bu yıl Gebze Teknoloji 

Üniversitesi’nde ilk defa uluslararası alana taşıdık. 13. Ulusal ve 1. Uluslararası Çevre 

Mühendisliği Kongremizi 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirdik. Türkiye’nin çevre 

alanında en uzun soluklu, en sürdürülebilir, en geniş paydaşlı kongresi olması özelliğinin yanında 

artık uluslararası vasfı da sağlanmış oldu. Yıllardır meslektaşlar ve akademisyenler tarafından dile 

getirilen ve “genç” Çevre Mühendisleri olarak Oda Yönetimlerine aday olduğumuzda hedef olarak 

koyduğumuz uluslararası kongre talebinin hayata geçirebilmekten son derece mutluyum. Eminim 

bu bilimsel platform meslektaşlarımızın ve akademisyenlerin katkıları ile gelişerek ilerleyecektir.  

Kongremizin hazırlık sürecini 2 yıldır sürdürürken, mesleğimizde de önemli gelişmeler yaşandı. 

2006’dan bu yana mesleğimizin üzerine kara bir bulut gibi çöken “çevre görevlisi” ifadesi artık 

çevre mühendisleri için kullanılmıyor. Pahalı otellerde, sonrasında uzaktan elektronik ortamda 

yapılan ücretli eğitimlere, sınavlara maruz bırakılan meslektaşlarımıza artık yenileri 

eklenmeyecek. Çevre Kanununda yapılmasını sağladığımız değişiklik ile artık yeni mezun 

meslektaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden, sınava ve eğitime maruz kalmadan çevre 

danışmanlık alanında yetkili hale geldiler. Hali hazırda bu görevi yapan meslektaşlarımız da artık 

“vize” kavramı kapsamında eğitim ve sınava maruz bırakılmayacaklar.  

Öte yandan, atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesinde çevre mühendisi 

zorunluluğu olmasını Odamız daima dile getirdi ve talep etti. Projelendirme konusunda ihalelere 

yaptığımız müdahale ve kurumlarla kurduğumuz temaslarda büyük bir gelişme sağladık. Artık 

kurumlar çevre mühendisliği ile bağlantılı alanlarda ihaleye çıktıklarında mutlaka çevre mühendisi 

yazılmasını da ihmal etmiyorlar. Bunun yanında, geçtiğimiz aylarda Atıksu Arıtma Tesislerinde 

Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğde yapılmasını sağladığımız değişiklik ile atıksu arıtma 

tesislerinde çevre mühendisi çalıştırılması zorunluluğu getirildi. Bu iki önemli adım ile mesleğimiz 

daha teknik alanlarda etkin olmaya başlayacaktır.  

Ekonomide yaşanan sorunlar, istihdamdaki azalma, genç işsizlikteki artış, üniversitelerde 

açılan plansız çevre mühendisliği bölümleri ile işsizliğin körüklenmesi gibi birçok sorun ile 

boğuşurken, Oda olarak mesleki kazanımları arttırmaya gayret gösteriyor ve başarıyoruz. Ancak 

bu başarıların kalıcı olması, ülkemizdeki çevre sorunlarının kamu yararı perspektifi ile 



 

 

çözülebilmesi, bilimsel bilginin oluşturularak bunların yerli teknolojiye dönüştürülmesi gibi 

hedefler kamu kurumlarının ve üniversitelerin konuların üzerine daha hassasiyetle eğilmesi ile 

sağlanabilecektir.  

Değerli Katılımcılar, 

Odamızın ilk uluslararası kongresinin düzenlenmesinde büyük emekleri olan; ÇMO Kocaeli 

Şube Eski Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Sait Ağdacı’ya, Kongre Düzenleme 

Kurulu Üyelerimize, Kocaeli Şubemiz başta olmak üzere bütün Şube ve Temsilciliklerimize, Oda 

emekçilerimize, öğrenci arkadaşlarımıza, sponsorlarımıza, Gebze Teknoloji Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. M. Hasan Aslan’a, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Kongre 

Bilim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Bülent Keskinler’e, Gebze Teknoloji Üniversitesi Çevre 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karagündüz’e, ASKİ Genel Müdürü ve 

Eski Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı’ya çağrılı konuşmacılarımıza, yabancı 

konuklarımıza, oturum yöneticilerimize Odamız adına çok teşekkür ederim.  

Taşı delen suyun şiddeti değil, sürekliliğidir bakış açımızla, 13. Ulusal, 1. Uluslararası Çevre 

Mühendisliği Kongremizin sürekliliğini daima sağlayacağımızı ve ülkemizdeki her bireyin sağlıklı 

çevrede yaşama hakkı için çaba harcamaya daima devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek 

isterim.  

 

Saygılarımla 

 

Dr. Baran BOZOĞLU 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı  

 
  



 

 

 

Günümüz Dünyası şartlarında üretim ve tüketim dengesindeki değişimler, doğal kaynakların 

sınırlı olması ve hızla tüketilmesi, çevre politikalarının zaman zaman yetersiz kalması, 

Kongremizin ana teması olan ÇEVRE YÖNETİMİNİN önemini gözler önüne sermektedir. Yine 

günümüzde çevre kirliliğinin artması, çevre bilim ve teknolojilerinin ilerlemesine ve bertaraf 

tekniklerinin geliştirilmesine olan ihtiyacı artırmaktadır. Sınırlı sayıdaki doğal kaynakların 

bilinçsizce kullanımı, çeşitler nedenlerle mevcudiyetlerinin azalması bizlerin yenilenebilir 

enerjiye süratle yönelmemiz gerektiği gerçeğini önümüze koymaktadır. 

 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, küresel ve ulusal ölçekte çevre sorunlarının önlenmesi 

ve giderilmesine yönelik idari, teknik, hukuksal ve politik süreçlerin öznelerinden olan demokratik 

bir kitle meslek örgütüdür. Oda olarak çeşitlenerek derinleşen çevresel sorunların çözümlenmesi 

amacıyla Çevre Mühendisliği temelinde kamusal yararın ve bilimin ışığında politikaların 

geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar sürdürmekteyiz. 

Gelişen teknoloji ve bilimi meslektaşlarımızla buluşturmak, Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasıyla 

paydaşlarımızı sürece dahil etmek Çevre Mühendisleri Odası olarak görevlerimiz arasındadır. Bu 

kapsamdaki çalışmaların en önemlilerinden biri de bugüne kadar Ulusal boyutta bundan sonra 

Uluslararası boyutta düzenleyeceğimiz Çevre Mühendisliği Kongresidir.1992 yılından bu yana, 

her iki yılda bir Ülkemizin farklı kentlerinde Odamız tarafından organize edilen kongre, Çevre 

Mühendisliği Mesleği ve Çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kapsamda paylaşılmasını 

ve tartışılmasını amaçlayan önemli bir platformdur. Bu maksatla, Çevre Mühendisliği alanındaki 

son gelişmeler ile ulusal ve Uluslararası Çevre sorunları başta olmak üzere mesleki ve çevresel 

Konuların bilimsel bir düzlemde tartışılacağı 13. Ulusal ve 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği 

Kongresine ilgi gösteren siz değerli dostlara çok teşekkür ediyorum. 

Kongremizin amacı, sürdürülebilir Çevre anlayışı ile geçmişin ve günümüzün sorunlarını 

tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve karşılıklı bilgi ve deneyim 

aktarımı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında 

faaliyet gösteren kişi ve kurumların Uluslararası Çevre Mühendisliği kongremizde buluşmasını 

hedefledik.  

Sürecin başından bu yana Kongrenin başarıya ulaşması için bizimle birlikte bu yolda 

yürüyen ve bizlere kapılarını açan başta Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

öğretim üyesi ve Kongremizin bilim kurulu Başkanı Prof.Dr. Bülent Keskinler’e ve bölümdeki 

kıymetli akademisyen hocalarımıza, kongreyi baştan beri destekleyen sayın Rektörümüz 

Muhammed Hasan Arslan’a, bilimsel çalışmaların değerlendirilmesinde bizlere yardımcı olan 

Bilim Kurulumuzun tüm üyelerine şükranlarımı sunuyorum. 

Kongre sürecinin başından bu yana bizlere yol gösteren, kongre hazırlık aktivitelerinin 

yürütülmesinde ve düzenlenmesinde her türlü yardımı gösteren Prof.Dr. Ahmet Karagündüz’e, 

Organizasyon Görevlimiz Ayşe Özpınar Tuncer’e, Editörümüz Arş. Gör. Zehra Betül Öcal Sarıhan 

ve ona eşlik eden tüm arkadaşlarımıza şahsım adına çok teşekkür ediyorum. 

Bu çorbada tuzları bulunan ve yükümüzü hafifleten Sponsor firma ve şirketlerimize desteklerinden 

dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Yıllar boyunca edinilen tecrübelerin Uluslararası bir başarıya 

dönüşeceği inancını taşıyarak 

 

Saygılarımı sunuyorum. 

 

Sait AĞDACI 

Düzenleme Komitesi Başkanı 
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INTEGRATING MICROALGAE PRODUCTION WITH ANAEROBIC DIGESTION: 

A BIOREFINERY APPROACH 

Jean-Philippe Steyer 
LBE, INRA, Univ Montpellier, 102 avenue des Etangs, 11100, Narbonne, France. 

In the energy and chemical sectors, alternative production chains should be considered in order to 

simultaneously reduce the dependence on oil and mitigate climate change. Biomass is probably 

the only viable alternative to fossil resources for production of liquid transportation fuels and 

chemicals since, besides fossils, it is one of the only available sources of carbon rich material on 

earth. Over recent years, interest towards microalgae biomass has grown in both fundamental and 

applied research fields. The biorefinery concept includes different technologies able to convert 

biomass into added value chemicals, products (food and feed) and biofuels (biodiesel, bioethanol, 

biohydrogen). As in oil refinery, a biorefinery aims at producing multiple products, maximizing 

the value derived from differences in biomass components, including microalgae. This paper 

provides an overview of the various microalgae-derived products, focusing on anaerobic digestion 

for conversion of microalgal biomass into methane. Special attention is paid to the range of 

possible inputs for anaerobic digestion (microalgal biomass and microalgal residue after lipid 

extraction) and the outputs resulting from the process (e.g. biogas and digestate). The strong 

interest for microalgae anaerobic digestion lies in its ability to mineralize microalgae containing 

organic nitrogen and phosphorus, resulting in a flux of ammonium and phosphate that can then be 

used as substrate for growing microalgae or that can be further processed to produce fertilizers. At 

present, anaerobic digestion outputs can provide nutrients, CO2 and water to cultivate microalgae, 

which in turn, are used as substrate for methane and fertilizer generation. 
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BIOCONVERSION OF CHEESE WHEY PERMEATE BY M. circinelloides: FROM 
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Juliana M. L. N. de Moura Bell 
 

Departments of Food Science and Technology and Biological and Agricultural Engineering, Davis, One Shields 

Avenue, Davis, CA, 95616, USA 

 

The underutilization of agricultural and industrial waste streams hinders food waste reduction and 

is a growing threat to environmental sustainability and food security. Oleaginous fungi have 

recently emerged as an efficient tool to convert agricultural waste streams into valuable food and 

fuel ingredients.  They are considered a viable choice for their fast growth potential and high lipid 

productivity. Our research group has successfully demonstrated the use of an oleaginous 

filamentous fungus (Mucor circinelloides) to produce an oil- and protein-rich biomass when 

cultivated in whey permeate, a waste stream from the cheese production. We have shown that 

upstream lactose hydrolysis can significantly increase biomass yield and that the use of low pH 

(4.5) and pasteurization prevents microbial competition thus avoiding the need of sterilization of 

the medium. Response surface methodology was used to optimize fermentation conditions such as 

pH and temperature for increased biomass yield and lipid accumulation. Biomass yield of ~9 g/L, 

with an oil content of 24%, was achieved under optimized conditions. Triacylglycerides were the 

major lipid class (92%), which contained predominantly oleic (41%), palmitic (23%), linoleic 

(11%), and γ-linolenic acid (9%). We have successfully scaled up the bioconversion of hydrolyzed 

whey permeate into an oil-rich biomass by Mucor circinelloides with use of an aerated stirred tank 

bioreactor. Simultaneous optimization of agitation and aeration in the bioreactor was found to not 

only improve fungal growth, but also lipid content (32% vs. 24%) and lipid yield (3.1 g/L. vs. 2.2 

g/L) compared to that of shake-flask. This study resulted in a scaled-up and optimized fermentation 

process that increased production of M. circinelloides biomass for subsequent use as raw material 

for food, feed, and fuel applications. This signifies a starting point for further studies aimed at 

assessing the development of a fully functioning fungi-to-food/fuel system on an industrial scale 

for several agricultural streams.  
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2ENVIS Energy and Environmental Systems Research and Development Ltd., ITU ARI Technocity, Maslak, 34469 

Istanbul, Turkey 
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The evolution of the activated sludge (AS) process has been one of the most remarkable display 

of taming the microbial world in order to accomplish a wide spectrum of functions necessary for 

the treatment of wastewaters. The activated sludge systems can now sustain a microbial 

community including different groups of heterotrophs and autotrophs capable of removing organic 

carbon, nitrogen and phosphorous simultaneously, in a way that can be controlled to achieve 

maximum efficiency. 

The development of the process has been a long and painful task; after its accidental discovery in 

1914, the early phases passed with endless efforts devised on a trial and error basis, finally defining 

the basic structural scheme of the process, i.e. primary sedimentation; aeration tank and secondary 

sedimentation with sludge recirculation and wastage. Serious problems encountered in 

maintaining system stability and performance had to rely on good judgement and empirical 

experience; many process modifications proposed to cope with these problems were implemented 

without recognizing the microbial mechanisms involved and the necessary scientific support. 

Nevertheless, while the practical experience continued to expand, it also trigged a significant quest 

for exploring the fundamentals of various microbial mechanisms involved. Tremendous research 

efforts, especially in the last 40 years improved the process to its current state, but still maintaining 

its inherent shortcomings, namely gravity settling; high sludge ages; low excess sludge generation, 

and the traditional anaerobic sludge digestion for the biogas energy, etc., which hinder its 

successful operation and sometimes, upsetting system performance. 

Substantial research on the subject has provided clear scientific evidence that time has come (or 

even passed) for reshaping the activated sludge process. In the novel activated sludge process, 

gravity settling will be replaced by membrane filtration, which will convert the system 

configuration into a membrane activated sludge reactor (MAS); this configuration will be operated 

at an extremely low sludge age range of 2-4 days, which will maximize sludge generation and it 

will abandon the traditional anaerobic sludge digestion for optimizing energy recovery. It is 

suggested that super-fast MASR (SFMAS) be the new face of the activated sludge process. 

SFMAS will be the core unit of the AS process essentially limited to organic carbon (COD) 

removal and energy recovery. The core SFMAS unit will also enable to benefit from all the assets 

of the AS process, such as nutrient removal, biopolymer recovery, etc., by means hybrid systems 

in different configurations, i.e. by reactors with various functions that will be attached to the core 

unit 
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OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF ELECTROCHEMICAL PROCESSES AS 

NEXT-GENERATION TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE WATER TREATMENT 

AND PROCESS CONTROL 

Florica Manea 
Politehnica University of Timisoara, Department of Applied Chemistry and Engineering of Inorganic Compounds 

and Environment 

 

The electrochemical technologies based on the electro-oxidation (EO) and/or the electro-

coagulation (EC), which exhibit a great potential to be considered the next-generation technologies 

for water treatment, are discussed in relation to the electrode type and arrangement, the operational 

parameters and the reactor design. In general, electrochemical processes can be considered to 

achieve “sustainable technology” for water treatment considering that little or no chemicals are 

required among their versatility in relation with the pollutant type and concentrations and operation 

simplicity. 

Electrochemical oxidation is considered very promising process in the advanced water treatment 

especial for complete degradation of many harmful pollutants. The electrode material represents 

the key to the process performance together with the operating conditions. The optimum current 

density has to be chosen by fine tuning the treatment time, the current efficiency, and the energy 

consumption for each type of electrode. Boron-doped  (BDD) electrode is very interesting 

electrode material that is very effective in the advanced oxidation process applied for wastewater 

and water treatment. Also, the water disinfection should be assurred in certain operating conditions 

related to the water matrix. Depending on the electrode material, the electrochemical oxidation 

process can be directed to either direct anodic oxidation or indirect oxidation in relation with the 

limiting current density. The direct anodic oxidation should allow a partial degradation of organics 

as electrochemical conversion and the indirect anodic oxidation involves the hydroxyl generation 

that lead to a complete degradation of organics as electrochemical mineralization. Also, the direct 

oxidation process can be exploited to develop the electrochemical methodologies for the detection 

of several pollutants, which should be a valuable tool for the process control and monitoring. BDD 

electrode can be designed to be effectively both in advanced water treatment process and its control 

by pollutant monitoring with the electrochemical detection method, which proved the dual utility 

of this electrode material.  

The electro-coagulation process using aluminium/iron anodes is presented as a variant of 

conventional coagulation in water/wastewater treatment and its evaluation was based on specific 

contaminant and water matrix as well as operation costs including sacrificial electrode materials 

and electrical energy consumption.  

Electrochemical technology selection in relation with the independent electrochemical process 

design and its integration within water/wastewater treatment technological flow (Figure 1) should 

consider the optimum performance and future progress in relation with better reactor design. Also, 

the aspects related to the process control has to be provided for each specific application. On 

example of both EC and EO electrochemical processes based flexible and modular pilot-scale plant 

is given for discussion of various technological variants as a compulsory stage of treatability stage 

before to design the industrial-scale technological flow for the water/wastewater treatment. 
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Figure 1. Integration of the electrochemical unit within water/wastewater treatment  

technological flow and process control  
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CHARACTERIZATION OF AMBIENT AIR QUALITY IN AN ARID ENVIRONMENT 
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Bahrain is ranked the fifth most air-polluted country in the world due to high PM2.5, which 

measures particulates smaller than 2.5 micrometers. The main source of air pollution in the Middle 

East are dust storms and anthropogenic activities that significantly contributes to air pollution. 

This study aims to identify the most critical atmospheric air pollutants with emphasis on their 

potential risk to health based on calculated AQI values using EPA approach.  Air pollutants 

concentrations were measured using five mobile air quality-monitoring stations each located at 

different governorates in Bahrain. The air quality datasets of particulate matters (PM10 and PM2.5), 

ozone (O3), sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2) and carbon monoxide (CO) recorded in 

January 2012 and August 2012 were utilized in AQI calculations. The results showed that PM10 

and PM2.5 were the most critical air pollutants in Bahrain with PM2.5 prevailing during January 

2012 and PM10 prevailing during August 2012.  The impact of meteorological factors such as 

ambient air temperature, wind speed, relative humidity and total precipitation on ambient air 

quality were also analyzed.  The average PM2.5/PM10 ratio in August 2012 was found to be lower 

than in January 2012.  This study concludes that higher wind speed, total precipitation, relative 

humidity rates and lower ambient air temperature in January 2012 assisted with the dissipation of 

particulate matter thus lowering the pollution levels of both PM10 and PM2.5 in comparison to 

August 2012. 
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ARITMA ÇAMURLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNDE YENİ 

YAKLAŞIMLAR: ENERJİ ve MATERYAL GERİ KAZANIMI 

Ayşe Filibeli 

 

Dokuz Eylül University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, 35160 Buca-İzmir 

 

ÖZET 

Günümüzde, hızlı nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak sürdürülebilir çevre yönetimindeki 

ihtiyaçlar sürekli değişmektedir. Yüksek tüketime bağlı olarak enerji gereksinimindeki artış ve 

enerjinin sağlanmasında fosil yakıtlara alternatif olabilecek temiz ve yenilenebilir kaynakların ve 

teknolojilerin yaygınlaştırılması önem kazanan ve ilgi çeken konular olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yerleşim birimlerinde oluşan kentsel atıksuların artan hacmi, sadece uygun çevre 

politikalarının uygulanması değil, aynı zamanda atık su arıtımı, arıtılmış atıksuların alıcı ortamlara 

deşarjı/geri kazanımı/yararlı kullanımı, arıtma çamurlarının güvenli bir şekilde işlenmesi, nihai 

olarak bertaraf edilmesi/yararlı kullanımı için daha iyi bir teknoloji gerektirmektedir. Günümüzde 

yeni yaklaşımlar, arıtma çamurlarının nihai olarak bertaraf edilmesi gereken bir atık olarak değil, 

özelliklerine göre enerji ve materyal kazanımı amacıyla bir kaynak ve hammadde olarak 

değerlendirilmesi yönündedir. Arıtma çamurlarının içeriğindeki azot ve fosfor gibi değerli besi 

elementlerinden dolayı toprakta yararlı kullanımı sağlanabildiği gibi yüksek organik madde 

içeriğinden dolayı sahip olduğu kalorifik değeri nedeniyle çimento fabrikalarında ek yakıt olarak 

veya yakma, piroliz ve gazlaştırma gibi termal/termokimyasal işlemlerle enerji kazanımı amacıyla 

kullanılabilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kaynağına ve özelliklerine göre arıtma 

çamurları, amino asitler, proteinler, uçucu yağ asitleri, enzimler, biyopestisitler, biyo-plastikler, 

biyo-flokülantlar ve biyo-yüzey aktif maddeler gibi biyo-ürünleri üretmek için bir hammadde 

kaynağı olarak değerlendirilebileceği yönündedir.  

Arıtma çamurlarının nihai olarak bertaraf edilmesi amacıyla iyi bilinen ve sık kullanılan yöntem, 

kentsel katı atık depolama tesislerinde düzenli depolamadır. Bu yöntemin uygulanabilmesi, 

mevzuatta depolama tesislerinde izin verilen organik madde içeriğinin azaltılmasına yönelik 

kısıtlar nedeniyle sınırlandırılmaktadır. Toprakta kullanıma yönelik uygulamalarda da mevzuat 

gereği sadece stabilize arıtma çamuru (hijyenik açıdan istenilen kalitede, ağır metaller ve mikro 

kirleticiler için sınır değerleri sağlayabilen) uygun özellikleri sağlıyorsa kullanılabilir. 

Termal/termokimyasal yöntemler ise enerji ve son ürün kazanımı sağlanması nedeniyle oldukça 

verimli geri dönüşler sağlar. Termal/termokimyasal süreç, sadece büyük hacimli bir azalma değil, 

aynı zamanda etkili patojen giderimi ve enerji bakımından zengin içeriğin değerlendirilmesi 

çözümlerini sunmaktadır. Uygun bir teknolojik strateji ile değerli besinler ve metaller de geri 

kazanılabilir. Bu bildiri kapsamında, arıtma çamurlarının sürdürülebilir yönetimi için yeni 

yaklaşımlar ele alınmış; arıtma çamurlarından enerji ve materyal geri kazanımına yönelik olarak 

yeni teknolojiler ve uygulamalar değerlendirilmiştir.  

GİRİŞ 

Atıksu arıtımı ve arıtma çamurlarının işlenmesi sırasında uygulanan yöntemler, oluşan son ürünün 

miktarı ve kalitesi üzerinde önemli etkiye sahiptir; elde edilen son ürünün farklı amaçlar için 

yararlı kullanımı ve/veya nihai olarak bertaraf edilmesinde önem taşımaktadır. Günümüzde, arıtma 

çamuru, nihai olarak bertaraf edilmesi gereken bir atık olarak değil, enerji ve materyal kazanımı, 

tarımsal amaçlı kullanım, yapı malzemesi olarak kullanım gibi pek çok yararlı kullanım 

alternatifine sahip olan bir kaynak ve hammadde olarak değerlendirilmektedir. Arıtma 
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çamurlarının yararlı kullanımı ve nihai olarak bertaraf edilmesinde yapılacak uygulamalar çevre 

ile uyumlu, ekonomik ve ekolojik açıdan uygulanabilir alternatif çözüm seçeneklerini 

kapsamalıdır. Arıtma çamurlarının özellikleri ve miktarı arıtılan atıksuyun özellikleri, mevcut 

atıksu arıtma tesisinde uygulanan atıksu arıtma ve çamur işleme prosesine göre değişim 

göstermektedir. Atıksu arıtımında uygulanan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma işlemleri 

sonrasında giriş atıksu özellikleri ve uygulanan arıtma işlemlerinin verimine bağlı olarak farklı 

özelliklerde arıtma çamuru oluşur. Günümüzde, evsel ve kentsel atıksu arıtımında en yaygın 

kullanılan biyolojik arıtma yöntemleri klasik aktif çamur sistemleri ve modifikasyonlarıdır. Büyük 

yerleşim birimlerinde nutrient gideriminin sağlandığı biyolojik arıtma proseslerinin yaygın olarak 

kullanıldığı bilinmektedir. Küçük yerleşim birimlerinde ise klasik aktif çamur ve uzun 

havalandırmalı aktif çamur sistemleri uygulanmaktadır. Bu tesislerde oluşan arıtma çamurlarının 

işlenmesinde, çamurun yoğunlaştırılması amacıyla graviteli veya mekanik yoğunlaştırıcılar, 

stabilizasyonunu sağlamak üzere aerobik ve/veya anaerobik çürütücüler ve suyunu almak için 

mekanik su alma üniteleri kullanılmaktadır. Son yıllarda büyük tesislerde çamur kurutma amacıyla 

solar ve termal kurutma ünitelerinin kullanımı da yaygınlaşmıştır. Yüksek kalorifik değere sahip 

arıtma çamurlarının kurutma işlemleri sonrasında çimento fabrikalarında ek yakıt olarak 

kullanılması, enerji geri kazanımına yönelik tercih edilen ve yaygın kullanılan uygulamadır. 

Yakma işleminde, kentsel katı atıklarla birlikte veya ayrı yakılarak yüksek hacim azalması, 

patojenlerin ve toksik organik bileşiklerin giderimi sağlanır. Gazlaştırma ve piroliz işlemleri ise, 

son yıllarda; arıtma çamurlarının nihai bertarafı, materyal ve enerji kazanımı amacıyla kullanılan 

diğer termal/termokimyasal yöntemlerdir. Uygun teknikler ile değerli besi maddeleri ve metaller 

de geri kazanılabilir. Arıtma çamurlarının işlenmesi sırasında uygulanan prosesler, oluşan son 

ürünün kalitesini belirlemektedir. Bu prosesler, elde edilen son ürünün farklı amaçlar için yararlı 

kullanımı ve/veya nihai olarak bertaraf edilmesinde uygulamacılar ve karar vericiler için dikkate 

alınması gereken en önemli hususlardır. Son yıllarda, atıksu arıtma tesisi yatırımlarında, tesisi 

kaynak geri kazanım tesisine dönüştürebilen yeni teknolojilerin kullanımının öne çıktığı ve büyük 

altyapı kararlarında bir dönüm noktasına ulaşıldığı gözlenmektedir. Dünya ülkelerinde 

yaygınlaşan bu yaklaşımın ülkemizde de özellikle büyükşehir belediyelerindeki yeni yatırımlarda 

uygulamaya geçtiğini görmekteyiz.  

Atık yönetiminde; atık üretiminin kaynağında azaltılması ve zararlılığının önlenmesi, atığın 

yeniden değerlendirilmesi, enerji eldesi ve en son aşamada bertaraf edilmesi esasları 

uygulanmaktadır (Resmi Gazete, 2015). Atıksu arıtma sürecinde uygun teknolojiler kullanmak 

suretiyle oluşacak çamur miktarının azaltılması (çamur minimizasyonu) mümkündür. Geri 

kazanım, yeniden kullanımı ve değerlendirilmesi ise ikinci adım olarak ele alınmaktadır. Arıtma 

çamuru minimizasyonu ile hem işlenen çamur miktarında azalma sağlanarak çamur işleme 

ünitelerinin hacimleri ve maliyetlerinin düşürülmesi, hem de bu işlemler sonrasında 

uzaklaştırılması gereken çamur hacimlerinin önemli ölçüde azaltılmasını sağlamaktadır. Arıtma 

çamuru miktarının azaltılması amacıyla kullanılan yöntemleri iki grupta değerlendirmek gerekir: 

a) üretim aşamasında arıtma çamuru miktarının azaltılması (kaynakta azaltma), b) oluşan çamur 

miktarının azaltılması amacıyla uygulanan ön işlemler (dezentegrasyon). Atıksu arıtımı sırasında 

aşırı biyokütle üretimini azaltan yöntemler (liziz-kriptik büyüme, ozonlama ve saf oksijen 

kullanımı, OSA prosesi, membran biyoreaktörler, kimyasal ayrıştırıcılar, vb), arıtma çamurlarının 

işlenmesi ve bertaraf edilmesinde günümüzde uygulanan yöntemleri önemli ölçüde değiştirme 

potansiyeline sahip, daha ekonomik ve çevre dostu alternatifler olarak değerlendirilmektedir. 

Oluşan çamur miktarının azaltılmasına yönelik uygulanan teknikler (dezentegrasyon) ile çamurun 

ileri derecede stabilizasyonu, oluşan atık miktarının azaltılması ve anaerobik çürütücülerde 

biyogaz verimliliğinin artması, dolayısıyla çamurdan daha fazla enerji üretimi sağlanabilmektedir. 

Bu amaçla uygulanan yöntemler mekanik, kimyasal, termal ve biyolojik yöntemler olarak 

sınıflandırılır. Daha genel olarak, çamur miktarının azaltılması ve çamur bertarafı ve yeniden 
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kullanımı kavramları, halihazırda uygulanan atıksu proseslerine bağlıdır; sürdürülebilir çamur 

yönetimine ilişkin çabaların tüm atıksu arıtma tesisi boyunca kaynak geri kazanımı ile 

bütünleştirilmesi gerekmektedir. Çamur yönetimi, geleneksel yasal düzenlemeye dayalı arıtma 

temelli yaklaşımdan kaynak geri kazanımına dayalı bir işletmeye dönüştürülmelidir. 

BİR KAYNAK OLARAK ARITMA ÇAMURU  

Arıtma çamurundan enerji ve materyal kazanım potansiyeli çamurun yapısal özelliklerine bağlıdır. 

Çamurun özelliklerini belirlerken bu heterojen yapıyı altı grup halinde sınıflamak mümkündür 

(Rulkens W., 2008):  

1. Toksik olmayan organik karbon bileşenleri (yaklaşık olarak kuru maddenin %60), bunların 

büyük bir kısmı biyolojik orijinlidir.  

2. Azot ve fosfor içeren bileşenler 

3. Toksik organik ve inorganik bileşenler: a) Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Hg, ve As gibi ağır metaller 

(konsantrasyonları 1-1000 mg/L arasında değişir), b) poliklorlu bifeniller (PCBs),  polycyclic 

aromatik hidrokarbonlar (PAHs), dioksinler, pestisitler, lineer alkil sülfonatlar, nonil fenoller, 

polibromürler vb. 

4. Patojenler ve diğer mikrobiyal kirleticiler 

5. Silikatlar, alüminatlar, kalsiyum ve magnezyum içeren bileşenlerden oluşan inorganik maddeler 

6. Su (%1 ile %95 arasında değişen oranlarda) 

Tüm bu bileşenlerin bir karışım halinde bulunması arıtma çamurunun ana problemini 

oluşturmaktadır. Organik karbon, fosfor ve azot içeren bileşikler, çamur içeriğindeki değerli 

bileşenler olarak düşünülür. İnorganik bileşenler için de bu durum söz konusudur. Sürdürülebilir 

arıtma, bu değerli bileşenlerin geri kazanılması ve yararlı kullanımı; arıtma çamurunun veya çamur 

arıtma işlemlerinden gelen atık materyallerin insan ve çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması 

anlamına gelmektedir. Çamurun nihai olarak bertaraf edilmesi, taşınımı veya arıtma sürecindeki 

verimliliğinin artırılması için çamurdaki suyun giderilmesi gerekmektedir. Arıtma çamurundan 

enerji geri kazanımı için çeşitli alternatif yöntemler mevcuttur. Aşağıda detayları verilen bu 

yöntemlerin bir kısmı gerçek ölçekli tesislerde halihazırda uygulamada olmakla birlikte, bir kısmı 

laboratuvar ve pilot ölçekli araştırmaların sürdürüldüğü, halen ekonomik ve teknik 

uygulanabilirliği kanıtlama aşamasında olan teknikleri içermektedir (Cordell, D., vd., 2011; Tyagi, 

V.K. ve Lo, S.L., 2013; Raheema, A., vd., 2018; Oladejo,J.,vd., 2019). 

KAYNAK GERİ KAZANIMI İÇİN UYGULANAN YÖNTEMLER  

Arıtma çamurundan kaynak geri kazanımı için bilinen ve geliştirilmekte olan yöntemler üç ana 

kısımda incelenebilir (Tyagi V. K.,vd., 2013): 

1. Biyokimyasal Yöntemler: Anaerobik çürüme, Mikrobiyal yakıt hücresi, Anaerobik/aerobik 

yöntemler 

2. Termo-Kimyasal Yöntemler:  Yakma ve birlikte yakma,  Gazlaştırma, Piroliz, Yaş oksidasyon, 

Superkritik yaş oksidasyon, Hidrotermal arıtma 

3. Mekanik-Kimyasal Yöntemler: Ultrasonikasyon 

Bu yöntem ve tekniklerin uygulanması ile arıtma çamurundan biyogaz geri kazanımı, yakıt gazı 

ve elektrik üretimi, inşaat malzemesi üretimi, besi maddesi geri kazanımı, biyoyakıt geri kazanımı 

(syngas, biyo-dizel, biyo-yağ), hidrolitik enzimlerin geri kazanımı, polihidroksialkanotlar (PHA) 

(biyo-plastik üretimi için), biyo-gübreler, biyo-sorbentler dahil olmak üzere birçok çamur kaynaklı 

kaynak geri kazanım seçeneği bulunmaktadır. 

Arıtma Çamurundan Enerji Kazanımı  

Arıtma çamurundan enerji kazanımı amacıyla en yaygın kullanılan çevre dostu prosesler anaerobik 

çürüme, yakma, piroliz, gazlaştırma ve mikrobiyal yakıt hücreleri entegre edilmiş proseslerdir. 

Yaş oksidasyon ve hidrotermal arıtma seçeneklerinin uygulamaları ise oldukça sınırlıdır.  

Anaerobik Çürütme 
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En eski çamur stabilizasyon yöntemlerinden olan anaerobik çürüme işleminde, anaerobik 

koşullarda çamur içeriğindeki organik maddeler biyokimyasal reaksiyonlar sonucu ana bileşenleri 

metan (CH4) ve karbondioksit (CO2) olan biyogaza dönüşür. Elde edilen biyogaz, doğal gazın 

doğrudan bir alternatifi olabilen biyo-metan üretmek için temizlenerek zenginleştirilebilir veya 

termal reaktörler kullanılarak kojenerasyon yoluyla ısıya ve elektriğe dönüştürülerek enerji 

kaynağı olarak kullanılabilir. Günümüzde, arıtma çamurlarının anaerobik çürütülmesi büyük ve 

orta ölçekli atıksu arıtma tesislerinde uygulanmaktadır. Genellikle mezofilik sıcaklık aralığında 

(35±2°C) işletilen anaerobik çürütücülerde alıkonma süresi 15-20 gün’dür. Oluşan biyogazın 

miktarı ve kalitesi çamurun tipine ve çürütücüdeki işletme koşullarına göre değişir.  Çürüme işlemi 

yaklaşık 55°C’de termofilik sıcaklıklarda da gerçekleştirilebilir. Termofilik çürüme işlemi daha 

yüksek biyogaz üretimi, daha yüksek patojen giderimi ve daha yüksek organik madde 

indirgenmesi gibi avantajlara sahiptir. Reaktördeki alıkonma süresi daha kısadır. Standart çürüme 

teknolojileri ile organik maddenin yaklaşık olarak %30-40’lık kısmı parçalanabilir. Çeşitli fiziksel, 

kimyasal, termal, mekanik veya biyolojik ön işlemlerin (ultrasonikasyon, ozonlama, mikrodalga, 

enzimlerin kullanılması vb.) uygulanması ile anaerobik biyobozunma veriminin ve biyogaz 

üretiminin arttırılması mümkündür. Aynı zamanda daha küçük reaktör hacimleri ve nihai 

uzaklaştırmaya gönderilecek olan çamur miktarında önemli azalmalar ön arıtma işlemlerinin diğer 

avantajları olarak sayılabilir (Rulkens W., 2008). Cambi (termal), BioThelys (termal), 

MicroSludge™ (fiziksel-kimyasal), CROWN (ultrasonik) ve Lysatec GmbH (mekanik) gibi ön 

arıtma işlemleri birçok ülkede gerçek ölçekli tesislerde başarıyla uygulanmaktadır. Ön arıtma 

uygulamaları ile biyogaz üretiminde %25-50 ve üzerinde artış sağlandığı rapor edilmektedir 

(Tyagi, V.K. ve Lo, S.L., 2013; Oladejo,J.,vd., 2019). Ön arıtma işlemlerinin sağladığı bu 

avantajların yanısıra ek enerji, ilave kimyasal reaktifler ve işletme maliyetleri gibi dezavantajları 

da dikkate alınmalıdır. 

Anaerobik çürüme sırasında oluşan biyogaz %60-70 metan, %30-40 karbondioksit ve eser 

miktarlarda hidrojen, hidrojen sülfür ve azot gibi diğer gazları içermektedir. Isıl değeri 13–21 MJ/ 

kg KM aralığında değişmektedir. Bu değer kömürün ısıl değerine (15–27 MJ/kg KM)  göre daha 

düşük olmakla birlikte, linyit kömürünün (12–16 MJ/ kg KM)  ısıl değerine yakındır. 

Biyokatılardan elde edilen enerjinin kullanılması, enerji güvenliği, fosil yakıtlara olan bağımlılığın 

azaltılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlar. Metan önemli sera gazlarından biridir. 

Arıtma çamurunun deponi alanlarında depolanması metanın doğal yollardan atmosfere 

salınmasına neden olur. Anaerobik çürüme prosesinde oluşan metanın elektrik enerjisine 

dönüştürülmesi ve kullanımı ile fosil yakıt kullanımından dolayı oluşabilecek CO2 salınımı 

azalacaktır. Dolayısıyla, arıtma çamurunun anaerobik çürütülmesi ideal bir yenilenebilir enerji 

kaynağıdır. Biyogazdan enerji geri kazanımı, atıktan enerjiye dönüşüm teknolojileri içinde en 

verimli ve etkin olanlardan biri olarak kabul edilmektedir. 

Anaerobik çürüme sonucunda elde edilen stabilize ürün özellikleri uygunsa zirai amaçlarla 

toprakta değerlendirilebilir. Termofilik çürümenin en önemli avantajı %99 oranında patojen 

giderimi ve çürük çamurdan hastalık oluşturan unsurların bulaşma riskinin ortadan kalkmasıdır. 

Bu ise US EPA kriterlerine göre toprakta kullanım için Sınıf A kalitesine sahip yüksek kalitede 

stabilize ürün elde edilmesi anlamına gelmektedir (M. A. De la Rubia vd, 2013, US EPA, 1993 ve 

2003). 

Mikrobiyal Yakıt Hücreleri ile Elektrik Üretimi 

Mikrobiyal yakıt hücreleri (MFC) kullanılarak çamurdan elektrik üretimi, çamurun tekrar 

kullanımı için yararlı bir yol olarak kabul edilmiştir. MFC'de kullanılan karışık bakteri kültürü 

(Escherichia, Shewanella, Clostridum ve Desulfovibrio gibi), anodik ve katodik reaksiyonlara 

bağlı olarak organik atıkların biyobozunmasını gerçekleştirirken elektrik üretir. Organik maddenin 

karbondioksit ve suya oksidasyonu sağlanırken yan ürün olarak elektrik üretimi gerçekleşir.  

Mikrobiyal yakıt hücresinin verimi, pH, sıcaklık, besi ortamı, çamurdaki çözünebilir organik 
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maddeler, bakteri tipi, kullanılan elektrotların cinsi, iç rezistans gibi pek çok sistem parametresine 

bağlı olarak değişir. Bu alandaki çalışmalar laboratuvar ölçekli olup, arıtma çamuru ve diğer 

organik atıklardan elektrik üretiminde kullanımı için büyük ölçekli sistemlerin geliştirilmesi 

yönünde araştırmalar devam etmektedir. Bu sürecin gerçek ölçekte uygulanabilirliği için, işlem 

sırasında oluşan mikrobiyal elektrik üretiminin yanı sıra, işlem sonrası oluşan çamurun miktarı ve 

bileşimi konusunda detaylı araştırmaların yapılması gerekmektedir. Çamur içindeki organik 

bileşenlerin tamamı biyolojik indirgenebilir değildir, ancak elektrik üretimi için uygun bir formda 

bulunabilir. Çamurun içeriğinde kolloidal partiküller, polimer yapılar ve toksik organikler ve 

inorganik bileşikler da bulunmaktadır. Dolayısıyla proses sonrası oluşan akımların ileri arıtımı 

gerekebilir (Rulkens W., 2008; Dentel, S.K., vd., 2004; Tyagi, V.K. ve Lo, S.L., 2013).   

Yakma, Birlikte Yakma 

Çamur yakmanın amacı, yüksek sıcaklıkta (800–1150°C) organik maddelerin tam oksidasyonunun 

sağlanmasıdır.  Bu proseste, arıtma çamuru bir yanma odasında oksijen temini ile yanar; yanma 

sonrasında karbondioksit, su ve inert materyal olan kül oluşur. Bu kül nihai olarak bertaraf edilir 

veya yapı malzemesi üretiminde bir kaynak olarak kullanılabilir. Yakma prosesinde amaç atığın 

çevreye zararını en aza indirgemek ve sabit/kararlı forma dönüştürmektir. Geri kazanım 

yöntemleri de bu aşamadan sonra türemiştir. Günümüzde, çamur yakma yöntemleri, çamurdan ısı 

veya elektrik enerjisi geri kazanımına yönelik olarak sınıflandırılmaktadırlar. Çamur yakma 

işleminden kazanılan enerji, yakma tesisine beslenen çamurun susuzlaştırma ve kurutma 

işlemlerinde veya elektrik üretimi için kullanılabilir. Çamur yakma ile ilgili olası çevresel 

problemler, yanma gazlarıyla birlikte atmosfere salınan kirleticiler ile küllerin kalitesidir. Yanma, 

enerji üretirken, oluşan kül içinde değerli metalleri ve inorganik kimyasalları konsantre eder ve 

patojenleri tahrip edebilir ve kalıcı organik kimyasal kirleticileri mineralleştirebilir. Günümüzde 

çamurun yakılması, büyük ölçekte kurulu tesislerde enerji geri kazanımı (ısı (buhar) veya elektrik 

üretimi) ile birlikte uygulanmaktadır. Çamurun yakılmasından arta kalan kül fosfor bakımından 

çok zengindir. Büyük ölçekli yakma tesislerinde enerji geri kazanımının yanı sıra fosfor geri 

kazanımı da sağlanmaktadır (https://www.sludge2energy.de/09.09.2019 web.). 

Yakma işlemi, çamurun su içeriğinden dolayı enerji yoğun bir süreçtir. Organik madde içeriği 

yüksek diğer atık materyaller (kentsel katı atıkların organik kısmı, zirai atıklar, endüstriyel atıklar, 

vb.) ile birlikte yakma uygulaması ile elde edilen atık ısının çamurdaki suyun buharlaştırılmasında 

kullanılması mümkündür. Ancak, asıl amaç ağır metalleri ve fosforu geri kazanmak ise, çamur 

külünün yüksek değerli element içeriğini seyrelteceğinden, birlikte yakma iyi bir yaklaşım 

olmayabilir (Oladejo,J.,vd., 2019). 

Arıtma çamurları organik madde içeriğine bağlı olarak ısıl değeri yüksek olduğundan, alternatif 

yakıt ve alternatif hammadde olarak değere dönüştürülmesi amacıyla çimento fabrikalarında ek 

yakıt olarak kullanılabilir. Ülkemizde de yaygın uygulaması olan bu işlemde, %90 ve üzerinde 

kuru madde içerecek şekilde kurutulmuş çamur çimento fabrikalarında ek yakıt olarak 

kullanılmaktadır. Ürün kalitesinin korunması ve emisyon değerlerinin sağlanması amacıyla ek 

yakıt olarak kullanılacak olan çamurun ısıl değeri, tane boyutu, nem içeriği, ağır metaller ve çeşitli 

organik/inorganik kirleticiler için sınır değerlerin sağlanması gerekmektedir. Ek yakıt olarak 

kullanım ile hem arıtma çamurunun nihai olarak bertaraf edilmesi hem de enerji geri kazanımı 

sağlanmaktadır (Resmi Gazete, 2014; TÜBİTAK-KAMAG 108G167, 2013; Filibeli,A., 

vd.,2015).  

Piroliz 

Çamur pirolizi, çamuru yağ ve gaz şeklinde faydalı ürünlere dönüştürebilen, toprak şartlandırma 

potansiyeli taşıyan bir yan ürün olarak biochar oluşturan yenilikçi bir süreçtir. Yanma işleminin 

aksine tamamen oksijensiz bir ortamda, yüksek sıcaklıkta (300–900°C) gerçekleşen bu işlemde, 

pirolitik yağ, biochar ve CO, H2, CO2, CH4 ve hidrokarbonlar gibi yoğuşmayan gazlar oluşur. 

Çamurdaki organik maddenin yaklaşık yarısı piroliz yoluyla faydalı ürünlere (yağ veya gaz) 



 

31 

 

dönüştürülür, kalan kısmı ise stabilize bir formda pirolitik kalıntı haline geçer (Dominguez, A., 

vd., 2006). Bu süreç, enerji eldesi ve biyokütle atıklarından biyoenerji üretimiyle ön plana 

çıkmaktadır.  İşletme sıcaklığı, yanma hızı ve alıkonma süresi, ürün dağılımı ve pirolitik ürünlerin 

enerji içeriği üzerinde önemli etkiye sahiptir. Biyo-yağ zenginleştirilebilir ve sıvı yakıt olarak 

kullanılabilir veya kimyasal üretim için sentez gazı (CO ve H2) üretilebilir. Sıvı (biyo-yağ olarak 

adlandırılan), yoğuşmayan gaz ürünler ve katı (biochar) kısımlar dahil olmak üzere tüm proses 

ürünleri, ısı ve elektrik üretimi için potansiyel kaynaklardır. Katı ürün olarak elde edilen biochar, 

adsorpsiyon ve katalitik uygulamalarda kullanılabilir (Oladejo,J.,vd., 2019). Ancak, kullanım 

öncesinde enerji içeriği, ağır metaller ve besin içeriği bakımından uygulanabilirliği test 

edilmelidir. Arıtma çamurlarının pirolizinde, kullanılan reaktör tipi (kesikli, akışkan yataklı, yatay 

fırın, vb.), işletme koşulları (sıcaklık, alıkonma zamanı, katalist kullanımı, vb.) ve beslenen yakıt 

(ön çökeltim çamuru, çürük çamur, yaş çamur ve şartlandırıcılar) ve çeşitli inorganik bileşenler ile 

ağır metallerin varlığı elde edilen nihai ürün kalitesinin ve dağılımını etkileyen unsurlardır. Piroliz 

işlemi sıfır atık yaklaşımına çok uygun olmakla birlikte, arıtma çamurlarının pirolizinde işletme 

koşullarının optimizasyonu, sıvı ve gaz fazlardaki ağır metallerin azaltılmasına yönelik 

araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gazlaştırma 

Kısmi oksidasyon ile organik maddelerin termokimyasal dönüşümü olan gazlaştırma işlemi, gaz 

üretimini (CO, H2, CO2 ve hidrokarbonlar) maksimize etmek ve özellikle sentez gazı (CO ve H2) 

üretimi için 650-1000°C yüksek sıcaklıklarda gerçekleşir. Üretilen gazın enerji içeriği, gazlaştırma 

ortamı ve sıcaklığa bağlı olarak 4-28 MJ/Nm3 aralığında değişir. Elde edilen gaz, kombine çevrim 

türbini kullanılarak ısı ve elektrik üretimi için veya sentez gazının sıvı yakıtlara veya kimyasallara 

dönüştürülmesi işlemleri için doğrudan son kullanımlara yönlendirilebilir. Prosesin çıktıları gaz 

ve küldür. Elde edilen kül ağır metal içeriği, fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak ya 

düzenli depolama alanlarında depolanır veya zirai amaçlı olarak veya yapı malzemesi üretiminde 

kullanılabilir. Oluşan gazlar temizleme işlemlerinden geçirilerek ısı ve elektrik üretiminde veya 

sıvı yakıt ve kimyasal üretimi için sentez gazı olarak zenginleştirilir  (Oladejo,J.,vd., 2019). 

Gazlaştırma için kullanılan reaktör tipleri, son ürünün kalitesinde önemli bir etkendir, tar ve 

kirletici konsantrasyonlarını etkilemektedir. Proseste sabit yataklı aşağı akımlı, sabit yataklı yukarı 

akımlı ve akışkan yataklı olmak üzere üç farklı reaktör tipi kullanılmaktadır. Arıtma çamurlarının 

gazlaştırılmasındaki ana zorluklar, yüksek içerikte inorganik bileşenlerin varlığı, katran 

minimizasyonu ve çamur içeriğindeki nem, ağır metaller, azot ve kükürt nedeniyle kül ile ilgili 

sorunlardır. 

Yanma, piroliz ve gazlaştırma teknolojileri, enerji yoğun kurutma, pahalı emisyon kontrolü, külün 

uzaklaştırılması veya yeniden kullanımı ve gaz içeriğindeki kirletici maddelerin azaltılması için 

ileri arıtım işlemleri gerektirir. Bu dezavantajlar yatırım maliyetlerini arttırmakta ve bu 

teknolojilerin enerji dönüşüm verimliliğini azaltmaktadır. Bu proseslerde maliyet ve emisyonları 

azaltırken geri kazanılan enerjiyi en üst düzeye çıkarmak için, işletme koşullarının optimizasyonu 

ve etkin teknoloji ölçeklendirmesinin birlikte kullanılması konusunda daha fazla araştırma ve 

geliştirmeye ihtiyaç vardır.  

Materyal Geri Kazanımı 

Arıtma çamurunda teknik olarak ve ekonomik olarak geri dönüşüme elverişli olan iki bileşen 

nütrientler-besi maddeleri (öncelikle azot (N) ve fosfor (P)) ve enerjidir (karbon (C)) (Tyagi, V.K. 

ve Lo, S.L., 2013). Arıtma çamuru organik madde içerdiğinden, arıtılırken enerji geri kazanılabilir; 

özellikle N (% 2.4–5.0 KM) ve P (% 0.5-0.7 KM) gibi besi elementleri önemli miktarda bulunur. 

Çamurdaki azot içeren bileşenlerin miktarı, atıksudaki mevcut bileşenleri ile karşılaştırıldığında 

oldukça küçük miktarlardadır. Çamurdaki fosforun miktarı ise uygulanan atıksu arıtma prosesinin 

tipine bağlıdır. Mevcut fosforun hemen hemen tamamını çamur bünyesinde tutmak mümkündür. 

Atıksu arıtma prosesinde su hattından doğrudan fosfor geri kazanımı da sağlanabilmektedir.  
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Bununla birlikte, P hızla tüketilen fosfor kaynakları nedeniyle en önemli besin maddesi haline 

gelmiştir. Bu değerli kaynağı geri kazanmak için geliştirilen yeni teknolojiler (KREPO, Aqua-

Reci, Kemicond, BioCon, SEPHOS ve SUSAN gibi) ile arıtma çamuru içeriğindeki fosforun 

fiziksel-kimyasal ve ısıl işlemlere dayalı teknikler ile çözünür hale getirilmesi ve kristal yapı olarak 

çökeltilerek nihai geri kazanımı sağlanmaktadır. Fosfor, çamurdan demir fosfat, kalsiyum fosfat, 

fosforik asit ve struvit (magnezyum amonyum fosfat) olarak geri kazanılabilir. Anaerobik 

çürütücülerde oluşan üst sıvı yüksek konsantrasyonda fosfor içermektedir. Çürütücüler sonrasında 

yer alan son yoğunlaştırmada ayrılan akımlar ve çamur susuzlaştırma sırasında oluşan filtratta 

bulunan çözünmüş haldeki fosforun geri kazanımı mümkündür. Çamur kuru maddesi içinde 

biriken fosfor ise, biyokütlenin parçalanması ve çözünmesi ve daha sonra amonyak ve fosfatlara 

dönüştürülmesi ile potansiyel olarak doğrudan toprak uygulaması için kullanılabilen magnezyum 

amonyum fosfat (struvit) gibi bitki gübrelerini üretmek için kullanılabilir. Katı madde içindeki 

fosforun çözünür hale getirilmesi için uygulanan teknikler (ileri oksidasyon, termal hidroliz, 

mikrodalga, vb.) işlemin maliyetini artıran unsurlardır. Diğer bir fosfor kaynağı ise yanma 

tesisinde oluşan küllerdir. Yanma küllerinden fosfor geri kazanımı için de benzer teknikler 

uygulanmaktadır.  Fosfor geri kazanımına yönelik pilot ölçekli uygulamalarda fosfor geri kazanım 

maliyetinin fosfat kayaçlarından elde edilen fosfora göre 22 kat daha pahalı olduğunu göstermiştir, 

dolayısıyla çok ekonomik bir yöntem olmadığı düşünülmektedir (Raheema, A., vd., 2018). 

Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Hg ve Cr gibi ağır metaller, toprak ve yeraltı suyu kirliliğine neden 

olduğundan, arıtma çamurlarının toprakta kullanımını kısıtlayan parametrelerdir. Toprakta 

kullanımda ve düzenli depolama sahalarında nihai bertarafı düşünüldüğünde ağır metal 

konsantrasyonlarının mevzuatta verilen sınır değerleri sağlaması gerekmektedir. Arıtma 

çamurlarından ağır metallerin giderimi amacıyla metal iyonlarını ekstrakte ederek çözünür forma 

getirmek veya kompleks oluşturmak suretiyle katı form içinde sabitleme işlemleri uygulanır. 

Çözünür forma getirme amacıyla mikrodalga ile birlikte termal ve asitle muamele, ultrasonikasyon 

ile birlikte asit çözündürme yöntemleri kullanılmaktadır.  Bu yöntemlerle %90 üzerinde metal geri 

kazanımı sağlanabilmektedir. Laboratuvar ölçekli çalışmalarla belirlenen işletme parametrelerinin 

pilot ölçekli tesislerde de uygulandığı ve yakın sonuçlar elde edildiği rapor edilmektedir (Tyagi, 

V.K. ve Lo, S.L., 2013). 

Biyokütlenin termal/termokimyasal olarak işlem görmesi sonucu üretilen biyo-yakıtlar, katı, sıvı 

veya gaz halindeki yakıtlardır. Gelecekte yenilenemeyen fosil yakıtlar yerine kullanım potansiyeli 

yüksek olan arıtma çamurlarının diğer biyokütle kaynakları yerine biyo-yakıt üretiminde 

kullanılması avantaj sağlamaktadır.  Son araştırmalar, biyokütleden sentez gazı, biyo-hidrojen, 

biyo-etanol, biyo-dizel, biyo-yağ gibi biyo-yakıt üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Piroliz ve 

gazlaştırma işlemleri sırasında oluşan, karbon monoksit ve hidrojenin karışımı olan sentez gazı 

(syngas), elektrik üretiminde ya da sentetik dizel, dimetil eter ve metanol gibi sıvı yakıtların 

üretiminde temiz bir alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Hidrojen, yüksek enerji içeriği 

(122 kJ/g) ile fosil yakıtlara alternatif bir enerji kaynağıdır. Kimyasal ve biyolojik proseslerle 

üretilebildiği gibi yaş arıtma çamuru kullanılarak yapılan piroliz ve gazlaştırma işlemleri ile 

hidrojence zengin yakıt gazının elde edilmesi mümkündür (Dominguez, A.,vd.,2006).   

Arıtma çamurunun çimento üretiminde kullanılması, çamurun değerli inorganik ve organik 

bileşiklerini geri kazanmanın başka bir yoludur. Arıtma çamuru, yakma kalıntısı olan kül, 

susuzlaştırılmış çamur veya kurutulmuş çamur tozu olarak üç farklı biçimde kullanılabilir. Yaygın 

uygulama kurutulmuş çamurun çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmasıdır. Yüksek 

işletme sıcaklığında, çamurdaki toksik organik kirleticiler tamamen oksitlenir; ağır metaller 

çimentoda immobilize edilir. Çimento üretiminde bir hammadde olarak kullanılabilir, böylece kil 

ve kireçtaşı gibi doğal kaynaklardan sağlanacak materyal (CaO, SiO2 ve F2O3 kaynaklı) miktarı 

azaltılabilir (Taruya T., vd., 2002). Uygun işletme koşullarında işletilen proseslerde yapay hafif 

agregalar, cüruflar ve tuğla üretimi yapılabilir.  
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Arıtma çamurlarının yüksek protein içeriği dikkate alınarak proteinlerin ve amino asitlerin geri 

kazanımı, uçucu yağ asitlerinin üretimi, değerli enzimlerin (Protease, glycosidase, dehydrogenase, 

catalase, peroxidase, α-amylase, α-glucosidase) ekstraksiyon ile geri kazanımı üzerinde 

araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar laboratuvar ölçeğindeki uygulamalar olup, gerçek 

ölçekte uygulamaya geçebilmesi için proses işletme koşullarının optimizasyonu ve prosesin 

teknolojik ve ekonomik uygulanabilirliğinin araştırılması gerekmektedir (Wei Z.,vd.,2018; Tyagi, 

V.K. ve Lo, S.L., 2013). 

UYGULAMADAN ÖRNEKLER 

Son yıllarda, atık su arıtımı alanında çalışan uzmanları arasında arıtma çamurunun bir atık 

olmadığı, ancak değerli materyaller ve enerji kaynağı olduğu konusunda genel bir fikir birliği 

oluşmuştur. Bunun arkasındaki ana faktörler, sürdürülebilirlik ve çevresel kaygılar (kaynakların 

tükenmesi, toprak kirliliği ve küresel ısınma), enerji fiyatlarındaki hızlı artış, çamurun nihai olarak 

bertaraf edilmesi için getirilen katı yasal kısıtlar ve çevre yetkilileri ve kamu malı kaynaklı baskı 

ve protestoların artmasıdır.  

Dünya ülkelerinden örnekler: 

Halen Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da 70'den fazla tam ölçekli P geri kazanım tesisi 

çalışır konumdadır. Fosfor geri kazanım teknolojileri, yakma tesisi küllerinden fosforun kimyasal 

olarak çözündürülmesi, fosfor tuzları halinde çökeltim ve anaerobik çamur çürütme sonrasında 

struvit kristalizasyonu şeklinde uygulanmaktadır. Yüksek fosfor içeren yakma tesisi külleri, yaş 

asit prosesinde fosforik asit üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. Çin, Kore ve Japonya 

da dahil olmak üzere Doğu Asya ülkelerinde, çelik cürufu en önemli ikincil P kaynaklarından 

biridir.  

Japonya, arıtma çamurundan yapı malzemeleri üretiminde öncü ülkelerden biri olarak kabul 

edilebilir. Arıtma çamurundan yapı malzemeleri üretimi yapan tam ölçekli tesisler bulunmaktadır. 

Tokyo Büyükşehir Hükümeti Kanalizasyon Bürosu (SBTMG), susuzlaştırılmış arıtma 

çamurundan yakıt kömürü (charcoal) üreten ve bu ürünün ısıl enerji üretimi için termik santrale 

satışının sağlandığı; arıtma çamurunun pirolizi ile üretilen sentez gazından (syngas) elektrik 

üretimi gerçekleştirilmesi gibi birçok uygulama yapmaktadır (Taruya T.,vd., 2002). 

1990'dan beri İsveç hükümeti, arıtma çamurundan besi maddesi geri kazanımı üzerindeki 

araştırmalara önem vermektedir. Düşük konsantrasyonda kirleticilere rağmen çamurun toprakta 

kullanımı, diğer ülkelere kıyasla yaygın bir uygulama değildir. Atık ve arıtma çamurundan 

kazanılan fosforun % 75'in üzerine çıkarılması hedefi benimsemiştir. İsveç'in bazı şehirlerinde, 

çamur kaynaklı biyogaz biyoyakıt taşımacılığı sektöründe yaygın kullanılan bir uygulamadır. 

Atıksu arıtma tesislerinde üretilen biyogaz, biyogazla işletilen otobüslerde yakıt olarak 

kullanılmaktadır (http://www.slideshare.net/eneskaras/implementing-energy-efficiency-in-

swedens-transport-sector).  

Amerika Birleşik Devletleri'nde, elektrik ve mekanik enerji üretimi ve arıtma çamurunun 

anaerobik çürütülmesinden elde edilen biyogaz yoluyla ısı geri kazanımı dahil olmak üzere çeşitli 

enerji geri kazanım teknikleri kullanılmaktadır. Kaliforniya, Watsonville'deki restoranlardaki yağ 

tutucularda tutulan yağ ile arıtma çamurunun birlikte çürütülmesi ile biyogaz veriminin % 50'nin 

üzerinde arttırılması sağlanmaktadır.  

Columbus, Ohio’da, yakma tesislerinde oluşan çamur külü, spor sahalarında ve haralarda su emici 

bir yüzey kaplama örtüsü olarak kullanılmaktadır. Termal oksidasyon tesislerinden çıkan kül, 

Virginia ve Georgia belediyeleri tarafından tuğla üretimi için ve Cincinnati, Ohio belediyesi 

tarafından fosfor kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Kurutulmuş biyokatı ürünleri, New 

Jersey’de 60'ın üzerinde golf sahasında organik gübre olarak kullanılmaktadır ve bu ürünler US 

EPA standartlarını sağlamaktadır. Biyokatılar, King County, Washington'da (Seattle) biyodizel 

yakıtı üretmek üzere kanola yetiştirmek için gübre olarak kullanılmaktadır. 
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Çin'de, arıtma çamurundan biyogaz üretimi, kaynakların geri kazanılmasında tercih edilen yaygın 

bir uygulamadır. Ayrıca, tuğla ve diğer yapı malzemelerinin üretiminde de kullanılmaktadır. 

Hollanda, fosfor geri kazanımını tam ölçekte kullanan ilk ülkelerden biri olarak bilinmektedir. 

Hollanda, mevcut fosfat kayaçları tüketiminin% 20'sini geri kazanılmış fosfat ile değiştirmeyi 

hedeflemiştir. Hollanda'da üretilen arıtma çamurlarının yaklaşık % 32'si çimento endüstrisinde ve 

termik santrallerde kullanılmaktadır. 

Almanya, arıtma çamurundan fosfor geri kazanımı için yeni teknolojilerin geliştirilmesine aktif 

olarak katılmaktadır, 2002'den bu yana dört pilot ölçekli teknoloji geliştirilmiştir. 

Ülkemizden örnekler: 

Son yıllarda ülkemizde arıtma çamurlarının enerji ve hammadde kaynağı olarak 

değerlendirilmesine yönelik uygulamaların büyük ölçekli tesislerde uygulanmakta olduğunu 

görmekteyiz. Büyük şehirlerimizde mevcut atıksu arıtma tesislerinin çoğunda çamur 

stabilizasyonu sonrasında su alma ve kurutma işlemlerinin yapıldığı ve kurutulan arıtma 

çamurlarının nihai bertarafı amacıyla çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanıldığı, bazı 

tesislerimizde ise enerji kazanımına yönelik yakma tesislerinin bulunduğu bilinmektedir. Bu 

uygulamalardan bazı örnekler aşağıda özetlenmiştir:  

Antalya Büyükşehir Belediyesi Arıtma Çamuru Termal Kurutma ve Kojenerasyon Tesisi: Hurma 

ve Lara Atıksu Arıtma Tesislerinden gelen ortalama 110 ton/gün %18 KM içerikli arıtma çamuru 

%90 KM içeriğine kadar kurutulmaktadır. Kojenerasyon ünitesinde 1950 kW gücünde 

doğalgaz/biyogaz gaz motoru ile elektrik üretimi yapılmaktadır 

(https://www.asat.gov.tr/tr/tesisler/camur-kurutma-tesisi-5.html?CatID=2). 

Antalya OSB Çamur Kurutma Tesisi: 40 ton/gün kapasiteli tesiste %20 KM içeriğindeki arıtma 

çamurları dehidratör sistemi ile %60 KM içeriğine getirildikten sonra solar kurutma yataklarında 

% 90 ve üzeri KM içeriğine kadar kurutulmaktadır. Kurutulmuş çamur ek yakıt olarak kullanılmak 

üzere çimento fabrikasına gönderilmektedir (https://osbuk.org/iv-osb-cevre-zirvesi-basariyla-

tamamlandi/sema_kayhan-antalya_osb-sunum/). 

Bursa Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi: 2017 yılı itibariyle devreye 

alınmış olan tesis, atıksu arıtımı sonrasında oluşan arıtma çamurunun yerinde çevresel 

sınırlamaları karşılayacak şekilde bertaraf edildiği örnek bir tesistir. Çift hat olarak tasarlanan 

sistem, toplam 400 ton KM/gün çamur yakma kapasitesine sahiptir  

(http://www.buski.gov.tr/tr/icerik/on_aritma_ve_derin_deniz_d_480). 

İnegöl OSB Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan yaş arıtma çamurunun bertaraf edilmesi için 2010 

yılında 60 ton günlük kapasiteli çamur kurutma tesisi kurulmuş ve 2016 yılı başında kapasitesi 

günde 150 tona çıkarılmıştır.  

Bursa Demirtaş OSB Akışkan Yataklı Çamur Bertaraf ve Enerji Geri Kazanım Tesisi:2014 yılında 

akışkan yataklı yakma yöntemi ile başlatılan pilot tesis çalışmalarının olumlu sonuçlanması 

sonucunda, 33 ton/gün kapasiteli I. Ünite, 2015 yılı Temmuz ayında devreye girmiştir. 2016 yılı 

Nisan ayı itibariyle de 60 ton/gün kapasiteli II. Ünite’nin devreye alma çalışmaları başlamıştır. 

Kocaeli Belediyesi İzmit Su İşleri Başiskele (Kullar) ve Gebze Arıtma Çamuru Bertaraf ve Enerji 

Geri Kazanım Tesisleri: 95 ton/gün kapasiteli tesiste 960 KWsaat elektrik üretilmesi planlanmıştır 

(http://www.suvecevre.com/yayin/852/ineva-aritma-camuru-bertaraf-ve-enerji-geri-kazanim-

tesisi_24799.html#.XW0CWSgzaUk). 

GASKİ Atık Su Arıtma Çamuru Termal Kurutma ve Yakma Tesisi: GASKİ'nin Merkez Biyolojik 

Atık Su Arıtma, Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma ve Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su 

Arıtma Tesisleri'nden gelen arıtma çamurunun bertarafına yönelik 300 ton/gün kapasiteli tesis, 

2012 yılı Ekim ayında devreye alınmıştır.  Sistemden elde edilen ve bir kısmı termal kurutmada 

kullanılan ısının kalan kısmından elektrik üretilmesi planlanmıştır 

(http://www.suvecevre.com/yayin/577/gaski-atik-su-aritma-camuru-termal-kurutma-ve-yakma-

tesisi_17071.html#.XWz53ygzaUk). 
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Gaziantep OSB Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi: Yaklaşık yüzde 30 

KM içeriğine ve kuru bazda 4200 Kcal/kg KM üst ısıl değere sahip arıtma çamuru, yasal mevzuata 

uygun sıcaklıklarda yakılmaktadır ve tesisin fosil yakıt (doğalgaz) ihtiyacı minimum (sıfıra yakın) 

seviyededir. 10 ton/saat yaş arıtma çamurundan yaklaşık 2,5 MW saat elektrik enerjisi üretim 

kapasitesi bulunmaktadır.  

İzmir Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi: Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde üretilen ve çevre 

arıtma tesislerinden gelen arıtma çamuru biogazla kurutarak Batıçim ve Çimentaş’a ek yakıt olarak 

gönderilmektedir. 

Atık aktif çamurdan biyo-rafineri üretimi, gelecekteki çamur yönetimi için birçok önemli avantaj 

sunar. Arıtma çamuru içeriğindeki değerli materyalleri ve katma değeri olan biyo-ürünleri geri 

kazanmak, döngüsel ekonomiye önemli katkı sağlayacaktır. Son araştırmalar, bu materyallerin 

geri kazanımının mümkün olduğunu göstermekle birlikte, teknik ve ekonomik olarak 

uygulanabilirliğini değerlendirmek için pilot ölçekte optimizasyon çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

Protein ve enzimlerin geri kazanımı yüksek maliyetli prosesleri gerektirmektedir. Metabolik 

ürünlerin (biyo-plastikler, biyo-pestisitler, biyo-sürfaktanlar gibi) geri kazanımı araştırmaları 

henüz başlangıç aşamasındadır. Bu süreçlerin tekno-ekonomik verimliliğinin belirlenebilmesi için 

pilot ve gerçek ölçekli araştırmalara ihtiyaç vardır.  
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APPLICATIONS OF NANOMATERIALS IN THE ADVANCED OXIDATION 

PROCESSES: ADVANTAGES AND CHALLENGES 

Alireza KHATAEE 

Research Laboratory of Advanced Water and Wastewater Treatment Processes, Department of Applied Chemistry, 

Faculty of Chemistry, University of Tabriz, 51666-16471, Tabriz, Iran 

The prompt progress in various industrial products such as pharmaceuticals, dyes, and pesticides 

has caused a legacy of organic compounds contamination in the aquatic environment, which poses 

a potential threat to the ecological environment and human health. The rapid and effective 

treatment of waters contaminated with organics has thus been an urgent requirement. Various 

techniques have been used for removing organic compounds from waters through Advanced 

Oxidation Processes (AOPs), namely Photocatalysis, Sonocatalysis, Heterogeneous Fenton 

reaction, Electro-Fenton reaction, and combination of them. Nanomaterials have gained plenty of 

research interest in the environmental remediation fields because of their excellent performance, 

which is derived from their small size and special structure. We have used different nanomaterials 

such as Layered Double Hydroxides (Ni-Fe, Cu-Fe, and Zn-Co LDHs), Metal-Organic 

Frameworks (MOF-2, MOF-5, and ZIF-8), Iron Oxides (Magnetite, Hematite, and Hematene) in 

the AOPs. Here we discuss in detail several key issues and challenges in nanomaterial-based 

AOPs, such as supporting of nanoparticles on 2D substrates (e.g. Graphene, WS2, g-C3N4), 

optical modification for the activation of nanomaterials in visible light region, and enhancement 

of reusability with synthesis of magnetic nanomaterials. Finally, the recent progress in the 

modification of surface and structure of nanomaterials used in AOPs is summarized. 
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HİDROJEN ENERJİSİNE YENİ BİR BAKIŞ 

Erhan DEMİRCİOĞLU 

 

Hidrojen enerjisi “21. yüzyılın enerji taşıyıcısı” olmaya en büyük adaydır. Teknolojinin sürekli 

olarak gelişmesi ve bunun sonucunda yükselen bir ivme ile enerji talebinde bulunulması, 

hidrojenin önemini artırmaktadır. Bu süreçte dünyanın yürüttüğü enerji politikalarını izlemek, 

çağa uyum sağlamak açısından önem arz etmektedir. Türkiye’nin hidrojen enerjisine 

adaptasyonunun gerçekleşebilmesi için ülkenin kendi enerji kaynaklarının farkında olması ve bu 

kaynaklardan etkin bir biçimde faydalanması kendi lehine olacaktır. “Hidrojen Enerjisine Yeni Bir 

Bakış” isimli sunumumda dip sularımızda bulunan hidrojen sülfürden (H2S) elektroliz yöntemiyle 

hidrojen üretimine ve üretilen hidrojenin kullanım alanlarına yer verilmiştir. Yapılan deneyler 

sonucunda hidrojen sülfürün elektroliz potansiyeli 𝐸0=0.18 𝑉 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin 

suyun elektroliz potansiyelinden düşük olması ve hidrojen sülfürden hidrojen elde etmek için suya 

göre 3,235 kat daha az enerji kullanılması dikkat çekmektedir. Karadeniz’den elde edilebilecek 

hidrojen enerjisi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacının önemli oranda karşılanabileceği ortaya 

konmuştur. Ar – Ge amaçlı kurulan deney düzeneği ile hidrojen sülfürden elektrik, su, ısınma 

amaçlı yakıt ve endüstriyel kullanım için kükürt üretilmiştir. Ayrıca hidrojen sülfürden (H2S) elde 

edilecek hidrojen gazının (H2) benzin ya da dizel araçlarda %25’e varan yakıt tasarrufu 

sağlayabileceği yapılan testlerle gösterilmiştir. Sunumun ilerleyen bölümlerinde hidrojen 

enerjisinin askeri uygulamalardaki kullanımı, araçlarda kullanımı ve hidrojen çalışmalarındaki son 

gelişmelere değinilmiştir. 
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GÜNEYBATI ANADOLU’DA ÜÇ TERMİK SANTRALIN ATMOSFERE SALDIĞI 

KÜL+TOZ İLE SO₂, NOx GAZLARI VE İKLİM DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE 

EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME 

 

M. Doğan KANTARCI 
 

İst. Üni. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. (EM)  
 

The environmental impact of the 3 thermal power plants in Mugla has been extensively studied 

since 1982. Most recently in January 2018, we have observed yellow and black spots on the 

needles of Pinus brutia and leaves of the Olea europaea and Arbutus andrachne trees. These stains 

together with ash/dust and gas (SO₂, NOx) findings in the leaves and needles suggested that air 

pollution-associated damage was still progressing even if filtration systems have been in place in 

the thermal power plants. Thus, it was necessary to repeat the measurements and evaluate the 

current environmental impact of the thermal power plants.  

First, we have reviewed the exhaust chimney ash and gas emissions of CO₂, NOx and SO₂ during 

1990-2008 based on the data reported by Turkish Electric Company (TEAS). Then, these data 

were validated by direct measurements in November 2015. The data have been evaluated as the 

levels of ash, dust, NO, NO₂, SO₂ per air volume of 3x5 km, 5x10 km or 10x20 km area and 1000 

m altitude. The results were as follows:  

1) Spread rate of ash and dust was below the threshold of 50 µg/m³/hour. Meanwhile, daily 

levels were 90-93 µg/m³/day in an air volume of 3x5 km x 1000 m. 

2) Total nitric oxide (NOx) amount were 103 µg/m³/hour for 2 units of Yenikoy plant and 145 

µg/m³/hour for 3 units of Kemerkoy plant in an air volume of 3x5 km x 1000 m. 

3) Total sulphur dioxide (SO₂) levels were 87 µg/m³/hour for 2 units of Yenikoy plant and 114 

µg/m³/hour for 3 units of Kemerkoy plant in an air volume of 3x5 km x 1000 m. 

Chimneys of power plants would cause the ash and dust with Ø ≤ 10 µm to reach an altitude of 

1000 m during the day. At night, when the air becomes heavier, cools down and becomes denser, 

it reaches to Kerme Bay and its shores, lower lands and valleys as a thick (≈100 m) air mass. As a 

result, photochemical misty weather (smog) forms, which contains 10x denser chemicals than the 

daily values reported aboved. Based on these data, we measured the detrimental impact on plant 

leaves, fertilization of flowers, fruits and fruit yield. Furthermore, respiratory systems of humans 

and animals were measured. Finally, it was observed that the dense and polluted air rich in ash, 

dust, and noxious gases seriously damaged Marchalina hellenica, which produces balsa. 
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Increase in concentration of micropollutants (MPs) in surface and ground waters has progressively 

attracted consideration in recent years. MPs comprise of pollutants such as surfactants, 

pharmaceuticals and personal care products, endocrine disruptors, unregistered drugs, gasoline 

additive pollutants. Hospital wastewater, one of the important source of these pollutants, consist 

of recalcitrant and toxic MPs originating from drug metabolites, products, chemicals, heavy 

metals, disinfectants and sterilizing of endoscopy and other devices, specific detergents, 

radioactive tracers and iodine contrast solution (ICM). In the hospitals, wide range of 

pharmaceuticals is used for assay, treatment, and surgery. The amount of pharmaceuticals used 

and changes in the characterization annually depend on new laws, a new use of the active 

substance, and decommissioning of some of the active ingredients. Pharmaceuticals, which are 

complex compounds having different molecular weights, structures and functions, are polar 

molecules. They contain more than one ionizable group and their ionization degrees depend on the 

pH of the medium. These compounds can accumulate in certain tissues, be absorbed, disrupt 

metabolic reactions and they may change chemical structure [1]. 

Recent decades have seen the maturity of membrane bioreactor (MBR) systems as an alternative 

wastewater treatment technology that is superior than the conventional activated sludge (CAS) 

treatment processes [2]. MBRs integrate low pressure membrane filtration, such as microfiltration 

(MF) or ultrafiltration (UF), with activated sludge treatment. Membrane distillation bioreactor 

(MDBR) is a new technology that combines membrane distillation with bioreactor for wastewater 

treatment. Membrane distillation is a separation process that retains 99.9% of macromolecules, 

colloids, cells, ions and non-volatile substances and has the advantage of operating at lower 

pressure than conventional pressure-driven membranes at lower temperatures than conventional 

distillation [3]. 

The combination of ultrasound (US) and biological treatment is a promising technique in the area 

of environmental engineering. Factors limiting biodegradation can be eliminated by sonication. In 

addition, biodegradation of residual contaminants in the wastewater after US application is more 

economical than complete removal with US [4].  

The performance of MBR with respect to MPs removal has been extensively investigated in recent 

studies. A study, in the literature, reported that, during MBR treatment, hydrophobic MPs can 

adsorb to the biosolids, resulting in longer retention times in the bioreactor, and thereby exhibiting 

higher removal efficiency than the CAS process. However, some hydrophilic MPs such as 

carbamazepine and diclofenac can be similarly resistant to CAS and MBR treatment. Because MPs 

can freely permeate through MF and UF membranes, the retention time of the hydrophilic and 

recalsitrant MPs in the bioreactor is the same as the hydraulic retention time (HRT). 

In this study, the treatability of hospital wastewater with sono-MDBR system was investigated, 

using US with a frequency of 20 kHz. In the system, the low power densities US were applied to 

the thermophilic mixed culture intermittently in MDBR and within different periods in order to 

increase bioactivity. The experimental system used is presented in Figure 1. Temperature, 

conductivity, pH, dissolved oxygen concentration of thermophilic activated sludge and 

conductivity and temperature of the filtrate were continuously monitored by PLC. The temperature 

of inside the reactor is 55.5±2°C and the temperature of the circulating filtrate on the other side of 
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the membrane was kept constant at 19.5±2ºC. The effective volume of the reactor was 5 L and the 

direct contact MD module had an area of 220 cm2. The thermophilic activated sludge was 

contacted with the membrane surface directly. Hydrophobic PVDF with a nominal pore diameter 

of 0.2 µm was used as the distillation membrane. Moreover, MPs were analysed in sample, 

obtaining from the distillate, supernatant and sludge, periodically. 

 
Figure 1. Sono-MDBR system (1- jacketed reactor, 2- membrane distillation module, 3- peristaltic pump 4- feed tank 5- assay balance, 6- filtrate 

tank, 7- cooler 8- computer, 9- blower, 10- transducer, 11- US generator) 

 

In the MDBR system, MPs was eliminated with three treatment mechanisms which were 

biodegradation/transformation by thermophilic microorganisms, adsorbtion to the sludge phase, 

and rejected with MD membrane. The chemical structure and properties of the MPs play a 

significant role during the its biological degradation/transformation in this system. Accordingly, 

if the hydrophilic MPs, which are very low due to their log D value less than 3.2 or no volatility, 

cannot be detected in the distillate, the removal mechanism of these MPs can be thought of as 

biodegradation/transformation. It is also important to note here that the functional groups present 

in the structure of the MPs are identifying of degradation pathway. Biodegradation of structures 

containing an electron donor or acceptor group shows differences from each other. For example, 

the biodegradation of a MP containing functional groups (such as chlorine) having a strong 

electron acceptance is lower than that of a MP having a weak electron acceptor functional group 

(such as cyano). Having both hydrophobic and functional groups are effective in adsorbing to the 

sludge phase [5]. 

The range of molecular weight of MPs detected in this study, 176 g/mol (cotinine) to 1350 g/mol 

(virginiamycine) ranged. There was no correlation between the removal efficiency and molecular 

weights of these MPs. However, the results showed that the removal efficiencies are quite high 

and some MPs were completely (>99.9%) removed.  
The initial flux in the Sono-MDBR is 7.58 L/m2·h, while the equilibrium flux is 4.48 L/m2·h. 

Membrane pollution, which causes decreasing the flux, is due to dissolved or particulate matter 

deposited on the membrane surface or pores [6-7]. The formation of the fouling layer prevents 

heat transfer to the membrane surface, which reduces the interface feed temperature and thus the 

vapor pressure and finally the flux decreased [6,8]. Distillate conductivity was 1.00 µS/cm at the 

beginning and 102.00 µS/cm at the end of 20 days.  

Keywords: Ultrasonic, micropollutant, hospital wastewater, membrane distillation 
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Wastewater treatment is a vital process for everyday life that could be described as a process by 

which many problems are solved and eradicated due to conducting effective testing and control 

measures. The main purpose of wastewater treatment is to enable wastewater to be disposed safely, 

without being a danger to public health and without or with minimal pollution watercourses. 

Minimization or elimination of such pollutants favouring the industrial activities economically, 

and brings a lot of reduction in the amount of toxic elements and solid waste generation in 

wastewater. Moreover, it reduces the amount of raw materials loses, purchase and management 

cost among others, thus improving production efficiency, profit, good community relations and 

overall environmental performance. This study was carried out with the primary aim of increasing 

our knowledge of wastewater treatment, the chemical and biological characteristics of wastewater 

and various other aspect of water quality. It will also give the internal experience of designing, 

fabricating, and operating a wastewater treatment plant at lab scale. It also aimed to investigate 

and optimize the methods used to reduce fouling of a membrane, such as scouring. This project 

involves setting up a pilot wastewater treatment plant mimicking Kubota MBR system that uses 

flat plate thin-film composite membranes, and then operating it using made-up synthetic 

wastewater based on a standard recipe. Wastewater treatment parameters were assessed over a six-

week period. Similar flux outputs between the different conditions of membrane were achieved 

consistently. This study confirms that DO and nitrate in wastewater are inversely proportional to 

the MLSS while COD and turbidity are directly proportional to the amount of MLSS. And all these 

agree with the findings made by previous researchers and experts in wastewater treatment. 

Keywords:  Wastewater treatment; MBR system; Kubota MBR system; Pollutants. 
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ABSTRACT 

Cheese whey which is a by-product generated after production of cheese contains a rich nutritional 

value. Ultrafiltration (UF) membrane process is a common technology used for fractionation of 

whey components. Volumetric concentration factor (VCF) is an important factor to be control in 

order to increase the percentage of whey protein concentrate. The aim of this work is to separate 

the protein and lactose present in acidic cheese whey by cross flow ultrafiltration ceramic 

membrane system as well as to optimize VCF factor to obtain high protein percentage in the 

concentrate stream and to let the lactose passing through the permeate stream. Two different 

molecular weight cut off (MWCO) 8kDa and 15kDa were used to conduct this experiment with 

three different VCF values (1.4, 2.0, 3.3). It had been found that maximum VCF of 3.3 had been 

reached faster with higher flux value by using 15kDa membrane compared to 8kDa membrane due 

to their pore size. Furthermore, filtration of whey with a higher VCF value (3.3) and by using 

ceramic membrane with 15kDa MWCO gave higher protein percentage in concentrate stream and 

allowed higher amount of lactose to be passed through to the permeate stream. 

INTRODUCTION 

Cheese whey which is a by-product generated after production of cheese has a rich nutritional 

value. The main components of whey are protein and lactose with less amount of minerals and fat 

[1]. Ultrafiltration (UF) using membrane separation technologies became a widespread process for 

fractionation of whey components [2]. In order to deal with acidic whey with low pH and high 

temperature, ceramic membrane is preferred to be used because of its high resistance properties to 

harsh conditions comparing to the polymeric membrane [3]. Temperature increasing of the whey 

may lead to the protein denaturation and increasing of the protein molecules adsorption [4]. 

Volumetric concentration factor (VCF) can be defined as a proportion of whey initial volume to 

the concentrated volume remained [5]. In order to obtain high percentage of whey protein 

concentrate, it is recommended to increase the VCF value [6]. Protein denaturation could be 

occurred by increasing the temperature of cheese whey (i.e. feed) during the filtration process 

which may lead to decreasing the permeate flux [4]. When the temperature of cheese whey exceeds 

40oC, some types of protein face a conformational change [7]. 

MATERIALS & METHODS 

Acidic cheese whey in a liquid phase was obtained from milk powder manufacturer in turkey. The 

temperature of cheese whey (i.e. Feed) was set as 40oc and trans membrane pressure (tmp) of 3 

bars. Cheese whey had been filtered within three vcf values (1.4, 2.0, 3.3) in continuous mode. 

Commercial ceramic membranes supplied by sterlitech corporation were used with 8kda and 

15kda molecular weight cut-off (mwco). Surface area and diameter of both membranes are 52.8 

cm2 and 90 mm respectively. The active layer materials of 8kda and 15kda membrane are titania 

(tio2) and zirconia (zro2) respectively. Ceramic membrane holder had been supplied from tami 

mailto:*imerd@itu.edu.tr
mailto:*imerd@itu.edu.tr


 

46 

 

industries with 90 mm diameter. Ultrafiltration (uf) cross flow filtration system had been used for 

cheese whey fractionation purpose.  

RESULTS & DISCUSSION 

According to the principle of protein denaturation and its effect on the flux performance, 

temperature of cheese whey was set as 40oC in this study to avoid any protein conformational 

change. Figure 1 shows the flux curve of cheese whey at 40oC during the UF experiment by using 

8kDa and 15kDa ceramic membranes. For the 8kDa membrane, flux value started to decrease 

regarding to experiment time because of fouling occurrence. By reaching maximum VCF of 3.3, 

the flux decreased from 15.3 L/m2.h at the initial point of experiment to 2.2 L/m2.h in 450 minutes. 

On the otherhand, with 15kDa membrane, the flux value started with 22 L/m2.h and decrease to 

3.3 L/m2.h when it reached to maximum VCF of 3.3 after 380 minutes. By comparing performance 

of two membranes (8kDa and 15kDa), it had been found that by using 15kDa membrane, 

maximum VCF of 3.3 had been reached faster with higher flux value compared to 8kDa 

membrane. This behavior is explained by the different of the pore size for both membranes when 

the 15kDa has larger pore size than 8kDa. A preference will be given to the 15kDa membrane in 

order to save the time and reduce the energy consumption during the experiment.  

 
Figure 1: Flux curves for different VCF values with 8kDa and 15kDa MWCO. 

Protein enrichment to a high level in concentrate stream could be achieved by increasing VCF [6]. 

Samples had been taken when the VCF ratio reached to 1.4, 2.0 and 3.3 during UF experiment in 

order to measure protein and lactose percentage. Protein content is willing to be as much as 

possible in concentrate stream which means the filtration process has a good performance in term 

of whey component separation. Percentage mass of protein and lactose on a dry basis is calculating 

by dividing each protein and lactose concentrations on total solids concentrations [5]. Figure 2 

shows protein and lactose percentages in differen streams (feed, concentrate, permeate) at different 

VCF values (1.4, 2.0, 3.3). In term of percentage mass of protein on a dry basis, protein percentage 

in the concentrate stream is increasing with VCF increasing with both 8kDa and 15kDa membrane. 

Protein percentage in concentrate stream was observed to be with a maximum value at VCF of 3.3 

as 14.8% and 15.7% with 8kDa and 15kDa respectively. This led to a finding in this study that the 

protein could be concentrated better at higher VCF with 15kDa membrane. Low protein percentage 

had been observed in permeate stream at different VCF values for both 8kDa and 15kDa 

membrane.  

Lactose percentages were observed to be very close to each other with both 8kDa and 15kDa and 

through different VCF values in concentrate stream. In permeate stream, the lactose percentages 

should be reached to the possible maximum percentage for high performance ultrafiltration. In this 

study, the percentage of lactose is higher by using 15kDa membrane compared to using 8kDa 

membrane which gives a priority to 15kDa membrane to filtrate more lactose which will lead to 

enhance the separation performance. In permeate stream, the highest lactose percentage with using 
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8kDa membrane was found as 54% at VCF of 3.3. On the other hand, the maximum lactose 

percentage at 15kDa membrane reached to 70.4% for VCF of 3.3 which means that large amount 

of lactose can be filtered through 15kDa membrane. As a result from volumetric concentration 

factor (VCF) optimization experiment, filtration of whey with a VCF value equal to 3.3 and by 

using ceramic membrane with 15kDa MWCO gives the optimum results in concentrate stream 

with high protein and allows higher amount of lactose to be passed through the permeate stream.  

 
Figure 2: Protein and lactose percentage for three streams with different VCF for 8kDa and 15kDa MWCO. 

CONCLUSIONS 

Volumetric concentration factor (VCF) optimization of acidic cheese whey in order to find the 

best cheese whey fractionation results was investigated in this study by ultrafiltration ceramic 

membrane with two different MWCO 8kDa and 15kDa. According to flux performance, it was 

concluded that the time and energy could be saved by using 15kDa membrane compared to 8kDa 

membrane because of their pore size. On the other hand, it was investigated that by increasing of 

VCF for both 8kDa and 15kDa ceramic membrane leads to increase protein content and keeping 

the lactose more or less as constant in the concentrate stream. In peremeate stream, very low 

protein percentage was observed while high percentage of lactose was filtered through the ceramic 

membrane. However, by applying filtration experiment with maximum VCF with 15kDa 

membrane, maximum protein percentage in concentrate stream was reached. Furthermore, 

maximum lactose percentage was observed in permeate stream at maximum VCF with 15kDa 

membrane. 
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Coal coking wastewater is usually produced by cooling coking coal at high temperature (900 - 

1100°C), resulting from washing coke oven gas and producing by-products. Coking wastewater 

contains a high concentration of phenolic organic pollutants and inorganic pollutants such as 

thiocyanate, cyanide and ammonia. Biological treatment is inhibited, especially nitrification, by 

phenol and free cyanide [1], and therefore the biological treatment of this wastewater is not as easy 

as domestic wastewater. Various studies have been conducted to increase the biological treatment 

efficiency of coking wastewater [2-6]. Among the proposed processes, the anoxic-oxic (A2-O) 

process has indicated because it simultaneously removes both organic matter and nitrogen species 

(NH4
+, NO3

-, NO2
-, etc.). However, it is reported that A2-O treatment process is insufficient to 

meet the discharge limit, because of different characterization of wastewater depending on the 

quality of the used coal, the coking temperature and the method of obtaining by-products from the 

coking process [7-9]. 

The rate and ratio of biodegradation of pollutants in wastewater depend on the nature of the 

pollutants and their oxidation levels. Before biodegradation, pre-oxidation of recalcitrant 

molecules and their degradation into smaller molecules increases biodegradability. Systematic 

investigations have shown that pre-oxidation of recalcitrant pollutants by ionizing radiation is one 

of the most promising techniques prior to biodegradation. Radiation technology offers advantages 

such as the fact that it does not generate any radioactivity and waste during the treatment process, 

it is safe for staff, it is economically competitive and it has high efficiency in solving environmental 

problems. In addition, the ionizing radiation process is the only process, among advanced 

oxidation methods, that can form both reducing and oxidizing radicals together [10]. 

In this study, the treatment of coal coking wastewater, consisting of toxic, inhibitor and recalcitrant 

pollutants, by radiation-anoxic-oxic MBR hybrid system was investigated. Coal coking 

wastewater was first irradiated with gamma rays and the BOD/COD ratio was increased and then 

introduced into the A2-O MBR system, which provided simultaneous biodegradation of carbon 

and nitrogen species (Figure 1). 

 
Figure 1. Schematic Drawing of A2-O MBR system, 1-  , 2- Anoxic reactor, 3- Oxic reactor, 4- Peristaltic pump, 5- 

Mixer, 6- Peristaltic pump, 7- Membrane module, 8- Na2CO3 dosing pump, 9- Na2CO3 solution reservoir, 10- 

Vacuum pump, 11- Air compressor, 12- Assay balance, 13- Computer 

 

The system performance was evaluated in terms of ammonia, nitrate, nitrite, phenol, thiocyanate, 

total cyanide as well as classical treatment parameters. Ionizing radiation reduced the toxic effect 

of coking wastewater on activated sludge due to the degradation of toxic compounds such as 
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cyanide, thiocyanate and phenol, and increased the BOD/COD ratio to 0.56. It was observed that 

COD 92%, cyanide 98%, phenol>99% and BOD completely removed from effluent of the reactor. 

Furthermore, it was found that while the nitrate concentration decreased to 2 mg/L, ammonia was 

completely removed, entirely. 
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Çalışmanın amacı sülfat indirgeyen akışkan yataklı bir membran biyoreaktörün (SAYMBR) metal 

giderim performansının ve filtrasyon özelliklerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla laboratuvar ölçekli 

aktif hacmi 0.8 L olan, silika (1-2 mm) yatak malzemeli bir SAYMBR 120 gün boyunca oda 

sıcaklığında (22 0C) işletilmiştir. Reaktörde 0.02 μm gözenek boyutuna sahip düz tabaka 

polietersülfon ultrafiltrasyon membrane kullanılmıştır. Sentetik atıksuda metal konsantrasyonları 

Fe (150 mg/L), Cu (50 mg/L), Co (10 mg/L),  Mn (10 mg/L), Zn (10 mg/L), Ni (5 mg/L) ve As 

(5-50 mg/L); sülfat konsantrasyonu 2.000 mg/L ve KOİ konsatrasyonu 2.000 mg/L (son 23 gün 

750 mg/L) olacak şekilde reaktöre beslenmiştir. SAYMBR, hidrolik bekletme süresi 12 saat olarak 

sabit tutulmuş, filtrasyon akısı 9.3 L/m2/saat ve 4.6 L/m2/saat olacak şekilde iki farklı akıda 

işletilmiştir. Yüksek oranlarda KOİ (ort. %90) ve sülfat (>%99) giderimleri elde edilmiş olup, 

metal giderim performansları Mn (%50) hariç tüm metaller için %99 olarak elde edilmiştir. 

Arsenik gideriminde ise sülfür konsantrasyonunun yüksek olduğu dönemde ortalama %67 verimi 

elde edilmiştir. KOİ’nin düşürülmesine bağlı olarak As giderimi de artarak %99 verim elde 

edilmiştir.  
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ÖZET 

Günümüzde hayatımızın birçok alanında benimsenen sürdürülebilir kalkınma, çevresel atık 

yönetimi açısından birçok önemli stratejiler sunmaktadır. Kentsel katı atık yönetimi, dünyanın 

birçok yerinde yerel yönetimlerin kontrolü ve idaresi altındadır. Atıkların toplama, taşıma ve 

bertaraf etme işlemlerinin ana adımları doğru teknoloji ve iyi mühendislik yönetimi ele alınırsa 

atıkların büyük bir çoğunluğu önemli bir gelire dönüştürülebilir. Bu nedenle, sadece doğayı değil 

aynı zamanda ekonomik döngüyü de korumak amacıyla, ülkemiz de dünyanın geri kalanında 

olduğu gibi “döngüsel ekonomi” kavramı hayata geçirilmeye başlanmıştır. Özellikle, belediye katı 

atıklarının ekonomik değere dönüştürülmesi, atık yönetiminde atılması gereken önemli adımlardan 

biri olduğu gerçeği dikkate alınmalıdır. Türkiye'de 5-6 milyon ton ambalaj atığı potansiyelinin geri 

dönüştürülebilmesi imkânı bulunmaktadır. Bunun 2,5 milyon tonunun geri dönüşümü yılda 8,5-

9,3 milyar TL tasarruf sağlayabilir. Geri dönüştürülebilir tüm evsel atıklar değerlendirilebilirse, 

ekonomik kazanç yaklaşık 18 milyar TL rakamında öngörülmektedir. Çevresel faydalar göz önüne 

alındığında, yılda bin ton sera gazı emisyonundan kaçınılır ve ayrıca 35 milyon ağacın kesilmesi 

önlenir. Bunların yanı sıra, 720 bin metreküp depolama hacmi elde edilebilir. 

Bu çalışmanın amacı, atıkların aslında sanayi açısından da ne kadar önemli ekonomik bir değer 

olduğunu rakamlar göstermek. Ülkemizde döngüsel ekonomiye yönelik farkındalık artmasına 

rağmen; ilerlemek için çok uzun bir yolumuz var. Dünyanın geleceği için, yeterli gıda, su, enerji 

ve refah sağlamak adına doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş ivedilikle yapılmalıdır. 

GİRİŞ 

Küreselleşen dünyada her geçen gün artan nüfus değeri ve bu artış hızından daha ivmeli bir şekilde 

artan tüketim alışkanlığımız, beslenme alışkanlıklarının farklılaşması sonucu kişi başına oluşan 

evsel atık miktarının artması. Şehirleşmenin arttığı dünyada ekonomik faaliyetler sonucu 

çeşitlenen tüketim alışkanları içinde bulunduğumuz yer kürenin var olan doğal kaynakları üzerinde 

bir baskı oluşturmaktadır.  Yerküre son yıllarda artık insanların doğaya verdiği tahribatı 

taşıyabilme kapasitesini aşmış durumdadır. Dünyanın ortalama sıcaklığının artması, buna bağlı 

olarak küresel iklim değişikliğinin yaşanması ve ne yazık ki bunun sonuçları olarak tüm dünyada 

yaşanan aşırı yağışlar ve seller, kasırgalar, orman yangınları, kurallık, çölleşme vb. doğal afetler 

insanlığın artık gecikmeli de olsa acil önlem alma durumunda olması gerektiğini gösteriyor.   

Talebin ve arzın arttığı dünyada sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir doğal kaynaklar ve yaşanabilir 

şehirlerin oluşturulması ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek, oldukça önemli ve hızlıca ele 

alınması gereken bir konudur. Tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı kapsamında; 

atıkların çevre ve insan sağlığı açısından bir tehdit olmaktan çıkıp, ekonomik bir girdiye 

dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejileri benimsenmektedir.  

Şehirleşme oranı artarken kentlerde evlerde ortaya çıkan atık miktarı artmış aynı zamanda 

kompozisyonu nispeten değişmiş ve kontrol edilmesi zor bir probleme dönüşürken esasında büyük 

bir ekonomik değer olduğu anlaşılmıştır. Ülkemizde son dönemde büyükşehirlerin birçoğunda 

belediye atıkları için düzenli depolama alanları oluşturulmaya başlanmıştır. Kurulan depolama 

alanlarından bir kısmının daha ileri teknoloji ile donatıldığını, görece çevreye daha az zarar 

verecek şekilde kompost ve elektrik enerjisi elde ettikleri görülmektedir. Evsel atıkların 

kaynağında ve Toplama Ayırma Tesislerinde (TAT) daha büyük miktarlarda ayırılması geri 
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dönüşüme kazandırılan atık miktarını artırarak ekonomiye ve çevreye büyük oranda katkı 

sağlayacağı beklenmektedir. 

Son yıllarda dünya çapında yapılan çalışmaların ortak hedefi, ‘önleyicilik’ ve ‘döngüsel ekonomi’ 

ilkeleri çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmaktadır.  Bu çalışmalar çevre yönetim sistemleri ile 

davranışsal, yönetsel ve teknolojik değişikler aracılığıyla sanayinin ve şehirlerin çevresel 

etkilerinin azaltılmasıdır. Çevre Yönetim Sistemleri atıklar ile mücadele edebilmek, çevreyi 

koruyabilmek ve endüstriyel üretim ve gelişimde sürdürülebilirliği sağlayabilmek için 

geliştirilmektedir. Tüm bunların genelinde sürecin artık doğrusal değil döngüsel olarak işlenmesi 

beklenmektedir.  

METARYAL METHOD 

Bu çalışma atıkların Dünya’da ve Türkiye’de nasıl ele alınarak ekonomik bir değere dönüştüğünü 

ve dönüşmesinin önemini, sürdürülebilir kalkınma hedefleri dikkate alınarak nasıl bir süreçten 

geçtiğini belirli çerçevede ortaya koymak adına, çeşitli literatür ve resmi kaynakların web 

sitelerinden yapılan araştırma ve inceleme sonucu hazırlanmıştır.  

Kentsel Katı Atıkların Yönetimi 

Kentsel Katı Atıklar (KKA), yerel yönetimler tarafından yönetilen, hanelerden, ticarethanelerden, 

bahçe-park-sokak süprüntülerinden kaynaklanan atıklar ile tehlikeli olmayan endüstriyel atıklar ve 

bazen de arıtma çamurlarını içeren atıklar olarak tanımlanabilir [7;13]. Kentsel Katı Atıkların 

Yönetimi (KKAY) ise, atığın kaynakta oluşum aşamasından, atığın üretildiği kaynaktan alınıp son 

bertarafına kadar geçen süreç şeklinde tanımlanmakla birlikte atığın bertarafından sonraki 

aşamaları da içine alan kapsamlı ve karmaşık bir işlemler dizisidir [13;4;12] . 

Kaynakta atığın azaltılması, yeniden kullanım/geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları ile 

başlayıp, oluşan atığın toplanması ve son depolama gibi çok fazla aşamayı içeren atıkların 

yönetilmesi bütüncül bir sistem yaklaşımıyla ele alınması gereken bir konudur. Bu yaklaşım ise; 

atık oluşumu, toplama, işleme ve uzaklaştırma gibi temel unsurları yanında enerji, çevre koruma, 

kaynakların korunması, verimlilik artışı, istihdam gibi konularla bütünlük içinde ele alınmasını 

gerektirir. Bundan dolayı entegre atık yönetimi katı atıkların sadece insan çevresinden 

uzaklaştırılmasından değil; çevre ve insan sağlığının korunarak geliştirilmesiyle birlikte 

ekonomiye önemli bir girdi sağlanmasından dolayı da çok büyük önem taşımaktadır [17]. Şekil 

1’de entegre atık yönetimi şematize edilmiştir.  

 
Şekil 1. KA yönetim süreci 

Şekil 1’de verilen KA yönetim süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur [13;12] 

• Atık Üretimi: Atık türleri, miktarı ve kompozisyonu  

• Toplama ve Taşıma: Kaynakta veya merkezde aktarma ve aktarma istasyonları 
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• Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm: Atık, sistemden çıkarak hammadde ve ürün haline 

dönüşür. 

• Bertaraf: Biyolojik arıtım, yakma gibi çeşitli katı atık bertaraf yöntemleri 

• Son Depolama: Değerlendirilmesi mümkün olmayan ve/veya toplanan tüm KKA’ların 

arazide depolanması şeklinde tanımlanmıştır.  

Kentsel Katı Atık sorunu kısa bir süre öncesinde kadar, kirletilmiş su veya havanın aksine ulusal 

sınırların dışına taşınmadıklarından ulusal bir sorun olarak değerlendirilmiştir.  Dolayısı ile bu 

lokal süreç, atık oluşumundan başlayarak, şekil 2’de görülen atık yönetim hiyerarşisinde olduğu 

gibi öncesinde atığı önleyerek başlayan ardından geri kazanım olarak değerlendirmeye alınıp son 

aşamada maliyeti aza indirgeyecek şekilde bertarafa giden atık miktarı azaltmayı hedef alarak 

işlemler sırası dikkate alınmaya çalışılmıştır. Modern atık yönetim hiyerarşine göre KKAY 

sistemleri üretim-biriktirme-toplama/taşıma-depolama düzenini reddetmekte, bu işlemler öncesi 

çeşitli işleme-geri kullanım/geri dönüşüm/geri kazanım aşamaları eklemektedir [14;4;12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.Atık Yönetim Hiyerarşisi 

Kentsel Katı Atıkların Geri Kazanımı 

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm basamaklarını kapsayan geri kazanım faaliyeti az atık 

oluşturup, yaşam döngüsünün sürekliliğini sağlama ile atıkların özellikleri ile içindeki bileşenlerin 

fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir [19]. 

Geri dönüşüm tanımı ise değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal yöntemlerle 

ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine katılması olarak yapılabilir. Bu süreçte 

önemli aşama atıkların değerlendirme yönetmelerine göre türlerine ayrılması, safhasıdır. Bu 

safhanın başlangıç noktası ise atıkların üretildiği noktada kaynağında ayrılması kısmıdır.  

Burada amaç atık malzemeleri kullanarak yeni ürünler elde edilmesinin sağlanması, aynı zamanda 

daha az hammadde, enerji vs. kullanımı sağlarken deponi alanına giden atık miktarının azalmış 

oluyor. Örneğin; atık kâğıtların yeniden kâğıt ürünlere dönüştürülmesi, atık şişelerin tekrar cam 

haline dönüştürülmesi, atık plastiklerden yeniden plastik eldesi önemli geri dönüşüm 

faaliyetleridir. [25] 

Yakma yönteminin ile geri kazanımda kullanımı, atığın hacmini küçültmek, stabilizasyonu 

sağlamak, sterilizasyon ve atıktan enerji elde etmek amacıyla kentsel katı atığın doğrudan herhangi 

bir ön işlem olmadan veya karışık toplanmış kentsel katı atıktan yanabilen ve yanamayan 

kısımların ayrılması sonucu elde edilen atık kaynaklı yakıtın yakılması ile gerçekleştirilir [19]. 

Dolayısı ile atık malzemeler geri kazanım ile tekrar ekonomiye kazandırılarak girdi sağlarken aynı 

zamanda bertarafı için yapılan maliyet azalmış oluyor. Böylece direkt olarak ekonomiye, dolaylı 

olarak çevreye katkı sağlanır. Bir malzemenin sıfırdan bir ham madde ile hazırlanmasının maliyeti 

ve zorluğu geri dönüşüm sayesinde azaltılabilir. Geri dönüşümüm ekonomik açıdan uygulanabilir 

ve çevre açısından etkili olabilmesi için belirli şartların sağlanmış olması gerekiyor. Bunlar; yeterli 

miktarda geri dönüştürülebilir malzeme, bu malzemeleri atık olmaktan çıkaracak bir sistem, geri 
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dönüştürülebilir malzemeleri yeniden işleyebilecek kapasitede bir işletme ve yeniden hazırlanan 

malzemeler için potansiyel bir talep olması gerekiyor. 

Katı Atık Yönetiminin Sürdürülebilirliği 

Çevresel problemlerin sınır aşan özellikte olması ve dünyadaki kaynakların sınırlı hale gelmesi 

yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik konularını gündeme getirmiş ve çevre sorunlarına çözüm olarak 

sürdürülebilir kalkınmanın görülmesine sebep olmuştur. Sürdürülebilirlik kavramının tanımına ve 

oluşumuna bakacak olursak; Çevre koruma alanında uluslararası iş birliğinin ilk adımı olan 1972 

Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı “çevreyi dışlamayan kalkınma” kavramını 

gündeme getirmiştir. Kavram daha sonra biraz daha genişletilerek 1987’de yayınlanan “Ortak 

Geleceğimiz” (Bruthland Raporu) adlı raporda “sürdürülebilir gelişme/ kalkınma” olarak yerini 

almıştır [10]. Bugünün gereksinimlerinin, gelecek kuşakların da kendi gereksinimlerini 

karşılayabilme olanağından ödün vermeden karşılanması olarak bu raporda ilk kez tanımlanmıştır 

[5]. Vasıflı ve tüm dünyayı kapsayan bir ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi anlatan sürdürülebilir 

gelişme/kalkınma daha sonra düzenlenen 1992 Rio Konferansı, 1996 Habitat II, 1997 (Rio+5) 

Dünya Zirvesi, 2002 Johannesburg Konferansı gibi uluslararası toplantılarda sık sık gündeme 

gelmiş ve bu zirvelerde alınan karar ve hazırlanan raporlarda da yerini almıştır. 

Sürdürülebilirlik kavramı daha sonra “sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemlerin gereksinim 

duyduğu varlıkların korunması, olabilecek en uygun düzeyde korunması” olarak verilmiş, diğer 

bir tanımda da “yenilenebilir kaynakların tutumlu, yeniden türetilebilecek biçimde kullanılması” 

olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilirliğin değerlendirildiği alanlardan biri de katı atıkların 

yönetilmesi konusudur [5]. Ekonomik, sosyal, sağlık çevre gibi farklı alanlarda farklı tanımlamalar 

olsa da genel çerçevede tüm konular birbirleriyle etkileşim halindedir. Sürdürülebilirliğin çok fazla 

alanı içererek koordine bir şekilde işlediği temel olarak atık yönetimin modellerinde üçlü saç ayağı 

olarak literatüre geçen bu etkileşimi atık yönetimin de Şekil 3’de şematik olarak gösterildiği 

şekliyle değerlendirilmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Şekil 3 Sürdürülebilirlikte Etkileşim 

Finansal Değerlendirme: Atıkları istenmeyen madde olarak görmeyip değerlendirilmesi gereken 

önemli bir gelir kaynağı olarak yönetilmesi finansal açıdan yönetim giderlerini azaltırken, artı gelir 

kalemi olarak da değerlendirilebilir. Atıkların sırasıyla tekrardan kullanıma, geri-dönüşüme ve 
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enerji içeriği için yanma yoluyla değerlendirilmesi, çoğu ithal yolla gelen hammadde ve enerji 

ihtiyacını azaltacak ve dış ticaret açığına pozitif yönde katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda atık 

yönetimi için alınan vergilerin düşmesi olasılığı ortaya çıkmaktadır.  Bu yaklaşımla yönetilen bir 

katı atık yönetimi sistemi döngüsel ekonomi iş modellerinin de gelişmesinin önünü açacak bir 

etken olacaktır.   

Toplumsal Değerlendirme: Sürdürülebilir atık yönetimi toplum sağlığı ve refahı açısından önem 

arz etmektedir. Atıkların hastalık yaymasının önüne geçilmiş olur, bu yöntemle bulaşan hastalıklar 

azalır. Bu sayede insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden etmenlerin azaldığını 

söyleyebiliriz. Çevreye her konuda daha duyarlı, bilinçle yaklaşan, gelecekteki tehlikenin farkında 

nesiller yetişir. Doğaya ve çevreye saygılı insanların bir arada refah içinde yaşama ihtimali 

sosyolojik açıdan daha mümkündür.  

Çevresel Değerlendirme: Sera gazı emisyonların, fotokimyasal ozon gazı emisyonların azalması, 

daha az asitleşme, daha az ekotoksisite ve daha az insan zehirlenmesi (atıkların vahşi depolanma 

sonucu oluşan emisyon) gibi yerel ve küresel ölçekte doğaya çevreye verilen zarar azaltılmış olur. 

Örneğin kağıtların geri kazanıma %32 oranında dahil edilmesi, sera gazı emisyonlarının ham 

elyaftan elde edilen kağıda göre %84 azalmasına denk gelmektedir. 

Sürdürülebilirliğin katı atık yönetim sistemi için değerlendirilmesi, yerel özelliklere ve kapasiteye 

uygun biçimde siyasal, kurumsal, sosyal, ekonomik, mali ve teknik özelliklere dikkat edilerek 

belirlenmesi ve ilgili faktörler olan yerel yöneticiler, halk, sivil toplum örgütleri, özel sektör 

tarafından kullanılarak uygulanması olarak ifade edilmektedir [17]  

Katı atık yönetiminin ekonomik olarak sürdürülebilirliği ise maliyetlerin azaltılmasıyla 

gerçekleştirilecektir. Bu ise sosyal yaşam içerisinde farklı alanlarda oluşan atıkların, depolama 

alanlarında ve yakma tesislerinde kaybolan atıkların en aza indirilmesi ve engellenmesi, geri 

kazanım oranının arttırılması, tekrar kullanımın teşvik edilmesiyle gerçekleşecektir.   

Katı atık yönetiminde sürdürülebilirliğin sağlaması için aşağıda yer alan amaçların takip edilmesi 

bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçlar; 

▪ Atık üretiminin azaltılması, tekrar kullanım ve geri dönüşümün arttırılması, 

▪ Değerlendirilemeyen atıkların kontrollü şekilde depolanması, 

▪ Katı atık yönetimi sektörleri arasında iyi bir koordinasyonun sağlanması, 

▪ Tüketiciler, özel girişimciler ve yerel otoriteler için yapılabilir finansal sistemlerin 

oluşturulması, 

▪ İş güvenliği ve geçerli bir ücret sistemi ile istihdamın sağlanması,  

▪ Sağlık ve güvenliğe önem verilmesi, temiz ve sağlıklı kent çevresinde etkinliğin sağlanması 

▪ Konuyla ilgili kurumları ve tüketicileri yönlendirecek yasallığın gerçekleştirilmesi şeklinde 

sıralanmaktadır  

Bu amaçlardan, tekrar kullanım ve geri dönüşüm desteklenerek atık üretiminin azaltılması 

sağlanacaktır. Bu destek hem tüketiciler hem de üreticilere yönelik olarak gerçekleştirildiğinde 

istenilen hedefe ulaşılacaktır. Ayrıca, konuyla ilgili sektörler arasında koordinasyonu sağlayacak 

birimlerin oluşturulması bu desteğin kurumsal hale getirilmesiyle bu süreç daha da hızlanacaktır. 

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi, geri kazanılabilir atıkların çöpler ile karışmadan 

kaynağında ayrı toplayarak ve yukarıda da bahsedildiği üzere organize bir yapı içerisinde geri 

kazanım sürecinin takip edilmesi ile gerçekleştirilir.    

Atık Ekonomisi/ Döngüsel Ekonomi 

Halihazırda gezegenimizin kendini yenileyebilme kapasitesinden çok fazla kirlilik yükü veriyoruz 

ve doğal kaynakların yenilenme kapasitesinden daha fazla kaynak kullanıyoruz, bu yüzden daha 

az enerji, malzeme, su ve genel anlamda daha az kaynak kullanmak zorundayız. Kullandığımız 

her malzeme yada enerji kaynağının bize aynı şekilde malzeme, enerji vs olarak dönmesi aynı 

zamanda ekonomik olarak bir değer taşımasının gerektiği bir süreç içerisindeyiz. Geçmişte 

yapıldığı gibi üret-sat-tüket-at lineer bir doğrultu ile değil de kaynakların ve malzemelerin sürekli 
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bir çevrim içinde kendi kendine yetebilecek şekilde yeniden sistem için de var olmasının 

sağlanması büyük önem taşımaktadır. Oluşturulmak istenen bu çevrim ekonomik bir döngü sistemi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bundan dolayı kaçınılmaz olan küresel kirliliği önlemek, 

azaltmak ve hassas dengeler üzerine kurulu küresel ekonomiyi ayakta tutabilmek adına döngüsel 

ekonomi kavramı ortaya çıkmıştır. Genel tanımı olarak; Endüstriyel ekonomi de üretim, kullanım 

ve imha süreci yerine dönüşümü ve yeniden dönüşümü esas almayı ifade eden endüstriyel bir 

terimdir. (kaynak) Kârlılık; kaynakların mümkün olduğu kadar geri dönüşümden kazanılması ve 

atıkların mümkün olduğu kadar yeni kaynaklara dönüşebilmesiyle ölçülür.  Diğer bir ifade ile 

toplumun kaynaklardan maksimum değer almasını ve kaynak tüketimini reel ve gelecek 

ihtiyaçlara göre uyarlamasını sağlar.  Doğası ve amacı itibarıyla iyileştirici olan ve kaynakların 

döngüsel bir şekilde yönetildiği endüstriyel bir ekonomi olarak da tanımlanabilir. Konjonktürel 

olarak da atıkların ekonomisi döngüsel ekonomi olarak ele alınmaktadır.   

Atık önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım (malzeme ve enerji) toplumun 

kaynaklarından maksimum değer almasını ve tüketimi reel ihtiyaçlara göre uyarlamasını mümkün 

kılar. Bu şekilde birincil kaynaklara yönelik talep optimize edilmiş olur ve bununla bağlantılı 

olarak çevreye yapılan etki ve enerji kullanımı hafifletilmiş olur.  

Ekonomiye Katkıları 

Döngüsel ekonomide atıkların geri kazanımı ile ekonomiye azımsanmayacak katkıları var. Her 

şeyden önce ham madde ihtiyacı azalıyor. Kullanılmış bir ürünün ham maddeye dönüştürülmesi 

enerji tasarrufu sağlıyor. Bir ürünün atıklardan geri dönüştürülerek tekrar ham maddeye 

dönüştürülmesi, işlenmemiş ham maddeden üretilmesine oranla yüzde 30 ila 50 arasında 

enerji tasarrufu sağlıyor. “Azaltmak”, “yeniden” ve “geri dönüşüm” şeklindeki atık 

hiyerarşisinin bir bileşeni olan geri dönüşüm yoluyla tasarruf edilen enerji miktarı, geri 

dönüştürülen malzemeye ve kullanılan enerji türüne bağlıdır. Katkılarını sıralayacak olursak;  

• Faydalı olabilen atıkların çöpe gitmesini önleyerek toplumun kullanımına sunarak israfı 

azaltmak. 

• Hammadde kullanımı azaltarak enerji tasarrufu sağlayıp, aynı zamanda enerji bağımlılığını 

azaltıp rekabet gücünü arttırmak. 

• Çöpe giden atık maddeler azalırken, taşınma ve depolanma gibi problemler de paralel olarak 

azalması.  

• Atıklar hammaddeye dönüştüğünde dışarıdan ithal edilmesi gereken hammadde miktarında 

da azalış sağlanır ve bu sayede ithalat azalırken dışarıya bağımlılık da azalır.  

• Atık maddelerden yeni ürünler elde ederek tüketiciye geri kazanıma özel yeni ürünler sunmak  

• Özellikle kalabalık ve yoğun nüfuslu bölgelerde çöplerin sorun teşkil etmesini önlemek 

• Geri kazanım yeniden üretime ek olarak farklı bir iş kolu sağlar ve bu  şekilde istihdam olanağı 

artarken işsizlik de buna paralel azalır.  

Bu konuda yapılan çalışmalar sonucunda aşağıda yer alan tespitler elde edilmiştir. 

o Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, atıkların önlenmesi, eko-tasarım, tekrar kullanım 

sayesinde döngüsel ekonominin AB üyesi ülkelerdeki şirketlere 600 milyar avro ya da yıllık 

cirolarının yüzde 8’i mertebesinde net kazanç ve sera gazı salımında yüzde 2-4 aralığında 

düşüş sağlayacağı hesaplanmaktadır. 

o Mevcut plastik ambalajların temel bir yeniden tasarıma ve inovasyona tabi tutulmasıyla 

ağırlıkça yaklaşık %30’unun daha yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesinin mümkün 

olacağı ileri sürülmüştür. Plastik ambalajların en az %20’sinin tekrar kullanılabileceği 

belirtilmiştir. 

o Sıfırdan üretilen ürünlere kıyasla yeniden üretilen ürünlerde % 80’e kadar daha az enerji, %88 

daha az su ve %92 daha az kimyevi ürün kullanılmakta, üretim sırasında %70 daha az atık 

oluştuğu hesap edilmiştir.  
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Çevreye Katkıları 

Döngüsel ekonomi, atıkların ekonomisi ve geri kazanım genel olarak baktığımızda çevre 

ve ekolojik denge için önemlidir. Artan dünya nüfusuna denk olarak artan hammadde/üretim 

ihtiyacının karşılanması için önemli katkı sağlamaktadır. Dolayası ile doğaya verilen zararlar ve 

çevre kirliliği asgari düzeyde önlenir. Tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına 

girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle hem hava hem de çevre kirliliğinin önüne geçer. Sera 

gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur. Organik atıkların eldesi ile oluşan kompost 

maddeler ve gübreler sayesinde toprağın verimi artar. Böylelikle hem organik hem de besin değeri 

yüksek ürünler elde edilmiş olur. Ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda 

bulunulmuş olunur. Atık bertarafının çevresel etkilerinin azalmasına ciddi oranda katkı da bulunur. 

Dünya’da Atık Ekonomisi ve Döngüsel Ekonominin İşleyişi  

Artan Dünya nüfusu, dünyada büyük şehirlerin ve şehir nüfuslarının çoğalması ve tüm dünyada 

tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörler dikkate alındığında ülkelerin kendi içinde 

ekonomilerini yönetirken atıkların ekonomik bir değer teşkil ettiği yadsınamaz bir gerçek halini 

almıştır. Dünya her geçen daha da küreselleşiyor yani ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla birbiri 

ile ilişki ve etkileşim halinde. Çevrenin kirlenmesi de küresel bir sorun ve günümüzde artık atık 

ticaretinin karbon ticaretlerinin konuşulduğu süreçte atıklar artık yerel bir problem olmaktan çıkıp 

ülkeler arası alınan satılan uzaklaştırılan bir meta haline dönüşmüştür. Artık atıklar bir ülkede 

oluşup başka bir ülkede yeni bir ürün haline gelebilmekteler. 

Dünya da atık ekonomisinin nasıl değerlendirildiği hususunu Avrupa Birliği üye ülkelerinin bu 

konuda nasıl çalışmalar yaptığını birkaç örnekle ele alabiliriz.  AB’de Döngüsel ekonomiye giriş 

sürecinde kimi ülkelerin yaklaşım olarak zaten bu konuya zeminlerinin olduğunu,  politik ve sosyal 

olarak altyapılarının bulunduğunu yapılan araştırmalarda görebilmekteyiz. Örneğin Almanya 1996 

yılında çıkarılan “Kapalı Döngü ve Atık Yönetimi Kanunu” ile döngüsel ekonomiyi ilk kabul eden 

ülke olmuş; düzenlemede çevreye uyumlu atık bertarafı sistemini geliştirmeyi hedeflemiştir. 2002 

yılında “Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”ni kabul ederek ülkenin hammadde 

üretkenliğini 2020 yılında 1994 yılına kıyasla iki katına çıkarma hedefi koymuştur. Ardından, 

2012 yılında Alman Federal Kabinesi tarafından kabul edilen “Ulusal Kaynak Verimliliği 

Programı (ProgRess)”;‘doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde çıkarımının ve kullanımının 

şekillendirilmesi, çevreye etkilerin azaltılması ve Alman ekonomisinin rekabet gücünün 

artırılmasıdır’hedefine odaklanmıştır. 

Hollanda hükümeti ise, 2016 yılında ulusal platformda ikili hedef belirlemiştir. Bunlardan ilki; 

“Hollanda’da 2050 İtibarıyla Döngüsel Ekonomi” başlıklı stratejisinde 2030 yılı itibarıyla bakir 

hammadde kullanımının (mineral, fosil, metal) %50 oranında azaltılması’’, ikincisi ise “2050 yılı 

itibarıyla %100 döngüsel ekonomi olma hedefini ortaya koymuştur’’. Bu hedeflerdeki temel 

prensipler; kaynakların daha verimli ve az kullanımı için eko-tasarım ürünler üreterek, daha 

sürdürülebilir üretim ve tüketim sağlayarak, atıkların geri kazanılacak maddeler olarak görülmesi 

şeklinde belirlenmiştir.[21] 

Fransa, “Yeşil Büyüme İçin Enerji Dönüşümü Kanunu”nu 17 Ağustos 2015 tarihinde kabul etmiş, 

kanunun dördüncü bölümünü ise tamamıyla atıkla mücadele ve döngüsel ekonominin 

ilerletilmesine ayırmıştır. Kabul edilen “Döngüsel Ekonomi İçin Yol Haritası”nda “döngüsel 

ekonomi, çevre sorunlarının ve ekonomik büyümenin birbirinden bağımsızlaşmasına 

(decoupling), kaynakların korunmasına, ürünlerin dayanıklılığının artırılmasına, sürdürülebilir 

üretim ve tüketim kalıplarına, eko-tasarıma ve geri dönüşüme odaklanmakta, döngüsel ekonomi 

yeşil büyümeye geçişe yön verecek bir araç” olarak görülmektedir. Her 5 yılda bir ulusal döngüsel 

ekonomi stratejisini kabul edecek olan Fransa kaynak tüketimini 2030 yılına kadar %30 azaltmayı 

ve 300.000 ilave iş olanağı yaratmayı planlamaktadır.[23] 

Birleşik Krallık’ta atıkların ekonomisi hususunda “Atık ve Kaynak Eylem Planı” (WRAP) 2010 

yılından bu yana yürürlüktedir ve bu yıl başlangıç alınarak 2020 yılına kadar ekonomide 30 milyon 
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ton materyal girdisi azaltmak ve %20 oranında daha az atık oluşumunu sağlamak adına ulusal 

ekonomik vizyon ortaya konulmuştur. Bu şekilde bir tasarruf sağlamanın dört seçeneği vardır. 

Bunlar; “mal üretiminde materyal girdisinin azaltımı”, “üretim ve ticarette atık azaltımı”, “atılan 

işlenmiş ürün miktarının azaltılması”, “satın alma yerine ürünlerin kullanım yüzdesinin artırılması” 

(kiralama ve ödünç yoluyla) belirlenmiştir. Bunların yanında, 2003-2013 yılları arasında “Ulusal 

Sanayi Simbiyoz Programı (NISP)”, 15.000 İngiliz şirketini aktif olarak endüstriyel simbiyoz 

projelerine dahil ederek; 1 milyar sterlinlik satış sağlanmış, çoğu KOBİ olan katılımcı şirketlerde 

1,1 milyar sterlin maliyet azaltımı gerçekleşmiştir. Program sayesinde ayrıca karbon emisyonlarında 

39 milyon ton azaltım sağlanmış, 45 milyon ton materyali depolama sahasında bertaraf edilmek 

yerine ekonomiye kazandırarak on bin kişinin üzerinde istihdam yaratılmıştır.[22] 

Finlandiya, 2016 Eylülünde “Döngüyü Yönetmek–Döngüsel Ekonomi İçin Fin Yol Haritası 

(2016-2025)” başlıklı stratejisini yayınlamıştır. Belgenin ana hedefi döngüsel ekonominin 

ilerletilmesi için Fin toplumunda ortak bir zihniyet oluşturulması ve bunu başarmak için en etkili 

araçları bulmak olmuştur. Bu yol haritasında Finlandiya;  materyallerin kullanımını maksimize 

eden ve döngüde mümkün olan en uzun şekilde tutan döngüsel ekonomide, kazançların temelini 

ürünler yerine hizmetlerin ve yapay zekâ bazlı dijital çözümlerin oluşturacağını altını çizerek 

gelecek 5-10 yıl içinde sürdürülebilir refaha kavuşmak ve karbon nötr ekonomiye geçmek için 

gerçek bir fırsatı olduğu vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda ülke kendi geleneksel güçlü yönlerinden 

olan sürdürülebilir gıda sistemi, orman bazlı döngüler, teknik döngüler, ulaşım ve lojistik ve ortak 

eylemler gibi 5 temel alana odaklanarak bu konsepti ele alma hedefindedir.  

Danimarkanın bu konuda yaptığı çalışmalar sonucunda ise 2035 yılına kadar ülkeye sunacağı 

getiriler şu şekilde belirlenmiştir: Gayrisafi yurt içi hasılada % 0,8-1,4 oranında artış, 7.000 ilâ 

13.000 yeni iş imkânı, ülke karbon ayak izinde % 3-7 arasında azalım, net ihracatta % 3-6 arasında 

artış, belirli kaynaklarda % 5-50 arasında tüketim azalış. 

İtalya’da ise, 2017 Kasım ayında “İtalya’da Döngüsel Ekonomi Modeline Doğru- Genel Bakış ve 

Stratejik Çerçeve” isimli belge yayınlanarak, İtalya’nın Paris Anlaşması, BM 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri, G7 Tebliği ve AB içinde İtalya’nın stratejik konumlanması tanımlanmış, 

paradigma değişikliğinin gerekliliği vurgulanmıştır.  

Türkiye de Atıkların Ekonomiye Katkısı ve Döngüsel Ekonomiye Bakış  

Türkiye 2016 TÜİK verilerine göre 79.814.871 nüfusa ulaşmıştır. Diğer bir veriye göre; 2000’li 

yıllarda 500 milyon ton hammadde tüketimi, 2010’lu yıllarda hızlı bir yükselişle birlikte 900 

milyon tonu aşarak iki katına ulaşmıştır. Enerji tüketimi hane halkında 3900’lere (Bintep) ulaşarak, 

enerjide dışa olan bağımlılık ise giderek artış göstererek 2010’lu yıllar itibarıyla %74’lere ulaştığı 

görülmüştür. 

Türkiye’de 81 il ve bu illerde bulunan toplam 1397 tane belediye bulunmaktadır. Nüfusun 80 

milyonun üstüne çıktığı Türkiye’ de 2016 yılı verilerine göre atık hizmeti alan belediye sayısı 

1390’a çıkmış olup nüfus %93 (73.854.880 kişi)’lere kadar gelmiştir. Belediyelerde toplanan 

toplam katı miktarı ise 33.763.457 ton şeklinde olup, kişi başı günlük 1,17 kg atık çıkmaktadır. 

Tablo 1’de TÜİK verilerine Türkiye de oluşan atık miktarı ve atık hizmeti alan belediye sayılarına 

ilişkin veriler yer almaktadır. Tablo 2’de ise oluşan atıkların değerlendirme yöntemlerine ait 

datalar yer almaktadır. Toplanan atıkların karakterizasyonu ve bertaraf yöntemleri Şekil 4’de yer 

almaktadır. Ağırlıklı olarak depolama yöntemi kullanılmakta olup senelik 19.337.906 ton atık bu 

tesislerde depolanmaktadır. 
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Tablo 1. Türkiye’de oluşan atık miktarları [20] 

 

 

 

1996 1998 2004 2010 2016 

Türkiye nüfusu 62.810.111 62.810.111 67.803.927 73.722.988 79.814.871 

Toplam belediye 

sayısı 

2.827 2.834 3.225 2.950 1.397 

Toplam belediye 

nüfusu 

47.843.698 47.862.511 53.935.050 61.571.332 74.911.343 

Atık hizmeti 

verilen belediye 

nüfusu 

44.849.212 45.195.192 52.329.045 60.946.131 73.854.880 

Oluşan toplam 

belediye atık 

miktarı (Bin 

ton/yıl) 

29.348 32.973 29.736 29.733 33.763 

Toplanan atık 

miktarı (Bin 

ton/yıl) 

22.483 24.945 25.014 25.277 31.584 

Kişi başı ortalama 

atık miktarı 

(Kg/kişi-gün) 

1,37 1,51 1,31 1,14 1,17 

 

 

Tablo 2 Bertaraf/geri kazanım yöntemleri ve belediye atık miktarı (Bin ton/yıl)  [20] 

Bertaraf/geri kazanım 

yöntemleri ve belediye atık 

miktarı (Bin ton/yıl)  

1996 1998 2004 2010 2016 

Büyükşehir belediyesi 

çöplüğüne gönderilen 
 7 310  6 345  3 796  1 828 2 892 

Belediye çöplüğüne gönderilen  9 737  10 094  11 832  8 754 6 129 

Başka belediye çöplüğüne 

gönderilen 
  473   414   788   419 74 

Düzenli depolama tesisine 

gönderilen 
 2 847  5 258  7 002  13 747 19 338 

Açıkta yakarak   438   386   102   134 10 

Dereye ve göle dökerek   370   375   155   44 1 

Gömerek   824   852   426   34 7 

Diğer bertaraf yöntemleri(1)   303  1 039   563   122   41 

Kompost tesisine gönderilen   179   166   351   194 146 

Diğer geri kazanım tesislerine 

gönderilen(2) 
- - - - 2 946 
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Şekil 4 Ülkemizde oluşan evsel atık karakterizasyonu 

Çevre mevzuatını oluşturan tüm düzenlemelerden başta Çevre Kanunu olmak üzere atıkların 

tekrar/yeniden kullanılması, materyal/ maddesel ve enerji olarak geri kazanılması öncelikli yönetim 

prensiplerinden birisi olarak ele alınmış; geri dönüşüm ve kazanım faaliyetleri teşvik edilmiştir. 

Bununla birlikte, ülkemizde özellikle atığın gerek maddesel gerekse de enerji temini için bir kaynak 

olarak değerlendirilmesini sağlamak adına birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında en 

kapsamlı olarak 2017 yılında tamamlanan Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı yer 

almaktadır. Plan geri dönüşüm konusunda toplumsal farkındalığın oluşması, ihtiyaç duyulan teknik 

altyapının geliştirilmesi, hukuki anlamda yasal altyapının güçlendirilmesi, denetim ve izleme gibi 

hedeflerini içermektedir.  Bunun yanında, yine atıkların daha sağlıklı yönetilmesini sağlamak üzere 

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Plan kapsamında; 

81 ilde atık yönetimi mevcut durumu analiz edilerek, atıkların türlerine göre kaynağında ayrı 

toplanması, geri dönüştürülmesi, farklı yöntemlerle geri kazanılması ve bertaraf yöntemlerinin 

ortaya konması hedeflenmiştir. Aynı zamanda, doğal kaynakların hızlı tüketiminin önüne geçilmesi 

amacıyla geri dönüşüm ve geri kazanım ile atık maddelerin ekonomi içerisine yeniden 

kazandırılması sağlanarak, ülke genelinde “sürdürülebilir atık yönetim stratejilerinin” belirlenmesi 

amaçlanmıştır.[26] 

Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2023 yılında, şu anda %13 

seviyelerinde olan geri kazanım oranının % 35’e çıkarılması, %87 olan depolama oranının ise %65’e 

indirgenerek kaynak verimliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Böylelikle mevcut teknik 

kapasitenin hemen hemen 3 katına çıkmasını gerektiren bir durum söz konusu olacaktır. Bütün bu 

işlemler beraberinde yenilikçi teknolojik yatırımları ve istihdam gibi potansiyeller sunacak, 

maddesel geri kazanımlar ile birlikte dışa bağımlılığın azaltılması ve kaynakların daha verimli 

kullanılmasına destek verecektir. [26] 

Hammadde ve doğal kaynakların korunma-kullanma dengesinin sağlanması, kaçınılmaz bir şekilde 

oluşan atıkları yine birer kaynak olarak değerlendirmek, böylelikle kendi kendine yeten bir ülke 

olmak adına birçok adım atılmıştır. Bunlar arasında; 

1.  Atıkların belirlenen kriterler kapsamında işlenerek kompost (verimli bir gübre türü) ve/veya 

enerji üretim sürecinde değerlendirilmesi  

2. Bir tesisten çıkan ve belirli kıstaslara uyan atıkların farklı sektörün hammaddesi/yan ürün veya 

alternatif hammadde olarak işlenebilmesinin sağlanması, 
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3. Bazı atık gruplarında end-of waste olarak tabir edilen atıktan çıkma sıralanabilir. Böylelikle 

üretimde ihtiyaç duyulacak olan hammadde tedariki karşılanarak, arz-talep dengesine fiyat 

dalgalanmaları önlenebilecektir. 

4. Aynı şekilde, Bakanlıkça sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına 

alması için sıfır atık uygulaması başlatılmıştır.   

Döngüsel Ekonomi Paketiyle paralel olarak ise 2023 yılında oluşan atığın; %35’inin geri kazanım, 

%65’inin düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi hedefleniyor. Bu da %5,3 olan ambalaj 

atık geri dönüşümünün %12’ye, %6 olan belediye atıkları geri dönüşümünün %23’e, %88,7 olan 

depolamanın, %65 düzenli depolamaya çıkması demek. Buna ulaşabilmek için; düzensiz döküm 

sahalarının rehabilite edilmesi, inşaat yıkıntı atıkları ve hafriyat toprağı yönetiminin ülke genelinde 

yaygınlaştırılması, özel atıkların yönetiminde toplama ve geri kazanım veriminin artırılması ve 

tehlikeli atıkların geri kazanım ve bertarafı için ilave tesis yatırımlarının yapılması gerekiyor. Tüm 

bu çalışmalar için 2023 yılına kadar yapılması gereken yatırım tutarı ise 1.741 - 2.860 milyon € 

olarak belirtiliyor. 

SONUÇ 

Geçmişte insanlar taleplerinin temin edebileceklerinden daha fazla olduğunu düşünerek kaynakları 

dikkatli kullanıyorlardı. Neredeyse hiçbir şey boşa gitmeden mevcut olan her şey kullanılmalı 

düşüncesi ile insanlar tüketim yapıyorlardı. Ancak maalesef sanayi devrimi ile birlikte 

yenilenebilir ve yenilenemeyen tüm kaynaklar sınırsızca kullanılmaya başlandı. Bu yaklaşım 

kullan-at, tüket-at, üret- at gibi hızlı tüketim ve sonucunda ne yapılacağı belli olmayan bir yığın 

atık kümesi ortaya çıkardı.  Dolayısı ile bu atıklar çözümlenmesi gereken bir problem, 

iyileştirilmesi gereken bir süreç olarak ele alınmak durumunda kaldı. Sonrasında ise yavaş yavaş 

atıklar uzaklaştırılması gereken veya sonucunda değerlendirilmesi gereken bir kirletici olmaktan 

çıkıp zamanla değerlendirilmesi gereken hammaddeler olarak görülmeye başlanmıştır.  Ayrıca,  

hammadde, enerji ve işgücündeki ani yükselişler, tarımsal çatışmalar, ekonomik gelişme  ile artan 

ihtiyaçlar yeryüzünün sınırlarını zorladığından dünyada demografik, çevresel, tarımsal ve enerji 

konularında kıtlıkla karşı karşıya kalma riskimiz olduğu da görülmektedir.  Artan nüfusun 

ihtiyaçları ve çeşitlenen tercihler kalkınma sürecini etkilerken, çevre üzerinde yaratılan baskının 

azaltılması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına, 

biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına öncelik 

verilmeli, çevresel şartlar bu doğrultuda iyileştirilmelidir. Çevresel şartlar geliştirilirken dikkate 

alınması ve çözüm önerilmesi gereken sorunların bazıları;  

▪ Materyal sorunları (işleme, kullanım, uzaklaştırma ile ilgili etkilerin miktarı),  

▪ Enerji sorunları (kaynak, işleme vb. miktarı),  

▪ Atık sorunu (Atığın türü, karakterizasyonu, çevresel akıbeti vb. gibi), 

▪ Ekolojik faktörler (ekosistem etkileri ve ekolojik stres etkenlerinin türü) şeklinde 

özetlenebilmektedir. 

Atık yönetimi konusunda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi küresel 

çapta ortak hareket ederek katı atık yönetimi düzenlenmelidir. Bu bakış açısı ile atık azaltma, 

kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm 

alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak ele alınması gerekmekte, geri 

kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilmeli, teşvik ve yönlendirme mevzuatı 

iyileştirilmelidir. Atıkların ekonomisi yada döngüsel ekonomi sadece geri dönüşüm ve enerji 

tasarrufu olarak değil, kaynakların doğru ve etkin kullanılmasına katkıda bulunan, aynı zamanda 

yeni iş fırsatları ve gelir kaynakları oluşturmasının yanında yeni finansman modellerinin de 

yaygınlaşmasına yol açarak tüm canlılar için daha yaşanabilir olması için bir fırsat olarak 

görülmelidir.  
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E-ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE GÜVENLİ DATA İMHA 

Neslihan Meral 
Uğur Metal Inş.Mad.Nak.San.Tic.Ltd.Şti., Dilovası, KOCAELİ 

 

 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji sebebi ile elektronik ürün çeşitliliği artmakta, bu duruma 

paralel olarak da ürünlerin kullanım süreleri azalmaktadır. Bu konudaki teknolojik gelişmeler ve 

pazarın genişlemesi yeni ekipmanların piyasaya çıkışını sürekli olarak hızlandırmış, bunun sonucu 

olarak da elektrikli ve elektronik  atıkların miktarında kayda değer oranda artış meydana gelmiştir. 

Elektrikli ve elektronik ekipmanların yapısında farklı birçok materyal yer almaktadır ve e-atıkların 

geri dönüşümü, hem atıkların bertarafı açısından, hem de bu atıkların içeriğindeki değerli 

metallerin geri kazanımı açısından önem arz etmektedir. Söz konusu değerli metaller çeşitli 

yöntemler ile geri kazanılarak hem birincil kaynaklar korunmakta hem de enerji tasarrufu elde 

edilebilmektedir. Ancak ülkemizde henüz elektrikli ve elektronik atıklardan %100 değerli metal 

geri kazanımı yapan bir tesis bulunmaması nedeni ile söz konusu atıkların bir kısmının yurtdışına 

gönderilmesi ve geri kazanım işlemlerinin bu ülkelerde gerçekleştiriliyor olması birincil 

kaynakların tüketimi, ekonomik kayıp ve enerji sarfiyatı bakımından ülkemiz için olumsuz bir 

durum olarak değerlendirilmektedir. 

Bunun yanı sıra günümüzde halen elektrikli ve elektronik atıkların toplanma, işlenme oranları 

yeterli değildir ve bu atıkların   işlenmesi de güçlükle yapılmaktadır. 

Elektrikli ve elektronik ekipmanların dizaynı ve üretimi, bu ekipmanlardan oluşacak atıkların 

önlenmesi ve   azaltılması için yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımını sağlayacak 

biçimde olmalıdır. Bununla birlikte elektrikli ve elektronik  atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalı 

ve uygulanacak işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm teknikleri de çevre ve insan sağlığını tehdit 

etmeyecek biçimde seçilmelidir. 

Günümüzde elektrikli ve elektronik malzemeler ömür çevrimleri yalnızca birkaç yıldır. Bu duruma 

etki eden nedenlerin başında tüketicilerin teknolojik yenilik beklentileri yer almaktadır. 

Fonksiyonel ömürlerini tamamlamamalarına rağmen, teknolojik yenilik seviyesini ifade eden 

teknolojik ömürlerini tamamlamış ve kullanıcısı tarafından atık olarak adlandırılabilen bu 

ekipmanlar tekrar kullanım ile değerlendirilebilir.  

Belli bir grup için ömrünü tamamlamış olarak görülen elektronik malzemeler farklı kişilerin 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olabilmektedir. Son kullanıcısından alınan elektronik atıklar 

herhangi bir müdahaleye gerek duyulmadan veya basit onarımlarla kullanılabilecek durumda ise 

bütün olarak farklı kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Bu durumda elektrikli ve 

elektronik atıklar tekrar kullanım yolu ile değerlendirilmiş olmaktadır. Geri dönüşüm, parçanın 

ömrü tamamlandığında malzemelerinin tekrar hammadde olarak üretim sürecine 

kazandırılabilmesi işlemidir. 

Her yıl 40 milyon tondan fazla elektronik atık çıkmaktadır. Elektronik cihazların tamamı geri 

dönüştürülebilir olmasına rağmen, elektronik atıkların sadece %13’ü geri dönüştürülmüştür. 

Türkiye’de geri kazanımın gelişmiş ülkelerin tümünde olduğu gibi evlerden, yani atığın 

kaynağından başlatmak gerekiyor. Tüketicilerin bilinçlendirilmesi,e-atıklarının diğer atıklardan 

ayrı toplanması bu alanda atılması gereken ilk adımı oluşturmaktadır.Geri kazanımın nasıl bir 

tesiste yapılacağı, yapılan işin kalitesi, kullanılması gereken teknolojiler ve prosesler düzenlenerek 

yönetilmelidir. 

Elektronik atıkların öncelikle lisanslı tesislere gelmesi gerekmektedir. Lisanslı tesisteki uzman 

operatörler atıkları tanır ve buna göre sınıflandırılmasını yaparlar. Hangi maddenin içerisinde 

tehlikeli atık bulunduğu ve bu atığın nasıl geri dönüştürüleceği oldukça önemli bir husustur… 
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Ülke sınırlarımız içerisinde yer alan Global ölçekli birçok yabancı menşeili firmanın da atıklarının 

uluslararası standartlara uygun bir şekilde geri dönüştürülmesini talep ettiğini ve yabancı menşeili 

atık yönetimi yapan organizasyonlar ile hareket ettiklerini görmekteyiz. Atık işleme tesisi olarak 

Ülke sınırlarımız içerisinde tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi dışında uluslararası 

ihtiyaçlara cevap verebilmek ve işbirliği yapabilmek de son derece önemlidir.  

Burada önem arz eden diğer bir husuta,geri dönüşüm işini gerçekleştirirken, özellikle IT ve 

elektronik malzemelerin taşınmasından imhasına kadar olan süreçte güvenli ve sorumlu geri 

dönüşüm ve kişisel, kurumsal verilerin korunmasına yönelik data güvenliği, atık malzemelerin 2. 

El olarak piyasaya sunulmaması, marka değerinin korunması ve maksimum ölçüde geri dönüşüm 

oranlarının yakalanmasıdır. 

Bildiğiniz gibi, kullanım ömrünü tamamlamış IT varlıkları hassas veriler, gizli bilgiler, fikri-mülki 

haklar, müşteri portföyü, ticari sırlar, finansal veriler, ödeme kayıtları ve kart bilgileri ve kişisel 

bilgiler gibi birçok farklı bilgiler içerebilirler. Bu bilgilerin istenmeyen kişilerin eline geçmesi 

durumunda firmaların, kişilerin itibarı da risk altına girebilmektedir. 

Bankalar ve kredi kartı kuruluşlarınca yapılan son araştırmalara göre, kişisel bilgi hırsızlığı 

dünyada en hızlı artan finansal suç halini almıştır. Data İmha işlemleri yakma, öğütme, eritme, ve 

kimyasal arıtma da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir. Bu yöntem 

sürücüyü çalışamaz duruma getirmek ve verilerin üzerinde olduğu medyaya hasar vermek amaçlı 

yapılır. Ancak bu işlemler kesinlikle eğitimli ve yetkili personel tarafından, bu işler için özellikle 

dizayn  edilmiş cihazlarla yapılmalıdır. 

Firmamız, ISO 9001 ve ISO 27001 uluslararası kalite standartlarında kullanmış olduğu sabit disk 

üzerindeki verileri yok etmeye yönelik güçlü elektromanyetik alan üreten cihazlarla  en güvenli 

şekilde data imha işlemini gerçekleştirmekte ve 2012 de kurmuş olduğu, sera gazı  salınımını 

azaltan  ileri teknoloji elektrikli-elektronik atık ve kablo işleme tesisi ile çevre dostu geri dönüşüm, 

bertaraf işlemlerini “insan ve doğa için geri dönüşüm” ilkesi ile sürdürmeye devam etmekte, 

sosyal sorumluluk projelerine vermiş olduğu destekten  ve uluslararası platformda  atık yönetimi 

yaparak bu bilincin sürdürülebilir olmasına çalışmaktan memnuniyet duymaktadır. 
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ÖZET 

Günümüzde çevre problemleri, sanayileşme, aşırı nüfus artışı ve kentleşme ile beraber meydana 

gelmektedir. Katı atıklar bu çevre problemlerinin arasında önemli bir role sahiptir. Başta evler 

olmak üzere endüstri, hastane gibi kaynaklardan oluşan katı atıklar uygun bir şekilde 

yönetilemezlerse toplum ve çevre sağlığını tehdit edecek problemlere neden olmaktadırlar. Katı 

atıkların bir kaynağı da kamu kurumlarıdır. Özellikle devlet daireleri, okullar, askeri alanlar ve 

üniversite gibi kamu kurumlarından oldukça fazla katı atıklar meydana gelebilmektedir. Bu atıklar 

genelde evsel niteliklidir ve kentsel atıklarla beraber yönetilmektedir. Yapılan bu çalışmada Artvin 

Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlar kısmındaki atık 

konteynerlerinde atıkların karakterizasyon çalışması yapılmıştır.  Çalışma Sosyal tesisler ile 

Lojmanlar arasında bulunan 5 adet konteynerde 28.09.2017-07.12.2017 tarihleri arasında 15 gün 

ara ile toplamda 6 adet yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda atık bileşenleri organik atıklar % 59,1, 

kağıt % 6,9, plastik % 6,7, cam % 4,2, metal % 1,7, tehlikeli atık % 0,3, inşaat atıkları % 6,2, diğer 

atıklar % 14,8 olarak bulunmuştur. 

GİRİŞ 

Dünyada sanayi devrimi ile beraber çevre sorunları başlamış, ekonomik kalkınmanın ülkeler 

tarafından birincil hedef olarak kabul edilmesi sebebiyle uzun bir zaman çözüm bulunmamış bir 

konu olarak görülmüştür (Güleç 2004). Gelişmiş sanayi bölgelerinde yaşanan çevresel sorunların 

başında atık ve çöp sorunu gelmektedir (Güler 2008). 

Atık üretimi en az insanlık kadar eskiye dayanır. İnsanların ürettiği ilk atıklar doğadaki dönüşüme 

katıldığından dolayı problem teşkil etmemiştir. Ancak, yüzyıllar geçtikçe nüfus ve doğal 

kaynakların tüketimindeki artışa bağlı olarak atık büyük bir problem haline gelmiştir (Steiner ve 

Wiegel, 2009). Katı atık terimi insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve evsel, ticari veya 

endüstriyel alanlarda meydana gelen ve toplanıp uzaklaştırılması gereken hem ayrışabilen hem de 

ayrışma özelliği olmayan katı nesneler olarak tanımlanabilir. Halk dilinde “çöp” olarak tanımlanan 

katı atıkların içeriğinde kâğıt, cam, metal, plastik vb. gibi yeniden değerlendirilebilir nitelikte 

malzemeler bulunmaktadır (Gürel 2015). Katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi, çevre 

kirliliğinin önlenmesi, mikrop, kemirici ve haşarat üremesinin engellenebilmesi için zorunludur. 

Katı atıkların çevreye etkileri biyolojik, kimyasal ve fiziksel nitelikte olabilmektedir. Doğrudan 

veya vektörlerle bulaşabilen cüzam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi 

hastalıklar biyolojik olumsuzluklara örnek olurken; çöp depolama alanlarında oluşan sızıntı suları 

ve gazlar, kimyasal ve biyolojik olumsuzluklara neden olmakta; çevreye sorumsuzca bırakılan 

atıklar insanlara fiziksel zararlar verebilmektedir. Yetersiz temizlik ve atık yönetimi uygulamaları 

ile çevre ve insan sağlığı arasındaki ilişki kalkınamamış ve/veya kalkınmakta olan ülkelerde açıkça 

gözlemlenmektedir (Palabıyık 2001; Demirarslan ve Demirarslan 2016). 

Kentsel katı atıklar ise insanların doğal yaşam faaliyetleri sonucu ortaya çıkan; kıta, ülke, şehir, 

bölge, hatta en küçük yerleşim birimlerine göre farklılık gösterebilen, iklim şartlarına ve 

mevsimlere göre kompozisyonunda farklılıklar gözlenebilmektedir. Ülkenin veya en küçük 

yerleşim biriminde bile; ekonomik ve sosyal farklılıklar, alışkanlıklar, yaşam biçimleri kentsel katı 
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atığın miktarını ve çeşitliliğini önemli şekilde etkilemektedir. Miktarı ve içeriği değişen kentsel 

katı atığın kompozisyonuna göre atık bertaraf senaryoları da değişebilmektedir (Çil, 2013). Katı 

atık yönetimi atık kaynağı, miktarı ve özelliği gibi bilgilerin bilinmesi gereken karmaşık bir 

sistemdir. Bir diğer faktör ise katı atık kaynağına ait ekonomik ve demografik yapıların 

özellikleridir (Grazhdani 2015; Demirarslan ve Çelik 2018). Katı atıkların karakterizasyon 

çalışması atık bileşenlerinin türü ve miktarı hakkında bilgi edinilmesi için yapılmaktadır. Uygun 

atık yönetim sistemlerinin seçimi için de yapılması gerekmektedir. Kentsel atıkların bileşenleri ise 

coğrafik ve iklimsel ile nüfus ve sosyokültürel özelliklere göre değişiklik göstermektedir 

(Demirarslan ve Çelik 2018). 

Kamu kurumlarının atıkları ve kompozisyonlarının belirlenmesi hakkında literatürde fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan bu çalışmada Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler 

Yerleşkesi’nde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlar kısmındaki atık konteynerlerinde atıkların 

karakterizasyon çalışması yapılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Artvin Çoruh Üniversitesi 17 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren hızlı 

bir gelişim ve değişim süreci içerisine girmiştir. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin il 

merkezinde, birbirinden yaklaşık 6 km uzaklıkta, Şehir ve Seyitler Yerleşkeleri adlarında iki 

yerleşkesi bulunmaktadır. 187 dönüm arazi üzerine kurulu olan Seyitler Yerleşkesi’nde inşa edilen 

Ana Hizmet Binasında halen Rektörlük, Rektörlüğe bağlı bazı birimler ile Orman Fakültesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü yer almaktadır. 2011 yılında yapımı tamamlanan ve 

hizmete açılan iki eğitim bloğunda ise Artvin Meslek Yüksek Okulu ve Mühendislik Fakültesi yer 

almaktadır. Çalışma alanını gösteren harita Şekil 1’de verilmektedir. Yerleşkede bulunan öğrenci 

sayıları ve lojmanlarda barınan nüfus Tablo 1’de gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 1.  Çalışma alanı olan Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi  
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Tablo 1. Çalışma alanı nüfusları 

Birimler (Fakülteler) Öğrenci ve Çalışan 

Sayısı 

Lojmanlar Nüfusu 

Orman Fakültesi 167 A Blok 13 

Artvin Meslek Yüksek Okulu 2381 B Blok 17 

Mühendislik Fakültesi 20 C Blok 14 

Akademisyen ve İdari Personel 298 D Blok 6 

Sosyal Tesis Personeli 17 E Blok 21 

Toplam 2883 Toplam 71 

Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi’nde akademisyen ve idari personel sayısı 298’dir. 

Seyitler Yerleşkesi’nde akademisyen, personel, öğrenci ve lojman olarak toplam kişi sayısı 

2954’tür. 

Katı atık karakterizasyon çalışması Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi’nde Sosyal 

tesisler ile Lojmanlar arasında bulunan 5 adet konteynerde yapılmıştır. Çalışma 28.09.2017-

07.12.2017 tarihleri arasında 15 gün ara ile toplamda 6 adet yapılmıştır.  

BULGULAR 

Yapılan çalışmada Seyitler Yerleşkesi Lojman -Sosyal Tesisi’nden oluşan 9 atık çeşidi 

incelenmiştir. Bu atıklar arasında organik atıklar (evsel atıklar), kâğıt atıklar (karton, mukavva, 

gazete, dergi, kitap defter vb.), plastik atıklar (plastik maddeler, naylon, pet şişe vb.), cam atıklar 

(cam maddeler, cam şişeler vb.), metal atıkları (demir, saç, alüminyum maddeler vb.), hafriyat 

atıkları (İnşaat atıkları, moloz vb.), tekstil atıkları (kıyafetler, evsel tekstil parçaları vb.), tehlikeli 

atıklar (kartuş, toner, tehlikeli laboratuvar atıkları vb.), diğer atıkları (tuvalet kâğıdı, peçete, kâğıt 

bardak vb.) temsil etmektedir. Ancak, çalışma alanının bulunduğu konteynerlere Sosyal 

Tesislerdeki yemekhanenin atıkları da atıldığı için yemekhane atıkları ayrıca değerlendirilmiştir. 

Yemekhane atıkları Tablo 2. de verilmektedir. 

Tablo 2. Çalışma alanı yemekhane atıkları tartım sonuçları. 

Tartım 

Tarihleri 

Sonuçlar (kg) 

(28/09/2017) 77,24 

(12/10/2017) 101,50 

(26/10/2017) 78,50 

(09/11/2017) 104,40 

(23/11/2017) 79,50 

(07/12/2017) 115,30 

Toplam 566,44 

 

Yapılan kompozisyon çalışmasında elde edilen veriler Şekil 2’de özetlenmiştir.  
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Şekil 2. Katı atık kompozisyonu 

 

Genel atık karakterine bakıldığında 1. sırada organik atıkların, 2. sırada diğer atıkların ve 3. sırada 

ise plastik ve kağıt atıklarının olduğu (Şekil 2) görülmektedir. Sosyal tesis ve tuvaletlerden gelen 

tuvalet kâğıdı, peçete ve nemlenmiş kâğıt atıklardan dolayı diğer atıklar önemli bir miktarı 

oluşturmaktadır. Plastik, cam, kağıt ve metal atıklar ise geri dönüştürülebilirliği açısından 

önemlidir. Konteynerlerdeki geri dönüştürülebilir maddelerden olan plastik, kâğıt, metal ve camlar 

kantin ve evsel faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Bunların geri dönüştürülebilir olduğunu 

düşündüğümüzde, %20 oranındaki miktarın azımsanmayacak kadar fazla olduğu ortadır. Tehlikeli 

atıklar ise genellikle kartuş, toner, temizlik malzemeleri vb. maddelerden oluşmaktadır.  

Eylül-Aralık ayları arasında yapılan 6 tartımdan elde edilen sonuçlara göre; Organik atıklar 342 

kg (% 59,1), Kağıt 40,20 kg (% 6,9), Plastik 38,79 kg (% 6,7), Cam 24,70 kg (% 4,2), Metal 9,88 

kg (% 1,7), Tehlikeli Atık 1,97 kg (% 0,3), İnşaat atıkları 36,23kg (% 6,2), Diğer atıklar 86,36kg 

(% 14,8) olmak üzere toplamda 582,15 kg atık toplanmıştır. 

Çalışma Eylül-Aralık aylarında yapıldığından bu sonuçlar 4 ayı temsil etmektedir. Özellikle geri 

dönüşebilir nitelikteki atıkların satılması durumunda 4 aylık dönemde ne kadar gelir elde edileceği 

hesaplanmıştır (Tablo 3). Geri dönüşebilir nitelikteki atıkların güncel hurda birim fiyatları internet 

üzerinden elde edilmiştir (URL-1, 2019) 

Tablo 3. Geri dönüşebilir nitelikteki atıkların satılması ile elde edilecek gelir 

 

* Cam hurda fiyatları internet ortamında bulunamamıştır. 

** Elde edilen metal atıkları daha çok alüminyum içecek kutuları oluşturduğundan alüminyum kutu birim fiyatı ile hesap yapılmıştır 

Bu çalışmadaki 6 örnekleme sonucunda geri dönüşümlü atıkların satılması sonucunda 116,23 TL 

gelir elde edileceği görülmektedir.  

Tartışma ve Sonuç 

Atıkların toplanması ve bertarafı 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu ile belediyelere bırakılmıştır. Bu kanunlara göre belediye sınırları içerisinde kalan 

yerleşim yerlerinin atıkları belediye tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir. Ancak kamu 

kurumları da önemli bir atık üreticisidir. Özellikle nüfus açısından kalabalık olan okullar bu 

kapsama girmektedir. 

Organik

59%

Kağıt

7%

Plastik

7%

Cam

4%

Metal

2%

Tehlikeli 

Atık

0%

İnşaat 

Atıkları

6%

Diğer

15%

Atık Bileşeni Miktar (Kg) Birim Fiyat (kg/TL) Kazanç (TL) 

Kağıt 40,2 0,55 22 

Plastik 38,79 1,10 42,66 

Cam* 24,7 0 0 

Metal** 9,88 5,22 51,57 

Toplam 116,23 
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Bu çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında; organik atıklar 342 kg (% 59.1), kağıt 40,20 kg 

(% 6,9), plastik 38,79 kg (% 6,7), cam 24,70 kg (% 4,2), metal 9,88 kg (% 1,7), tehlikeli atık 1,97 

kg (% 0,3), inşaat atıkları 36,23 kg (% 6,2), diğer atıklar 86,36kg (% 14,8) olmak üzere toplamda 

582,15 kg atık toplanmıştır. Bu çalışmaya göre geri dönüşümlü atıkların toplamı 113,57 kg 

bulunmuş bu atıkların ayrı toplanıp satılmasıyla toplam 116,23 tl kazanç sağlanabileceği 

hesaplanmıştır. Ancak bu sonuçlar yapılan 6 tartımda elde edilen sonuçlar olduğundan yıllık bazda 

daha yüksek gelir elde edilebileceği görülebilmektedir. Geri dönüşüme gönderilmeden çöpe atılan 

atıklar, hem katı atık alanlarının daha hızlı dolmasına hem de çöp kamyonlarının daha dolu 

olmasına ve daha çok yakıt yakmasına neden olmaktadır. Ülke ekonomisine bu yönlerden dolaylı 

zararı da bulunmaktadır.  

Çalışma süresi boyunca yemekhane atıklarının oldukça fazla olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle 

personel ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerekmekte ve yiyeceğinden fazla yemek almamaları 

konusunda uyarılmalıdır. Yemekhanede alınan yemek kadar ücretlendirme getirilmesi bu atıkları 

azaltabilecek önlemlerden biri olabilir. Plastik, metal, kâğıt ve cam atıkları da geri 

dönüştürülebilirliği açısından değerlendirirsek, doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu, atık 

miktarındaki azalma ve ekonomiye olan katkısından dolayı ciddi önem arz etmektedir. 

Ayrıca ülkemizde 2018 yılında Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı (Sayı/No: 29314) yayınlanmış ve 

özellikle kamu kurumlarının bu konuda öncü olmaları gerekliliğine değinilmiştir.  “Sıfır Atık”; 

israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden 

geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise 

kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi 

olarak tanımlanan bir hedeftir (URL-2, 2019). Bu doğrultuda tüm üniversite, okul ve kamu 

kurumlarının katı atık konusuna daha hassas yaklaşmaları ve israfın önlenmesinde bireylere ve 

özel sektöre yol göstermeleri beklenmektedir. 
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BİTKİSEL ATIK YAĞ ve ATIK PİL TOPLAMADA BİRLEŞİK SİSTEM: AYPİKUT 
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Ülkemizin AB çevre müktesebatına uyum süresince çıkartmış olduğu birçok yönetmelikte olduğu 

gibi Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde ve Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 

Yönetmeliğinde belediyelere görev ve sorumluluklar verilmiştir. Bitkisel atık yağların ve atık 

pillerin toplanması için vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yapılmaktadır. Belediyemiz 

Alo Atık Hattı’na yapılan başvurular ile bu atıklar kaynağından toplanmaktadır. Fakat bu işlem 

verimsiz ve aynı zamanda belediye için ekonomik olmamaktadır. Bu iki tür atığın birlikte 

toplanabileceği bir tasarım üzerinde çalışılmış ve Atık Yağ ve Pil Kutusu (AYPİKUT) 

tasarlanmıştır. Bu tasarımın bir tarafı pil şeklinde diğer tarafı da yağ tenekesi şeklindedir. Tasarım 

Faydalı Model olarak tescil edilmiştir. İlçemizin 40 noktasına (parklar ve nüfus yoğunluğunun 

olduğu yerlere) bu ekipman yerleştirilmiştir. Belediyemize gelen talepler adreslerine göre bu 

noktalara yönlendirilerek hem verimli hem de ekonomik bir toplama sistemi oluşturulmuştur. 

Uygulamaya 20/09/2018 tarihinde başlanmış ve 1.378 kg atık pil ve 1.030 litre bitkisel atık yağ 

toplanmıştır. Aypikut’ların tasarımının özgünlüğü ve üzerindeki kullanılan bilgilendirmeler ile 

hemşerilerimizin söz konusu atıklar konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmış ve farkındalık 

oluşturulmuştur. Bu toplama sisteminin uygulanması esnasında seçilen toplama noktaları ile 

belediyeler bu iki tür atığın kaynağından (özellikle evsel kaynaklı) toplanması için yükümlü 

oldukları görevleri yerine getirmekte ve toplanan atık miktarlarında da artış sağlamaktadır. 

Uygulama bize çevre duyarlılığının toplumda oluştuğunu ama atıkların toplayıcıya 

ulaştırılmasında sorun yaşandığını gösterdi. Toplama noktalarının arttırılması konusunda okullar, 

siteler vb nüfusun yoğun olduğu yerlerden talepler gelmeye başlamıştır. İlkadım Belediyesi olarak 

uygulamaya koyduğumuz AYPİKUT toplama sisteminin diğer belediyelere de bu iki atığın 

kaynağından toplanabilmesi için örnek olabileceğini, aynı zamanda Sıfır Atık yaklaşımına da katkı 

sağlayacağını düşünmekteyiz ve bu sistemi tavsiye etmekteyiz 
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ÖZET 

Mikroplastikler küçük plastik parçacıklardır (<1 mm). Mikroplastikler (MP); kasıtlı olarak küçük 

olarak üretilen plastik parçacıklar yani birincil MP ve büyük plastiklerden parçalarak oluşanlar 

yani ikincil MP olarak ikiye ayrılabilir. Mikroplastikler sucul ve karasal ortamlarda birikmektedir 

Günümüzde, aşırı kullanımı olan ve hala mikroplastik kaynağı olarak pek fazla dikkate alınmayan 

çeşitli malzeme mevcuttur. Simler de bu tip malzemelere tipik bir örnektir. Dünyada ve ülkemizde 

yaygın şekilde kullanılan simler  polietilen tereftalat (PET)  plastiklerden üretilmektedir. 

GİRİŞ 

İlk çağlardan beri insanların çeşitli maksatlarla kullandıkları doğal materyallerin yerini 21. 

yüzyılda neredeyse tamamen plastikler almıştır. Ucuzluğu, hafifliği, çeşitliliği ve daha bir çok 

avantajlı özelliği sayesinde plastiklerin kullanılmadığı alan yoktur. Gittikçe plastikleşen dünyada, 

eskiden cam, kum, metal  vb. gibi malzemeden üretilen sim ve pul gibi süs malzemeleri de artık, 

plastikten yapılmaktadır.  

Mikroplastik küçük boyuttaki plastik parçacıklarına verilen isimdir. Plastiklerin çok uzun ömürlü 

oldukları, tabiatta uzun yıllar kalabilecekleri ve tamamen bozunmalarının yüzyıllarca devam 

edebileceği bilinmektedir. Bu sebeple plastiklerin küçük boyutta olan parçacıkları yani 

mikroplastikler de bir defa doğaya bırakıldığında orada yüzyıllarca bozunmadan kalabilecektir. 

Böyle uzun süreler boyunca tabi ki doğadaki canlı ve cansız varlıklarla da etkileşime girebilmesi 

söz konusu olacaktır [1, 2, 3]. Günümüzde aşırı kullanılmakta olan ve gizli bir mikroplastik 

kaynağı teşkil eden malzemeler bulunmaktadır. Kraft malzemelerinde yaygın olarak kullanılan 

simler de bu tip malzemelere iyi bir örnektir. Renkleri, şekilleri, ışıltısı sayesinde büyük küçük 

herkesin ilgisini çeken simler, okul öncesi çocuk aktivitelerinde ve kes yapıştır faaliyetlerinde aşırı 

kullanıldığı gibi makyajda da kullanılmaktadır. Hatta bununla da kalmayıp, sim bombası, sim 

üfleme, sim şakası gibi aktivitelerle her gün tonlarca sim çevreye saçılmaktadır. Saçtığı ışıltılarla 

insanları cezbedici özelliğe sahip olan simler, törenlerde, yürüyüşlerde, geçitlerde, şovlarda, 

konserlerde de yoğun kullanılan bir malzemedir. Örneğin, 2011'de Toronto Santa Claus Geçit 

töreninde bile yaklaşık 70 kg sim kullanılmıştır, Amerikalı pop şarkıcısı Kesha' nın konserlerinde 

aşırı miktarlara varan simlerin kullanıldığı bilinmektedir. 1989 ve 2009 yılları arasında ABD'de 

4.5 milyon kilogram (10 milyon pound) sim satın alınmıştır. Simlerin çoğu polietilen tereftalat 

filmlerinden (polyester) imal edilirler ve genelde ticari olarak üretilip satılan boyutları <5mm’ dir. 

Bu sebeple simler, bu simler mikroplastik olarak tanımlanabilir [4, 5]. Çeşitli kozmetik 

ürünlerinde, kraft malzemelerinde ve tekstil malzemelerinde yaygın olarak kullanılan simler, 

hemen dökülüp bulaşabilen bir malzeme olduğundan dolayı genellikle ucu küçük delikli kutularda 

satılır. Simler kullanıldığı andan itibaren yalnızca vücutta, kıyafette ya da objelerde değil, etrafa 

saçılarak her yerde parıldamaya devam eder.  Bu durum da simlerin etrafa saçıldığında kolay kolay 

toplanamayacak ve örneğin toprağa döküldüğünde yüzyıllarca orada kalabilecek kirletici bir 

materyal olduğunu anlamamızı kolaylaştıracaktır.  
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MATERYAL ve METOT 

Bu çalışmada, kırtasiyecilerde yaygın olarak satılan sim örneklerinden alınarak bir ışık 

mikroskobu altında mikroskop altında şekilsel özelliklerinin incelenmesi ve ATR-FT-IR 

(attenuated total reflection/Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre) cihazı ile de kimyasal 

analizi yapılmıştır.  

İncelenen numunelere ait bazı mikroskop görüntüleri Şekil 1’ de ve ATR-FT-IR analiz sonuçları 

Şekil 2’ de  gösterilmiştir. 

 

  

  
Şekil 1. Numunelere ait mikroskop görüntüleri   

 

 
 

 

 
Şekil 2. Numunelere ait ATR-FT-IR spektraları   

 

 

 

Kırsatiyecilerde bol miktarda satılan simlerden alınarak incelenen numunelerin ATR-FT-IR 

sonuçlarına göre bu simlerin polietilen tereftalat (PET) plastikten yapılmış olduğu anlaşılmıştır 

(Korelasyon >%90). 
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

Ülkemizde satılan kırtasiyecilerden alınan simlerin çoğunlukla polietilen tereftalat (PET) 

filmlerinden (polyester) yapılan plastik simler olduğu anlaşılmaktadır. Kozmetiklerde, kraft 

malzemelerinde ve diğer bir çok üründe kullanılan simler gibi birincil mikroplastikler çevrede 

doğrudan bir kirlilik oluşturmaktadır. İkincil mikroplastiklerin oluşumu ise onların yapısı ve etki 

eden faktörlerle ilgilidir. Tüm birincil ve ikincil mikroplastiklerin kaderi, bu mikroplastiklerin 

kaynağıyla ilgili olduğu kadar nerede bulunup sonlandığı ile de çok yakından ilgilidir. Simler gibi 

yaygın kullanımı olan ve kullanıldığı yerde kullanıldığı andan itibaren etrafa dökülmeye ve çevreyi 

kirletmeye başlayan birincil mikroplastik kaynaklarının bilinmesi ve bu konuya dikkat edilmesi 

gerekir. Tüm bu sebeplerden dolayı, en azından simler gibi tek kullanımlık olan, kullanımı zorunlu 

olmayıp keyfi olan ve ciddi bir birincil mikroplastik kaynağı oluşturan plastiklerin üretiminin 

tüketiminin azaltılması veya yasaklanması ile ilgili yasal düzenlemelere global ölçekte ihtiyaç 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca çevrede büyük bir kirlilik oluşturma potansiyeli bulunan 

malzemelerin çocuklara, küçüklükten itibaren yapılan aktivitelerde kullanılıp cazip 

gösterilmesinden kaçınılmalı, aksine eğitimde çevre koruma bilinci aşılanmalıdır.   
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ÖZET 

Günümüzde sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte tüketilen enerji miktarı katlanarak 

artmıştır. Bu durum alternatif enerji kaynakları arayışı ihtiyacını doğurmuştur. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelimin yanı sıra katı atıklardan enerji üretimi de alternatif enerji kaynakları 

arasında yerini almıştır. Özellikle Avrupa’da katı atıklardan enerji üretimi ve katı atık bertarafı 

için birçok yakma tesisi bulunmaktadır. Ülkemizde de katı atık yönetimi ve atıklardan enerji 

üretimi doğrultusunda birçok altyapı çalışması yapılmış ve yapılmaktadır. Denizli ilinde, katı 

atıkların bertarafı düzenli depolama yöntemi ile sağlanmakta olup bir yakma tesisi 

bulunmamaktadır. Bu çalışma kapsamında, Denizli kentsel katı atık karakterizasyonu ve atıkların 

ısıl değerinin mevsimsel ve sosyo-ekonomik gelir gruplarına göre belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gerçekleştirilen çalışmada, dört farklı sosyo-ekonomik sınıf belirlenmiş (çarşı, düşük gelir, orta 

gelir, yüksek gelir) ve kentsel katı atıklar, dört mevsimi temsil edecek zamanlarda, belirlenen 

sosyo-ekonomik sınıfları temsil edecek bölgelerden toplanmıştır. Toplanan atıklardan çeyrekleme 

metodu ile atık miktarı azaltımı ve tüm atığı temsil edecek homojen numune oluşturulması 

sağlanmış ve madde grup analizi ile atıklar sınıflara ayrılmışlardır. Sınıflandırılan katı atıkların 

toplam atıktaki yüzdeleri belirlenmiştir. Laboratuvarda yapılan çalışmalar ile atıkların kurutma 

işlemi gerçekleştirilmiş ve atıkların nem ve kül değerleri belirlenmiştir. Kurutulan numunelerin 

kalorimetrik bomb cihazı ile ısıl değerleri tespit edilmiştir. Çarşı, yüksek, orta ve düşük gelir 

gruplarına ait atıkların ortalama ısıl değeri sırasıyla 2710,82, 2015,86, 2187,56 ve 2489,83 kcal/kg 

olarak bulunmuştur. Mevsimsel olarak atıkların ısıl değerleri incelendiğinde sonbahar, kış, 

ilkbahar ve yaz mevsimleri için ortalama değerler sırasıyla 2045,14, 2726,35, 2866,76 ve 1765,82 

kcal/kg olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda atıkların ısıl değerlerinin ilave yakıt 

olmaksızın yakma için uygun aralıkta olduğu görülse de atıkların nem içeriği ve katı atıkların 

içeriğinin homojen dağılıma sahip olmamasından dolayı doğrudan yakma için uygun olmadığı 

görülmektedir.  

GİRİŞ 

Günümüz şartlarına bakıldığında; gelişen teknoloji, sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak 

oluşan atığın miktarı ve çeşitliliği artmaktadır. Oluşan atık miktarının gün geçtikçe artması atık 

bertaraf sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu durum entegre katı atık yönetimi anlayışını 

doğurmuştur. Entegre katı atık yönetimi ile atığın kompozisyonuna bağlı olarak atığın yeniden 

kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı da dahil olmak üzere en uygun bertaraf yönteminin 

seçilmesi amaçlanmaktadır. Değişen yaşam şartlarına bağlı olarak enerji harcamalarının 

katlanarak artması alternatif enerji kaynakları arayışı ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda katı 

atıkların çevreyi kirleten ve istenmeyen bir bileşen olmaktan çıkıp ekonomik bir faydaya 

dönüşmesi fikri ile atıkların yakma prosesi ile bertarafı gün geçtikçe uygulaması artan bir termal 

bertaraf yöntemi olmuştur. Yakma prosesi sonucu, atık hacminin önemli ölçüde azaltılmasının 

yanı sıra, oluşan ısı enerjisinin elektrik enerjisine çevrimi ile atıkların ekonomik bir faydaya 

dönüştürülmesi sağlanmaktadır.  

Bir atığın yakma prosesine uygunluğu için düşük nem ve kül oranına sahip olması istenir. 

Gerçekleştirilen birçok çalışmada katı atıkların sahip oldukları nem içeriğinin %35 - 70 arasında 
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değiştiği tespit edilmiştir [1], [2], [3], [4], [5]. Katı atıklar nem içeriklerine bağlı olarak 5 - 20 

MJ/kg (1.194 - 4.776 kcal/kg) arasında değişen ısıl değere sahiptir. Uluslararası Enerji Ajansı 

verilerine göre ise katı atıklardan verimli bir enerji üretimi için katı atıklar 8 - 12 MJ/kg (1.910 - 

2.866 kcal/kg) ısıl değere sahip olmalıdır [6], [7].  

Kentsel katı atıkların enerji potansiyellerinin belirlenmesine yönelik Malezya’da gerçekleştirilen 

bir çalışmada; atıkların kalorifik değerinin 1540 kcal/kg ile 2640 kcal/kg arasında değişim 

gösterdiği ve katı atıkların ortalama kalorifik değerinin ise 2200 kcal/kg olduğu bulunmuştur. Aynı 

çalışmada katı atıkların karakterizasyonu incelendiğinde; mutfak atıkları, kağıt ve plastik gibi 

karbon içeriği ve ısıl değeri yüksek atıkların tüm atık kompozisyonunda toplamda yaklaşık %80 

değerlerinde olduğu belirtilmiş, ancak kentsel katı atıkların nem içeriğinin %55 düzeylerinde 

olması nedeni ile yakma işlemini zor hale getirdiği belirtilmiştir [8].  

Katı atıklardan enerji üretiminin değerlendirilmesi amacı ile Nijerya’da gerçekleştirilen bir 

çalışmada; katı atıkların elementel analizleri gerçekleştirilmiş ve katı atıkların içeriğindeki 

değişimlerin ısıl değere olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; karbon ve 

sülfür değerlerindeki artış ısıl değeri olumlu yönde etkilerken, hidrojen ve azottaki artış katı 

atıkların ısıl değerini olumsuz yönde etkilemiştir. Kalorimetrik bomb cihazı ile gerçekleştirilen 

deneysel çalışmalarda katı atık kompozisyonunun ortalama ısıl değeri 19.6 MJ/kg olarak 

bulunmuş, ancak aynı katı atık kompoziyonu ile Duolong modeli ve Steuer modeli kullanılarak 

yapılan hesaplamalar sonucunda ısıl değerler sırayla ortalama 22.33 MJ/kg ve 22.21 MJ/kg olarak 

hesaplanmıştır [9]. 

Isıl değerin yanı sıra, katı atık karakterizasyonu da katı atıkların yakma yöntemiyle bertaraf 

edilebilirliğinde belirleyicidir. Katı atık karakterizasyonunun belirlenmesi katı atık yönetim sistem 

elemanlarının (toplama taşımadan bertarafa) tamamı açısından önem arz etmektedir. Avrupa 

Birliği’ne uyum çerçevesinde özellikle organik kökenli atıkların depolama alanına 

gönderilemeyecek olması ülkemizde yakma yöntemini ön plana çıkarabilecektir. Ancak özellikle 

hava kirliliği ve ekonomik açıdan yakma yönteminin uygulamada iyi analiz edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, kentsel katı atık karakterizasyonu çalışması; geri kazanılabilir madde 

potansiyelini tahmin etme, bileşen kaynaklarını belirleme, işleme ekipmanlarının tasarımını 

kolaylaştırma, fiziksel, kimyasal ve termal özellikleri tahmin etme ve son olarak da ulusal ve 

uluslararası atık yönetimi sektörünün yasa ve yönetmeliklerine uyum sağlamak amacıyla hayati 

öneme sahiptir [10],[11],[12].  

Bu nedenlerden dolayı katı atık karakterizasyonunu belirlemek amacıyla farklı çalışmalar 

yapılmıştır.  Bu konuda yapılan bir çalışma, Güney Afrika'nın Johannesburg  şehrinde belediye katı 

atıklarının karakterizasyonu ve modelini belirlemeyi amaçlamıştır. Plastiklerin ve organik atıkların 

hem günlük atıklarda (çarşı bölgesinde poşetlerle sıkıştırmasız toplanan atıklar) hem de konteynerda 

toplanan atıklarda (evlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde konteynerda sıkıştırmalı toplanan atıklar) 

en yüksek atık içeriğini oluşturduğunu ortaya konulmuştur. Sonuçlar ayrıca yaz ve kış 

mevsimlerinde sırasıyla günlük atıkların plastik içeriğinin % 28 ve % 26 olduğunu gösterirken, 

organik atık içeriğinin % 28 ve % 29 olduğunu göstermiştir [13]. Gómez tarafından yapılan 

çalışmada, Chihuahua için en sürdürülebilir atık yönetimi stratejisini belirlemek amacıyla farklı 

mevsimler için atık kompozisyonu incelenmiştir. Üç farklı dönemde (Nisan ve Ağustos 2006 ve 

Ocak 2007) üç farklı sosyo-ekonomik duruma sahip bölgelerin katı atık miktarları ve 

karakterizasyonları analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Chihuahua’da üç mevsimi de hesaba katarak 

kişi başına düşen atık miktarı yaklaşık 0,592 kg/kişi-1gün-1 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın 

sonucunda en düşük gelir grubunun en az miktarda atık ürettiği ve kış mevsiminde oluşan atık 

miktarının en az olduğu gösterilmiştir. Atık bileşiminin %45’inin organik atıklardan %17’sinin ise 

kağıt atıklardan oluştuğu tespit edilmiştir [14]. 

Bu çalışmalardan yola çıkarak Denizli ilinin kentsel katı atık karakterizasyonun ve katı atığın ısıl 

değerinin, mevsimsel ve sosyo-ekonomik gelir gruplarına göre tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde 
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edilen sonuçlar neticesinde, Denizli ili katı atık kompozisyonunun ve ısıl değerinin yakma 

prosesine uygunluğu tartışılmıştır.  

MATERYAL VE METOD 

Katı Atık Karakterizasyonunun Belirlenmesi 

Bu çalışmada, Denizli ilindeki 4 farklı sosyoekonomik gruba ait katı atıklar 4 mevsimde toplanmış 

ve karakterizasyon çalışması yapılmıştır. Katı atıklar; düşük gelir grubu, rota gelir grubu, yüksek 

gelir grubu ve çarşı grubu olmak üzere 4 farklı gelir grubundan ve bu gelir gruplarını temsil eden 

bölgelerden toplamıştır. Katı atık toplama işlemi sıkıştırmasız mini çöp araçları ile yapılarak 

karakterizasyon çalışmasının yapılacağı Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf 

Tesisi’ne getirilmiştir.  

Katı atıkların karakterizasyonu çalışmasında, atık miktarını homojen bir şekilde azaltmak amacı 

ile çeyrekleme metodu kullanılmıştır [15]. Her çalışma için alana getirilen çöp miktarı yaklaşık 

1000 kg’dır. Çeyrekleme metodu ile toplanan tüm atığı temsil edecek, homojen karışıma sahip 

daha küçük miktarlarda bir katı atık numunesi oluşturulmuştur. Toplanan tüm atıklar alana 

yayılarak homojen bir şekilde karışımı sağlanmış ve atıklar 4 eşit parçaya bölünerek birbirinden 

ayrılmıştır. Dört parçaya ayrılan atıklardan çapraz olan iki tanesi seçilip birleştirilerek diğer atıklar 

çalışma dışı bırakılmıştır. Bu işlem, katı atık numuneleri istenilen miktara gelene kadar devam 

ettirilmiştir. Bu çalışmada, karakterizasyon işlemi gerçekleştirilecek atık miktarı 100 kg olarak 

belirlenmiş ve çeyrekleme işlemi 100 kg katı atık numunesi kalana dek gerçekleştirilmiştir.  

 

        
Şekil 1. Karakterizasyon Çalışması 

 

Çeyrekleme metodu ile istenilen miktara getirilen katı atık numunesi belirlenen gruplara ayrılmıştır. 

Gruplara ayırma işlemi elle gerçekleştirilmiştir. Tüm atığın ayırma işlemi tamamlandıktan sonra her 

bir grup için tartım yapılmıştır. Elde edilen kilogram bazındaki ağırlıklar toplam ayrıştırma işlemi 

gerçekleştirilen atık numunesine oranlanarak, tüm gruplar için % atık miktarları hesaplanmıştır. 

Karakterizasyon işleminin örnekleri Şekil 1’de verilmiştir. 

Katı Atık Isıl Değerinin Belirlenmesi 

Karakterizasyon çalışmasından sonra laboratuvara getirilen numuneler 24 saat süreyle etüvde 

kurutulmuştur. Kurutma işleminden sonra homojenizasyonu sağlamak üzere öğütme işlemi 

yapılmıştır. Numunelerin kalorimetrik bomb cihazı ile ASTMD5865 standart metoduna göre ısıl 

değer ölçümleri Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na ait 

laboratuvarda tayin edilmiştir.  Isıl değer çöp ise aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır [16].  

Isıl değer (kcal/kg) = Isıl değer çöp (kcal/kg) x100 / (100- %nem)                   

Burada; %nem: Atığın 24 saat boyunca 60 °C bekletilmesi sonucu oluşan ağırlık azalmasını 

göstermektedir. 
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BULGULAR 

Katı Atık Karakterizasyon Çalışması 

Denizli iline ait 4 farklı sosyo-ekonomik grubu temsil edecek şekilde belirlenen bölgelerden, 4 

mevsimde kentsel katı atık toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Çeyrekleme yöntemi ile homojen 

bir şekilde atık miktarı azaltılmış ve madde grup analizi ile katı atıkların karakterizasyon çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan karakterizasyon çalışmasına ait veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1’de verilen karakterizasyon sonuçları incelendiğinde; düşük, orta ve yüksek gelir grubunda 

en yüksek yüzdeye sahip atık grubunun tüm mevsimler için %35’den yüksek oran ile mutfak 

atıkları olduğu görülmektedir. Buna karşılık çarşı grubunda mutfak atıkları diğer gelir gruplarına 

göre daha düşük bir orana sahiptir. Bunun nedeninin çarşı bölgesinde hazır yiyecek tüketilmesi 

olduğu düşünülmüştür. Bu düşünceyi destekler nitelikte çarşı bölgesindeki kağıt, karton ve plastik 

oranı diğer gelir gruplarına oranla daha yüksek çıkmıştır. Tüm mevsimlere baktığımızda yaz 

mevsimindeki mutfak atıkları değerleri diğer mevsimler ile karşılaştırıldığında daha yüksek 

yüzdeye sahiptir. Bunun nedeninin yaz mevsiminde sebze ve meyve bolluğu ve özellikle karpuz 

tüketimine bağlı olarak karpuz kabuğu atıkları olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 1. Kentsel katı atık karakterizasyon sonuçları 

Katı Atık Karakterizasyonu 

Çarşı 

Grubu 

%Bileşe

n (ıslak) 

Düşük 

Gelir 

Grubu 

%Bileşe

n (ıslak) 

Orta 

Gelir 

Grubu 

%Bileşe

n (ıslak) 

Yüksek 

Gelir 

Grubu 

%Bileşe

n (ıslak) 

Sonbahar Dönemi 

Mutfak atıkları 13,30 34,69 38,82 37,61 

Kağıt 20,72 15,75 8,99 21,85 

Karton 22,48 8,37 4,42 7,62 

Plastik 19,00 20,21 23,62 12,76 

Cam 3,80 2,63 7,37 10,29 

Metal 0,39 0,78 0,61 0,43 

Park ve bahçe atıkları 6,14 2,12 0,76 0,97 

Diğer yanabilenler 8,20 7,85 7,31 3,00 

Kül (toz, kum, taş,… dahil) 6,11 7,6 8,43 5,47 

TOPLAM 100 100 100 100 

Kış Dönemi 

Mutfak atıkları 24,72 43,63 40,82 46,77 

Kağıt 16,38 6,12 9,16 7,72 

Karton 7,66 3,32 6,86 8,26 

Plastik 17,72 15,42 20,66 17,17 

Cam 6,74 4,74 4,05 12,42 

Metal 0,52 0,28 0,50 0,62 

Park ve bahçe atıkları 2,12 1,20 2,56 0,76 

Diğer yanabilenler 8,88 18,08 7,93 3,94 

Kül (toz, kum, taş,… dahil) 15,26 7,21 7,46 2,35 

TOPLAM 100 100 100 100 
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Tablo 1. Kentsel katı atık karakterizasyon sonuçları (devamı) 

Katı Atık Karakterizasyonu 

Çarşı 

Grubu 

%Bileşe

n (ıslak) 

Düşük 

Gelir 

Grubu 

%Bileşe

n (ıslak) 

Orta 

Gelir 

Grubu 

%Bileşe

n (ıslak) 

Yüksek 

Gelir 

Grubu 

%Bileşe

n (ıslak) 

İlkbahar Dönemi 

Mutfak atıkları 33,23 47,94 55,57 36,14 

Kağıt 14,45 3,45 6,22 11,50 

Karton 6,24 4,89 3,59 5,16 

Plastik 24,10 20,27 19,44 18,97 

Cam 6,69 5,68 5,64 14,26 

Metal 0,29 0,70 0,67 0,73 

Park ve bahçe atıkları 1,69 1,12 2,18 2,91 

Diğer yanabilenler 6,37 10,91 4,88 5,00 

Kül (toz, kum, taş,… dahil) 6,93 5,03 1,26 5,34 

TOPLAM 100 100 100 100 

Yaz Dönemi 

Mutfak atıkları 27,12 56,98 54,43 46,58 

Kağıt 7,64 3,10 5,02 1,43 

Karton 6,61 1,31 2,72 4,10 

Plastik 29,90 12,16 14,87 19,34 

Cam 10,86 6,90 11,82 12,90 

Metal 0,20 0,77 0,42 0,30 

Park ve bahçe atıkları 0,25 0,18 0,88 0,26 

Diğer yanabilenler 13,90 18,47 7,92 7,45 

Kül (toz, kum, taş,… dahil) 3,52 0,13 1,92 7,64 

TOPLAM 100 100 100 100 

Tüm mevsimler için cam atıkları incelendiğinde en yüksek yüzdeye sahip olduğu gelir grubunun 

yüksek gelir grubu olduğu görülmüştür. Kış mevsiminde çarşı grubu, düşük gelir grubu ve orta 

gelir grubunda kül miktarı %7 ila %15 arasında değişmiştir. Bu kül değerlerinin ısınma amaçlı 

soba kullanımına bağlı olduğu düşünülmüştür. Özellikle soba kullanımının yaygın görülebileceği 

çarşı, düşük ve orta gelir grubunda kış mevsimine kıyasla ilkbahar mevsiminde daha düşük 

oranlarda yaklaşık %1 ile %6 arasında değişen kül miktarı gözlemlenmiştir. 

Yapılan çalışmada yıl genelinde tüm atıklara oranla en düşük yüzdeye sahip atık grubu metal 

atıkları (%0.20 - %0.78) olmuştur. Diğer yanabilen atıklar da atık kompozisyonunda önemli bir 

orana sahiptir ve bu atık grubunda özellikle tekstil atıklarının olması dikkat çekmektedir. 

Isıl Değer 

Dört farklı gelir grubuna ait su muhtevası, kül ve ısıl değer sonuçları sonbahar, kış, ilkbahar, yaz 

mevsimleri için Tablo 2’ de ve ısıl değer verileri Şekil 2’de verilmiştir. Kentsel katı atığın yakıt 

olarak değerlendirilebilmesi için farklı parametreler ve yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan en 

eskisi ve en bilineni Tanner diyagramıdır [17]. Tanner diyagramı yanabilenler (organik ve uçucu 

madde), kül ve su muhtevası eksenleriyle üç eksenli bir şemadır. Bu diyagrama göre, kentsel katı 

atığın su içeriği <%50, kül içeriği <%60 ve yanabilenler >%25 olduğu durumda ek bir yakıt 

ihtiyacı olmadan atık kendi kendine yanabilir.  
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Tabloya bakıldığında sonbahar ve yaz mevsiminde genel olarak su muhtevası değerlerinin yüksek 

olduğu görülmektedir. Bu durumun sonbahar mevsimi için  mevsimsel yağışlardan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için atıkların kapalı konteynerlerde toplanmasının 

uygun olacağı önerilmektedir. Yaz mevsiminde su muhtevasının yüksek olması ise mutfak 

atıklarında su içeriği yüksek meyve sebze çeşitlerinin (karpuz, kavun, domates vb.) artması 

şeklinde yorumlanabilir. Genel olarak bakıldığında atıkların kül ve organik madde içeriklerinin bu 

aralıkta olduğu ve diyagrama göre ek yakıt ilavesi olmadan yakılabileceği söylenebilir. 

 

Tablo 2. Kentsel katı atık analiz sonuçları 

Mevsim 
Gelir 

Grubu 

Su 

Muhtevası 

(%) 

Kül 

(%) 

Organik 

Madde 

(%) 

Isıl Değer 

(kcal/kg) 

Sonbahar 

Çarşı 42,03 24,48 75,52 2922 

Yüksek 50,62 33,45 66,55 2280,1 

Orta 54,11 75,63 24,37 1026,3 

Düşük 42,97 50,66 49,34 1952,1 

Kış 

Çarşı 44,79 38,67 61,33 2555,3 

Yüksek 49,67 25,66 74,34 2299 

Orta 44,57 14,49 85,51 2848,4 

Düşük 45,97 29,9 70,1 3202,7 

İlkbahar 

Çarşı 42,94 13,75 86,25 2986,1 

Yüksek 50,45 22,77 77,23 2220,8 

Orta 42,32 19,65 80,35 3031 

Düşük 40,75 15,7 84,3 3229,2 

Yaz 

Çarşı 54,48 16,26 83,74 2380 

Yüksek 65,85 25,48 74,52 1263,5 

Orta 56,02 25,2 74,8 1844,5 

Düşük 60,75 16,78 83,22 1575,3 

Psaltis ve Komilis, kentsel katı atığın termal arıtımından önce biyokurutma işleminin çevresel ve 

ekonomik etkilerini inceledikleri çalışmada Tanner diyagramının Komilis, 2014 tarafından 

geliştirilen versiyonunu kullanmışlardır [18],[19].  Çalışmada nem içeriğini %46,1, organik madde 

miktarını %43,8, kül miktarını % 10.1 ve alt ısıl değeri 11.3 Mj/kg olarak bulmuşlardır. Bu haliyle 

de ek yakıt gerektirmeden yakılabilen atıklar için bu veriler biyokurutma sonrasında sırasıyla 

%21,5, %66,3, %12,2 ve 18 Mj/kg olmuştur. Yakma işleminden önce biyokurutma işlemi su 

muhtevasını düşürerek ısıl değerin artmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmada da su muhtevası 

değerleri yüksek bulunduğundan dolayı yakma işleminden önce biyokurutma işlemi 

uygulamasının ilave yakıt maliyetini düşüreceği söylenebilir. 

Bakılması gereken bir diğer parametre ise atıkların ısıl değer içeriğidir. Şekil 2’de atıkların ısıl 

değerleri görülmektedir. Susuz ısıl değer kalorimetrik bomb cihazı ile belirlenmiştir. Isıl değer ise 

eşitlik 1’den hesaplanmıştır. Atıkların ilave yakıt olmadan yakılabilmesi için gerekli ısıl değerin 

1.910 - 2.866 kcal/kg olması gerektiği bilinmektedir [6],[7]. 

Sonbahar mevsimi için bakıldığında, çarşı grubunun 2922,0, yüksek gelir grubunun 2280,1, orta 

gelir grubunun 1026,3 ve düşük gelir grubunun ise 1952,1 kcal/kg ısıl değere sahip olduğu 

görülmektedir. Orta gelir grubunun ısıl değerinin istenilen aralıkta olmadığı görülmektedir ve bu 

duruma yüksek su muhtevasının neden olduğu düşünülmektedir. Kış mevsimi için bu değerler 

sırasıyla 2555,3, 2299,0, 2848,4 ve 3202,7 kcal/kg olarak bulunmuştur. En yüksek ısıl değerin 

düşük gelir sınıfında olduğu görülmektedir. Tabloda bu gruplar için kül değerlerinin yüksek 

olduğu görülmektedir. Yakma sonucu oluşan külün inorganik maddelerden kaynaklandığı 

bilinmektedir. Kış mevsimi karakterizasyonuna bakıldığında, inorganik madde kaynağı olarak 
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örneğin yüksek gelir grubu için cam miktarının fazla olması ve çarşı gelir grubu için de kül 

miktarının fazla olmasından dolayı bu gelir gruplarının nispeten düşük ısıl değerlere sahip olduğu 

yorumunda bulunulabilir. 

Isıl değer bakımından en iyi sonuçların ilkbahar döneminde olduğu şekilde görülmektedir. 

İlkbahar döneminde gelir gruplarının ısıl değerleri 2220,8 - 3229,2 kcal/kg arasında değişmektedir. 

Bu mevsimde üretilen atıkların yakıt olarak kullanılmasının yüksek enerji getirisi olabileceği 

söylenebilir. Yaz mevsiminde ise grupların ısıl değerleri en düşük olarak bulunmuştur. Bu düşük 

değerlerin sebebinin yüksek su muhtevasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Kumar ve Goel, yüksek gelir grubu, kampüs, düşük gelir grubu ve çarşı olmak üzerek 4 farklı grup 

üzerinde atık karakterizasyonu ve ısıl değer belirlenmesi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmada grupların su muhtevası sırasıyla % 5,74, 39,85, 43,72 ve 48,90 ve ısıl değerleri sırasıyla 

2295,22, 2575,66, 2403,46 ve 2290,3 cal/g olarak bulunmuştur. Yüksek gelir grubunda bu 

çalışmada olduğu gibi düşük ısıl değer görülmüştür [20]. 

 

 
Şekil 2. Gelir gruplarının mevsimlere göre üst ve alt ısıl değerleri 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Denizli ili için mevsimsel ve gelir gruplarına göre karakterizasyon ve ısıl değer belirleme 

çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda ısıl değer verilerinin kentsel katı atıklar için 

genellikle beklenen aralıklarda olduğu görülmüştür. Mevsimsel olarak bakıldığında en düşük ısıl 

değer verilerinin yaz mevsiminde olduğu görülmüştür. Bu durumun yaz mevsimi mutfak 

atıklarının su içeriğinden kaynaklandığı bilinmektedir. Sonbahar mevsimi su muhtevasının 

yağışlardan kaynaklı olarak nispeten yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun önüne geçmek 

için atıkların kapalı konteynerlerde toplanmasının uygun olacağı tavsiyesinde bulunulabilir. Hali 

hazırda uygulanan sistemde konteynerlar kapaklı olmasına rağmen karakterizasyon için atıkların 

toplanması sırasında çoğu konteynerın kapaklarının açık olduğu görülmüştür. Bazı bölgelerde 

yeraltı konteynerları bulunmaktadır. Bütün bölgelerde bu sisteme geçilirse yağış açısından 

problemlerin yaşanmayacağı düşünülmektedir. Atıkların arıtılmasında eğer bir yakma prosesi 

kullanılacaksa su muhtevası miktarlarının azaltılması için biyokurutma işlemi gibi düşük maliyetli 

bir ön kurutma işlemine gerek duyulabileceği öngörülmektedir. Ekonomik sınıflar açısından bir 

değerlendirme yapılacak olursa özellikle yüksek gelir grubunda cam miktarının fazla olması ısıl 

değer açısından düşük değerlere ulaşılmasına neden olmuştur. Yapılan karakterizasyon 

çalışmalarıyla da görülmüştür ki yeterli bir geri dönüşüm yapılmamaktadır. Denizli ilinde atık 

yönetimi uygulamasında atıklar kaynağında ayrı olarak toplanmaktadır. Ancak yüksek geri 

dönüşebilir materyal oranları, halkın bu konuda daha fazla bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini 

göstermektedir. 
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Teşekkür: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi PAU-BİPDEP/2019 KRM004-75 nolu proje ile 

desteklenmiştir.  
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ÖZET 

Mikroplastikler (MP), öncelikli kirleticiler kapsamında ele alınan çevresel kirleticilerdir. 

Günümüzde böyle bir kirleticinin, çok fazla tüketilen gıdalarda bulunması ihtimali endişe 

vericidir. Ürün üretim teknolojileri ve tüketim tercihleri çevrede oluşması muhtemel atık cinsini 

ve miktarını da belirleyici bir rol oynamaktadır. Marketlerdeki dökme ve sallama (poşet) çayların 

reyonuna bakıldığında sallama çayların neredeyse dökme çaylardan daha fazla yer kapladığı 

görülmektedir. Bu da insanımızın poşet çayları da büyük oranda tükettiğinin bir göstergesidir. Bu 

çalışmada, poşet çay dokusu FT-IR ile analiz edilmiştir. Ağırlıklı olarak selüloz yapısındaki 

örgüsüz dokular kullanılsa da bu malzemelerin içerisinde destek materyali olarak bazı plastik 

polimerlerin kullanıldığı anlaşılmıştır. 

GİRİŞ 

1907 yılında ilk sentetik plastiğin elde edilmesinden sonra yeni türevleri ortaya çıkmaya başlayan 

plastik polimerlerin yaygınlaşması İkinci Dünya Savaşıyla birlikte ivme kazanmıştır. Günümüzde 

sağladığı bir çok avantaj sayesinde her alanda yaygın şekilde kullanılan plastikler gün geçtikçe 

vazgeçilmez bir malzeme haline dönüşmüştür [1]. Çevremizdeki çok kullanımlık ve uzun ömürlü 

ürünlerin kullanımının ötesinde, plastiklerin özellikle tek kullanımlık ürünlerle hayatımıza kolayca 

girmesi ve aşırı kullanım pratikliği sağlaması sebebiyle bir bağımlılık yarattığı görülmektedir. 

Plastiklerin avantajlarının aksine, parçalanarak çevresel açıdan bazı riskler oluşturduklarının 

anlaşılması 2000’ li yıllara dayanmaktadır [2]. Başta karadaki ve denizdeki çöplerle kendisini 

hissettirmeye başlayan bu kirliliğin aslında yalnızca estetik bir kirliliğe sebep olmadığı, çevre ve 

canlılar için büyük bir risk oluşturabileceği zamanla ortaya çıkarılmıştır [3]. Plastikler dayanıklı 

malzemelerdir ve doğada kolay kolay yok olmazlar, parçalanabilmeleri için yüzyıllar gerekir. 

Plastiklerin doğada çevresel ve doğal olaylarla parçalara ayrılması neticesinde plastiklerin çok 

küçük boyuttaki parçacıkları olan mikroplastikler ve nanoplastikler oluşabilmektedir. 

Mikroplastikler, konuyla ilgili olarak yapılan ilk çalışmalarda genelde 5cm’ den küçük plastik 

parçaları olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda yapılan son çalışmalarda ise çevredeki plastik 

kirliliği boyutlarına göre sınıflandırılmış olup;  

(1) Nanoplastikler: 1nm-1000 nm  

(2) Mikroplastikler: 1m -1000 m 

(3) Mezoplastikler: 1mm-10 mm 

(4) Makroplastikler: >1 cm olarak tanımlanmaktadır [4] 

Oluşan bu parçacıkların da sucul ve karasal [5] ekosistem için oldukça ekotoksikolojik etkilerinin 

olabileceği, yapılan çalışmalar sonucunda bu plastiklerin parçacıklarının çeşitli canlılar ve hatta 

insanlar tarafından yutulabileceği ortaya konulmuştur [6, 7]. 

Karides, yengeç, midye, balık gibi su canlılarında, tuz, bal, bira, musluk suyu, şişelenmiş sularda 

yapılan incelemeler; bu tip insan tüketiminde de bulunan maddelerin içerisinde bol miktarda 

mikroplastik bulunabildiğini göstermiştir [8-16]. Henüz insan sağlığına ciddi bir etkisinin bulunup 

bulunmadığı tam olarak kanıtlananmamış olan mikroplastiklerin zararlarını anlamak amacıyla 

çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Zimmermann ve arkadaşlarının yaptığı yeni bir çalışmada [17], 



 

87 

 

günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve gıda teması bulunan bazı plastik ürünlerin in vitro toksisitesi 

ve kimyasal bileşimi araştırılarak kıyaslanmıştır. Çalışmada Polivinil klorür (PVC) ve poliüretan 

(PUR) ekstreleri en yüksek toksisiteyi oluştururken, polietilen tereftalat (PET) ve yüksek 

yoğunluklu polietilen (HDPE) hiç veya düşük toksisiteye neden olduğu gösterilmiştir. Polilaktik 

asitten (PLA) yapılan tüm "biyoplastiklerde" yüksek bazal toksisite tespit edilmiştir. Düşük 

yoğunluklu polietilen (LDPE), polistiren (PS) ve polipropilen (PP) toksisiteleri değişen oranda 

tespit edilmiştir. Çalışma, tüketici plastiklerinin in vitro toksik olan ancak büyük ölçüde 

tanımlanamayan bileşikler içerdiğini göstermektedir. Bilinmeyen bileşiklerin riski 

değerlendirilemediğinden, bu durum üreticiler, halk sağlığı otoriteleri ve araştırmacılar için problem 

oluşturmaktadır. 

Son on yılda tek kullanımlık plastik malzemelerin kullanımı aşırı halde artmaya başlamıştır. Bu tip 

malzemelerle ilgili bazı yasaklamaların, Avrupa Birliği’ndeki tüm üye ülkelerde ve diğer bazı 

ülkelerde yeni hazırlanan yönetmelik ve yasal düzenlemelerle birlikte bir kaç yıla kadar yürürlüğe 

girmesi söz konusudur [18]. Dünyada tek kullanımlık plastikler konusunda yavaş yavaş önemli 

adımlar atılsa da maalesef “poşet” çaylardakine benzer şekilde, içerisine doğrudan gıdaların 

konulduğu nonwoven (örgüsüz) dokular gibi tek kullanımlık malzemeler konusunda  herhangi bir 

uyarı veya kısıt bulunmamakta, hatta bu ürünlerin yeni nesil versiyonları (stick çay-kalem çay, 

porsiyonluk pirinç süzme keseleri gibi) da geliştirilmektedir. İstenilen anda demlik vb. gibi ekstra 

ekipman gerektirmeden kullanılabilen poşet çaylar pratikliği sebebiyle büyük ilgi görmektedir.  

Bu çalışmada günlük hayatta kullanılan poşet çaylardan bazı örnekler alınarak plastik içeriği 

açısından incelenmiştir. Buradaki amaç, tek kullanımlık ve mikroplastik saçma ihtimali bulunan bu 

tip ürünlerin gıda malzemesine bu kadar yakından girerek kullanılması hususunun tekrar gözden 

geçirilmesinin gerekliliğine, bilimsel kanıtlar ışığında dikkat çekebilmektir.  

MATERYAL ve METOT 

Bu çalışmada marketlerde yaygın olarak satılan poşet çaylardan örnek olarak alınan bazı numuneler 

mikroskoplu ATR-FT-IR Spektrofotometre (attenuated total reflection/Fourier Dönüşümlü Infrared 

Spektrofotometre) (Bruker, Lumos) kullanılarak incelenmiştir. Şekil 1’ de ATR-FT-IR spektraları  

verilmiştir. 

İncelenen numunelerde poşet çaylarda ağırlıklı olarak selüloz türevi malzemeler kullanılıyor olsa 

da bu malzemelerin üretimi sırasında destek materyali olarak bazı plastik polimerlerin de 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Kullanılmış poşet çayların kompostlanarak bertarafı mümkün olmakla beraber, diğer çöplerle 

beraber katı atık depolama tesislerinde depolanması da söz konusudur. İçerisinde plastik içeren bir 

atığın kompostlanması, kompostun toprak uygulamaları veya çöplerin düzenli depolanması 

neticesinde mikroplastiklerin toprağa, oradan da diğer ortamlara dağılması çevre için risk teşkil 

edebilir.  

Üreticiler, mevcut teknik ve bütçeler dahilinde bir çok ürünün farklı alternatiflerini piyasaya arz 

edebilmektedir. Bu sayede günlük hayatta müşteriler istedikleri ürünleri tercih etmede özgürce 

hareket edebilmektedir. Satılan ve tercih edilen ürünün türüne göre oluşacak atıklar da 

farklılaşabilmektedir. Örneğin çay tüketiminde dökme çay veya poşet çay tercihlerinde olduğu 

gibi oluşacak atıklar farklı olabilecektir. Atık oluşturma ve kirlilik açısından bakıldığında dökme 

çayda doğrudan demleme ve atık olarak yalnızca çay kalıntısı oluşacakken poşet çaylarda buna 

ilaveten poşetin atığı da bulunacaktır. Buradaki farkın aslında yalnızca poşet problemi olmadığına 

dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü doğrudan demlenerek içilen poşet çaylardaki çay konulan 

poşetin imal edildiği dokudan kopan lif parçacıklarının içilen çayla birlikte yutulması ihtimali de 

söz konusudur. Yutularak vücuda giren plastik parçacıkların özellikle hassas bireylerde ne tür bir 

sağlık problemine sebep olduğu konusu hala belirsiz olmakla birlikte, bilimadamları bu tip mikro 

ve nanoplastik parçacıklarının parçacık toksisitesine [19]. (enflamatuvar, organ hasarı), kimyasal 
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madde toksisitesine (ftalatlar, Bisfenol A, alev geciktiriciler Per- ve Poli-floroalkil Maddeler 

(PFAS))- hormon bozucu, üreme ve nörogelişimsel etkiler, kanser veya patojen toksisitesine (viral, 

bakteriyal hastalıklar) sebep olabileceğini bildirmektedir. Bu sebeple insanların sürekli 

tüketiminde olan gıdalarda kullanılan malzemelerin de gizli bir mikroplastik taşıyıp taşımadığı 

konusunun detaylıca araştırılması gerekli görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. Numunelere ait ATR-FT-IR spektraları   

    

Çevre kirliliği-gıda-sağlık konularında, ürün üretim proses ve teknolojilerinin, tüketici 

alışkanlıklarının, ilgili konudaki farkındalığın ve yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin ne kadar 

bağlantılı ve etkili olabileceği, elde edilen sonuçlardan anlaşılmaktadır [20, 21]. Atık önlemede bu 

konuların tüm paydaşlar tarafından dikkatle ele alınması faydalı olacaktır. 
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ÖZET 

Evlerimize ve hayatlarımıza ortak ettiğimiz, evcil hayvanların birlikte yaşadığımız süre içerisinde 

beslenme, barınma ve sağlık konuları dışında da sorumluluklarını taşımaktayız. Bireysel olarak 

bakıldığında, evcil hayvan besleyenler için temel sorun tuvalet terbiyesi ve temizliğidir. Bu hem 

birlikte yaşadığımız bu sevimli canlılar hem de sahipleri olan insanlar için önemli bir sağlık 

konusudur. Ancak bu konu sadece bireysel değil, geniş ölçekte bakıldığında ciddi boyutlarda 

çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle tuvalet temizliği hem evcil hayvan hem 

de insan sağlığı için son derece önemlidir. Evcil hayvan atıklarından insana hastalık bulaşma riski 

çok yüksektir. Bu nedenle, evcil hayvan atıklarının el değmeden temizlenmesi, temizlik sonrası bu 

atıkların çevreyi kirletmemesi için de uygun şekilde bertaraf edilmeleri gerekir. ABD Çevre Ajansı 

(EPA) evde beslenen hayvanlarının atıkları konusunda ciddi yaptırımlar uygulamaktadır. Seattle ve 

Washington kentlerinde yapılan bir araştırmaya göre, sularda rastlanılan patojen 

mikroorganizmaların %20’si evcil hayvan dışkılarından kaynaklanmaktadır. Evcil hayvan 

atıklarından kaynaklanan Cryptosporidium, Giardia lamblia, Salmonella, Toksoplazma Gondii gibi 

mikroorganizmalar (bakteriler ve parazitler) çeşitli hastalıklara neden olabilir. EPA bu konuda ciddi 

yasal düzenlemeler geliştirmiştir. Evcil hayvan atıklarının alıcı ortama (nehir, göl, toprak) 

verilmemesi gerekir, çünkü buradan içme/kullanma suyu kaynaklarına, gıdalara geçmektedir. Bu 

çerçevede evcil hayvan atıklarının çevre bilimi ve ilgili mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ihtiyacı 

da ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, bu atıkların toplanma aşamasında nasıl hareket edilmesi 

gerektiği ve toplanmasına yönelik çözüm önerisi ile bertaraf konusuna yer verilmiştir. Temel atık 

yönetim ilkelerinden yola çıkılarak bu süreçte bu atıkların genel olarak nasıl ele alınması gerektiğine 

yönelik alternatif çözüm önerileri sunulmuştur. 

GİRİŞ 

Evcil hayvanlar hayatımızın vazgeçilmez dostlarından biridir. Özellikle kediler sevgi dolu, oyuncu 

ve sevimli dostlarımızdır. Aynı zamanda ürkek, korkak ve bir o kadar da meraklı canlılardır. 

Günümüz kent yaşamında sokaklarda hayatta kalma mücadelesi veren ekosistem bileşenleridir. 

Kedi doğası gereği meraklı, özgür ruhlu, yeri geldiğinde bireysel, gerekirse grup halinde yaşayan 

bir evcil hayvan türüdür. Anavatanının Anadolu olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıkan 

kedilerin evcilleşme süreci ise tarım toplumu olma süreci ile başlar [1]. Dünyaya Anadolu’dan 

yayıldığı bilinen kedilerin tarımsal toplumlarda evcilleşerek zararlılarla mücadelede kullanıldığı, 

zamanla bozulan kent ekosistemi ve insanların günümüz koşullarındaki yaşam standartları 

nedeniyle ya sokaklarda yaşamaya mecbur kaldığı ya barınaklara bırakıldığı ya da duyarlı ve 

hayvan sever insanlar tarafından eski günlerdeki gibi hane içerisine alındığı gözlenmektedir. 

Türkiye'de tam rakamları belli olmasa da özellikle büyükşehirlerde 14 milyon hanede evcil hayvan 

beslendiği tahmin edilmektedir [2]. Evcil hayvan sahipleri evcil hayvanlarını evlat veya ailenin bir 

ferdi gibi görmektedirler. Bu durumda da onların her tür bakım ve ihtiyaçlarını da üstlendikleri 

bilinen bir durumdur. Ancak evcil hayvan besleyenler için en önemli sorun tuvalet temizliği 
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sorundur. Bazı evcil hayvanlar insanların kullandıkları tuvalete alışabilmektedir. Fakat bu zor, 

hayvan doğasına aykırı, hayvan kendi isteği ile alışkanlık edinmez ise onun için eziyetli, hayvanın 

ve sahibinin psikolojisini kötü etkileyen bir süreçtir. Psikolojisi bozulmuş sahip ve evcil hayvan 

birbirine zarar verebilir. 

EVCIL HAYVAN ATIKLARININ ÖZELLIKLERI VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKILERI 

Evcil hayvanların (kedi ve küçük ırk köpekler gibi) evde bakımı organik atıkları açısından oldukça 

zor ve sorunludur. Kedi tuvaleti olarak kullanılan kaplardan ve atıklardan insanlara hastalık 

bulaşır. Bu nedenle, evcil hayvan tuvaletlerini el değmeden temizlenmesi gerekir. Temizlik sonrası 

bu atıkların çevreyi kirletmemesi için de uygun şekilde bertaraf edilmeleri gerekmektedir. 

Problemi daha açık olarak ifade etmek gerekirse (Tablo 1): 

Tablo 1: Evcil Hayvan Bakımının Ortaya Çıkardığı Sorunlar [3] 

En önemli problem Sonuç 

Tuvalet temizliği Hastalık riski, kum taşıma problemi, katı 

atıklar vb. 

Dışkıda bulunan parazitler Türkiye’de 50 si görülen 250 çeşit 

hastalık… 

 

Bu hastalıklardan en yaygın olarak bilineni ise Toxoplasma Gondii parazitinin neden olduğu 

hastalıklar ile Kist Hidatik olarak bilinen ve yanlış bilgilenme nedeniyle kedi-köpek tüyünden 

olduğu sanılan diğer kist türleridir. 

 

Şekil 1: Toxoplasma Gondii Parazitinin Yaşam Döngüsü [4] 
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Şekil 2: Kist Hidatik Yaşam Döngüsü [5] 

Evcil hayvan sahiplerinin gerekli önlemleri almazlar ise sağlık konusunda sorun yaşayacakları 

bilinen bir gerçektir. Yakın zamanda bu parazitleri gündeme taşıyan ve enfekte olmuş kişilerde 

görme kaybına neden olan vakalar da duyulmuştur [6]. Hepimizin evi sayılan ekosisteme olan 

etkileri ise çok daha çarpıcı boyuttadır.  

ABD çevre ajansı EPA (Environmental Protection Agency) evde beslenen hayvanların atıkları 

konusunda ciddi yaptırımlar uygulamaktadır. Seattle ve Washington kentlerinde yapılan bir 

araştırmaya göre, sularda rastlanılan patojen mikroorganizmaların %20’si evcil hayvan 

dışkılarından kaynaklanmaktadır. ABD’de 53 milyon köpek bir yılda 2.857.631 ton atık 

oluşturur. 100 köpek bir plajı iki gün kapatmaya yetecek kadar kirlilik meydana getirir [7]. 

Tablo 2: Evcil Hayvan Atıklarının Neden Olduğu Çevresel Problemler 

En önemli problem Sonuç 

Katı ve sıvı atıklar Su ve toprak kirliliği 

Kum madenciliği Doğal kaynak tüketimi 

 

Evcil hayvan atıklarından kaynaklanan etkenler (mikroplar) oral yolla (ağızdan) alındığında 

insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Cryptosporidium, giardia lamblia, salmonella gibi 

mikroorganizmalar (bakteriler ve parazitler) çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bağışıklık 

sistemleri zayıflamış kişilerde ölümcül sonuçlar olabilir. Kedi dışkısı toksoplazmozis denen, 

insanlara-diğer hayvanlara bulaşan bir parazit içerir. Toksoplazma ookistlerinin yaşayabildiği tek 

canlı (yeryüzünde yaşadığı tek yer) kedi ve sindirim sistemidir. Toksoplazmosis gebe ve 

bağışıklığı zayıf kişiler için ciddi tehdittir. Gebelerde ölü doğuma, düşüklere neden olabilir. 

İnsanların sandığının aksine kedinin tüyü değil, eğer enfekte olmuş bir kedi ise yalanarak 

temizlendiği için oral-fekal yolla tüyüne bulaşan bu parazitler kist yapar.  

EPA evcil hayvan atıkları konusunda ciddi yasal düzenlemeler geliştirmiştir. Evcil hayvan 

atıklarının alıcı ortama (nehir, göl, toprak) verilmemesi gerekir, çünkü buradan içme/kullanma 

suyu kaynaklarına, gıdalara geçmektedir. Hawaii Manoa üniversitesi bu atıkların yönetiminde 

birey ve pet sağlığının korunması, sağlık ve çevre risklerinin önlenmesi için “risk değerlendirme” 

ve “acil müdahale planı” oluşturmayı, önlem almayı önerir. EPA bu konuda hemen hemen ABD 

de her eyalette yerel yönetimleri de harekete geçirmektedir [7]. 
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Şekil 3: EPA Bilinçlendirme Çalışmaları Örnekleri [7]. 

 

 

 

Şekil 4: Hawaii Manoa Üniversitesi Örnek Pet Atıkları Risk Değerlendirmesi [7]. 

 

EVCİL HAYVAN ATIKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Evcil hayvan besleyen kişiler genel olarak hayvanlarının tuvalet ihtiyacını gidermek için 

köpeklerde sokakları kullanılırken (sokaklarımız bu nedenle kirli ve sağlık riskleri ile doludur) 

kediler için açık veya kapalı kum kapları kullanmaktadır. Bu kaplar içerisine konulan çeşitli tür ve 

nitelikte kum evcil hayvan atıkları ile kirlenir ve elle, dikkatsizce (çoğunlukla da bilinçsizce) 

kaptan toplanarak katı atıklarla birlikte çöp konteynırlarına atılır. Kedi kirlenen kumu kullanmayıp 

evin içini kullanmaya başladığında risk katlanarak çoğalır. Sokak hayvanlarının ve insanların 

temasına açık olan bu atıklardan çevre kirliliği ve sağlık riskleri meydana gelir.  

EPA’ya göre en etkili yol, hayvan dışkılarını el değmeden ve çevre ile temas etmeden kanalizasyon 

sistemlerine vererek kent arıtma tesislerinde arıtılmalarının sağlanmasıdır [7]. 

Kum kaplarında kullanılan kum (genellikle bentonit veya ağaç kabuğu vb. malzeme) sıvı atık ile 

temasta topaklanarak sıvı atıkların da katı atık gibi bertaraf edilmesini ve atıkların bir haznede 

bulunan poşet içerisinde biriktirilerek birkaç günlük periyotlarda manuel olarak katı atık 

konteynırlarına atılması, temiz malzemeyi kirleterek atık miktarına artırma esasına dayalı olarak 

kullanılır. Bazı ürünlerde ise sıvı atıklar için filtreler kullanılmaktadır ve bu filtreler de patojen 

içeren tehlikeli atıklar olarak katı atık konteynırlarına atılmak suretiyle bertaraf edilir. Evsel 
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atıklarla bertaraf edilen bu atıklarla sokaklarda yaşayan diğer evcil hayvanların temas ederek 

patojenleri yayması, yine temas yoluyla insanlara ulaşması olasılığı yükselmektedir.  

MEVCUT VERİLER VE YASAL DURUM: 

2003 yılından bu yana gelişmekte olan ülkelerde evcil köpek sayısı %51 artarak 243 milyona 

çıkarken, aynı dönem içinde gelişmiş ülkelerde bu sayı %5 artarak 137 milyon olduğu, 54 

uluslararası lokasyondan toplanan verilere göre, aynı yıllar zarfında gelişmekte olan ülkelerde kedi 

sayısının %49 sıçrama göstererek 126 milyona çıktığı, zengin bölgelerde kedi sahipliğinin sadece 

%5 artarak 15 milyon olduğu pet pazarı araştırmaları sırasında ulaşılmış sayılar olarak 

geçmektedir. 2012 yılından bu yana, Japonya hariç Asya Pasifik’te evcil hayvanlara yapılan 

harcama %68 artarak 6,5 milyar dolara ulaşmıştır. Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika'da 

harcamalardaki artış %20-30'lar düzeyindedir. Kuzey Amerika'da harcamalar sadece %12 

artarken, Batı Avrupa'da artış %8 ve Japonya'da %1 civarındadır ve ABD bu konuda en büyük 

pazara sahiptir. Romanya'da her 100 evden 47'sinde kedi vardır. Çin'de toplam hane halkının 

%5.6'sı köpek sahibiyken, ülkede kedi sahibi olan hane halkı oranının %1.5 olduğu, evcil hayvan 

sahibi olmanın orta sınıf arasında bir statü göstergesi olarak görülmeye başlandığı Hindistan'da da 

köpek besleyenlerin sayısı 2003 yılından bu yana %120 arttığı, kedi sahiplerinin sayısındaki artış 

%67'ye ulaştığı, Tayvan, Vietnam ve Tayland'da hem kedi hem de köpek sahiplerinin sayısı 

çoğalırken, Güney Kore'de kedi sahiplerinin sayısında %617 artış meydana geldiği ifade 

edilmiştir. Temiz olmadığı gerekçesiyle Müslüman ülkelerde bir tabu olarak görülen evcil 

hayvanlara bakış açısının değiştiği, Müslüman nüfusun en yoğun olduğu ülkelerden Endonezya'da 

2003'ten beri evcil köpek sayısında %150 artış gözlenmesinden yola çıkılarak ifade edilmektedir 

[8]. 

Bu kadar hayvan sever olan dünyada 15 Ekim 1978 tarihinde Paris / Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Merkezi’nde Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 

imzalanmıştır.  

Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de hayvan sahiplerinin %62’si köpek, %37’si ise kedi 

beslemektedir. Araştırma Türkiye’nin 81 ilini ve 18 milyon civarı hanesini temsilen 34 ilde 6220 

hanede yapılmıştır. Evcil hayvan sahipliği, evcil hayvanları besleme şekilleri ve alışkanlıkları, 

sahipsiz hayvanları besleme alışkanlıklarının sorgulandığı araştırmada Türkiye’de evcil hayvan 

sahibi olsun ya da olmasın %4,8 gibi bir kesimin sokak hayvanları konusunda bilinçli olduğu ve 

bunların sahipsiz hayvanları düzenli besledikleri, Türkiye’de evcil hayvan sahipliğinin %6 

civarında bir orana sahip olduğu ifade edilmiştir [9]. 

Tablo 3: Türkiye’de Evcil Hayvan Sahiplik Oranları [9]. 

Sadece bir hayvan 

sahibi olanlar 

Hayvan Sahiplik Oranı 

41% Köpek 62% 

19% Kedi 37% 

6% Kuş 17% 

6% Balık 12%  
Diğer 3% 

 

Aynı araştırma sonuçlarına göre %3’lük bir oran ise evlerinde diğer evcil hayvanlara sahiptir. 

Türkiye’de evlerinde sadece bir hayvan sahibi olanlar %73,5, bunların da dağılımına bakıldığında 

%41 köpek, %19 kedi, %6 kuş ve balık olduğu görülmüştür. Tüm bu oranlara bakıldığı zaman 

Türkiye’de hayvan sahiplerinin %26,5’inin birden çok cinste hayvan besledikleri de 

görülmektedir. Araştırmada çıkan ilginç bir bilgi de evlerde evcil hayvan bakımının 
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sorumluluğunun anneler üzerinde olmasıdır. Türkiye’de kedi/köpek sahipliği oranı %5 iken 

Amerika’da bu oran %95’lerde, Avrupa’da ise %60’lardadır [9]. 

Ülkemizde 2004/ 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile evcil 

hayvan bakımı konusunda hayvan ve sahibine yönelik çeşitli hükümler yer almaktadır. Kanunun 

4. ve 5. Maddesi hayvanların korunmasına ve doğalarına uygun şekilde yaşamalarına ilişkin temel 

ilkeleri tanımlar [10]. 

b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz 

hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. (BARINAK ve SOKAK 

HAYVANLARI SAĞLIĞI)  

g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların 

hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır. (EVCİL HAYVAN VE İNSAN 

SAĞLIĞININ KORUNMASI)  

Madde 5- Bir hayvanı, sahiplenen veya ona bakan kişi, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve 

çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Hayvan sahipleri, sahip 

oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve 

rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir 

alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.  

Ne yazık ki bu konuda çok küçük bir hayvan sever grup ve sivil toplum kuruluşu dışında yeterli 

bilgi sahibi olunmadığı basından, sosyal yaşamdan ve sosyal medyadan gözlenebilmektedir. 

SONUÇ/ TARTIŞMA: 

Bu bildiri, mesleki ve günlük yaşam deneyimleri ve gözlemleri sonucu ortaya çıkmış, literatür ve 

piyasa araştırmaları sonrasında evcil hayvan atıklarının yönetiminde ilk basamak olan atığı 

kaynağında toplama ve uygun şekilde bertarafa gönderme konusunun önem vurgulanmaya 

çalışılmıştır. Çevre ve Makine Mühendisi olarak yazarlar konu ile ilgili yürüttükleri çalışmalar 

kapsamında, Kimyager, Veteriner gibi uzmanlarla birlikte çalışmalar yürütmüşlerdir.  

Gerek evcil hayvan gerek sahibi ve gerekse de çevre açısından oldukça riskli atıklar olan evcil 

hayvan atıkları henüz ülkemizde ciddi anlamda ele alınmış değildir. Hali hazırda kentsel ve 

endüstriyel anlamda atık yönetiminin tam anlamıyla gerçekleştirilemediği ülkemizde özel atık 

statüsünde değerlendirilmesi gereken bu atıkların kaynağından ayrı toplanması, ayrı toplanamıyor 

ise en azından kentsel altyapı sistemlerine verilecek şekilde toplanması ciddi çevresel faydalar 

sağlayacaktır. Bu atıkların daha ileri yöntemlerle yönetimi ve bertarafı için ilerleyen dönemlere 

bir kapı aralamak amacı ile bu bildiri hazırlanmıştır. Bu konuda yapılabilecek bazı çalışmalar ise 

aşağıda listelenmiştir:  

- Modern çevre yönetim ilkeleri ve standartları doğrultusunda nitelikli ve olabildiğince doğru 

veri sağlayan bir mevcut durum çalışması yapılması gerekmektedir. Örneğin arama motorlarından 

evcil hayvan sayısı ile ilgili arama yapıldığında elde edilen sonuçların neredeyse tamamı küçük ve 

büyük baş hayvan ve kanatlı yetiştiriciliği üzerinedir. Ekonomik getirilerinin olmaması, etinden 

sütünden faydalanılmıyor olması kedi, köpek vb. evcil hayvanların bu ekosistem içerisinde olumlu 

olumsuz etkilerinin olmadığı anlamına gelmemektedir. Kaldı ki yukarıda da belirtildiği üzere pet 

sektörü son on yıl içerisinde ciddi anlamda ekonomik büyüme gösteren bir sektördür. 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın evcil hayvan atıkları konusunda ilgili diğer bakanlık ve 

kurumlarla ortak yasal düzenlemeler yapması, mevcut mevzuatın işler hale getirilmesi 

gerekmektedir. Severken hane ferdi olarak gördüğümüz evcil hayvanların sadece doyurulması ve 

sağlık sorunları veya kendi sağlığımızın korunması değil, onların sağlığının ve çevre sağlığının da 

korunması gerekmektedir. Bu sorumluluk evcil hayvan sahibinindir. Sokakta tuvalet ihtiyacını 

gideren bir hayvanın atıkları ne yazık ki iklim olayları ile evcil hayvan bakmayan insanların ve diğer 

canlıların da hayatını riske atmaktadır. Dolayısıyla sadece sevmek değil, sorumluluk bilinci ile 

hareket etmek gerekmektedir. 
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- Bilim insanlarımızın bu atıkların ekosistem ve bileşenlerinden olan çevre, insan ve evcil 

hayvan sağlığının korunması açısından arıtılabilirlik ve bertarafları konusunda bilimsel çalışmalar 

yürütmesi de önemli bir adımdır. Katı atıklarla birlikte deponi sahasına atılan bu atıklar patojen 

içeren diğer atıklar gibi sterilize edilmelidir.  

- Bu noktada yerel yönetimlerin bu atıklar için ayrı konteynırlar kullanması da gerekecektir. Bu 

atıklarla kontamine olmuş evsel organik atıklar veya geri kazanılabilir-dönüştürülebilir atıklar geri 

kazanım ve geri dönüşüm uygulamalarında kullanılmamalıdır.  

- Belediyelerin ayrı konumlandıracağı konteynırlar içerisine halkın başka atıklar atmaması 

için toplumun bu bildiride hedeflendiği gibi tüm bu süreç ve çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi 

ve evcil hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi de gerekmektedir. 

Özetle tüm çevre ve atık yönetim çalışmalarında olduğu gibi bu atıklar konusunda da tüm 

paydaşlara önemli görevler düşmektedir.  
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ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ 

SULARININ İLERİ ARITMA İLE TEKRAR KULLANILMASI: ÖRNEK ÇALIŞMA 

Baran Demirli1, Serkan Duran1, Ahmet Karagunduz2, Bülent Keskinler2 

1 Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi 

2 Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

 

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi ‘Kuruluş Protokolünün 10.05.2004 tarihinde onaylanmasıyla 

221 sicil numarasını alarak Bakanlık Sicil Defteri' ne işlenmiş ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 

olarak tüzel kişilik özelliğini kazanmıştır. 

Hyundai Assan ve Posco Assan TST gibi ülkemizin öncü tesislerine sahip AKOSB içerisinde 9 

firma faaliyet göstermektedir. 2OO Hektarlık alana sahip AKOSB, 331 OSB içerisinde, ilk Atıksu 

Geri Kazanım Tesisi yatırımını gerçekleştirmiş ve ülkemize modern bir tesis kazandırmıştır. 

AKOSB Atıksu Arıtma Tesisine  gelen endüstriyel atıksular, AKOSB’un tabi olduğu Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği Kanala Deşarj limitlerini sağlamak amacıyla ön artıma işlemi yapıldıktan 

sonra, evsel atıksular ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan altyapı şebekesine verilmekte ve 

AAT’ye ulaşmaktadır.  AAT’ye ulaşan suyun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine 

göre, “S.K.K.Y. Tablo 19: Karışık Endüstriyel Atıksuların Alıcı Ortama Deşarj Standartları 

(Küçük Ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri Ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer 

Sanayiler)” yer alan sınırlar çerçevesinde arıtılması gerekmektedir.   

4.000 m3/gün kapasiteli AAT, ön arıtma (kaba ve ince ızgara, yağ/kum tutucu ve dengeleme), 

kimyasal arıtma ve biyolojik arıtmayı takiben kum filtrasyonu ve dezenfeksiyon proseslerini 

içermektedir. Kimyasal arıtma, atıksuyun kirlilik değerine göre çalıştırılmaktadır. Atık suyun 

kirlilik değerlerinin yüksek gelmesi durumunda, kimyasal arıtma ve sonrasında biyolojik arıtma 

yapılmakta, kirlilik parametrelerinin düşük olması durumunda ise sadece biyolojik arıtma 

yapılarak, ilgili yönetmelik değerleri sağlanmaktadır. Tesiste oluşan çamurların susuzlaştırılması 

amacı ile dekantör kullanılmaktadır. 

İleri arıtma ile su geri kazanımı projesi 2015 yılında öncelikle laboratuvar, sonrasında ise pilot 

tesis çalışmaları ile test edilerek dizayn parametreleri geliştirilmiştir. 2017 yılında 4000 m3/gün 

kapasiteli ileri arıtma tesisi yapımına başlanmış ve 2018 yılı başında ise bu tesis devreye alınmıştır. 

İleri arıtma tesisi ultrafiltrasyon ve ters ozmoz ünitelerinden oluşmaktadır.   
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ÖN ARITMALAR YERİNE KURULAN ORTAK KİMYASAL ARITMA TESİSİNE BİR 

ÖRNEK:  

“NOSAB ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ” 

Nagihan ÇEVİK 
1NOSAB Bölge Müdürlüğü, 16145 BURSA 

 

Atıksular fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım yöntemleri ile arıtılabilmektedir. Atıksu Arıtma 

Tesislerinin efektif, verimli, amacına uygun olarak işletilebilmesi için; arıtma tesisinde arıtılacak 

atıksuyun kimyasal, fiziksel özellikleri net olarak belirlenmeli, sonrasında arıtım yöntemi 

oluşturulmalıdır. Projelendirilme aşamasında belirlenen arıtma tesisi atıksu giriş kriterlerine 

uymak için OSB’ler içerisinde faaliyet gösteren firmaların bir ön arıtma ünitesi kurma ihtiyacı 

doğabilmektedir. Dinamik yapıya sahip olan firmaların üretimlerindeki teknolojilerinin, kullanılan 

kimyasalların değişmesi; OSB içinde bulunan firmaların çeşitli sebeplerden dolayı taşınarak yerine 

başka proseslerde firmaların gelmesi, arıtma tesisi envanter çalışmalarında belirlenen atıksu giriş 

parametrelerinin değişmesine neden olmaktadır. Özellikle biyolojik arıtma ünitesi bulunan 

OSB’lerin arıtma tesislerinin işletiminde problem yaşanılmaması için ön arıtma tesislerinin 

kurulması ve etkili çalıştırılması çok önemlidir. Ancak günümüz sorunlarından birisi, verimli 

işletilemeyen çok sayıda ön arıtma tesisinin var olması, bunun sonucu olarak da verimli 

işletilemeyen biyolojik arıtma tesislerinin bulunmasıdır. Bu kapsamda, Nilüfer Organize Sanayi 

Bölgesi’nde oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular ayrı hatlarla ayrı Arıtma Tesislerine 

ulaşmaktadır. Evsel ve endüstriyel atıksuların karışık olarak Kimyasal ve Biyolojik arıtma üniteleri 

içeren arıtma tesisine gelmesi; öncelikle Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde seyreltmenin 

yapılması yasak iken, endüstriyel atıksuların evsel atıksularla seyreltilmiş olması anlamına 

gelmektedir. Çevreci bir yaklaşımla NOSAB Yönetimi; atıksuların arıtımında en ideal yaklaşım 

olarak evsel atıksularla, endüstriyel atıksuları karıştırmadan, ön arıtma sorumluluğunu da 

sanayicilerin üzerinden alarak, NOSAB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisini kurarak 2007 yılından 

bu yana işletmeye başlamıştır. Bölgemizde oluşan endüstriyel atıksu parametrelerimizin biyolojik 

arıtma giriş parametrelerine indirebilmek için endüstriyel atıksu oluşturan firmalarımızın her 

birinin ön arıtma tesisi yapması gerekmekte iken; OSB bilinci ile firmaların tek tek ön arıtma tesisi 

kurmaları yerine ortak, tam arıtma yapacak “NOSAB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi” 

kurulmuştur. Böylece; endüstriyel atıksuyu olan firmaların ön arıtma için değerli olan sanayi 

parselinden alan ayırmak, arıtmanın çalışması için personel bulundurmak, ön arıtma sonucunda 

oluşacak çamurun bertarafıyla uğraşmak zorunda kalmamışlardır. NOSAB Endüstriyel Atıksu 

Arıtma Tesisimizle; Sanayicilerimiz üretimleriyle ilgilenirken, NOSAB Yönetimi Sanayicimize 

hizmet kapsamında endüstriyel atıksularının kimyasal arıtımını gerçekleştirmektedir. 
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MEYVE İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDAN KESİKLİ SİSTEM İLE 

POLİHİDROKSİALKANOAT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI 

Ezgi Bezirhan-Arıkan1,*, H. Duygu Bilgen2, Selin Karaca-Sadıkoğlu3, Nevin Yağcı4 
1,* Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 33143, Yenişehir/MERSİN  ezgibezirhan@gmail.com  
2 Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 33143, Yenişehir/MERSİN  hduygubilgen@gmail.com  
3 İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34469, Sarıyer /İSTANBUL slnkaraca@gmail.com 
4 İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34469, Sarıyer /İSTANBUL yagcin@itu.edutr 

ÖZET 

Son zamanlarda, plastiklerin aşırı tüketimi, atık deponi alanlarının azalmasına, çevresel 

problemlerin ve buna bağlı yasal gerekliliklerin artmasına neden olmuştur. Bu problemler 

nedeni ile plastiklerin yerine çevreye daha duyarlı olarak nitelendirilen biyoplastikler alternatif 

olarak görülmeye başlanmıştır. Polihidroksialkonat (PHA)’lar da biyoplastiğin hammaddesi 

olan bir biyopolimer türüdür. Ancak geleneksel plastikler ile rekabet edebilen PHA’ların üretim 

maliyetinin geleneksel plastiklere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Son yıllarda yapılan 

çalışmalar, PHA üretim maliyetinin azaltılması amacı ile atıklardan ya da atıksulardan üretime 

odaklanmıştır. Bu çalışmada, meyve işleme endüstrisi atıksuyundan, anaerobik fermantasyon 

içermeyen 2 aşamalı proses ile PHA’nın kesikli deneylerle üretimi araştırılmıştır. Bu amaçla, 

öncelikle aktif çamur ardışık kesikli bir reaktörde yaklaşık 30 gün süre ile aerobik dinamik 

besleme (bolluk ve kıtlık) koşullarında aklime edilmiştir. PHA üretimi aşamasında ise, aklime 

olmuş aktif çamur ve atıksudan 2 ve 4 olmak üzere iki farklı mikroorganizma/besin oranında 

(M/B) kesikli sistem ile PHA üretimi araştırılmıştır. Beş saatlik alıkonma süresinde 

reaktörlerden alınan numunelere PHA ve KOİ analizleri uygulanmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda, M/B oranı 2 olan kesikli reaktörde, biyokütlenin %24,37 oranında PHA (g PHA/ g 

kuru biyokütle) içerdiği ve işletme süresi sonunda KOİ giderim veriminin %60,56 olduğu 

belirlenmiştir. M/B oranı 4 olan kesikli reaktördeki biyokütlenin ise %21,32 oranında PHA (g 

PHA/ g kuru biyokütle) içerdiği ve işletme süresi sonundaki KOİ giderim veriminin %81,67 

olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, meyve işleme endüstrisi atıksuyunda M/B oranı arttıkça 

PHA içeriğinin azaldığı ancak KOİ giderim veriminin arttığı belirlenmiştir. 

GİRİŞ 

Son zamanlarda, plastiklerin aşırı tüketimi nedeniyle çevresel endişeler artmış durumdadır. Bu 

çevresel problemler plastiklerin toprakta parçalanmadan yüz yıllarca kalmaları, yakılmaları 

sonucunda toksik emisyon oluşturmaları, besin zincirine ve su ekosistemine mikroplastik 

formda katılarak tüm canlılara ve ekosisteme zarar vermeleri olarak bilinmektedir. Bu 

problemlerden dolayı, son zamanlarda petrolden elde edilen plastiklerin kullanımı 

sınırlandırılmıştır. Bu nedenle de endüstriler ve araştırmacılar biyopolimerlerden üretilebilen 

biyoplastiklere odaklanmışlardır. 

Biyoplastiğin hammaddesi olan biyopolimerler mısır ve patates gibi yenilenebilir kaynaklardan 

üretilebilirler ya da belirli koşullarda bazı mikroorganizmalar tarafından sentezlenebilirler. 

Polyhidroksialkanat (PHA)’lar da karbon kaynağının fazla ve azot/fosfor gibi nutrientlerin 

sınırlı olduğu koşullarda [1] bir enerji depo materyali olarak sentezlenen ve Polihidroksibutirat 

(PHB), Polihidroksivalerat (PHV) gibi türleri olan bir biyopolimer sınıfıdır [2]. Bu 

biyopolimerler, biyolojik olarak parçalanabilme, biyolojik uyumluluk [3], yüksek hidrofobik 

ve esneklik [4] gibi avantajları nedeni ile petrolden üretilen geleneksel plastiklere alternatif 

olarak kabul edilmektedir. Ancak PHA biyopolimerinden elde edilen biyoplastiklerin üretim 

maliyetinin geleneksel plastiklere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir [5]. PHA'ların üretim 

maliyetini, üretimde kullanılan substratın [6], ekstraksiyon yöntemlerinde kullanılan 

çözücülerin [7] ve sterilizasyonun [8] etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle, son yıllarda PHA 
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üretimi, atık/atıksu gibi ucuz substratlardan ve sterilizasyon aşamasını elimine eden aktif çamur 

gibi karışık mikrobiyal kültürden [9] üretime odaklanmıştır.  

Literatür araştırmaları, atıksulardan PHA üretiminin çoğunlukla üç aşamada gerçekleştirildiğini 

göstermiştir [10-16]. Birinci aşama, atıksudaki organik maddeleri uçucu yağ asitlerine 

dönüştüren anaerobik fermantasyondur [17]. İkinci aşama aktif çamurda bulunan 

mikroorganizmaların PHA depolama yeteneklerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen 

aklimasyon ya da kültür seçilimi/zenginleştirme adı verilen aşamadır. Üçüncü aşama ise 

PHA'nın depolanmasıdır [18]. 

Meyve işleme endüstrisi atıksuları, genellikle yüksek organik madde içeriği ve düşük/asidik pH 

değeri [19] ile karakterize edilirler. Bu nedenle, alıcı ortama doğrudan deşarj edilmemesi 

gereken atıksular arasında yer almaktadır.  Diğer taraftan, birçok endüstri gibi, meyve işleme 

endüstrileri de temiz üretim kapsamında atıksularından katma değeri yüksek ürünlerin eldesi 

için araştırma-geliştirme çalışmaları yapmaktadırlar. Ancak meyve işleme endüstrilerinin çoğu 

aerobik biyolojik atıksu arıtma tesisine sahiptirler [20]. Bu kapsamda, gıda işleme endüstrisi 

atıksularından katma değeri yüksek bir ürün olan PHA üretiminin gerçekleştirilmesinde birinci 

aşama olan anaerobik fermantasyon ek bir maliyet olarak ortaya çıkmaktadır. Dahası, 

atıksulardan PHA üretiminin anaerobik fermantasyon olmaksızın, aklimasyon ve üretim 

aşamalarını içeren az sayıda çalışma bulunmaktadır [21-22]. Bu nedenlerle, bu çalışmada, 

aklimasyon ve PHA üretimi olmak üzere 2 aşamada meyve işleme endüstrisi atıksularından 

PHA üretimi araştırılmıştır. 

MATERYAL METOD 

Atıksuyun Temini ve Karakterizasyonu 

Çalışmada, meyve işleme endüstrisi atıksuyu Mersin İlinde bulunan Anadolu Etap Tarım ve 

Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tesisinden temin edilmiştir. Temin edilen atıksu, 0,45 µm 

filtre kağıdından süzüldükten sonra çözünmüş KOİ (KOİ) standart metotlara (5220 C) göre 

tayin edilmiştir [23]. AKM (Standart Metot 2540 D) ise homojen atıksuyun, darası alınmış filtre 

kağıdından (0,45 µm) süzüldükten sonra 105 °C’de 1 saat kurutulup, süre sonunda desikatör 

içerisinde oda sıcaklığına gelen filtre kağıdının tartımı sonucu hesaplanmıştır.  Toplam Azot 

(TN) analizleri, test kitleri ile koroleff sindirimi (peroksodisülfat) ve 2,6 dimetilfenol ile 

fotometrik saptama metoduna göre tayin edilmiştir [24]. Toplam Fosfat (TPO4 
3-) analizleri ise 

test kitleri ile fosformolibden mavisi metoduna göre gerçekleştirilmiştir [25]. Atıksuyun 

karakterizasyonu amacı ile yapılan tüm analizler 3 tekrar olarak gerçekleştirilmiştir. 

Aktif Çamurun Aklimasyonu 

Çalışmada aktif çamur içindeki mikroorganizmaların PHA depolama yeteneklerinin artırılması 

amacı ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisinden temin 

edilen biyolojik aktif çamurun aklimasyonu gerçekleştirilmiştir.  Aktif çamur, 4 L’lik bir 

reaktörde 30 gün süre ile aerobik dinamik besleme (bolluk ve kıtlık) koşullarında ardışık kesikli 

bir reaktörde aklime edilmiştir. Bu amaçla, günde 4 çevrim yapacak şekilde 500 mg KOİ/L 

sentetik atıksu, 12 L/gün debisi ve 1,5 g KOİ/L.gün organik yükleme oranı ile reaktöre 

beslenmiştir. Her bir çevrimin 300 dakikası havalandırma fazı ve 60 dakikası ise çökelme-

boşaltma fazından oluşmaktadır (Tablo 1).  
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Tablo 1. Ardışık kesikli reaktör işletme koşulları 

 

Çamur yaşı (ÇY, gün) 6,00 

Besleme Debisi (Q, L/gün) 12 ,00 

Boşaltma Debisi (Qw, L/gün) 0,66 

Döngü sayısı (M, çevrim/gün) 4,00 

Döngü zamanı (Tc, saat) 6,00 

Organik Yükleme Oranı (OYO, g 

KOİ/L.gün) 

1,50 

Reaktöre, sentetik atıksuyun beslenmesi ve boşaltılması peristaltik pompa aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Çamur yaşının (6 gün) sağlanması amacıyla da günlük çamur atma 

işlemi manuel olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, döngü sayısı pompaların, hava 

kompresörlerinin ve mekanik karıştırıcının zamanlayıcılara bağlı olarak çalıştırılması ile 

sağlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 1. Aerobik Dinamik Besleme rejiminde işletilen ardışık kesikli reaktör 

 

 

Reaktörde beslemede kullanılan sentetik atıksu karbon, makronutrient ve mikronutrient 

kaynaklarının çeşme suyu ile karıştırılmasından elde edilmiştir. Karbon kaynağı olarak %30 

glukoz, %30 pepton, %20 nişasta, %15 maya ve %5 sodyum asetat içeriğindeki çözelti 

kullanılmıştır. Makronutrient kaynağı olarak KH2PO4 (26,3 g/L) K2HPO4 (22,5 g/L) NH4Cl 

(152,9 g /L); mikronutrient kaynağı olarak ise MgSO4·7H2O (15 g/L), CaCl2·2H2O (2.65 g/L), 

FeSO4·7H2O (0.50 g/L), ZnSO4·7H2O (0.50 g/L) ve MnCl2·4H2O (0.50 g/L) kullanılmıştır 

[26]. Ayrıca, aklimasyonda reaktörün beslenmesinde kullanılan sentetik atıksuyun, KOİ’sinin 

500 mg/L, toplam azot içeriğinin 52 mg/L, toplam fosfor içeriğinin 10 mg/L ve pH’ının 7,07 

olduğu belirlenmiştir. Otuz günün sonunda, bu reaktörün dip kısmından alınan aklime olmuş 

çamur PHA depolama deneylerinde kullanılmıştır. 

Kesikli Reaktör ile PHA Depolama Çalışmaları  

Kesikli reaktör ile Polihidroksialkanoat (PHA) depolama çalışmaları, meyve işleme endüstrisi 

atıksuyu ile Deney-1 (F/M=2) ve Deney-2 (F/M=4) olmak üzere 2 farklı B/M oranında 

işletilen 2 farklı reaktörde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, bolluk/kıtlık besleme rejiminde 

aerobik olarak işletilen reaktörün dip kısmından 165 mL aklime olmuş çamur alınmış ve 1000 

mL’lik 2 farklı reaktöre eklenmiştir.  Kesikli reaktör çalışmaları için, Deney-1 (D1) adlı 

reaktöre 200 mL atıksu, Deney-2 (D2) adlı reaktöre 400 mL atıksu ilave edilmiştir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Kesikli reaktör ile PHA depolama çalışmasıının şematik gösterimi 

 

 

Daha sonra reaktörler 5 saat boyunca aerobik koşullarda işletilmiş, sürecin ilk 2 saatlik zaman 

diliminde yarım saate bir, daha sonraki zaman diliminde ise saat başı numuneler alınarak, 

numunelere KOİ ve PHA analizleri uygulanmıştır.  

PHA tayini için, reaktörlerden alınan numuneler ekstrakte edilmiştir. Ekstraksiyon yönteminde, 

iç standart, asit karışımı, solvent ve fosfat tamponu olmak üzere 4 farklı madde kullanılmıştır 

[27]. İç standart, 20 mg benzoik asitin 1 mL 1-propanol içinde çözünmesi ile elde edilmiştir. 

Asit karışımı, HCl ve 1-propanolun 1:4 (V/V) oranında karışıtırılması ile elde edilmiştir. 

Solvent olarak 1-2- dikloroetan kullanılmıştır. Fosfat tamponu ise 0,58 g/L K2HPO4 ve 0,23 

g/L KH2PO4 ile hazırlanmıştır. Ekstraksiyon öncesinde mikroorganizmaların aktivitesini 

durdurmak için, santrifüj tüplerine 2’şer damla formaldehit damlatılmıştır. Daha sonra, santrifüj 

tüplerinde bulunan numuneler PHA analizi için numune hazırlama ve ekstraksiyon işlemlerine 

tabi tutulmuştur.  

Numune hazırlama ve ekstraksiyon aşamalarında uygulanan adımlarşunlardır; Santrifüj tüpleri 

5 dakika boyunca 5000 rpm’de santrifüj edilmiştir. Santrifüjleme işlemi bitince, numunelerin 

üst kısımları dökülmüş, alt kısımda kalan biyokütlenin üzerine 5 mL fosfat tamponu ilave 

edilmiş ve numuneler 5 dakika vortekslenmiştir. Vortekslemenin ardından, numuneler 5 dakika 

daha 5000 rpm’de santrifüjlenmiş ve santrifüj sonunda üst fazda bulunan fosfat tamponu 

dökülmüştür. Santrifüjün dip kısmında kalan biyokütle, 1 gün -20 0C’de bekletilmiş, 1 günün 

sonunda -20 0C’den çıkartılan numuneler, 48 saat boyunca -50 0C’de kurutucu dondurucuda 

bekletilmiştir. 48 saatlik süre sonunda ise, kuru biyokütleler 20-30 mg tartılarak cam tüplere 

aktarılmıştır. Her numunenin tartım sonucu kaydedilmiştir.  

Ekstraksiyon; İçlerinde kuru kütle bulunan her bir cam tüpe sırası ile 50 µL iç standart, 1,5 mL 

HCl ve 1-propanol karışımı ve 1,5 mL 1-2-dikloroetan eklenmiş ve 2 saat boyunca 100 0C’de 

inkübe edilmiştir.  2 saat sonunda oda sıcaklığına gelen numunelerin her birinin üzerine 3 mL 

deiyonize su eklenmiş ve her biri 2 dakika vortekslenmiştir. Vorteksleme sonunda, her biri 5 

dk 2700 rpm’de santrifüjlenerek, santrifüjleme sonunda, faz ayrımı beklenmiştir. Faz ayrımı 

gözlenince en altta kalan fazdan 1 mL alınmış ve bu 1 mL numune, içinde cam yünü ve 1 mikro 

kaşık sodyum sülfat ilave edilmiş pipet uçlarından viallere süzülmüştür.  Bu viallerdeki PHA 

içeriği mg cinsinden, oluşturulan PHA standart eğrisi yardımıyla Gaz kromotografisinde Alev 

iyonlaştırmalı Dedektör ile gerçekleştirilmiştir. Gaz kromotografisinde uygulanan çalışma 

koşulları Tablo 2’de verilmiştir [27]. 
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Tablo 2. Gaz kromotografisi çalışma koşulları 

Başlangıç fırın 

sıcaklığı  

40 0C (2 dk) 

Max Fırın Sıcaklığı  140 0C (her dakikada 10 0C 

artışlarla 6 dk) 

Detektör sıcaklığı  220 0C 

Operasyon süresi  20 dk 

Taşıyıcı gaz  Helyum 

Enjeksiyon hacmi  1 µL 

 

 

PHA standart eğrisi ise, sırası ile 0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 mg miktarlarında PHA (%88 PHB ve %12 

PHV) hassas terazide tartılarak cam tüplere alınmış ve ardından yukarıda bahsedilen yöntemin 

ekstraksiyon kısmı uygulanarak Gaz Kromotografisinde aynı koşullarda analiz edilmesi ile 

oluşturulmuştur. 

Polihidroksialkanoat İfadesinde Kullanılan Birimler ve Hesaplamaları 

Tüm PHA analizleri çalışmalarında, hesaplamalarda kullanılması nedeniyle, PHA analizine tabi 

tutulacak aktif çamurun UAKM ve AKM analizleri de yapılmıştır. PHA ekstraksiyonu yöntemi 

sonucunda aktif çamurun ekstraksiyona tabi tutulması sonucunda oluşan kuru biyokütlelerin 

miktarları (mg) ve gaz kromotografisi sonucunda elde edilen PHA miktarlarının (mg) bilinmesi 

ile PHA üretimleri 2 farklı birim ile ifade edilmiştir. 

PHA içeriği (%) (g PHA/g kuru biyokütle), reaktörlerden alınan 1 mg kuru biyokütlenin PHA 

içeriğini ifade etmektedir ve aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmıştır [28]. 

 

𝐵𝑖𝑦𝑜𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑃𝐻𝐴 𝑖ç𝑒𝑟𝑖ğ𝑖 (%) =
(𝐺𝑎𝑧 𝑘𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑖 𝑖𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑟𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑃𝐻𝐴  (𝑚𝑔))/(𝐾𝑢𝑟𝑢 𝑏𝑖𝑦𝑜𝑘ü𝑡𝑙𝑒 (𝑚𝑔) ) 𝑥 100                     

(1)                            

                  

GC-FID’de belirlenen PHB, PHV ve 3H2MV bileşenlerinin KOİ eşdeğerleri sırasıyla, 1,38 mg 

KOİ/mg PHB, 1,63 mg KOİ/mg PHV ve 1,82 mg KOİ/mg 3-hidroksi-2-metilvalerat (3H2MV) 

dönüşüm oranlarına göre hesaplanmıştır. 

TARTIŞMA 

Atıksu Karakterizasyonu  

Atıksuya uygulanan analizlerin sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Atıksuyun karakterizasyonu 

sonucunda, Karbon/Azot/Fosfor (C/N/P) içeriğinin (100/1,19/0,06) mikroorganizmaların 

büyümesi için gerekli olan C/N/P oranından (100/5/1) düşük olması nedeni ile atıksuyun C 

bakımından zengin olduğu ancak N ve P nutrientleri yönünden yetersiz içerikte olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Tablo 3. Atıksu karakterizasyonu 

Parametre Ortalama 

Değer 

KOİ (mg/L) 5760,00 

TN (mg/L) 68,50 

PO43--P (mg/L) 1,05 

PO4
3- (mg/L) 3,23 

AKM (mg/L) 886,00 

pH 4,04 

KOİ/TN/ TPO4
3- (C/N/P) 100/1,19/0,06 

 

 

Aklimasyonda PHA Depolayan Karışık Mikrobiyal Kültürün Zenginleştirilmesi 

Aklimasyona tabi tutulmadan önce, atıksu arıtma tesisinden temin edilen aktif çamurun PHA 

içeriğinin % 0,92 (g PHA/ g kuru biyokütle) olduğu belirlenmiştir. PHA depolayan kültürün 

zenginleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen aklimasyon sonrasında, 6 gün çamur yaşında 

aerobik dinamik besleme rejimde işletilen ardışık kesikli reaktörden alınan çamurun PHA 

içeriğinin ise %1,71 (g PHA/ g kuru biyokütle) olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, aklimasyon 

sonrasında reaktörde bulunan biyokütlenin PHA depolama yeteneğinin arttığı tespit edilmiştir. 

PHA depolama deneyleri 

PHA depolama deneylerinde kullanılmadan önce aklimasyon aşamasında biyokütle kültür 

zenginleştirmesi yapılan karışık mikrobiyal kültürün Askıda Katı Madde konsantrasyonunun 

3410, Uçucu Askıda Katı Madde konsantrasyonunun ise 3270 mg/L olduğu belirlenmiştir. 1000 

mL’lik reaktörlerde biyokütle kültür zenginleştirmesi yapılan çamur ile meyve işleme 

endüstrisi atıksuyundan 2 B/M oranı (D1 reaktörü) ve 4 B/M oranında (D2 reaktörü) 

gerçekleştirilen kesikli deneylerde 5 saatlik operasyon süresinde elde edilen PHA 

konsantrasyonları (mg KOİ/L) ve PHA içerikleri (% g PHA/ g kuru biyokütle) sırası ile Tablo 

4 ve 5’de verilmiştir.  

 

Tablo 4. D1 kesikli reaktöründe (B/M=2) elde edilen PHA konsantrasyonları ve PHA 

içerikleri 

Zaman  

(dk) 

P3H2MV 

 (mg 

KOİ/L) 

PHB 

(mg 

KOİ/L) 

PHV  

(mg 

KOİ/L) 

PHA 

 (mg 

KOİ/L) 

PHA  

(%) 

 

0 69,22 20,47 5,11 94,80 1,71 

30 45,67 139,94 126,01 311,63 6,23 

60 40,10 280,30 235,86 556,27 11,30 

90 43,33 439,29 306,72 789,34 16,20 

120 38,84 513,34 338,79 890,97 18,36 

180 40,23 578,46 341,01 959,71 19,86 

240 39,73 590,51 330,40 960,64 19,92 

300 30,31 760,56 375,53 1166,39 24,37 

 

 

Elde edilen analiz sonuçlarına göre D1 reaktöründe, en yüksek PHA konsantrasyonu 300. 

Dakikada 1166,39mg KOİ/L; en yüksek PHA içeriği ise aynı dakikada %24,37 (g PHA/ g kuru 

biyokütle) olarak tespit edilmiştir. D2 reaktöründe ise en yüksek PHA konsantrasyonu 240. 
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Dakikada 1026,40 mg KOİ/L olarak tespit edilirken, en yüksek PHA içeriği %21,32 olarak aynı 

dakikada tespit edilmiştir. Buna göre en fazla PHA depolanması, 2 B/M oranında işetilen D1 

reaktöründe 300. Dakikada elde edilmiştir. 

 

 

Tablo 5. D2 kesikli reaktöründe (B/M=4) elde edilen PHA konsantrasyonları ve PHA 

içerikleri 

Zaman 

 (dk) 

P3H2MV 

 (mg 

KOİ/L) 

PHB 

(mg 

KOİ/L) 

PHV  

(mg 

KOİ/L) 

PHA 

 (mg 

KOİ/L) 

PHA  

(%) 

 

0 69,22 20,47 5,11 94,80 1,71 

30 39,78 114,40 102,80 256,99 5,13 

60 35,41 203,63 183,85 422,89 8,55 

90 30,61 239,45 196,10 466,15 9,49 

120 33,87 385,18 288,24 707,29 14,49 

180 33,81 527,94 342,61 904,36 18,67 

240 34,45 638,06 353,90 1026,40 21,32 

300 34,80 546,67 282,59 864,06 17,97 

      

 

 

Deney-1 ve 2 olarak adlandırılan kesikli reaktörlerden belirli zaman aralıklarında (0-30-60-90-

120-180-240-300. dk) alınan numunelere uygulanan KOİ analiz sonuçları Tablo 6’da 

gösterilmektedir. Sonuç olarak, 300 dakika sonunda KOİ giderim verimleri D1 rektöründe 

%60,56 ve D2 reaktöründe ise %81,67 olarak tespit edilmiştir.   

 

 

Tablo 6. D1 (B/M=2) ve D2 (B/M=4) kesikli reaktörlerinde KOİ (mg/L) analiz 

sonuçları 

 KOİ (mg/L) 

Zaman 

(dk) 

D1 

reaktörü 

D2 

reaktörü 

0 5760 5760 

30 3776 3200 

60 2880 3456 

90 3520 2432 

120 3168 2016 

180 3296 1600 

240 2720 1408 

300 2272 1056 

 

 

Reaktörde bulunan aklime çamur içindeki mikroorganizmalar tarafından, reaktörde bulunan 

organik maddenin (başlangıç KOİ konsantrasyonu), bir kısmının büyümede, bir kısmının PHA 

depolamasında, bir kısmının ise parçalanmadan sistemde kaldığı varsayılmaktadır.  Bu 

varsayım ile D1 reaktöründe (B/M=2) başlangıç KOİ miktarının (5760 mg/L) 300. dakikada 
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%20,25’inin, D2 reaktöründe ise (B/M=4) ise 240. dakikada %17,82 ‘sinin PHA depolamasında 

kullanıldığı belirlenmiştir (Şekil 3). 

 

 
 

 

Şekil 3. Reaktörlerdeki organik maddenin kullanılma amaçları ve oranları 

 

 

Kesikli reaktörler ile PHA depolama çalışmaları sonuçlarında KOİ (mg/L) ve PHA 

konsantrasyonlarının (mg KOİ/L) zamana karşı değişimleri ise Şekil 4’de gösterilmektedir.  

 

 

 
 

 

Şekil 4. A) D1 reaktöründe B) D2 reaktöründe KOİ (mg/L) ve PHA 

konsantrasyonlarının (mg KOİ/L) zamana karşı değişimleri 

 

 

TARTIŞMA 

Kesikli reaktörlerde PHA depolamasında kullanılan atıksuyun C bakımından zengin ancak N 

ve P nutrientleri yönünden yetersiz içerikte olmasının, PHA üretiminde gereken azot ve fosfor 

sınırlı, karbon içeriği yüksek koşulları oluşturması bakımından elverişli olduğu 

düşünülmektedir. 

Kesikli reaktörde yapılan PHA analizleri en yüksek PHA konsantrasyonunun ve PHA içeriğinin 

B/M=2 oranında (D1 reaktöründe) 300. dakikada sırası ile 1071,59 mg KOİ/L PHA ve %24,37 

(g PHA/ g kuru biyokütle) olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4 ve 5). Buna karşın, KOİ analiz 

sonuçları ise reaktörlerin işletme süresinin sonunda maksimum KOİ giderim veriminin %81,67 

olarak D2 reaktöründe elde edildiğini göstermiştir (Tablo 6).  Elde edilen PHA ve KOİ analiz 

sonuçları, B/M oranı arttıkça PHA depolamasının azaldığını gösterirken, KOİ giderim 

veriminin arttığını göstermiştir.  

20,25

17,82

40,31

57,74

39,44

24,44

0 20 40 60 80 100

D1

D2

PHA depolaması için kullanılan KOİ (%)

Biyokütle büyümesi için kullanılan KOİ (%)

Parçalanmayan KOİ (%)
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Reaktörlerde bulunan organik maddenin KOİ birimi üzerinden reaksiyon mekanizması 

incelendiğinde ise (Şekil 4), organik maddenin D1 reaktöründe bulunan karışık mikrobiyal 

kültürün D2 reaktördeki karışık mikrobiyal kültürdekinden daha çok PHA depolama 

yeteneğinde olduğu belirlenmiştir. 

Aerobik Dinamik Besleme (Bolluk-Kıtlık) koşullarında işletilen bir reaktörde zamana karşı 

PHA ve KOİ konsantrasyonlarının değişimleri Coats vd., (2010) [29] tarafından rapor 

edilmiştir. Buna göre, bolluk fazında organik maddenin tüketilmesi nedeni ile KOİ 

konsantrasyonu hızlı bir azalış gösterir ve kullanılan organik madde PHA olarak depolanır. Bu 

nedenle de bolluk fazında PHA konsantrasyonun artışı söz konusudur. Karbon kaynaklarının 

tüketilmesi nedeni ile bolluk fazının ardından kıtlık fazı koşulları oluşur ve bu fazda bolluk 

fazında depolanan PHA karbon kaynağı olarak kullanılır. Bu nedenle, kıtlık fazında PHA 

konsantrasyonu parabolik bir azalış gösterir.  Bu çalışmada, kesikli reaktörlerde alıkonma süresi 

boyunca elde edilen, KOİ (mg/L) ve PHA konsantrasyonlarının (mg KOİ/L) zamana karşı 

değişimleri (Şekil 4), incelendiğinde, PHA konsantrasyonunun azalışının olmadığı 

görülmektedir. Bu da alıkonma süresi boyunca kesikli reaktörlerde, bolluk fazının hala devam 

ettiğini ve kıtlık fazının henüz oluşmadığını göstermektedir. Yapılan diğer çalışmalarda elde 

edilen PHA içerikleri ile bu çalışmada elde edilen PHA içeriği karşılaştırıldığında (Tablo 7), bu 

çalışmada elde edilen PHA içeriğinin düşük olduğu belirlenmiştir.  Ancak alıkonma süresinin 

daha uzun tutulması durumunda, kıtlık fazının oluşturulabileceği ve daha fazla konsantrasyonda 

PHA elde edilebileceği düşünülmektedir. 

 

 

Tablo 7. Bu çalışma ile diğer çalışmalarda elde edilen PHA içeriklerinin 

karşılaştırılması 

Atıksu 

Kaynağı 

Proses 

tipi  

(Aşama) 

Max. PHA içeriği 

(%, g PHA/ g kuru 

biyokütle) 

Kaynak 

Kağıt 

Endüstrisi 

3 77 [10] 

Karasu 3 55 [11] 

Kağıt 

Endüstrisi 

3 42 [12] 

Odun İşleme 3 25 [13] 

Odun İşleme 3 29 [15] 

Gıda İşleme 

(Domates 

konservesi 

üretimi) 

2 20 [30] 

Gıda İşleme 2 24,37 Bu çalışma 

 

 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, kesikli sistem ile PHA üretiminde kullanılan 

gerçek/sentetik atıksuların KOİ konsantrasyonunun, bu çalışmada kulanılan Meyve işleme 

endüstrisi atıksuyunun KOİ derişiminden çok daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, 

meyve işleme endüstrisi atıksuları gibi organik yükü daha yüksek olan atıksulardan PHA 

üretiminde bolluk süresinin daha uzun olacağı ve kesikli sistem çalışmalarında alıkonma 

süresinin daha uzun olması gerektiği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışma ile, PHA üretimi ile birlikte atıksuyun KOİ giderimi de yapılmakta, 

ayrıca prosesten çıkan aktif çamurun tesiste bulunan havalandırma tankına tekrar verilebilmesi 
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mümkün olmaktadır. Bu durumun meyve işleme endüstrilerinin atıksu arıtma tesislerinin 

yükünü büyük ölçüde azaltılacağı düşünülmektedir. Meyve işleme endüstrisi atıksularından 

PHA üretiminde, aklimasyon aşamasında sentetik atıksu yerine gerçek atıksuyun 

kullanılabilirliği ile birlikte çamur yaşının, hacimsel yükün PHA depolamaya etkisinin 

araştırılması önerilmektedir. Hem PHA üretiminin hem de atıksu arıtımının 

gerçekleştirilebileceği bu proses ile, üretilen PHA biyopolimerinin gerekli fiziksel ve kimyasal 

analizlerinin yapılmasının ardından paketleme ambalajlama vb. amaçlarla kullanılabilme 

imkanlarının da araştırılması önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

Wastewaters with a complex structure such as leachate and slaughterhouse waters contain oil 

and surfactants in addition to high ammonia content. Hence, the use of biological treatments in 

the treatment of these wastewaters causes some difficulties. In particular, wastewaters with high 

ammonia concentrations need to have ammonia contents decreased before biological treatment. 

Methods such as aeration at high pH, ion exchange and MAP precipitation are used to decrease 

the ammonia concentration.  

Hydrodynamic cavitation (HDC) is a process that creates cavities in water by creating sudden 

pressure changes and leads to high turbulence conditions due to the collapse of cavities. Various 

studies in the literature stated that due to the advantages of high turbulence and enhanced 

transition between phases, advanced oxidation techniques operate more efficiently with less 

chemical consumption. In this study, ammonia stripping efficiency in a continuously-operated 

HDC reactor was investigated at different hydraulic retention times (HRT).  

Firstly, the synthetic wastewater prepared from NH4Cl was used, afterwards, leachate was used. 

Parameters of pH 11, 30°C temperature, 2500 mg/L initial concentration, 25 L/min air flow 

rate, 7 mm venturi cavitation tube and 0.12 cavitation number were used for a reactor operating 

for at least 24 hours with varying HRT's. For all HRT's, the reactor reached equilibrium in 10 

hours. Equilibrium concentrations were calculated as 1232, 705, 424, and 322 mg/L for 6, 12, 

24, and 36 hours and ammonia removal efficiencies were 51%, 72%, 83%, and 87%, 

respectively. Operating parameters of the continuous reactor for leachate are all the same as for 

synthetic wastewater studies except 0.17 cavitation number, 24 h HRT, and absence of aeration. 

Ammonia stripping efficiency of 68% was obtained for leachate at equilibrium concentration. 

In all experimental studies, the reactor temperature was kept constant at 30 °C by the controller 

and the proportional valve connected to it. However, another advantage of HDC is that it 

increases the temperature of water in the reactor. Ammonia stripping can be completed in 

shorter periods when performed at high temperatures. As a result, when HDC is used for 

stripping ammonia, it eliminates the cost of additional heaters to achieve high temperatures. 

This innovative system offers an alternative for reducing the ammonia content of wastewater 

to the desired concentration before biological treatment. 

Acknowledgment: This project was financially supported by Ataturk University Scientific 

Research Projects Coordination Division under Project no: 2016/186. 

INTRODUCTION 

Leachate is generated constantly in solid waste landfills. Then leachates are collected by 

drainage lines and treated either with biological treatment by mixing in domestic wastewater or 

with physical-chemical treatment technologies including membrane filtration. Filtration 

systems used are operated at very high pressures, require frequent maintenance and consist of 

mostly imported units. The content of leachate varies according to solid waste diversity, 

climate, the age of the landfill and the mode of operation [1]. Generated leachates are classified 

as young and old according to landfill age. Important differences in this classification are the 

ammonia content and biodegradability of the leachate. Particularly in our country, the lack of 

separation of waste at the source causes the amount of heavy metal, toxic material and surfactant 
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to increase considerably. Therefore, the use of the same systems in different places for treatment 

is not sustainable due to the complex nature of the leachate [2].  

Biological treatment technologies consume less chemicals and energy than chemical techniques 

especially for the treatment of leachate [3]. Therefore, the ammonia content must be decreased 

to an extent that does not cause an inhibitory effect for biological treatment. Methods such as 

aeration at high pH, ion exchange and MAP precipitation are used to decrease the ammonia 

concentration. Existing air stripping processes have clogging and excessive foam formation 

problems in wastewaters such as leachate and slaughterhouse wastewater. For this reason, new 

treatment technologies are being researched which increase air stripping efficiency and offers 

an alternative. 

Cavitation is the formation of bubbles/cavities due to a change in the liquid pressure. When the 

pressure returns to normal, cavities are pushed inwards and then collapse, creating local high 

pressure and temperature zones. The high turbulence medium provided by the microbubbles 

decreases the phase interface resistance in the liquid and provides effective mass transfer 

conditions. Thanks to these advantages, there are studies in the literature reporting that if it is 

used in combination with advanced oxidation processes, satisfactory efficiencies are ensured 

even with less chemical consumption [4-6]. Acoustic and hydrodynamic cavitation generators 

are commonly used in wastewater treatment research. Low energy efficiency and scale-up 

difficulties of acoustic cavitation have been a focus in the research on hydrodynamic cavitation 

for wastewater treatment. With hydrodynamic cavitation, the liquid is passed through a 

constricted zone made with a valve, orifice or venturi and its pressure is changed in order to 

produce cavitation [7]. The high turbulence conditions provided by cavitation through HDC 

were evaluated in this study. Ammonia removal performance of a continuously fed reactor at 

different hydraulic retention times was investigated. 

MATERIAL AND METHOD 

Ammonia solution was synthetically prepared from Sigma Aldrich quality NH4Cl solid to be 

used in experimental studies. The leachate was obtained from the solid waste landfill in 

Erzurum Metropolitan Municipality. The NH4 value of the leachate used is 2760 mg/L and the 

pH is 8.23. 10N NaOH solution was prepared with Sigma Aldrich quality NaOH solid and pH 

of both synthetic and leachate was increased to 11 prior to the experiment. The experimental 

system is shown in Figure 1. 
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Figure 1. Schematic view of experimental setup, (1) centrifugal pump, (2) flowmeter, (3) cavitation tube, (4) feed solution, 

(5) wastewater feed pump, (6) pH controller, (7) pH probe, (8) pH dosing line, (9) temperature controller, (10) temperature 

monitor, (11) coolant coil, (12) air compressor. 

 

 

A Venturi type cavitation inducer with 7 mm throat width was used for cavitation inception. In 

order to provide cavitation, the water in the reactor was withdrawn and pumped back to the 

reactor through the venturi tube with a Grundfos 2.2kw pump. A Masterflex brand peristaltic 

pump was used for continuous wastewater feed. The pH in the reactor was continuously 

measured and kept constant using 10N NaOH with a dosing unit connected to the pH controller. 

The reactor temperature was kept constant by using a temperature controller and the 

proportional valve connected to it. The air was supplied with a compressor through the air inlet 

positioned in the cavitation tube and the airflow rate is adjusted by the gas flow meter. Ammonia 

concentration of samples taken during continuous operation was measured quickly with 

Thermo Orion + brand ion-selective electrode.  

RESULTS AND DISCUSSION 

EXPERIMENTAL CONDITIONS 

Table 1 shows the experimental parameters used for different hydraulic retention times in the 

continuous feed operation of the HDC reactor. The feed wastewater concentration was prepared 

to be approximately the same for synthetic and leachate while keeping the pH and temperature 

constant. 25 L/min air was supplied in all synthetic studies but no air was supplied to the reactor 

for leachate. 
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Table 1. Experimental conditions for ammonia removal with continuous feed HDC 

reactor 

Wastewate

r 

HR

T 

(h) 

Feed 

solutio

n 

NH4 

(mg/L) 

p

H 

Temperatur

e 

(T°) 

Airflo

w 

(L/min

) 

Cavitatio

n number 

(unitless) 

Removal 

Efficienc

y (%)  

Synthetic 6 2500 11 30 25 0.12 51 

Synthetic 12 2500 11 30 25 0.12 72 

Synthetic 24 2500 11 30 25 0.12 83 

Synthetic 36 2500 11 30 25 0.12 87 

Leachate 24 2760 11 30 25 0.12 

No 

results 

due to 

excessive 

foaming 

Leachate 24 2760 11 30 0 0.12 27 

Leachate 24 2760 11 30 0 0.17 68 

 

 

 

EFFECT OF DIFFERENT HYDRAULIC RETENTION TIMES ON AMMONIA 

STRIPPING EFFICIENCY 

The flow rate of the wastewater feed pump was set in order to provide different hydraulic 

retention times for continuously operated HDC. The constant operating parameters are 2500 

mg/L ammonia concentration, 30°C reactor temperature, 11 pH, 0.12 cavitation number and 25 

L/min air flow rate. The ammonia equilibrium concentration of HRTs of 6, 12, 24, and 36 hours 

is shown in Figure 2. For all HRTs, the HDC reactor reached equilibrium concentration at 10 

hours. Equilibrium concentrations were 1232, 705, 424 and 322 mg/L for 6, 12, 24, and 36 

hours, respectively. It was found that different hydraulic retention times had no effect on the 

time to reach equilibrium concentration, but as the HRT value decreased, naturally it reached 

equilibrium at higher ammonia concentration. The removal efficiencies for 6, 12, 24, and 36 

hour HRTs were calculated as 51%, 72%, 83%, and 87%, respectively. 
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Figure 2. The effect of different hydraulic retention times on ammonia removal from synthetic wastewater (Cv=0.12, 

30°C, pH 11, feed conc. 2500 mg/L, 25 L/min airflow). 

 

 

AMMONIA STRIPPING PERFORMANCE IN REAL WASTEWATER 

After the different hydraulic retention time study in the continuous feed HDC reactor with 

synthetic wastewater, experiments were performed with real wastewater using 24 hours HRT. 

When the airflow rate of 25 L/min was applied to the leachate with an ammonia concentration 

of 2760 mg/L, excessive foaming occurred in the long-term. Therefore, the results were not 

given because an exact measurement could not be obtained. Due to excessive foaming in the 

presence of airflow, the decision was made to use cavitation without airflow and the ammonia 

stripping process was operated at a cavitation number of 0.12. In this way, only 27% ammonia 

removal was achieved after 24 hours at 30°C and pH 11. It was thought that the foam layer 

forming at the surface of the reactor due to high turbulence when operated at 0.12 cavitation 

number was responsible for low removal efficiency. When the cavitation number was increased 

to 0.17, no foaming was observed in the reactor. Ammonia stripping efficiency of 68% was 

obtained in this way after 24 h. 

The difference in the operation parameters in leachate treatment study from synthetic 

wastewater is that the cavitation number used was 0.17 and the airflow was not applied because 

of foaming problems. The results obtained in the reactor when the hydraulic retention time was 

24 hours are presented in Figure 3. According to Figure 3, the HDC reactor reached equilibrium 

at 12 hours and yielded 68% ammonia stripping efficiency at equilibrium. It reached 

equilibrium at approximately the same time as for synthetic wastewater. It should be noted that 

no air is supplied to the reactor in Figure 3. The reason that the equilibrium concentration was 

higher than the synthetic wastewater study with the same experimental conditions was that no 

airflow was applied and a higher cavitation number was used. Increasing the cavitation number 

reduces ammonia stripping efficiency [8]. The results showed that the HDC reactor has 

significant potential for ammonia removal from leachate. However, further studies are needed. 
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Figure 3. Variation in ammonia removal with time for a hydraulic retention time of 24 hours in leachate (Cv=0.17, 

30°C, pH 11, 2760 mg/L feed conc., no airflow). 

 

 

CONCLUSION 

First, synthetic wastewater research was carried out at different hydraulic retention times 

in order to determine the ammonia stripping performance of a continuous feed HDC 

reactor. Subsequently, preliminary studies of real wastewater were carried out and 

evaluated. It was observed that increased HRT had no effect on reaching equilibrium time 

but decreased equilibrium concentration in synthetic studies. Efficiency of 83% was 

obtained at equilibrium with HRT of 24 hours and real wastewater study was performed 

with the same HRT. In order to prevent foaming due to the complex structure of leachate, 

cavitation number was increased from 0.12 to 0.17, and air flow was not applied. At the 

equilibrium concentration of the leachate, 68% efficiency was obtained  

In all experimental studies, the reactor temperature was kept constant at 30°C with a 

controller. Another advantage of HDC is that the reactor temperature increases in the 

presence of cavitation. The ammonia stripping process can be completed at higher 

temperatures in much shorter operation times. As a result, HDC eliminates the cost of 

additional heaters when used for stripping ammonia. This innovative system offers an 

alternative for reducing the ammonia content of wastewater to the desired concentrations. 
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ÖZET 

Amonyum azotu (NH4+-N), su ekosistemlerinde bulunan en yaygın kimyasallardan biridir. 

Atık sulardan doğaya sızan bu kimyasal canlıların sağlığına büyük ölçüde zarar verir ve 

ötrifikasyona sebep olur. Canlılar için toksik etkisi olan azotun giderilmesi bir gerekliliktir. 

Sulardan azot giderimi için kullanılan ters osmoz, biyolojik nitrifikasyon, denitrifikasyon, hava 

sıyırma, kimyasal muamele gibi yöntemler incelendiğinde enerji az tüketen, boyutlandırmanın 

kolay olduğu adsorbsiyon yönteminin önemi görülür. Adsorbsiyon işleminde doğru adsorban 

madde geliştirilmesi başarılı bir ayırma için dikkat çekmektedir. Bu çalışmada doğal bir 

biyopolimer olan kitosan ile doğal bir mineral olan bentonit ve kitosan ile atık yumurta kabuğu 

kullanılarak kompozit membran filmleri üretilmiş ve adsorban olarak kullanımı incelenmiştir. 

Bentonit yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahiptir. Bentaş Bentonit firmasının ürünlerinden 

satın alınarak sağlanmıştır. Değerli bileşenler içeren yumurta kabuğu evsel/mutfak atıklarından 

sağlanmıştır. Kabuklu deniz canlılarından üretilen kitosan polimeri ve amonyum klorür tuzu ise 

satın alınmıştır. 

Atıksulardaki amonyumun giderilmesi için sentetik olarak amonyum çözeltisi hazırlanmış ve 

hazırlanan kompozit membranlar parçalar halinde kesilerek adsorban olarak kullanılmıştır. 

İşlemler oda sıcaklığında, amonyum çözeltisine eklenen adsorban membran film parçalarının 

karıştırılması ile yapılmıştır. Amonyum çözeltisi konsantrasyonları Nessler reaktifi kullanılarak 

UV görünür spektrofotometre ile tayin edilmiştir. 

Kitosan/Bentonit ve Kitosan/Yumurta Kabuğundan oluşan kompozit adsorban membran 

filmlerin,  polimerik kitosan adsorban membran filmine göre daha başarılı olduğu görülmüştür. 

Hazırlanan kompozitlerin adsorban malzemesi olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. 

GİRİŞ 

Evsel ve endüstriyel atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliği yerüstü ve yeraltı sularında 

ötrifikasyona neden olduğundan suların doğaya verilmeden önce arıtılması bir zorunluluktur[1]. 

Hidrosferde azot kirliğinin nedenlerinin başında amonyum iyonları gelmektedir. Oluşan kirlilik 

oksijen ihtiyacının artmasına neden olarak sucul hayata ciddi zarar verir. Hayvan çiftliklerine 

ve insan yerleşimlerinde amonyum toksikliğine dikkat edilmelidir.Moleküler azot N2 yeryüzü 

atmosferinde mevcuttur ve insan kullanımından önce bakteriler ya da bitkiler vasıtasıyla 

amonyak NH3 formuna indirgenmelidir. Amonyak suda çözünerek amonyum iyonlarını NH4 

verir. İndirgenmiş azotun bu formu amino asitlere ve diğer azotlu moleküllere asimile olur. Sulu 

ortamlarda amonyak bazı hidrojen iyonunu kabul eder ve eşitlik (1) deki tersinir reaksiyonda 

görüldüğü gibi amonyum iyonu ile konjuge bir çift oluşur.  

 

NH3 + H+   NH4
+                  (1) 

 

Reaksiyonun pKa değeri 9.3 tür, iyonize NH4
+ ve iyonize olmayan NH3 formlarının 

konsantrasyonları eşittir. Çözeltinin pH ı, 9.3 değerinden az ise hidrojen iyonları amonyak ile 

birleşerek amonyum iyonlarını verir. Fizyolojik plazma ve hücre içi pH değerlerinden dolayı 

sulu çözeltilerde fiilen yalnızca protonlu kısım NH4+ vardır.  
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İnsan sağlığı ve biyotik kaynaklarda izin verilen limitlerden ve detoksifikasyon kapasitesinden 

fazla alımında amonyak tehlikeli ve zehirlidir. Dozaj (100 mg/vücut ağırlığının 1 kg ı) 

aşıldığında metabolizmanın asit-baz dengesi değişir, glukoz toleransı bozulur, insulin direnci 

azalır. 

Özellikle  amonyum temelli azo boyaları zehirli olup çevre ve insan sağlığı için tehlikelidir. Bu 

zehirli kirleticilerin giderilmesi için adsorpsiyon, iyon değişimi, biyosorpsiyon en çok 

kullanılan yöntemlerdir [2] . 

Sulu çözeltilerden azot giderimiminde kullanılan diğer yöntemler nitrifikasyon, 

denitrifikasyon, ters osmoz, elektro dializdir [3] . 

Maliyetinin düşüklüğü, uygulama kolaylığı, güvenli olması gibi özellikleri adsorpsiyonu cazip 

kılarken, adsorban maddelerin geliştirilmesi ve tekrar tekrar kulanılabilmesi önem arz 

etmektedir[1] . 

Deniz kabuklularından ekstrakte edilem kitinin bir türevi olan kitosan; adsorptif, suda 

çözünebilen, yüksek oranda kuruyan, biyobozunur, yüksek polariteye sahip olan diğer 

polimerlere göre önemli ve etkin bir membran malzemesidir. Sahip olduğu amino ve hidroksil 

grupları sayesinde potansiyel bir adsorbandır [4] . 

Kil mineralleri adsorban olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Uygulamalar mineralin 

özelliklerine, yapısına, bileşimine bağlıdır. Temel kil mineralleri bentonit ve montmorillonitdir. 

Bentonit yüksek adsorpsiyon kapasitesine ve katyon değişim kapasitesine sahiptir [1] . 

Atık yumurtaların adsorban olarak kullanılması pratik öneme sahiptir. Çok sayıda gözenekli 

kanallarının bulunması yumurta kabuklarının adsorban olarak dikkat çekmesini sağlamıştır. 

Ayrıca biyouyumluluğu, biyobozunumu, geri kazanılabilirliği de dikkat çekmektedir [5-7] . 

Bu çalışmada bir biyopolimer olan kitosan, doğal bir mineral olan bentonit ile ve atık yumurta 

kabuğu ile ayrı ayrı birleştirilerek membran filmler halinde adsorban maddeler geliştirilmiştir. 

Sentetik olarak hazırlanan amonyum klorür çözeltisi membran film parçalarının adsorban 

olarak kullanılmasıyla adsorbe edilmiştir. Çözelti konsantrasyonu Nessler reaktifi ile UV 

görünür spektrofotometre ile analiz edilmiştir. 

MALZEME VE YÖNTEM 

MEMBRAN HAZIRLAMA 

Kitosan membranlar çözeltiden dökme ve buharlaştırma yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. 

Kitosan membran kütlece %1 kitosan katısı ve %1 asetik asit çözeltisi içinde 40°C sıcaklıkta, 

500 rpm karıştırma hızında homojen olana kadar altı saat boyunca karıştırılarak hazırlanmıştır. 

Bentonit ve yumurta kabuğu ısıl işleme tabi tutulmuştur. Hazırlanan polimerik çözeltideki 

kitosan miktarına göre ağırlıkça %10 olacak şekilde bentonit ve doğal yumurta kabuğu ayrı ayrı 

eklenerek kompozit adsorban membran çözeltisi elde edilmiştir ve sulu ortamda çözünmesini 

engellemek için direkt çapraz bağlama işlemi uygulanmıştır. Bu işlem için çözeltideki kitosan 

miktarına göre ağırlıkça %1 olacak şekilde epiklorahidrin eklenmiş ve 12 cm çapında petri 

kabına dökülmüş ve oda koşullarında kuruması sağlanmıştır. Membran fotoğrafları Şekil 1’de 

verilmiştir. 
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            (a)                       (b)      (c) 

Şekil 1. Membran Fotoğrafları; (a) Saf Kitosan Membran; (b) Bentonit-Kitosan 

Membran; (c) Yumurta Kabuğu-Kitosan Membran 

 

 

DENEYSEL YÖNTEM 

Amonyum adsorpsiyonu için 5 mg/lt NH4CI çözeltisi saf su ile hazırlanmıştır. Hazırlanan 

çözeltiye 0.3 gr adsorban membran, küçük parçalar halinde kesilerek ilave edilmiş ve 3 saat 

süre ile yüksek devirde çalkalama işlemine tabii tutulmuştur. İşlem sonunda alınan numuneler 

Nessler reaktifi kullanılarak renklendirilmiş ve UV görünür spektrometre yardımıyla 500 nm 

dalga boyu ile adsorban değeri belirlenmiştir. Deney düzeneği Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 2. Deney Düzeneği 

 

 

Adsorbsiyon işlemi sonunda amonyum giderimi eşitlik (2) ile belirlenmiştir. 

Giderim verimi (%) : (C0 – C) x 100 / C0                (2) 

Bu eşitlikte C0 ve C adsorbsiyon işlemi öncesinde ve sonrasında ölçülen konsantrasyon 

değerlerini göstermektedir [8] .Çözelti konsantrasyonu Nessler Metodu ile belirlenmiştir. [1] . 
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SONUÇLAR 

Amonyum çözelti konsantrasyonu 5 mg/litre alınarak 0,3 gr adsorban madde kullanarak toplam 

100 ml çözelti ile adsorpsiyon işlemi 25°C sıcaklıkta yapılmıştır. Sonuçlar Şekil 3’de 

verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 3. Adsorban Türü-Amonyum Giderimi İlişkisi 

 

Gözenekli duvarlara sahip olan bentonitin diğer killerden çok daha fazla yüzey alanı 

olduğundan adsorpsiyon yeteneği fazladır. Ayrıca bentonitin katyon değişim kapasitesi de 

yüksektir. Bu nedenlerle en iyi giderim sonucu veren adsorbtif membran, bentonit katkılı 

kitosan membrandır. Adsorban miktarının arttırılması ile daha yüksek dönüşüm değerleri elde 

edilecektir. 

SONUÇ 

Geliştirilen doğal kompozit adsorban membranların atık sulardan amonyum giderimi için 

uygun olduğu, en iyi giderimin bentonit katkılı kitosan membran ile elde edildiği görülmüştür. 

Adsorptif membranların amonyum uzaklaştırılmasında potansiyele sahip olduğu anlaşılmıştır. 
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CI REAKTIF MAVI 221 İÇEREN SULARDAN ÇITOSAN KOAGÜLASYONU İLE 

RENK GIDERIMI 

Ezgi Oktav Akdemir 1,* 

1,* Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 35160, Buca/İZMİR ezgi.oktav@deu.edu.tr 

ÖZET 

Boyalı atıksular en önemli kirletici kaynaklarından biridir. Bu çalışmada, boyalı sulardan renk 

giderimi amacıyla çitosan ile koagülasyon yöntemi uygulanmıştır. Deneysel çalışmalarda Box 

Behnken istatistiksel tasarım yöntemi kullanılmış, boya konsantrasyonu, çitosan 

konsantrasyonu ve koagülasyon-flokülasyon sonrası çökelme süresinin renk giderme verimi 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. Boya konsantrasyonu 50-200 mg/l, çitosan konsantrasyonu 

50-200 mg/l ve çökelme süresi 30-120 dakika aralığında seçilmiştir. En yüksek renk giderme 

veriminin elde edildiği boya konsantrasyonu 50 mg/l, çitosan konsantrasyonu 125 mg/l ve 

çökelme süresi 30 dakika olarak belirlenmiştir. 

GİRİŞ 

Üretim süreçleri sırasında boya kullanan endüstriler, atıksularında yüksek konsantrasyonlarda 

boya içeriğine sahiptirler. Tekstil endüstrisi, üretimde kullanılan boyanın % 10-15'inin 

atıksuya  karıştığı endüstrilerden biridir. Bu endüstriden kaynaklanan boyalı atıksular alıcı 

ortamlarda, yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), artan toksisite ve biyo-bozunurluğun 

azalması ve biyotanın büyümesi gibi çeşitli problemlere neden olur. Bu nedenle tekstil 

endüstrisi atıksularından boya giderimi gerekmektedir [1,2]. 

Genel olarak boyalı atıksuların arıtımı, ışığa ve oksitleyici maddelere karşı stabil olmaları ve 

düşük biyo-bozunabilirlikleri nedeniyle güç olmaktadır [3]. Bu tür atıksuların arıtımında en 

çok kullanılan yöntemler, fiziksel-kimyasal ve/veya biyolojik süreçlere dayanmaktadır. 

Pıhtılaşma, yumaklaştırma ve çökeltim süreçlerinden oluşan kimyasal arıtma yöntemlerinin, 

disperse boya gibi çözünmeyen boyaların renklerinin giderilmesinde etkili olduğu 

bilinmektedir. Tekstil atıksu arıtımında alum, polialüminyum klorür, demir-II-sülfat (FeSO4), 

demir-III-klorür (FeCl3) ve kireç gibi bilinen geleneksel koagülantlar yaygın olarak 

kullanılmaktadır [4]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda çevre dostu koagülantların atıksu arıtımında 

uygulanabilirliği araştırılmış, toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen bir doğal 

polimer olarak çitosan bu amaçla kullanılmıştır [5,6]. Kongo Kırmızı boyasının çitosanla 

arıtımının incelendiği bir çalışmada optimum doz 25 mg/l olarak bulunmuş, bu durumda elde 

edilen renk giderme verimli % 75 olmuştur [7]. Bir anyonik boya olan Asit Mavi 92’nin 

(AB92) çitosan koagülasyonu ile gideriminin araştırıldığı bir çalışmada boya konsantrasyonu 

25-100 mg/l, çitosan konsantrasyonu ise 20-150 mg/l aralığında alınmış, düşük boya ve 

çitosan konsantrasyonlarında %99’a varan renk giderme verimleri elde edilmiştir [8].  

Bu çalışma kapsamında, C.I. reaktif mavi 221 boyasını içeren atıksudan biyolojik bir 

koagulant olan çitosan kullanımıyla renk giderimi araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda farklı 

boya ve koagülant konsantrasyonlarında hızlı karıştırma (koagülasyon), yavaş karıştırma 

(flokülasyon) ve çökeltim süreçlerinden oluşan jar testi deneyleri yapılmıştır. Box Behnken 

istatistiksel deney tasarım yöntemi kullanılarak boya konsantrasyonu,  çitosan konsantrasyonu 

ve çökeltim süresinin renk giderme verimi üzerindeki etkileri incelenmiş, sonuçlar çalışma 

kapsamında sunulmuştur. 

MATERYAL VE METOD 

Jar Testi Deneyleri 

Deneysel çalışmalarda farklı boya ve çitosan konsantrasyonlarında hızlı karıştırma 

(koagülasyon), yavaş karıştırma (flokülasyon) ve çökeltim süreçlerinden oluşan jar testi 

deneyleri yapılmıştır. Kullanılan laboratuar ölçekli jar testi düzeneği, VelpScientifica 
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firmasından F105A0109 koduyla JLT 6 modeli olarak temin edilmiştir. Önceden belirlenen 

dozlarda boya ve koagülant dozları hassas terazide tartılarak 500 ml’lik beherlere alınmış ve 

üzerlerine saf su eklenmiştir. Önce 200 rpm karıştırma hızında 3 dakika hızlı karıştırma, sonra 

40 rpm karıştırma hızında 45 dakika yavaş karıştırma işlemi uygulanmıştır. Karıştırma işlemi 

bitince numuneler farklı sürelerde çökelme işlemine tabi tutulmuştur. Çökelme işlemi sonunda 

beherlerin üst kısmından pipet yardımı ile örnekler alınarak renk ölçümleri yapılmıştır. Renk 

ölçümlerinde HACH Lange marka DR 5000 model spektrofotometre kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 1: Jar testi. 

 

Box- Behnken İstatistiksel Tasarım Metodu 

Box-Behnken istatistiksel tasarım yöntemi, boyalı sulardan renk giderimi için istatistiksel 

olarak güvenilir sonuçlar üretmek ve ayrıca renk giderme verimliliklerini en iyi duruma getiren 

optimum koşulları saptamak için kullanılmıştır. Boya konsantrasyonu (X1), çitosan 

konsantrasyonun (X2) ve çökelme süresinin (X3) koagülasyon-flokülasyon ile renk giderimi 

üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Boya konsantrasyonu 50-200 mg/l, çitosan 

konsantrasyonu ise 50-200 mg/l ve çökeltim süresi 30-120 dakika aralığında seçilmiş ve 

yöntem gereği toplamda 15 adet jar testi deneyi yapılmıştır. Box-Behnken deneysel tasarım 

metodu bağımsız değişken noktaları, bu noktalarda yapılan deneylerde elde edilen renk giderme 

verimleri ve hesaplanan renk giderme verimleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Yanıt fonksiyonu (Y) ve bağımsız değişkenler (X) arasındaki matematiksel ilişki, aşağıdaki 

gibi ikinci dereceden bir polinom denklemi ile ifade edilebilir; 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏12𝑋1𝑋2 + 𝑏13𝑋1𝑋3 + 𝑏23𝑋2𝑋3 + 𝑏11𝑥12 + 𝑏22𝑥22 +
𝑏33𝑥32  (1) 

Burada; 

Y: verim, b0: sabit, b1,b2,b3: doğrusal katsaylar, b12,b13,b23: çapraz ürün katsayıları, b11,b22,b33: 

ikinci dereceden katsayılardır. 

BULGULAR 

Box- Behnken İstatistiksel Tasarım Metodu Sonuçları 

Box-Behnken istatistiksel tasarım yönteminde kullanılan cevap fonksiyonu katsayıları Design 

Expert 7.0 programı kullanılarak hesaplanmış ve Denklem (1) elde edilmiştir. 

𝑌 = 94.62500 − 0.10272 𝑋1 + 0.010556 𝑋2 − 0.72287 𝑋3 + 0.0006 𝑋1𝑋2 +
0.00477 𝑋1𝑋3 − 0.000304 𝑋2𝑋3 − 0.00202 𝑥12 +  0.000107 𝑥22 + 0.00177𝑥32 (1) 

Cevap fonksiyonu katsayılarının değerleri ve işaretleri bağımsız değişkenin etkisinin 

yoğunluğunu ve yönünü belirtmektedir. Katsayının pozitif olması bağımsız değişkenin değeri 

arttıkça verimin arttığını, katsayının negatif olması ise o bağımsız değişkenin değeri artarken 

verimin azaldığını göstermektedir. Cevap fonksiyonu katsayıları incelendiği zaman, artan boya 
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konsantrasyonu ve çökeltim süresi ile renk giderme veriminin azaldığı, artan çitosan 

konsantrasyonu ile ise verimin arttığı görülmektedir.  

 

 

Tablo 1. Box-Behnken deneysel tasarım metodu bağımsız değişken noktaları, ölçülen ve 

hesaplanan renk giderme verimleri 

 
Bağımsız değişkenler 

Renk giderme verimi 

(%) 

Deney 

no 

X1, Boya 

konsantrasyonu 

(mg/L) 

X2,Çitosan 

konsantrasyonu 

(mg/L) 

X3,Çökeltim 

süresi,  

(dakika) 

Deneysel 

 

 

Hesaplanan 

1  (-1) 50  (-1) 50 (0) 75 55.2 56.1 

2  (+1) 200 (-1) 50 (0) 75 28.0 26.1 

3  (-1) 50 (+1) 200 (0) 75 59.7 61,6 

4  (+1) 200 (+1) 200 (0) 75 44.0 42.1 

5  (-1) 50 (0) 125 (-1) 30 73.6 74.4 

6  (+1) 200 (0) 125 (-1) 30 14.2 15,9 

7  (-1) 50 (0) 125 (+1) 120 58.0 57.3 

8  (+1) 200 (0) 125 (+1) 120 58.0 57.2 

9 (0) 125 (-1) 50 (-1) 30 54.8 51.0 

10 (0) 125 (+1) 200 (-1) 30 67.1 65.3 

11 (0) 125 (-1) 50 (+1) 120 58.3 60.1 

12  (0) 125 (+1) 200 (+1) 120 69.5 70.3 

13 (0) 125 (0) 125 (0) 75 57.5 57.5 

14 (0) 125 (0) 125 (0) 75 57.5 57.5 

15 (0) 125 (0) 125  (0) 75 57.4 57.5 

 

 

 

Çalışma kapsamında ayrıca deneylerde ölçülen renk değerleri ile Statistica programı ile 

hesaplanan renk değerleri arasındaki korelasyon katsayısı (R2) hesaplanmış ve bu katsayısı 

0.949 olarak bulunmuştur. Bu da ölçülen ve hesaplanan renk giderme verimleri arasında iyi bir 

uyum olduğunu göstermektedir.  

Renk Giderimi 

C.I. reaktif mavi 221 boyasını içeren sularda renk giderme veriminin çitosan konsantrasyonu 

ile değişimi incelenmiş ve grafik halinde Şekil 2’de verilmiştir. Şekil incelendiğinde, verimin 

belli bir çitosan konsantrasyonuna kadar arttığı daha sonra ise sistematik olarak azaldığı 

görülmektedir. Bu durum, koagülasyon-flokülasyon işleminin yük nötralizasyon mekanizması 

tarafından kontrol edildiğini göstermektedir. Sülfonik gruplar taşıyan boya, çitosanın 

protonlanmış amin grupları tarafından elektrostatik olarak çekilir. Böylece birlikte bağlanıp 

çökelebilen boyaların anyonik yükleri çitosan tarafından nötralize edilir. Protonlanmış amin 

grupları miktarı anyonik yükleri tamamen nötralize ettiğinde, boya giderme verimi maksimuma 

ulaşır. Bu da bu çalışma için, bütün boyar madde konsantrasyonlarında yaklaşık 125 mg/l 

çitosan konsantrasyonuna denk gelmektedir. Çözeltiye ilave edilen çitosan miktarı 

arttırıldığında, aşırı miktardaki protonlanmış amin grupları çözeltide yeniden stabilize hale gelir 

ve verimi düşürür [5,6]. 
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Artan boya konsantrasyonun renk giderme verimi üzerine etkisi incelendiği zaman ise, boya 

konsantrasyonun artmasıyla renk giderme veriminin azaldığı gözlenmiştir (Şekil 3). 125 mg/l 

çitosan konsantrasyonu için, 50 mg/l boya konsantrasyonunda %58.5 renk giderme verimi elde 

edilirken boya konsantrasyonu 200 mg/l’ye çıktığında elde edilen verim % 21.1’e düşmektedir. 

Reaktif sarı 15 (RY15) boyası ve Asit kırmızı 95 (AR95) boyası ile daha önce yapılmış olan 

çalışmalarda artan boya konsantrasyonunun renk giderimini olumsuz etkilediği bulunmuştur. 

[6,9]. Bu çalışmada bulunan sonuçlar da bunu destekler niteliktedir. 

Renk giderme veriminin çökeltim süresi ile değişimi incelendiği zaman (Şekil 3), düşük boya 

konsantrasyonlarında çökeltim süresinin çok etkili olmadığı gözlemlenmiştir.  Boya 

konsantrasyonu arttıkça, zamanla birlikte renk giderme veriminin de arttığı görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Renk giderme veriminin boya ve çitosan konsantrasyonu ile değişimi (Süre: 90 

dakika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Renk giderme veriminin çökeltim süresi ve boya konsantrasyonu ile değişimi 

(Çitosan konsantrasyonu: 125 mg/l) 
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SONUÇLAR 

Bu çalışmada, biyolojik bir polimer olan çitosanın koagülasyon-flokülasyon işlemi sırasında 

kullanımıyla boya içeren atıksulardan renk giderimi araştırılmıştır. Box-Behnken istatistiksel 

tasarım yöntemi, boyalı suların arıtımı için istatistiksel olarak güvenilir sonuçlar üretmek ve 

ayrıca renk giderme verimini en iyi duruma getiren optimum koşulları saptamak için 

kullanılmıştır.  

Box-Behnken deneysel tasarım metodu ile elde edilen cevap fonksiyonlarına Design Expert 7.0 

programı uygulanarak hesaplamalar yapılmıştır. Renk giderimi için, deneylerde ölçülen renk 

değerleri ile programla hesaplanan renk değerleri arasındaki korelasyon katsayısı 0.949 olarak 

bulunmuştur. Bu da hesaplanan değerler ile deneysel sonuçların birbirleri ile iyi bir uyum içinde 

olduğunu ve kullanılan yöntemin güvenilirliğini göstermektedir. 

Renk giderme verimi artan çitosan konsantrasyonu ile artmış, 125 mg/l’nin üzerindeki çitosan 

konsantrasyonunda ise verim azalmaya başlamıştır. Boya konsantrasyonundaki artış ise renk 

giderimini olumsuz etkilemiştir. En yüksek renk giderme veriminin elde edildiği optimum 

koşullar 50 mg/l boya konsantrasyonu, 125 mg/l çitosan konsantrasyonu ve 30 dakika çökelme 

süresi olarak bulunmuştur. 
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ÖZET 

Tüm dünyada giderek artan sanayileşme toplumların refah düzeylerini artırmakla birlikte yoğunlaşan 

çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. İlgili bilim otoriteleri sanayileşmeyi tüm boyutları ile 

hava, toprak ve su kirliliğinin ana nedeni olarak değerlendirmektedir. Atmosferik ortam hemen hemen 

her endüstri türünde kirlenmeye maruz kalmaktadır. Sanayileşmenin bölgesel bazda yoğun olduğu 

ülkemizde de hava kalitesinin korunabilmesi için kirletici parametrelerin izlenmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla yasal düzenlemeler gereği sanayi kuruluşlarında iki yılda bir hava kalitesi ölçümleri yapılarak 

mevcut durum değerlendirilmektedir.  

Boyahaneler kullanılan kimyasalların türüne ve konsantrasyonuna bağlı olarak hava kalitesinde 

bozulmaların sıkça karşılaştığı özel birimlerdir. Gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında farklı 

alanlarda (deri ve bakım onarım-imalatı) faaliyet göstermekte olan iki farklı boyahanede iç ortam ve 

emisyon ölçümleri gerçekleştirilerek hava kalitesi bakımından değerlendirme yapılmıştır. Bilindiği 

gibi boyalar, alifatik hidrokarbonlar (n-hekzan, n-heptan), aromatik hidrokarbonlar (toluen), 

halojenlenmiş hidrokarbonlar (metil klorür, propilen diklorür), alkoller, ketonlar (metil etil keton), 

esterler (etil asetat) ve eterlerin (metil eter, etil eter, butil eter) ana kaynağı olan kimyasal 

malzemelerdir. Bu nedenle boyahanelerde özellikle iç ortamda uçucu organik bileşiklerin izlenmesi 

son derece önemlidir. Bu amaca yönelik olarak çalışmada seçilen tesislerin iç ortamında uçucu organik 

bileşikler (1,2 dikloraetan,benzen,izopropilasetat,nbütilasetat,toluen,aseton,kloroform, 

diklorometan,hekzan,.etilmetilketon,. nheptan,trikloroetilen,1-

4dioksan,metilsiklohekzan,karbontetraklorür,izobütilmetilketon, klorobenzen, ,anilin) ve bacalarında 

VOC ile birlikte toz, azot monoksit (NO),azotdioksit (NO2),azotoksit(NOx), 

karbonmonoksit(CO),karbondioksit(CO2) ve SO2 ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde 

en yüksek VOC konsantrasyonlarına deri sanayi sektöründeki boyahanenin iç ortamında rastlanırken, 

emisyon bakımından en yüksek konsantrasyonlar bakım onarım imalathanesinin boyahanelerinde 

belirlenmiştir. Deri sanayi sektöründeki emprime bölümünde özellikle kloroform konsantrasyonu 

sınır değerin (10 mg/m³)2 çok üzerinde (1097,341 mg/m³) bulunmuştur. Bakım onarım 

imalathanesindeki boyahane kabini havalandırma bacasında ise karbontetraklorür değeri 26,59 

mg/Nm3 ile sınır değerleri aşmaktadır. Çalışma sonunda tüm boyahanelerdeki ölçüm sonuçları 

sınır değerler ile karşılaştırılmış ve ilgili boyahanelerde hava kalitesini iyileştirmek amacıyla 

çözüm önerileri sunulmuştur. 

GİRİŞ  

Endüstriyel kuruluşlar, artan nüfusun sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterirken, 

kullanılan proseslere bağlı olarak pek çok atık madde oluşturmaktadırlar. Katı atık, hava kirliliği, 

su kirliliği gibi temel kirlilik türlerinin ana kaynaklarından en önemlisi olarak sanayi kuruluşları 

gösterilmektedir (Başar ve diğ., 2005).  

Yaşamın sürekliliği için en temel ihtiyacımız olan havanın doğal bileşiminin bozularak toz, gaz, 

duman ve koku formundaki kirleticilerin bileşime katılması durumu hava kirliliği olarak 

tanımlanır (Adın ve Diğ, 2017). Soluduğumuz havaya olan ihyacın sürekliliği oluşabilecek 

herhangi bir hava kirliliği olayına maruziyeti kaçınılmaz kılmaktadır. Dolayısıyla hava kirliliği 
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etkileri bakımından değerlendirildiği diğer kirlilik türleri arasında özel bir konuma sahiptir. Yılda 

3 milyondan fazla kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği öngörülmektedir [1]. Bu önemli 

durum nedeniyle tüm dünyada konuyu çeşitli boyutları ile inceleyen pek çok bilimsel çalışma 

yürütülmektedir (Ozbay, 2012).  

Daha önce de belirtildiği gibi sanayileşme hava kirliliğinin en önemli kaynaklarından birisidir. 

Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin 

alınmaması (baca filtresi vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma 

ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürt içeren yakıtların kullanılması sanayi kaynaklı hava 

kirliliğindeki ana nedenleri olarak sıralanabilir.  

Sanayi kuruluşlarında oluşan gaz ve toz kirleticilerin türü ve konsantrasyonları uygulanan prosese 

bağlı olarak büyük değişim göstermektedir. Organik solventlerin ve diğer kimyasalların yoğun 

olarak kullanıldığı boyahane üniteleri özellikle oluşan gaz kirleticiler bakımından ciddi riskler 

oluşturmaktadır. Boyahanelerin iç ortam havasında benzene,toluene,kloform,karban tetra 

klorür,dikloro benzene vb ucuçu organic bileşik (VOC)lere yaygın olarak rastlanmaktadır. 

Kaynama noktaları düşük olduğu için ortam havasında buhar formunda bulunan ve düşük 

konsantrasyonlar da bile kanserojenik etki gösteren VOC’ler maruz kalınan süreye ve 

konsantrasyona bağlı olarak ciddi akut ve kronik sağlık etkileri oluşturmaktadır (Alyuz ve Veli, 

2006). Dolayısıyla boyahanelerin iç ortam havasında VOC’lerin düzenli olarak ölçülmesi ve sınır 

değerleri aşan türler için gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Boyahane bacalarında 

ise VOC türlerine ilavaten konvansiyonel hava kirletici türleri olan toz,islilik,azot monoksit 

(NO),azotdioksit (NO2),azotoksit(NOx), karbonmonoksit(CO),karbondioksit(CO2) ve SO2 

gözlemlenebilmektir. Bu çalışmanın amacı farklı alanlarda deri ve bakım onarım-imalatı alanında 

faaliyet göstermekte olan iki farklı boyahanede iç ortam ve emisyon ölçümleri gerçekleştirilerek hava 

kalitesi bakımından bir değerlendirme sağlamaktır. Çalışmada kapsamında incelenen boyahanelerde 

sınır değeri aşan kirletici türleri için çözüm yaklaşımları da sunulmaktadır.  

MATERYAL VE METOT  

Gerçekleştirilen çalışmada iki farklı tesisin boyahane bölümlerinde iç ortam ve emisyon ölçümleri 

yapılmıştır.  

Bacalardaki VOC ölçümleri (uçucu organic bileşik) ölçümleri TSE CEN/TS 13649 standardına gore, 

TCR Tecora DDS VOC ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Örnekleme sırasında baca içindeki 

uçucu organik bileşikler 50 mg/100 mg aktif karbon tüpüne absorbe edilmiştir. Kullanılan aktif 

karbon tüpleri +40 C soğuk taşıma zinciri ile laboratuvara taşınmıştır. Analizler için GC-FID cihazı 

kullanılmıştır. Elde edilen değerler hacme oranlanarak konstantrasyon bulunmuştur.  

Iç ortamdaki VOC ölçümleri TS ISO 16200-1 metodu ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Gillian 

gilair plus-2 cihazı kullanılmıştır. Uçucu organic bileşikler aktif karbon üzerinde tutularak +40 C 

soğuk taşıma zinciri ile labaratuvara taşınmıştır. Analizler için yine GC-FID cihazı kullanılmış ve 

konstantrayonlar çekilen numune hacme oranlanarak hesaplanmıştır.  

İşletmelerde numunelerin alındığı bacalar çatından 1,5 m yüksekliktedir( SKHKKY EK-4.b.4 

gereğince anma ısıl gücü olmayan tesislerde baca çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1,5 m 

olmalıdır). Ölçümü yapılacak bacada gerekli kontroller yapıldıktan ve bacalarda numune almaya 

uygun görülen delikler açıldıktan sonra ölçümler gerçekleşmiştir.  

SONUÇ  

Bu çalışma kapsamında farklı sanayi kuruluşlarındaki boyahane bölümlerinde iç ortam havasında ve 

baca gazındaki hava kirletici parametreler ölçülmüştür. Gerçekleştirilen ölçümlere ait tüm sonuçlar ve 

ilgili sınır değerler aşağıda tablolar halinde sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Bakım –Onarım tesisi boyahane bölümü emisyon (a) ve iç ortam (b) havası ölçüm 

sonuçları 

Kaynak Adı  Boyahane Kabini Havalandırma Bacası  

Baca Çapı (m)  0,5*1,5  

Baca 

Yüksekliği (m)  

Yerden  7  Çatıdan  1,90  SKHKKY Sınır 

Değerleri  

Parametreler  1.Ölçüm  2.Ölçüm  3.Ölçüm  Ortalama  -  

Gaz sıcaklığı 

(oC)  
51,75  42,15  48,32  47,41  -  

Basınç (mbar)  1003,9  1001,6  1003,8  1003,1  -  

Nem (%)  46  48  46  46,7  -  

Baca Gazı Hızı 

(m/sn)  

6,72  5,23  5,60  5,85  4 (Ek-4 a. 

Madde 2.)  

Baca Gazı Debisi 

(m3/saat)  

18144,00  14121,00  15120,00  15795,00  

Normal 

Şartlarda Baca 

Gazı Debisi 

(Nm3/saat)  

15115,67  12094,72  12729,59  13313,33  -  

Normal 

Şartlarda Kuru 

Bazda Baca 

Gazı Debisi 

(Nm3/saat)  

8162,46  6289,25  6873,98  7108,57  -  

KONSANTRASYONLAR  

Toz  mg/Nm3  1,08  0,88  0,43  0,79  20 (Ek-5V.2 

Madde 2.2)  

1,2-

Dikloroetan  

mg/Nm3  3,76  4,22  3,74  3,90  ***  

Karbontetra

klorür*  

mg/Nm3  27,65  26,57  25,55  26,59  20 (Ek-7 

Tablo 7.2.2)  

1,3-

Dikloroprop

an  

mg/Nm3  2,93  2,22  2,17  2,44  ***  

1,2-

Ddibrometan  
mg/Nm3  <*  2,50  <*  0,83  100 (Ek-7 

Tablo 7.2.2)  

Bromobenze

n  

mg/Nm3  0,28  <*  <*  0,09  20 (Ek-7 

Tablo 7.2.2)  

p-

ızopropiltolu

en  

mg/Nm3  1,33  0,89  0,78  1,00  ***  

 

Ölçümler  Sınır Değer  

No  Ölçüm 

Yeri  

Ölçüm 

Alınan  

Ölçülen 

Paramet

re  

Ölçüm 

Değeri  

(mg/m³)  

Ölçüm 

Belirsizl

iği  

(±mg/m³

)  

KİMM

AD*  

(mg/m³)  

OSHA¹  

(mg/m³)  

NIOSH²  

(mg/m³)  

ACGIH³  

(mg/m³)  

1  Boyahane 

Bölümü-
Boyama 

İşlemi  

Boyahane 

Üretim  

Hekzan  0,196  -  72  -  -  -  

Trikloroetilen  0,058  -  537  -  -  

İzobütilmetil  

keton  

0,122  -  410  -  -  

n-Bütilasetat  0,186  -  710  -  -  

 

Bakım-onarım tesisi boyahanesindeki havalandırma bacasındaki ölçüm sonuçları incelendiğinde 

karbontetraklorür parametresinin ortalama değerinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü 
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Yönetmeliği’nde (SKHKKY) verilen sınır değeri (20 mg/Nm3) aştığı gözlemlenmiştir. İç ortam 

havasında ölçülen VOC türlerinde ise sınır değeri aşan herhangi bir parametreye rastlamamıştır. 

Tesisin boyahane bacalarında yukarıda verilen parametreler ilavaten rutin olarak CO, NO, NOx, SO2 

ve toz ölçüleri gerçekleştirilmektedir. Ölçülen bu konvansiyonel hava kirleticilerin tamamının 

konsantrasyonu sınır değerlerin altında kalmıştır.  

 

Tablo 2. Deri fabrikasındaki boyahane bölümünde emisyon (a) ve iç ortam (b) havası 

ölçüm sonuçları  

a) Kaynak Adı  Boya Kabini Bacası  

Baca Çapı (m)  0,50*0,35  

Baca Yüksekliği 
(m)  

Yerden  13,00  Çatıdan  1,80  SKHKKY Sınır 
Değerleri  

Parametreler  1.Ölçüm  2.Ölçüm  3.Ölçüm  Ortalama  -  

Gaz sıcaklığı 
(oC)  

19,50  18,80  18,80  19,03  -  

Baca Gazı Hızı 
(m/sn)  

9,20  9,50  9,80  9,50  4 (Ek-4 a, 
Madde 2,)  

Basınç (mbar)  986,7  987,2  987,2  987,0  -  

Nem (%)  2,0  2,0  2,0  2,0  -  

Baca Gazı Debisi 
(m3/saat)  

5796,00  5985,00  6174,00  5985,00  

Normal 
Şartlarda Baca 
Gazı Debisi 
(Nm3/saat)  

5269,15  5456,79  5629,11  5451,68  -  

Normal 
Şartlarda Kuru 
Bazda Baca 
Gazı Debisi 
(Nm3/saat)  

5163,77  5347,65  5516,53  5342,65  -  

KONSANTRASYONLAR  

Toz  mg/Nm3  5,46  5,23  5,03  5,24  171 (Ek-1 
Diyagram 1)  

1,4-Dioksan  mg/Nm3  <*  -*  -*  <*  *  

mp-ksilen  mg/Nm3  -*  0,27  0,68  0,32  **  

Tetrahidrofur
an  

mg/Nm3  -*  -*  0,13  0,04  **  

Trikloretilen  mg/Nm3  -*  -*  0,21  0,07  **  

Etilasetat  mg/Nm3  0,63  6,80  7,50  4,97  ***  

Hegzan  mg/Nm3  -*  <*  -*  <*  ***  

Izobutilmetil
keton  

mg/Nm3  -*  0,27  0,24  0,17  ***  

Izopropilaset
at  

mg/Nm3  -*  0,63  -*  0,21  ***  

Metilsikloheg
zan  

mg/Nm3  -*  <*  -*  <*  ***  

n-butilasetat  mg/Nm3  0,42  -*  6,55  2,33  ***  

n-Heptan  mg/Nm3  -*  0,25  -*  0,08  ***  

Benzen  mg/Nm3  -*  0,21  0,24  0,15  ****  

1,2-
dikloroetan  

mg/Nm3  0,55  0,80  0,91  0,75  ****  
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b) Ölçümler  Sınır Değer  

No  Ölçüm 

Yeri  

Ölçüm 

Alınan  

Ölçülen 

Paramet

re  

Ölçüm 

Değeri  

(mg/m³)  

Ölçüm 

Belirsizli

ği  

(±mg/m³

)  

KİMMA

D*  

(mg/m³)  

OSHA¹  

(mg/m³)  

NIOSH²  

(mg/m³)  

ACGIH³  

(mg/m³)  

9  Emprime  Emprime 

Üretim 

Alanı  

Aseton  317,653  -  1210  -  -  -  

Etilmetil  

keton  

86,178  -  -  590  -  

Kloroform*  1097,341  10  -  -  -  

1,2 dikloroetan  0,199  -  200  -  -  

izopropilasetat  0,669  -  950  -  -  

Benzen  0,117  -  -  1 ppm  1,6  

1,4 dioksan  0,017  73  -  -  -  

Toluen  99,172  192  -  -  -  

n-butilasetat  0,554  -  710  -  -  

klorobenzen  0,098  23  -  -  -  

Anilin  0,411  -  19  -  

 

Deri fabrikasının boyahanede bölümünde baca gazı ölçüm sonuçları incelendiğinde ölçülen tüm VOC 

türlerinin ve toz parametresinin sınır değerleri aşmadığı görülmektedir. Ayrıca bacada CO, SO2, NO, 

NO2 parametreleri de ölçülmüştür. Bu parametrelere ait ölçüm sonuçları sırasıyla 12.5 mg/Nm3, 2.86 

mg/Nm3, 23.21 mg/Nm3, 37.65 mg/Nm3 olarak bulunmuştur. Bu değerlerin tümü ilgili yönetmelikte 

verilen sınır değerleri sağlamaktadır. Aynı boyahanenin iç ortam ölçüm sonuçları incelendiğinde 

kloroform parametresinin sınır değerin çok üzerinde olduğu görülmüştür. Konsantrasyonu 1097 mg/m3 

olarak ölçülen kloroformun ortamda çalışan işçiler için ciddi bir riski oluşturacağı düşünülmektedir. 

TARTIŞMA  

Boyahaneler, sanayi kuruluşlarında toksik kimyasalların yoğun olarak kullanıldığı özel birimlerdir. 

Dolayısıyla bu ünitelerde hava kalitesinin sürekli olarak izlenmesi son derece önemlidir. 

Gerçekleştirilen bu çalışmada iki farklı sektörde (deri ve bakım onarım) faaliyet göstermekte olan 

boyahane birimlerinde iç ortam ve baca gazı kirleticileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçların farklılığı 

uygulan prosesin ve kullanılan kimyasal maddelerin oluşan kirliliği ne denli etkilediğini açıkça ortaya 

koymaktadır. Örneğin bakım-onarım tesisi boyahanesindeki havalandırma bacasında 

karbontetraklorür parametresi SKHKKY’de verilen sınır değerin üzerinde bulunmuş aynı boyahanenin 

iç ortam havasında ölçülen VOC türlerinde ise sınır değeri aşan herhangi bir parametreye 

rastlanmamıştır. Deri fabrikasının boyahane bölümünde ise iç ortam havasındaki kloroform seviyeleri 

(1097 mg/m3) sınır değerin (10 mg/m3) çok üzerindedir. Bu durumun boyahanede çalışan işçiler için 

ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği düşünülmektedir. Her iki boyahanenin baca gazında CO, SO2, 

NO, NO2 ve toz gibi konvansiyonel kirleticiler bakımından ise herhangi bir soruna rastlanmamıştır. 
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Bakım-onarım tesisinin baca gazındaki karbon tetraklorür seviyelerinin düşürülmesi için aktif karbon 

filtresinin kullanımı önerilirken, deri sanayi sanayisindeki boyahanede iç ortamda kloroformdan 

kaynaklanabilecek risklerin minimize edilmesi için havalandırma şartlarında mutlak iyileştirme 

gerekmektedir. Bununla birlikte oluşan kloroform seviyelerinin kontrol edilmesi için mümkünse 

proseste de ilgili değişiklikler (kullanılan kimyasalların değiştirilmesi vb.) yapılmalıdır.  
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Membran biyofilm reaktörler (MBfR) yüksek gaz transfer kabiliyetleri ve aynı zamanda biyofilm 

oluşumu için destek bir malzeme olmaları nedeniyle son yıllarda atıksu arıtımı ve atık gaz 

arıtımında sıklıkla tercih edilen biyoprosesler arasında yer almaktadır. Membranın dış yüzeyi hem 

biyofilm gelişimi için destek tabakası olarak görev yapmaktadır hem de gazın kütle transferi için 

geniş bir yüzey alanı sunmaktadır. Biyokimyasal degradasyon için mikroorganizmaların ihtiyaç 

duyduğu çözünmüş oksijen gibi elektron alıcı substratların gaz formdan çok daha enerji verimli 

olarak sıvı ortama transfer edilebilmesine imkan sağlamaktadır. MBfR özellikle sudaki düşük 

çözünürlüklerinden dolayı biyolojik giderimi kısıtlanan nitrik oksitler (NOx) gibi atık gazların 

biyokimyasal dönüşümünde de etkin bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada MBfR 

kullanılarak atık gaz içerisindeki nitrik oksitin (NO) ve atık sudaki nitratın (NO3
-) eş zamanlı 

giderimi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan MBfR’de giderim Denklem 1’deki heteretrofik 

denitrifikasyon basamaklarını izleyerek gerçekleşmektedir. 

 

NO3
-   nar  
→  NO2

-   nir  
→  NO

  nor  
→  N2O

  nos  
→  N2 (1) 

 

NO reaktör içerisine yerleştirilmiş membranın içerisinden verilerek, dış yüzeyinde oluşan 

biyofilme doğru difüze olur ve biyokatalitik olarak N2’ye indirgenerek giderilir. Çalışmada reaktör 

içerisinde bulunan içi boşluklu lif membranların iç yüzeyinden 500 ppm NO/N2 gaz karışımı ve 

membranların dış yüzeyinden asetat (CH3COO-) ve nitrat (NO3
-) içeren sentetik atıksu sürekli 

olarak beslenmiştir. Gaz çıkışında NOx analizörü kullanılarak NO ve NO2, atık su çıkışında ise 

nitrit, nitrat, KOİ ve alkalinite günlük olarak ölçülmüştür. Reaktörün uygulanabilirliği giriş ve 

çıkış konsantrasyonları üzerinden hem % giderim verimi olarak hem de giderim hızları (mg 

NO/m2·gün) dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Reaktörde eş zamanlı olarak %74’e varan NO 

giderimi ile %99’un üzerinde NO3
- giderimi elde edilmiştir. 

 

Teşekkürler: Bu çalışma 114Y125 nolu TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir.  
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ABSTRACT 

Globally, the main anthropogenic air pollutants are concentrated in urban. Traffic, industry and 

heating systems are the main sources of urban air pollution. Meteorology, topographic structure 

and urban settlements are important factors affecting the dispersion, storage and chemical 

transformation processes of air pollutants. 

The variety of weather forecasting methods has also increased in parallel to recent technology. 

Nowadays, numerical weather forecasting models where multiple parameters are intertwined, 

many statistical methods are widely applied. In this study, it is aimed to create air pollution 

dispersion maps of pollutant concentrations released from industrial sites in downtown Balıkesir. 

In this study, AERMOD (AMS / EPA Regulatory Model) modeling technique and meteorological 

data processor (WRF) for the study area were employed together in order to determine the effects 

of industrial resources on air quality of downtown Balıkesir. 

According to the results, the WRF model offers a more comprehensive data set, as well as a wider 

range of uses. At the same time, if the field of study is kept wide, the distribution of the output 

results of the receiving WRF highly increases. the AERMOD results of WRF model was more 

conservative than the other approach of using the regular met-data from  Balıkesir Weather Station. 

INTRODUCTION 

Air pollution has been a popular human problem for humans and living creatures over the years. 

With the developing technologies, tools and methods these problems are gradually increasing. Of 

course, these developments also help us to predict the pollution of pollutants in harmless way with 

different control mechanisms or to predict the possible scenarios. 

AERMOD (AMS / EPA Regulatory Model), which is currently used for air dispersion models, is 

based on Gaussian dispersion model. (USEPA, 2004). The AERMOD model requires emission 

data, topographic features, and surface and top air meteorological data for a location. The WRF 

(Weather Research and Forecasting) model has also been developed by NCAR-UCAR for 

atmospheric surveys such as AERMOD or for weather prediction system modeling. Both models 

allow users the opportunity to perform more reliable atmospheric modeling with real data (Afzali 

et al., 2017; USEPA, 2009; USEPA, 2018).  

In this study, it was planned to determine the air pollution effect of an industrial site in Balıkesir 

and to perform air dispersion modeling of the emitted PM10 with AERMOD. In order to compare 

the performance of the AERMOD model, there were two sets of meteorological data that were 

used for the modeling study. The first data was gathered from the nearest meteorological station 

(WMO IDWMO ID#17150) and the data was processed by the AERMET and the other data set 

was obtained by using the WRF model. The AERMOD was run for both meteorological data sets 

in order to compare main results (Lakes Environmental, 2016).  
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MATERIALS AND METHODS 

Study Area 

One of the major industrial sites in Balikesir was selected during the modeling period. The cement 

plant was approximately 5 km away from the downtown (Fig.1). Particles, aerodynamic diameter 

less than 10 µm, from the industrial plant have been modeled with one set of measured met-data 

from the nearest me-station and one set of generated met-data that was obtained using WRF model. 

The model outputs from two different met-data were then compared in terms of comparing model 

performance. 

 

 
Fig.1 Study area: source, weather station and downtown locations 

 

Study Plan and Data Collection 

As mentioned above, the modeling processes were run using two met-data sets that were obtained 

from different approaches. The main steps of the study presented as follows; 

 

I. Emission rates and plant details obtained from the industrial site (EIA, 2014), 

II. Data collected from the nearest meteorological station in the study area, 

III. The met-data from NCAR processed using the WRF,  

IV. The AERMOD was employed using met-data and WRF data for each turn, 

V. The outputs of AERMOD using regular met-data and WRF met-data compared for model 

performance. 

During the scope of the study, the weather station nearest to the plant was selected. The surface 

met-data was obtained from #17150 (Balıkesir Airport), upper vertical air met-data was collected 

from #17064 (Istanbul-Kartal) station. 

The WRF model offers the possibility to work across thousands of kilometer areas, the 

meteorological data used for the preparation and processing of the program has been obtained from 

NCAR (National Center for Atmospheric Research). The meteorological data obtained from 

NCAR was first processed by the WRF sub-model WPS. 
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The industrial plant 

Within the scope of the study, the PM10 emission rates for the modeling were taken from the 

Provincial Environment Agency (EIA Report, 2014).  The majority of PM10 emissions in the plant 

came from the stacks.  

 

Table 1. The main sources of the industrial plant 

Main 

PM10 Sources 

Type of 

Process 
Type of Sources 

PM10 Emission 

Rates (kg.hr-1) 

Stack 1 Point Farine mill 4.41 

Stack 2 Point Coal mill 0.48 

Stack 3 Point Vertical cement mill 3.29 

Stack 4 Point Representative stack 2.21 

Transportation line Line Hauling for raw materials into 

the plant 

1.75 

Unloading area Area Storage for accepted raw 

materials 

0.56 

Storage area Area Storage for cement packaging 

and shipping 

0.30 

 

The representative PM10 sources of the plant were illustrated in Fig.2. 

 

 
Fig.2 Primary PM10 sources of the plant 

 

As shown in Fig 2., not only the set of chimneys were existent, but also hauling line, 

loading/unloading areas and storage area also contributed to the overall PM10 emission on the site. 
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Processing of meteorological data at WRF 

The selection of “Representative years” to be worked within the scope of modeling is required. 

Therefore, the representative as of 2016 was chosen in terms of frequency of wind speed and 

direction taken for five consecutive years. After the representative year was selected, the remaining 

meteorological data were taken from the same Representative year as the pressure, cloud closure, 

temperature, humidity and precipitation parameters (WRF, 2016). 

After the representative sources and met-data from the weather station were employed for the 

AERMOD, the new set of met-data required for the selected period of time is drawn from the 

NCAR. Due to the size of the selected meteorological data were very high, the parameters were 

set to limited by temperature, wind direction, wind speed and pressure. The processing steps of the 

WRF model is illustrated in Fig 3. 

 

 
 

Fig.3 WRF processing steps (WRFa, 2019). 

 

In Stage1, the meterological data from NCAR for 2016 and the appropriate terrain map for the 

Balıkesir region was gathered for the process. In this section, the time, space and inputs to be 

worked in the “Namelist.wps” File are determined for mixing the data (WRFb, 2019). After giving 

the necessary information to the Namelist,geogird, ungrib and finally “metgrid” were executed in 

the stage 2 (WRFa,  2019). 

In the final stage, the all necessary files for WRF were completed and the WRF was executed. The 

output files were then compiled for AERMOD and the AERMOD model was run again with 

processed WRF data (MMIF, 2019). 

RESULTS 

The AERMOD Model was firstly run including local weather station met-data and secondly run 

for including WRF met-data that was processed for the AERMOD.  In these two different 

approaches, PM10 dispersion modelling set up 250 m grids in 4 km in diameter. The results of daily 

and annual AERMOD with local measured met-data are illustrated in Fig 4 and Fig.5, respectively. 
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Fig 4. Maximum daily PM10 dispersion using 17150 Weather Station data 

 

The modeled highest PM10 ground level concentration was predicted as predicted maximum daily 

downwind PM10 concentration for the cement plant was 287μg.m-3 at the midnight of February, 

29, 2016. It was noticeable that the estimated daily means did exceed the 17 times the PM10 daily 

limit specified in the National Air Quality Assessment and Management Regulation, Appendix-II 

(80 μg.m-3 for 2016) during the modeling period. 

 

 
Fig 5. Maximum annual PM10 dispersion using 17150 Weather Station data 

 

The maximum annual mean of PM10 concentration was illustrated in Fig. 5 and it was predicted as 

70.8 μg.m-3 for the modeling. It was noticed  that the estimated maximum annual means did exceed 

the Long Term Limits (LTL-Annual) that was specified in the National Air Quality Assessment 
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and Management Regulation, Appendix-II (52 μg.m-3 for 2016) only twice during the modeling 

period. 

The predicted daily PM10 AERMOD results using regular measured met-data and also generated 

met-data of WRF are presented in Table2. 

 

 

 

Table 2. Daily AERMOD results including weather station and WRF meteorological data 

 

 AERMOD 

(+REGULAR MET-

DATA) 

AERMOD 

(+WRF MET-DATA) 

HIGHEST 287 197 

LOWEST 3 2 

AVERAGE 23.14 21.96 

THE MOST PEAK 

DATE 
29.02.2016 09.12.2016 

 

 

AERMOD estimates the highest daily PM10 as to be 287 μg.m-3 using regular met-data set on 

February 2nd in 2016, while the highest PM10 was predicted as 197 μg.m-3 using WRF processed 

met-data set on December, 19th in the same year. 

Also, the predicted annual PM10 AERMOD results using regular measured met-data and also 

processed met-data of WRF are presented in Table2. 

 

 

Table 3. Annual AERMOD results including weather station and WRF meteorological data 

 

 AERMOD 

(+REGULAR MET-

DATA) 

AERMOD 

(+WRF MET-DATA) 

HIGHEST 70.8 43.3 

LOWEST 0.7 0.4 

AVERAGE 3.98 3.1 

 

AERMOD estimates the highest annual PM10 as to be 71 μg.m-3 using regular met-data set, while 

the highest PM10 was predicted as 43 μg.m-3 using WRF processed met-data set.  

 The results of daily and annual AERMOD with WRF processed met-data are illustrated in Fig. 6 

and Fig.7, respectively. 

The highest PM10 was predicted as 197 μg.m-3 using WRF processed met-data set on December, 

19th in 2016 (Fig.6). 
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Fig 6. Maximum daily PM10 dispersion using WRF data 

 

 

The highest annual PM10 was predicted as 43.3 μg.m-3 using WRF processed met-data set (Fig.7) 

 

 
Fig 7. Maximum annual PM10 dispersion using WRF data 

 

In two different approaches of modelling studies, results were presented based on meteorological 

data  of Balıkesir Airport Station and WRF processed met-data. When the statistical results in 

Table 2 and Table 3 are compared, it is seen that the WRF model data is higher accurate than the 

Balıkesir Airport station data. Furthermore, in the modelling results, the distribution of pollution 

direction in the modelling maps results in a distribution towards the northern region for both 

WRF and Balıkesir Airport Station. As a result of the modelling study, the AERMOD results of 
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WRF model was more conservative than the other approach of using the regular met-data from  

Balıkesir Weather Station. 

CONCLUSIONS 

In this study, the meteorological data required for the operation were obtained from the nearest 

station and the meteorological data of the same station with the WRF were modelled on AERMOD 

and the results were compared. 

According to the results, the WRF model offers a more comprehensive data set, as well as a wider 

range of uses. At the same time, if the field of study is kept wide, the distribution of the output 

results of the receiving WRF highly increases. 

However, due to the lack of widespread use of weather stations, the distance of the nearest station 

to the study areas increases by km in some cases. This allows access to only certain meteorological 

parameters, along with reducing the accuracy of the data received. 

WRF has more comprehensive data than weather stations, but due to the need for an intensive 

processing power, it needs powerful systems to operate within a wide range of the target domains. 
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ÖZET 

Sanayi devrimiyle başlayan dünya nüfusu artışına bağlı olarak, çevreye duyarlı olmayan üretim ve 

tüketim tarzı, birçok çevre sorununun oluşmasına neden olmuştur. Çevre sorunlarının giderek 

artması karşısında, çevreye duyarlı politika ve stratejilerin hayata geçirilmesinin önemi giderek 

artmaktadır. Küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonları, önemli çevre sorunlarından 

biridir. Sera gazlarının etkilerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaların odak noktasında, sera 

etkisini arttıran gazların başında gelen CO2’in miktarının azaltılması gelmektedır. Başta insan 

faaliyetlerinden, gelişen sanayi, elektrik üretim sistemleri, ulaşımda kullanılan araç sayısı gibi 

etkenlerden kaynaklanan CO2 salınımı, doğada birikmekte ve havanın ısınmasına neden 

olmaktadır. Bu çalışmada, karbon ayak izi hakkında bilgi verilmiş, üretim ve ithalat yapısının 

yoğun olduğu Bursa’daki bir ilçe belediyesinin karbon ayak izi Türkiye ile kıyaslanmıştır. Çalışma 

ile, kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve küresel iklim değişikliği ile mücadele yapılması 

gerekenlere dikkat çekmek ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı çevre mirasını bırakabilmek adına 

farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. 

GİRİŞ 

Son yıllarda yaşanan Çernobil Reaktör Kazası vb. çevre felaketleri çevre sorunlarına duyarlılığın 

artmasına neden olmuştur. Dünya sürdürülebilir kalkınma için düşük karbonlu ekonomilerin 

oluşturulması gerekliliği konusunda daha kararlı adımlar atmaya başlamıştır. Bu kapsamda, insan 

kaynaklı küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının azaltılarak 

çevreye olan zararlı etkilerin nötr hale getirilmesi amacıyla karbon ayak izi kavramı literatüre 

girmiştir. Karbon ayak izi, insan faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğu 

birikimli sera gazı emisyonlarının toplamını ifade etmektedir [1]. Diğer bir anlatımla, karbon ayak 

izi, insan faaliyetlerinden (ulaşım, elektrik tüketimi, su kullanımı, ısınma, yakıt tüketimi vb.) 

kaynaklanan sera gazı miktarının karbondioksit eşdeğeri cinsinden miktarıdır [2]. Küresel 

ısınmaya neden olan sera gazlarının emisyonunun azaltılması sadece ülke politikaları ile değil, 

günlük yaşamda dikkat edilecek bazı detaylarla da çözümlenmesine katkı vermek mümkündür. Bu 

doğrultuda karbon ayak izi, bireyin küresel ısınmadaki bireysel payının bir ölçüsü/göstergesi 

olarak da tanımlanmaktadır [3]. Ülkemizin yıllara göre toplam ayak izi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Ülkemizin yıllara göre toplam ayak izi incelendiğinde, hem çevre ve iklime karşı duyarlılığımızı 

göstermek, hem de çevre kirliliğine karşı alınan önlemlere somut katkı sağlayabilmek üzere 

karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltımı konusunda çalışmalar yapmanın gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır.  

Karbon ayak izi birincil ve ikincil karbon ayak izi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Birincil 

karbon ayak izi (doğrudan karbon ayak izi) enerji tüketimi ve ulaştırma faaliyetleri dolayısıyla 

kullanılan fosil yakıtların yanması sonucunda ortaya çıkan CO2 emisyonlarının doğrudan ölçüsü 

olarak tanımlanmaktadır. İkincil karbon ayak izi (dolaylı karbon ayak izi) ise, kullandığımız 

ürünlerin üretilmesinden bozulmasına kadar olan tüm yaşam döngüsü (life cycle) süresinde ortaya 

çıkan CO2 emisyonlarının ölçüsü olarak belirtilmektedir [4]. Karbon ayak izi, sera gazı 

emisyonlarının çevreye olan etkilerinin ortaya konulması ve bu etkilerin azaltılmasında önemli bir 

göstergedir. 
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TÜRKİYE’NİN KARBON AYAK İZİ 

Ülkelerin Ayak İzi ve biyolojik kapasite sonuçları Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint 

Network) tarafından yıllık olarak hesaplanmaktadır. Küresel Ayak İzi Ağı, her yıl dünya çapında 

150’den fazla ülkenin biyolojik kapasite talebini ölçmekte ve ulusal ayak izi hesaplarını 

yayınlamaktadır. Şekil 2’de Türkiye’nin biyolojik kapasitesi ve ekolojik ayak izi gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Türkiye’nin Biyolojik Kapasitesi ve Ekolojik Ayak İzi (1961-2010) [5] 

 

Dünya Yabani Yaşam Vakfı (WWF) Yaşayan Gezegen Raporu 2012’ye göre, 2008 yılı verileriyle 

Türkiye’nin kişi başına düşen ekolojik ayak izi 2,55 kha, biyolojik kapasitesi ise 1,31 kha’dır. 

Türkiye’de üretimin ekolojik ayak izi, biyolojik kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkmıştır. Diğer 

bir deyişle, Türkiye’de insanların bir yılda tükettikleri doğal kaynakların yeniden üretimi ve 

atmosfere saldıkları CO2’in tutulması için iki yıla ihtiyaç vardır. Bu durum, Türkiye’nin mevcut 

üretim ve tüketim kalıbının sürdürülebilir olmadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir. 

Türkiye’nin toplam ekolojik ayak izinde en büyük payı %46 (kişi başı 1,17 kha) gibi yüksek bir 

oranla karbon ayak izi almaktadır [6]. 

BURSA İLİ NİLÜFER İLÇE BELEDİYESİ KARBON AYAK İZİ  

Bursa’nın merkez ilçelerinden olan Nilüfer, ismini içinden geçen Nilüfer Çayı’ndan, Nilüfer Çayı 

da Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun’dan almıştır. Yeni yapılanan bir bölge olmanın da avantajıyla, 
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kent planlamasından, çevresel şartlara kadar her konuda çağdaş standartlara sahip olan Nilüfer 

ilçesi, bu yönüyle kısa sürede Bursa’nın cazibe merkezi olmuştur. 

Nilüfer İlçe Belediyesi çevre dostu bir kent olarak, yerel yönetimler ve paydaşlarının küresel 

ısınmaya karşı birlikte mücadele vermelerine rehberlik eden ve Avrupa Komisyonu tarafından 

desteklenen “Covenant of Mayors” Belediye Başkanlar Sözleşmesi’ni 2014 yılında imzalamıştır. 

Dünyada 6.700’ün üzerinde yerel yönetimin taraf olduğu “Covenant of Mayors” Belediye 

Başkanları Sözleşmesi ile 2020 yılına kadar CO2 salımlarını %20 azaltacağını taahhüt etmiştir. 

Greenhouse Gas (GHG) Protokolünde salım kategorileri Tablo 1’deki sınıflandırılmıştır. 

 
Tablo 1. Kapsamlara Göre Belediye ve Kent Ölçeğinde Salımlar [7] 

 

 Belediye Ölçeği Kent Ölçeği 

Kapsam 1 Doğrudan Salımlar (örn. belediye araç filosu, 

belediye binalarında ısıtma amaçlı fosil yakıt 

tüketimi) 

Doğrudan Salımlar (örn. kentteki araçlardan 

kaynaklanan salımlar, binaların yakıt tüketimleri) 

Kapsam 2 Dolaylı Salımlar (örn. belediye binalarında 

tüketilen şebeke elektriğinden kaynaklı 

salımlar) 

Dolaylı Salımlar (örn. kentte tüketilen ancak ulusal 

şebekeden satın alınan elektrikten kaynaklanan 

salımlar) 

Kapsam 3 Tüketim Tabanlı Salımlar (örn. belediyenin 

satın aldığı ürün/hizmetlerin üretimi ve 

nakliyesi nedeniyle ortaya çıkan salımlar) 

Tüketim Tabanlı Salımlar (örn. kentte tüketilen ürün 

ve hizmetlerin üretimi ve nakliyesi nedeniyle farklı 

ülke veya bölgede ortaya çıkan salımlar 

 

Bursa Nilüfer Belediyesi hareketli enerji tüketimine bağlı olarak aşağıdaki faaliyet alanlarından 

oluşan sera gazı salım miktarlarını ölçmektedir: 

Kent sınırları içerisindeki yakıt tüketimi sonucu oluşan doğrudan gaz salınımları (şehir içi ulaşım 

gibi) Kapsam-1 başlığı altında değerlendirilmektedir.  

Kapsam-2’de ise şehirde tüketimi yapılan fakat şehir sınırları dışında üretilen ve üretimi sonucu 

şehir sınırları dışında kalan yerlerde dolaylı meydana gelen salınımlar (elektrik tüketimi gibi) ele 

alınmaktadır.  

Kapsam-3 şehir içi aktivitelerin sonucu şehir sınırları dışında meydana gelen diğer salınımları 

içermektedir. Satın alım sonucu sağlanan hizmetler bu kapsamdadır. Çalışmada hesaplamaya dahil 

edilen salınım kaynakları değerlendirilmektedir. 

Seçilen Sera Gazı (Karbon Ayakizi) Envanteri Oluşturma Metodolojisi  

Nilüfer Belediyesi birincil karbon ayak izi miktarını belirlemek amacıyla salımları için referans 

yıl olarak belediyenin sorumluluk sınırlarının da değiştiği 2013 yılı seçilmiştir. Referans yıl 

seçimi, veri elverişliliği ve kalitesi, önemli idari ve coğrafi değişiklikler gibi unsurlar göz önüne 

alınarak belirlenmiştir. Doğrudan, dolaylı ve diğer dolaylı emisyonlara ilişkin enerji tüketimi 

verileri Nilüfer Belediyesinden alınmış ve IPCC Metodolojisi Tier 1 yaklaşımı doğrultusunda 

hesaplamalar yapılmıştır. Tier 1 yaklaşımı hesaplamada varsayılan emisyon faktörünü kullanır, 

faaliyetin bulunduğu bölgedeki faktörleri dikkate almaz. Yakıtların tüketim değerleri IPCC 

kılavuzunda verilen dönüşüm değerleri ile çarpılarak enerji içeriği hesaplanır. Dönüşüm değerleri, 

22.07.2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı 

Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde yer alan ve IPCC 2006 

Kılavuzunda belirtilen değerlerdir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Yakıtların Net Kalorifik Değeri [8] 

Yakıt Türü Yakıtların Net Kalorifik 

Değeri (t C/TJ) 

Benzin 44,3 

Motorin 43,0 

LPG (Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazı) 

47,3 

Linyit Kömürü 11,9 

Doğal Gaz 48,0 

 

Enerji Tüketimi (TJ) = Yakıt Tüketimi (t)× Net Kalorifik Değer (TJ/Gg) 

 

Bu aşamada, her yakıt grubu için IPCC kılavuzunda belirlenen (ortalama değer) karbon emisyon 

faktörleri seçilir ve bu değer kullanılarak yakıtın içeriğindeki toplam karbon içeriği hesaplanır. 

Karbon emisyon faktörü ile bir önceki adımda hesaplanan yakıt tüketiminin enerji içeriği değeri 

çarpılarak, karbon içeriği miktarı bulunur (Tablo 3). 

Karbon İçeriği (t C) = Karbon Emisyon Faktörü (t C/TJ) × Enerji Tüketimi (TJ) 
 

Tablo 3. Yakıtların Emisyon Faktörü [9] 

Yakıt Türü Emisyon Faktörü  

(t C/TJ) 

Benzin 18,90 

Motorin 20,20 

LPG (Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazı) 

17,20 

Linyit Kömürü 27,60 

Doğal Gaz 15,30 
 
 

CO2’in moleküler ağırlığının karbonun molekül ağırlığına oranı yardımıyla bulunan net karbon 

değeri CO2 şekline dönüştürülür. Bu aşamada, CO2’in molekül ağırlığının karbonun molekül 

ağırlığına oranı olan 44/12 oranı ile önceki adımda bulunan değer çarpılarak yakıtın yanması 

sonucu ortaya çıkan CO2 emisyonu değeri bulunmaktadır (Tablo 4). 

CO2 Emisyonu (Gg CO2 ) = Karbon Emisyonu (Gg C) × (44/12) 
 

Tablo 4. Yakıtların Oksitlenme Oranları [8] 

Yakıt Türü Yakıtların Net Kalorifik 

Değeri (t C/TJ) 

Benzin 0,99 

Motorin 0,99 

LPG (Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazı) 

0,99 

Linyit Kömürü 0,98 

Doğal Gaz 0,995 

 
 

IPCC Metodolojisi Tier 1 yaklaşımı doğrultusunda Nilüfer Belediyesi’nin 2013 yılı karbon ayak 

izi hesaplamaları Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5. Nilüfer Belediyesi’nin Karbon Ayak İzinin Hesaplanması (2013 Yılı) 

Nilüfer Belediyesi 

Kurumsal Sera 

Gazı Emisyonları 

Kaynaklar 
Enerji Tüketimi 

(MWH) 

Emisyon 

(Ton CO₂-e) 

 

KAPSAM 1 DOĞRUDAN EMİSYONLAR 

Belediye Binaları 

Enerji Tüketimi 
Sabit Kaynak 3.846,000 709.999 

Belediye Araç 

Filosu 

Resmi Araçlar 7.931,746 1.833,333 

İş Makineleri 2.597,708 2.566,000 

KAPSAM 2 DOLAYLI EMİSYONLAR 

Belediye Binaları 

Elektrik Tüketimi 
Elektrik 3.124,000 1.824,000 

KAPSAM 3 DİĞER DOLAYLI EMİSYONLAR 

Belediye Taşeron 

Hizmetleri 

Çöp Toplama Araçları 
 

3.546,117 
916.666 

Ambalaj Atığı Toplama Araçları 814,232 216,000 

Özel  Ve Ticari 

Araçlar 

Çalışanların Servis Amaçlı Emisyonu 1.654,000 410,666 

Çalışanların Özel Araçlarının 

Emisyonları 

 

4.740,000 
1.180,666 

TOPLAM 3.440.220,333 

*Elektrik tüketiminden kaynaklı karbondioksit emisyon miktarı = 3.124,000 KWH x 0,584 Ton CO2/KWH  = 

1.824,416 Ton CO2 

SONUÇLAR  

Bu çalışmada, yoğun  sanayinin bulundağu Bursa ili Nilüfer ilçesine bağlı belediyenin karbon 

ayak izi hesaplanmış ve Türkiye ile kıyaslanmıştır. Bu kapsamda, Nilüfer Belediyesi tarafından 

toplanan 2013 yılı salım verileri dikkate alındığında, IPCC Modeli Tier 1 yaklaşımı 

doğrultusunda hesaplanan kişi başı emisyonun 2,372 ton CO2-e/yıl olduğu belirlenmiştir. 

Nilüfer Belediyesi, imar, altyapı, temizlik ve katı atık toplama gibi kente; kültür ve sanat, toplum 

sağlığı gibi hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin sunumu neticesinde çeşitli kaynaklar 

kullanılmakta ve salınım kaynakları incelendiğinde, yakıtlar ve ulaşım kaynaklı emisyonların 

toplam emisyon miktarı içerisinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Türkiye’nin toplam 

karbon salımı 401,9 milyon ton CO2-e/yıl ve dünya ortalamasının 4,29 ton CO2-eşd./kişi olduğu 

Türe [10] tarafınfan belirtilmiştir.  

Sonuç olarak, Nilüfer Belediyesinden kaynaklanan karbon ayak izi miktarı dünya ortalamasına 

göre azımsanacak miktarda değildir. Bu nedenle kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve küresel 

iklim değişikliği ile mücadele yapılması önem arz etmektedir. Çalışma ile bunun ile ilgili sera 

gazı hesaplamaları yapılmış bağımlılığı azaltacak veriler ortaya konulmuş, farkındalık 

yaratılması amaçlanmıştır. 
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ABSTRACT 

In report which prepared by Ministry of Environment and Urbanization, it is also stated that the 

air pollution is primary environmental problem in Zonguldak. Therefore, it is aimed to evaluate 

the air quality of Zonguldak according to main pollutant. For this purpose, hourly and daily data 

of PM10 pollutants obtained from four air quality monitoring stations established by the 

Ministry of Environment and Urbanization in Zonguldak were used. In this study, the datasets 

for different periods were evaluated according to mean, standard deviation, minimum and 

maximum datas. In addition, the correlation between temperature and each station was analyzed 

and significance levels were evaluated using SPSS 23 statistical program.  The first evaluation 

was made hourly. Thus, the highest pollution hour of the day was evaluated as seasonal and 

annual. In this context, the change between day and night was also determined. Then, the data 

of all stations were evaluated as weekdays and weekends. The next evaluation was made 

according to the monthly data of each station. After the monthly evaluations, the data for each 

station were evaluated on a yearly basis. The results were examined according to the relevant 

regulations, WHO and EU daily and annual limit values. In addition, evaluations were made 

according to the number of days that cannot be measured and the number of excessing of limit 

values.  

INTRODUCTION 

As environmental problems and its adverse health effects have reached serious levels as a result 

of the increase in air pollution, pollution must be assessed locally, regionally and globally. The 

first Global Conference on Air Pollution and Health was be held at WHO Headquarters in 

Geneva on 30 October - 1 November 2018 provided by the European Commission’s 

Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), the 

Climate and Clean Air Coalition (CCAC), the United Nations Department of Economic and 

Social Affairs (UN-DESA), the United States Agency for International Development (USAID), 

The World Bank and the World Meteorological Organization (WMO) [1]. In the conference, in 

which Turkey was considered among the European countries with the highest air pollution and 

there were only estimations about PM2.5, it was stated that air pollution caused more than 7 

million people to die prematurely in the world, of which 600 thousand were deaths of children 

under 15 years of age. According to WHO children have a higher risk of air pollution-related 

diseases for they breathe more than adults and thus breathe polluted air more than adults [2].  

The air pollution in Turkey is estimated to have caused the premature death of more than 34 

thousand people every year. When air pollution is evaluated together with illnesses, 

hospitalizations, treatment, drug use and disability, especially due to deaths, it can be seen that 

the social and economic cost of air pollution has a great effect. However, unfortunately, it is 

not possible to say that the precautions taken for air pollution in our country are sufficient. 

Although the limit value is determined in the Air Quality Assessment and Management 

Regulation for PM10 concentration, which is one of the air pollutant parameters, there is not a 

measurement network that reflects the general situation for PM2.5 and other air pollutants in 

every province throughout the country [3, 4].  

mailto:seldemir@yildiz.edu.tr


 

153 

 

PMs are generally examined in two subclasses, coarse and fine particles. Coarse particles 

include particles (PM10) with an aerodynamic diameter ranging from 2.5 µm to 10 µm and are 

often released to air by mechanical decomposition processes such as fracture, fragmentation 

and sanding effect on surfaces and suspension of dusts from the surface. Its main sources are 

chalking of roads, industrial processes, agriculture, construction and burning fossil fuels. The 

duration of coarse particles suspended in the air varies from minutes to hours. 

The most important damages of PMs mixed with atmospheric environment are undoubtedly 

their negative effects on human health. They are known to cause significant health problems 

for urban populations in developed and developing countries. As a result of epidemic studies, 

it is known to have negative effects not only in long-term exposures but also in short-term 

exposures [5, 6]. It has been shown in previous studies that PMs increase asthma and mortality 

rates in addition to cardiovascular problems and have various other adverse effects especially 

in the respiratory tract [7-11].   

In the Circular no. 2013/37 [12] issued by the General Directorate of Environmental 

Management of the Ministry of Environment and Urbanization, [13] Zonguldak province is 

among the cities with high pollution potential. In report [13] which prepared by Ministry of 

Environment and Urbanization, it is also stated that the air pollution is primary environmental 

problem in Zonguldak. Therefore, it is aimed to evaluate the air quality of Zonguldak according 

to main pollutant. 

MATERIAL AND METHOD 

Study area: 

Zonguldak, is located (41o27’N and 31o 49’E) in blacksea region has an area of 3294. 66 km2. 

Zonguldak has west and north coasts to the Black Sea. In the central district; Coal mines and 

Zonguldak port make a significant contribution to the increase in traffic-related emissions. 

Likewise, the density of thermal power plants in the Kilimli district increases the impact of 

industrial emissions in the region [14]. Zonguldak physical province map is shown in Figure 1. 

 

Figure 1.Zonguldak Physical Province Map.  

Climatic condition  

Black Sea climate shows the effect in Zonguldak. The average annual temperature for 1939 - 

2018 is 13,6 °C. Average temperature is observed in June, July and August, 19.6°C, 21.9°C, 

21.9°C respectively. June, July and August are the months when the sunny days of the province 

are most experienced. Between these months, the average sea temperature is 20 °C. There is no 

significant temperature difference between day and night in the province. From the sea to the 

inland, the climate gets harder. Temperature and sun time for Zonguldak according to between 

1939-2018 are shown in Table 1 [14]. Also 2018 windrose for stations are shown in Figure 2. 
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Table 1. Temperature and Sun Time for Zonguldak (1939-2018) [15] 
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Time (hours) 
2.2 2.8 3.9 5.4 6.9 9.4 10.2 9.5 7.4 5.0 3.4 2.3 

 

a) b) c) 

Figure 2.Windrose a)Lise b) Santral c) Tepeköy. 

Method 

There are four air quality monitoring stations established by the Ministry of Environment 

and Urbanization in Zonguldak. These are Eren Enerji Lisesi (Lise), Eren Enerji Santrali 

(Santral), Eren Enerji Tepeköy (Tepeköy) and Trafik stations [16]. In this study hourly 

and daily data of 2018 PM10 pollutant type obtained from these stations were used. The 

locations of these stations (Trafik 41 27' 07", 31 47' 13"; Lise 41° 29' 47", 31° 52' 48"; 

Santral 41° 30' 38", 31° 53' 47" and Tepeköy 41° 31' 36", 31° 56' 14") are shown in Figure 

3.  

 

Figure 3. Locations of these stations a) Trafik b) Lise c) Santral d) Tepeköy. 

The BAM 1020 brand device is used to measure PM10 in the Trafik station, which 

represents the urban area as area and the source of heating as source of air pollution [14]. 

In this study, the datasets for different periods were evaluated according to mean, standard 

deviation, minimum and maximum data by using graphical and statistical approaches. Averages 

of hourly values were analyzed based on 24 hours scale for summer and winter seasons of 2018. 

Thus, the highest pollution hour of the day was evaluated as seasonal and annual. The winter 
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season is considered between 01 October-01 April and the other months also as the summer 

season. Times of during day and night times are considered between 06:00 - 18:00 and 18:01 - 

05.59 respectively. In this context, the change between day and night was also determined. 

Then, the data of all stations were evaluated as weekdays and weekends. The next evaluation 

was made according to the monthly data of each station. After the monthly evaluations, the data 

for each station were evaluated on a yearly basis. The results were examined according to the 

relevant regulations, WHO and EU daily and annual limit values. In addition, evaluations were 

made according to the number of days that cannot be measured and the number of excessing of 

limit values. Finally, the correlation between temperature and each station was analyzed and 

significance levels were evaluated using SPSS 23 statistical program. 

RESULT AND DISCUSSION 

The day was evaluated in 24 hour periods and the highest pollution hour of the day was 

evaluated as seasonal and annual (Figure 4.a, b, c). While the lowest values were detected at all 

stations at 07:00 - 08:00 in the morning, it increased until noon (12:00). This increase rate 

decreased until the afternoon (16:00-17:00) but increased again in the following hours. 

Evaluations of winter and summer periods are generally similar to annual assessments. For Lise 

station, the lowest value (39.89±19,04 µg/m³) was determined at 07:00 and the highest value 

(61.58±39.04 µg/m³) was determined at 01:00. For Santral station, the lowest value (44.69±22.3 

µg/m³) was determined at 07:00 and the highest value (73.96±41.87 µg/m³) was determined at 

21:00-22:00. For Tepeköy station, the lowest value (25.79±14.02 µg/m³) was determined at 

08:00 and the highest value (30.01±22.52 µg/m³) was determined at 19:00. For Trafik station, 

the lowest value (22.34±40.2 µg/m³) was determined at 07:00 and the highest value 

(69.73±135.83 µg/m³) was determined at 20:00. It was also seen that night values were higher 

than daytime values for all stations (Figure 4.d). There was a statistically significant difference 

between PM 10 measurements according to during day and night (p=0.001; p<0.01) for all 

stations except Tepeköy station (p>0.05). PM10 concentrations at night are higher than during 

daytime. 
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Figure 4. Hourly Concs. a) winter b) summer c) annual d) night-day. 

Data for all stations were evaluated as weekdays and weekends. It was observed that all stations 

except Santral station had lower weekend values (Figure 5.a). The highest value (54.32±25.10 

µg/m³) for Lise station was determined on Monday during the weekdays and the lowest value 

değer (47.50±19.09 µg/m³) on Sunday at the weekend. The highest value (61.32±26.69 µg/m³) 

for Santral station was determined on Tuesday during the weekdays and the lowest value 

(56.31±27.40 µg/m³) on Thursday at the weekdays. The highest value (30.89±22.75 µg/m³) for 

Tepeköy station was determined on Friday during the weekdays and the lowest value 

(26.77±9.12 µg/m³) on Saturday at the weekend. The highest value (40.91±68.81 µg/m³) for 

Trafik station was determined on Thursday during the weekdays and the lowest value 

(27.73±41.68 µg/m³) on Sunday at the weekend (Figure 5.b). There was a statistically 

significant difference between PM10 concentrations according to during day and night 

(p=0.001; p<0.01) for all stations except Santral station (p>0.05). PM10 concentrations at 

weekdays are higher than weekend. 

 

  

Figure 5. Concentration a) weekdays-weekend b) days  
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When each station is evaluated monthly, in general PM10 values are highest for each station in winter (Lise station in 

April, Santral and Tepeköy stations in March, Trafik station in October and November). These values decreased in 

Summertime, especially in July (Figure 6.a-b).  

  

Figure 6. Concentration a) monthly b) seasonal 

Data for each station were evaluated on a yearly basis. The average annual values for Lise, 

Santral, Tepeköy and Trafik stations were obtained as 51.91 ± 24.4 µg / m³, 59.28 ± 26.9 µg / 

m³, 28.94 ± 14.8 µg / m³, 34.70 ± 59.10 µg / m³ respectively. In addition, the values according 

to winter, summer, night and day are given in Table 2. There was a statistically significant 

difference between PM 10 measurements according to the seasons (p=0.001; p<0.01) for all 

stations. PM10 concentrations in winter were higher than summer. 

Table 2. Summary of Annual Values 

 Winter (µg/m³) Summer (µg/m³) 

Lise 59.00±25.92 44.78±20.33 

Santral 64.95± 28.66 53.56±23.76 

Tepeköy 29.18±17.69 28.67±10.57 

Trafik 58.72±81.00 14.49±4.26 

According to the Air Quality Assessment and Management Regulation, the annual limit value 

of PM10 is 44 µg/m³. In addition, WHO and EU annual limit values for PM10 are 20 µg/m³ 

and 40 µg/m³ respectively. Although the measurements of Tepeköy and Tafik stations are 

following the relevant regulation and EU limit values, none of these stations are compatible 

with WHO limit values. 

 

Figure 7. Annual Concentration  

According to the related regulation, the number of days that cannot be measured should not 

exceed 35 days. Other stations except traffic station (122) were found to be below this value 

(Lise station 34, Santral 3, Tepeköy station 27). In addition, national limit value was exceeded 

98 times in Lise station, 132 times in Santral, 11 times in Tepeköy station and 14 times in traffic 

station. It has been determined that WHO and EU limit values were exceeded 147 times for 

Lise station, 199 times for Santral, 22 times for Tepeköy station and 21 times for Trafik station. 
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Table 3. The Legal Assessment of Results 

Legal Criteria Lise Santral Tepeköy Trafik 

Number of days without Measurement for 24-

hours (Max. 35 days) 
34 3 27 122 

Number of days exceeding RAQAM limit for 

24-hours (60 µg/m³)  
98 132 11 14 

Number of days exceeding WHO and EU limit 

for 24-hours (50 µg/m³)  
147 199 22 21 

 

The Spearman’s Correlation test confirmed that there are positive significant correlation 

statistically between Lise and Santral, Lise and Tepeköy, Lise and Trafik stations according to 

PM10 concentration at good, weak and intermediate level (r:0.720; p=0.001; p<0.01- r:0.475; 

p=0.001; p<0.01- r:0.540; p=0.001; p<0.01) respectively. In addition, the Spearman’s 

Correlation test confirmed that there is positive significant correlation statistically between 

Santral and Tepeköy, Santral and Trafik stations according to PM10 concentration at weak level 

(r:0.383; p=0.001; p<0.01- r:0.488; p=0.001; p<0.01) respectively. Finally, positive significant 

correlation statistically at weak level was determined between Tepeköy and Trafik stations 

according to PM10 concentration (r:0.317; p=0.001; p<0.01). 

CONCLUTION 

In our country, many legal regulations and investments have been made in the field of 

environment, especially air pollution. One of these is air quality monitoring network. According 

to annual average concentration of the four stations of this network in Zonguldak the WHO 

limit is exceeded by all stations while only Tepeköy and Trafik stations are seen to be in line 

with the EU and TR limits. It was seen that according to 24-hour average concentration Lise 

station exceeded the WHO and EU limit values 147 times. Although measurements were not 

performed only for 2 days at the Santral station, the 24-hour limit values was exceeded 199 

times. Tepeköy station can be considered as a background station and relatively more positive 

results have been obtained compared with other stations. The number of exceeding limit is in 

the traffic station less than other stations but it is very serious problem that measurement cannot 

be performed for 122 days. Therefore, it can be thought that the limit value has been exceeded 

on days when measurement cannot be performed. Thus it must be worked without missing data 

in the stations. Although there are about 200 air quality monitoring stations, the measurement 

of some air pollutant parameters especially PM2.5 are limited as well as meteorological data in 

these stations. For more reliable and comprehensive controls expanding investments in this area 

is an important subject. The operating system must be checked regularly, and calibrations must 

be performed regularly to prevent incorrect information network. It must be detected why the 

value is high, unfavorable situations must be treated, these must be reported and must be shared 

with public. As a result, the maximum performance will be obtained from performed workings 

by establishing an autocontrol mechanism. 
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ABSTRACT 

Because people spend most of their daytime indoors, their interaction with the air is most likely 

to occur during the time they are in the building. Schools are indoor environments where 

students and teachers spend about one-third of their time in a day, and it is therefore very 

important to determine the levels of the pollutants children are exposed to in this setting. 

Especially when the weather is cold, children spend their whole time inside the school. In this 

case, indoor air quality of the school becomes much more important for the health of the 

children. The aim of this study was to investigate the indoor air quality in a kindergarten located 

in an urban area of Eskişehir in Turkey by using passive sampling. For this purpose, 

concentrations of inorganic air pollutants (NO2, SO2 and O3) were determined in different 

indoor environments of the kindergarten. Simultaneous indoor and outdoor measurements were 

carried out and indoor/outdoor (I/O) ratios were calculated for all the pollutants. Passive 

sampling studies were performed in two separate periods; at the weekend when the school is 

closed and during weekdays when it is open to investigate the effect of different activities at 

school on the related pollutant levels.  

INTRODUCTION 

People spend most of their time in indoor environments (90%) while they spend limited time 

in outdoors or other environments. So, they are exposed to many pollutants that may cause 

different health problems. Children spend most of their time in indoor environments such as 

kindergarten and school. Since they breath relatively higher volumes of air in relation to their 

body weights and have higher inhalation rates, they are much more sensitive to the harmful 

effects of air pollution [1-3].  

There are some studies in the literature where many air pollutants such as nitrogen dioxide 

(NO2), sulfur dioxide (SO2), ozone (O3), particulate matter (PM) and carbon dioxide (CO2) were 

measured in kindergartens and also in schools [4-9].  

The aim of this study was to investigate indoor air quality in a kindergarten located in an urban 

area of Eskişehir in Turkey by using passive sampling method, taking into consideration the air 

pollutants such as NO2, SO2 and O3. In addition to the indoor measurement studies, outdoor 

measurements were also performed simultaneously to evaluate the effect of outdoor air on 

indoor air and to determine indoor/outdoor (I/O) ratios for the measured pollutants. 

MATERIALS and METHODS 

Sampling Program 

In this study, indoor and outdoor concentrations of NO2, SO2 and O3 were measured in a 

kindergarten located in an urban area of Eskişehir in Turkey. Passive sampling method was 

used for the simultaneous indoor and outdoor measurements of the pollutants. Passive samplers 

were placed in different indoor environments such as classrooms that belong to the different 

age groups, sleeping room, manager room, corridors, stairs and dining hall of the kindergarten. 

Since outdoor air is an important source for indoor air, simultaneous measurements were 

conducted in indoor and outdoor environments during the study. Also, passive sampling studies 



 

161 

 

were carried out in two separate periods such as weekday (the kindergarten is open) and 

weekend (the kindergarten is closed) to investigate the effect of different activities performed 

in the kindergarten on the pollutant levels. The kindergarten, floor plan and indoor/outdoor 

sampling points where the samplers were placed are shown in Figure 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Floor plan and indoor/outdoor sampling points in the kindergarten 

 

Indoor samplers were hung on the cup hungers and then placed to the sampling points. Shelters 

were used for outdoor samplers to protect the samplers from the adverse effects of 

meteorological conditions (Figure 2). 
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Figure 2. Positions of the (a) indoor and (b) outdoor passive samplers during sampling 

period 

 

Preparation of the Passive Samplers and Analyses of the Samples 

The passive samplers used in the study were developed and validated by Air Quality Research 

Group in Eskişehir Technical University Environmental Engineering Department [10-17]. NO2 

and SO2 were collected in the same sampler made from Teflon while ozone was collected in 

the passive sampler made from delrin. Whatman GF/A glass fiber filter paper impregnated with 

20% aqueous triethanolamine (TEA) solution was used as a collecting medium for NO2 and 

SO2 while filter paper impregnated with aqueous 1% NaNO2 + 2% Na2CO3 + 2% glycerol 

solution was used for ozone.  

After each sampling period, NO2-SO2 filter papers were extracted with 10 mL ultrapure water 

(Milli-Q) + 0.02 mL 35% H2O2 (Merck) for 15 min, whereas for ozone, the filter papers were 

extracted with 10 mL ultrapure water for 15 min. All the analyzes were carried out by using 

Dionex® ICS-1100 Ion Chromatograph (IC). Concentrations of the measured pollutants were 

calculated based on Fick's first law of molecular diffusion. 

RESULTS  

Both weekday and weekend measurements were carried out for all the pollutants. Also, 

simultaneous indoor and outdoor measurements were performed during weekday and weekend 

periods. The concentrations of the pollutants measured in all sampling points are given in Table 

1.  
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Table 1. Weekday and weekend concentrations of the measured pollutants (µg/m³) 

Sampling Point 
NO2 SO2 O3 

Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend 

Entrance 

hallway 
52.10 11.38 3.94 2.28 17.88 16.51 

Classroom 1 9.12 8.08 3.50 3.33 21.29 19.03 

Classroom 2 30.88 8.39 3.51 4.21 18.41 17.04 

Classroom 4 26.80 5.33 2.64 4.85 18.79 16.44 

Sleeping room 19.73 9.92 2.54 3.05 18.25 19.64 

Manager room 37.88 9.62 2.74 4.40 20.58 19.28 

Stairs 39.68 5.69 2.57 4.50 18.05 17.46 

Dining hall  

(eating section) 
34.61 7.78 2.71 5.67 24.34 20.34 

Dining  

hall (kitchen) 
43.33 9.77 2.89 5.94 16.51 19.65 

Upstairs 

corridor 
38.53 9.85 3.03 4.96 17.95 18.42 

Outdoor 1 22.18 15.21 3.33 6.54 42.44 33.14 

Outdoor 2 29.40 13.89 3.61 6.13 42.37 30.85 

 

For NO2, average indoor and outdoor concentrations were 33.27±12.30 µg/m3 and 25.79±5.10 

µg/m3, respectively for weekday while average indoor and outdoor concentrations were 

8.58±1.93 µg/m3 and 14.55±0.93 µg/m3, respectively for the weekend. Weekend indoor NO2 

concentrations were obtained much lower than weekday concentrations since there was no any 

activity in the kindergarten due to the being closed in the weekend. The kindergarten was 

located on a street and average outdoor NO2 concentration was higher in the weekday period 

due to the higher traffic density. When indoor and outdoor concentrations were compared, 

average indoor NO2 concentration was higher than the average outdoor concentration on 

weekday due to some activities performed in the kindergarten and opposite result was obtained 

for the weekend. 

The average indoor and outdoor concentrations of SO2 were 3.00±0.48 µg/m3 and 3.47±0.20 

µg/m3, respectively for weekday period while average indoor and outdoor concentrations were 

4.32±1.15 µg/m3 and 6.33±0.29 µg/m3, respectively for the weekend. Average weekend 

outdoor concentration was higher than average weekday concentration. This study was 

performed in March 2018 and domestic heating was still going on. Both coal and natural gas 

were used for domestic heating purpose in the region where kindergarten was located. Since 

the outdoor air temperature was much lower in the weekend, the decrease of the temperature 

was effective on the increase of the heating activities and also SO2 concentrations. Outdoor SO2 

concentrations were thought effective on indoor levels due to natural ventilation of the 

kindergarten. Indoor and outdoor SO2 concentrations were very similar on weekday and also 

were not very different in the weekend. 

The average indoor and outdoor concentrations of ozone were 19.21±2.27 µg/m3 and 

42.41±0.05 µg/m3, respectively for weekday period while average indoor and outdoor 

concentrations were 18.38±1.42 µg/m3 and 32.00±1.62 µg/m3, respectively for the weekend. 

As seen from the result, there was not a significant difference between the weekday and 
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weekend indoor concentrations while average weekday outdoor concentration was slightly 

higher than weekend concentration due to the higher traffic density that was the important 

source for the precursors of ozone such as NOx and VOCs. Outdoor ozone concentrations were 

much higher in both weekday and weekend periods. 

 

Also, indoor and outdoor ratios (I/O) for the pollutants were calculated for both weekday and 

weekend sampling periods (Table 2). 

 

Table 2. I/O ratios of the pollutants for weekday and weekend sampling periods 

Sampling 

Point 

NO2 SO2 O3 

Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend 

Entrance 

hallway 
2.02 0.78 1.14 0.36 0.42 0.52 

Classroom 

1 
0.35 0.56 1.01 0.53 0.50 0.59 

Classroom 

2 
1.20 0.58 1.01 0.67 0.43 0.53 

Classroom 

4 
1.04 0.37 0.76 0.77 0.44 0.51 

Sleeping 

room 
0.77 0.68 0.73 0.48 0.43 0.61 

Manager 

room 
1.47 0.66 0.79 0.70 0.49 0.60 

Stairs 1.54 0.39 0.74 0.71 0.43 0.55 

Dining 

hall 

(eating 

section) 

1.34 0.53 0.78 0.90 0.40 0.64 

Dining  

hall 

(kitchen) 

1.68 0.67 0.84 0.94 0.39 0.61 

Upstairs 

corridor 
1.49 0.68 0.88 0.78 0.42 0.58 

 

When weekday and weekend ozone I/O ratios were evaluated, weekend ratios were slightly 

higher. Weekend and weekday NO2 I/O ratios were quite different from each other. Most of the 

weekday ratios were > 1 and all weekend ratios were < 1. > 1 NO2 I/O ratios which were 

obtained during weekday period may be due to effect of indoor activities such as cooking and 

also influence of outdoor traffic due to natural ventilation. In general, weekday SO2 I/O ratios 

were higher than weekend ratios. Since outdoor temperature was lower at the weekend, 

domestic heating (coal consumption) was much more effective during weekend period. This 

situation caused higher outdoor SO2 concentrations (approximately 2 times) and lower I/O 

ratios. 

CONCLUSION 

Since schools are indoor environments where students and teachers spend about one-third of 

their time in a day, it is very important to determine indoor air quality in the schools. Especially, 

indoor air quality of the school is important for the health of the children. In this study, indoor 

air quality in a kindergarten located in an urban area of Eskişehir in Turkey was investigated. 

For this purpose, concentrations of inorganic air pollutants (NO2, SO2 and O3) were determined 
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using passive samplers in different indoors of the kindergarten during both weekday and 

weekend periods to investigate the effect of different activities at school. Higher indoor 

concentrations were determined during weekday period for NO2 while higher indoor levels 

were measured during weekend for SO2 conversely. There was no systematic trend in weekday 

and weekend concentrations for O3. Indoor and outdoor measurements were carried out 

simultaneously and I/O ratios were calculated for three pollutants. > 1 I/O ratios were found 

especially when indoor activities were effective. Most of weekday ratios of NO2 were > 1 and 

all weekend ratios were < 1. Except three sampling points in weekday period, all SO2 I/O ratios 

were <1 and also all O3 I/O ratios were < 1 for both weekday and weekend periods. These 

results showed that among three pollutants, NO2 pollution was much more important based on 

higher indoor levels of NO2 especially during weekday. 

Particular attention should be paid to the indoor environmental quality of the schools since it is 

crucial in relation to children’s health and welfare. 
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Abstract 

In this study, atmospheric bulk deposition samples were collected in order to investigate the 

chemical composition, wet deposition fluxes, factors controlling rainwater acidity, and potential 

sources of its inorganic components at an industrial area of Turkey. The samples were analyzed 

for pH, electrical conductivity (EC), inorganic ions and metals (Cl-, NO3
-, SO4

2-, NH4
+, Na, K, 

Mg, Ca, Si, Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn). The mean values of pH and EC were found 

to be 7.01 and 86.4 μS/cm, respectively. The chemical composition was mainly dominated by 

Ca, SO4
2-, Si, and NO3

-, representing 70% of the total composition. Ca was the most abundant 

chemical specie with a mean concentration of 17.3 mg/L and accounted for 30% of the total 

composition. The study area received an annual total atmospheric bulk deposition flux (FBD) of 

157 tons per km2. The contributions of SO4
2- and NO3

- to the rainwater acidity was 75% and 

25%, respectively. The ionic ratios suggested that Ca2+ was the main neutralizing constituent 

of rainwater acidity. The source apportionment methods revealed that the anthropogenic 

components mainly originated from intense industrial, transportation, and domestic heating 

activities. Local construction operations and stone pits, wind-blown dust, and Si-Al-Fe-rich 

dust transport from northern Africa region were the potential sources for crustal components. 

The Izmit Bay and Black Sea were the most significant sources of the marine-originated ions 

(Na+ and Cl-). 
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ARITMA ÇAMURLARINDAN VERMİSTABİLİZASYON İLE BİYOGÜBRE 
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Vermikompost islemi, ulusların şehirleşme, endüstrilesme seviyesiyle beraber büyüyerek çevre 

sorunu olan “evsel ve endüstriyel artık/atık” sorununa “sürdürülebilir” bir yöntem olarak 

1970’li yıllarda baslayan ve her geçen gün daha fazla ilgi görmeye başlayan bir yöntem 

olmuştur. Vermikompost üretiminin temel sebebi, miktarı fazla olan organik atıkların, 

solucanla kompostlanarak değerli bir organik materyal elde edilmesidir. Toprak solucanları 

karasal ekosistemlerin çok önemli bir parçasıdır. Toprağın yapısını, verimliliğini, bitki 

üretimini büyük ölçüde olumlu yönde etkilerler. Kırmızı solucan (Eisenia fetida) bilinen en 

yaygın vermikompost solucanıdır. Solucanların salgı maddeleri, enzimlerin üretim sürecinde 

dışkılarına karıştığından, çok sayıda enzim, vitamin, aminoasit, büyüme hormonu gibi 

maddeler içermektedir. Bunlar, bitkinin daha hızlı gelişmesini ve olumsuz çevre şartlarına karşı 

dirençli olmalarını sağlamaktadır. 

Bu çalışmada gıda endüstrisi arıtma çamurlarının Kırmızı solucan (Eisenia fetida) ile farklı 

oranlarda 4 farklı yatakta kompostlanarak biyogübre eldesi amaçlanmıştır. Kurulan pilot tesise 

ait şematik gösterim Şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Vermistabilizasyon yataklarının şematik gösterimi 

 

Her bir yataktan alınan biyogübreler toprak besin değerleri açısından analiz edilmiştir. 4 

reçeteye ait analiz sonuçları değerlendirildiğinde toprak yarayışlılığı açısından en uygun 

reçetenin %75 arıtma çamuru+%25 ahır gübresine ait olduğu bulunmuştur. Toprak verimliliği 

açısından daha net sonuçların görülebilmesi için arazide bitkili deneme çalışmaları 

başlatılmıştır. Arıtma çamurlarından elde edilen vermikompost ürünleri de tüm organik 

gübreler gibi yavaş salınımlı gübrelerdir, kimyasal gübre gibi toprağa verildiğinde sulama ve 

yağış sularıyla topraktan akıp gitmez yavaş çözünürler. Düzenli ve doğru kullanıldığında 

toprağın rehabilitasyonunu sağlayıp gübre ihtiyacını azaltacaktır. Maliyeti az, fazla iş gücü 

gerektirmeyen, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan oldukça başarılı bir uygulamadır. 
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Rehabilitasyonuna EtkisininAraştırılması” AR-GE Projesi kapsamında desteklenmiştir. 
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ÖZET 

Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurlarının sürdürülebilir yönetimi son yıllarda 

tüm dünyada önem kazanan konuların başında gelmekte ve bu alanda yapılan çalışmalarda artış 

olduğu bilinmektedir. Sürdürülebilir çamur yönetiminde dikkate alınması gereken ana unsurlar; 

atıksu arıtma proseslerinin modifikasyonu ile oluşan çamur miktarının azaltılması, arıtma 

çamuru içeriğindeki hammadde ve enerjinin kazanımını sağlamak, hâlihazırda uygulanan 

konvansiyonel çamur işleme ve bertaraf yöntemlerinin verimliliğinin arttırılması amacıyla yeni 

tekniklerin sisteme entegrasyonunun sağlanmasıdır. Arıtma çamurlarına uygulanan işlemler, 

elde edilen son ürünün farklı amaçlar için yeniden değerlendirilmesi, geri kazanılması ve/veya 

nihai olarak bertaraf edilmesinde önem taşımaktadır. Günümüzde, arıtma çamuru, nihai olarak 

bertaraf edilmesi gereken bir atık olarak değil, özelliklerine göre enerji ve materyal kazanımı, 

toprakta kullanım, yapı malzemesi, yakıt, biyoteknoloji ürünleri, biyosorbent olarak kullanım 

gibi pek çok yararlı kullanım alternatifine sahip olan bir kaynak ve hammadde olarak 

değerlendirilmektedir. Arıtma çamurlarının yararlı kullanımı ve nihai olarak bertaraf 

edilmesinde yapılacak uygulamalar çevre ile uyumlu, ekonomik ve ekolojik açıdan 

uygulanabilir alternatif çözüm seçeneklerini kapsayan bir yönetim sistematiği içinde ele 

alınmalıdır.   

Bu bildiri kapsamında, evsel/kentsel ve endüstriyel nitelikli arıtma çamurlarının yönetiminde 

izlenmesi gereken yol haritasının oluşturulmasında dikkate alınması gereken temel kriterler 

tartışılarak değerlendirilmektedir. Gediz Havzası’ndaki evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu 

arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının geri kazanımı, materyal ve enerji geri kazanımı 

seçeneklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmektedir. 

Havzadaki farklı kapasitelere sahip evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma 

çamurlarının miktar ve özellikleri belirlenerek, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş; 

zirai amaçlı kullanımı, ek yakıt olarak kullanımı, organik atıklarla birlikte biyometan 

üretiminde kullanımı, gazlaştırılması, vb. yararlı kullanım seçenekleri incelenmiştir. 

Endüstriyel nitelikli arıtma çamurlarının özelliklerine göre geri kazanım/kullanım (proseste geri 

kazanım, yan sektörlerde kullanılabilirlik) ve enerji geri kazanımı amacıyla yakma, gazlaştırma 

vb. yöntemlerin uygulanabilirliği, yapı malzemesi olarak kullanılabilirliği seçenekleri 

irdelenmiştir. Mevcut AAT’leri, atık işleme ve bertaraf tesislerine ait bilgiler, nihai olarak 

bertaraf edilmesi/yararlı kullanımı mümkün olan arıtma çamuru miktarları ve özellikleri 

dikkate alınarak, projeksiyon yılları bazında alternatif yararlı kullanım ve/veya nihai bertaraf 

senaryoları hazırlanmış; ArcGIS programı kullanılarak optimizasyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiş, uygulamacılar ve karar vericiler için opsiyonlar sunulmuştur. 

GİRİŞ 

Atıksu arıtma tesislerinde kişi başına günlük yaklaşık 35 – 85 g katı madde arasında çamur 

oluşumu söz konusudur (https://www.iwapublishing.com/news/sludge-production). Türkiye 

için bu rakam TÜBİTAK KAMAG 108G167 projesi sonuçlarına göre 35±16 g KM/EN.gün 

olarak belirlenmiştir. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 

mailto:ayse.filibeli@deu.edu.tr
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kişi olarak verilmektedir. Buna göre tüm nüfusun atıksu arıtma tesisi hizmetinden yararlanması 

durumunda günde maksimum 2800 ton (kuru madde bazında) çamur oluşumu söz konusu 

olacaktır. Ancak gerçekte, atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam 

belediye nüfusuna oranı %75 civarında olduğu için daha az çamur oluşumu söz konusudur. 

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında Türkiye’de, atıksu arıtma işlemleri sonucunda 299.296 ton 

(kuru madde bazında) atıksu arıtma çamuru oluştuğu tespit edilmiştir 

(http://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/atiksu-aritma-tesisi-ile-hizmet-verilen-belediyeler-i-

85746). Bu rakamlar sadece evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamur miktarlarını 

göstermektedir. Bunlara ilave olarak endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan ve özellikleri 

çok değişken olan endüstriyel arıtma çamuru oluşumu da söz konusudur. Oluşan bu çamurların 

çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve mümkün olduğunca enerji/materyal geri kazanımı 

için değerlendirilmesi hem çevresel hem de ekonomik açıdan çok önemlidir. 

Ülkemizde evsel/kentsel AAT’lerinde oluşan çamur keklerinin bertaraf edilmesi için yaygın 

olarak tesis sahasında bekletme, belediyeye ait kentsel katı atık düzenli depolama alanında 

depolama ve kurutma sonrası ek yakıt olarak kullanma işlemleri uygulanmaktadır. Endüstriyel 

AAT’lerde oluşan arıtma çamurları ise çoğunlukla lisanslı firmalar aracılığı ile bertaraf 

edilmektedir. Arıtma çamurlarından faydalı ürün, materyal ve enerji kazanımı uygulamaları 

yakın zamana kadar daha az uygulanmakla birlikte, günümüzde bu konu ile ilgili araştırmalar 

ve uygulamalar daha yaygınlaşmıştır. 

Fosil yakıtların sınırlı kaynak olması ve çevreye verdikleri zararlar nedeniyle, alternatif enerji 

kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması gerekmektedir. Arıtma çamurlarının ısıl değeri, 

çamurun kaynaklandığı yere ve içerdiği katı madde miktarına bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Evsel/kentsel arıtma çamurlarının ısıl değeri 2500 – 3500 kcal/kg arasında 

değişmektedir. Ortalama olarak ham ön çökeltim çamurunun ısıl değeri 6100 kcal/kg, aktif 

çamurun 5 000 kcal/kg ve anaerobik çürümüş çamurun 2 770 kcal/kg kadardır (Filibeli, 2017). 

Linyit kömürünün ve soma kömürünün alt ısıl değerleri sırasıyla 3000 kcal/kg ve 5000 kcal/kg 

olduğuna göre (http://www.kar-el.com.tr), arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynağı 

olarak değerlendirilmesi ve ek yakıt olarak kullanılması mümkündür.  

Arıtma çamurları, özellikle evsel arıtma çamurları, nütrient içeriği yüksek materyallerdir. 

Arıtma çamurlarının N, P ve K içerikleri tarımsal amaçlı kullanılan gübrelerden daha azdır. Bu 

nedenle, ticari gübrelerle birlikte uygun oranda karıştırılarak kullanılabilir. Ancak, arıtma 

çamurlarının ağır metal içeriği, patojen içeriği gibi toprak, bitki vb. ekosisteme olası zararları 

dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Özeliklerinin uygun olması durumunda, gübre ve 

toprak iyileştirici materyal olarak kullanılması mümkündür.  

Bu bildiride, arıtma çamurlarının sürdürülebilir yönetimi için bir uygulama örneği olarak, T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

tarafından yapılan, “Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” 

kapsamında yapılan çalışmalar ve sonuçları tartışılmaktadır.  

ÇALIŞMA BÖLGESI 

Çalışma bölgesi olan Gediz Havzası sınırları içerisinde Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir illeri 

yer almaktadır. Kütahya’nın 3, Manisa’nın 17 ve İzmir ilinin 4 ilçesi havza sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Gediz Havzası içerisinde yer alan yerleşim yerleri Şekil 1’de görülmektedir. 
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Şekil 1. Gediz Havzası’ndaki yerleşim yerleri (Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem 

Planı, 2015, ÇŞB) 

2016 yılı verilerine göre, Gediz Havzası’nda faaliyette olan 17; inşaat/proje aşamasında olan 8 

evsel/kentsel nitelikli AAT bulunmaktadır. Faaliyette olan AATlerin 11 tanesi Manisa, 4 tanesi 

İzmir, 2 tanesi de Kütahya İllerinde bulunmaktadır. Havzada oluşacak atıksu miktarı yıllara 

göre 2017 yılında 1.372.032 m3/gün, 2023 yılında 1.667.693 m3/gün, 2030 yılında 1.944.432 

m3/gün ve 2050 yılında ise 2.319.063 m3/gün olarak hesaplanmıştır. Havzada 2015 yılı 

verilerine göre oluşan atıksu debisi 1.236.643 m3/gün olarak hesaplanmış olup, bunun yaklaşık 

1.024.704 m3/gün’lük kısmı (%83’ü) hali hazırda mevcut AAT’lerde arıtılmaktadır. 

2016 yılında yapılan çalışma sonuçlarına göre, Gediz Havzası’nda toplam 2643 endüstriyel 

tesiste 165 adet AAT bulunmaktadır. Bu AATlerden 7 tanesi faal OSB tesisi olup, 3 OSB’ye 

ait AAT yapım aşamasındadır. 156 AAT münferit endüstriyel kuruluşlara aittir. Münferit 

endüstriyel AATlere ait toplam arıtım kapasitesi yaklaşık 66500 m3/gün olup, arıtılan atıksu 

miktarı 57000 m3/gün’dür. OSBlerde arıtılan toplam atıksu miktarı ise 55200 m3/gün olup, 

havzada toplam 112000 m3/gün endüstriyel atıksu arıtılmaktadır. 

GEDİZ HAVZASINDA OLUŞAN ARITMA ÇAMURU MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ 

Arıtma Çamuru Miktarı  

Mevcut ve gelecekteki evsel/kentsel arıtma çamuru miktarının belirlenmesi amacıyla, 

öncelikle, TÜİK 2015 yılı nüfus değerleri dikkate alınarak 2017, 2023, 2030 ve 2050 yılları 

için nüfus değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan nüfus değerleri, atıksu özellikleri, uygulanan 

atıksu arıtma ve çamur işleme prosesleri dikkate alınarak Havza içerisinde kalan yerleşim 

birimlerinde oluşan/gelecekte oluşması muhtemel arıtma çamuru miktarları hesaplanmıştır. 

2015 yılı için 725,29 ton/gün, 2017 yılında 816,92 ton/gün, 2023 yılında 992,36 ton/gün, 2030 

yılında 1138,31 ton/gün ve 2050 yılında 1349,63 ton/gün çamur oluşacağı belirlenmiştir (Şekil 

2). Arıtılan birim atıksu debisi başına oluşan arıtma çamuru miktarı da yaklaşık olarak 0.59 

kg/m3 atıksu civarında hesaplanmıştır. 
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Şekil 2. Gediz Havzası’nda üretilen evsel/kentsel nitelikli arıtma çamuru miktarı  

Endüstriyel AAT’lerde oluşan çamur miktarları, proje kapsamında hazırlanan ve tesis yetkilileri 

tarafından doldurulan bilgi formlarındaki bilgiler ve veri temini sağlanamayan endüstriyel 

kuruluşlar için literatür bilgilerine dayalı hesaplamalar neticesinde belirlenmiştir. Mevcut ve 

kapasite artışına bağlı çamur miktarı hesabı yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Havza’da 

faaliyet gösteren münferit tesislerden en fazla çamur üretimi, seramik (216,6 ton/gün), gıda-

konserve-salça (157,4 ton/gün) ve gıda-et-tavukçuluk (52 ton/gün) sektörlerinde olmaktadır. 

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) 87,5 ton/gün çamur üretimi söz konusudur. Havza’daki 

tüm sektörler dikkate alındığında toplam 577,5 ton/gün endüstriyel arıtma çamuru oluşmaktadır 

(Şekil 3). 

 
Şekil 3. Havza’da endüstriyel tesislerde oluşan arıtma çamuru miktarları 

Arıtma Çamuru Özellikleri 

Gediz Havzası’nda oluşan evsel, kentsel ve endüstriyel arıtma çamurlarının özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla, Havza’yı temsil edecek örnekleme noktaları belirlenerek numune alma 

ve karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Karakterizasyon çalışmalarında mevzuat 

kapsamında aşağıdaki analizler gerçekleştirilmiştir:   
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• Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-3/B analizi (35 adet endüstriyel arıtma çamuru örneği) 

• Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2 analizi (35 adet endüstriyel 

arıtma çamuru örneği + 4 adet ilave evsel/kentsel arıtma çamuru örneği) 

• Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek-IB, 

Ek-IC ve Ek-D analizleri (12 adet evsel/kentsel arıtma çamuru örneği) 

• Havzayı temsil edecek şekilde her ilden birer adet toprak örneği alınarak Evsel ve Kentsel 

Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek-IA analizi (4 adet toprak 

örneği + 4 adet ilave toprak örneği) 

Evsel/kentsel arıtma çamurlarında “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta 

Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılan değerlendirmeye göre, EK I-A’da 

verilen topraktaki ağır metal sınır değerleri değerlendirildiğinde, İzmir ve Manisa illeri 

topraklarında arıtma çamuru kullanımı için engel oluşturacak olumsuz bir özellik 

belirlenmemiştir. Ancak Uşak ve Kütahya illeri topraklarında bazı ağır metaller (Ni ve Cr), 

Yönetmelik’te belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğundan, bu yöre topraklarında arıtma 

çamuru kullanılmamalıdır. EK I-B’ye göre toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma 

çamurunda müsaade edilecek maksimum ağır metal muhtevaları kapsamında 

değerlendirildiğinde, sadece Çinko parametresi için Kemalpaşa AAT arıtma çamurlarında sınır 

değer aşılmıştır ve bu tesiste oluşan arıtma çamurlarının EK I-B’ye göre toprakta kullanılması 

uygun değildir. Bunun haricinde değerlendirilen diğer tesislerde oluşan arıtma çamurlarının 

ağır metal içerikleri mevzuatta verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır. EK I-C’ye göre 

değerlendirildiğinde, AOX parametresinin bir tesis için (Menemen) aşıldığı, diğer tesislerde 

sınır değerin altında kaldığı belirlenmiştir. LAS ve DEHP parametreleri için 

değerlendirildiğinde tüm tesislerde verilen sınır değerlerin altında kaldığı görülmüştür. NPE 

parametresinin sadece Çiğli AAT arıtma çamuru örneğinde aşıldığı belirlenmiştir. PCB, PAH 

ve PCDD/F için yapılan analizlerde tüm tesisler sınır değerlerin altında kalmaktadır. 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK 2-B: II. Sınıf Depo Tesislerine Göre 

Değerlendirme yapıldığında aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

• Ağır Metaller: Arsenik parametresi iki tesiste, Kadmiyum ve Nikel birer tesiste sınır 

değerleri aşmıştır. Diğer ağır metaller verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır. 

• Klorür ve Sülfat: Tüm tesislerde verilen sınır değerlerin altında kalmıştır. 

• Florür: İki tesis haricinde sınır değerin altında kalmaktadır. 

• Çözünmüş Organik Karbon: Örnekleme yapılan tesislerin tamamında sınır değerin 

aşıldığı belirlenmiştir. 

• Toplam Çözünen Katı: Örnekleme yapılan tesislerden biri dışında kalan diğer tesislerde 

sınır değerin altında kaldığı belirlenmiştir.  

• Toplam Organik Karbon: Örnekleme yapılan tesislerin tamamında sınır değerin 

aşıldığı belirlenmiştir. 

• pH: Tüm tesislerde pH değerinin > 6 olduğu belirlenmiştir.  

Endüstriyel arıtma çamurları özellikleri Atık Yönetimi Yönetmeliği: Ek 3-B kapsamında 

değerlendirildiğinde incelenen 35 tesisten 13 adet tesiste oluşan arıtma çamurları tehlikeli 

olarak belirlenmiştir. Bu tesisler içerisinde kimya, döküm, boya sektörleri ve bazı organize 

sanayi bölgeleri yer almaktadır. Tehlikesiz atık sınıfında çoğunluğu Gıda-Et-tavukçuluk, Gıda-

Konserve-salça, Gıda-yağ, Gıda-Süt işleme, Gıda-Üzüm işleme sektörlerinde yer alan 

işletmelerden oluşmakla birlikte; Seramik, Galvaniz, Cam üretimi, Yapı Malzemesi üretimi, 

Kağıt gibi farklı sektörlere ait çamurlar da bu sınıfta yer almıştır. 

GEDİZ HAVZASINDA OLUŞAN ARITMA ÇAMURLARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 

YÖNETİM PLANININ OLUŞTURULMASI 

Havza’da oluşan/oluşacak arıtma çamuru miktarı ve özellikleri belirlendikten sonra, Gediz 

Havzasında bulunan arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının yönetimi için uygulamaya 
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yönelik alternatif senaryolar değerlendirilmiştir. Gediz Havzası’nda arıtma çamuru yönetimi 

amacıyla havzada alıcı konumundaki mevcut tesislerin kapasitesi ve arıtma çamuru kullanım 

potansiyeli dikkate alınarak, mevcut tesislere ilaveten merkezi tesislerin yapılmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. 

Nihai senaryolara karar verilirken, proje kapsamında yürütülen çalışmalardan elde edilen 

bilgiler, havzanın özellikleri, mevcut ve planlanan evsel/kentsel/endüstriyel atıksu arıtma 

tesisleri, bu tesislerde oluşan/oluşacak arıtma çamuru miktarı ve özellikleri, havzada mevcut ve 

planlanan nihai bertaraf/yararlı kullanım tesisleri ve kapasiteleri dikkate alınmıştır. Nihai 

Senaryolar oluşturulurken, mevcut durum dikkate alınarak, gelecek planlamasına yönelik 

olarak üç farklı zaman sürecinde uygulamaya geçirilecek bir planlama yapılması 

öngörülmüştür. 

• Nihai Nihai Senaryo 1: Mevcut Durum 

• Nihai Senaryo 2: Kısa Vade (2017 – 2023 dönemi) 

• Nihai Senaryo 3: Orta Vade (2023 – 2030 dönemi) 

• Senaryo 4: Uzun Vade (2030 – 2050 dönemi) 

Mevcut duruma yönelik hazırlanan senaryoda, hâlihazırdaki çamur alabilecek tesislerin 

kullanımı sağlanarak, herhangi bir ilave yatırım ihtiyacı olmadan, havzada oluşan arıtma 

çamurlarının nihai olarak bertaraf edilmesi ve yararlı kullanımının sağlanması dikkate 

alınmıştır.  

Kısa, orta ve uzun vade için planlanan senaryolarda ise, bu süreçlerde öngörülen zaman 

dilimlerinde inşaatı süren, yapılması planlanan ve önerilen nihai bertaraf tesislerinin 

yatırımlarının tamamlanmasını takiben işletmeye alınması ile sisteme dâhil olacak yeni alıcı 

tesislere göre planlamalar yapılmıştır. Nihai Senaryoların her biri için tesislerin konumları, 

kapasiteleri, oluşan arıtma çamuru miktarları ve taşıma mesafeleri dikkate alınarak ve taşıma 

maliyetlerini de azaltmak üzere, ArcGIS veri tabanı kullanılarak optimizasyon çalışmaları 

yapılmış; her senaryoya ait yatırım ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır.  

Nihai senaryolarda yıllara göre öngörülen nihai bertaraf ve yararlı kullanım seçenekleri 

belirlenirken, sürdürülebilir arıtma çamuru yönetimi sağlamak amacıyla, toprakta kullanım ve 

depolama seçeneklerinin gelecek projeksiyonları için göreceli olarak azaltılması; termal 

proseslerin kullanımının arttırılması yönünde bir planlama yapılmıştır. Buna göre oluşturulan 

senaryolar Tablo 1’de verilmektedir. Tabloda yer alan uygulamalarda, toplam oluşan çamurun 

ne kadarlık kısmının ne şekilde bertaraf edileceği parantez içerisinde belirtilmiştir. 
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Tablo 1. Gediz Havza’sında oluşan arıtma çamurları yönetimi için oluşturulan 

senaryolar 

NİHAİ 

SENARYO 

NİHAİ BERTARAF VE YARARLI KULLANIM 

SEÇENEKLERİ 

Nihai Senaryo 1:  

Mevcut Durum 

A. Stabilizasyon/ Solar Kurutma + Toprakta Kullanım 

(Toplam çamurun %13.9’u)  

B. Kurutma + Ek Yakıt (Toplam çamurun % 41.6’sı)  

C. Düzenli Depolama (Toplam çamurun % 25.7’si)  

D. Yapı Malzemesi Olarak Kullanım (Toplam çamurun % 

18.8’i) 

Nihai Senaryo 2: 

Kısa Vade  

(2017 – 2023 

dönemi) 

A. Stabilizasyon/ Solar Kurutma + Toprakta Kullanım 

(Toplam çamurun % 8’i)  

B. Kurutma + Ek Yakıt (Toplam çamurun % 51.3’ü)  

C. Düzenli Depolama (Toplam çamurun % 23.5’i)  

D. Yapı Malzemesi Olarak Kullanım (Toplam çamurun % 

17.2’si) 

Nihai Senaryo 3:  

Orta Vade  

(2023 – 2030 

dönemi) 

A. Stabilizasyon/ Solar Kurutma + Toprakta Kullanım 

(Toplam çamurun % 5’i)  

B. Kurutma + Ek Yakıt (Toplam çamurun % 41.8’i)  

C. Düzenli Depolama (Toplam çamurun % 2.2’si)  

D. Biyometanizasyon (Toplam Çamurun % 4’ü)  

E. Kurutma + Yakma (Toplam Çamurun % 12.2’si)  

F. Kurutma + Gazlaştırma (Toplam Çamurun % 19’u)  

G. Yapı Malzemesi Olarak Kullanım (Toplam çamurun % 

15.8’i) 

Nihai Senaryo 4:  

Uzun Vade  

(2030 – 2050 

dönemi) 

A. Stabilizasyon/ Solar Kurutma + Toprakta Kullanım 

(Toplam çamurun % 3’ü)  

B. Kurutma + Ek Yakıt (Toplam çamurun % 45.1’i)  

C. Düzenli Depolama (Toplam çamurun % 1’i)  

D. Kurutma + Yakma (Toplam Çamurun % 14.5’i)  

E. Kurutma + Gazlaştırma (Toplam Çamurun % 22.3’ü)  

F. Yapı Malzemesi Olarak Kullanım (Toplam çamurun % 

14.1’i) 

 

 

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Gediz Havzasında bulunan arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının özelinde yapılan 

sürdürülebilir arıtma çamuru yönetimi çalışması kapsamında, mevcut işletilmekte olan arıtma 

tesislerinde oluşan arıtma çamuru miktarının tam olarak bilinmemesi, çamur stabilizasyonu 

uygulamalarının çok kısıtlı olması, merkezi bertaraf tesislerinin olmaması ve yeni tesis 

kurulumu için gerekli yatırım maliyetlerinin fazla olması en önemli problemler olarak 

belirlenmiştir. Havza’da mevcut evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma 

çamurlarının yaklaşık %65’lik kısmı İzmir’de faaliyet gösteren arıtma tesislerinde 

oluşmaktadır. İzmir İli’nde Gediz Havzası içinde kalan tüm evsel/kentsel AAT’lerde oluşan 

çamur keki Çiğli AAT’ne transfer edilerek burada mevcut termal kurutma tesisinde 

kurutulduktan sonra çimento fabrikasında ek yakıt olarak kullanılmaktadır. 
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Endüstriyel kuruluşlar, tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının özelliklerine göre geri kazanım 

ve geri kullanım alternatiflerini uygulamaktadırlar. Özellikle kağıt, seramik, cam ve boya gibi 

sektörlerde oluşan arıtma çamurlarının tesis içinde ve/veya proseste geri kazanım ve geri 

kullanım uygulamalarının olduğu belirlenmiştir. Havzada yer alan münferit endüstriyel 

tesislerin çoğunda ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde oluşan arıtma çamurları susuzlaştırma 

işlemleri sonrasında lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilmektedir.  

Sürdürülebilir arıtma çamuru yönetiminin sağlanması için aşağıdaki öneriler oluşturulmuştur: 

• Arıtma çamurlarından enerji geri kazanımında termal proses uygulamalarının artması 

için, gazlaştırma/yakma tesislerinin kurularak elektrik enerjisi üretiminin sağlanmasına yönelik 

teşvik amacıyla, bu uygulamaya sahip ve/veya katkı veren AATlerde mevcut işletime yönelik 

elektrik teşviği uygulamasındaki oranların arttırılması faydalı olacaktır.  

• Evsel/kentsel ve benzer özellik taşıyan endüstriyel çamur üreten AATlerde anaerobik 

çürütücü yapılması ile hem biyogazdan enerji dönüşümü sağlanırken hem çamur kalitesinde 

iyileşme ve miktarda önemli azalma elde edilebilecektir. Ancak, bu çamurlar doğrudan termal 

proseslerle (ek yakıt, yakma, gazlaştırma) enerji geri kazanımı amacıyla kullanılacaksa, 

stabilizasyon yapılmadan kurutma sonrası değerlendirilmesine yönelik düzenlemeler 

getirilmelidir. 

• Havza bazında merkezi kurutma/yakma/gazlaştırma vb. tesislerinin kurulumu ve 

işletilmesinde belediyeler ile birlikte özel sektörün katkı sağlayacağı birliklerin oluşturulması 

için gerekli düzenlemeler yapılabilir. 

• Ek yakıt tesislerinde daha fazla arıtma çamuru kabulünün sağlanmasına yönelik gerekli 

ilave yatırımlar için çimento fabrikalarını destekleyici bazı önlemler alınabilir.  

• AATlerde özellikle çamur ünitelerinin işletimi ve çamur bertarafında görevlendirilecek 

kalifiye personelin istihdam edilmesi, eğitimi ve sertifikasyonuna yönelik yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

• Arıtma çamurundan materyal geri kazanımına yönelik özellikle Fosfor geri kazanımına 

yönelik teknoloji uygulamalarının (çürütücü üst sıvısından fosfor geri kazanımı vb.) 

yaygınlaştırılması ve ticari uygulamaları için düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Yakma/gazlaştırma tesislerinde üretilen diğer ürünlerden (kül vb.) materyal geri 

kazanımına yönelik uygulamalar için teknik hususlar belirlenmelidir. 

• Sıfır atık üreten ve/veya çamurun tamamını yararlı kullanabilen AATlere yönelik özel 

teşvikler verilmelidir. 
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ÖZET 

Çamur şartlandırma ve susuzlaştırma prosesleri, arıtma çamurlarının işlenmesinde en yüksek 

işletim maliyetlerine sahip prosesler olarak bilinmektedir. Susuzlaştırma proseslerinin 

optimizasyonu bu alandaki en kritik konulardan biri olarak yerini alırken, çamur 

özelliklerininin çok iyi bilinmesini gerektirmektedir. Arıtma çamurlarına yaygın olarak 

uygulanan polimer kullanılarak kimyasal olarak çamur şartlandırmasına alternative olarak, son 

dönemlerde elektrokimyasal yöntemlerin uygulanmasına yönelik araştırmalar dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmada, kentsel nitelikli bir atıksu arıtma tesisinden alınan aktif çamur 

örneklerine elektrokimyasal şartlandırma prosesi uygulanmıştır. Alüminyum ve demir içeren 

farklı elektrotlar 5 ila 20 dk. arasında değişen farklı şartlandırma sürelerinde ve farklı voltaj 

değerlerinde -10 ve 15 Volt- çamur şartlandırma amacıyla kullanılmıştır. Şartlandırma 

performansı ve su verme özelliklerini değerlendirmek üzere çamurda; katı madde, organik 

madde, askıda katı madde, kapiler emme süresi (CST), özgül filtre direnci (SRF), Zeta 

potansiyeli, partikül boyut dağılımı, üst akım sıvısında ise kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI), 

bulanıklık, elektriksel iletkenlik (EC) analizlerini içeren konvansiyonel laboratuvar testleri 

yapılmıştır. Bunlara ilave olarak, bu proseslerin kontrolünde ve bilimsel bazlı stratejilerin 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan reolojik özelliklerin belirlenmesine yönelik testler de 

gerçekleştirilmiştir. Proteinler ve polisakkratiler gibi su verme özelliklerini etkileyen gibi hücre 

dışı polimerik bileşenler (EPS) analiz edilmiştir. Farklı voltaj uygulaması altında tüm 

elektrotların su verme özelliklerini geliştirdiği belirlense de bunlar içinde demir elektrotlar en 

iyi sonucu vermiştir. Bildiri kapsamında, aktif çamurun elektrokimyasal şartlandırma 

yöntemiyle şartlandırılmasına yönelik hem konvansiyonel analiz hem de reometrik analizlerin 

sonuçları optimum koşulları da gösterecek şekilde detaylı olarak sunulmaktadır.  

GİRİŞ 

Çamur şartlandırma ve susuzlaştırma prosesleri, çamur yönetiminde en yüksek maliyete sahip 

prosesler olarak bilinmektedir. Bu iki prosesin optimizasyonunda çamur materyalinin yapısının 

çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Çamur şartlandırma yöntemleri içerisinde en çok kullanılan 

yöntem olan kimyasal şartlandırma, su/atıksu arıtımından gelen çamurların işlenmesinin 

optimize edilmesinde merkezi bir öneme sahiptir. Kimyasal şartlandırma ile çamurun jel 

yapısında oluşturulan değişimler, mekanik susuzlaştırma ünitelerinde etkili olan gerilmelerin 

fiziksel karşılıklarına transfer edilmektedir. Bu nedenle, çamur şartlandırma ve susuzlaştırma 

işlemleri birbirleriyle yüksek oranda bağlantılı olan proseslerdir. Su alma işleminin verimi, her 

iki prosesin beraber anlaşılmasına ve optimize edilmesine bağlıdır (Ayol vd., 2004). Arıtma 

çmaurlarının kimyasal olarak şartlandırılmasında polimerler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle katyonik polimerler bu amaçla uygulanmaktadır. Polimer şartlandırmasına alternatif 

olarak kullanılabilecek farklı şartlandırma yöntemleri olsa da bu yöntemlerin etkinliği tam 

olarak belirlenmemiştir.  

Son yıllarda su/atıksu arıtımı, arıtma çamurlarının şartlandırılması, toprak kirliliği gibi pek çok 

alanda elektrokimyasal proseslerin uygulanabilirliği konusunda araştırma çalışmaları 
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yoğunlaşmıştır. Bu proseslerden biri olan elektro-koagülasyon (EK) prosesinde, arıtılacak 

su/atıksu içerisinde anodun çözünmesiyle demir yada aluminyum gibi metal hidroksit flokları 

oluşturulurken, eş zamanlı olarak gerçekleşen katodik reaksiyon ise su/atıksu içerisindeki 

kirliliklerin katot elektrodu üzerinde birikmesini veya H2 gazı oluşumuyla elektroflotasyon 

yöntemiyle sudan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır (Chen, 2004; Asselin vd., 2008). Bu 

prosesinin, su/atıksudan ağır metal, kompleks organik madde giderimi veya biyolojik arıtıma 

uygun hale getirme, askıda katı madde ve renk giderimi, yağ emülsiyonlarının kırılması, bakteri 

ve virüs giderimi  gibi pek çok amaç için farklı atıksulara uygulandığı araştırmalar 

bulunmaktadır. Bununla birlikte bu prosesin ihtiyaç duyduğu enerji gereksinimi nedeniyle tam 

ölçekli uygulamaları az sayıda olup (Phalakornkule vd., 2010), enerji ihtiyacını minimize 

ederek bu prosesin daha verimli bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak bu alanda kapsamlı 

araştırma çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. EK uygulamalarında genellikle demir ve 

aluminyum elektrotlar kullanılmakta olup, anot ve katot elektrotları arasında doğru akım 

uygulanarak (DC) prosesin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Farklı elektrot türleri denenerek 

farklı işletim koşullarında sistemin verimliliğinin arttırılmasına yönelik araştırma çalışmaları 

önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, kentsel nitelikli bir atıksu arıtma tesisinden alınan aktif çamur örneklerine 

şartlandırma yöntemi olarak alüminyum ve demir içeren farklı elektrotlar ile elektrokimyasal 

prosesi uygulanarak, çamurun su verme özellikleri üzerinde etkileri araştırılmıştır. Bildiride, 

elektrokoagülasyon uygulamasının çamur özelliklerine olan etkileri detaylı olarak 

sunulmaktadır.  

MATERYAL VE METOD 

Aktif çamur örnekleri kentsel nitelikli bir atıksu arıtma tesisinin geri devir hattından alınmıştır. 

Alınan aktif çamurun katı madde içeriği %0.86, organik madde içeriği ise %58.12 olarak 

belirlenmiştir.  

Elektrokoagülasyon çalışmaları 600 mL beherlere konulan 500 mL çamur örnekleri üzerinde 

yapılmıştır. Çalışmada alüminyum ve demir elektrotlar kullanılmıştır. Reaktörde akım ve voltaj 

kontrolü dijital doğru akım güç kaynağı ile sağlanmıştır. Deney düzeneğine ait fotoğraflar Şekil 

1’de verilmektedir. 5 ila 20 dk. arasında değişen farklı şartlandırma sürelerinde ve farklı voltaj 

değerlerinde -10 ve 15 Volt- çamur şartlandırma uygulanmıştır. 

 

 

 
Şekil 1. Çalışmalarda kullanılan elektrokoagülasyon deney düzeneğine ait görüntü 

 

Çamur örnekleri üzerinde katı madde analizleri yapılmıştır. Şartlandırma işlemini takiben, 

kapiler emme suresi (KES), zeta potansiyeli (ZP) ve partikül boyutu analizleri yapılmıştır. KES 

analizleri, Triton 304M marka bir KES cihazı; Zeta potansiyeli analizlerinde Zeta-Meter 3+ 

cihazı; partikül boyut dağılım analizi ise Malvern Mastersizer 2000 cihazi ile yapılmıştır. Tüm 
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ölçümler üç defa tekrarlanmış olup, Standart Metotlarda belirtilen ölçüm prosedürleri 

uygulanmıştır (APHA, 2005). Reolojik ölçümler Brookfield RVDV III reometre cihazı ile 

yapılmıştır. 

DENEYSEL BULGULAR 

Şekil 2.a ve 2.b’de elektrokoagülasyon (EK) uygulanmış arıtma çamurlarındaki organik madde 

(OM) ve üst sıvıdaki uçucu askıda katı madde (UAKM) değişimleri verilmektedir. OM 

değerleri tüm uygulamalarda önemli miktarda azalırken, en iyi sonuç demir elektrot ile 15 V 

uygulamasında elde edilmiştir. UAKM değerlerinde önemli miktarda azalmalar görülmüştür. 

Şekil 3.a ve 3.b’de kapiler emme süresi ve zeta potansiyeli değerleri farklı voltaj ve uygulama 

süreleri için grafiğe aktarılmıştır. EK uygulamasına bağlı olarak KES değerleri düşmekte ve 

minimum olduğu noktalar da optimum değerleri göstermektedir. KES sonuçlarına göre 

optimum uygulama değeri, Fe elektrot ile 15 V ve 5 dakikalık şartlandırmada gözlenmiştir.  

Newtonian olmayan akışkanlık gösteren ham ve EK uygulanmış çamur örneklerine ait 

reogramlar, kayma gerilmesi-kayma hızı Şekil 4` de verilmektedir. Şartlandırılmış çamur 

örneklerine ait reogramlarda pik gerilme değerleri daha yüksek flok direncini göstermektedir. 

Tipik olan şartlandırılmış çamurlarda elde edilen ve ağ direnci olarak da adlandırılan bu pik 

değerleri, önceki çalışmalarda da bazı araştırmacılar tarafından polimerle şartlandırılmış aktif 

çamur örneklerinin analizinde elde edilmiştir (Dursun vd., 2004; Ayol vd., 2005).  

Partikül boyut dağılımı analizi sonuçları Tablo 1’de verilmektedir. Tüm EK uygulamalarında 

partikül boyut dağılımında önemli bir değişim gözlenmemekle birlikte, Tablo 2’de verilen 

protein sonuçlarına göre EK uygulaması ile üst sıvıya daha fazla protein anlaşılmaktadır. Bu da 

uygulamada aynı zamanda floklar arasında bir dezenterasyonun oluştuğunu daha sonra 

yukarıya doğru oluşan hidrojen gazı çıkışı ile birlikte tekrar bir yumaklaşmanın olması ile 

açıklanabilir. Ancak bununla ilgili kesin değerlendirmelerin yapılabilmesi için daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç vardır. 

 
 

Şekil 2. EK uygulanan çamurlarda OM ve UAKM değişimi  
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Şekil 3. EK uygulanan çamurlarda KES ve Zeta Potansiyeli parametrelerinin değişimi 

 

 

Şekil 4. EK uygulanan çamurlara ait reogramlar 
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Tablo 1. EK uygulanan çamurlara ait partikül boyut dağılımı değerleri 

Numune Spesifik yüzey alanı (m²/g) D(3.2) um D(4.3) um D(0.1) um D(0.5) um D(0.9) um 

Ham aktif çamur 0,108 55,548 106,438 35,669 91,073 183,975 

Alüminyum (5dk-10V) 0,124 48,271 97,250 26,807 84,992 186,043 

Alüminyum (10dk-10V) 0,131 45,806 91,187 25,059 82,108 172,213 

Alüminyum (20dk-10V) 0,124 48,437 98,347 27,037 85,479 184,314 

Alüminyum (5dk-15V) 0,125 47,874 95,746 27,160 84,094 174,128 

Alüminyum (10dk-15V) 0,130 46,194 89,841 25,699 79,100 159,965 

Alüminyum (20dk-15V) 0,120 49,984 100,147 28,422 86,378 188,867 

Demir (5dk-10V) 0,115 52,046 99,229 30,389 83,734 171,910 

Demir (10dk-10V) 0,121 49,506 94,291 28,593 85,618 174,276 

Demir (20dk-10V) 0,124 48,259 98,813 27,462 84,574 183,946 

Demir (5dk-15V) 0,135 44,550 81,562 26,861 77,943 127,515 

Demir (10dk-15V) 0,116 51,751 98,426 29,787 84,400 176,033 

Demir (20dk-15V) 0,135 44,567 92,545 24,523 80,439 167,049 

 

Tablo 2. EK uygulanan çamurlara ait üst sıvıdaki protein konsantrasyonları 

Numune Konsantrasyon (mg/L) 

Ham aktif çamur 127,96 

Alüminyum (5dk-10V) 323,11 

Alüminyum (10dk-10V) 362,33 

Alüminyum (20dk-10V) 382,21 

Alüminyum (5dk-15V) 381,13 

Alüminyum (10dk-15V) 272,68 

Alüminyum (20dk-15V) 302,67 

Demir (5dk-10V) 309,11 

Demir (10dk-10V) 255,58 

Demir (20dk-10V) 231,01 

Demir (5dk-15V) 209,89 

Demir (10dk-15V) 147,03 

Demir (20dk-15V) 196,71 

 

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Arıtma çamurlarına yaygın olarak uygulanan polimer kullanılarak kimyasal olarak çamur 

şartlandırmasına alternatif olarak, kentsel nitelikli bir atıksu arıtma tesisinden alınan aktif 

çamur örneklerine elektrokoagülasyon şartlandırma prosesi uygulanmıştır. Alüminyum ve 

demir içeren farklı elektrotlar 5 ila 20 dk. arasında değişen farklı şartlandırma sürelerinde ve 

farklı voltaj değerlerinde bu amaçla kullanılmıştır. Kapiler emme süresi testi sonuçları tüm EK 

uygulamalarının çamurların su verme özelliklerini geliştirdiğini göstermiştir. Ancak, demir 

elektrotlar alüminyum elektrotlara göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Daha yüksek voltaj 

uygulamaları su verme özelliklerini geliştirirken, optimum süreler 5 ve 10 dk. uygulamalarda 

elde edilmiştir. 
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GÜNEŞ HAVA ISITICILI SİSTEMDE MERMER ÇAMURU ve ARITMA ÇAMURU 

KURUTMA PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melsa KORKMAZ1 , N. Kamil SALİHOĞLU2 

Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 16059, Bursa, 

Türkiye   

ÖZET 

Bu çalışmada güneş hava ısıtıcılı sistem kullanılarak farklı özellikteki atık çamurların kuruma 

hızları incelenmiştir. Bu kapsamda Bursa bölgesindeki mermer işleme tesisinden alınan mermer 

çamuru ve Bursa Batı Atıksu Arıtma tesisinden alınan biyolojik nutrient giderimine dayalı 

sistemin santrifüj çıkışı arıtma çamurunun sistemde kurutulması incelenmiştir. Güneş hava 

ısıtıcılı sistem, alt taban 190 cm, 110 cm’lik arka cephe 220 cm’lik ön cephe 30o ‘lik açıyla 

birleşen üçgen prizma şeklinde tasarlanmıştır. Cephe malzemesi olarak  tek hava bölmeli 1 cm 

polikarbonat örtü kullanmıştır. Sistem içine fan kurularak sistem içi havanın devamlı 

sirkülasyonu sağlanmıştır. Sistemde iç ortam sıcaklık ve nem değerleri için COMET S3120 

cihazı ve dış ortam sıcaklık, nem, radyasyon ve çamur numunelerinin sıcaklık ölçümü için 

HOBO U12 - 008 cihazı kullanılmıştır. Çamur numunelerinin nem tayini TS ISO 11465 

standart metoda göre Binder ED 115 model etüv kullanılarak yapılmıştır. Sonuçların teyidi için 

Sartorious MA 150 nem tayin cihazından faydalanılmıştır. Sistem açık ve kapalı devre olarak 

iki farklı şekilde çalıştırılmıştır. Kapalı devre olarak çalıştırıldığında ortamda oluşan nemin 

tutulması için silika jel kullanılmıştır. Sistem açık devre olarak kullanıldığında ise dış ortam 

havası ve neminin kurutmaya etkisi incelenmiştir. Deney sonuçları değerlendirildiğinde güneş 

hava ısıtıcılı sistemin kapalı devre olarak çalıştırılmasının kurutma hızı bakımından daha etkili 

olduğu ve inorganik özellikli su içeriği düşük mermer çamurunun, organik özellikli su içeriği 

yüksek arıtma çamuruna göre daha hızlı kuruduğu görülmüştür. Bu çalışmayla güneş hava 

ısıtıcılı sistemlerin endüstriyel nitelikli atık çamurların kuruma hızını olumlu etkisi anlaşılmış 

olup bu tip sistemlerin endüstride kullanımın fayda sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan nüfustaki artış ve hızlı 

kentleşme, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de hızla artırmaktadır. Bu süreç içerisinde üretimin ve pazarlama faaliyetlerinin genişlemesi, 

doğal kaynakların daha yoğun şekilde kullanımını kaçınılmaz hale getirirken, tüketim 

eğiliminin sürekli artması ile birlikte oluşan atıklar da, hem miktarları hem de zararlı içerikleri 

nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Çevre bilincinin gelişmesi 

ile beraber gittikçe önem kazanan doğal çevrenin korunması, tüm dünyada ülkelerin çevre 

koruma politikalarının öncelikleri arasında giderek ön sıralara yerleşmektedir ve atık miktarının 

azaltılması, atıkların çevre ile uyumlu hale getirilerek bilinçli bir şekilde uzaklaştırılmasını 

vurgulayan atık yönetimi de çevre koruma politikaları arasında ağırlıklı bir yer tutmaktadır. [1] 

Günümüzde, atık yönetimi her zamankinden daha fazla, dünyadaki çevre politikasının önceliği 

haline gelmiştir [2]. Bu çalışma farklı özellikteki atık çamurların yönetimine katkı sağlanması 

amacıyla yapılmıştır. İncelenen atık çamurlar endüstriyel atık nitelikli mermer çamuru ve atıksu 

arıtma tesisi atığı arıtma çamurudur. Tasarlanan prototipte iki farklı özellikteki atık çamurun 

kuruma performansları değerlendirilmiştir.  
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Mermer, yeryüzüne yakın bölgelerde bulunan bir maden türüdür. Ocaklarda çeşitli yöntemlerle, 

15–20 tonluk bloklar halinde kesilen mermerler işlenmek üzere atölyelere ve fabrikalara 

taşınarak işleme tesislerinde çeşitli boyut ve kalınlıklarda kesilmektedir. Kesilme işlemi, 

kesicinin ısınmasını ve toz olmasını önlemek amacıyla su yardımıyla yapılmaktadır. Böylece 

toz ile birleşen su atık mermer çamurunu oluşturmaktadır. Bu atık malzeme ilk haliyle veya 

arıtma tesisinde suyu alındıktan sonra çevreye bırakılmaktadır. Bilinçsizce çevreye terk edilen 

bu malzemenin sebep olacağı zararlar, çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir [3]. 

Mermer çamurları gelişi güzel döküldüğü zaman ekosistemin fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

yapısı için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Karşılaşılan başlıca problemler;   

• Mermer çamuru toprağa döküldüğü zaman, toprağın su süzme kapasitesini azalttığından 

dolayı arazinin üretkenliğini ters etkiler. Alıcı ortam suyunun bulanıklığını artırır ve faydalı 

kullanımını azaltır.  

• Toprağa dökülmüş mermer çamurları, bitki örtüsünün geliştirmesini önler veya bodur 

bırakır.  

• Dere yataklarının doldurur ve dere kesitinin daralmasına neden olur.  

• Toprağa dökülmüş mermer çamuru kuruduğu zaman, küçük partiküller havada uçuşarak 

ciddi hava kirlenmesine neden olur.   

Sürekli arttığı için depolanması işletmeler için mümkün olmayan bu atığın değerlendirilmesi; 

çevre sağlığı, çevre temizliği ve ekonomik açıdan büyük bir kazanç olacaktır. Literatürde yer 

alan çalışmalar ve dünyadaki bazı uygulamalar mermer çamurunun çeşitli ön işlemlerle mermer 

tozuna dönüştürülerek beton sanayi, kâğıt sanayi, boya sanayi, plastik sanayi, seramik 

endüstrisi, cam sanayi, tarım sektörü, inşaat sektörü, hayvan yemi üretimi, kireç ve çelik üretimi 

gibi birçok alanda kullanım potansiyelini göstermektedir. Mermer çamurunda ağırlıklı olarak 

kireç taşı, magnezyum karbonat, silika ve alümina bulunmaktadır. Bu nedenle bu çamurlar, 

çimento sanayinde hammadde olarak kullanılabilir. Mermer çamurunun çimento üretiminde 

kullanımını yüksek nem içeriği kısıtlamaktadır. Çamur içinde nem oranı arttıkça çimento 

üretiminde ekstra enerji kullanmak gereklidir. Bu yüzden çimento tesisleri maksimum %15 

oranında nem içeren mermer çamurunu kullanmaktadır. Mermer çamurunun çimento esaslı 

ürünlerde kullanılmadan önce kurutulması ve az bir fiziksel kuvvetle toz haline getirilmesi 

gerekmektedir. Geri kazanma uygulamaları için gerekli olan ön işlem öncelikli olarak mermer 

çamurunun kurutulmasıdır [4].  

Çalışma kapsamında incelenen bir diğer atık çamur ise tüm dünyada gün geçtikçe artan yeni bir 

çevresel sorun olarak karşımıza çıkan arıtma çamurudur. Arıtma çamuru, atıksu arıtma 

işleminin istenmeyen yan ürünüdür. Atıksu arıtımında çevresel yük ve maliyeti oluşturan en 

önemli unsurlardan biri, oluşan çamurların yönetimidir [5]. Arıtma işlemleri sonucunda oluşan 

çamurun biyolojik arıtma sistemlerinde arıtılması ve bertaraf edilmesi yaklaşık olarak toplam 

atıksu arıtma maliyetinin yarısını oluşturmaktadır [1]. Mevcut uygulamalarda arıtma çamurları 

tarımsal amaçlı arazide, düzenli depolama alanlarına ve yakma tesislerine gönderilmektedir [6]. 

Yüksek nemli, büyük hacimli arıtılmamış çamur yönetim aşamasında taşıma zorluğu, yanma 

zorlukları vb. gibi birçok soruna neden olur. Bu nedenle, çamurun su muhtevasının azaltılması 

gerekmektedir. Bu amaçla yapılan mekanik susuzlaştırma esas olarak ayırma ve filtreleme 

tekniklerine dayanmaktadır. Ancak mekanik susuzlaştırma sonrası çamurunun su içeriğinin  % 

70 – 80 oranındadır. %20-30 Katı Madde (KM) içeriğine ulaştırılan çamurun su içeriğinin 

sonraki aşamalarda kurutma amaçlı doğal ve termal yöntemlerle azaltılması uygulanan 

süreçlerdendir [7]. Çamurun kurutulması hem çamurun hacmini azaltarak depolama amaçlı 

hacim ihtiyacında hem de arıtma çamuru içeriğindeki sızıntı suyu miktarında azalma 

sağlamaktadır. Çamurun ek yakıt ve tarımsal amaçlı kullanımı gibi yararlı kullanım yöntemleri 

ile değerlendirilmesi için çoğu kez kurutma gereklidir. Çamur kurutma yöntemleri genel olarak 

termal kurutma ve güneşle kurutma şeklinde değerlendirilmektedir. Termal kurutma, atıksu 
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arıtma tesisi çamurunun kurutulup %90 katı madde oranına erişmesi için kullanılan geleneksel 

bir metottur. Ancak, termal kurutma hem yüksek yatırım hem de yüksek enerji maliyetlerine 

sahiptir. Bu nedenle yüksek katı madde oranlarına ulaşabilecek farklı yöntemlere ihtiyaç vardır 

[8]. Bu çalışma kapsamında incelenen arıtma ve mermer çamurunun uygun şekilde yönetimi 

için öncelikli hedefin su içeriğinin azaltılması kararı verilmiştir. Bu amaçla kurutma işlemi 

uygun görülmüştür. Fosil yakıt kaynaklarının çok hızlı bir şekilde tükenmekte olduğu ve 

mevcut rezervlerin yakında tükeneceği öngörülmektedir. Bu nedenle, insanoğlunun kaynakları 

verimli kullanması ve çevre dostu düşük karbon ayak izli, yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelmesi gerekmektedir [9]. Bu doğrultuda küresel ölçekte çevre kirliliğine ve iklim 

değişikliğine sebep olan klasik fosil yakıt kaynaklı geleneksel kurutma teknolojileri yerine, 

çevreci, sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynaklı teknolojiler değerlendirilmiştir. 

Ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinden yararlanmak ve çevre yatırımlarında yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması nedeniyle doğal susuzlaştırma ve kurutma 

yöntemi kullanılmıştır. Doğal susuzlaştırma ve kurutma yöntemlerinde ana enerji kaynağı 

güneştir. Dünyanın güneşten aldığı enerji toplamı bir yılda 1.5 katrilyon (1.5×1015) MW/h’tir. 

Bu enerji miktarı, dünyada insanların 1 yılda tükettiği enerjinin tam 28 000 katına eşdeğerdir 

[2]. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, yeryüzüne 90 dakikada vuran güneş ışığı, tüm 

dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak miktardadır. IEA, 2050 yılında küresel elektrik 

enerjisi üretiminin %11 gibi büyük bir oranının güneş enerjisinden sağlanacağını 

öngörmektedir ve 2030 yılına kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarının yıllık %7.6 büyüme ile 

en hızlı büyüme oranına sahip enerji kaynakları olacağını bildirmektedir. Türkiye coğrafi 

konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir ve yıllık 380×109 kilowatt-

saatlik güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. Türkiye'nin Güneş Enerjisi 

Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre yıllık toplam güneşlenme süresi 2737 saat (günlük toplamı 

7,5 saattir), yıllık toplam gelen güneş enerjisi ise 1527 kWh/m².yıl, yani günlük toplam olarak 

4.2 kWh/m² değerinde belirlenmiştir. Türkiye, yıllık 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi 

potansiyeline sahiptir ve gerekli yatırımların yapılması halinde Türkiye yılda birim metre 

karesinden ortalama olarak 1100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilir. En çok ve en az güneş 

enerjisi üretebildiği aylar Haziran ve Aralık aylarıdır.[10] Güneş enerjisi miktarı güneş ışığının 

süresi ve yoğunluğu yılın zamanına mevsimine, yerel iklim koşullarına, coğrafi konuma ve 

yüzeyin açısına bağlıdır[11] [12]. Bu paha biçilmez, temiz, yenilenebilir ve uzun ömürlü enerji 

kaynağını absorbe etmenin ve kullanmanın birkaç yolu vardır. Çalışma için tasarlanan ve 

literatürde güneş hava ısıtıcıları olarak yer alan bu sistemler güneş enerjisini emer ve işlevsel 

bir forma aktarır. Amaç güneş ışınımını termal enerjiye dönüştürmektir [9]. Güneş Hava 

Isıtıcıları kullanıcı dostu, kurulumu kolay yakıt tasarrufu ve kirli olmayan cihazlardır. Bu 

sistemlerin kullanımı sayesinde iyi miktarda fosil yakıt ve tasarruf edilerek ekonomik kazanç 

sağlanmaktadır [11]. Güneş ısıtma cihazları sonlu kaynaklara bağlı değildir ve dünya genelinde 

güneş enerjisi ücretsiz olarak temin edilebilir. Güneş Hava Isıtıcı Sistemleri ile ilgili literatüre 

bakıldığında çoğu çalışmanın Çin, Hindistan, Cezayir vb. gibi güneş enerjisi potansiyeli yüksek 

ülkelerde yapıldığının ve genellikle kağıt, kömür, gıda endüstrisi ürünleri, tuğlalar vb. 

kurutulması, Depolar için yerden ısıtma, proses uygulamaları için fabrikalarda), Tarımsal 

alanda (Mahsul kurutma: meyveler, tahıllar, sebzeler, vb. uygulamalar ve Seralar, depolar ve 

hayvan çiftlikleri vb. İçin alan ısıtması) kullanımının yaygın olduğu görülmektedir [13]. Arıtma 

çamuru ve diğer atık çamurların Güneş Hava Isıtıcı Sistemler ile kurutulması konulu çalışmalar 

kısıtlı sayıdadır.  B. Ameria, S. Haninia, A. Benhamoub, D. Chibaneb (2018) yaptıkları 

çalışmalarda arıtma çamurunun Emisyon ve parazit kontaminasyonunu önlemesi için çamurun 

kapalı sistemlerde kurutulması amaçlanmış ve güneş hava ısıtıcılı sistemler tasarlanarak 

sistemin performans verimini incelenmiştir [2]. X.An, W. Liu (2017) tarafından yapılan 

çalışmada arıtma çamurlarının güneş hava ısıtıcılı sistemlerle kurutulmasında hava sıcaklığı, 
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nem, kurutma havası akış hızı, güneş ışınımının yoğunluğu, ve radyasyon yoğunluğu gibi temel 

etki faktörlerini incelemişlerdir. N. K. Salihoğlu (2018) tarafından yapılan çalışmalarda arıtma 

çamurunun güneş enerjisi ile kurutulması esaslı tasarımlar kullanılmış ve performans verimleri 

değerlendirilmiştir [5]. Mermer ve arıtma çamurunun kurutulmasında Güneş Hava Isıtıcılı 

Sistemlerin kullanım avantajları aşağıda verilmiştir.  

• Yüksek sıcaklık, havanın hareketi ve düşük nem kuruma hızını arttırır.  

• Ürünün kapalı sistemde kurutulmasıyla olumsuz dış etkenlerden toz, böcek, kuş ve 

hayvanlardan korunur.  

• Özellikle yüksek nem yoğunluklu, hoş olmayan koku yayan arıtma çamuru patojenik risk 

taşıdığından birçok mikroorganizma ve sivrisinek, böcek vb. canlılar için uygun yaşama 

ortamıdır. Bu sistemlerin kapalı ve yüksek sıcaklıkta çalışması ile bu tür riskler minimuma 

indirilir. 

• Daha yüksek kuruma hızı sayesinde mevcut sera benzeri sistemlere nazaran küçük bir 

kurutma alanı ile aynı verim sağlanır (yaklaşık üçte biri) [12]. 

• Kurutucular su geçirmezdir, bu nedenle kötü hava şartlarının (toz, kir, yağmur, rüzgar) 

etkisi minimuma indirilir. Bu sayede geri kazanılması hedeflenen mermer çamurunda safsızlık 

oluşumu engellenir. Yüksek kalitede geri kazanım ürünü oluşur. 

• Kurutucu yerel olarak mevcut malzemelerden imal edilebilir benzer teknolojilere göre 

düşük maliyetlidir.  

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde,  farklı türdeki atık çamurların kurutulması konusu ve 

tasarımı bakımından bu alanda yeni bir uygulama olduğunu görülmektedir. Bu sayede 

literatürdeki bu eksikliğe katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

MATERYAL METOT 

Çalışma için Bursa bölgesindeki mermer işleme tesisinden alınan mermer çamuru ve Bursa Batı 

Atıksu Arıtma tesisinden alınan biyolojik nutrient giderimine dayalı sistemin santrifüj çıkışı 

arıtma çamuru kullanılmıştır. Güneş hava ısıtıcılı sistem, alt taban 190 cm, 110 cm’lik arka 

cephe  220 cm’lik ön cephe 30o ‘lik açıyla birleşen üçgen prizma şeklinde tasarlanmıştır. Şekil 

1’de tasarlanan prototipin şeması ve Şekil 2’ de gerçek görüntüsü görülmektedir. Cephe 

malzemesi olarak % 73 radyasyon izinli çift kat tek hava bölmeli 1 cm şeffaf polikarbonat örtü 

kullanmıştır. Sistem içine 120 mm 220-240 V/50 – 60 Hertz frekanslı, dönme hızı 1900 rpm, 

120 m3/sa debili ve 15 W gücünde fan kurularak sistem içi havanın devamlı sirkülasyonu 

sağlanmıştır. Sistem içinde Vaillant VCK fan motoru yer almaktadır. Sistemde iç ortam sıcaklık 

ve nem değerleri için COMET S3120 cihazı ve dış ortam sıcaklık, nem, radyasyon ve çamur 

numunelerinin sıcaklık ölçümü için HOBO U12 - 008 cihazı kullanılmıştır. Cihazlardan 15 

dakikada bir sıcaklık, nem ve radyasyon değerleri alınmıştır. Çamur numunelerinin nem tayini 

TS ISO 11465 standart metoda göre Binder ED 115 model etüv kullanılarak yapılmıştır. 

Sonuçların teyidi için Sartorious MA 150 nem tayin cihazından faydalanılmıştır. Ağırlık 

ölçümleri için Ohaus Pioneer PA214C hassas terazi ve Dikomsan JS – BH 30 terazi 

kullanılmıştır. Sistem açık ve kapalı devre olarak iki farklı şekilde çalıştırılmıştır. Kapalı devre 

olarak çalıştırıldığında ortamda oluşan nemin tutulması için silika jel kullanılmıştır. Sistem açık 

devre olarak kullanıldığında ise dış ortam havası ve neminin kurutmaya etkisi incelenmiştir. 

Özellikle kuru ve yağışlı dönemlerde deneysel çalışmalar yapılarak iklim şartlarının sistem 

verimine etkisi incelenmiştir. Çamur numuneleri, ısı transfer katsayısı yüksek olan alüminyum 

malzemeden üretilmiş 60 cm x 40 cm x 5 cm’lik tepsilerle sisteme yüklenmiştir. Her yüklemede 

1 kilogram arıtma ve 1 kilogram mermer çamuru tepsi yüzeylerine eşit şekilde serilerek 

uygulanmıştır. Şekil 3 numunelerin sisteme yükleme sonrası görseline aittir. Arıtma çamuru ve 

mermer çamurunun karakteristiğinin belirlemesi amaçlı çeşitli parametreler incelenmiştir. 

Çalışma amacı doğrultusunda çamur numunelerine TS EN ISO 11465 standart metoduna göre, 
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kuru madde ve nem (%) tayini yapılmıştır. Kuruma sonrası performanslarının değerlendirilmesi 

amaçlı aynı parametreler tekrardan incelenmiştir.  

 

                                                                                                                     

                                            
Şekil 1. Prototip Şeması            Şekil 2. Prototip Görüntüsü  Şekil 3. Protipe Numune Yüklemesi 

 

SONUÇ 

Deneysel çalışmalar sonucunda arıtma çamuruna nazaran daha yüksek katı madde (KM) 

değerine sahip olan mermer çamurunun çok daha kısa sürede kuruduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Güneş hava ısıtıcılı sistemde, güneş radyasyonu suyun buharlaşması için ana enerji kaynağı 

olarak kullanılmıştır. Kurumanın gerçekleştiği bu sistemde iç ortam rejiminin kararlılığının 

sağlanması için mekanik fan ve nem alma sistemleri destek yapılar olarak kullanılmıştır. 

• Çalışmada deneysel veriler sonucunda ortalama %80 KM değerine sahip mermer çamurunun 

%99,3 ve ortalama %20 KM değerine sahip olan arıtma çamurunun %95 KM’ye dek ulaştığı 

ortaya çıkmıştır. 

• Analizler kuru - sıcak ve yağışlı hava şartlarında olmak üzere iki farklı dönemde yapılmıştır.  

Kuru ve sıcak hava şartlarında analizleri güneşlenme süresi ve radyasyon ortalamasının en 

yüksek olduğu temmuz ayında, yağışlı dönem analizleri radyasyon iletiminin düşük olduğu 

bulutluluk ve nem oranın fazla olduğu mayıs ayının yağışlı günlerinde yapılmıştır. 

• Sistem yağışlı hava şartlarında kapalı devre olarak çalıştırılmış ve çamurun kuruması sırasında 

oluşan su buharının ortamdan uzaklaştırılması, nemin tutulması amacıyla yüksek güçlü bir 

kimyasal olan silika jel kullanılmıştır. Kuruma tamamlandığında başlangıçta 200 gr olan silika 

jelin 245 gr olduğu, dolayısıyla buharlaşan su miktarının 45 gr olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

• Yağışlı dönemde 1 günlük süre mermer çamuru için %99,7 katı madde değerine ulaşmak için 

yeterli olurken arıtma çamurunun %95 KM’ye ulaşması 2 gün sürmüştür. Şekil 4’te verilen 

grafik yağışlı hava şartlarında nem değişimi, ağırlık kaybı, radyasyon değeri ve kuruma süresi 

gibi parametrelerdeki değişimler eşliğinde çamurların kuruma performansını göstermektedir. 
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Şekil 4. Yağışlı Dönem Analiz Sonuçları 

  

• Kuru ve sıcak dönemde radyasyon yoğunluğunun en yüksek olduğu 12- 16.00 saatleri arasında 

mermer çamurunun en hızlı süre yaklaşık 4 saatte %99,7 kuruduğu görülmüştür. Bu dönemde 

arıtma çamuru sistemde 24 saat tutulmuş ve bu süre sonunda %92,7 değerine ulaştığı 

görülmüştür. Şekil 5’te verilen grafikte kuru – sıcak hava şartlarında nem değişimi, ağırlık 

kaybı, radyasyon değeri ve kuruma süresi gibi parametrelerdeki değişimler eşliğinde çamurların 

kuruma performansını göstermektedir. 

 

               
Şekil 5. Kuru - Sıcak Dönem Analiz Sonuçları 

 

• Sistemde ana enerji kaynağı güneşle birlikte sistem içi ekipmanların çalışması için elektrik 

enerjisinden faydalanılmıştır. Her yükleme için saatte harcanan elektrik enerjisi miktarı 0,043 

kW olduğu tespit edilmiştir. Yağışlı dönem analizlerinde mermer çamurunu kurutulması için 

harcanan enerji 1,032 kW, arıtma çamuru için 2,064 kW’dir. Kuru – sıcak hava analizlerinde 
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mermer çamuru kurutulması için harcanan enerji 0,172 kW iken arıtma çamuru için 1,032 

kW’dir. 

• Sistemde ulaşılan maksimum sıcaklık değerleri, kuru sıcak hava şartlarında 66 – 88 o C 

arasında iken, yağışlı dönemde ise 57 – 76 o C arasında değişmiştir. Şekil 6 ve Şekil 7’de 

mermer  ve arıtma çamurlarının kuruma performanslarına ilişkin diyagramlara yer verilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Mermer Çamuru Kuruma Performansı Diyagramı 

 

 
Şekil 7. Arıtma Çamuru Kuruma Performansı Diyagramı 

• Tam verimle kurumanın gerçekleşmesi için gerekli birim alan ihtiyacı yüklemede 

kullanılan tepsilerin ebatları ve çamurların nem içerikleri göz önünde bulundurularak 

hesaplanmıştır. %22 nem içeren 1 kg mermer çamuru için gerekli birim alan 1,09 m2 iken, %80 

nem içeren 1 kg arıtma çamuru için gerekli birim alan 0,3 m2 ‘dir. 
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TARTIŞMA 

Bu çalışma ile çeşitli ısıtma ve kurutma uygulamalarında kullanılan güneş hava ısıtıcılı 

sistemlerin atık çamurların kurutulması amaçlı kullanımı halinde olası sonuçları ortaya 

çıkmıştır. I. Seginer ve M. Bux (2006) tarafından yapılan çalışmada olduğu gibi bu çalışmayla 

da;  güneş radyasyon miktarı, hava sıcaklığı, nem ve çamur karakteristiği gibi değişkenlerin 

kuruma hızına etkileri saptanmıştır. Kuru ve sıcak hava analizleri sırasında radyasyon ve 

sıcaklığın, yağışlı döneme nazaran daha yüksek oluşu nedeniyle kısa sürede kuruma 

gözlemlenmiştir. Deney sonuçları değerlendirildiğinde yağışlı dönemlerde güneş hava ısıtıcılı 

sistemin kapalı devre olarak çalıştırılmasının kurutma hızı bakımından daha etkili olduğu ve 

inorganik özellikli su içeriği düşük mermer çamurunun, organik özellikli su içeriği yüksek 

arıtma çamuruna göre daha hızlı kuruduğu görülmüştür. Bu çalışmayla güneş hava ısıtıcılı 

sistemlerin endüstriyel nitelikli atık çamurların kuruma hızını olumlu etkisi anlaşılmış olup bu 

tip sistemlerin endüstride kullanımın fayda sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada varılmak istenen ana hedeflerden biri; yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre 

yatırımlarında kullanılma potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Türkiye’nin maden rezervi 

bakımından dünyada önde gelen ülkelerden biri olması ve özellikle çok sayıda mermer işleme 

tesisinin var oluşu nedeniyle mermer çamur atığının bertarafında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu 

durum arıtma çamuru için de aynıdır. Son yıllarda artan arıtma tesisleri, çamur bertaraf 

maliyetlerini de gündeme getirmektedir. Hangi nihai bertaraf metodu seçilirse seçilsin çamur 

hacminin azaltılmasında yüksek enerji talebi olan mekanik susuzlaştırma ve kurutma prosesleri 

ön plana çıkmaktadır. Bu proseslerin işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla özellikle 

küçük ve orta büyüklükteki arıtma tesisleri ve mermer işleme tesisleri için, yeterli alanın mevcut 

olması durumunda, güneş enerjisiyle çamur kurutma dikkate alınması gereken yöntemlerden 

biridir.   

Mermer çamurunun gelişigüzel bertarafı sonucunda ciddi çevresel risklerin oluştuğu, atık 

üreticileri tarafından yönetiminin ekonomik kaygılar ve çevre bilincinin eksikliği nedeniyle 

sağlanamamaktadır. Bu atıkların başta kurutma olmak üzere kullanılacak prosese göre ön 

işlemlerle geri kazanılacağı bilinmektedir. Özellikle geri kazanım potansiyeli yüksek olan 

mermer çamurunun kurutma işlemi sonrasında öncelikli olarak inşaat sektöründe kullanımının 

mümkün olması bu atıkların söz konusu güneş enerjili sistemlerle kurutulmasının ekonomik ve 

çevresel açıdan ciddi faydalar sağlayacağı öngörülmektedir. Mermer ve arıtma çamurlarının 

kurutulmasıyla bertaraf edilecek toplam çamur miktarı azaltılmakta, nakliye ve depolama 

maliyetleri de buna bağlı olarak düşmektedir. 

Son olarak mermer ve arıtma çamurunun kurutulması amaçlı kullanılan güneş hava ısıtıcılı 

sistemde karşılaşılan sorunlara aşağıda yer verilmiştir. 

• Sistem yeterli miktarda güneş enerjisi bulunduğunda dolayısıyla gündüzleri daha verimli 

kullanılmaktadır. Sürekli kurutma gerektiren ürünler için yedek ısıtma sistemine ihtiyaç vardır. 

Sistemin sürekli kullanılması hibrit sisteme dönüştürülmesiyle sağlanabilir. Güneş enerjisi ile 

çalışan sistemlerde uygun olan hibrit model çeşitli enerji depolama malzemeleri ve bazı teknik 

ekipmanların sağlanması ile gerçekleştirilebilir. Bu konuyla ilgili paralel sistem tasarlanmış 

olup ilgili modifikasyonlar bu ikinci sistem üzerinden yapılmakta ve yeni çalışmalar için 

kullanılmaktadır. 

• Yapılan çalışmalar, prototipin gerçek tesislerde kullanılması halinde çamurun serilmesi ve 

kaldırılması esnasında özel bir ekipmana gereksinim duyulacağı öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Tüm dünyada gelişmişlik seviyedesindeki artış beraberinde artan enerji ihtiyacını 

getirmektedir. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir ekonomik yük 

oluşturmakta ve karşılanamayan enerji açığı sebebiyle dışa bağımlılık ile sonuçlanabilmektedir. 

Bu durum ülkeleri yeni alternative enerji kaynakları aramaya itmektedir. Özellikle çimento 

sanayi ve enerji santralleri gibi yüksek yakıt ihtiyacı gösteren kuruluşlar için alternative yakıt 

kaynaklarına yönelim önemli bir konudur. Bu amaca yönelik olarak yüksek enerji potansiyeline 

sahip arıtma çamurlarının yakıt olarak kullanılması görüşü oldukça çevreci bir yaklaşımdır. 

Evsel atıksu arıtma tesislerden yüksek miktarlarda çıkan birincil ve ikincil çamurların bertarafı 

önemli çevresel sorunlardan birisi olmaktadır. Bu çamurlara kütle ve hacim azaltımı için 

susuzlaştırma uygulanmakta daha sonra kurutulan çamurlar depolanarak, yakılarak ve 

okyanuslara bırakılarak bertaraf edilmektedir. Dolayısıyla kentsel arıtma tesisi çamurlarının 

atıktan türetilmiş yakıt üretiminde hammadde olarak kullanılması hem bu atıkların bertarafı 

hem de enerji sorununa bir çözüm sunacaktır. Ancak arıtma tesislerinden çıkan susuzlaştırılmış 

çamurların yakıt niteliği kazanılması için nem içeriklerinin düşürülmesi ve böylelikle kalorifik 

değerlerinin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla yaygın olarak uygulanan ısıl işlem ve 

geleneksel kurutucular ısı üretmek için yakıt veya elektrik kullandığından pahalı olmaktadır. 

Gelişmekte olan bir kurutma teknolojisi olarak biyokurutma özellikle kentsel atıkların kısmen 

stabilizasyonu ve kurutulmasında atıktan türetilmiş yakıt üretim tesislerinde tercih 

edilmektedir. Kompostlamaya benzer bir prosese sahip olan biyokurutma teknolojisinde 

biyolojik degradasyona bağlı ısı ve hava kullanılarak çamur içerisindeki suyun uzaklaştırılması 

ve yakıt niteliğinin arttırılması sağlanmaktadır. Geleneksel kompostlama işleminden temel 

farkı ise, aerobik bozunma işlemi sırasında üretilen ısının yanı sıra zorlamalı havalandırma 

kullanarak nem içeriğini azaltmak için daha yüksek bir havalandırma oranının uygulanmasıdır. 

Ayrıca, kompostlamadan elde edilen ürün stabilize edilmiş organik madde iken biyolojik olarak 

kurutma işlemleri kısmi bir stabilizasyon sağlar. Yapılan bu çalışmada Kocaeli’deki bir evsel 

atık su arıtma tesisinin filtre-press çıkışı arıtma çamurunun biyokurutma yöntemi ile yakıt 

nitelikli ürüne dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 0.9 m3 hacimli ve havalandırmanın 

difüzörler ile sağlandığı reaktörde 7 gün süreyle biyokurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışma atığın nem içeriğinin %80’nin üzerinde düşürülmesi sağlanmıştır. 

Biyokurutma prosesinin evsel arıtma çamuru enerji içeriğini arttırmak ve nem içeriği, hacim ve 

ağırlık azaltımını gerçekleştirmek bakımından atıktan türetilmiş yakıt tesisleri ön işleminde 

umut verici bir proses olduğu görülmektedir. 

 GİRİŞ 

Endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak “Atık 

Yönetimi” kavramı ortaya çıkmıştır. Atık kaynaklarının çeşitliği ve sayıca fazlalığı ise “Entegre 

Atık Yönetimini” gerekli kılmaktadır. Entegre Atık Yönetimindeki temel prensip atık 

oluşumunun önlenmesi, oluşumu önlenemeyen atıkların kaynağında azaltılması ve mümkünse 

yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanılması, değerlendirilemeyen atıkların ise çevre 

dostu yöntemlerle nihai bertarafının sağlanması şeklinde olmalıdır. Entegre atık yönetiminin 
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ana bileşeni olan geri kazanım, çevre kirliliğinin azaltılması ve kaynakların korunması 

bakımından en çevreci yaklaşımdır [1]  

Enerji, her zaman hayatın devamı için vazgeçilmez bir unsurdur. Günümüzde enerji ihtiyacının 

yaklaşık %80’lik büyük bir oranını fosil yakıtlar karşılamakta ancak tüm dünyada fosil yakıt 

rezervleri hızla tükenmektedir. Dolayısıyla birçok ülke enerji üretiminde alternatif yakıtlarına 

yönelmektedir.  

Son zamanlarda katı atık yönetiminde bir arıtma seçeneği olan yakma teknolojileri enerji geri 

kazanımı da sağlamaktadır. Sağladığı avantajlara bağlı olarak bu yöntem gerek akademik 

çevreler gerekse yüksek enerji ihtiyacı olan sanayi kuruluşları (çimento, enerji santralleri vb.) 

tarafından büyük ilgi görmektedir. Avrupa Birliği (AB) atık direktiflerine göre atık yakma, 

yakma tesislerinin enerji verimliliğine bağlı olarak ya bertaraf veya enerji geri kazanım 

teknolojisi olarak kategorize edilmektedir [2]. Yakma prosesinin tasarımı ve işletilmesindeki 

temel faktör kullanılacak atığın ısıl özellikleridir (kalorifik veya ısıl değeri). Biyo-bozunur 

atıkların, düşük alt ısıl değerlerinden (3-6,7 MJ/kg) ve yüksek nem içeriklerinden (> % 70) 

dolayı enerji potansiyeli açısından değerlendirilmesi çok güçtür[3]. Atıkların enerji içeriğinin 

artırılmasında biyo-kurutma alternatif teknolojilerden birisidir [4]. Biyo-kurutma prosesi 

havalandırma ve ısı etkisiyle başta hacim ve nem azaltımı olmak üzere atıktan yakıt (ATY) 

üretiminde iyi bir ön işlem olarak kabul görmektedir.  

Günümüzde, yüksek enerji tüketen çimento endüstrisinde arıtma çamuru alternatif yakıt olarak 

kullanmaktadır. Ancak bünyesindeki % 80 civarında su ihtivası arıtma çamurların yakılarak 

bertaraf edilmesindeki verimliliğini azaltmaktadır Bu nedenle nemin azaltılabilmesi için 

kurutma işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurutma işlemi ile arıtma çamurunun kütle ve hacmi 

azaldığından, depolama, paketleme ve nakliyede oldukça kolaylık sağlanabilmektedir. Öte 

yandan, arıtma çamurunun bünyesindeki her bir ton suyun buharlaşması için kurutma tekniğine 

bağlı olarak 900-1300 kwh enerji gerekmektedir.[5]  

Ardeh ve diğ., çalışmalarında çamurun kuru katı içeriğini ekonomik seviyelere çıkarmak ve 

biyokütle reaktöründe güvenli ve ekonomik bir yanma işlemi gerçekleşmesi amacıyla biyo 

kurutma işleminden faydalanmışlardır. Yapılan çalışmada dört kompartmanlı bir biyo-kurutma 

reaktörü kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları dış bağıl nem profilinin biyo-kurutmadaki anahtar 

faktör olduğunu göstermiştir [6]. 

Zhao ve diğ., çalışmalarında biyo-kurutma prosesinde saman, talaş ve kombinasyonları 

kullanmışlar ve talaşın bozunma kapasitesi düşük olmasına rağmen önemli biyolojik 

parçalanma potansiyeline sahip olduğunu gözlemlemiştir [7]. 

Yapılan diğer bir çalışmada biyo-kurutma işlemi sırasında yüksek sıcaklıkların (>550C) nemin 

buhar haline dönüşümünü artırdığını ortaya konmuştur [8].  

Bu çalışmada ise evsel atık su arıtma tesislerinde çıkan arıtma çamurunda nem azaltılması 

amacıyla biyo-kurutma yöntemi kullanılmıştır. Biyo-kurutma prosesindeki verimlilik sıcaklık 

değişimleri, ağırlık kaybı ve nem içeriği parametreleri izlenerek değerlendirilmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Çalışmada klasik aktif çamur sistemi ile işletilen bir tesisten alınan artıma çamurunun nem 

içeriğini düşürmek amacıyla biyo-kurutma prosesi uygulanmıştır. Çalışmanın ana hedefi arıtma 

çamurunun, hava akımı yardımı ile biyo kurutma ile nem içeriğini azaltarak kalorifik değerin 

artırılmasıdır.  

Biyo-kurutma işlemi Şekil 1’de çizimi verilen 0,9 m3 hacimli, havalandırmanın difüzörler ile 

sağlandığı bir reaktör ile gerçekleştirilmiştir. 24 kg arıtma çamuru reaktöre yerleştirilerek bir 

hafta süresince değişken parametreler izlenmiştir.   
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Şekil 1: Biyo-kurutma reaktörü (Biyo-reaktör) 

SONUÇ 

Biyo-kurutma kurutma prosesisinin verimi ve proses sonrası ürünlerin kalitesinde atığın 

başlangıç nem içeriği, hava akım debisi ve sıcaklık önemli faktörlerdir. Yapılan bu çalışmada 

hava akım debisi sabit tutularak nem içeriği ve sıcaklık parametrelerinin değişimi incelenmiştir. 

Atığın başlangıç nem içeriği, mikrobiyal büyüme ve biyokimyasal bozunma ile ilgili 

reaksiyonları etkilediğinden biyo-kurutma işlemlerinde gözönünde bulundurulması gereken 

temel parametrelerden biri olmaktadır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde optimal %50-70 

arasında nem içeriğine sahip farklı atıklarda biyo-kurutma işleminin etkin bir şekilde 

gerçekleştiği görülmektedir [9].  Bu çalışmada susuzlaştırılmış aktif çamur örneğinin başlangıç 

nem içeriği %74’tür. Proses süresince nem içeriğinin zamana bağlı değişimi Şekil 2’de 

verilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi 3 gün içerisinde nem içeriği % 20 seviyesine 

düşerken, 7. Gün sonunda %10 düzeyindedir. 

 

Şekil 2: Nem içeriğinin zamana bağlı değişimi 

Proses süresince atık kompozisyonunun kütle kaybı Şekil 3’de verilmektedir. Nem içeriğindeki 

azalmaya bağlı olarak yaklaşık %65 kütle kaybı sağlanmıştır. Proses ile sağlanacak kütlesel ve 

hacimsel düşüş ile yakıt nitelikli ürünün taşıma maliyetlerinde azalma elde edilecektir. 
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Şekil 3: Kütle kaybının zamana bağlı değişimi 

Biyo-kurutma prosesinde sıcaklık parametresi su giderme oranını, biyolojik aktiviteyi ve enerji 

verimliliğini etkileyen önemli bir faktördür. Adani ve diğ., 2002 yılında yaptıkları çalışmada 

hızlı biyo-kurutmayı 45oC’ye yakın sıcaklıkta gerçekleştirmişlerdir [10].  

Bu çalışmada biyokurutma süresince sıcaklık 25-35oC aralığında değişim göstermiştir (Şekil 

4). Sıcaklığın çok fazla artmamasının temel nedeni atığın başlangıç nem içeriğinin yüksek 

olması (%70’in üzerinde) nedeniyle oksijen taşınımının sınırlanması ve biyolojik aktivitenin 

azalmasıdır.  Dolayısıyla temel proses biyo-kurutmadan ziyade hava ile kurutma şeklinde 

gerçekleşmiştir. Daha kısa sürede sıcaklık faktörünün etkinliğinden yararlanabilmek için 

gözenek arttırıcı malzeme kullanımı ile daha kısa sürede nem gideriminin sağlanabileceği 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 4: Sıcaklık Değişimi 

TARTIŞMA 

Yapılan araştırmada, arıtma çamurlarından yakıt nitelikli ürün elde edilmesinde 

uygulanabilecek ön işlemlerden biri olan biyo-kurutma prosesini etkileyen parametrelerden 

nem içeriği ve sıcaklığın etkinliği incelenmiştir.  

Çalışma sonuçları aşağıda maddeler şeklinde özetlenmiştir. 

➢ Yedi günlük biyo-kurutma prosesinin sonunda arıtma çamurunun kütlesi 24 kg’dan 8.6 

kg’ a düşürülmüştür.  

➢ Yedi günlük biyo-kurutma prosesinin sonunda arıtma çamurunun nem içeriği %74’ den 

% 10’a düşürülmüştür.  

➢ Proses süresince sıcaklıkta kayda değer bir artış gözlemlenmemiştir 

Elde edilen sonuçlar kurutmanın sadece sisteme verilen hava ile sağlandığını, biyo-bozunmaya 

bağlı sıcaklık artışının yeterince gerçekleşmediğini göstermektedir. Organik madde 

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200

A
Ğ

IR
LI

K
ZAMAN

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 50 100 150 200

SI
C

A
K

LI
K

ZAMAN



 

198 

 

degradasyonunu arttırarak sıcaklık artışını ve havanın reaktör içerisinde homojen dağılımını 

sağlamak için gözenek arttırıcı malzeme katkısı ile biyo-kurutma prosesinin gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. Böylece enerji verimliliği ve proses sonrası ürün kalitesi açısından daha 

faydalı sonuçlar elde edileceği beklenmektedir. 
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ÖZET 

Gelişen dünya üzerinde ilaç kullanımı her geçen gün artmaktadır. İnsanlar tarafından kullanılan 

ilaçlar idrar veya dışkı yolu ile kanalizasyona deşarj edilerek oradan da atıksu arıtma tesislerine 

ulaşırlar. Atıksu arıtma tesisleri bu tarz kirleticilerin giderimi için uygun olmayıp alıcı ortama 

tam olarak arıtılmadan deşarj edilmektedir. Son yıllada ilaç kalntılarının sebebp olduğu bu 

kirleticilerin giderimi için çeşitli çalışmalar mevcuttur. Membran sistemlerle arıtım bu 

çalışmaların başında gelmektedir.  

Bu çalışmada, sucul çevrede kalıcı ve toksistesi yüksek olan diklofenak ve karbamazepin 

maddelerinin giderimi sürekli olarak işletilen mikro gözenekli membran kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 74,6 µg/L diklofenak ve 538,8 µg/L karbamazepin içeren 

sentetik su hazırlanmıştır. Belli aralıkla işletilen  memebranın (0-2-4-6-8-20-24 saat) çıkış 

suyundan numuneler alınmıştır. Alınan örneklerin toplam azot, toplam fosfor, sülfat, sıcaklık, 

pH, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik ve bulanıklık ölçümleri yapılmıitır. Giderim 

verimleri, KOI, TOK ve LCMS/MS analizleri ile belirlenmiştir. 24 satlik çalışma süresi 

sonunda diklofenak %57,1 ve karbamazepin giderimi ise %29,8 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Diklofenak, Karbamazepin, Membran Sistemler, Atıksu Arıtımı, 

LCMS/MS 

MATERYAL VE YÖNTEM 

KİMYASALLAR 

Diklofenak 75mg/3ml ampül formunda ve Karbamzepin ise  200 mg tablet formunda ticari 

olarak temin edilmiştir. LCMS/MS analizlerinde kullanılan diklofenak ve Karbamazepin 

standartları Sigma-Aldrich firmasından temin edilmiştir. Toplam azot, toplam fosfor, nitrit, 

nitrat, amonyak ve KOI tayinleri için kitler Merck firmasından temin edilmiştir. 

ÖLÇÜMÜ YAPILAN FİZİKOKİMYASAL VE KİRLİLİK PARAMETRELERİ 

Örneklerin hazırlanması sırasında kullanılan musluk suyunun ve hazırlanan sentetik atıksuyun 

fizikokimyasal ve kirlilik ölçüm parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Musluk suyu ve atıksuyun ölçüm sonuçları 

Parametreler Musluk Suyu Atıksu 

Ph 7,51 7,44 

Sıcaklık 22,3 °C 21,6 °C 

Elektriksel İletkenlik 3,23 µS/cm 315,2 µS/cm 

Çözünmüş Oksijen 8,90 mg/L 8,72 mg/L 

Bulanıklık 0,77 NTU 2,03 NTU 

Toplam azot <10 mg/L <10 mg/L 

Toplam fosfor 0,02 mg/L 0,01 mg/L 

Sülfat 65 mg/L 80 mg/L 

TOK 2,225 mg/L 5,739 mg/L 

KOI - 61 mg/L 
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DENEYSEL PROSEDÜR 

Çalışmada sentetik su hazırlanırken Karbamazepin, Parasetamol, İbuprofen, Diklofenak ve 

Triklosan maddeleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan sentetik atıksuyun içerisindeki ilaç 

konsantrasyonları Tablo 2 ‘de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Hazırlanan atıksudaki mikrokirletici konsantrasyonları 

Mikrokirletici Adı Konsantrsyon (µg/L) 

Diklofenak 74,6 

İbuprofen 92,1 

Karbamazepin 538,8 

Parasetamol 16,3 

Triklosan 7,4 

 

Çalışmada kullanılan membran özellikleri Tablo 3’te verilmiştir. Çalışmada kullanılacak 

membran ultrafiltrasyon membran olup polisülfon malzemeden üretilmiştir.  

 

Tablo 3. Çalışmada kullanılan membran özellikleri 

Özellik Değer 

Modül çapı (cm) 10 

Etkin uzunluk (cm) 24 

Membran gözenek boyutu (µm) 0,03 

İç fiber çapı (cm) 0,8 

Dış fiber çapı (cm) 1 

Bir fiberin yüzey alanı (cm2) 60,3 

Modüldeki fiber sayısı (adet) 32 

Toplam membran yüzey alanı (cm2/modül) 1930 
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In this study, ozonation and nanofiltration methods have been studied in the removal of COD 

present in textile dyes. There are hundreds of paint types used in textile sector. The use of paint 

varies widely depending on the production style, product profile and current technological 

applications. Dyes show very different properties depending on their chemical and physical 

structure. The paints can be dissolved, dispersed and so on. The biological and chemical 

reactions of the dyes depend on the structure of these compounds. Some of them can be broken 

down by creating a quick reaction, while others have strong bond structures. 

In the present study, Blue Setazol PLF stain was used. In ozone and nanofiltration experiments, 

samples were taken periodically and COD values were measured. At the end of the ozone test, 

COD removal efficiency increased with time, high removal efficiency was obtained with 

nanofiltration method for the first 30 minutes and then the yield decreased. When both removal 

methods were compared in terms of COD removal, a maximum yield of 51% and 82% was 

obtained in ozonation and nanofiltration methods, respectively. In experiments with ozone, the 

influent COD value decreased from 271 mg/l to 128 mg/l during 150 min reaction time. In the 

nanofiltration method, the initial COD value decreased from 271 mg/l to 51 mg/l during the 

first 30 minutes filtration time. 
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ÖZET 

Çalışmada, ticari ve laboratuvarda sentezlenen polisülfon (PSf) membranların Direct Orange 

46 boyası giderimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca TiO2 kullanılarak sentezlenen PSf 

membranların kendi kendini temizleme özellikleri de incelenmiştir. PSf membranlar %14, %16, 

% 18, %20 polimer oranlarında sentezlenmiştir.  Saf su geçirgenlik değerleri ticari membrana 

yakın olan membran seçilmiş ve Direct Orange 46 boyasını giderme verimleri hesaplanmıştır. 

%20 PSf membranın ticari ultrafiltrasyon membrana oldukça yakın saf su geçirgenliğinin 

olduğu tespit edilmiş olup %99.5 boya giderim verimine ulaşılmıştır. Kendi yüzeyini 

temizleyen membran sentezlemek için iki farklı oranda (%0.008 ve %0.016) TiO2 polimer 

içerisine karıştırılmıştır. Sonuçlar; %0.008 oranında TiO2 karıştırılan PSf membranın yüzeyini 

kendi kendini temizleme özelliğine sahip olduğunu ve membranın tekrar kullanım deneylerinde 

TiO2’nin stabilitesini koruduğunu göstermiştir. 

GİRİŞ 

Küresel su ihtiyacı, dünya nüfusunun %40’ını oluşturan bazı bölgelerde mevcut kaynakları 

aşmakta, dünya nüfusunun %60’ı 2025 yılına kadar susuzluk çekme sorunun ile karşı 

karşıyadır. Dünya genelinde tatlı suların %70’ı tarımda sulama amacıyla kullanılmaktadır [1]. 

Endüstriler, atık sularını alıcı ortama deşarj etmeden önce, yönetmeliklerle belirlenmiş deşarj 

standartlarına uygun olarak arıtma yapmak zorundadır. Türkiye’de Tekstil Endüstrisi hızlı bir 

şekilde büyümektedir [2]. Tekstil Endüstrisi, üretim prosesleri, atıksu bileşenleri ve miktarları 

göz önüne alındığında değişken ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Her bir üretim prosesinden 

çıkan atık su miktarları farklılık göstermektedir. Tekstil endüstrisi üretim aşamalarındaki 

karmaşıklık ve ürün çeşitliliği sebebiyle, her bir proseste ve nihai olarak oluşan atıksu kirletici 

parametreleri, birim atıksu miktarı ve konsantrasyonları farklılık göstermektedir. Alıcı ortama 

deşarj edilen tekstil atıksularının arıtılması hem yeraltı hem de yeryüzü sularının önemli 

sorunlarından biri haline gelmiştir. Tekstil endüstrisinde boyama işlemi sırasında, boyanın 

%50’si ila %100’ü emilir, emilmeyen boya atıksuyuna rastgele karışır. İstatistikler, tekstil 

fabrikalarının bitmiş ürünün her bir kilogramı için ortalama 0,06-0,40 m3 tatlı su tükettiğini 

göstermektedir. Ayrıca, tekstil endüstrisinde, boyama işlemi sırasında genellikle %10-15 boya 

kaybı olmaktadır. Sıklaşan deşarj yönetmelikleri ve artan su fiyatlarıyla birlikte tekstil 

endüstrisinde boyalı atıksuların arıtılması önem arz eder. Tekstil atıksuyunun yanında, üretimde 

kullanılan hammaddelerden kaynaklı ciddi kimyasal atıkları da mevcut olup uygun arıtma 

yöntemleri ile giderimi sağlanmazsa çevre, su ve insan sağlığı için tehlike oluşturur [3]. 1990’lı 

yıllardan bu yana, tekstil atıksularının arıtılmasında, koagulasyon/flokülasyon, aktif karbon 

üzerine adsorpsiyon, ozonla oksidasyon ve membran prosesleri önerilmektedir.  Geleneksel 

atıksu arıtma yöntemlerine nazaran, membran prosesler tekstil boyama atıksularının arıtımı için 

hem boya giderimi hem de suyun geri kazanımı için etkili bir sonuç vermektedir [4]. 



 

204 

 

Dünya Bankası verilerine göre; endüstriyel atıksularının %17-20’si tekstil endüstrisi tarafından 

oluşturulmaktadır. Tekstil endüstrisi üretim esnasında kulllanılmaya, atılan üretim 

malzemeleri; Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), pH, sıcaklık, 

bulanıklık ve toksik kimyasallar bakımından zengindir. Endüstriyel emisyonlar ve fabrika 

atıkları insan sağlığına zararlı olup, gelişmiş ülkelerde yaş ortalaması 83, Hindistan’da 64 

olarak tespit edilmektedir [5]. Tekstil atıksu renk gideriminde standart ve ileri arıtma 

işlemlerinden en çok kullanılan Fiziksel/Kimyasal arıtma yöntemleridir. Arıtma 

yöntemlerinden, Koaguasyon/Flokülasyon yüksek miktarda renk içeren tekstil atıksuyu 

arıtımını yapmak için yüksek miktarda koagülant kullanılmasına ve dolayısıyla yüksek 

miktarda kimyasal çamur atığı oluşmaktadır. Aktif karbon, gideriminde her ne kadar uygun 

görülse de, tekstil atıksuyunun yoğunluğuna göre uyulama esnasında her zaman kolaylık 

sağlamamaktadır. Arıtma yöntemlerinden membran teknolojisi, uzun yıllardır yaygın olarak 

kullanılan Fiziksel/Kimyasal yöntemdir [6]. Birçok araştırmacı, biyolojik ve kimyasal 

bozunma, kimyasal koagülasyon, çökeltme, adsorpsiyon, membran filtrasyon, foto-bozunma, 

ultrafiltrasyon, ozonlama ve elektrokoagülasyon gibi çeşitli arıtma yöntemleri geliştirilmiştir 

[7, 8]. 

Membran prosesleri; mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF), ters 

osmoz (TO), diyaliz (D), elekro-diyaliz (ED), membran distilasyonu (MD) olarak 

sınıflandırılmaktadır. Tekstil atıksuyundan renk gideriminde kullanılan fiziksel yöntemlerden 

birisi de membran filtrasyonudur. Sıcaklığa karşı direnç, yüksek renk giderim performansı ile 

tercih edilen arıtma yöntemlerindendir. 

Bu çalışmada; boyama atıksularının arıtımında kullanılması için TiO2 içeren yeni nesil 

polisülfon membran üretimi gerçekleştirilmiştir. Membran üretimi faz inversiyon metodu ile 

gerçekleştirilmiş olup membran direnci, akı ve boyar madde giderim oranları takip edilmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

PSf Membranların Üretimi 

Çalışma kapsamında hem ticari hem de laboratuvarda sentezlenen UF membranlar 

kullanılmıştır. Ticari olarak UC 010 tip membran kullanılmıştır.  Laboratuvarda sentezlenen 

UF tip membranların üretimi için yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır. %75 NMP solventi, 

%1 PVP, %24 PSf malzemeleri ile membran üretimi gerçekleştirilmiştir. Membran üretimi için; 

çözücü içerisine öncelikle PVP polimeri çözünmüş ve daha sonra PSf polimeri ilave edilmiştir. 

Cam film üzerine membranın istenilen kalınlıkta çekilebilmesi için metal dökme bıçağı 

kullanılmıştır (Şekil 1). Membranlar çekildikten sonra cam panel ile birlikte içerisi saf su dolu 

geniş bir kaba daldırılmıştır. Membran cam yüzeyinden kendiliğinden ayrılana kadar 

beklenmiştir. Yaklaşık 45 saniye sonra ayrılma gözlenmiş olup cam panel alınmıştır.  

Ölü Uçlu Membran Filtrasyonu  

Laboratuvar boyutlarında kullanılan “Sterlitech marka HP4750” cihazı; bilgisayar ekranına 

bağlı olarak çalıştırılmıştır (Şekil 2). Gerek ticari membran gerekse de sentezlenen 

membranların saf su geçirgenlik deneyleri ve boya giderme verimleri bu sistem ile 

gerçekleştirilmiştir. Boya olarak Direct Orange 46 (ticari isim: Sirius Orange K-CF) 

kullanılmıştır. Boyanın kimyasal formülü C12H10N3NaO3S ve molekül ağırlığı 299.28 

g/mol’dür.  

Membran ölü uç filtrasyonuna yerleştirildikten sonra membrandan saf su geçirilmiştir. Saf su 

sonrası akı değerleri alınmıştır. Daha sonra Direct Orange 46 (200 mg/L) çözeltisi eklenmiş 

olup akı değerleri kaydedilmiştir.   
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Şekil 1. Membran dökme görüntüsü 

 
Şekil 2. Ölü uçlu membran filtrasyonu  

Membran Yüzeyinin Temizlenmesi  

TiO2 ile sentezlenen membranların yüzey temizleme özelliklerinin belirlenmesi için UV ışınına 

15 dakika maruz bırakılmıştır (Şekil 3). Bu aşamadan sonra membran cihaza tekrar 

yerleştirilmiş ve saf su geçirilmiştir. Son akı değerleri de alınarak membran direnci 

hesaplanmıştır. Şekil 4’ te UV ışın kabini gösterilmiştir.  

  
Şekil 3. UV kabinine membran 

yerleştirilmesi 

Şekil 4. UV lamba görüntüsü 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Polimer Miktarının Boya Giderimi Üzerine Etkisi 

Membranlar %14, %16, %18 ve %20 oranlarında polisülfon polimeri kullanılarak 

hazırlanmıştır. Ayrıca ticari bir ultrafiltrasyon membran olan UC010 ticari kodlu membrandan 

da saf su geçirilerek alınan akı değerleri Şekil 5A’da gösterilmiştir. UC 010 tipi membrana en 

yakın akı değerlerinin, %20 PSf ile hazırlanılan formülasyon olduğu tespit edilmiştir. 

UC 010 membrana paralel saf su akılarının elde edildiği %20 PSf membranı ile Direct Orange 

46 boyası ile akı değerleri ölçülmüştür. Şekil 5B’de akı grafiği incelendiğinde boya içeren 
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çözeltinin filtrasyonunda elde edilen akı değerlerinin UC 010 membran ile benzer olduğu 

gözlenmiştir.  

 
Şekil 5. Farklı polimer miktarlarında sentezlenen PSf membranlar ve ticari UF ( UC010) 

membrana ait (A) saf su akı değerleri grafiği (B) boyalı çözeltiye ait akı değerleri grafiği. 

 

TiO2 Miktarının Boya Giderimi Üzerine Etkisi 

Kendi yüzeyini temizleyen membran sentezlemek için iki farklı oranda ((%0.008 ve %0.016) 

TiO2 polimer içerisine karıştırılmıştır (Şekil 6). Sonuçlar; %0.008 oranında TiO2 karıştırılan 

PSf membranın (Şekil 6A) yüzeyini kendi kendini %0.016 oranında TiO2 karıştırılan PSf 

membrandan (Şekil 6B) daha iyi temizleme özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. TiO2 

miktarı arttıkça membranın saf su ve boya filtrasyon akısı artmıştır. Bunun nedeni PSf 

membranı terk eden TiO2 membran yüzeyinde boşlukların oluşmasına ve akının artmasına 

neden olmuştur. UV ışını muamelesi sonrasında her iki TiO2 konsantrasyonun da membranların 

akılarının artması UV ışınlarına maruz kalan TiO2’nin OH• radikalleri oluşturarak DO-46 

boyasını parçaladığını ve membranların yüzeyini temizlediğini ispatlamaktadır.       

 
Şekil 6. Farklı TiO2 miktarlarında sentezlenen PSf membranlara ait akı değerleri grafiği 

(A) %0.008 oranında TiO2 (B) %0.016 oranında TiO2. 

UC010 ve %20 PSf membranlar %98.98 ve %99.46 boya giderim verimi sağlamıştır (Şekil 7). 

%0.008 ve %0.016 oranında TiO2 içeren membranlar ise %98.02 ve %99.18 boya giderim 

verimi sağlamıştır.  
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Şekil 7. Farklı membran tiplerinin Direct Orange 46 boyası giderimine etkisi  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada; boyama atıksularının arıtımında kullanılması için TiO2 içeren yeni nesil 

polisülfon membran üretimi gerçekleştirilmiştir. TiO2 içeren membranlar daha yüksek akıya 

sahiptir. Tüm membranların DO-46 boyasının giderim verimi ˃%98’dir. %20 PSf membranın 

ticari membrandan (UC 010) daha iyi boya giderim verimi sağlamıştır. TiO2 içeren membranlar 

5 tekrarlı kullanılmış olup akı kaybı gözlenmemiştir.  
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EFFECT OF PRETREATMENT ON ETHANOL PRODUCTION AND METHANE 

PRODUCTION FROM ETHANOL PRODUCTION RESIDUE USING ENERGY 

CROP SWITCHGRASS  

Elçin Kökdemir Ünşar1, Altunay Perendeci1,* 
1 Akdeniz University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, 

 

Biofuel production from lignocellulosic biomass has the potential of contributing to the 

sustainable solutions of problems such as global warming, dependency on foreign energy 

sources, rural development and food – energy competition. Switchgrass is an energy crop with 

a potential to serve for the solutions of these problems as a lignocellulosic biomass resource. It 

can be grown on marginal land, with a low need for watering. Adaptation of this north American 

crop to Turkey is conducted by the Ministry of Agriculture and it is grown in central Anatolia. 

However, due to its lignocellulosic structure, it is resistant to enzymatic attacks and it needs to 

be pretreated to open its complex structure and to be utilized efficiently in biofuel production 

processes.  

In this study, it was aimed to design a biofuel production configuration including bioethanol 

and methane production from bioethanol production residues using pretreated lignocellulosic 

switchgrass. NaOH assisted hydrodynamic cavitation pretreatment was applied to switchgrass 

to enhance its biofuel production potential. Response surface methodology, central composite 

design was used to design pretreatment experiments. NaOH concentration (0 – 2%, w/w) and 

reaction time (60 – 300 min.) were chosen as independent variables on the process. The lowest 

acquired cavitation number (0.3), the highest processable dry matter amount (5%, w/w) and 

reaction temperature (30°C) were kept constant in all pretreatments. Ethanol potentials of solid 

residues of pretreated switchgrass were determined with simultaneous saccharification and 

fermentation. Methane potentials of liquid residues of pretreated switchgrass together with 

fermentation residues were determined with BMP test. sCOD, sRedSugar, ethanol and BMP 

were chosen as response variables to determine the impacts of independent variables.  

sCOD and sRedSugar concentrations measured from the liquid phase of pretreatment residues 

were between 60.22 – 127.34 mg sCOD/g VS and 16.19 – 36.23 mg sRedSugar/g VS, 

respectively. Ethanol potential of raw switchgrass was determined as 17.23 mg EtOH/g DM. 

Ethanol potentials of pretreated solid residues were determined between 20.77 – 34.98 mg 

EtOH/g DM. Maximum ethanol potential was determined on the sample pretreated under 1% 

NaOH concentration and 300 min. reaction time conditions. Methane potentials of the residues 

were determined between 151.3 – 264.8 mL CH4/g VS. Maximum ethanol and methane 

potential increases were determined as 103% and 25.8%, respectively for pretreated samples, 

compared to raw switchgrass sample.  
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ŞEKER PANCARI MELASINDAN KARANLIK FERMENTASYON İLE 

HİDROJEN ÜRETİMİNDE ÖN ARITIM METOTLARININ ETKİSİ 
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ÖZET 

Yenilenebilir kaynaklarla biyolojik hidrojen üretimi, sürdürülebilir bir vizyonda hidrojen 

üretimi için gerekli bir yaklaşımdır. Bu çalışmada ön arıtım metotlarının substrat olarak şeker 

pancarı melasının ve aşı olarak aktif çamurun kullanıldığı karanlık fermentasyon ortamında 

hidrojen üretimine etkisi araştırılmıştır. Substrat olarak kullanılan şeker pancarı melasına ön 

arıtım metotları olarak asidifikasyon + mikrodalga, sonikasyon + mikrodalga ve sterilizasyon 

şartlarında ön arıtım metotları uygulanmıştır. Ön arıtma yöntemleri, kompleks organik 

maddenin ayrışmasını hızlandırmak veya arttırmak için kullanılabilir. Her deneyin 

başlangıcından önce, aşı olarak kullanılan aktif çamur, metanojenik bakterileri uzaklaştırmak 

için 100 ° C'de 1 saat boyunca ön işleme tabi tutulmuştur. Deneyler süresince otoklavlanabilir 

applikon marka biyoreaktör ile sıcaklık, redoks potansiyeli, çözünmüş oksijen ve pH sabit 

tutulurken, hidrojen yüzdesi ve gaz akış hızı sürekli izlenmiştir. Deneyler, hidrojen üretimi pik 

değerini verdikten sonra stabil hale gelene kadar sürdürülmüştür. Deneyler sonucunda, üretilen 

biyogazın %hidrojen miktarı ön arıtıma tabi tutulmayan melas ile maksimum % 37,5, 

sonikasyon+MW ön arıtımı ile %53,5, asidifikasyon+MW ön arıtımı ile %41,2 ve sterilizasyon 

şartlarında ön arıtımı ile %38 olarak bulunmuştur. Ayrıca denemelerin kümülatif hidrojen 

üretim profilleri, modifiye Gompertz denklemi ile tanımlanmıştır. Ön arıtımsız substrat ile 

390,15 ml, sonikasyon+MW ile 1606,70 ml, asidifikasyon+MW 442,77 ml ve sterilizasyon 

şartları ile 512,54 ml maximum kümülatif hidrojen değerleri elde edilmiştir. Substrata 

uygulanan ön işlemlerin lag süresinin kısalmasında gözle görülür bir etki göstermedikleri ancak 

kümülatif H2 üretim değerlerinde artışa neden oldukları gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre sonikasyon + mikrodalga ön arıtımı, şeker pancarı melasından hidrojen üretiminde en 

etkili ön arıtım metodu olmuştur. 

GİRİŞ 

Günümüzde dünyadaki enerji talebinin çoğunu fosil yakıtlar karşılamaktadır. Ancak, hızlı 

tüketim ve fosil yakıtların yoğun şekilde yakılması, bu kaynakların tükenme riskine ve NOx, 

SOx ve CO2 gibi sera gazlarının salınımına yol açmaktadır [1]. Bu nedenle sürdürülebilir, çevre 

dostu ve yüksek enerji içerikli bir alternatif yakıt olan hidrojen gazı (H2) dikkat çekmektedir 

[2],[3]. Hidrojenin diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında avantajı, yüksek net kalorifik değerinden 

ileri gelmektedir. Bir kilogram hidrojen, net kalorifik değeri bakımından 2,75 kg benzine ve 6 

kg metanole eşdeğerdir [4].  

Biyokütle pirolizi, su elektrolizi ve doğal gaz reformu gibi geleneksel H2 üretim teknolojileri 

yüksek enerji gerektiren karmaşık işlemler gerektirir. H2 ayrıca nispeten daha az enerji 

gerektiren ancak tekrarlanabilirliği ve prosese etki eden birçok parametrenin optimizasyonu 

nedeni ile karmaşıklaşabilen karanlık fermantasyon ile de üretilebilir [5],[1]. Fermantatif 

hidrojen üretimi, organik maddeden ışık olmaksızın gün boyu sabit ve daha yüksek üretim hızı 

ile hidrojen üretilebilmesi, çok yönlü organik substratlara uyarlanabilir olması ve hem saf hem 

karışık kültürle uygulanabilmesi gibi nedenlerle fotokimyasal proseslere göre daha avantajlı 

sayılır. Fermantatif hidrojen üretimi, fermantatif mikroorganizmalar tarafından substratlardaki 

mailto:elif.durna@kocaeli.edu.tr
mailto:elif.durna@kocaeli.edu.tr
mailto:ngenc@kocaeli.edu.tr
mailto:ngenc@kocaeli.edu.tr
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karbonhidratlardan uçucu yağ asitleri, hidrojen ve karbondioksit elde edilmesi olarak 

tanımlanabilir. Denklem 1 basitçe karbonhidratlardan hidrojen üretimi reaksiyonunu 

göstermektedir. Denklemde görüldüğü gibi dönüşüm, uçucu yağ asitleri ve son ürünler olarak 

alkollerle sonuçlanır ve enerji yakalama etkinliği bu nedenle yaklaşık %33’tür [6],[7]. Teorik 

olarak, 1 mol glikozdan 4 mol H2 elde edilir ve asetik asit oluşur. Bununla birlikte, mikrobiyal 

sınırlamalar nedeniyle daha düşük verimler rapor edilmiştir [1],[8]. 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 4𝐻2 + 2𝐶02     Δ𝐺𝜊 = −184.2 𝑘𝐽                (1) 

Bununla birlikte fermantatif hidrojen üretiminde; fermanterler, metanojenler ve asetojenler 

olmak üzere üç grup bakteri mevcuttur ve bu bakterilerin karbonhidrat fermantasyonunun en 

önemli ürünü olan H2’den yüksek üretim verimi elde edebilmesi için H2 fermanterleri için 

şartların optimize edilmesi, metanojenler ve asetojenler tarafından H2 tüketiminin engellenmesi 

gereklidir [9]. 

Hidrojen, yemek atıkları, kesimhane atıkları, atık çamurlar, mısır sapı atıkları, şeker kamışı 

küspeleri, tatlı sorgum özü, peynir altı suyu atıkları, atık buğday, patates kabukları, 

yoğunlaştırılmış pekmez, çeşitli gübreler gibi birçok atıktan fermantatif olarak üretilebilir [7]. 

Doğal olarak ortaya çıkan, yenilenebilir şeker kaynakları, çoğunlukla polimer olarak bitkilerde 

bulunan selüloz ve hemiselülozun yanı sıra nişastadır. Basit karbonhidratlara kolayca hidrolize 

olan nişasta bakımından zengin ham maddelerin kullanımı hidrojen üretimi için özellikle 

uygundur. Ancak kullanılan bazı substratlar kompleks yapılarından dolayı fermantatif hidrojen 

üretimi için biyokütle çeşidine göre farklılık gösteren ön işlemden geçtikten sonra kullanılabilir 

hale gelebilmektedir. Örneğin sükroz için kullanılan ön işlem ekstraksiyon iken atık aktif çamur 

için ön işlem sterilizasyon veya asidifikasyon olabilmektedir. Literatürde mikrobik hücreleri 

tahrip etmek ve organik maddeleri salmak için substrata çeşitli ön-muamele yöntemleri 

kullanılmıştır. Termal ön işlem, alkali ön işlem, asidifikasyon, ultrasonik ön işlem, vb. 

yöntemler H2 üretimini arttırmak için kullanılan yöntemlerden birkaçıdır. Asit ön işlemi, H2 

tüketici mikroorganizmalarının giderilmesinde etkilidir ve ayrıca metanojenik aktiviteye baskı 

yaparak spor oluşturan bakterileri korur [10]. Ultrasonikasyon giderek su, atık su ve aktif çamur 

arıtımında kullanımı artan bir potansiyele sahiptir. Ultrasonikasyonun, yüksek sıcaklık (5000K) 

ve yüksek basınç (100MPa) ile güçlü kayma kuvvetleri ve serbest radikallerin oksidasyonu 

dahil olmak üzere, kavitasyon etkisi ile biyokütle yapısını bozmak için etkili bir teknoloji 

olduğu bilinmektedir [11]. 

Elbeshbishy ve diğ. ultrasonikasyonun glikozdan elde edilen biyohidrojen üretiminde ısı, asit 

ve baz ön muamelesinden daha üstün olduğunu gözlemlemişlerdir. Başka bir çalışmada, Xing 

ve ark., asit ön işleminin baz ve infrared radyasyona kıyasla en yüksek hidrojen verimini 

ürettiğini gözlemlemişlerdir [12],[13]. Literatürde farklı ön arıtım yöntemlerinin farklı başarı 

dereceleri vardır, yani bir çalışmada en uygun yöntem diğer çalışmalarda en düşük düzeyde 

olabilmektedir. Literatürdeki bu tutarsızlık, farklı substratların veya çamurların 

kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki tabloda literatürde farklı substratlardan farklı 

ön arıtım metotları ile elde edilen hidrojen üretim verimleri gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Hidrojen üretimi için modifiye Gompertz denklemi kullanılarak hesaplanan sonuçlar 

Aşı  Substrat Ön arıtım Verim (maksimum hidrojen 

üretimi) 

Kaynak 

Mandıra 

gübresi 

Mısır atıkları Asidifikasyon 149.69 ml H2 g−1 UKM (Max 

kümülatif Hidrojen) 

[14] 

Anaerobik 

çamur 

Şeker pancarı 

Melası  

Asidifikasyon 3190 ml (Max kümülatif H2) [7] 

Anaerobik 

çamur 

Çikolata atığı Asidifikasyon 6712 ml (Max kümülatif H2 ) [7] 

Karışık 

Kültür 

Meyve ve sebze 

atıkları 

Termal ön arıtım  49.2 ml  (Max kümülatif H2 ) [15] 

Clostridium 

butyricum  

Pirinç samanı Alkali ön arıtım  26.8 ml/h/L  [16] 

Nehir çamuru Elma posası Amonyak çözeltisi ile 

muamale 

101.08 ml/g katı madde [17] 

Aktif çamur Mısır koçanı Buhar ön işlemi  7.01 mmol/saat [18] 

Aktif çamur Kondanse melas Termal ön arıtım 390 mmol H2/L-gün [19] 

- Karışık yemek 

atığı 

Sonikasyon  12 dk 149 mL/g UKM [20] 

- Karışık yemek 

atığı 

Sonikasyon + 

asidifikasyon 

1119 ml (Max kümülatif H2) [21] 

Aktif çamur Pirinç samanı Mikrodalga+alkali 407 ml (Max kümülatif H2) [22] 

 

Bu çalışmada aşı olarak aktif çamurun kullanıldığı karanlık fermentasyon ortamında şeker 

pancarı melası substratına uygulanan ön arıtım metotlarının hidrojen üretimine etkisi 

araştırılmıştır. Ön arıtım metotları olarak asidifikasyon+MW, sonikasyon+MW ve sterilizasyon 

şartları uygulanmıştır. Öncelikle kesikli işletimler süresinde elde edilen biyogazın %hidrojen 

içerikleri değerlendirilmiş ve ardından hidrojen üretimini tanımlamak için modifiye edilmiş 

Gompertz denkliği kullanılarak Hmax, Rmax değerleri ve lag süreleri belirlenmiştir. 

Biyohidrojen Çalışmalarında Gompertz Denklemi 

Temel durum değişkenleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve fermantasyon davranışını nicel 

olarak açıklamak için kinetik modeller kullanılabilir. Fermantatif hidrojen üretim sürecini tarif 

etmek ve değerlendirmek için bugüne kadar birçok kinetik model önerilmiştir. Biyohidrojen 

araştırmacıları, karanlık fermantasyon yoluyla hidrojen üretimini tanımlamak için Gompertz 

denklemini kullanmışlardır [7]. Bu deneysel yaklaşımda, lag süresi, H2 üretim potansiyeli ve 

H2 üretim hızı olan üç model parametresi deneysel olarak ölçülen hidrojen üretim verilerini elde 

etmek için Gompertz denklemine uyarlanmıştır. Modifiye Gompertz denklemi, karışık 

kültürlerle anaerobik hidrojen üretimi için bütirat ve asetat gibi çeşitli ürünlerin oluşumunu 

yeterince tanımlayabilmiştir [23]. Hidrojen üretimi için modifiye Gompertz modeli şöyle 

tanımlanabilir: 
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𝐻 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑒𝑥𝑝 {−𝑒𝑥𝑝 [
𝑅𝑚𝑎𝑥,𝐻2

𝐻𝑚𝑎𝑥
(𝜆 − 𝑡) + 1]}                (2)  

 

Burada H, kümülatif hidrojeni (mL), Hmax, maksimum kümülatif hidrojeni (mL), Rmax,H2, 

maksimum hidrojen üretimini, 𝝺 lag zamanını ve t fermantasyon süresini ifade eder. Lag süresi 

inokülasyonun başlangıcından gaz üretiminin başlangıcına kadar olan süredir. 

MATERYAL METOT  

Çalışmada substrat olarak Kocaeli/Türkiye’deki bir maya endüstrisinden alınan şeker pancarı 

melası kullanılmıştır. Melas belirli bir oranda çeşme suyusyla seyreltildikten sonra 

kullanımıştır. Çalışmada kullanılan aşı çamur aerobik bir aktif çamur ünitesinin yoğunlaştırma 

kademesinden alınarak uzun süre bekletilmiştir. Anaerobikleşen çamur ve melas eşit 

miktarlarda ve ikisi de reaktör hacmine göre 1/16 oranında ilave edilmiştir. Kullanılan 

çamurdaki hidrojen tüketicilerinin aktivitesini inhibe etmek ve hidrojen üreten anaerobları 

toplamak için çamura 100 °C'de 60 dakika ön işlem uygulanmıştır. Çamur substratla aklime 

edilmeden kullanılmıştır.   

Hidrojen üretiminde sınırlayıcı adım olan hidroliz aşamasının önüne geçmek ve fermentatif 

şekerlerin daha iyi parçalanabilmesini sağlamak amacıyla substrat olarak kullanılan şeker 

pancarı melasına çeşitli ön işlemler uygulanmıştır. Mikrodalganın (MW) güçlü ışınlama 

etkisinin etkili olacağı düşünüldüğünden bu ön işlemler Mikrodalga MW+sonikasyon, 

MW+asidik pH ve otoklav koşullarında ön işlem şeklindedir. MW için Clatronic (Model MWG 

786) marka bir mikrodalga fırın, sonikasyon işlemi için Bandelin Ultrasonic (US) 

homojenizatör ve sterilizasyon şartları için Nüve NC 40M otoklav kullanılmıştır.   

Bu ön işlemler için melas, MW adımı 30 dk süresince 700 watt ışıma ile, sonikasyon işlemi için 

%80 genlik 15 dk ve sterilizasyon ön arıtımı için 135 °C, 1,02 atm de 30 dk muamele edilmiştir. 

Ön işlemden geçen melasın pH seviyesi 7 aralığına getirilerek reaktöre ilave edilmiştir.  

Çalışmada gerçekleştirilen tüm kesikli deneylerde, substratlar herhangi bir besin ve eser 

element eklenmeden kullanılmıştır. Deneyler biyogazdaki hidrojen oranının ve debi 

değerlerinin pik yaptıktan sonra stabil değerlerine ulaşıncaya kadar devam ettirilmiştir. 

Deneyler, Şekil 1’de gösterilen ADI 1030 sistem kontrol ve BioXpert 2 veri toplama yazılımı 

ile donatılmış 7L’lik otoklavlanabilen bir biyo-reaktörde gerçekleştirilmiştir (Applikon 

Biotechnology, Hollanda). Üretilen biyogaz reaktör çıkışında bir akış ölçer ile debisi 

ölçüldükten sonra sürekli olarak H2 analizörüne verilmektedir. Biyogazın H2 içeriği çevrimiçi 

olarak bir H2 sensörü (BCP-H2, Blue Sens) ile izlenmiştir. Reaktördeki sıcaklık, platin bir prob 

ile (Pt 100) kontrol edilmiştir. Deneyler 37 ± 1 ° C ve 100 rpm'de, 4 L'lik bir çalışma hacminde 

çalışılmıştır. Fermantasyon süresince pH, sıcaklık, redox potansiyeli, çözünmüş O2, H2 gaz % 

si ve geçen gaz debisi 5 dk’lık aralıklarla otomasyon ile takip edilmiştir. pH, 2 M NaOH ve 1 

M H2SO4 çözeltileri kullanılarak otomatik titrasyonla kontrol edilmiştir. Reaktör, oksijeni 

gidermek, anaerobik bir ortam yaratmak amacı ile her çalışma başlangıcında azot gazıyla 

süpürülmüştür. 
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Şekil 1. Deneylerde kullanılan bioH2 üreten reaktörün şematik diyagramı [24] 

 

SONUÇ 

Çalışmada hidrojen üretimine etkilerinin belirlenmesi amacıyla şeker pancarı melasına 

sonikasyon+MW, asidifikasyon+MW ve sterilizasyon şartlarında ön arıtımlar 

uygulanmıştır. Deneyler boyunca sürekli olarak elde edilen biogazın % H2 içeriği 

ölçülmüştür. Şekil 2’de ön arıtımsız ve farklı ön arıtım metotlarıyla gerçekleştirilen 

kesikli işletimler boyunca biyogazın içerisindeki % H2 değişimi gösterilmektedir. Ön 

işlemsiz melas ile maximum %37 civarında olan H2 üretimi, asidifikasyon+MW ön 

arıtımı ile %41,2’ye, sonikasyon+MW ön işlemi ile %53,4’e, sterilizasyon ön işlemi ile 

ise çok büyük bir fark göstermeyerek %37,8’e artmıştır.  

Melasa uygulanan farklı ön işlemler sonucu elde edilen kümülatif hidrojen üretim 

profilleri, Şekil 3’de gösterildiği gibi modifiye Gompertz denklemi ile tanımlanmıştır. 

Şekilde görüldüğü gibi her bir deneyde lag evresinden sonra üretilen hidrojen zamanla 

kümülatif olarak artmıştır ve maksimuma ulaşmıştır. Karşılaştırma kriteri olarak 

kümülatif hidrojen üretimi ve Rmax kullanılmıştır. Tüm substratlar için Gompertz 

katsayıları Tablo-1'de verilmiştir. 0.99'un üzerindeki regresyon katsayılarının (R2) 

biyohidrojen üretimini ifade etmek için yeterli olduğu görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletim Şartları 
Sıcaklık: 37 ± 1 °C 

Karıştırma: 100 rpm 

pH: 7±0,5  
ORP: -300 mV 
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(d) 

 

Şekil 3. Farklı ön arıtım metotlarının oluşan biyogaz içerisindeki %H2 değerleri ((a) ön arıtımsız işlemi, (b) asidifikasyon+MW, (c) 

sonikasyon+MW ve (d)sterilizasyon koşullarında ön işlemleri göstermektedir.) 

 

Tablo 1. Hidrojen üretimi için modifiye Gompertz denklemi kullanılarak hesaplanan sonuçlar 

Substrat Hmax (mL) Rmax (mL H2/sa) 𝝺 (sa) R2 

Ön arıtımsız melas 390,15 196,830 9,24 0,9997 

Sonikasyon+MW  1606.717 1420,01 11,68 0,9997 

Asidifikasyon+MW  442,77 294,672 11,72 0,9984 

Sterilizasyon şartları 512,54 197,942 11,14 0,9977 
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(a) Ön işlemsiz Melas 

 

(b) Sonikasyon+MW 

 

(c) Asidifikasyon+Mw 

 
(d) Otoklav 

 

Şekil 2. Ön arıtımsız ve ön arıtımlı melas ile ile gerçekleştirilen deneylerin zamana karşı kümülatif Hidrojen (ml) değerleri (a) ön 

işlemsiz melas ile (b) sonikasyon+MW ön arıtımı ile (c) asidik ön arıtım+MW ön arıtımı ile ve (d) otoklav şartlarında ön arıtımı ile 

gerçekleştirilen deneyleri göstermektedir (Gompertz eşitliği ile “curve fitting” yapılmıştır) 
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada aşı olarak aktif çamur ve substrat olarak şeker pancarı melasının kullanıldığı 

karanlık fermentasyon ortamında substrata uygulanan ön arıtım metotlarının hidrojen üretimine 

etkisi araştırılmıştır. Ön arıtım metotları olarak asidifikasyon + mikrodalga, sonikasyon + 

mikrodalga ve sterilizasyon şartları uygulanmıştır. Kesikli işletimler sonrasında elde edilen 

biyogazların %H2 içeriklerine bakılacak olursa ön arıtım uygulanmayan substrat ile 

gerçekleştirilen deneyde maksimum %37,5, sonikasyon+MW ön arıtımı ile %53,5, 

asidifikasyon+MW ön arıtımı ile %41,2 ve sterilizasyon şartlarında ön arıtımı ile %38 %H2 

içeriği elde edilmiştir. İşletimlerin hidrojen üretim verimliliklerinin karşılaştırılabilmesi için 

kümülatif hidrojen üretim profilleri, modifiye Gompertz denklemi ile tanımlanmıştır. 0.99'un 

üzerindeki yüksek regresyon katsayıları biyohidrojen üretimini ifade etmek için yeterli 

olmuştur. Elde edilen lag süresi, Rmax ve Hmax verileri incelendiğinde substrata uygulanan ön 

işlemlerin lag süresinin kısalmasında gözle görülür bir etki göstermedikleri ancak kümülatif H2 

üretiminde artışa neden oldukları gözlemlenmiştir. Hmax değerleri karşılaştırıldığında ön 

arıtımsız substrat ile 390,15 ml, sonikasyon+MW ile 1606,707, asidifikasyon+MW 442,77 ve 

sterilizasyon şartları ile 512,54 ml maximum kümülatif hidrojen değerleri elde edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar incelendiğinde H2 üretim veriminde en etkili ön arıtım metodunun 

sonikasyon+MW ön arıtımı olduğu görülmüştür. 
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EVALUATION OF HYDRODYNAMIC CAVITATION PRETREATMENT FOR 

METHANE PRODUCTION FROM DESERTIFILUM THARANSE 
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Third generation biofuels technology is based on non-landfill biological sources like algae or 

cyanobacteria, which can grow in different wastewaters and can treat wastewaters by taking 

nutrients and turn atmospheric CO2 into useful products. Algae and cyanobacteria can be used 

as biomass for biofuel production like methane by anaerobic digestion. Different pretreatment 

methods including physical, chemical, and their combination were applied on algae or 

cyanobacteria to disrupt the cell wall for enhanced methane production. In this study effects of 

hydrodynamic cavitation pretreatment for the enhancement of methane production from 

Desertifilum tharanse were investigated.  
In this study, cyanobacterial biomass (Desertifilum tharanse) obtained from thermal sprigs of 

the south west of Turkey (Denizli) were grown and characterized. After harvesting, 

hydrodynamic cavitation pretreatment were applied. Central Composite Design (CCD) - 

Response Surface Methodology (RSM) was used to determine the optimum process conditions 

of hydrodynamic cavitation pretreatment. Cavitation number (Cv: 0.3-0.7) and NaOH 

concentration (0-4%) were selected as independent variables. Concentration of Desertifilum 

tharanse in pre-treatment experiments is kept constant at 1.5 %. Reaction temperature and time 

were fixed to 30±2ºC and 4 hours, respectively. Soluble chemical oxygen demand (sCOD) and 

biochemical methane potential (BMP) parameters were selected as response variables to 

determine the effects of pretreatment process. 

The highest sCOD concentration was measured as 423.9 mg sCOD/gVS at 4% NaOH and 0.3 

Cv, while the lowest sCOD was observed as 185.4 mgCOD/gVS at 0% NaOH and 0.7 Cv. It 

was concluded that low Cv (0.3) and high NaOH (4%) had positive effect on the increase of 

sCOD concentration. Furthermore, the highest BMP value was 290 mLCH4/gVS obtained at 

0% NaOH and 0.3 Cv, while lowest BMP value was measured as 234 mLCH4/gVS at 4% NaOH 

and 0.3 Cv. Except 0.3 Cv and 0%NaOH concentration, there was no significant increase in 

methane production by hydrodynamic cavitation. Only the application of hydrodynamic 

cavitation with the low Cv as 0.3 was increased the BMP value to 16.9% compared to the 

untreated Desertifilum tharense.  
Acknowledgement: This study has been financially supported (Grant no: 115Y334) by 

Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK). 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, parçalanması zor bahçe atıklarının biyokimyasal metan potansiyelini 

(BMP) araştırmak, ve ön işlem ve başlangıç katı madde miktarının birim bahçe atığından elde 

edilecek enerji verimine etkisini incelemektir. Seçilen üç farklı ön işlem yöntemi (alkali, termal 

ve ultrason) ve farklı başlangıç katı madde miktarlarından (%2, %5 ve %8) en yüksek metan 

verimi eldesi sağlayan koşullar belirlenmiştir.  

GİRİŞ 

Küresel ekonominin fosil yakıtlara bağımlılığını sona erdirmek amacıyla, yeni ve sürdürülebilir 

alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar özellikle son yirmi yılda yoğunluk kazanmıştır 

[1]. Atmosferik CO2 birikimi, fosil yakıtların tükenecek olması, kırsal ekonomik gelişim ve 

enerji ihtiyacındaki artış bu yönelimdeki en önemli motivasyonlardır. Dünya nüfusunun 2030 

yılında 8,5 milyar, 2050 yılında ise 9,7 milyar insana ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu 

bağlamda, tüm dünyada 2015 yılında 575 katrilyon Btu (British Thermal Unit) olarak belirlenen 

toplam enerji tüketiminin 2030 yılında 663 katrilyon Btu’ya, 2040 yılında ise 736 katrilyon 

Btu’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir [2]. Bu enerji açığının sürdürülebilir ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarıyla karşılanması gerekmektedir. 

Ülkemiz de global değişimlerden etkilenmektedir. Birincil enerji ihtiyacının büyük oranda ithal 

edilen petrol ve doğalgaz ile sağlanması, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda “yeşil 

büyüme” kavramını ön plana çıkartmış ve ülkemizi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya 

yönelik alternatif politikalar geliştirilmesine yöneltmiştir [3]. Mümkün olan bütün yerli 

kaynakların enerji tüketimi amacıyla değerlendirilmesi ve özellikle yenilenebilir enerji 

kaynaklarının hem birincil enerji talebi hem de elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önem taşımaktadır.  

Ülkemizin kentsel atık kompozisyonunun %70’i biyobozunur atıklardan oluşmaktadır ve 

bunların başında yiyecek, kağıt, karton ve bahçe atıkları gelmektedir. Potansiyeli yüksek 

yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan bahçe atıkları, kesilmiş çimen artıkları, yapraklar, 

çalı ve otsu çalılar, ot artıkları, dal parçaları, ağaç gövdeleri, süs bitkileri, saksı bitkileri ve 

kesilmiş çiçekleri kapsamaktadır [4].  Ülkemizin tarım arazileri ise yaklaşık 26.350 milyon 

hektar olup, bunun %38,4’ü ekili tarım alanı, %44,1’i orman, %10,4’ü nadas alanıdır; %7,1’i 

de sebze ve meyvelerle işlenmiştir. Bu veriler, ülkemizin orman ve tarım alanı bazında, 

dolayısıyla özellikle orman atıkları ve tarım artıkları bazında oldukça zengin olduğunu 

göstermektedir. Bu verilerden ülkemizin bahçe atığı kapsamında da zengin bir biyokütle 

kaynağına sahip olduğu öngörülebilir. Bahçe atıkları ile yapılan anaerobik çürütme çalışmaları, 

bahçe atıklarının potansiyel bir biyokütle enerji kaynağı olduğunu göstermektedir [5-8]. Fakat 

yüksek lignoselülozik içeriği sebebiyle, bahçe atıklarından elde edilen enerji verimi (biyogaz 

üretim verimi) düşüktür. Yine de bu kaynaklar Türkiye için umut vadeden bir enerji kapasitesi 

oluşturmaktadır. Ne yazık ki ülkemizin bahçe atıklarının miktarı ve enerji eşdeğeri hakkında 

sınırlı bilgiye ulaşılmaktadır. 
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Bu çalışmanın amacı, parçalanması zor bahçe atıklarının biyokimyasal metan potansiyelini 

(BMP) araştırmak, ve ön işlem ve başlangıç katı madde miktarının birim bahçe atığından elde 

edilecek enerji verimine etkisini incelemektir. Seçilen üç farklı ön işlem yöntemi (alkali, termal 

ve ultrason) ve farklı başlangıç katı madde miktarlarından (%2, %5 ve %8) en yüksek metan 

verimi eldesi sağlayan koşullar araştırılmıştır. Bu çalışma ile bahçe atıklarının yenilenebilir 

enerji kaynakları arasında potansiyel bir biyokütle enerjisi olarak kullanılabilirliği araştırılmış 

olacaktır. 

MATERYAL ve METOD 

Aşı Çamuru ve Bahçe Atığı  

Anaerobik aşı çamuru Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin anaerobik çürütme geri döngü 

hattından temin edilmiş ve deneylerde herhangi bir ön işleme tabi tutulmadan kullanılmıştır. 

Aşı çamurunun Toplam Katı Madde (TKM) değeri 6583±270 mg/L, Toplam Uçucu Katı 

Madde (TUKM) değeri %51±1’dir. Bahçe atığı olarak yapraklı-ibreli ağaçlar, çalılar/kuru otlar 

ve biçilmiş çimen, ODTÜ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı hizmeti kapsamında kampüsten 

toplanıp güneş ışığında kurutulan yığınlardan temin edilmiştir. Bu atıklar 40oC’de 24 saat 

kurutularak nem yüzdesinin %10’dan az olması sağlanmıştır [9]. Bahçe atıklarının tane 

büyüklüğünü azaltmak için blender ve havan kullanılmış, bahçe atıkları sonrasında tel elekten 

geçirilerek -20oC’de saklanmıştır. Deneylerde -20oC’de saklanan çimen ve çalı/kuru otlar 

öncelikle çözdürülmüş ve %50 çimen-%50 çalı/kuru otlar olacak şekilde karıştırılarak 

kullanılmıştır.  

Ön İşlemler  

Alkali ön işleminde 1 g bahçe atığı için 20 mL %2 NaOH solüsyonu kullanılmıştır. %5 katı 

yoğunluğu elde edilen bu ön işlemde pH 12’ye sabitlenerek ve 45oC’de 30 dakika boyunca 

ısıtılmıştır (Ozkan vd., 2011). Termal ön işlemde 1 g bahçe atığı 10 mL distile su ile 120oC 

sıcaklıkta ve 1,5 atm basınçta 30 dakika boyunca otoklavlanmıştır [10, 11]. Son olarak ultrason 

ön işlemi için laboratuvar ölçekli bir ultrason banyosu (FALC Ultrasonic) kullanılmıştır. Bu 

cihazda güç girişi 80-180 W ve sonikasyon frekansı 28-34 kHz’dir. Bahçe atığı, 1 gram bahçe 

atığına 40 mL distile su oranında karıştırılarak, herhangi bir sıcaklık ayarı yapılmadan, beher 

içinde cihaza yerleştirilmiş ve 15 dakika boyunca ultrasonikasyon uygulanmıştır.    

BMP Deneyleri  

Deneyler 60 mL etkin ve 110 mL toplam hacme sahip kesikli reaktörlerde, anaerobik koşullarda 

35±2oC’de gerçekleştirilmiştir. Belirlenen oranlarda bazal besi yeri [12], aşı çamuru ve bahçe 

atığı içeren reaktörlerde başlangıç toplam katı miktarı (TKM) olarak %2, %5 ve %8 

çalışılmıştır. Tüm başlangıç TKM değerleri için ön işlem görmüş bahçe atıkları ve işlem 

görmemiş (ham) bahçe atığı ile reaktör setleri kurularak metan üretim potansiyelleri 

araştırılmıştır.  

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Ham bahçe atığı ve ön işlem uygulanan bahçe atıklarının genel karakterizasyonu (Tablo 1) ve 

BMP deney sonuçları (Tablo 2) aşağıda özet olarak sunulmuştur. 

• Anaerobik çürütmede ciddi sorunlar doğuran ligninin, ham bahçe atığında ortalama %26 

oranında bulunduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Selüloz ve hemiselüloz içerikleri sırasıyla %20 ve 

%19’dur. Lignin oranı, alkali ön işlem sonucunda %17 değerine düşürülmüştür. Termal ön 

işlem sonucunda ve ultrason ön işlemi sonucunda sırasıyla % 29 ve % 27 değerine çıkmıştır. 

• Ham bahçe atığında %6±0,01 olan çKOİ/KOİ oranı, alkali ön işlemle %43±0,05’e, termal ön 

işlemle %51±0,03’e ve ultrason ön işlemle %17±0,01’e yükselmiştir. Dolayısıyla, alkali ve 

termal ön işlemin ultrason ön işleme göre çözünürlüğü artırmada çok daha etkindir. 
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Tablo 1. Ön işlem türlerine göre karakterizasyon verileri 

Parametre HBA ABA TBA UBA 

KOİ (g/g) 1,17±0,23 0,85±0,0

5 

0,33±0,03 0,67±0,03 

çKOİ (g/g) 0,07±0,01 0,36±0,0

4 

0,17±0,01 0,11±0,01 

çKOİ/KOİ 0,06 ±0,01 0,43±0,0

5 

0,51±0,03 0,17±0,01 

Selüloz (%) 20,01 53,01 43,83 59,36 

Hemiselüloz 

(%) 

18,97 4,46 13,69 17,28 

Lignin (%) 26,48±0,4

3 

17,24±,0

6 

29,17±1,2

6 

27,36±0,9

6 

*HBA: Ham bahçe atığı, ABA: Alkali ön işlem görmüş bahçe atığı, 

TBA: Termal ön işlem görmüş bahçe atığı, UBA: Ultrason ön işlemi 

görmüş bahçe atığı.  

 

• 60 günlük inkübasyon sonucunda, ham bahçe atığının BMP değerinin 73-267 mL CH4/g 

TUKM arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 2). Dolayısıyla, çalışılan bahçe atığı çok yüksek 

bir metan verimine sahip olmamakla birlikte, geliştirilebilecek bir potansiyele sahiptir. 

• Ham bahçe atığından metan üretiminde TKM’nin etkisi incelendiğinde, en yüksek metan 

veriminin %2 TKM içeren reaktörlerde olduğu ve TKM miktarı arttıkça metan veriminin 

düştüğü gözlenmiştir. Bu durum, katı yüzdesi arttıkça mikroorganizmanın çözünmüş sübstrata 

erişiminin zorlaşması ve toplam amonyum azotu (TAN) gibi inhibisyona yol açan maddelerin 

derişiminin artması ile ilişkilendirilebilir.  

• %2 TKM değerinde sadece ham bahçe atığı içeren şahit reaktörlerinde gözlenen önemli 

miktardaki metan üretimi (yaklaşık 150 mL), ham bahçe atığında yerel metanojenlerin 

bulunduğunu göstermektedir. Daha yüksek TKM değerlerinde metan üretilmemesi yerel 

metanojenlerin yüksek TKM derişimlerinde ve olası içerikte inhibe olması ile 

ilişkilendirilmiştir. Aynı TKM değerinde (%2), ön işlem görmüş bahçe atıklarında metan 

üretimine rastlanmaması ise uygulanan üç ön işlemin de yerel metanojenleri inhibe ettiğini 

göstermektedir. 

• Uygulanan ön işlemler arasında en yüksek metan verimi alkali ön işlem ile elde edilmiştir.  En 

düşük verim ise ultrason ön işlemi sonucunda gözlenmiştir. • Ön işlemler bazında, en yüksek 

metan veriminin elde edildiği başlangıç TKM değeri genelde %2-5 TKM olarak belirlenmiştir. 

Başlangıç TKM değerinin %5’den %8’e çıkarılması, alkali ön işlem görmüş ve ön işlem 

görmemiş bahçe atıklarını içeren test reaktörlerinin metan verimlerinde sırasıyla %26 ve %50 

düşüşe yol açarken, termal ve ultrason ön işlemlerinde önemli bir değişiklik 

gözlemlenmemiştir.  

• Bu çalışma ile bahçe atıklarının yenilenebilir enerji kaynakları arasında potansiyel bir 

biyokütle enerjisi olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Yüksek başlangıç TKM derişimlerinde 

(%5 ve 8) çalışıldığında, alkali ön işlem ham bahçe atığından elde edilebilecek metan verimini 

yaklaşık %100 ile %200 arasında artırmaktadır. Düşük TKM derişimlerinde ise (%2) herhangi 

bir ön işlem uygulamaya gerek olmayabilir.  
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Tablo 2. Ön işlem türlerinin test reaktörlerinde metan üretim verimine etkisi 

TKM (%) Ön işlem türü 

Metan verimi  

(mL CH4/g 

TUKM) 

HBA test rektörüne 

kıyasla 

ortalama verim artışı 

(%) 

2 

HBA 267 - 

ABA 290 9 

TBA 250 -6 

UBA 69 -74 

5 

HBA 148 - 

ABA 313 111 

TBA 180 22 

UBA 85 -43 

8 

HBA 74 - 

ABA 231 212 

TBA 184 149 

UBA 81 9 

*HBA: Ham bahçe atığı, ABA: Alkali ön işlem görmüş bahçe atığı, TBA: 

Termal ön işlem görmüş bahçe atığı, UBA: Ultrason ön işlemi görmüş 

bahçe atığı. 
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AKKUYU NÜKLEER SANTRALI SOĞUTMA SUYUNUN 

DENİZ EKOSİSTEMİNE YAPACAĞI ETKİ ÜZERİNE 

EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME 

M. Doğan Kantarcı 
İst. Üni. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. (EM) Bahçeköy-İstanbul 

 

Akkuyu’da yapılması tasarlanıp, Rusya ile anlaşması da yapılan 4800 MW kurulu gücü olacak 

olan VVER-1200 tipindeki nükleer santral yıllardan beri tartışılmaktadır. Tartışmalar bir 

yandan yüklenici olan Rus şirketi Rosatom ile Rus nükleer endüstrisinin yeterliliği üzerindedir 

(Fazla bilgi için bkz. Kılıç. H. 2014).  

 Öte yandan nükleer santralın kurulacağı yerin tektonik olarak güvenli olmadığı, Namrun Fayı, 

Ecemiş fayı ve Karataş fayının ve Namrun fayının güneyindeki fayların sebep olacakları 

depremin hem nükleer santralı veya destek sistemini tahrip edeceği, hem de denizde oluşacak 

bir dev dalga (Tsunami) hareketinin Fukuşima Daici NGS (Japonya 11.3.2011 tarihindeki 9 

büyüklükte deprem ve 10 m dev dalga) felâketine benzer bir olay yaratacağına dikkat 

çekilmektedir (Oksay, R.;Bilim Teknik 25.03.2011 ile Green Peace “Nükleer İzler: Çernobil ve 

Fukuşima’nın Süregelen Mirası” Raporu 23.2.2017). 

Nükleer santraldan sızacak olan radyoaktif elementlerin yapacağı etki ve yaratacağı sağlık 

sorunları ise başlı başına çok yönlü bir konudur ( Kılıç, H. 2010 ve TMMOB Çevre 

Mühendisleri Odası İstanbul Şb. 2014 ve konu ile ilgili yayınlar). Bu konudaki yayınlar ve 

geçmiş zamandaki nükleer santral kazalarının kalıcı etkileri hiç te iç açıcı değildir. 

 Önemli konulardan biri de soğutma suyu olarak deniz suyunu kullanan termik santralların atık 

suyunun “Oksijensiz veya oksijeni az/Çürük su”  deniz suyu sıcaklığının artmasına ve denize 

verdiği ölü organik maddeler ile deniz ekosisteminin dengesini bozmasıdır. Soğutma suyunun 

denizden çekilmesi ile yüzen deniz canlılarına (Balıklar, balık yavruları, larvalar, 

fitoplanktonlar vd) verilen zarar ise konunun bir başka önemli zarar bölümüdür. Soğutma 

suyunun denizden alınması ile sıcak ve çürük suyun denize verilmesinin yüzen canlılara ve 

deniz dibindeki çayırlara etkisi öldürücüdür. Çünkü bölgedeki deniz suyu zaten sıcaktır. 

Denizden çekilen su ile denize verilen suyun debisi, özelliği ve deniz ekosistemine etkisi 

konusuna farklı bir açıdan yaklaşmak ve olayları dört boyutlu (3 boyut+süre) olarak ilgililerin 

dikkatine sunmak için bu derleme/değerlendirme çalışması yapılmıştır. 
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WINTER TIME ELEMENTAL COMPOSITION AND INHALATORY DEPOSITION 

OF SIZE SEGREGATED ATMOSPHERIC PARTICULATE MATTER IN A SEMI-

URBAN LOCATION 

Akif ARI[1]*, Pelin ERTÜRK ARI[1], Eftade O. GAGA[2] 
[1]Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Bolu, Türkiye 

[2] Eskişehir Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye 

 

ABSTRACT 

Particulate matter (PM) is an important environmental pollutant with a different size, 

morphology and chemical composition that is released from various sources of natural and 

anthropogenic to the atmosphere. The International Agency for Research on Cancer (IARC), a 

research unit affiliated to the World Health Organization (WHO), has included PM, the most 

important determinant of air quality, in the class of human carcinogens. 

Within the scope of this study, ambient PM samples were collected and their elemental 

composition was determined in Bolu, Abant Izzet Baysal University campus, which is located 

about 8 km from the city center, for a period of 40 days, in January and February, 2019. PM 

samples were collected within 5 size ranges namely: PM>2.5; PM2.5-1.0; PM1.0-0.5; PM0.5-0.25 and 

PM<0.25. Size distribution of the atmospheric PM and its elemental composition, and also soil 

enrichment factors were investigated. The accumulation of PM at the three main compartments 

of human inhalatory system, namely head airway (head airway - HA), tracheobronchial-TB and 

alveolar regions (AR) was evaluated by the model developed by the International Radiological 

Protection Committee (ICRP) and the deposition concentrations were determined. Accordingly, 

the mass accumulation fractions in the alveolar region was calculated as 0.012 for PM>2.5; 0.185 

for PM2.5-1.0; 0.145 for PM1.0-0.5; 0.125 for PM0.5-0.25 and 0.405 for PM<0.25. 

The atmospheric PM mass concentrations during winter for Bolu were as follows; PM>2.5: 

40.3±35.4; PM2.5-1.0: 32.5±24.3; PM1.0-0.5: 44.6±23.4; PM0.5-0.25: 35.4±26.5 and PM<0.25: 

54.6±39.8 µg m-3. The most aboundant elements in the total aerosol (sum of the 5 cascade 

stages) were S (1440.7±390.8 ng m-3), Ca (873.2±203.5 ng m-3), Fe (420.7±200.1 ng m-3), Al 

(326.8±83.1 ng m-3), Cu (262.7±182.9 ng m-3), Na (182.6±58.7 ng m-3), K (172.9±45.6 ng m-

3), and Mg (171.6±60.4 ng m-3), respectively. At lower concentration levels, these elements 

were followed by Ti, Mn, Zn, Cr, Pb, Ni, Ba, In, Co, B, V, Sn, Cs, Mo, Bi, As, Sb and Sr. In 

particular, the concentrations of anthropogenic elements such as S, K, Cr, Ni, Pb, Ba, Co, V, 

Sn, Mo, As and Sb have increased significantly in the fine mode aerosol samples (PM<0.25 µm). 

Similarly, higher enrichment factors were calculated for these elements for fine mode PM 

samples. 

INTRODUCTION 

Atmospheric particulate matter (PM) poses a potential threat to the health of human beings as 

a result of inhalation exposure. The association between exposure to fine PM and adverse health 

effects has been documented by many researchers (Pope and Dockery, 2006; Calvo et al., 2013). 

Numerous studies have shown that high concentrations of PM can be linked to cardiovascular 

and respiratory diseases, birth defects, and neurodegenerative disorders (Li et al., 2003; Pope 

et al., 2004; Wu et al., 2009; Delfino et al., 2011). 

Due to their small size, fine mode particles have the capacity to penetrate deep into the airways 

of the respiratory system and reach the alveoli where they are retained in the lung tissue which 

consequently lead to adverse health effects such as asthma, cardiopulmonary diseases and lung 

cancer (Chen and Lippmann, 2009; Li et al., 2010; Valavanidis et al., 2008). ). Although the 

fundamental mechanisms describing the adverse effects on human health are still not fully 

understood, it is usually concluded that particle number or mass concentration, particle sizes, 
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and size-dependent chemical concentrations are critical factors affecting human inhalation 

exposure (Nel, 2005). The size of airborne particles not only affects the amount of particles 

inhaled but also the distribution of inhaled particles in the human respiratory system. 

Ambient size-segregated atmospheric PM samples were collected between January and 

February, 2019 at a suburban location of Bolu, Turkey. Elemental composition and lung 

deposition of size-segregated PM samples were determined by this study to represent a basic 

evaluation of health related heavy metals on human health. 

MATERIALS and METHODS 

Study area and PM sampling and elemental analysis 

Samples were collected from a suburban location of Bolu, Turkey. Samples were collected by 

using a Sioutas cascade impactor within the size ranges of PM>2.5; PM2.5-1.0; PM1.0-0.5; 

PM0.5-0.25 and PM<0.25 µm of PTFE filters with a 9 L min-1 air flowrate for 24 hours between 

7 January and 15 February, 2019. PTFE filters were conditioned under controlled temperature 

and relative humidity (23°C ± 2°C and 30% ± 5%) and weighed before and after the sampling 

using a microbalance (Model 360 ES, Precisa Gravimetrics AG., Switzerland) to determine the 

mass concentration. 

PM samples were microvawe digested in a mixture of double distilled HNO3, HCl and H2O2 

and analyzed by an inductively coupled plasma-tandem mass spectrometry (ICP-MS/MS) 

system.   

PM lung deposition fraction 

Deposition of inhaled particles in the human respiratory system can be estimated by the use of 

multiple-path dosimetry models (Hofmann, 2011). The International Committee of 

Radiological Protection (ICRP) model is one of the most promising models on the aerosol lung 

deposition calculations (Guha et al., 2014; Tigala et al., 2018). The ICRP model with the 

empirical equations derived from the experimental data and theory exhibits the high capability 

to calculate site-specific deposition of PM (head airway-HA, tracheobronchial-TB, and alveolar 

region-AR) (Laube et al., 2017; Tigala et al., 2018). Besides its simplicity, the model uses an 

integrated approach to estimate the deposited level of PM in the lungs. In this respect, the 

approach is at least as efficient as the other models (Hofmann, 2011). 

The ICRP model employs a semi-empirical algorithm to calculate the deposition of inhaled 

aerosol within the three divisions of the human lung (Ma et al., 2012; Tigala et al., 2018). The 

deposition efficiency in the HA (DFHA,i), TB (DFTB,i), and AR (DFAR,i) is estimated by: 

 

DFHA,i = [0.5+
0.5

1+0.00076𝑥𝐷𝑝,𝑖2.8] x [
1

1+exp(6.84+1.183 ln 𝐷𝑝,𝑖)
+

1

1+exp(0.924−1.885 ln 𝐷𝑝,𝑖
] (1) 

DFTB,i = 
0.00352

𝐷𝑝,𝑖
 x (exp(-0.234(lnDp,i + 3.40)2 + 63.9exp(-0.819(ln(Dp,i -1.61)2)) 

 (2) 

DFAR,i = 
0.0155

𝐷𝑝,𝑖
 x (exp(-0.416(lnDp,i + 2.84)2 + 19.11exp(-0.482(ln(Dp,i -1.362)2)) (3) 

 

where Dp,i is the geometric mean diameter of each PM size in µm, and calculated by 

(Dpu+Dpi)/2 where Dpu is the upper and Dpi is the lower cut-off diameter in each impactor stage 

(Widziewicz and Loska, 2016).  

 

RESULTS and DISCUSSION 

Average size-segregated PM mass concentrations with the standard deviations were presented 

in Figure 1. Total concentration of PM10 as the sum of 5 cascade stages were 207.7±167 µg m-

3 and total PM2.5 as the sum of 4 cascades were 160 µg m-3 both exceeding the recommended 
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limit values in winter period. Daily concentration of those two parameters were also always 

higher than the limits.  

 
Figure 1. Average PM mass concentrations 

Size segregated and total concentrations of the quantified elements as the sum of 5 cascade 

stages were given in Table 1. Sulfur was the highest element in PM samples followed by Ca, 

Fe, Al, K, Na, Mg, Cu, Ti and P. Size distribution of the Mg, Ca and Na showed a unimodal 

distribution those having a peak on the coarse mode (PM>2.5µm) indicated only one significant 

source of the elements that is re-suspension of Earth’s crustal material. Size distribution of the 

anthropogenic elements such as K, S, V, Cr, Ni, Mn, Co, Cu, Zn, As, Se, Sb, Mo, Cd, Ba, Pb 

and Bi showed also unimodal distribution due to combustion related emission sources 

accumulated on smallest size range (PM<0.25µm). Titanium, P, Al, Fe showed a bimodal 

distribution that means their concentrations were highest on two different size modes, indicating 

different sources both natural and anthropogenic.  

Deposition of toxic elements in different compartments of the human respiratory tract 

determines more realistic estimates of the arisen health risk. Deposition fractions of the 

measured PM and also PM-bound elements were calculated by using the ICRP model. 

Deposition fractions and deposited concentrations of the hazardous pollutants in the three 

divisions of the human respiratory system is given in Table 2 and Table 3. 

Exposure calculations were started by adjusting metals concentrations by the inhalability factor 

(deposition fraction, DF), which is the mass fraction of metal bearing particles entering the 

respiratory tract during breathing. Exposure scenario was conducted only for adult inpopulation 

members.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

PM>2.5 PM2.5-1.0 PM1.0-0.5 PM0.5-0.25 PM<0.25

P
M

 M
as

s 
C

o
n

c 
(µ

g 
m

-3
)



 

230 

 

Table 1. Average concentrations of detected trace elements in size-segregated PM (ng 

m-3) 

Element PM>2.5±SD 
PM2.5-

1.0±SD 

PM1.0-

0.5±SD 

PM0.5-

0.25±SD 
PM<0.25±SD 

Total 

Elements 

Na  48.2±19.1 32.4±12.1 35.1±13.2 24.6±9.2 30.3±11.1 168.5±63.4 

Mg  45.4±17.1 34.6±13.2 28.7±11.1 22.7±8.3 24.4±9.7 153.1±60.2 

Al  96.2±36.1 75.6±28.5 82.2±31.1 42.3±15.9 78.3±29.3 372.1±83.2 

K  29.1±11.2 28.5±10.3 31.2±12.1 51.4±19.0 65.7±25.2 203.1±77.1 

Ca  165.2±62.4 133.8±50.5 120.1±45.4 111.9±42.3 135.8±51.1 666.3±251.7 

Ti  15.6±5.9 11.1±4.1 10.5±3.9 7.9±2.9 11.5±4.3 56.7±21.4 

P  6.7±3.2 4.3±1.4 4.4±3.2 4.7±2.1 6.9±2.4 27.0±9.2 

S 212.6±80.3 257.2±97.1 268.8±101.1 312.1±117.1 438.9±165.1 1489.9±562.1 

V  0.34±0.13 0.57±0.22 0.77±0.29 0.65±0.25 1.2±0.45 3.5±1.3 

Cr  1.3±0.5 2.4±0.9 3.1±1.1 3.3±1.3 4.5±1.7 14.5±5.4 

Mn  1.7±0.6 2.9±1.1 3.3±1.3 3.9±1.5 6.3±2.4 18.1±6.7 

Fe  102.4±38.7 98.3±37.1 87.4±33.1 95.6±36.1 105.1±39.7 488.8±184.6 

Co  0.57±0.22 0.70±0.27 0.85±0.32 0.99±0.37 1.35±0.51 4.5±1.7 

Ni  1.5±0.6 1.6±0.6 1.6±0.6 1.8±0.7 2.0±0.8 8.5±3.2 

Cu  8.9±3.4 13.1±4.9 17.0±6.4 19.9±7.5 29.3±11.1 88.2±33.2 

Zn  2.5±0.5 3.1±1.2 2.9±1.1 2.9±1.2 5.9±2.2 17.6±6.6 

As  0.38±0.15 0.15±0.12 0.06±0.02 0.32±0.12 0.80±0.30 1.7±0.6 

Se  0.05±0.02 0.10±0.04 0.14±0.05 0.19±0.07 0.30±0.11 0.78±0.29 

Sb  0.25±0.09  0.36±0.13 0.56±0.21 0.70±0.26 0.94±0.36 2.8±1.1 

Sn  0.40±0.15 0.47±0.18 0.33±0.13 0.39±0.15 1.29±0.49 2.9±1.1 

Mo   0.25±0.09 0.22±0.08 0.23±0.09 0.41±0.15 0.99±0.37 2.1±0.8 

Cd  0.02±0.01 0.02±0.01  0.03±0.01 0.03±0.01 0.07±0.02 0.16±0.06 

Ba  1.2±0.5 1.8±0.7 1.9±0.7 2.2±0.5 2.7±1.0 9.7±3.3 

Pb  1.0±0.4 1.3±0.5 1.4±0.5 1.9±0.7 5.4±2.1 11.9±4.1 

Bi  0.38±0.14 0.35±0.13 0.40±01.5 0.44±0.12 0.51±0.15 2.1±0.7 

 

Table 2. Deposition fractions of size-segregated PM in each region of the respiratory 

tract 
 PM>0.25 µm PM2.5-1.0 µm PM1.0-0.5 µm PM0.5-0.25 µm PM<0.25 µm 

Head Airway 0.842 0.543 0.246 0.065 0.045 

Tracheobronchial 0.051 0.035 0.017 0.013 0.035 

Alveolar Region 0.012 0.185 0.145 0.125 0.405 

 

The daily dose of inhaled metals (ng d−1 ) was determined by equation 4: 

 Dose = DF x Ci x t x IR        (4) 

where: Dose – the daily exposure to an individual element (ng d−1), DF – the deposition fraction 

of aerosol particles in the respiratory tract (dimensionless), C – the concentration of the element 

in ng m−3 (amount of metal inhaled per volume of air), t – the exposure time in hours, IR – the 

inhalation rate in (15.7 m3 h−1).  
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Table 3. Possibly deposited concentrations of PM-bound elements in the respiratory 

tract (ng day-1) 
 Head Airways Tracheobronchial Alveolar Region 

Na 1090 86.2 413.5 

Mg 1035.1 80.4 367.4 

Al 2322.3 191.7 996.5 

K 838.5 93.2 670.4 

Ca 3998.4 335.2 1772.0 

Ti 358.3 29.5 148.6 

P 151.2 14.3 77.2 

S 6672.4 688.5 4800.4 

V 14.2 1.6 12.3 

Cr 56.0 6.3 48.9 

Mn 68.7 8.1 63.9 

Fe 2701.2 236.5 1359.9 

Co 18.8 2.0 14.6 

Ni 43.1 4.0 24.7 

Cu 336.5 39.1 303.6 

Zn 80.7 8.5 59.3 

As 6.6 0.9 6.0 

Se 2.5 0.3 2.9 

Sb 9.8 1.2 9.7 

Sn 11.8 1.5 11.2 

Mo 7.2 1.0 8.3 

Cd 0.5 0.1 0.6 

Ba 42.3 4.4 31.0 

Pb 34.7 5.2 45.4 

Bi 10.1 0.8 4.6 

 

As it can be seen from Table 3, site-spesific deposition of the trace elements depend on many 

factors; PM-bound concentration, deposition fraction of size-segregated aerosol and also the 

inhalation rate. Highest alveolar region deposited elements were S, Ca, Fe and Al. Deposition 

doses were smallest on tracheobronchial region due to the size range of the particles on this 

stage. Deposition dose for the toxic metals such as As, Cd, Cr, Ni, Mn, Co and Pb were 

significant.  

CONCLUSIONS 

40 days size segregated PM samples were analysed to determine trace element concentrations 

at a suburban location of a small town in Turkey, Bolu. Size distributed concentrations of the 

elements showed different emission sources through distributions. Deposition doses of the toxic 

metals showed that some precautins should be taken to decrease PM concentrations as well as 

PM-bound toxic metals.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to produce a nitrogen doped carbon adsorbent for carbon dioxide 

capture. For this purpose, pine cone as lignocellulosic biomass (PC) and waste acrylic fibers 

(PAN) were used as feedstock. Biochars were produced by two ways, pyrolysis and pyrolysis 

– activation processes. In the first method, the pine cone impregnated with acrylic fiber solution 

in N,N-dimethylformamide (at ratio of 1:4) was pyrolyzed under N2 atmosphere at different 

temperatures (500, 700 and 850 °C). In the second method, impregnated samples was heated 

up to 850 °C under N2 atmosphere and then activated by CO2 at this temperature for different 

durations (1, 2 and 4).  The elemental composition and surface area of obtained biochars were 

determined by elemental analyser and the BET (Brunauer–Emmett–Teller) surface area 

measurements. The adsorption potential of biochars for CO2 under dynamic conditions was 

investigated. In pyrolysis process, the mass yield of biochars yields followed a decreasing trend 

(from 40 to 32 wt.%) with the increasing temperature. In case of the activation process, the 

mass yields decreased from 31 % to 19% by increasing of activation time .The results showed 

that biochar obtained from PC-PAN mixture had higher CO2 adsorption ability than that 

obtained from PAN alone. Activation method improved CO2 adsorption capacity and the 

surface area of biochars. In conclusion, this study shows that nitrogen containing carbon-based 

adsorbents can be produced from low cost materials in an environmentally friendly way and  

can be utilized as an adsorbent for CO2 capture. 

INTRODUCTION 

Recently, the demand for energy has rapidly increased due to the economic and social 

developments in worldwide, particularly in developed and developing countries. To meet the 

energy demand, fossil fuel has been widely used, resulting in a huge increase of CO2 in 

atmosphere. CO2 gas is the primary factor affecting the global climate change [1]. Therefore, a 

practical and sustainable solution is urgently required to control CO2 emission. Although 

substitution of fossil fuel with renewable energy provides CO2 emission control, fossil fuel is 

still expected to dominate the global energy system in the near future. CO2 capture and storage 

(CCS) is an alternative technology, which can be implemented in current energy plants. Today, 

CO2 capture is classified in three different technologies; pre-combustion, post-combustion and 

oxyfuel [1,2]. CCS technologies involve 3 basic steps; capturing, transporting and storing of 

CO2. The challenging step of CCS is capture of CO2, which is mostly associated with major 

limitations such as the selectivity, high cost and unsustainability.  Absorption, adsorption, 

cryogenic distillation and separation process are the main available technologies for CO2 

capture [2].  Chemical absorption by amine based chemicals is well known technology that is 

currently available in industry. However, it suffers severe disadvantages such as corrosiveness, 

release of toxic volatiles and energy consumption during regeneration.  In the recent past, 

adsorption by porous materials has gained considerable attention as a low cost and high 

adsorption strategy for CO2 capture.  Thanks to their promising properties such as high stability, 

easily regeneration and low cost, carbon based materials have a potential to utilize as an 

adsorbent for CO2 capture [3].  

 Activated carbon (AC) is widely used adsorbent, which is mainly controlled by physical 

sorption, predominantly through van der Waals forces. Although AC requires low energy 
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regeneration due to physical interaction with CO2 molecules, sorption efficiency severely 

decreases with increasing temperature [4]. As an alternative to AC, biochar is one of the low-

cost carbon based material that can be produced by thermal degradation of different types of 

biomass. Biochar properties strongly depend on biomass nature as well as process conditions. 

A number of studies have highlighted the benefits of using biochar in terms of energy 

production, soil amendment, waste management and greenhouse gas reduction [5]. Moreover, 

recent researches on biochar are focusing on potential of advanced application of biochar such 

as adsorbent, fuel cell, supercapacitor, and hydrogen storage [6].  

A number of studies have been reported on the utilization of biochar for CO2 capture [1,7,8]. 

Some of these studies claimed that high CO2 adsorption capacity of biochars was attributed to 

high surface area or micropore structure, which implies that CO2 molecules bound to the surface 

by physical sorption, as in the case of AC. However, it is well known that most of biochar has 

poor textural properties compared to other carbonaceous based adsorbents such as AC, metal-

organic frameworks and mesoporous carbon nitrides.  Besides its textural properties, inorganic 

content of biochar is also playing role in CO2 adsorption capacity. Xu et al. [4] investigated the 

effect of mineral content of biochar on CO2 adsorption capacity. They reported that mineral 

content (such as K, Ca, Fe etc.) of biochar contributed CO2 adsorption via chemical sorption, 

resulting in formation of insoluble carbonates such as K2Ca(CO3)2 and CaMg(CO3)2 or soluble 

carbonates Ca(HCO3)2. Incorporation of nitrogenous functional groups onto carbonaceous 

material has been also attempted in order to enhance CO2 interactions [9-13]. Nitrogen based 

functional groups is a potential source of basic sites which facilitates CO2 adsorption. 

Therefore, biochar requires activation and modification in order to improve its practical 

applications. As a result, activated/modified biochars is a promising candidate, which can be 

substitute with high cost carbonaceous adsorbents.  

Activation of biochars can be performed by two different methods; chemical and physical 

activation. In physical activation steam or CO2 is used as an activating agent to provide 

development of microporosity. In contrast to corrosive chemical activation in presence of strong 

acid or bases, CO2 activation is relatively mild, simple and environmentally friendly way to 

improve the specific surface area of biochars [14]. Guo et al. [15] studied CO2 activation of 

coconut shell char obtained from pyrolysis at 600 °C. They found that the maximum surface 

area was obtained at 900 °C for 240 min. with CO2 flow rate of 800 ml min-1. They reported 

that higher temperatures, longer times and CO2 flow rates were favorable to develop pore 

structure whereas pore was started to collapse under more severe conditions, resulting in lower 

surface area.  

Application of nitrogen doped biochars in typical adsorption processes offer several advantages 

since they are easy to handle, do not have the risk of corrosion problems and exhibit high CO2 

adsorption capacity. Various types of nitrogen precursor have been used to functionalize 

biochars and carbon based adsorbents [9, 10].  

Liu and Huang [9] performed different methods to produced N doped biochar from coffee 

ground. Biochar obtained from pyrolysis at 400 °C were treated with 3 different nitrogen 

precursors namely 3-Aminopropyltrimethoxysilane, aniline and melamine and further activated 

with KOH activation. Biochar doped by melamine exhibited the highest CO2 uptake of 2.67 

mmol CO2 g-1 at 35 °C with a CO2/N2 selectivity of 74%. Highly porous N-doped carbon 

material was synthesized starting with lignin and urea via hydrothermal carbonization followed 

by KOH activation [10]. The results showed that at 25 oC and 1 atm the adsorption capacity of 

N doped adsorbent was 2.7 mmol g−1 while non-doped adsorbent was 2.3 mmol g−1. On the 

other hand, nitrogen doped treatment to biochar can lead to block the pores, decreasing its 

surface area and lowering CO2 adsorption capacity. Madzaki et al. [16] reported that amine 

treatment of sawdust biochar produced from gasification reduced CO2 adsorption capacity from 
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10.7 to 9.7 mmol CO2 g
−1 biochar at temperature of 30 °C. This is because incorporation of 

amine leads to the decrement of surface area of biochar.  

Production of nitrogen containing porous carbon from direct pyrolysis of polymer has been also 

attempted [17]. Polyacrylonitrile (PAN) is one of the most suitable polymers to prepare of N-

containing porous carbons due to its high carbon and nitrogen content. Rigid structure of PAN 

resists the structural shrinkage during pyrolysis, which ensures a production of porous structure. 

On the other hand, pyrolysis of PAN followed by activation may form ultra microporous 

structure, which is not easy to access for CO2 molecules because of the diffusion limitations 

during adsorption. In order to overcome this challenge, co-pyrolysis of PAN with biomass can 

provide an interesting option to produce N-doped carbon material.  

In this study, N doped biochars were produced from the pyrolysis of PAN and biomass at 

different conditions. Pine cone was selected as a biomass due to its high content of lignin 

(contains 25% wt. lignin), resulting in high yield of biochars. The activation of biochars by CO2 

activation was performed simultaneously after pyrolysis at 850 °C. Raw and activated biochars 

were tested to determine CO2 adsorption capacity.  

MATERIAL AND METHOD 

 In this work, poly acrylonitrile (PAN) which is a waste of textile company and pine cone was 

used as feedstock to produce biochar. Pinecone was grounded to a particle size less than 2mm 

and then dried at 105 °C overnight.  3 gram of PAN was dissolved in 30 mL of N,N-dimethyl 

formamide ((CH3)2NCH) to form a gel like solution. 12 g of PC was added into the solution 

and stirred to disperse homogenously. The mixture was poured to a glass plate and kept in oven 

at 40 °C to evaporate the solvent. Dried PAN-PC mixture was then put it a ceramic and placed 

into vertical pyrolysis reactor, which was heated by electrical furnace with a heating rate of 10 

°C min−1. Biochars were obtained in two different methods; namely pyrolysis and pyrolysis – 

activation processes.  In first method, Pyrolysis was conducted at different temperatures (500, 

700 and 850 °C) under N2 atmosphere (50 ml min-1) and held for 1 hour at desired temperature. 

PC and PAN was also pyrolyzed at 500 °C for comparison. In latter method, reactor was heated 

up to 850 °C under N2 atmosphere. For activation, N2 was then switched with CO2 (100 mL 

min-1) for different durations (1, 2 and 4 hours). For both methods, reactor was cooled down 

under N2 atmosphere. 

Elemental analysis of biochars was determined by using LECO CHNS 932 elemental analyzer. 

Surface area of biochars was determined from N2 adsorption desorption isotherms at –196 °C 

using Multipoint BET analyzer (Quantachrome, Autosorb iQ Station 2). CO2 adsorption of 

biochars were calculated by using a Micromeritics TriStar II adsorption apparatus at 25 °C over 

a relative pressure from 0.06 to 0.98. Prior to adsorption biochars was degassed 300 °C for 3 

hours. Scanning electron microscopy (SEM) microphotographs of selected biochars were taken 

using a Carl Zeiss 300VP microscope. Prior to taking SEM image, biochar/activated biochar 

were coated with gold to obtain the high conductivity for improvement of image quality. The 

Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR) coupled with attenuated total reflectance 

(ATR) with Germanium crystal in the scanning range of 4000−600 cm-1 was employed to 

evaluate the surface functional groups of biochars. 

RESULT AND DISCUSSION 

Mass Yield and Elemental Analysis of Biochars 

Mass yield of biochars was given in Table 1. Mass yield of biochar obtained from PC and PAN 

alone at 500 °C was found to be 46% and 30% respectively. In case of pyrolysis, temperature 

led to decrease the mass yield of biochars. Although activation did not affect on biochar yield 

at activation time of 1 hour, increasing the activation time from 1 to 4 hour resulted in a decrease 

of biochar yield from 31% to 19%. During the activation, CO2 reacts with the carbon in biochars 
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to form CO via Boundard reaction (C+CO2→ 2CO) and lower yield of activated biochar was 

observed compared to pyrolysis [18].  

 

 

Table 1. Production conditions and mass yield of biochars/ activated biochars 

 Method 
Feedst

ock 

Temperat

ure, °C 

Durati

on, 

hour 

Mass 

yield, % 

PAN-500 Pyrolysis PAN 500 1 46.0 

PC-500 Pyrolysis PC 500 1 30.0 

PAN/PC-500-

N2-1 

Pyrolysis PAN/P

C 

500 1 40.0 

PAN/PC-700-

N2-1 

Pyrolysis PAN/P

C 

700 1 34.6 

PAN/PC-850-

N2-1 

Pyrolysis PAN/P

C 

850 1 31.5 

PAN/PC-850-

CO2-1 

Pyrolysis-

activation 

PAN/P

C 

850 1 31.1 

PAN/PC-850-

CO2-2 

Pyrolysis-

activation 

PAN/P

C 

850 2 25.3 

PAN/PC-850-

CO2-4 

Pyrolysis-

activation 

PAN/P

C 

850 4 19.3 

 

Elemental analysis of feedstock and biochars were given in Table 2. Biochar with a high C 

content was obtained from PC at 500 °C. Pyrolysis temperature and activation procedure did 

not affect on C content of biochar. On the other hand, H and N content of biochar reduced by 

increasing the temperature. In case of pyrolysis-activation process, N content of activated 

biochar was almost same for all activation time.   

 

Table 2. Elemental composition of PC and biochars/ activated biochars (wt% on dry 

basis) 

 C H N 

PC 52.0 5.7 0.5 

PC-500-1 79.7 3.5 0.9 

PAN-500-1 67.3 3.0 18.9 

PAN/PC-500 -N2-1 73.5 3.1 7.9 

PAN/PC-700-N2-1 70.2 2.0 6.7 

PAN/PC-850-N2-1 75.9 1.2 3.9 

PAN/PC-850-CO2-1 74.2 1.6 4.9 

PAN/PC-850-CO2-2 735 1.9 4.4 

PAN/PC-850-CO2-4 70.7 2.4 3.8 

 

Textural properties of biochars  

As seen from Table 3, surface area was significantly affected by activation procedure and 

activation time. It is expected that activation step generated biochars with higher surface area. 

For pyrolysis-activation procedure, development of microporosity enhanced at longer 

activation time in expense of C consumption. This also resulted in lower yield of activated 

biochars. In case of pyrolysis process, biochar having higher surface area was obtained at higher 
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pyrolysis temperature, even though the temperature was not significant as in the case of 

pyrolysis activation procedure.   

 

Table 3. Textural properties of biochars 

 

 

BET surface 

area, m2/g 

Micropore 

surface area, 

m2/g 

Micropore 

volume, ml/g 

PAN-500-N2-1 1.97 - - 

PAN/PC-500-N2-1 3.35 - - 

PAN/PC-850-N2-1 11.50 - - 

PAN/PC-850-CO2-1 368.02 344.41 0.158 

PAN/PC-850-CO2-2 450.66 416.80 0.201 

PAN/PC-850-CO2-4 723.37 683.15 0.313 

 

 

The surface area of activated biochars were found to be similar and higher than that obtained 

from different biomass. Pallares et al. [19] produced activated carbon from barley straw via 

CO2 and steam activation method. The surface area of activated carbon was 789 and 552 m2 g-

1 in the case of CO2 and steam activation, respectively. In another study by Aworn et al. [20], 

surface area of activated carbons obtained from CO2 activation at 800 °C for 1 hour were 718 

m2/g for Macadamia nut-shell and 651 m2/g for corncob. 

Zhang et al. [21] investigated the production of activated carbon from three different biochars 

obtained from oak, corn hull and corn stover at 500 °C.  The higher activation temperature 

resulted in higher surface area and porosity for all biochars whereas activation time had 

different effect depending on type of biochars.  In case of activation of oak at 800 °C, surface 

area and micropore volume of activated char obtained at 1 h were less than those at 2 h of 

activation time. The opposite results were obtained for corn hull and corn stover at identical 

conditions. This different may be due to destruction of micropores into larger pores at longer 

activation time, resulting in reduction of total surface area. 

 In order to examine the surface functional groups, FTIR analysis of biochars was performed. 

FTIR spectra of biochars were represented in Figure 1. Although nitrogenous functional groups 

were found in all biochars, biochars produced by activation procedure had less functional group. 

This might be due to decomposition of some nitrogenous compounds during activation. The 

peak around 800 cm-1 is likely N-H bending existed in PAN 500 biochar. A significant peak at 

1580 cm-1 was observed, which is associated with aromatic conjugated C=N groups [11]. In 

case of PAN/PC biochars, broadband between 1700-1300 cm-1 arises from the amides, pyridine, 

and C=N groups while peaks around 1000 cm-1 can be assigned to C-N peaks. 
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Figure 1. FTIR spectra of biochars 

 

 

With the increase of pyrolysis temperature, C=N and amide decomposed; the peak disseaped 

and shifted to lower wavenumber region, revealing the formation of C–N or pyridine substances 

(Xiong et al., 2013). This observation was also confirmed by Shafeeyan et al. [13]. They found 

that double bond of the N containing groups shifted to a more stable single bond or a ring 

structure, with increasing temperature. On the other hand, activation time had no influence of 

functional group of biochars. 

The morphologies of biochars obtained at 850 with and without activation for 1 hour 

(PAN/PC-850-N2-1 and PAN/PC-850-CO2-1) were investigated by scanning 

electron microscope (SEM). The SEM images of selected biochars were presented in Fig. 2. 

The morphologies of two biochars revealed that they both had flakes like structure. The surface 

of both biochars had some macropores while CO2 activation provided micropore formation on 

the surface of PAN/PC-850-CO2-1. It was also observed that biochar particles were mostly 

destroyed after activation, whereas non-activated biochar still had bulky structure. 
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PAN/PC-850-N2-1 PAN/PC-850-CO2-1 

Figure 2. SEM images of PAN/PC-850-N2-1 and PAN/PC-850-CO2-1 (5000× 

magnification) 

 

CO2 adsorption capacities of biochars 

CO2 adsorption test was performed under a pressure varied from 6 to 100 kPa at 25 °C. Fig. 3 

shows CO2 isoterms of biochars.  

 
Figure 3. CO2 adsorption isotherm of biochars at 25 °C 

 

The adsorption of CO2 onto six biochars at 25 °C showed similar behaviors. CO2 adsorption 

capacity continuously increased by increasing the pressure. The adsorption at lower pressures 

was faster than that at higher pressures. PAN-500-N2-1 exhibited similar values within a 

relatively narrow range of 0.49- 0.91 mmol g−1 at the relative pressure range between 0.2 and 

0.9. In contrast, the adsorption capacity of PAN/PC-850-CO2-4 strongly depended on pressure; 

CO2 uptake increased at higher pressures. 
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Table 4. CO2 adsorption capacity of biochars at 25 °C and 1 atm , mmol g-1 

 mmol g-1 

PAN-500-N2-1 0.96 

PAN/PC-500-N2-1 1.65 

PAN/PC-850-N2-1 1.89 

PAN/PC-850-CO2-1 2.04 

PAN/PC-850-CO2-2 2.64 

PAN/PC-850-CO2-4 2.95 

 

The CO2 adsorption capacities of biochars of PC-PAN mixtures were in the range of 1.65-2.95 

mmol g−1 at 25 °C (Table 4). The lowest CO2 adsorption capacity was observed in case of PAN 

biochar alone. Although increase of pyrolysis temperature from 500 °C to 850 °C led to 

decrease N content of biochar, CO2 adsroption capacity enhanced at higher temperatures. It is 

probably due to the development of new pores during pyrolysis at higher temperatures.  

The surface area of biochar obtained at 850 °C was higher than that at 500 °C (Table 3). This 

result is consistent with the previous study (Creamer, 2014). Sugarcane bagasse and hickory 

wood pyrolyzed at 300, 450 and 600 °C to produce biochar for utilization as a CO2 adsorbent. 

Kinetic curves showed that CO2 adsorption onto increases with the pyrolysis temperature.  

However, although sugarcane bagasse char obtained at 600 °C had higher surface area than 

hickory wood char at same temperature, CO2 adsorption of these biochars exhibited reverse 

trend. Besides surface area, CO2 interactions with surface functional groups as well as inorganic 

matter [4] in biochar also play important role in CO2 adsorption effectivity of biochars. 

Activation at 850 °C for 1 h improved the CO2 adsorption capacity of biochar in comparison to 

biochar obtained at 850 °C without activation; but not in a large extent. This improvement is 

expected since both surface area and N content of activated biochar were higher than that or 

non-activated one. Besides, extending activation time from 1 hour to 4 hour increased CO2 

adsorption capacity from 2.04 to 2.95 mmol g-1.  

These values are similar or slightly lower than those reported in previous studies for porous 

carbons. Jung et al. [22] recently reviewed CO2 adsorption capacity of different types of 

biochars and activated biochars and reported that the values were in the range between 1.58 and 

5.0 mmol g-1 at 25 °C and 1 bar.  It should be also noted that most of researchers performed the 

activation of biochars by chemical way (mostly with KOH), which produced highly porous 

structure in expense of lower mass yield of biochar [23-25]. 

CONCLUSION 

N-doped porous biochar was successfully synthesized from a textile waste (PAN) and biomass 

(pinecone) as a sustainable and environmental benign method. The results showed that 

improvement of surface area via CO2 activation increased the ability of CO2 adsorption of 

biochars. Biochar from PAN only had lower capacity than biochar obtained from PC-PAN 

mixture. Among biochars tested, PAN/PC-850-CO2-4 exhibited the highest CO2 adsorption 

capacity (2.95 mmol g-1). It was concluded that both surface area and N content of biochar plays 

an effective role in CO2 adsorption. In future works, more investigation should be done on the 

selective CO2 capture during adsorption at various conditions for industrial application. 

Nevertheless, this study gives important insights to develop low cost porous adsorbent via 

simple and environmental friendly method.  
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ABSTRACT 

Combustion related atmospheric organic pollutants are health concern due to their toxic and 

carcinogenic nature. Ambient concentration of the atmospheric pollutants may increase 

significantly in winter periods due to the increasing consumption of fossil fuels for space 

heating and also by the contribution of meteorological parameters such as decreasing 

atmospheric mixing height. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and n-alkanes are 

important groups of organic pollutants those released into the atmosphere via fossil fuel 

combustion.  

Organic composition of size-segregated atmospheric particulate matter (PM) samples were 

determined for a 40 days period of January and February 2019, at the Bolu Abant Izzet Baysal 

University campus, approximately 8 km distance from the city center. Size-segregated PM 

samples were collected using two Sioutas Cascade Impactors (SCIs). PM size fractions of  >2.5, 

2.5-1.0, 1.0-0.5, and 0.5-0.25 µm were collected on 25 mm filters, and PM<0.25 µm on 37 mm 

filters in the SCIs. Filters were sonicated with organic solvents and analysed with a gas 

chromatography coupled with a mass spectrometry (GC-MS) system. 

The most dominant PAH compounds in PM phase were Phe (44.4±29.4 ng m-3), Flt (26.2±16.7 

ng m-3) and Pyr (21.7±13.9 ng m-3), and the n-alkanes in the highest concentration were C23 

(34.4±19.5 ng m-3), C24 (31.4±11.2 ng m-3) and C25 (27.2±11.4 ng m-3). Total average PAH 

concentration in the winter season was 298.6±182.5 ng m-3, and the total n-alkanes were 

367.9±282.3 ng m-3. The highest concentrations for both of two pollutants were obtained on the 

smallest PM size (PM<0.25 µm), ant this result confirmed the dominance of the combustion 

related emissions on atmospheric organic pollutant concentrations. Carcinogenic and non-

carcinogenic health risks were assessed for PAH compounds. Lung cancer risk which is arised 

by the PAH exposure in winter period were abowe the tolerable limit of 1 person over 106.  

INTRODUCTION 

The deterioration of air quality due to urbanization, industrialization and increasing energy 

demand by means of increasing particulate matter (PM) concentrations in the urban atmosphere 

is one of the major environmental problems in developing countries today (Mirante et al., 2013; 

Huang et al., 2016; Sarti et al., 2017). The World Health Organization (WHO) reported that air 

pollution caused more than six million deaths globally in 2012 (WHO, 2014). Furthermore, it 

is estimated that 12.8% of lung cancer-related deaths seen in adults in the global age are due to 

exposure to PM2.5 alone (Evans et al., 2013). Exposure to the ambient PM causes heart-

respiratory diseases (Phosri et al., 2019), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (Guan 

et al., 2016), asthma (Peden, 2008), cancer (Guo et al., 2016) and various lung diseases are a 

serious threat to human health. 

The health effects of PM are closely related to chemical composition, size distribution and 

atmospheric concentrations. Defining the size distribution and chemical composition of PM, 

especially organic fraction is very important for the understanding of many atmospheric events 

such as secondary particle formation (Zhang et al., 2015; Hong et al., 2019), visibility reduction 

(Kim, 2007; Zou et al., 2018) and health effects (Pope and Dockery, 2006). 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), which are important components of organic aerosol, 

are important constituents which are accepted as toxic and carcinogenic by many authorities. 
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PAHs are products of incomplete combustion of organic matter (Gaga and Arı, 2019). N-alkane 

compounds are another important group of organic compounds that are mostly associated with 

traffic emissions, but can also be released into the atmosphere from natural sources such as 

suspended bacterial spores, pollens and vegetative detritus (Simoneit, 1999; Zheng et al., 2002). 

In this study, atmospheric PM samples of different sizes were collected from a semi-urban 

location during the winter season of 2019 in Bolu. Concentrations of PAHs and n-alkanes were 

determined and size distribution of organic compounds was evaluated. 

MATERIALS and METHODS 

Samples were collected from a monitoring station in the campus area of Bolu Abant İzzet 

Baysal University in the winter of 2019 (January-February). Sampling was performed on teflon 

filters using Sioutas cascade impactor with a flow rate of 9 L min-1. Following gravimetric 

determinations, the samples were sonicated with a ¼ dichloromethane/petroleum ether mixture, 

then the sample volumes were reduced by rotary evaporator. Following this step, the volume of 

the samples was reduced to 1 mL under high purity nitrogen flow, and loaded into a column 

containing 1 g of Florisil and sodium sulfate. A 3/7 dichloromethane/n-hexane mixture was 

used for the elution of the samples. The volume of the cleaned samples was again adjusted to 1 

mL in n-hexane and analyzed to determine the concentrations of 18 PAH compounds and 26 n-

alkane compounds on a gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) device. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Sampling site 

 

RESULTS and DISCUSSION 

PM Concentrations 

Size-segregated concentrations obtained from ambient PM samples collected in January and 

February 2019 during winter season in Bolu are given in Figure 2 below. PM mass 

concentrations are as follows; PM>2.5: 40.3 ± 35.4, PM2.5-1.0: 32.5 ± 24.3, PM1.0-0.5: 44.6 

± 23.4, PM0.5-0.25: 35.4 ± 26.5 and PM<0.25 was measured as 54.6 ± 39.8 µg m-3. When the 

obtained PM mass concentrations are evaluated, it is seen that the PM10 concentrations, which 

Industrial zones Sampling point 
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are the sum of 5 cascade levels, exceed the average of 207.4 ± 147 µg m-3 in Bolu and exceed 

the 50 µg m-3 value specified in the Air Quality Assessment and Management Regulation. When 

the PM size distribution is examined, it is seen that the ambient concentrations are dominated 

by fine and ultra-fine particles. Particles defined as “quasi ultra-fine PM” (below 0.25 µm) 

constitute 26% of the total PM10 mass and 33% of the PM2.5 parameter. This poses a risk to 

increase the accumulation of ultra-fine PM which can easily reach the alveolar region of the 

lungs in terms of public health protection. 

 

 

 

Figure 2. PM size distribution 

PAH Concentrations 

Combustion-related atmospheric pollutants are particularly important because of their toxic and 

carcinogenic properties. In winter, when the consumption of fuel for domestic heating increases 

significantly, ambient atmospheric pollutant levels may increase significantly due to 

meteorological parameters such as inversion. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are 

important organic pollutants released into the atmosphere due to fossil fuel combustion. 

Within the scope of the study, PAH analyzes were performed on different size PM samples 

collected during the winter season of 2019. The results are summarized in Figure 3 and Figure 

4 below. Figure 3 shows the average size distribution of each PAH compound; 

 

 

Figure 3. PAH size distribution 
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Figure 4. Total PM mode daily PAH concentrations 

The most dominant PAH compounds in the particle phase were Phe (44.4 ± 29.4 ng m-3), 2-

methyl nap (38.13 ± 14.8 ng m-3), Chr (31.8 ± 11.8 ng m-3), Flt (26.2 ± 16.7 ng m-3) and Pyr 

(21.7 ± 13.9 ng m-3). The highest concentrations for PAH compounds were measured on 

PM<0.25 µm particles, which confirmed the effect of combustion sources on organic pollutants. 

Total daily PAH concentrations ranged from 69.4 to 789.9 ng m-3 in the particle phase. 

BaP is considered to be one of the most toxic PAH compounds and is widely used to assess the 

potential risks of PAH-induced exposure (Shi et al., 2010; Shen et al., 2019). To evaluate the 

total carcinogenic potential of PAHs, toxic equivalent factors (TEFs) relative to BaP of each 

PAH compound are used (Shen et al., 2019). The toxic equivalent amount (TEQ) is calculated 

by summing each PAH concentration multiplied by the BaP equivalent (BaPeq) concentrations 

described by Equation (1) (Nisbet and LaGoy, 1992; Du et al., 2018; Yan et al., 2019). 

TEQ = ∑ 𝐶𝑖 𝑥 𝑇𝐸𝐹𝑖𝑛
𝑖=1          (1) 

where Ci is the concentration of an individual PAH compound and TEFi is the toxic equivalence 

factor. 

Health risks associated with inhalation of PAHs were assessed by calculating the increased 

lifetime risk of cancer (ILCR) for adult male and female individuals (Yan et al., 2019). 

ILCR = 
𝑇𝐸𝑄 𝑥 𝑆𝐹 𝑥 𝐼𝑅 𝑥 𝐸𝐹 𝑥 𝐸𝐷 𝑥 𝐶𝐹

𝐵𝑊 𝑥 𝐴𝑇
       (2) 

In equation (2), SF is a cancer slope factor for BaP respiration with an average of 3.14 ± 1.80 

(mg kg-1 day-1)-1; IR respiration rate (19.02 ± 4.14 m3 day-1 for adult male and 14.17 ± 0.63 m3 

day-1 for adult female); EF, frequency of exposure (365 days year-1); ED exposure time (53 

years); AT is average life (25550 days) for the person exposed to carcinogenic compounds; CF 

is the conversion factor (10-6 ngg ng-1) and BW body weight (66.9 ± 4.9 kg for female and 75.8 

± 9 kg for male). 

In winter, total BaPeq concentrations calculated on PM samples of different sizes were found to 

be 1.5 for PM> 2.5; 2.7 for PM2.5-1.0; 4.3 for PM1.0-0.5; 7.2 for PM0.5-0.25 and 9.8 for 

PM<0.25. In this way, cancer risks related to BaP inhalation were calculated for male and 

female individuals living in the region. The risk of PAH inhalation in winter is 1.5x10-5 ± 

1.3x10-6 for adult male individuals and 1.3x10-5 ± 3.2x10-6 for women. 

N-alkane Concentrations 

Particulate phase n-alkanes can be released from both biogenic and anthropogenic sources, 

however their sources can be determined using the PM size distribution and molecular ratios of 

the individual compounds (Karanasiou et al., 2007). Suspension of plant epicular waxes, pollen, 

vegetative detritus and microbial degradation is considered to be the most important natural n-
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alkane sources, while anthropogenic sources include fossil fuel combustion, coal and biomass 

combustion (Rogge et al., 1993; Wang et al. 2009). 

In the samples collected at Bolu, all n-alkane compounds having C10 to C35 carbon atoms were 

detected in all collected samples. In the winter period, total concentrations were determined as 

450.5 ± 145 ng m-3. 34% to 42% of total n-alkanes were quantified on the smallest PM size 

(PM<0.25µm). The obtained results were compared with similar studies. The atmospheric 

concentrations found are close to those determined by Ladji et al. (2014) in Algeria (49-276 ng 

m-3) and Cincinelli et al. (2007) in the industrial and urban locations of Prato, Italy. However, 

higher atmospheric concentrations can be found in different studies (Lyu et al., 2017; Xu et al., 

2017; Lyu et al., 2019). 

 
Figure 5. N-alkane average concentrations 

Figure 5 shows that the homologs of n-alkanes C20 to C29 are generally high in smaller size 

particles. The carbon number of the highest concentration of n-alkanes (Cmax) was determined 

as C25. In addition, in the collected samples, besides the accumulation of C24, C25 and C26 

on one PM size, the distribution of C15, C16, C18 and C19 on two different PM size ranges 

also contributed to atmospheric n-alkan concentrations such as biomass combustion with traffic 

emissions. (Xu et al., 2017). 

CONCLUSIONS 

In the scope of the study, organic characterization of different size atmospheric PM samples 

were collected from a semi-urban point in Bolu province in winter season of 2019. Particle size 

distribution of two important components of organic aerosol, PAHs and n-alkanes, were 

investigated. The predominant n-alkane compounds have been found to be compounds having 

carbon atoms of C20-C29, which are often associated with gasoline and diesel automobile 

emissions, and components of C30 and above known to be of biogenic origin are found to have 

low percentages by mass. The risk of cancer due to exposure to PAH compounds was found to 

be above 1x10-6, which is tolerable to the international authorities. 
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LOW-COST SENSOR ARRAYS FOR AIR POLLUTION MONITORING 

Zafer Ziya Öztürk 
Gebze Technical University, Dept of Physics, Gebze Kocaeli TURKEY 

 

Air pollution is a major environmental concern in many areas worldwide, with significant 

impacts on societal health and economy 

(World Health Organization, 2016) .Poor air quality is of particularly significant concern for 

many large urban agglomerations (Baklanov et al., 2016). However, detailed observation-based 

urban-scale air quality maps are very scarce as the traditional highly accurate observation 

network is very costly and the resulting low number of air quality monitoring stations with 

reference equipment is generally not able to adequately capture thesmall-scale spatial 

variability of air pollutants in the urban environment ( Castell et al.). 

The trend in the air quality monitoring technologies is that monitors are becoming smaller in 

size (many of them using sensors), are requiring less support infrastructure than equipment 

currently used in air monitoring stations, and are capable of operating autonomously and at low-

power consumption. Currently, most new low-cost monitors/sensors do not produce data that 

are on par with the data generated from Reference Methods or their equivalents. However, the 

new sensing technologies will improve with time and become more reliable. Today, users of 

environmental monitoring data are beginning to consider what the future holds: how more, but 

less precise, air quality measurements can supplement the measurement data from established 

high-expensive monitoring stations. Low-cost and accurate new sensor technologies developed 

can lead to better protection of public health and the environment, provide communities with 

better data on air pollution in their neighborhoods, help regulated entities better manage their 

facilities, create business opportunities, reduce the costs of air pollution monitoring for public 

agencies, regulated entities and researchers, provide new educational tools for students.( Penza 

et al. 2014) 

The main air-pollutants to be measured at high accuracy by means of low-cost and low-power 

consumption sensors depend on real scenario to be applied as follows as: 

*Outdoor: NOx (NO2, NO), O3, SO2, CO, BTEX, PAH, PM10, PM2.5, PM1.0, Black Carbon 

*Indoor: Formaldehyde, VOC, CO, CO2, NOx (NO2, NO), O3, PM 

The new sensor technologies should address these new challenges for future low-cost, accurate 

and calibrated sensors to supplement the air quality monitoring stations and integrate their data 

with these regulated equipment.( Penza et al.) 

As Member of COST Action TD1105 EU Net Air our group focused to fabricated metal oxide 

based sensors  and sensor arrays for measuring air pollutants. Some result will be presented at 

the conference 
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ÖZET 

Bu çalışma geniş havza alanına ve çok sayıda kirletici kaynağına sahip nehirler için kirletici 

deşarj verilerinin elde edilmesi sorununa bir çözüm sunmaktadır. Çalışma TÜBİTAK 

tarafından desteklenen 115Y064 numaralı “Ergene Havzası Su Kalitesi Yönetimi İçin Kirletici 

Parmak İzine Bağlı Coğrafi Bilgi Sistemi Bazlı Karar Destek Sistemleri Geliştirilmesi” başlıklı 

projenin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Ergene Nehri’ne özgü 

hidrolik ve su kalitesi modelleri geliştirilmiştir. Matematiksel modelleme aracı olarak A.B.D. 

Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından geliştirilmiş olan Storm Water Management Model 

(SWMM) kullanılmıştır. Gözlem dönemlerini temsil edecek kararlı-durum su kalitesi 

modellerinin geliştirilmesi aşamasında, nehre farklı noktalardan giren su ve kirletici 

miktarlarının belirlenmesi bir optimizasyon problemi olarak ele alınmıştır. İlk olarak 

modellenecek nehir ağının ve nehir kolları üzerindeki gözlem noktalarının konumlarının 

tanımlanmasını kolaylaştıran mekânsal takip şemaları oluşturulmuştur. Kütle korunumu 

varsayımına dayanarak, nehre farklı noktalardan giren su ve kirletici yüklerinin gözlem 

noktalarında ölçülen değerlere yakın değerler üretmesini amaçlayan optimizasyon problemi 

Excel-Çözücü eklentisi kullanılarak çözülmüştür. Yöntemin uygulanabilirliğini göstermek 

üzere hekza(metoksimetil)melamin (HMMM) organik kirleticisine ait gözlem verileri 

kullanılmıştır. Oluşturulan kararlı durum modelleri yardımı ile gözlem noktalarının dışında 

kalan akarsu kollarındaki debi ve konsantrasyon değerleri tahmin edilmiştir. Ayrıca hesaplanan 

kirletici deşarj değerleri kullanılarak dinamik model benzeşimleri gerçekleştirilmiş ve kirletici 

konsantrasyonlarının farklı mevsimlerde alabileceği değerler hesaplanmıştır. Geliştirilen 

yöntemin mekânsal takip şemalarının uygun şekilde oluşturulmasının ardından farklı nehirlere 

uygulanması mümkündür. Yöntemin hızlı bozunuma uğrayan kirleticiler için uygulanabilir hale 

getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

GİRİŞ 

Nehir ağı boyunca, su kalitesinin her zaman ve her noktada izlenebilmesi mümkün değildir. Bu 

yüzden nehir suyu kalitesi yönetiminde gözlem ağlarını destekleyici taşınım modellerinin 

kullanımına ihtiyaç vardır. Nehir-içi taşınım modelleri adveksiyon, dispersiyon ve bozunum 

gibi temel taşınım süreçlerinin benzeşimini yapabilmektedirler. Bir hidrolik model altyapısı 

üzerine kurulan kirletici taşınım modelleri gözlem noktaları dışında kalan noktalar için 

konsantrasyon tahmini yapabilmeyi, mevcut ve potansiyel kirletici kaynaklarının ve 

kaynakların konumlarının nehir su kalitesine olası etkileri hakkında fikir yürütebilmeyi ve 

kirlilik durumunu nehir ağı boyunca irdelemeyi sağlamaktadırlar. Bilinen ilk model Streeter ve 

Phelps (1925) tarafından Ohio nehri için geliştirilen çözünmüş oksijen modelidir [1]. Su kalitesi 

modelleri özellikle son on yılda kullanıcı dostu yazılımlar şeklinde ulaşılabilir durumdadır. Bu 

modellerle besi elementleri, organik kimyasalların sudaki biyolojik yaşamda ve sedimentte 

akıbeti, nehir hidroliği, çözünmüş oksijen, demir, mangan, koliform bakteri akıbeti gibi birçok 
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parametreyi modellemek mümkün olmuştur [2,3,5]. Birçok çalışma alanına uygulanan QUAL 

serisinin Pelletier ve diğ. (2006) tarafından geliştirilen son versiyonu QUAL2Kw ile sıcaklık, 

ışık ve patojen benzeşimi yapmak mümkündür [4]. Ayrıca alg ölümü de modellenmektedir. 

WASP yüksek karmaşıklığa sahip olan QUAL2K algoritmasına dayanan daha basit bir 

modeldir [5]. Bu modeller nehir içi taşınıma odaklanan modeller olup, kirletici taşınımının tüm 

havza suları ile olan etkileşimini dikkate alan havza ölçekli modeller de mevcuttur.  

Havza ölçekli modeller akarsuların yanı sıra havza ölçeğinde oluşacak yağış akış ilişkisini 

çözümlemeyi ve arazi kullanımındaki değişiklikleri yönetmeyi sağlar. Bu modeller hidroloji, 

hidrolik ve taşınım süreçlerini bir arada işleyerek havzanın bütünlüğünü korumayı sağlar. Bu 

modellerden en yaygın olanı SWAT [6] ve HSPF’dir [7]. Bu modeller içerisinde AQUATOX, 

QUAL ve WASP gibi su kalitesi modellerini barındırır. Son dönemlerde havza ölçekli 

modellerinin coğrafi bilgi sistemi (CBS) yazılımları ile birleşimi sonucu ortaya çıkan CBS 

tabanlı çatı platformlar kullanılmaktadır. EPA tarafından geliştirilen BASINS (Better 

Assessment Science Integrating Point & Non-point Sources) havza çapında su kalitesi yönetimi 

için çok sayıda hidrolojik modelleme aracını CBS ile bir araya getiren bir sistemdir [8]. 

BASINS havza modellemesi için gerekli veri setlerini çevrimiçi olarak ulusal veri tabanlarından 

(A.B.D. özelinde) derleyebilmekte ve seçilen modellere uygun formatta düzenleyebilmektedir. 

BASINS HSPF, SWAT ve SWMM gibi havza modellerini bünyesinde barındırmaktadır. CBS 

tabanlı havza modelleme platformlarından biri de A.B.D. merkezli Aquaveo firması tarafından 

geliştirilmiş olan Watershed Modeling System (WMS) [9] yazılımdır. İlgili yazılım kullanılarak 

pek çok farklı hidrolojik, hidrolik ve su kalitesi modeline ait girdi dosyaları oluşturulabilmekte 

ve bu modellere ait sonuçlar detaylı olarak WMS ortamında değerlendirilebilmektedir. WMS’in 

bünyesinde bulundurduğu hidrolik ve hidrolojik modellerden bazıları HSPF, HEC-1, HEC-

HMS ve SWMM’dir. Bu çalışma kapsamında WMS yazılımının CBS araçlarından 

faydalanılarak Ergene Nehrine özgü hidrolik ve su kalitesi modellerinin altyapıları 

oluşturulmuştur. BASINS ve WMS sistemine dahil modellerden biri olan SWMM havza 

çapında yağış-akış ilişkisini ve kirletici taşınımını modelleyebilen bir yazılım [10] olup bu 

çalışma kapsamında hidrolik ve kirletici taşınım modellerinin geliştirilmesi için kullanılmıştır.  

Nehir taşınım modellerinin su kalitesi yönetimi için anlamlı sonuçlar üretebilmesi için nehre 

yapılan kirletici deşarjlarının gerçeğe yakın olarak belirlenmesi gereklidir. Geniş havza alanına 

ve çok sayıda kirletici kaynağına sahip nehirler için deşarj verilerinin elde edilmesi önemli bir 

sorundur. Deşarj bilgilerini modelleme bölgesindeki kirletici kaynağı olduğu düşünülen 

kuruluşlardan elde etmeye çalışmak bir seçenektir. Ancak bunun tüm kirletici kaynakları için 

gerçekleştirilmesi çok zordur. Yeterli yaygınlıkta bir su kalitesi ağı yardımı ile deşarj verilerinin 

dolaylı olarak belirlenmesi mümkün olabilir. Bu çalışma geniş havza alanına ve çok sayıda 

kirletici kaynağına sahip nehirler için deşarj verilerinin elde edilmesi sorununa bir çözüm 

sunmaktadır. Nehre farklı noktalardan giren su ve kirletici miktarlarının belirlenmesi bir 

optimizasyon problemi olarak ele alınmıştır. İlk olarak modellenecek nehir ağının ve nehir 

kolları üzerindeki gözlem noktalarının konumlarının tanımlanmasını kolaylaştıran mekânsal 

takip şemaları oluşturulmuştur. Kütle korunumu varsayımına dayanarak, nehre farklı 

noktalardan giren su ve kirletici yüklerinin gözlem noktalarında ölçülen değerlere yakın 

değerler üretmesini amaçlayan optimizasyon problemi Excel-Çözücü eklentisi yardımıyla 

çözülmüştür. 

Bu çalışmada sunulan örnek uygulamada 115Y064 numaralı proje kapsamında Ergene 

Nehri’ne özgü kirletici kaynaklarından bazıları için parmak izi kirleticisi olarak belirlenen 

hekza(metoksimetil)melamin (HMMM) organik kirleticisi konu edilmiştir. Bu çalışmanın bir 

parçasını oluşturduğu 115Y064 numaralı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Ergene 

Havzası Su Kalitesi Yönetimi İçin Kirletici Parmak İzine Bağlı Coğrafi Bilgi Sistemi Bazlı 

Karar Destek Sistemleri Geliştirilmesi” başlıklı projedir. 2016-2019 yılları arasında 
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gerçekleştirilen projenin amacı Ergene Nehri’ndeki güncel kirliliği mikrokirletici düzeyinde 

belirlemek, mevcut kirleticilerin kaynaklarını tespit ederek doğa ve insan sağlığı üzerindeki 

etkilerini anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Ergene Nehri üzerinde belirli aralıklarla 75 

noktada mevsimsel olarak su kalitesi ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerde konvansiyonel 

kirleticilerin yanında 250 adet mikrokirletici ölçülerek bu kirleticilerin kaynakları belirlenmiş 

ve kaynaklara özel kirletici parmak izleri çıkartılmıştır. Var olan coğrafi bilgiler ve proje 

kapsamında elde edilen ölçümler kullanılarak Ergene Nehri’ne özel bütünleşik bir kirletici 

taşınım modeli geliştirilmiştir. Elde edilen tüm veriler ve oluşturulan modeller yardımı ile 

Python ortamında FEnCY olarak isimlendirilen bir su kalitesi yönetimi karar destek sistemi 

oluşturulmuştur [11]. 

MATERYAL METOD 

Çalışma Alanı ve Model Ağının Belirlenmesi 

  
Şekil 1. Ergene Havzası ve modellenecek nehir kolları 

Çalışma alanı, Trakya Bölgesi’nin ortalarında yer alan, yaklaşık 11.000 km2 su toplama alanına 

sahip olan Ergene Havzası’nın en önemli su kaynağı olan Ergene Nehri’dir. Ergene Deresi 

havzanın kuzey doğusunda yer alan Istranca Dağları’ndan doğarak KD-KB akış aşağı yönünde 

akmakta ve doğudan gelen Çorlu Deresi ile birleşerek Ergene Nehri olarak adlandırılmaktadır 

[12]. Havza sınırlarını, akış kollarını ve kanal boy kesitlerini belirlemek amacıyla Ergene 

Havzası’nı kapsayan bir sayısal yükseklik modeline (SYM) ihtiyaç vardır. Bu çalışmada SYM 

olarak Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından, ağırlıklı ortalama yaklaşımı kullanılarak 

üretilen, SRTM ve ASTER GDEM verilerinin bir arada kullanıldığı 1 ark-saniye (25 m) 

çözünürlüğe sahip hibrit bir SYM verisi [13] kullanılmıştır. Havzanın sayısal yükseklik 

modelinin işlenmesinde ve hidrolik modelde kullanılacak girdi dosyaların hazırlanmasında 

coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı bir yazılım olan WMS yazılımı kullanılmıştır. Projeksiyon; 

UTM, Zone: 35 (24°E - 30°E – Northern Hemisphere), WGS84 olarak ayarlanmıştır. WMS 

ayrıca hidrolik ve su kalitesi modellerinin geliştirilmesinde kullanılan SWMM yazılımı için 

arayüz sağlamaktadır. Ergene Nehri ve 50 km2’lik alanda oluşacak yağışı toplayacak olası yan 

kollar   
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Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu kollarda sadeleştirme yapılarak modellenecek kollar 

belirlenmiştir. Modellenen akarsu kolları   

Şekil 1’de koyu mavi renkte gösterilmiştir. Sadeleştirme yaparken model kapsamını daraltarak 

çözünürlüğü artırmak amaçlanmış ve havzadaki kirlilik durumunun yeterli düzeyde 

yansıtılmasına dikkat edilmiştir. Modellenecek kolların toplam uzunluğu 338 km’dir. 

Saha Ölçümleri 

TÜBİTAK tarafından desteklenen 115Y064 numaralı proje kapsamında Ergene Nehri üzerinde 

belirlenen 75 noktada Ağustos 2017, Kasım 2017, Şubat 2018 ve Mayıs 2018 dönemleri olmak 

üzere dört dönem, birbirini takip eden dört gün boyunca su kalitesi örnekleri alınmıştır. Bu 75 

nokta nehir üzerindeki endüstriyel deşarjlar gibi noktasal ve tarım gibi yayılı kaynaklı kirliliğin 

irdelenebilmesi için bu kaynakların olası konumları göz önünde alınarak seçilmiştir. Kasım 

2017 ve Şubat 2018 aylarında su kalitesi örneklemesi ile eş zamanlı olarak örnekleme 

noktalarından modellenecek nehir kolları üzerinde kalan 38 noktada, enkesit, yükseklik, 

derinlik,  hız ve yükseklik ölçümleri yapılmıştır. Kirletici taşınım modellerinin çözünürlüğünü 

artırabilmek için ölçüm noktaları sanayi kuruluşlarının yoğun şekilde bulunduğu Çorlu ve 

Ergene Dereleri üzerinde daha sık seçilmiştir. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de ölçüm d

önemleri ve bu dönemlerde ölçülen parametreler özetlenmiştir.  

Tablo 1. Ölçüm dönemleri ve ölçülen parametreler 
 Ölçüm dönemi 

Parametre Ağustos 2017 Kasım 2017 Şubat 2018 Mayıs 2018 

Su kalitesi     

Debi     

Enkesit     

Hız     

Derinlik     

Hidrolik ve Su Kalitesi Modeli 

Çalışmada hidrolik ve su kalitesi modeli olarak EPA tarafından geliştirilen SWMM (Rossman, 

2015) yazılımı kullanılmıştır. SWMM’in hidrolik modeli kanal içi akışı dinamik ve kinematik 

dalga yöntemleri ile veya kararlı durum varsayımıyla çözme imkânı sağlamaktadır. Düzensiz 

kanal şekli de dahil bir çok kanal şekil seçeneği sunan SWMM ayrıca hidrolojik model 

altyapısına da sahip olup WMS, BASINS gibi coğrafi bilgi sistemi yazılımları ile bağlantılıdır. 

SWMM’de bir akarsu ağı düğümlerle birbirine bağlanan açık kanallar olarak modellenebilir. 

Çeşitli kaynaklardan gelen girdiler (su ve kirletici girdileri) bağlantı elemanı olan düğümlerden 

sisteme girer ve açık kanallar boyunca ötelenir. Hidrolik model kurulumu için kanalların 

uzunluğu, eğimi, pürüzlülük katsayısı; düğümlerin akar kotu, akar kot ve yer yüzeyi arasındaki 

yükseklik bilgisinin, düğümlerden giren su ve kirletici miktarlarının tanımlanması gerekir.  

Modellenecek kolların havzadaki kirliliği yeterli düzeyde yansıtabilmek ve modelin 

çözünürlüğünü artırabilmek amacıyla Ergene Deresi, Çorlu Deresi, Aşağı Ergene Nehri, Yukarı 

Ergene Nehri, Hayrabolu Deresi’ni kapsamasına karar verilmiştir. Ayrıca Ergene Deresi ve 

Çorlu Deresi yan kolları havzadaki kirletici kaynaklarının yoğun olarak bu bölgede 

bulunmasından dolayı modele dâhil edilmişlerdir. Ergene Deresi ve Çorlu Deresi yan kolları 

hariç diğer yan kollar modele dâhil edilmemiş ancak bu kolların modellenecek nehir kollarına 

bağlandığı her bir nokta SWMM’de bir düğüm noktası olarak tanımlanmıştır. Bu düğümler 

“girdi düğümleri” olarak adlandırılmıştır. Girdi düğümleri modele su ve kirletici girdilerinin 

tanımlanacağı düğümlerdir ve 51 adettir. Ardından saha ölçümlerinin yapıldığı 38 nokta 

SWMM’de düğüm noktası olarak tanımlanmıştır. Bu düğümler numarasının başında “O” kodu 

ile ifade edilen düğümlerdir ve “ölçüm noktası düğümleri” olarak adlandırılmıştır. Bu düğümler 

model sonucu hesaplanan debi, hız, derinlik ve konsantrasyon parametrelerinin okunacağı 



 

256 

 

düğümlerdir. Ölçüm noktası düğümlerinden su ve kirletici girdisi olmayacaktır. Toplamda 89 

adet düğümle birbirine bağlanan 88 adet kanaldan oluşan model ağının SWMM arayüzünde 

görünümü Şekil 2’de verilmiştir. 

 
Şekil 2. Modellenen nehir ağının SWMM arayüzünde görünümü 

 

SWMM’in su kalitesi modeli kütle korunumu denklemini tam karışımlı reaktör varsayımı ile 

çözer. Bu tam karışımlı reaktörlerle ifade edilen sistemler “kutu modelleri” ya da “seri tanklar” 

olarak adlandırılırlar (Rossman, 2015). EPA tarafından geliştirilmiş bir diğer model olan WASP 

da aynı seri tanklar yaklaşımını kullanmaktadır (Ambrose ve diğ., 2009). Bu yaklaşımda 

düğümlerle birbirlerine bağlanan kanallar bir tam karışımlı reaktör olarak kabul edilir.  

Su ve Kirletici Girdilerinin (Deşarjların) Belirlenmesi 

Hidrolik ve su kalitesi modellerinin oluşturulması için her bir düğüm noktasından akarsu 

kanallarına girecek su ve kirletici miktarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada, saha 

ölçümleri ile elde edilen debi ve kirletici yükü verilerini kullanarak nehre farklı noktalardan 

giren su ve kirletici miktarı bilgisini elde etmek için bir optimizasyon problemi kurulmuştur. 

Optimizasyon işlemi Kasım 2017, Şubat 2018 ve Mayıs 2018 dönemlerinde debi ve 

konsantrasyon ölçümleri yapıldığı için bu dönemlere ait veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada sadece Kasım 2017 dönemine ait optimizasyon sonuçlarına yer verilmiştir. 

Yöntemin uygulanabilirliğini göstermek üzere HMMM organik kirleticisine ait gözlem verileri 

kullanılmıştır. Yöntem diğer örnekleme dönemlerine gözlem verileri değiştirilerek 

uygulanabilmektedir.  

Nehre faklı noktalardan girecek kirletici miktarlarının belirlenmesinde karar değişkeni olarak 

girdi düğümlerindeki deşarj değerleri kullanılmıştır. Şekil 3’de görüldüğü üzere membadan 

mansaba doğru yük değerlerinde dalgalanmalar mevcuttur. Bu dalgalanmaların nedenleri 

ölçüm hataları ya da anlık ölçümlere kısa süreli varyasyonların yansıması olabilir. 

Oluşturulacak kararlı durum modellerinin bu dalgalanmalardan arındırılması gerekmektedir. 

Aksi takdirde modellerin temsil kabiliyeti azalacaktır. Bu nedenle nehre farklı noktalardan 

kirletici girdilerinin belirlenmesi bir optimizasyon problemi olarak ele alınmıştır. Optimizasyon 

problemini tanımlamak için Excel’de “Mekânsal Takip Şemaları” olarak adlandırılan şemalar 

oluşturulmuştur. Kirletici optimizasyon problemini tanımlamak için oluşturulan şemalar “Kütle 

Süreklilik Şeması”, akım optimizasyon problemini tanımlamak için oluşturulan şemalar ise 

“Mekânsal Akış Şeması” olarak adlandırılmıştır. Kütle Süreklilik Şeması’nın bir örneği Kasım 

2017 dönemi için Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 4’de verilen Kütle Süreklilik Şemasında 

modellenen akarsu ağı üzerindeki düğüm noktalarının birbirlerine göre konumları belirtilmiştir. 

“O” harfi ile ifade edilen düğümler ölçüm noktalarını ifade eden düğümlerdir. Bu noktalarda 

ölçülen yük değerleri ve optimizasyon sonucu hesaplanan yük değerleri arasındaki yüzde bağıl 

hatalar belirtilmiştir. Nehre farklı noktalardan giren yük miktarlarının belirlenmesini içeren 

optimizasyon problemi ise Excel üzerinde tanımlanmıştır.  
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Şekil 3. Kasım 2017 taşınım modeli için Excel Solver ile belirlenen yük dağılımının, 

nehir ana kolları boyunca saha ölçümleri ile karşılaştırılması, a) Ergene Deresi ve 

Ergene Ana Kolu (151442. metre Çorlu Deresi ile 0. metre Meriç Nehri ile birleşim 

noktasıdır.) 

Optimizasyon probleminde amaç fonksiyonu olarak hataların ortalama kare kökü (root mean 

square error, RMSE) fonksiyonu seçilmiştir. Bu kapsamda kullanılan optimizasyon 

probleminin ifadesi Denklem (1)’de verilmiştir; 
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    (1) 

 

Burada i ölçüm noktalarını gösteren indeks, n toplam ölçüm noktası sayısı, Li
ölçülmüş

 i numaralı 

ölçüm noktasındaki yük (kg/sa) değeridir. Yük değeri saha çalışmaları sonucu ölçülen akım ve 

konsantrasyon değerlerinin çarpımı ile hesaplanmıştır. Li
hesaplanmış

 optimizasyon sonucu tahmin 

edilen nehir içi yük değerini ifade etmektedir. j girdi düğümlerini gösteren indeks ve Lj
deşarj

 

girdi düğümlerindeki kirletici deşarjı değerleridir. PBIASL yüzde sapma fonksiyonunu ifade 

etmektedir ve değeri Denklem (2) kullanılarak hesaplanmaktadır.  
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    (2) 

Optimizasyon probleminin çözümünde kullanılan kısıtların açıklamaları şu şekildedir: (i) 

belirlenen kirletici deşarjı değerleri negatif olmayacaktır, (ii) yüzde sapma fonksiyonunun 

(PBIASL) değeri -0,0001 ve 0,0001 arasında olacaktır, (iii) tahmin edilen değerler gözlemlenen 

(a) 

(b) 
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en büyük yük değerinden büyük olmayacaktır. Yük değerleri için optimizasyon problemi 

tanımlanırken her bir model düğüm noktasından kirletici deşarjı olabileceği varsayılmıştır. 

 

 

 

 
Şekil 4. Kasım 2017 dönemi için Excel Çözücü ile belirlenen yüklerin Kütle Süreklilik 

Şeması üzerinde gösterilmesi 

Şekil 5’de görüldüğü üzere ölçülen akımlarda da membadan mansaba doğru dalgalanmalar söz 

konusudur. Akım değerlerinin belirlenmesi için de yük optimizasyonuna benzer şekilde ancak 

farklı kısıtlar kullanarak bir optimizasyon problemi tanımlanmıştır. Öncelikle “Mekânsal Akış 

Şeması” olarak adlandırılan takip şemaları oluşturulmuştur. Bu kapsamda kurulan 

optimizasyon problemi Excel üzerinde, girdi düğümlerinden giren akım değerleri akış aşağı 

toplanarak ölçüm noktası düğümlerinde okunan akım değerlerini yakınsamaya çalışacak 

şekilde ifade edilmiştir. Aynı zamanda iki ölçüm noktası düğümü arasında kalan birden fazla 

Ergene Deresi
U8 19.45

24.16 19.45

O55 20%

57.18 37.65 32.94 0.13 0.53

O5 N84 O56 O54 D3 5.95 D2 5.95 O75 N85 O43 U2

61.74 15.37 46.37 D4 0.00 26.92 2.53 0.00 2.53 2.53

8% 23% 18% 1892% 375%

0.55 2.96 7.07 9.52

O63 437% O71 35%

U7 2.96 U6 9.52

Çorlu Deresi
U5 0.00

3.58 0.00

O51 100%

476.93 287.29 419.79 254.37 44.58 24.90 0.31

O27 A2 O4 N83 O42 N78 O62 A1 0.00 O53 N82 O52 O64 U1

483.03 102.62 380.41 0.00 380.41 0.00 380.41 0.00 0.00 0.00 D1 0.00 0.00 0.00

1% 32% 9% 50% 100% 100% 100%

548.61 380.41

O48 31%

N79 164.46

213.25 215.95

O49 1%

N80 128.51

85.60 87.44

O50 2%

N81 87.44

*  : Debi ölçülemedi *

**: Hesaplamarda kullanılmadı. O70 **

Yukarı Ergene Nehri

681.65 681.88 797.53 955.28 743.11 1008.86 906.75 758.72 638.60

A14 0 O35 A13 A12 A11 A10 O34 A9 A8 O33 A7 O32 008 O46 A6 O31 C4 A5 O30 A4 O29 C3 N87 O28 A3

758.94 0.00 0.00 0.00 0.00 758.94 0.00 0.00 758.94 0.00 758.94 0.00 758.94 0.00 758.94 0.00 0.00 758.94 0.00 758.94 59.73 59.73 639.47 94.70

11% 11% 5% 21% 2% 25% 16% 0% 0%

0.36 0.00

O16 100%

N86 0.00

0.11 0.00

O60 100%

006 0.00

Aşağı Ergene Nehri

616.99 781.37 760.63 631.17 675.18 816.42 531.08

U4 O3 C8 A20 012 O72 A19 O40 N88 A18 O39 C7 A17 O38 A16 O37 C6 A15 O36 C5

0 758.94 0.00 0.00 0.00 758.94 0.00 758.94 0.00 0.00 758.94 0.00 0.00 758.94 0.00 758.94 0.00 0.00 758.94 0.00

23% 3% 0% 20% 12% 7% 43%

Kütle Süreklilik Şeması (kg/sa)

Kasım 2017

Hexa(methoxymethyl)melamine

Kütle Süreklilik Şeması (kg/sa)

Kasım 2017

Hexa(methoxymethyl)melamine

Hexa(methoxymethyl)melamine

Kütle Süreklilik Şeması (kg/sa)

Kasım 2017

Hexa(methoxymethyl)melamine

Kütle Süreklilik Şeması (kg/sa)

Kasım 2017

Ölçüm değeri

Düğüm noktası Ölçüm noktası

Kirletici girdisi Hesaplanan değer

% Hata

0
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girdi düğümü varsa, girdi düğümleri için belirlenecek akım değerleri bu düğümlerin çıkış 

noktası olduğu alt-havza alanları ile orantılı olacak şekilde düzenlenmiştir. Ölçüm noktası 

düğümlerinde gözlemlenen debi değerlerinin yakınsaması için minimize edilecek amaç 

fonksiyonu olarak yine RMSE fonksiyonu seçilmiştir. Bu kapsamda kullanılan optimizasyon 

probleminin ifadesi Denklem (1)’de verilmiştir; 
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    (3) 

Burada i ölçüm noktalarını gösteren indeks, n toplam ölçüm noktası sayısı, Q
i

ölçülmüş
 i numaralı 

ölçüm noktasındaki debi değeridir. Q
i

hesaplanmış
 optimizasyon sonucu tahmin edilen debi 

değerini ifade etmektedir.  j girdi düğümlerini gösteren indeks ve Q
j

deşarj
 girdi düğümlerindeki 

su deşarjı değerleridir. PBIASQ yüzde sapma fonksiyonunu ifade etmektedir ve değeri Denklem 

(4) kullanılarak hesaplanmaktadır.  
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Optimizasyon probleminin çözümünde kullanılan kısıtların açıklamaları şu şekildedir: (i) 

belirlenen su deşarjı değerleri sıfırdan büyük olmalıdır, (ii) PBIASQ değeri -0,0001 ve 0,0001 

arasında olmalıdır. 

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, optimizasyon problemlerinin çözümü için Microsoft Excel 

tablolama programında yer alan Çözücü Eklentisi (Solver Add-in) kullanılmıştır. Excel Çözücü 

bir hücrede ifade edilen amaç fonksiyonu için en uygun değeri bulmayı sağlar. Çözücünün amaç 

fonksiyonu için en uygun değeri bulmak üzere kullandığı 3 yöntem vardır. Bu yöntemlerden 

“GRG Doğrusal Olmayan” genel indirgenmiş gradyan (GRG)” yönteminin, düzgün fakat 

doğrusal olmayan problemlerin çözümü için kullanılması önerilmektedir. Diğer iki yöntemden 

“Basit LP” yöntemi doğrusal optimizasyon problemlerinin Simplex yöntemi ile,  “Açılım”  

yöntemi ise doğrusal olmayan optimizasyon problemlerinin evrimsel hesaplama yaklaşımı ile 

çözümünü kapsamaktadır. Nehre farklı noktalardan yük girdilerinin belirlenmesi optimizasyon 

probleminin en uygun çözümü için, doğrusal olmayan problemler için önerilmiş olan her iki 

yöntem de denenmiş olup “GRG Doğrusal Olmayan” yöntemi ile çözüme çok daha kısa sürede 

ulaşıldığı görülmüştür. Bu nedenle yöntem olarak “GRG Doğrusal Olmayan” yöntemi tercih 

edilmiştir. 
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Şekil 5. Kasım 2017 Hidrolik Modeli için Excel Solver ile belirlenen akım dağılımının, 

nehir ana kolları boyunca saha ölçümleri ile karşılaştırılması, a) Ergene Deresi ve 

Ergene Ana Kolu (151442. metre Çorlu Deresi ile 0. metre Meriç Nehri ile birleşim 

noktasıdır.) 

SONUÇ 

Belirlenen Su ve Kirletici Deşarjları 

Kirletici deşarjlarını belirlemek için oluşturulan optimizasyon problemi Excel Çözücü ile 

çözülerek nehir üzerindeki 51 adet girdi düğümü için kirletici deşarj değerleri belirlenmiştir. 

Kasım 2017 dönemi için RMSE değeri 88,99 ve PBIAS değeri 0,0001 olarak hesaplanmıştır. 

Belirlenen yük dağılımı Şekil 3 (a)’da Ergene Deresi ve Ergene Ana Kolu boyunca ve Şekil 3 

(b)’de Çorlu Deresi boyunca saha ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Belirlenen yük dağımı sonucu 

oluşan Kütle Süreklilik Şeması Şekil 4’de verilmiştir. Şubat 2018 ve Mayıs 2018 dönemleri 

için de yük belirleme işlemi o dönemlere ait ölçüm sonuçları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Şubat 2018 dönemi için RMSE değeri 219,28 ve PBIAS değeri 0,0001, Mayıs 2018 dönemi 

için RMSE değeri 484,15 ve PBIAS değeri -0,0001 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde, 

nehre su girdilerini belirlemek için oluşturulan optimizasyon problemi de Excel Çözücü ile 

çözülerek nehir üzerindeki 51 adet girdi düğümü için su girdileri belirlenmiştir. Kasım 2017 

dönemi için RMSE değeri 0.10 ve PBIAS değeri 0.0001 olarak hesaplanmıştır. Belirlenen akım 

dağılımı Şekil 5 (a)’da Ergene Deresi ve Ergene Ana Kolu boyunca ve Şekil 5 (b)’de Çorlu 

Deresi boyunca saha ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Şubat 2018 ve Mayıs 2018 dönemleri için 

de su girdisi belirleme işlemi o dönemlerde ölçülen akım değerleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Şubat 2018 dönemi için RMSE değeri 5,93 ve PBIAS değeri 0,0001, Mayıs 

2018 dönemi için RMSE değeri 17.17 ve PBIAS değeri -0,0001 olarak hesaplanmıştır. 

Optimizasyon işlemi sonucu Kasım 2017, Şubat 2018 ve Mayıs 2018 dönemlerinde nehre farklı 

noktalardan girecek su ve kirletici miktarları belirlenmiştir. Belirlenen su ve kirletici girdileri 

kararlı durum hidrolik ve taşınım modellerine girdi sağlamak için kullanılmıştır. Belirlenen 

kirletici deşarj değerleri aynı zamanda uzun dönem taşınım modeline yük girdisi sağlamak için 

kullanılmıştır. 

(a) 

(b) 



 

261 

 

Kararlı Durum Model Benzeşimleri 

Kararlı durum modelleri, ölçüm döneminde nehir üzerinde ölçüm yapılmayan noktalardaki 

akım, derinlik, hız ve konsantrasyon gibi parametrelerin hesaplanabileceği ölçüm dönemine 

özgü modellerdir. Kararlı durum modellerinde sadece ölçüm dönemlerinde elde edilen veriler 

kullanılmıştır. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de görüldüğü gibi ölçüm döneminde tüm v

eriler sadece Kasım 2017 ve Şubat 2018 dönemleri için eksiksiz bir şekilde elde edildiğinden 

kararlı durum hidrolik ve taşınım modelleri bu dönemler için kurulmuştur. Kararlı durum 

modellerinde modelin geliştirildiği dönem için saha çalışmasında elde edilen düzensiz enkesit 

bilgisi doğrudan kullanılmıştır. Pürüzlülük katsayısı olarak Kasım 2017 ve Şubat 2018 

dönemleri için ayrı ayrı saha ölçümleri sonucu elde edilen hız ve derinlik bilgileri kullanılarak 

kalibre edilen pürüzlülük katsayısı değerleri kullanılmıştır. Pürüzlülük katsayılarının 

kalibrasyon yöntemi Kargı'nın (2019) çalışmasında [14] ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

 

 

Şekil 6. Kasım 2017 Taşınım Modeli ile optimize edilmiş yük dağılımı kullanılarak 

modellenen konsantrasyon değerlerinin saha ölçümleri ile karşılaştırılması, a) Ergene 

Deresi ve Ergene Ana Kolu (151442. metre Çorlu Deresi ile 0. metre Meriç Nehri ile 

birleşim noktasıdır.) 

 

Su ve kirletici girdisi olarak optimizasyon sonucu modelin geliştirildiği dönem için belirlenen 

akım ve yük değerleri kullanılmıştır. Modele gerekli verilerin sağlanmasının ardından 

geliştirilen hidrolik ve taşınım modelleri SWMM ile çözülmüş ve model kararlı-duruma 

ulaştıktan sonra elde edilen konsantrasyon değerleri gözlem noktalarındaki ölçüm değerleri ile 

karşılaştırılmıştır (Şekil 6). Elde edilen sonuçlardan modellenen konsantrasyon değerlerinin 

ölçülen değerlerle uyumlu olduğu sonucuna varılabilmektedir. Şekil 7’de Kasım 2017 dönemi 

için tüm nehir kanallarındaki konsantrasyon değerleri SWMM haritası şeklinde gösterilmiştir. 

HMMM konsanstrasyonu sanayinin yoğun olduğu Çorlu Deresi’nde yüksek görülürken nehrin 

memba kısmına doğru artan debi ile birlikte azalmaktadır. Ancak Ergene ve Çorlu Dereleri’nin 

birleşiminden sonra HMMM konsanstasyonunda bir artış görülmektedir. Bu artış olası bir 

HMMM kaynağının varlığına işaret etmektedir. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Şekil 7. Kasım 2017 Taşınım Modeli sonuçlarına göre akarsu ağında HMMM 

konsantrasyonu dağılımı haritası  

Dinamik (Uzun Dönem) Model Benzeşimleri 

Uzun dönem hidrolik modeller su girdisi olarak modelleme alanındaki yağış-akış ilişkisini 

çözen hidrolojik model çıktılarının kullanıldığı modellerdir. Bu çalışmada Mesta ve diğ. (2018) 

tarafından Ergene Havzası için 1996-2002 su yıllarını kapsayan dönem için kurulmuş bir 

hidrolojik modelin [15] alt-havza sayısının artırılmış bir versiyonunun çıktıları kullanılmıştır. 

Bu hidroloji modelinde Ergene Havzası 71 adet alt-havzaya ayrılmış ve bu havzalara ait 42 adet 

havza çıkış noktası için 1996-2002 su yılları boyunca günlük ortalama akım değerleri elde 

edilmiştir. SWMM üzerindeki 51 adet girdi düğümünden 42 tanesi bu hidroloji modeline ait 

alt-havza çıkış noktalarını temsil etmektedir. Elde edilen hidrograflar SWMM modeline bu 

düğüm noktalarından girdi olmuşlardır. Kanal enkesitleri Şubat 2018 döneminde belirlenen 

enkesitlerdir. Kullanılan pürüzlülük katsayılarının kalibrasyon yöntemi Tezyapar’ın (2019) 

çalışmasında [16] ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

Bu şekilde kurulan model SWMM ile Kasım 2017, Şubat 2018 ve Mayıs 2018 dönemleri için 

belirlenen yük girdileri kullanılarak dinamik dalga yöntemi ile çözülmüştür. Dinamik modelin 

çalıştırıldığı 6 ayrı su yılı boyunca, farklı aylar için modellenmiş konsantrasyon değerleri, 

115Y064 numaralı proje kapsamında nehir-içi su kirliliğini yansıtmada kritik öneme sahip 

olduğu belirlenmiş olan Ergene Nehri’nin ortalarında yer alan 34 numaralı gözlem noktasında 

ölçülmüş konsantrasyon değerleri ile karşılaştırılmıştır (Şekil 8). Şubat ve Mayıs ayı gözlem 

döneminde ölçülmüş konsantrasyonlar, farklı su yılları için ve farklı yük girdisi tahminleri ile 

yapılan hidrolik ve taşınım benzeşimleri sonucu hesaplanmış konsantrasyonlardan daha düşük 

seviyededirler. Bunun nedeni Şubat ve Mayıs gözlem dönemlerinde ölçüm anındaki debinin 

modellenen yıllardaki debi ortalamalarından daha yüksek olmasıdır. Bununla beraber yük 

girdilerinin hesaplanmasında kullanılmayan Ağustos ayı gözlem döneminde ölçülmüş 

değerlerin hesaplanan konsantrasyon değerleri aralığı içinde kaldığı görülmektedir. Bu sonuç, 

hesaplanan yük girdilerinin ve geliştirilen hidrolik ve taşınım modellerinin Ergene Nehri’ndeki 

HMMM kirliliğini yansıtmada başarılı olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 8. Üç ayrı yük girdisi seti (Kasım 2017, Şubat 2018, Mayıs 2018) ile çalıştırılan 

71 Alt-havzalı Taşınım Modeli’nin 6 ayrı su yılı için hesapladığı HMMM 

konsantrasyonlarının ölçülmüş konsantrasyonlar ile karşılaştırılması (34 numaralı 

gözlem noktası) 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada saha ölçümleri sonucu elde edilen akım ve konsantrasyon verilerinin ölçüm 

hatalarından ve kısa süreli dalgalanmalardan arındırılarak hidrolik ve taşınım modellerde veri 

olarak kullanılabilecek duruma getirilmesi için bir optimizasyon yöntemi önerilmektedir. 

Optimizasyon probleminin çözümü için Mekânsal Takip Şemaları geliştirilmiş ve optimizasyon 

probleminin çözümü için Microsoft Excel 2010 yazılımının Çözücü Eklentisi (Solver Add-in) 

kullanılmıştır. Geliştirilen Mekânsal Takip Şemaları ve optimizasyon uygulaması saha 

ölçümlerindeki hataların ve süreksizliğin giderilmesi için kolay ve oldukça uygulanabilir bir 

yöntem olarak önerilmektedir. Yük belirleme işleminde kirleticinin potansiyel kaynakları ya da 

kaynağı biliniyorsa yalnızca o kaynaklara yakın olan girdi düğümünden yük girişine izin 

vererek (girdi düğümü sayısını sınırlandırarak) yük girdilerini belirleme işlemi yapılabilir. Bu 

işlem sonucu kirletici girdi miktarları daha gerçekçi tespit edilebilir. Yöntemin farklı nehirlere 

ve bozunuma uğrayan kirleticilere uyarlanması için çalışmalar devam etmektedir. 
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ÖZET 

İzmir’in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı köylerini içeren örnek alanda arazi kullanım/ 

örtüsü değişimin belirlenmesi çalışması 2005-2010 yılları arasında yürütülmüştür. 1985 ve 

2005 ait araştırma alanının arazi kullanım/örtüsü haritaları oluşturulmuştur. Bu araştırmada söz 

konusu alanın 2018 yılına ait arazi kullanım/örtüsü haritası da oluşturularak alandaki 33 yıllık 

değişim ve çevresel değerlendirmesinin yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, uzaktan 

algılama ve CBS teknikleri yardımıyla 2005, 2018 yılları Landsat 5 ve Landsat 8 uydu 

görüntülerinin 7-2-1 birleşik görüntülerinde, en çok benzerlik yöntemi ile sınıflandırma 

yapılmış ve araştırma alanının CORINE sınıflamasına göre arazi kullanım/örtüsü haritaları elde 

edilmiştir. 2005 yılı için de sınıflandırma yinelenmiştir. Bulgular ve arazi gözlem verileri 

çevresel etkiler açısından irdelenmiştir. 2005-2018 yılları arasında zeytin alanları iki katına 

çıkmıştır. Orman alanları, funda ve otlaklar ile az ya da seyrek bitki örtülü açık alanların zeytin 

alanlarına daha kolay dönüştüğü belirlenmiştir. Saipler’de endüstriyel malzeme için derin 

toprak alımı yapılan tarım alanlarının bir kısmındaki çukur alanlarda su yüzeyleri oluşmuştur. 

Bu alanların bir kısmı da çöp alanlarına dönüşmüş durumdadır. Vişneli Çayı yatağında kum 

alımları ve endüstriyel atıklarla kirlilik olguları da tespit edilmiştir. Araştırma alanında 1985 ve 

2015 yılları arasındaki 33 yıllık süreçte arazi kullanımı /örtüsündeki değişim ile birlikte önemli 

çevre zararları meydana gelmiştir.  

GİRİŞ 

Günümüzde arazilerin yeteneklerine göre kullanılmaması ciddi düzeyde arazi bozulumlarına 

yol açmaktadır. Arazi bozulumu ise sedimentle kirlilik, tuzlanma ve çevresel bozulum 

vasıtasıyla toprak verimliliğinin azalmasına ve sulak ekosistemlerin bozulumuna,  gen ve 

türlerin kaybına sebebiyet vermektedir. [1]. Ege Bölgesi’nde İzmir’in Torbalı ve Kemalpaşa 

ilçeleri de hem endüstriyel gelişmeler hem de arazi kullanım/örtüsündeki dönüşümler nedeniyle 

arazi bozulum tehdidi altındadır. Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı köylerini içeren örnek 

alanda arazi kullanım/ örtüsü değişimin belirlenmesi çalışması amacıyla 2005-2010 yılları 

arasında bir araştırma yürütülmüştür [2]. Araştırıcılar 1985 ve 2005 ait araştırma alanının arazi 

kullanım/örtüsü haritaları oluşturmuşlardır. Bu araştırmada söz konusu alanın 2018 yılına ait 

güncel arazi kullanım/örtüsü haritası hazırlanmış ve 33 yıllık değişim ve çevresel 

değerlendirmesinin yapılması hedeflenmiştir. 2005 yılı için arazi kullanım/örtüsü 

sınıflandırması yinelenmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma Alanı Hakkında Genel Bilgiler  

Araştırma alanı Ege Bölgesi’nde Küçük Menderes Havzası sınırları içinde olup (112.54 km2) 

kuzeydoğusu Kemalpaşa ilçe sınırları içerisindedir.  Vişneli, Dereköy,  Gökkaya, Cumalı, 

Yeşilköy köyleri burada yer almaktadır. Torbalı ilçe sınırları içinde ise; Dağkızılca, Bozköy, 

mailto:kezban.sahintaysun@tarimorman.gov.tr
mailto:ataysun@yahoo.com
mailto:gulay.yilmaz@tarimorman.gov.tr
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Çakırbeyli, Saipler, Karaot, Ormanköy ve Karakızlar köyleri bulunmaktadır (Şekil 1). 

Torbalı’nın yılık toplam yağış 683 mm olup Kemalpaşa’da ise yıllık yağış tutarı 1000 mm’yi 

geçmektedir [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metot  

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi teknikleri yardımıyla 2005 Landsat 5 ve 2018 Landsat 

8 uydu görüntülerinin 7-2-1 birleşik görüntülerinde, en çok benzerlik yöntemi ile sınıflandırma 

yapılmış ve araştırma alanının CORINE sınıflamasına göre arazi kullanım/örtüsü haritaları elde 

edilmiştir [4]. Bulgular ve arazi gözlem verileri, 1985 arazi kullanım/örtüsü verileri ile 

karşılaştırılarak çevresel etkiler açısından irdelenmiştir. 1985 CORINE arazi kullanım/örtüsü 

haritası Landsat 5 7-2-1 birleşik uydu görüntüsünde en çok benzerlik yöntemi kullanarak Şahin 

Taysun ve ark.’ın 2005-2010 yılları yürüttüğü bir araştırmadan alınmıştır [2].   

Bulgular 

2005 ve 2018 Arazi Kullanım/Örtüsü Haritaları 

2005 ve 2018 yıllarına ait araştırma alanının arazi kullanım/örtüsü haritaları oluşturulmuştur. 

Şahin-Taysun ve ark. tarafından [2] hazırlanmış 1985 yılı haritası ile karşılaştırılarak veriler 

değerlendirilmiştir (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arazi Kullanım/Örtüsü Verilerinin Karşılaştırılması 

1985, 2005 ve 2018 arazi kullanım/örtüsü verileri karşılaştırıldığında önemli bulgulara 

ulaşılmıştır. Şekil 3’te görüldüğü üzere tarım alanları (zeytin hariç) 1985 yılında %23,15 'den 

2005'te %28,39'a çıkmıştır, 2018’te ise %13,10'a düşmüştür. Zeytin alanları 1985'te 

%16,12'den 2005'te %20,85'e çıkmış,  2018 yılında %40,77'e çıkmıştır. Diğer bir anlatımla 

araştırma alanında diğer tarım ürünlerinin yetiştiriciliği azalmış, zeytin yetiştiriciliği iki katına 

çıkmıştır. Endüstri alanları 1985'de %0,04 den, 2015’te %0,09’a çıkmış olup 2018 yılında 

%0,19'a çıkmıştır. Bu 33 yıllık süreçte alandaki endüstriyel gelişmeler belirgin hale gelmiştir. 

Şekil 1. Araştırma alanının konumu 

Şekil2. Arazi kullanım/örtüsü haritaları 
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Kumluk alanlar 1985’te %2,14 iken, 2005’te %0,43, 2018’de %0,72 olarak tespit edilmiştir. 

Arazi gözlemleri sırasında Vişneli nehir yatağındaki bir kısım kumluk alanların çeşitli 

kirleticiler tarafından çöp yığın alanlarına, bir kısmının da zeytin alanlarına dönüştüğü 

belirlenmiştir. Funda ve otlaklar 1985’te %15,61, 2005’te %14,44 iken 2018’de %20,34’e 

çıkmıştır. Bir kısım ormanlık alanın bozulum neticesinde funda otlak görünümüne dönüştüğü 

tespit edilmiştir. Az ya da seyrek bitki örtülü bazı açık alanların zeytin alanlarına dönüştüğü 

belirlenmiştir. Şöyle ki; bu alanlar 1985’te %16,22'den 2005'te %1,99'e düşmüş, 2018’de ise 

%2,44'e çıkmıştır. Alanda yapılan arazi çalışmalarına göre bir kısım ormanlık arazinin tahrip 

edilerek önce funda otlağa ardından tarımsal amaçlarla açık alana dönüştürüldüğü tespit 

edilmiştir. Yerleşim alanları 1985’te %1,59, 2005’te %1,65, 2018’de %1,71 olarak 

belirlenmiştir. Orman alanlarının 1985’te %19,31’den 2005’te %30,44 çıktığı, 2018’de ise 

%18,23’e düştüğü tespit edilmiştir. 2005 yılında yapımına başlanan Kemalpaşa ve Torbalı 

arasındaki otoban nedeniyle bazı orman alanları yok edilmiştir. Bunun yanı sıra orman alanların 

zeytin alanlarına kolaylıkla dönüştüğü gözlenmiştir. Su yüzeyleri 1985 yılında bulunmazken, 

2005’te %0,06, 2018’de %0,12 olarak belirlenmiştir. Araştırma alanının güneyinde derin toprak 

alım nedeniyle oluşan çukur alanlarda su birikimi sonucunda su yüzeyleri oluşmuştur. 2005 

yılında tespit edilen su yüzeyleri bu alanlara aittir. Karakızlar Köyü mevkiinde DSİ tarafından 

2014 yılında inşaatı tamamlanan gölet ise 2018 arazi kullanım/örtüsü haritasında tespit edilen 

su yüzeylerindeki artışı açıklamaktadır. 2018 yılı verileri otoban nedeniyle araştırma alanındaki 

arazilerin % 0,59’unun (664 da) doğal özelliklerini yitirdiğini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

Araştırma sonuçları göstermiştir ki 2005-2018 yılları arasında diğer tarım alanları azalmış 

ancak zeytin alanları iki katına çıkmıştır. Orman alanları, funda ve otlaklar ile az ya da seyrek 

bitki örtülü açık alanların zeytin alanlarına daha kolay dönüştüğü belirlenmiştir. Saipler 

mevkiinde endüstriyel malzeme için derin toprak alımı yapılan tarım alanlarının bir kısmındaki 

çukur alanlarda su yüzeyleri oluşmuştur. Bu alanların bir kısmı çöp alanlarına dönüşmüştür. 

Vişneli Çayı yatağında kum alımları ve endüstriyel atıklarla kirlilik olguları tespit edilmiştir. 

Şekil3. Araştırma alanında arazi kullanım/örtüsündeki yıllara göre değişim (%) 



 

268 

 

TARTIŞMA 

Bu araştırma Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinin seçilen alanlarında 1985-2005 yılları arasında 

arazi kullanım/örtüsü değişiminin uzaktan algılama ve CBS teknikleri yardımıyla 

belirlenmesine yönelik Şahin-Taysun ve ark. tarafından 2005-2010 yılları arasında yürütülen 

ilk izleme çalışmasının devamı niteliğindedir [5]. İzmir ili Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinde 

seçilen örnek alanda 1985 ve 2018 yılları arasındaki 33 yıllık süreçte arazi kullanımı 

/örtüsündeki değişim ile birlikte önemli çevre zararları da meydana gelmiştir. Çiftçilerin orman 

ve yarı doğal alanları zeytin yetiştiriciliği için tarıma açması ve özellikle eğimli arazilerde 

toprak koruma önlemleri almadan tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi sonucunda toprakların su 

erozyonuna hassasiyeti artmaktadır. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı ilkelerinin 

acilen bu alanda da uygulamaya aktarılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Su kaynaklarının su kalitesini korumak maksadı ile mevcut su kalitesinin özelliği dikkate 

almadan noktasal atıksu deşarjlarına teknoloji bazlı deşarj standartlarının verilmesi sonucunda 

su kaynakları günden güne kirlenmektedir.  

Ülkemizde, noktasal kaynaklı deşarjları düzenleyen yönetmelik olan Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği (SKKY) ile deşarj standartları teknoloji bazlı verilmekte ve her su kütlesinin aynı 

nitelikte olduğu kabul edilerek aynı sektörel deşarj standartları geçerli sayılmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi gözetilerek 

yerüstü su kaynaklarının korunmasını ve iyi su durumuna ulaşılması için tedbir(ler) alınması 

elzemdir. Alıcı ortam su kalitesi göz önüne alınarak belirlenen alıcı ortam bazlı deşarj 

limitlerinin noktasal kaynaklara uygulanması bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir araçtır.  Bu 

kapsamda sunulan çalışmada; Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) (SÇD)’de ve Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD)’de deşarj standartları belirlemek için uygulanan yaklaşımları bir 

arada sentezleyerek, farklı yaklaşımları bütünleştirerek alıcı ortam bazlı deşarj limitlerini 

geliştirerek, ülkemiz havzalarında da uygulanabilecek modelleme esaslı bir yöntem ortaya 

konmaktadır. Küçük Menderes Havzası ülkemizde önlem alınması gereken öncelikli 

havzalardandır. Su otoritelerinin yaptıkları su kalitesi izleme çalışmalarının sonuçları Küçük 

Menderes Havzası’nda su kalitesinin istenen seviyede olmadığını ve kirliliğe sebep olan 

noktasal kaynaklarda kirlilik önleme ve azaltma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu noktada, 

Küçük Menderes Havzası özelinde yapılan çalışma, incelenen kirleticiler için alıcı ortam bazlı 

deşarj limitlerini ortaya koyarak ve havzadaki su kalitesi sorunlarının çözümüne katkı 

sağlayacaktır. Çalışma kapsamında Küçük Menderes Havzasına özel olarak modelleme esaslı 

yaklaşım ile alıcı ortam bazlı deşarj limitleri belirlenecektir. 

GİRİŞ 

Ülkemizde, su kaynaklarının korunmasında uygulanan en önemli yönetmelik olan Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile deşarj standartları teknoloji bazlı verilmekte ve her su 

kütlesinin aynı nitelikte olduğu kabul edilerek aynı sektörel deşarj standartları geçerli 

sayılmaktadır. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (YSKY) ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

ile uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi gözetilerek yüzeysel su kaynaklarının 

korunmasını ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlere yönelik esasları ortaya 

koymaktadır [1]. Bununla birlikte ülkemiz koşullarında eksik olan, Su Çerçeve Direktifinde 

(SÇD) de belirtildiği üzere su kaynaklarının korunmasında alıcı ortam su kalitesi göz önüne 

alınarak belirlenen alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının uygulanmasıdır [2].  

Su kaynaklarımız üzerinde yoğun baskı oluşturan noktasal ve yayılı kaynaklı kirleticiler için 

Çevresel Kalite Standartlar’ının (ÇKS) aşılmaması esastır. Bu amaç doğrultusunda, noktasal ve 

yayılı kaynaklı kirleticiler için alıcı ortamların mevcut kalitesinin ortaya konularak, mevzuatta 

verilen ÇKS’lerin aşılıp aşılmadığının kontrolünün yapılması ve ÇKS’lerin aşıldığı durumlarda 

ise yük bazında kirlilik azaltım ihtiyaçlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu maksatla, 
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gerek AB ülkelerinde gerekse ABD’de alıcı ortam bazlı deşarj limitlerinin belirlenmesine 

yönelik olarak farklı yaklaşımlar uygulanmaktadır.  

Çevresel Kalite Standardı (ÇKS), Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (YSKY) (R.G: 28483-

30/11/2012)’de tanımlanmaktadır [3]. Bu standartlar, yıllık ortalama çevresel kalite standardı 

(YO-ÇKS) ve maksimum çevresel kalite standardı (MAK-ÇKS) olarak iki grupta verilmektedir 

(R.G: 29797-10/08/2016) [4]. Y0-ÇKS, alg, su piresi, balık üstünde yapılan kronik toksisite 

(NOEC, NOEL, EC10) verilerine göre belirlenirken, MAK-ÇKS, bu canlılar üstündeki akut 

toksisite (LC50/EC50) verilerine göre tespit edilmektedir. 

Avrupa Birliği üye ülkelerde SÇD’ye göre; ÇKS’lerin, alıcı ortama deşarj noktasında söz 

konusu olacak bir “karışım bölgesi” sonunda sağlanması gerekmektedir. Karışım Bölgesi 

Belirleme Rehber Dokümanında (AB, 2010) “Aşamalı Yaklaşımdan” bahsedilmektedir. 

ABD’de uygulanmakta olan “Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) yaklaşımı”, bir su 

kütlesinin, istenen su kalitesini sağlayacak biçimde alabileceği en fazla kirletici yük miktarını 

ve bu kirletici yükün noktasal ve yayılı kaynaklar arasındaki dağılımını belirlemektedir [2].  

GMTY’nin belirlenmesinde kullanılan su kalitesi modelleme yaklaşımına ilişkin mevcut 

literatür incelendiğinde, çalışmaların nutrient, çözünmüş oksijen ve organik madde gibi 

konvansiyonel kirleticiler etrafında yoğunlaştığı görülmektedir [5, 6]. Ancak noktasal kaynaklı 

öncelikli kirleticileri için modelleme esaslı GMTY yaklaşımı çalışmaları çok sınırlı sayıdadır.  

Sorumlu kuruluşların daha önce yaptıkları ve devam eden su kalitesi izlemelerinde Küçük 

Menderes Havzası’nda su kalitesinin istenen seviyede olmadığını ve kirliliğe sebep olan 

noktasal kaynaklarda kirlilik önleme ve azaltma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, ÇŞB 

Atıksu Eylem Planında (2015-2023) havzaların mevcut kirlilik durumları ve kirlenme 

potansiyelleri dikkate alındığında Küçük Menderes Havzası’nın önceliklendirme de 4. sırada 

olduğu ifade edilmiştir [7]. Küçük Menderes Havzası başlıca kirletici baskı unsurlarının ana 

kol havzasında yoğunlaştığından Küçük Menderes Nehri Ana Kol havzası çalışma alanı olarak 

seçilmiştir.  

Sunulan çalışmada tespit edilen kirletici maddeler ve kaynakları arasında ilişki kurulmaya 

çalışılmıştır. İlerleyen çalışmalarda alıcı ortam bazlı deşarj limitleri noktasal kirletici 

kaynaklardan deşarj edilen kirletici yüklerinin alıcı su ortamındaki ÇKS limit değerleri 

sağlanacak şekilde belirlenebildiği entegre bir simülasyon-optimizasyon modeli 

geliştirilecektir. Bu konuda çalışmalara başlanmış olup, ilk denemelerin sonuçları alınmıştır 

[9,10]. 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma Alanı 

Küçük Menderes Havzası, Türkiye’nin batısında Gediz ve Büyük Menderes Havzaları arasında 

sularını Küçük Menderes Nehri ve yan kollarıyla Ege Denizi’ne boşaltan su drenaj alanını 

kapsamaktadır. Havza, 380 41’ 05’’ ve 37° 24’08’’ kuzey enlemleri ile 28°24’36’’ ve 

26°11’48’’ doğu boylamları arasında yer alır. Havza alanı yaklaşık 7029,31 km2 olup, 

Türkiye’nin yüzölçümünün %0,9’unu kapsamaktadır. Çalışma kapsamında Küçük Menderes 

Nehri Ana Kolunun havzası ele alınmıştır. Küçük Menderes Nehri’nin toplam drenaj alanı 

3.337 km2, uzunluğu 115 km, yıllık ortalama yağış yüksekliği 622 mm ve yıllık ortalama akışı 

11,45 m3/s’dir. Çalışma alanında yer alan idari yerleşimler İzmir İli’ne bağlı Bayındır, Beydağ, 

Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı ilçelerini kapsamaktadır. Küçük Menderes Nehri Ana Kol drenaj 

havzasında bulunan yerleşimlerin 2017 yılı ADNKS toplam nüfusu 415.289 kişidir. Arazi 

kullanım durumu CORINE 2012 veri tabanı [8] dikkate alındığında KM ana kolun %58,2’sinin 

tarımsal alan, %38,9’unun orman ve yarı doğal alanlar, %2,6’sının yapay bölgeler 

oluşturmaktadır.  

Küçük Menderes Nehri ana kol havzasında yer alan ilçelerden Kiraz hariç tümünde evsel atıksu 

arıtma tesisi mevcuttur. Endüstriyel tesislerin önemli kısmı Torbalı ilçesi ve Fetrek Çayı 
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civarındadır. Küçük Menderes Nehri, Ödemiş ili sınırlarından itibaren kirlenerek, Ayrancılar, 

Bayındır ve Fetrek katılımları ile birleşerek Selçuk ilçesi Belevi mevkiinden Ege Denizine 

ulaşmaktadır. 

Yöntem 

Alıcı ortam bazlı deşarj limitlerinin belirlenebilmesi maksadı ile alıcı ortam ve önemli noktasal 

deşarjlar 2 ayda bir kez olmak üzere toplam 4 defa izlenmiştir. Küçük Menderes Nehri Ana 

Kolu membasından, Selçuk’tan denize döküldüğü noktaya kadar alıcı ortamda 32 adet 

örnekleme noktası, nüfusu 10000 üzeri olan 8 adet KAAT deşarjları ve bir adet önemli kentsel 

doğrudan deşarj ve önemli 18 adet endüstri deşarjı olmak üzere toplam 59 adet noktada su 

kalitesi izlenmiştir.  

Küçük Menderes Nehri Ana kolu Havzası’nda işletmede olan ve günlük 96.720 m3 atıksuyun 

arıtıldığı 9 adet kentsel AAT’nin 8 adedi izlenmiştir ve bu miktar arıtılan debinin (98.720 m3) 

%98’ine karşılık gelmektedir. Yine kentsel doğrudan deşarjlar açısından değerlendirirsek, 

havzada gerçekleşen kentsel doğrudan deşarjın (toplam nüfus 28.823 kişi) %20’si izlenmiştir 

(izlenen nüfus 5.191 kişi).  

İzlenen tesislerin toplam debisi 52.690 m3/gün olup bu değer kurumlar ile netleştirilen 

endüstrilerin toplam debisinin (56.415 m3/gün) %93’üne karşılık gelmektedir. İzlenen18 tesisin 

sektör dağılımı, 4 adet gıda, 3 adet karışık OSB, 3 adet tekstil, 2 adet tütün işleme, 2 adet kağıt-

karton, 1 adet seramik, 1 adet kalorifer radyotörü imalatı, 1 adet deri işleme ve 1 adet yağ işleme 

tesisidir. Bu rakamlar değerlendirildiğinde havzadaki baskılar önemli ölçüde izlenmiştir. 

Su kalitesi analiz sonuçları 29797 sayılı Resmi Gazetede 10.08.2016’da yayımlanan Yerüstü 

Su Kalitesi Yönetmeliği (YSKY) Ek-5’de yer alan ilgili tablolar EK-5 Tablo 2, Tablo 4 ve 

Tablo 5’e göre değerlendirilmiştir [3]. 

Numune alımının gerçekleştirildiği alıcı ortam örnekleme noktalarında eş zamanlı olarak nehir 

debi ve enkesit ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Debi ölçümleri mümkün olduğunca numune 

alımının gerçekleştiği noktada karşılıklı olarak uygun olan noktalarda gerçekleştirilmiştir. Debi 

ve en kesit ölçümlerinde akustik dopler cihazı kullanılmıştır. En büyük derinliği 60 cm’den 

daha sığ olan noktalarda kesit uygun aralıklara ayrılarak kalibrasyonu tamamlanmış muline ile 

ölçümler gerçekleştirilmiştir. Analizler, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim 

Enstitüsü’nün akredite Su ve Atıksu, Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarlarında 

gerçekleştirilmiştir. Alıcı ortam ve noktasal kirlilik kaynaklarında izlenen parametrelerin 

analizleri, laboratuvarlarımızda mevcut olan ICP-OES, otoanalizör, TOK cihazı, GC-MS, GC-

MS-MS, LC-MS-MS cihazları kullanılarak yapılmıştır. Sunulan çalışma kapsamında yapılan 

izleme çalışmalarında, numune alımı ve analizler için izlenen yöntemler, uluslararası standart 

yöntemlerdir. 

SONUÇLAR  

Aralık 2018-Haziran 2019 zaman aralığında 4 defa gerçekleşen alıcı ortam su örneklerinin 

ortalama olarak değerlendirildiğinde, KM-1, KM-5, KM-7, KM-11, KM-18 ve KM-23 nolu 

noktalar Sınıf II (az kirlenmiş su) su kalitesindedir. Bu örnekleme noktaları, BOİ5, PO4-P, TP 

ve iletkenlik parametreleri nedeni ile Sınıf II su kalitesindedir. 7 nokta Sınıf III (kirlenmiş su) 

ve 20 nokta Sınıf IV (çok kirlenmiş su) su kalitesindedir. Sınıf IV su kalitesine sahip noktalarda 

önemli ilçe merkezlerinden gelen baskıların etkileri net olarak görülmektedir. Küçük Menderes 

Nehri ana kolu KM-9 nolu örnekleme noktası (Ödemiş ilçe merkezi kentsel ve hayvancılık 

baskısı) itibari ile çok ciddi olarak kirlenmeye başlanmaktadır. Sınıf II su kalitesinde bulunan 

örnekleme noktaları ana kol membasın da ve/veya ana kola bağlanan yan kolların 

membalarında bulunan noktalardır. 4 dönem ortalama değerlere göre ölçülen minimum debi 

ortalama 0,15 m3/sn (KM-10) iken maksimum debi değeri 13,76 m3/sn (KM-30) olarak 

ölçülmüştür. Ana kol membada 2 m3/sn civarında olan ortalama debi değerleri, Ödemiş Tire 
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civarında 4 m3/sn, Bayındır, Ayrancılar ve Fetrek katılımları sonrası 7 m3/sn ve nihai olarak 13 

m3/sn olarak son noktada ölçülmüştür. 

4. Dönem izleme sonuçlarının ortalamasına göre alıcı ortam örnekleme noktalarında toplam 28 

adet öncelikli madde ve belirli kirletici parametre YO-ÇKS değerini aşmıştır. Buna göre Cu, Si 

ve Petrol Hidrokarbonu parametreleri tüm örnekleme noktalarında YO-ÇKS değerini aşmıştır. 

Fe parametresi 31 noktada, Al parametresi 28 noktada, Bromür parametresi 25 noktada ve Ti 

parametresi 20 noktada YO-ÇKS değerini aşmıştır. 10 adet ve üzeri YO-ÇKS değerini aşan 

parametreler, KM-3, KM-4, KM-6, KM-8, KM-9, KM-12, KM-13, KM-14, KM-16, KM-17, 

KM-19, KM-24, KM-25 Y, KM-30 ve KM-63 noktalarda görülmektedir. En çok kirletici 

madde çıkan nokta KM-9 ve KM-19 nolu noktalarda toplam 14 kirletici, KM-4, KM-8, KM-

12, KM-13, KM-14, KM-16 ve KM-63 nolu örnekleme noktalarında toplam 13 kirletici YO-

ÇKS değerini aşmaktadır. 

4. Dönem izleme sonuçlarının ortalamasına göre kentsel deşarj örnekleme noktalarında toplam 

16 adet öncelikli madde ve belirli kirletici parametre YO-ÇKS değerini aşmıştır. Buna göre Cu, 

Si ve Petrol Hidrokarbonu parametreleri tüm örnekleme noktalarında YO-ÇKS değerini 

aşmıştır. Bromür parametresi 7 noktada, Fe ve Cr parametreleri 4 noktada, Al, Zn ve Diklorvos 

parametreleri 3 noktada YO-ÇKS değerini aşmıştır. En çok kirletici madde çıkan noktalar, 

Kiraz AAT deşarjında 12 kirletici, Ayrancılar AAT deşarjında 10 kirletici, Selçuk AAT 

deşarjında 9 kirletici YO-ÇKS değerini aşmaktadır. 

4. Dönem izleme sonuçlarının ortalamasına göre endüstriyel deşarjlarda toplam 22 adet 

öncelikli madde ve belirli kirletici parametre YO-ÇKS değerini aşmıştır. Buna göre Cu, Si, 

Bromür ve Petrol Hidrokarbonu parametreleri tüm noktalarda YO-ÇKS değerini aşmıştır. Cr 

parametresi 9 noktada, B parametresi 8 noktada, Al, Co ve Zn parametreleri 7 noktada YO-

ÇKS değerini aşmıştır. En çok kirletici madde çıkan örnekleme noktaları, KM-58 ve KM-62 

nolu noktalarda 14 parametre, KM-42 ve KM-56 nolu noktalarda toplam 11 kirletici YO-ÇKS 

değerini aşmaktadır. 

TARTIŞMA 

Gerçekleşen çalışmalar sonucunda, 32 adet alıcı ortam örnekleme noktasında su kalitesi ve 

debi-en kesit ölçümü, 9 adet kentsel deşarjda ve 18 adet endüstriyel deşarjda Aralık 2018, Şubat 

2019, Nisan 2019 ve Haziran 2019 aylarında olmak üzere 4 defa saha çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Su numunelerinde YSKY Ek-5 Tablo 2, Tablo 4 ve Tablo 5 parametreleri 

analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır [3].  

Alıcı ortamda 4 izleme döneminde; 

• 37 adet öncelikli madde pozitif tespit edilmiş, 12 adet madde YO-ÇKS değerini, 10 adet 

madde MAK-ÇKS değerini aşmıştır. 

• 59 adet noktasal belirli kirletici pozitif tespit edilmiş, 16 adet madde YO-ÇKS değerini, 

19 adet madde MAK-ÇKS değerini aşmıştır. 

• 42 adet yayılı belirli kirletici pozitif tespit edilmiş, 4 adet madde YO-ÇKS değerini, 2 

adet madde MAK-ÇKS değerini aşmıştır. 

Kentsel deşarjlarda 4 izleme döneminde; 

• 16 adet öncelikli madde pozitif tespit edilmiş, 4 adet madde YO-ÇKS değerini, 4 adet 

madde MAK-ÇKS değerini aşmıştır. 

• 38 adet noktasal belirli kirletici pozitif tespit edilmiş, 11 adet madde YO-ÇKS değerini, 

9 adet madde MAK-ÇKS değerini aşmıştır. 

• 25 adet yayılı belirli kirletici pozitif tespit edilmiş, 1 adet madde YO-ÇKS değerini, 1 

adet madde MAK-ÇKS değerini aşmıştır. 

Endüstriyel deşarjlarda 4 izleme döneminde; 

• 24 adet öncelikli madde pozitif tespit edilmiş, 4 adet madde YO-ÇKS değerini, 7 adet 

madde MAK-ÇKS değerini aşmıştır. 
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• 36 adet noktasal belirli kirletici pozitif tespit edilmiş, 16 adet madde YO-ÇKS değerini, 

14 adet madde MAK-ÇKS değerini aşmıştır. 

• 25 adet yayılı belirli kirletici pozitif tespit edilmiş, 2 adet madde YO-ÇKS değerini, 1 

adet madde MAK-ÇKS değerini aşmıştır. 

Alıcı ortamda tespit edilip noktasal deşarjlarda görülmeyen maddeler, Bifenoks, Diflufenikan 

ve PCB 138 maddeleri olup herbisit türü olan iki maddenin yayılı olarak alıcı ortamda 

bulunabileceği tahmin edilmektedir.  

Konvansiyonel parametreler açısından alıcı ortam su kalitesi ağırlıklı olarak Sınıf III (kirlenmiş 

su) ve Sınıf IV (çok kirlenmiş su) su kalitesinde olduğu, Sınıf II (az kirlenmiş su) su kalitesine 

sahip örnekleme noktalarının memba noktaları olduğu görülmüştür. Küçük Menderes Nehri,  

Ödemiş ilçesi sonrasında atıksu ve hayvancılık faaliyetleri ile kirlenmeye başlamaktadır. Tire 

ve Torbalı ilçelerinin kümülatif olarak katkı verdiği kirlenme Fetrek Çayı karışımına kadar 

ağırlıklı olarak kentsel ve tarımsal-hayvancılık kaynaklı olup, Fetrek Çayı civarındaki yoğun 

endüstri deşarjlarının katılımı ile endüstriyel deşarj etkilerini de almaktadır.   
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ÖZET 

Ege Bölgesi’nin Gediz Havzası’nda Manisa Akselendi Ovası’nda hatalı arazi kullanımı 

nedeniyle rüzgar sedimenti birikim olayları ve kumul hareketlerinin etkili olduğu araziler 

bulunmaktadır. Burası aynı zamanda tehlikeli çölleşme süreçlerine dair dünyadaki ender iç 

kumul alanlardan biridir. Akselendi Ovasında 1948’den günümüze kadar olan süreçte arazi 

kullanım/örtüsündeki değişim ve kumulların yayılım alanlarının belirlenmesi amacıyla 2014-

2018 yılları arasında yürütülen çalışmada araştırma alanındaki madencilik faaliyetleri ve ortaya 

çıkan çevresel zararlar dikkat çekici bulunmuştur.  Bu bağlamda Kumçay yatağı, kumul kaplı 

araziler ve rüzgârla taşınan sedimentlerin kapladığı alanlardan çiftçiler ve madenciler 

tarafından kum alımı ve ovadaki tarım arazilerinden derin toprak kazımı yapılan arazilerin de 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Kumul hareketleri ve madencilik faaliyet alanlarını belirlemek için 

topoğrafik haritalar ve hava fotoğrafları kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Landsat uydu 

görüntüleri (1975, 1985 and 2015), Aster (2000) ve Göktürk-2 (2016) uydu görüntülerinden 

yararlanılmıştır. Bu materyaller uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi teknikleri kullanılarak 

incelenmiştir. Görsel yorumlama tekniği ve arazi etütleri sonucunda elde edilen tüm bulgular 

çevresel etki açısından irdelenmiştir. Kumullar, Rüzgârla taşınan sedimentlerin örttüğü alanlar, 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ağaçlandırılan kamuya ait kumul alanları ve Kumçay 

nehir yatağındaki kumluk alanlar belirlenmiştir. Araştırma alanının toprak kazılması ve kum 

madenciliği bilgilerini içeren bir harita oluşturulmuştur. 

GİRİŞ 

UNEP (United Nations Environment Programme-Birleşmiş Milletler Çevre Programı), arazi 

bozulumunu, insan faaliyetlerinin etkisiyle arazilerin verimlilik kapasitesindeki kalıcı ya da 

geçici bir azalma olarak tanımlarken “Çölleşme” kavramını, insan faaliyetleri ve iklim 

değişimlerinin sebep olduğu kurak, yarı kurak ve kuru-yarı nemli alanlardaki arazi bozulumu 

olarak ifade etmektedir. Akselendi Ovası’nda rüzgâr erozyonu sonucu dünya çapında ilginç bir 

örnek oluşturan kumul hareketleri meydana gelmiştir. Rüzgâr aşınım ve birikimi ile ilgili 

olgular ovanın geniş bir kısmında görülmektedir. Eskiden geniş sulak alanlar bulunan ovada, 

çok ağır sulak alan tahribatı yaşanmıştır. Entansif tarım yapılan ovada hatalı uygulamalar 

sonucunda büyük çevre zararları meydana gelmiştir. Bu bağlamda Akselendi Ovasında 

1948’den günümüze kadar olan süreçte arazi kullanım/örtüsündeki değişim ve kumulların 

yayılım alanlarının belirlenmesi amacıyla 2014-2018 yılları arasında yürütülen bu araştırmada 

ovadaki madencilik faaliyetleri ve ortaya çıkan çevresel zararlar dikkat çekici bulunmuştur [1]. 

Kumçay’ın kuzeyinde yarı nemli karasal ekosistemde arazi bozulumuna odaklanarak arazi 

kullanımındaki değişimin arazi verimliliği dinamikleri üzerine etkisine dair bir araştırmada 

havza alanının yaklaşık %23'ünden fazlasında 3896 ha’lık kısmında arazi verimliliğinin 

azaldığı ve yaklaşık %24'ünde düşüş seviyenin erken belirtileri tespit edilmiştir. Tarımsal 

üretim, aşırı otlatma alanları ve yapay alan olarak kullanılan arazilerin bazıları toprak erozyonu 

sorununun varlığını göstermiştir. Havzanın yalnızca çok küçük bir alanı, 14 yıllık dönemde 

istikrarlı ve artan arazi verimliliği dinamiği eğilimi göstermiştir [2] 

 

mailto:kezban.sahintaysun@tarimorman.gov.tr
mailto:ataysun@yahoo.com


 

275 

 

 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma Alanı Hakkında Genel Bilgiler  

Gediz Havzasında yer alan Akselendi Ovası, Manisa ilinin Akhisar, Gölmarmara ve Saruhanlı 

ilçeleri sınırlarının birleştiği kısımda yer alır. Araştırma alanında yürütülen bir araştırmada 

01.12.2008-30.11.2009 tarihleri arasında Kumçay’ın kuzeyine yerleştiren istasyon verileri bu 

alanda N ve NNW yönlü rüzgârlar fazla iken, Kumçay’ın güneyine kurulan istasyonda NNW 

yönlü esmenin en fazla olduğu belirlenmiştir. Aynı araştırmada 4 istasyona ait veriler 

değerlendirildiğinde en düşük yıllık yağış 533,6 mm iken, en yüksek değer 663,8 mm olarak 

tespit edilmiştir [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metot  

Kumul hareketleri ve madencilik faaliyet alanlarını belirlemek için 1/25000 ölçekli topoğrafik 

haritalar (1956, 1976 ve 2000), hava fotoğrafları (1948, 1971 ve 1995) kullanılmıştır. Bunun 

yanı sıra Landsat uydu görüntüleri (1975, 1985 ve 2015), Aster (2000) ve Göktürk-2 (2016) 

uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Bu materyaller uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi 

teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Hava fotoğraflarının detaylı incelenmesinde 3D Viewer 

yazılımı kullanılmıştır. Görsel yorumlama tekniği ve arazi etütleri sonucunda elde edilen tüm 

bulgular çevresel etki açısından irdelenmiştir.  

Bulgular 

Araştırma Alanındaki Rüzgâr Erozyonu Etkisindeki Alanların Belirlenmesi 

Toplam araştırma alanı 225310 dekardır. Kumullar, araştırma alanının %8.67’ini (19550 da) 

kaplamıştır. Rüzgârla taşınan sedimentlerin örttüğü alanlar ise %11.74’lik (26470 da) paya 

sahiptir. Kumçay nehir yatağındaki kumluk alanlar alanın %4,90’unu (11040 da) 

oluşturmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ağaçlandırılan kamuya ait kumul 

alanları 7360 da olarak belirlenmiştir [4]. 

Kum ve Diğer Malzeme Alımı ile Zarar Gören Arazilerin Belirlenmesi 

Kum alım ve toprak kazıması ile zarar gören arazilerin toplamı 1020 da olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma alanının toprak kazılması ve kum madenciliği bilgilerini içeren bir harita 

oluşturulmuştur (Şekil 2). Kumçay yatağında malzeme alımı nedeniyle doğal yapı bozulmuştur. 

Kumtepe’de aktif kumul yüzeyinin görüntüsü, Kumçay yatağındaki kum alımı yapılan bazı 

arazilerin 07.04.2018 tarihli Google Earth görüntüsü, Rahmiye mevkiinde maden faaliyetleri 

sırasında bir kazı alanında ortaya çıkmış fay aynası ve alanda kumullarla örtülen tarım alanları 

ile kumul üzerinde damla sulamalı bağ görüntüsü Şekil 3’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 19. Araştırma alanının Manisa ili haritasındaki konumu 
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SONUÇ 

Araştırma bulguları göstermiştir ki kumullar, rüzgâr sedimentlerinin biriktiği alanlar ve 

Kumçay yatağı civarındaki sedimentlerin kapladığı alan araştırma alanının % 25,31’sini (57026 

da) oluşturmaktadır. Kum alımı ve diğer malzeme alımı ile zarar gören araziler 1020 da olarak 

tespit edilmiştir. Kumçay yatağında derin kum alımı yapılan bazı kazı alanlarının tabanına 

iyileştirme amaçlı bağ tesisi yapılmıştır. Ancak bu uygulamalar genellikle bu çukur alanların 

sel sularına maruz kalmasını önleyememektedir. 

Ovada ağaçlandırılan alanların dışındaki kumullar ve kumluk arazilerde geniş ölçüde entansif 

tarım yapılmaktadır. Bu arazilerde toprak koruma önlemleri alınmaksızın tarımsal faaliyetlerin 

sürmesi, rüzgârla hareket eden sedimentlerin arazi üstüne yayılması, kumul hareketleri ve 

çiftçilerin topraklarının tekstürünü iyileştirmek için kumullardan kum alması ve Kumçay 

yatağındaki kum ocağı faaliyetleri ovada arazilerin rüzgâr aşınımına hassasiyetini 

artırmaktadır. Kum alınan alanlarda genel olarak 10 m civarında kazı yapılmaktadır. Bu 

alanların bazı kısımlarda kazı tabanı açık kalırken bazı kısımlarında kazı tabanına bağ tesis 

edildiği görülmektedir. Bunlar meydana gelecek şiddetli sellere karşı dolma tehlikesi nedeniyle 

tehlikeye açık durumdadırlar. Rahmiye göl tabanından alınan malzemeler 10-12 m civarında 

Şekil 10. a) Kumtepe’de aktif kumul yüzeyi görüntüsü b) Kumçay yatağındaki kum alımı yapılan bazı arazilerin Google Earth 

görüntüsü c) Rahmiye mevkiinde bir kazı alanında ortaya çıkmış fay aynası d) Alanda kumullarla örtülen tarım alanları ile 

kumul üzerinde damla sulamalı bağ 

Şekil2. Araştırma alanındaki maden faaliyetleri ve kazı alanlarının haritası  
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derinliğe sahipken Rahmiye fay hattı üzerinde açılan yol yapımı için malzeme alan ocaklarda 

30-40 m. derinliğe ulaşılmış ve fay aynası ortaya çıkmıştır. Bir sınırı asfalt yol olan bu ocaklar 

bu şekliyle yolun güvenliğini de tehdit etmektedir.  

Kumçay yatağında kumlu yüzeyin açık bırakılmaması ve yüzeyde çok ince bir katman 

oluşturan doğal bitki örtüsünün mutlaka tam korumaya alınması gerekmektedir. Kumçay 

yatağını otlatma, kum alımı, tarıma açma vb nedenlerle, yüzeydeki koruyucu katmanı tahrip 

ederek rüzgâr erozyonuna karşı korumasız hale getiren uygulamalara izin verilmemelidir. 

Kumçay’ın bazı kısımlarda 2 km’yi geçen geniş yatak yüzeyi boyunca, ovaya giriş yerinden 

çıkışına kadar, kuzey rüzgârlarına karşı rüzgâr şeritlerinin tesis edilmesi önerilir. Araştırma 

alanında kum ve diğer malzeme alınan alanlarda çevre zararlarına sebep olacak uygulamaların 

önüne acilen geçilmesi ve yasal önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir.  
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Leachate of metals from the mine to neighbor area can occur due to the mining processes. 

Therefore, proper management strategies might be required to reduce the potential of metal 

exposure to the soil organisms and to prevent the contamination of close water resources. In 

order to understand the need for the management, toxicity assessment in the neighbor region of 

the mine could be useful. The aim of this study is to determine the soil quality of the neighbor 

region of a mining area in terms of soil toxicity. A small mining city in Turkey was selected for 

soil toxicity assessment. There were 7 sampling points at different distances ranging from 2 km 

to 44 km. The soil samples were analyzed for pH, Conductivity, Salinity and Total Dissolved 

Solids and the metal and organic matter content are being characterized. Standard Methods 

were applied for soil characterization. Toxicity assessment was conducted by using 

Enchytreaus Crypticus. E. crypticus is one of the most frequently used organisms for soil 

toxicity studies since they have critical role for decomposing of organic matter in the soil, they 

are more sensitive than other soil animals and they have high potential to bioaccumulate metals 

in their body. E. crypticus was used to determine the lethality and reproduction effect. 

According to the results, lethality is slightly observed in the sampling points compared to the 

control samples. However, the number of juveniles were dramatically lower than the control 

samples. Mining area could be impacting the reproduction capability of E. crypticus. pH of the 

soils was around 7-7.5 which are in the range of optimum pH value required for E. crytpticus. 

The mining area should be further monitored for the toxicity for other types of soil organism 

and the leachate potential of mining process can be considered for the proper management of 

mining area.  

 
(a)                                                                                     (b) 

Figure 1. (a) Number of juveniles for E. Crypticus after 3 weeks of exposure to sampling points around 

mining area and (b) the map of sampling points  
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ABSTRACT 

The Ergene River is the most polluted surface water in Turkey. A great number of 

micropollutants were found at alarming concentrations in the Ergene River. Once discharged 

into the environment, micropollutants are exposed to various natural attenuation processes such 

as dilution, sorption onto solids and sediments, photolysis, hydrolysis, and biodegradation. 

However, biodegradation is considered the most important process for the removal of most 

micropollutants. In this study, aerobic biodegradation of forty-three micropollutants belonging 

to different chemical groups such as industrial chemicals i.e. plasticizers, UV blockers, 

surfactants etc., antibiotics, pesticides and personal care products i.e. fragrances, 

pharmaceuticals etc. were investigated in river water samples taken in August, November, 

February and May. Analysis of the micropollutants was performed with ultra-high-performance 

liquid chromatography and tandem mass spectrometry (UHPLC-MSn).  At the end of the study,  

most compounds such as acetaminophen, celestolide, piperonyl butoxide, oxybenzone, and 3-

chloraniline were found to be degraded via river microcosms at different rates whereas diuron, 

N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, benzo[a]pyrene, benzanthrone, terbutryn, and omethoate have 

not shown any removal. Aerobic biodegradability of hexa(methoxymethyl)melamine, the most 

abundant target micropollutant in the river, was also investigated using a strain named 

Pseudomonas sp. BIOMIG1 previously isolated in BIOMIG Lab. This strain was found to 

transform all hexa(methoxymethyl)melamine into melamine in 45 days. With this study, 

aerobic biodegradability of various micropollutants in the Ergene River and the 

biotransformation of hexa(methoxymethyl)melamine have been first revealed. 

INTRODUCTION 

Inorganic and organic chemical substances are used in energy production, boosting agricultural 

yield, fighting against pathogens, personal care, cleaning, and other activities. Currently, nearly 

300 million tonnes of chemicals are produced and consumed in European countries, many of 

which are known to be toxic and persistent in the environment [1]. Over the last few decades, 

the occurrence of those chemical substances in aquatic environments has been drawing great 

attention due to their potential adverse effects on the environment and human health [2, 3].  

Those chemicals generally occur at ng/L and µg/L in water therefore they are generally referred 

as “micropollutants”. Micropollutants include both natural and anthropogenic substances such 

as pharmaceuticals, fragrances, pesticides, steroid hormones, surfactants, and UV blockers. 

Since conventional wastewater treatment plants are not designed to target micropollutants and 

thus generally ineffective on them, many of these compounds end up in surface waters and 

become a threat to aquatic life [4-8]. Even at trace concentrations, micropollutants and/or their 

metabolites and transformation products have been thought to have toxic [9, 10] and endocrine-

disruptive effects [11-13] and play a significant role in the antibiotic resistance [14-17]. 

Micropollutants undergo various processes such as, sorption onto solids and sediments, 

photolysis, hydrolysis, and microbial transformation which affect their fate in the environment 

[6, 18, 19]. On the other hand, biodegradation is generally considered as the major mechanism 
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that alleviate the adverse effects of micropollutants in the environment  [20]. However, 

biodegradation potential of many micropollutants in surface water is not known. Therefore, the 

risk associated with the micropollutants as well as the mitigation strategies to reduce the risk 

associated with the chemical pollution are not obscure. 

Ergene River which is located in the north-western part of Turkey and used for irrigation of the 

most fertile agricultural land, has been suffering from severe organic and metal pollution for a 

long time. A great number of micropollutants were found at alarming concentrations in the 

river.  In this study, aerobic biodegradation potential and kinetics of forty-three major toxic 

micropollutants in the river by the native river microbial community was evaluated. In addition, 

biodegradation of hexa(methoxymethyl)melamine which is a recalcitrant pollutant in the river, 

was tested using a novel bacterium, Pseudomonas sp. BIOMIG1. 

MATERIAL AND METHOD 

River Water Samples  

River water samples were taken from 29 different points on Ergene River in November 2017 

(N), August 2017 (A), February 2018 (F), and May 2018 (M). The samples were collected in 

1L glass bottles with Teflon cap and preserved at 40C in dark through the transportation to the 

lab. In the lab, all the sample bottles were stored at 40C in dark until the characterization of the 

samples and biodegradability experiments for 3 days at most.  

 
Figure 1: A map showing the sample points on the Ergene River 

Biodegradability Experiments with River Microcosms 

Biodegradability experiments with river microcosms were performed in 500-mL Erlenmeyer 

flasks with screw caps. About 100 mL of samples from each point were transferred into the 

flasks, aseptically. The caps were left loose to allow oxygen entrance into the bottles. A flask 

containing sterile 100 mL DI water served as a control. In order to ensure that the samples 

contain an active microbial population, acetaminophen (paracetamol) was added into the flasks 

at 10 μg/L concentration as reference chemical. All flasks were agitated at 100 rpm on Stuart 

orbital at room temperature. In every other day, 1 mL samples from the flasks were mixed with 

MS grade methanol in 1:1 ratio in 2-mL microcentrifuge tubes. The tubes were centrifuged at 

10000 rpm in 40C for 10 minutes. Then, the supernatants were filtered through UNIFLO 13/0.2 

RC filters. Filtrated samples were stored in 2 ml amber glass vials at -200C for analysis. 

Triphenyl phosphate was used as internal standard in all LC-MS/MS analysis. 



 

281 

 

Biodegradation of Hexa(methoxymethyl)melamine (HMMM) by Pseudomonas sp. 

BIOMIG1 

Overnight grown bacterial cells were washed, centrifuged, and resuspended in 1 mL saline 

solution before transferred into a flask containing nitrogen free salt medium. The salt medium 

was prepared by removing nitrogen from the medium ingredients described before [21].  A 

flask containing sterile DI water was used as a control. Sterile glucose, sodium acetate, and 

sodium succinate were added into the flasks as final concentration of each was 2 g/L. Initial 

HMMM concentration in sample and control flask was 10 mg/L. The flasks were agitated at 

100 rpm on Stuart orbital at room temperature. Experiments were done in triplicate. Sampling 

and measurement of HMMM concentration in the flasks were performed as same as in the river 

microcosms experiments. 

Analysis of the Chemical Substances 

The analysis of the target micropollutants was performed by using liquid chromatography with 

electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS). An AB SCIEX QTrap 

4500 linear ion trap tandem mass analyzer system coupled with Eksigent Ekspert UltraLC 110 

ultra-high-performance liquid chromatography (UHPLC) unit was used in quantification of the 

target chemicals. UHPLC is equipped with Phenomenex Kinetex C18 2.6 μ column (50 x 3 

mm). Mobile phases include water (A) and methanol (B) buffered with 0.1% formic acid. A 

gradient elution was performed for separation of the analytes. The flow rate was constant at 0.5 

mL/min and the column was kept at 40oC. Overall run time was 14 minutes. Scheduled multiple 

reaction monitoring (MRM) was performed for detection and quantification of the chemicals. 

LOD of the method for the target chemicals ranged between 0.0032 and 2.6823 µg/L. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Biodegradation of micropollutants by the native microbial community of the Ergene 

River 

Biodegradability experiment lasted 30 days. At the end of the incubation, only 7 of 43 

chemicals, which were diuron, N-Ethyl-p-toluenesulfonomide, benzo[a]pyrene, benzanthrone, 

terbutryn, omethoate, and prochloraz showed no removal in any samples. Benzo[a]pyrene is a 

polyaromatic hydrocarbon (PAH) and benzanthrone is a PAH derivative. PAHs containing 

more than three fused rings such as benzo[a]pyrene and benz[a]nthracene, which are also in the 

list of “Priority Substances”, generally persist in the environment because of their low aqueous 

solubility and high sorption potential onto the particles [22-24]. Other chemicals that could not 

get degraded are biocides which are synthesized as biodegradation resistant. 

We constructed two heatmaps for the target compounds detected at twenty-nine sampling points 

in November (Figure 1) and for common compounds at selected five points at four months 

(Figure 2) based on their occurrence and biodegradation rate constants. The scale bar in the 

graphics represent biodegradation rate constants. A compound that was not detected in a sample 

was in dark blue color having a degradation rate equal to -1. 
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Figure 2. Clustering of sampling points and chemicals substance based on occurrence and 

biodegradation rate constants in November 

 

As seen in Figure 2, there are two main clusters (Cluster A and Cluster B) of the sample points. 

Cluster A is made up of most contaminated sample points with the target micropollutants. 

Cluster B is composed of less contaminated sample points and is divided into two sub-clusters 

(Cluster B1 and Cluster B2). Sample points in Cluster B1 were more contaminated and had 

generally greater biodegradation rate constants of the compounds compared Cluster B2. For 

example, benzyldimethyldodecylammonium (C12BDMA) mostly showed faster biodegradation 

at the points in Cluster B1. Similarly, reference chemical acetaminophen (APAP) showed a 

greater biodegradation rate constant at the points in Cluster A such as Sample Point 55, Sample 

Point 6, Sample Point 48, and Sample Point 24. On the other hand, this compound showed the 

slowest biodegradation at the points in Cluster B2 such as Sample Point 26, Sample Point 13, 

and Sample Point 65. 

Targets compounds are grouped in two main clusters based on their occurrence and 

biodegradation rate constants. The first main cluster contains solely reference chemical APAP 

which is the only compound present in every sample. The second main cluster is made up of 

eight sub-clusters (SC1-SC8). SC1 is composed of 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole (5,6-

DMBTA) and quinalphos (QNP), which were identified at nine and four points in Cluster A, 

respectively. These two compounds generally had the highest biodegradation rates among the 

compounds in all the sub-clusters. SC2 contains compounds with a broader occurrence in the 

river such as ciprofloxacin (CF), N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET), C12BDMA, 

hexa(methoxymethyl)melamine (HMMM), tris(2-butoxyethyl) phosphate (TBEP), 

benzyldimethyltetradecylammonium (C14BDMA), 4-Methylbenzotriazole (4-MBTA) and 5-

Methylbenzotriazole (5-MBTA), which the last two are grouped further into another cluster due 

to their higher biodegradation rate constants compared to the others in the same sub-clusters. 

On the other hands, those compounds generally showed slower biodegradation than APAP, 5,6-

DMBTA, QNP.   

Atrazine-desethyl (DEA), celestolide (ADBI), 3-Chloroaniline (3-CA), 4-Chloroaniline (4-

CA), mepiquat (MQ), sulfamethoxazole (SMX), dicyclohexylamine (DCH), galaxolide 

(HHCB), and N-Benzylmethylamine (BMA) showed a rare occurrence in the river and were 
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concentrated at the points in Cluster A.  Biodegradation rate constants of these compounds 

range between 0 and 3.565 d-1. Chemicals showed the fastest degradation at the same point 

were clustered together. For example, DEA, ADBI, 3-CA, and 4-CA were degraded fastest at 

Sample Point 55 and are clustered in SC3. MQ, SMX, and DCH were degraded fastest at Sample 

Point 6 and are clustered in SC4 whereas HHCB and BMA showed the highest biodegradation 

rate at Sample Point 4 and are clustered in SC5. Those points may host the appropriate degraders 

and/or have favorable physicochemical conditions that support microbial growth and 

biodegradation. 

SC6 is composed of phantolide (AHDI), oxybenzone (BP-3), norfloxacin (NF), 1,2,3-

Benzotriazole (BTA), ofloxacin (OF), N-Ethyl-p-toluenesulfonamide (NETSA), diuron 

(DCMU), and carbendazim (MBC). These compounds generally showed a broader occurrence 

in the river than the compounds in SC5. Biodegradation rate constants of the compounds in this 

sub-cluster range between 0 and 3.565 d-1. Biodegradation rate constant of AHDI and BP-3 was 

found 3.565 d-1 at Sample Point 28 and Sample Point 5, respectively. On the other hands, most 

compounds of this cluster either showed slow biodegradation or did not get degraded at all.  For 

example, NETSA and DCMU were identified at thirteen and ten points respectively and stayed 

unchanged in all of them. 

Acetamiprid (ACMP), benzyltrimethylammonium (BTMA), 2,4-Dihydroxybenzophenone 

(BP-1), benzo[a]pyrene (BaP), and benzanthrone (BZA), which are clustered in SC7, showed a 

rare occurrence in the river, mostly identified at the points in Cluster A, and resisted to 

biodegradation. While ACMP, BaP, and BZA showed no removal at any points, BP-1 and 

BTMA were degraded at one point with a biodegradation rate constant of 0.205 d-1 and at four 

points with biodegradation rate constant that ranges between 0.025 and 0.154 d-1, respectively.  

The cluster SC8 is composed of N-Benzyldimethylamine (BDMA), piperonyl butoxide (PBO), 

and di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which were identified together in Sample Point 4, 54, 

28, and 23. BDMA was identified at twelve points and its biodegradation rate constant was 

found between 0 and 0.511 d-1. PBO was identified in six samples and degraded in all of them 

with a biodegradation rate constant that ranges between 0.062 and 0.557 d-1. Similarly, DEHP 

was identified at five points and its biodegradation rate constant was found between 0 and 0.397 

d-1. 

Compounds with high water solubility usually show faster biodegradation than water-insoluble 

compounds. Chemical groups that are susceptible to enzymatic hydrolysis such as esters, 

amides, hydroxyls, aldehydes, carboxylic acids, and ketones are also considered to increase 

aerobic biodegradability [24]. Acetaminophen (APAP), the reference chemical of this study, 

was completely removed in all river water samples in 4 days. APAP has both amide and 

hydroxyl groups that increase biodegradability and considered as moderately soluble in water. 

Several microorganisms were reported as acetaminophen degraders [25, 26]. Hydrolysis of 

acetaminophen yields 4-aminophenol which is known as a toxic and teratogenic chemical.[27] 

2,4-Dihydroxybenzophenone (BP-1) and oxybenzone (BP-3), which are benzophenones that 

have ketone and hydroxyl groups that are known to increase biodegradability and used as UV 

filters, were found highly susceptible to biodegradation. Half-life of BP-1 ranged between 1.9 

and 3.7 days while half-life of BP-3 was between 0.2 and 40.3 days. Median half-lives of the 

both compounds were found 3.3 days in the river. A previous study reported transformation of 

BP-3 to BP-1 via activated sludge under aerobic conditions with a half-life of 10.7 (0.54) days 

[28]. 

Celestolide (ADBI), galaxolide (HHCB), and phantolide (AHDI), which are polycyclic musk 

compounds used in personal care and cosmetic products [29], were susceptible to 

biodegradation in the river. ADBI and AHDI have a ketone group that increases 

biodegradability. ADBI was degraded in six of seven samples and its half-life was found 
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between 0.2 and 6.3 days whereas AHDI was degraded in ten of eleven samples and its half-

life was found between 0.2 and 5.1 days. HHCB has an ether group which generally considered 

as stable. A previous study reported transformation of HHCB to HHCB-lactone by a few fungi 

strains [30]. 

Benzyldimethyldodecylammonium (C12BDMA) and benzyldimethyltetradecylammonium 

(C14BDMA) were mostly degraded in the river. Benzalkonium chlorides (BACs) are an 

important class of cationic biocides and are classified as emerging contaminants because of 

their continuous release into the environment [31, 32]. BACs have been known to susceptible 

to biodegradation. Pseudomonas genus has been especially related to BACs degradation in the 

environment [21, 33, 34]. Oxygenases are known responsible to initiate the biodegradation of 

BACs. Initial reaction can occur as ω-hydroxylation or α-hydroxylation of the carbon atom 

adjacent to the central nitrogen, or hydroxylation of the methyl carbon attached to central 

nitrogen [35].  

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) was one of the most frequently detected micropollutants in 

the Ergene River. Half-life of DEET was between 2.2 and 34.1 days. DEET is used as an active 

ingredient in insect repellents and known to be highly susceptible to biodegradation with a half-

life of several days up to a few weeks [36]. A study showed that Pseudomonas putida DTB can 

use DEET as a sole source of carbon and energy. This bacterium can metabolize DEET by 

hydrolyzing the amide bond to yield diethylamine and 3-methylbenzoate which was further 

metabolized to 3-methylcatechol via meta ring cleavage [37].  In a previous study, DEET was 

also shown to be affected by both biotic and abiotic processes and several transformation by-

products were identified in river water  [38]. However, we found that DEET was not degraded 

in twenty-four of thirty-six river water samples and therefore could show persistence in water 

suggesting that. 

Norfloxacin (NF), ciprofloxacin (CF), and ofloxacin (OF) stay unchanged in most samples. 

Half-lives of NF and OF were found between 28.1 and 52.5 days and 9.7 and 35.4 days, 

respectively. OF was removed only in one sample with a half-life of 19.7 days. NF, CF, and 

OF contain a fluorine-substituted central ring and are among the most widely prescribed 

fluoroquinolones, which is a subgroup of quinolones. [39]. These compounds have a carboxylic 

acid group that increases biodegradability. On the other hand, antibiotics in aquatic 

environments can shift microbial diversity and affect biodegradation of compounds due to their 

toxic effects [40, 41]. 

Sulfamethoxazole (SMX), carbendazim (MBC), and hexa(methoxymethyl)melamine 

(HMMM), which are used as an antibiotic, a fungicide, and a coating agent respectively, were 

degraded in the river but in few samples. SMX was degraded only in Sample Point 6 in 

November with a biodegradation rate constant of 3.565 d-1. HMMM was degraded in Sample 

Point 13, 23, 26, and 65 in November and Sample Point 4 in February. Biodegradation rate 

constant of HMMM was found between 0.017 and 3.565 d-1. MBC was degraded in Sample 

Point 4 and Sample Point 28 in February with biodegradation rate constants of 0.127 and 0.121 

d-1. Several bacterial isolates were reported to degrade SMX [42, 43] and MBC [44-46]. The 

reported degraders may be present at those points but missing at others. 
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Figure 3: Clustering of five sampling points and common chemical substances detected 

at those points based on occurrence and biodegradation rate constants in four seasons 

 

Biodegradation rate constants of some compounds such as TBEP, PBO, and AHDI varied 

among seasons while some compounds including DEET, BTA, MBC, HMMM, DCH, BP-1 

and BP-3 did not show any differences. The fastest biodegradation of target micropollutants 

generally occurred in May samples (Figure 3), which may be a result of favorable 

environmental conditions in this season. On the other hands, acetaminophen biodegradation 

was slower in this season compared to the other months. The amount and content of organic 

matter, temperature, oxygen and nutrient availability, temperature, pH, and salinity are known 

to affect biodegradability [47].  

Tris(2-butoxyethyl) phosphate was the only chemical identified at each point and season. The 

fastest biodegradation of the compound was observed at Sample Point 8 in November and 

Sample Point 4 in May (Figure 3). Quinalphos was also identified at sample Point 8 at each 

season and showed the fastest biodegradation in May. At other points and seasons, on the other 

hands, TBEP showed a similar biodegradability while quinalphos was not identified. 

PBO was identified at Sample Point 8 at each season and showed the fastest biodegradation in 

May. Similarly, it showed faster biodegradation at Sample Point 48 in May than other three 

seasons. On the other hand, PBO showed faster biodegradation in February than in August at 

Sample Point 50. 

MQ was identified at Sample Point 8 in May, November, and August and the compound was 

degraded fastest in August at this point. Similarly, 4-MBTA and 5-MBTA was identified at 

Sample Point 8 at those three months and showed fastest biodegradation in August. However, 

MQ showed similar biodegradability at Sample Point 28 at those three months.  

AHDI was identified at Sample Point 50 at each season and showed the fastest biodegradation 

in May. Similarly, it was also identified at Sample Point 48 in May, August, and November and 

had the highest biodegradation rate constant in May at this point. On the other hand, it was only 

identified in November at Sample Point 28 and showed similar biodegradability to Sample 

Point 50 and Sample Point 48 in May. 

C12BDMA was identified at Sample Point 28 in August, November, and May and showed 

fastest biodegradation in August. On the other hand, the compound showed faster 

biodegradation at Sample Point 50 in May among those three months. 
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3-CA was identified at Sample Point 28 in May and November and showed its fastest 

biodegradation at this point in May. On the other hand, the compound was detected at Sample 

Point 50 in May and August and Sample point 48 in May and November with no significant 

differences with respect to biodegradation rate constants. 

Biodegradation of Hexa(methoxymethyl)melamine (HMMM) by Pseudomonas sp. 

BIOMIG1 

Hexa(methoxymethyl)melamine (HMMM)-containing resins are used as a cross-linking agent 

in the production of coatings and plastics for cans, coils, and automobiles. There are 

publications reporting the occurrence of HMMM in surface waters in Europe [48-50]. 

To our knowledge, however, no previous studies have examined the biodegradation of 

HMMM. 

We found that HMMM was mostly resistant to biodegradation in water.  On the other hand, 

Pseudomonas sp. BIOMIG1 was found to transform more than %99 of HMMM into melamine 

(M) within 45 days. The biodegradation rate constant and corresponding half-life of HMMM 

was calculated 0.089 d-1 and 7.79 days respectively (r2 = 0.9472).  While a 27% reduction in 

HMMM concentration occurred in the control flask, which may be due to abiotic hydrolysis, 

M formation was not observed through 45 days (Figure 4).  

 

 
Figure 4. Profile of HMMM utilization and M formation through a sequential de-

methoxymethylation by Pseudomonas sp. BIOMIG1 

 

In order to unravel HMMM biotransformation pathway, HMMM and M concentrations within 

45 days were calculated in molarity (Figure 4). As of 19th day of the experiment, melamine 

formation was observed while most HMMM was removed in the samples. After 45 days, more 

than 99% of HMMM was degraded by Pseudomonas sp. BIOMIG1.  It was figured out that M 

was the main product of HMMM biotransformation. On the other hand, the mass balanced was 

not maintained at the end of the transformation of HMMM into M, which may be due to 

undetected by-products formed throughout the experiment. Considering the undetected by-

products, a pathway was proposed for the biotransformation of HMMM into M by 

Pseudomonas sp. BIOMIG1 via a sequential de-methoxymethylation (Figure 4). 

CONCLUSION 

We tested biodegradation of forty-three micropollutants in forty-four river water samples under 

aerobic conditions. Most of the compounds were found to be degraded at least in one sample 

while seven compounds, which were diuron, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, benzo[a]pyrene, 

benzanthrone, terbutryn, omethoate, and prochloraz showed no removal in any samples. Half-
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lives of degraded micropollutants were found between 0.017 and 3.565 d-1 and 0.2 and 41.0 

days respectively. Pesticides, antibiotics, and polyaromatic hydrocarbons were generally found 

recalcitrant whereas fragrances, surfactants, and UV filters were susceptible to biodegradation. 

For the first time, biodegradability of hexa(methoxymethyl)melamine, the most abundant target 

micropollutant in the river, was investigated. Hexa(methoxymethyl)melamine was mostly 

found resistant to biodegradation in the river. Aerobic biodegradation of this chemical was also 

investigated using a bacterial strain previously isolated at BIOMIG Lab. The strain 

Pseudomonas sp. BIOMIG1 was found to transform more than %99 of 10 mg/L 

hexa(methoxymethyl)melamine into melamine in 45 days. Further studies are needed for a 

better understanding the fate and biodegradation of hexa(methoxymethyl)melamine and 

micropollutants in the environment. 
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Kuruyemiş satışı sonrası çok büyük miktarlarda kabuk, bitkisel kökenli katı atık olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, fındık ve antepfıstığı atık kabuklarından doğal boyar madde 

üretilmesi ve bu boyaların işlenmemiş ham deriye uygulanmasıdır. Çalışmada bu kuruyemişlerin sert 

kabukları -öğütücü değirmenden geçirilerek- parçalanmış, nem giderimi için etüvde kurutulmuş ve 

etanol çözeltisi ile Soxhlet cihazı kullanılarak ekstraksiyon yapılmıştır. Etanol çözeltisi kontrollü 

olarak buharlaştırılmış ve üretilen boyalar Potasyum Alüminyum Sülfat (PAS) ile mordanlanmıştır. 

Boyar madde testleri ince tabaka kromatografisi (TLC), ultraviyole-görünür ışık (UV-Vis) ve Fourier 

Transform Infrared (FT-IR) Spektroskopisi ile yapılmıştır; analiz sonuçları benzerlik göstermiştir. 

Boyalar işlenmemiş ham deriye uygulanarak ISO 105-B02 ışık haslığı, ISO 11642 su haslığı, ISO 

15702 yıkama (makine) haslığı, ISO11641 ter haslığı ve ISO 11640 sürtme haslığı testleri yapılmıştır. 

Antep fıstığı ve fındıktan üretilen boyalarla boyanan bu deriler -kalite, verim, boya tutunması ve 

haslık testleri bakımından- kontrol derisine göre daha iyi sonuç vermişlerdir. Üretilen atık temelli bu 

boyaların deri üzerine uygulandığında -hayvanın ölmesi ile kaybettiği- parlaklık/cila etkisini doğal 

yollarla tekrar kazandırdığı belirlenmiştir. Bu -dericilikte ihtiyaç duyulan fakat daha önceki 

çalışmalarda elde edilemeyen- dikkat çekici, ekonomik ve satış değeri anlamında tercih edilebilir bir 

özelliktir. Atık fındık ve antepfıstığı sert kabuğundan boyar madde üretimi, bu kuruyemiş atıklarını 

piyasa değeri olan bir ürüne dönüştürmeyi planlayan firmalar için, bir endüstriyel simbiyoz ve sıfır 

atık çözümüdür. 

 

Teşekkür: Bu çalışma, FEB2016/04 proje numarası ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projenin laboratuvar imkanları ile 

gerçekleştirilmiştir.  
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ELEKTRONİK ATIKLAR ve GERİ DÖNÜŞÜM 

Murat Ilgar 
Çepni mah. Suadiye Bağdat cad. No:40 Kartepe/KOCAELİ 

 

 Hızlı endüstrileşme ve teknolojilerdeki hızlı gelişme nedeni ile çevreye atılan atık tipleri de zamanla 

değişmektedir. Son yıllarda özellikle bilgisayar, cep telefonu televizyon, beyaz eşya gibi birçok 

teknolojinin hızlı değişimi, bu tür araç ve gereçlerin kullanım sürelerinin oldukça kısalmasına neden 

olmuş ve karşımıza yeni tür bir atık olan elektronik atıkları çıkarmıştır. Elektronik atıklar içerdikleri 

bir çok değerli malzemenin atık olarak değerlendirilmesi durumunda hem ekonomik bir kayba hem 

de çevre kirliliğine neden olmaktadır. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 

(Tarih: 22.05.2012, R.G. Sayı:28300) (AEEEKY, 2012), büyük ev eşyalarını, küçük ev aletlerini, 

bilişim ve telekomünikasyon ekipmanlarını, tüketici ekipmanlarını, aydınlatma ekipmanlarını, 

elektrikli ve elektronik aletleri (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, eğlence 

ve spor ekipmanlarını, tıbbi cihazları, izleme ve kontrol aletlerini ve otomatları elektrikli ve elektronik 

atık olarak değerlendirmektedir. EXITCOM’da Elektronik Atıklar %98, Tehlikesiz Elektronik 

Atıklar %100, LCD, Plazmalar %78, CRT’ler %96, Floresan ve Lambalar %97, Sogutucu ve 

iklimlendirme cihazları %97 ve kablolar ise %95 verimle geri dönüşüm faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir. Yapılan geri dönüşüm faaliyetleri sonucunda sıfır atık politikasıyla döngüsel 

ekonomiye katlı sağlamak amaçlı ikincil endüstrilere hammadde kazandırılmaktadır. Doğada bulunan 

hammadde kaynakları gün geçtikçe azalmakta ve geri dönüşüme ihtiyaç daha da artmaktadır. Yurt 

dışında üretimi sağlanan elektronik cihazların Türkiye’de geri dönüştürülerek hammaddelerinin 

Türkiye ekonomisine kazandırılması ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. 
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ALKALİ AKTİVATÖR OLARAK NaOH KULLANIMI İLE ATIK DÖKÜM KUMUNDAN 

GEOPOLİMER YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİ 

Funda Yolcu1, Neslihan Doğan-Sağlamtimur1, Ahmet Bilgil2, Erdem Bilginol1,  

Şeyma Acar1 

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 51240, Niğde  
2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 51240, Niğde 

 

ÖZET 

Çalışmada atık döküm kumu (ADK) için kimyasal kompozisyon ve elek analizi, sıkışık birim hacim 

ağırlığı (BHA) ölçümü ve yanabilir madde verim hesabı gerçekleştirilmiştir. ADK ve alkali aktivatör 

olarak sodyum hidroksit (NaOH) kullanılarak geopolimer yapı malzemeleri üretilmiştir. Çalışmada 

farklı kürleme sıcaklıkları (50, 75, 100, 150 ve 200 °C) ve NaOH karışım oranları (%10, 20 ve 30) 

kullanılmıştır. Bu malzemelerde temel fiziksel testlerden olan i) BHA, ii) su emme (SE), iii) porozite 

ve mekanik test olarak iv) basınç dayanımı (BD) ilgili TSE-EN standartları kullanılarak yapılmıştır. 

Bu geopolimer malzemelerin BHA’sı 1,6 g/cm3’den daha düşük olup hafif yapı malzemesidir. SE 

belirleme deneyi sırasında malzeme 50 ve 75 °C sıcaklıklarda deforme olmuş, 100-200 °C 

aralığındaki sıcaklıklarda %24-29 değerleri bulunmuştur. Porozite 50 ve 75 °C sıcaklıklarda 

ölçülememiş, 100-200 °C aralığındaki sıcaklıklarda ise %31-35 seviyelerinde bulunmuştur. En 

yüksek (2,5 MPa) BD değeri, 100 °C sıcaklık ve %10 NaOH karışım oranında 28 günde 

belirlenmiştir.  

GİRİŞ

Ergimiş metalin içerisinde boşluk bulunan bir kalıba dökülüp katılaştırılmasıyla istenilen şeklin elde 

edilmesi yöntemine döküm denir (Sylvia, 1972, Başar ve Aksoy, 2012) Bu işlem, metal veya 

alaşımların ergitilerek önceden hazırlanmış bir kalıp boşluğuna doldurulması ile parça imalatını 

kapsamaktadır. Bir adımda basit veya karmaşık şekilli parçalar ergitilebilen herhangi bir malzemeden 

üretilebilir. Nihai ürün Dizayn Mühendisinin istediği şekillerin tamamına sahiptir. Döküm sanayi 

çeşitli pik demir, çelik hurda ve ferro alaşımların endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında ergitilerek 

kum, seramik ya da metal kalıplarda şekillendirilmesiyle, sanayinin ihtiyacı olan pik, çelik, sfero ve 

temper döküm ürünlerinin ham veya işlenmiş olarak üretildiği sanayi sektörüdür (Kepez, 2007; Başar 

ve Aksoy, 2012). 

İçerisinde %90’ın üzerinde silis, %7-15 kil (bentonit veya kaolinitik kil) bulunan ve sinterleşme 

sıcaklığı 1500 °C’nin üzerinde bulunan kumlar, döküm kumu olarak tanımlanır. Bu kumlar doğada 

serbest taneler halinde bulunurlar ve gevşek karakterli bir yapıya sahiptirler. Döküm kumunun 

fiziksel ve kimyasal özellikleri döküm prosesinin türüne ve kaynaklandığı sanayi sektörüne bağlıdır 

(Siddique vd., 2010). Döküm kumu tipik olarak yarı-köşeli veya dairesel şekillidir (Kaur, 2006). Tane 

boyutu dağılımı uniformdur; %85-95’i 0,6 mm ile 0,15 mm arasındadır, %5-12’si ise 0,075 mm’den 

küçüktür (Javed ve Lovell, 1994). 

Kalıp kumlarında en çok kullanılan, inorganik killerdir. En tipik örneği olan bentonit, %85-90 

oranlarında montmorillonit minerali içeren ve iyon değiştirme özelliğine sahip çok ince taneli plastik 

kildir. Bentonit volkanik külün yerinde ayrışmasıyla oluşan kolloidal özellik gösteren, plastisitesi 

yüksek bir kil çeşididir. Bentonit içinde yoğun miktarda camsı gereç bulunan volkanik kül, tüf ve 

lavların (bazik ve ultrabazik kayaçların) magnezyumlu suların etkisi ile kimyasal ayrışım sonucu 

oluşurlar. Ticari anlamda ise gelişmiş sıvı emici ve kolloidal özelliği olan her kile bentonit denir 

(Solmaz, 2008; ÇYGM, 2012). Kalıplar her dökümden sonra açılarak döküm kumundaki büyük 

parçalar elenip uzaklaştırılmakta ve azalan kum kadar sisteme yeni kum eklenmektedir. Döküm kumu 

belli bir çevrimden sonra kalıplarda kullanılamaz hale gelir ve “atık döküm kumu (ADK)” olarak 
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dökümhaneden uzaklaştırılır. Bunun sebepleri; kumun fiziksel ve kimyasal bozulması, döküm 

sırasında 1500 ºC’lik ergimiş metale maruz kalması, kumdaki bentonitin bağlayıcılık özelliğini 

kaybetmesi ve mekanik aşınmadan dolayı kum tanelerinin direncinin kırılmasıdır (Başar ve Aksoy, 

2013). 

Yaş kum kalıplarda bağlayıcı doğal kil olan bentonit kullanılır. Refrakter malzeme olarak genelde 

silis kumu olarak ifade edilen kuars (SiO2) kullanılır. Bentoniti aktif hale geçirmek için su ilave edilir. 

Demir dökümlerde kalıp kumu içerisine taş kömüründen elde edilen kömür tozu da ilave edilir. Sıvı 

metalin kalıba doldurulması esnasında kalıp içerisindeki kömür tozu yanarak bir gaz perdesi 

oluşturur. Bu gaz perdesi hem kum tanelerinin sıcaklığın etkisi ile birbirine kaynamasını önler hem 

de döküm parça yüzeyinin temiz çıkmasını sağlar. Herhangi bir bağlayıcının ve nemin bulunmadığı 

ve yalnız ince taneli kumun kullanıldığı bu yöntemde de kalıp şekli vakum etkisiyle sağlanmaktadır. 

Vakum yönteminde kum kitlesi bir plastik film ile şekillendirilip çerçevelenir. Kalıp içi basıncın 

azaltılması ile kum kitlesi sıkıştırılır ve kalıp oluşturulur (ÇYGM, 2012). 

Özellikle otomotiv, inşaat, makine imalat ve çelik sanayinde parça imal eden fabrikalar ve atölyeler 

gibi işletmelerde, üretilen döküm (demir-çelik endüstrisi ile alüminyum ve bakır ağırlıklı alaşımların) 

kalıplanması için döküm kumu kullanılmaktadır. Dökümlerin büyük bir kısmı kum kalıplar 

kullanılarak yapılır. Döküm kumu metal döküm işlemi kalıpları yapmak için kullanılan kumdur. 

Genel olarak 1 ton döküm için 4 ila 5 ton kum gereklidir. Bu miktar dökülen metalin cinsine, parça 

büyüklüğüne ve kalıplama tekniğine bağlı olarak değişir. Kum kalıba döküm yöntemi kullanılan 

kalıbın cinsine göre değişik gruplara ayrılabilir. Bunların başlıcaları; yaş kum kalıp, kuru kum kalıp, 

maçaların tamamen bir araya getirilmesi sonucu oluşturulan maça kalıp, kabuk kalıp (294aşar mold) 

gaz sertleştiricili silikat yöntemi olarak bilinen CO2 yöntemi ile hazırlanan kalıp, organik bağlayıcı 

ve katalizörler karışımından oluşan ve sıvı reçinelerin polimerizasyonu ile havada sertleşen air-set 

kalıplara döküm yöntemleridir (ÇYGM, 2012). 

Dünyada geoteknik ve karayolu inşaatları başta olmak üzere inşaat sektöründe ADK’nin büyük 

miktarlarda tüketilmesini sağlayacak çeşitli alanlar vardır. Genel olarak yeniden kullanımda gereken 

nakliye işleri birincil kumun gerektirdiği nakliye işlemlerini belirgin miktarda aşmadığı durumda 

ADK kullanımı avantajlı hale gelmektedir (Schultes, 2006). ADK dolgularda hidrolik iletkenliği 

kontrol ederek ya da etmeyerek kullanılabilmektedir. ADK’nın en çok kullanıldığı alanlardan biri 

karayolu inşaatlarıdır. Karayolu inşaatlarının çeşitli aşamalarında bu malzemenin kullanılması 

mümkündür. Sırasıyla yol alt ve üst yapısında temel tabakası olarak, kış aylarında yapılan kar ve buz 

mücadelesinde yol kaplamasının sürtünme katsayısını arttırmak amacıyla kullanılabilir. ADK sıcak 

asfalt karışımında ince agrega olarak başarıyla kullanılmaktadır. Çalışmalar ince agreganın %25’ini 

teşkil edecek kadar ADK’nın kullanılabileceğini göstermiştir. Portland çimentosu uygun oranlarda 

kalsiyum oksit, silisyum ve demir oksitten oluşmaktadır. Bu giriş maddeleri tortulu şist, dolomit ve 

kireç taşı gibi doğal kayaçlarda bulunur. Çimento üretiminde silis kaynağı olarak ADK’nın kimyası 

dane çapı ve şeklinden daha önemlidir. ADK çimento endüstrisi için en kaliteli silis kaynaklarından 

biridir. Doğal kumu ADK ile değiştirerek kullanılan doğal kum miktarı azaltılabilir. Dünyada ADK 

için birçok kullanım alanı bulunmuş ve uygulanmakta olup, döküm sisteminin entropisi, başka bir 

ihtiyaç sahibinin entalpisi olmaktadır. Türkiye’de birçok hammaddenin fiyatı yükselmeye 

başladığından, ADK’da başka endüstriler tarafından girdi (entalpi) olarak kullanılmaya 

başlanılmıştır. Asfalt, yol yapımı, çimento, dolgu malzemesi, briket yapımı gibi her yerde uygulanan 

ADK kullanım alanlarına, son yıllarda eklenen bir alan ise, ADK’nin tarım toprağı olarak 

kullanılmasıdır (Yaylalı, 2015). Kıvamı ve koyu renginden dolayı ADK bitkisel toprak üretiminde 

idealdir. Bitkisel toprakta yüksek kum içeriği gerektiğinden uygun bir malzemedir. Gübrelemede 

kümelenme oluşumunu azaltır ve sıkıştırmadan kaynaklanan karışmayı önler. Ayrıca bu malzeme 

içerisindeki hava akışına izin verir. Ohio fidanlığı döküm kumunu toprak ve gübreyle karıştırarak süs 
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bitkileri üzerinde kullanmaktadır. Ohio’dan Kurtz kardeşler golf sahası yeşillendirmesinde de bunu 

295aşarıyla kullanmıştır. Bu uygulamalarda kilin varlığı besinlerin alınmasını kolaylaştırdığı için 

faydalıdır. Bunun yanı sıra harç yapımında ince agrega olarak, taş yünü ve fiberglas üretiminde de 

zengin silisyum içeriğinden faydalanılmaktadır (Solmaz, 2008). 

Beton harcındaki agregaların %20’si ADK ile yer değiştirilerek deneyler yapılmış ve su emme ile 

kılcal su emmesinde %10’a kadar artışlar olduğu bulunmuştur. Bu artış, basınç dayanımını bir miktar 

azaltmıştır. Geri dönüşüm kumunun %15 ilavesiyle yapılan başka bir çalışmada, ultra ses hızının 

arttığı ve klorür iyonu penetrasyonunun azaldığı tespit edilmiştir. Yüksek dayanımlı betonlarda ise 

%10’un üzerindeki ADK karışımının kullanılabilir parametrelerin dışında kaldığı görülmüştür. 

Yapılan başka bir çalışmada ise basınç dayanımı ve elastisite yönünden en iyi karışım oranının %5-

10 arasındaki ADK karışımı olduğu, bu oranın standart kum ile yapılan betonun basınç dayanımını 

yaklaşık olarak koruduğu, ancak %5’e kadar olan ve %10’un üstündeki numunelerin basınç 

dayanımının yaklaşık %10 azaldığı tespit edilmiştir (Gönen vd., 2012). 

Döküm kumlarının karayolları ve seddelerinde (Kirk, 1998; Mast ve Fox, 1998), hidrolik bariyerlerde 

(Abichou vd, 1998, 2000) ve asfalt içinde kullanılabilirliği (Javed vd., 1994), çamur (slurry) 

malzemelerle birlikte permeabilite değerlerinin araştırılması (Tarun ve Shiw, 1997), inşaat 

mühendisliğinde atık olarak kullanım olanakları ve geri dönüşüm yolları (Lovell ve Sayed, 1995), 

biyolojik veya çeşitli malzemelerle iyileştirme çalışmaları (Greinert, 1995; Reddi vd., 1996), döküm 

kumu yığılmış depolama (landfill) alanlarında sızıntı suyu kalitesinin araştırılması (Ham vd., 1986), 

özellikleri (Devaux ve Vecoven, 1984), yeniden kullanımı ve uzaklaştırılması çalışmaları (Institute 

of British Foundrymen, 1996) yapılmıştır (Yalçın vd., 2003). 

Geopolimer göstermiş olduğu mükemmel fiziksel ve kimyasal özellikleriyle; prefabrik yapı 

endüstrisi, taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı malzemeleri, heykelcilik ve süsleme sanatları, beton esaslı 

yol kaplamaları, zemin iyileştirme, zehirli ve nükleer atıkların depolanması, refrakter seramik 

malzeme üretimi, ağır iklim şartlarına ve yangına dayanıklı duvar kaplaması üretimi, güçlendirme, 

tarihsel yapıların taşıyıcı sistemlerinin restorasyonu, uçak ve yarış arabası endüstrisi ve nükleer 

santrallerde kullanılabilmektedir. 

Döküm endüstrisinin kalıplama işlemi sonrasında ortaya çıkan ADK ekosisteme zarar vermektedir. 

Türkiye döküm endüstrisi açısından Dünya pazarında 12. Ve Avrupa’da 4. Sırada bulunmaktadır; bu 

oldukça yüksek bir Pazar payıdır. Asfalt ve set dolgularda ADK kullanılması, uzun yıllardır Dünyada 

araştırma/uygulama konusu olmuş, ülkemizde yerel bazı uygulamalar var olmasına rağmen 

yaygınlaşma sağlanamamıştır. Pek çok ülkede açığa çıkan ADK’nın büyük çoğunluğu yetkili depo 

sahalarında tutulmakta, bir kısmı ise başta çimento üretimi olmak üzere İnşaat Mühendisliği 

uygulamalarında kullanılmaktadır. Türkiye’deki döküm sektöründen yıllık yaklaşık 300000 ton 

döküm kumu tüketilmekte ve tüketilen kum ADK olarak doğaya bırakılmaktadır. Ülkemizde 

ADK’nın çok az bir kısmından yararlanılması hem çevre sorunları hem de ekonomik kayıp olması 

açısından sorunun çözümüne yönelik çalışmaları zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışmada, döküm endüstrisinde ortaya çıkan döküm kumu sorununa çözüm getirmek, ADK’nın 

hammadde olarak yeniden kullanılmasıyla              -depolanması sonucu oluşan- çevresel problemlerin 

azalması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla ADK’dan geopolimer yapı malzemesi 

üretim süreci gerçekleştirilmiş, fiziksel ve mekanik özellikler incelenmiştir. Bu çalışma ADK’yı 

hammadde olarak kullanarak geopolimer yapı elemanı üretilmesi konusunda ulaşılan mevcut 

literatürdeki ilk çalışmadır. 
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MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada kullanılan bentonit bağlayıcılı atık döküm kumu (ADK), bu atığın Türkiye’de en fazla 

olduğu şehir olan Konya ilinde faaliyet gösteren bir firmadan temin edilmiştir. Deneysel aşamaya 

geçmeden ADK analiz sonuçlarından da yola çıkılarak, bu hammaddenin elemental içeriğinin 

(Çizelge 1) sağlayacağı avantaj ve dezavantajlar irdelenmiştir.  

 

Çizelge 1. ADK elemental analizi 

Bileşenler Miktar (%) 

SiO2 89,58 

Al2O3 3,77 

CaO 0,93 

Fe2O3 2,28 

K2O 0,21 

MgO 0,44 

Na2O 0,73 

SO3 0,05 

P2O5 0,13 

Mn2O3 0,05 

Diğer 1,83 

 

Bu çalışmada yapılan deneyler:  

• ADK elek analizi 

• ADK sıkışık birim hacim ağırlığı deneyi 

• ADK’da yanabilir madde verim hesabı 

• ADK’nın kimyasal bağlayıcı (NaOH) ile aktive edilmesi ve numune eldesi deneyleri 

• Geopolimer yapı elemanı numunelerinde tek eksenli basınç dayanım (TEBD) deneyleri 

• Geopolimer yapı elemanı numunelerinde su emme yüzdesi (SEY) deneyleri 

• Geopolimer yapı elemanı numunelerinde porozite deneyleri 

• Geopolimer yapı elemanı numunelerinde BHA deneyleri 

ADK’ya Uygulanan Deney ve Ölçümler 

Elek analizi 

ADK, elek analizi için, 105(±5) oC’de 1 gün süreyle etüvde sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar 

kurutulmuştur. Nemini kaybeden ADK, 1-0,5-0,25-0,125-0,063 mm elek açıklıkları olan kare gözlü 

eleklerden, elekler yukarıdan aşağıya doğru büyükten küçüğe sıralanarak elenmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. ADK elek analizi sonuçları 

 

Sıkışık BHA analizi 

BHA, agreganın granülometrisine, kusurlu malzemenin miktarına, yerleştirme şekline ve agreganın 

özgül ağırlığına bağlıdır. Doğal olarak bir agreganın sıkışık BHA değeri genelde 1,20 ile 1,80 kg/dm3 

arasında değişir. ADK'nın sıkışık BHA değeri, agrega ölçü kabı şişleme çubuğuyla sıkıştırılarak veya 

kaba titreşim uygulanarak yerleştirmeyle elde edilmistir. Bu çalışmada sıkışık BHA şu şekilde 

hesaplanmıştır:  

Hava kurusu 

Sıkışık BHA: 1,60 g/cm3 

Etüv kurusu 

Sıkışık BHA: 1,59 g/cm3 

Yanabilir madde verim hesabı 

ADK’da yanabilir madde verim hesabı için krozenin darası alınır. 20 g ADK krozeye konulur; etüv 

kurusuna getirildikten sonra tartılır (y) ve 750 °C’de 2 saat süresince kül fırınında bekletilir. Daha 

sonra desikatöre alınıp soğutulduktan sonra hassas terazide tartılır (x). Yanabilir madde verimi      (y-

x/Numune ağırlığı)x100 şeklinde hesaplanır. ADK -döküm sırasında kullanılan maddeyi bünyesinde 

barındıran- endüstriyel bir katı atık olduğu ve bu çalışmada hammadde olarak kullanılan ADK’nın 

içine döküm sırasında döküm parçası karıştığından, sıcaklık arttıkça (>200 °C) gaz çıkışı ve koku 

sorunları ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı 750 °C sıcaklık uygulanamamış ve yanabilir madde verim 

hesabı gerçekleştirilememiştir. 

Geopolimer Yapı Malzemesi Üretimi  

Numune hazırlanmasında (Çizelge 2) su oranları numune özelliklerine etki edebileceği için kıvam 

deneyi yapılmış ve bütün numunelerin kıvam aralıkları sabit tutulmuştur. Çalışmada saflığı en az %97 

olan sodyum hidroksit (NaOH) bağlayıcılı numuneler üretilmiştir.  

ADK-kimyasal madde, karışım oranları hesaplanmış (Çizelge 2) ve hazırlanan karışımlar, 4x4x16 

cm ebatındaki kalıplara dökülmüştür. Numuneler hacimce farklı oranlarda (%10, %20, %30) elde 

edilmiştir; daha sonra fırında farklı sıcaklıklarda (75, 100, 150 ve 200 oC) 24 saat süresince 

kurutulmuştur.  

Numuneler hazırlanırken 200 oC üstündeki sıcaklıklarda reaksiyon sonucu gaz çıkışı 

gerçekleştiğinden dolayı sıcaklıkta üst limit 200 oC tutulmuştur. Bu denemeler ADK’nın kimyasal 

bağlayıcılar ile aktive olabileceğine ışık tutmuştur. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10
Elek çapı (mm)

G
e

çe
n

 y
ü

zd
e



 

298 

 

 

Çizelge 2. Numune üretim parametreleri 
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Üretilen numunelerde tek eksenli basınç dayanım (TEBD) deneyleri yapılmış; 7 ve 28 günlük kür 

numunelerine TEBD testi uygulanmıştır. Bu verilerden elde edilen optimum dizayn parametrelerine 

göre yeniden numuneler üretilmiştir (Fotoğraf 1). Bu sonuca göre elde edilen numuneler üzerinde 

fiziksel-mekanik özelliklerin belirlenmesi için gerekli testler (su emme yüzdesi (SEY), porozite ve 

BHA) yapılmıştır. 

 

 
Fotoğraf 1. Kimyasal bağlayıcılarla aktive edilen numuneler 

 

Geopolimer Yapı Malzemelerine Uygulanan Deney ve Testler 

TEBD Deneyi 

TEBD testi için, numune önce TS 03114belirtilen “Hava kurusuna şartlandırma” yöntemiyle, 

laboratuvar ortamında değişmez ağırlığa ulaşana kadar bekletilerek şartlandırılmıştır. Şartlandırma, 

numunelerin 24 saatten az olmayan zaman aralıklarıyla tartılmasıyla belirlenen kütleler arası farkın 

toplam kütlenin %0,2’sinden az olması esasına göre yapılmıştır. Aynı standartta verilen yöntemler 

doğrultusunda, istenen yükleme hızı limitlerinde yükleme yapılarak Fotoğraf 3.7’de görülen tek 

eksenli basınç presi yardımı ile teste tabi tutulmuştur. Numunelerin basınç dayanımı değerlerini 

bulmak için aynı şartlarda üretilen, TEBD değerleri birbirinden %20 farkı olmayan, 3 numuneden 

elde edilen değerlerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ilgili grubun TEBD değerleri aşağıdaki 

bağıntı yardımı ile bulunmuştur. TEBD, üretilen geopolimer yapı malzemelerine 7 ve 28 günde 

uygulanmıştır (TS EN 206). 
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σb =
P

A
MPa        

Denklemde; 

σb: Basınç (MPa)    

P: kırılma yükü 

A: kuvvet uygulanan yüzey alanı  

Olarak ifade edilmektedir.   

Yük, basınç dayanımı saniyede yaklaşık 1,0 MPa- 1,2 MPa artacak şekilde ve ani dinamik yüklemesiz 

olarak deney numunesi kırılıncaya kadar uygulanmıştır. Pres göstergesinden okunan en büyük yük, 

otomatik olarak tespit edilmiş ve basınç dayanımı MPa olarak verilmiştir. Aynı zamanda kullanılan 

prese deneye başlamadan önce numune boyutları kaydedilebilmektedir. 

SE deneyi 

Deneyde her biri dikdörtgen prizma şekline getirilmiş olan numuneler kullanılmıştır. Numuneler 24 

saat süreyle 105 °C’de kurutulmuştur, oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmiştir ve sonrasında tartım 

işlemi yapılmıştır. Kurutulmuş numuneler, içinde 20-25 °C sıcaklıkta su bulunan kapta 24 saat 

bekletilmiştir. Daha sonra üzerindeki su damlaları ıslak bir sünger ile silindikten sonra hemen 

tartılmıştır ve tekrar su içine bırakılmıştır. Bundan sonra bu tartma işlemi 24 saat aralıklarla 

tekrarlanmıştır. Son adımda, suya doymuş değişmez ağırlık tespit edilmiştir. Geopolimerleştirmede 

kimyasal bağlayıcı olarak sodyum hidroksitin kullanıldığı numunelerde 100-200 °C sıcaklık 

aralığında su emme yüzdesi (SEY) değerleri ölçülebilmiştir; 50 ve 75 °C kür sıcaklıklarında üretilen 

numuneler suda dağıldığı için SEY açısından bu sıcaklıklarda belirleme yapılamamıştır. Ağırlıkça su 

emme yüzdesi (Sk) ve hacimce su emme yüzdesi (Sh) aşağıdaki eşitlikler yardımı ile bulunmuştur. 

  

 Sk=
𝐆𝐝−𝐆𝐤

𝐆𝐤
100 (%)  

                                

Sh=
𝐆𝐝−𝐆𝐤

𝐆𝐝−𝐆𝐝𝐬
100 (%)                                            

Sk: Ağırlıkça su emme yüzdesi (%), 

Sh: Hacimce su emme yüzdesi (%), 

Gd: Su emdirilmiş numune kütlesi, 

Gds: Archimedes terazisi ile tartılmış numune kütlesi, 

Gk: Etüv kurusu numune kütlesi,  

Olarak ifade edilmektedir. 

Porozite deneyi 

Malzemenin hacimce su emme oranı, aynı zamanda görünen porozitesidir. Geopolimer yapı 

malzemesinde SEY açısından belirleme yapılan kür sıcaklıklarında bu parametrede de ölçüm 

yapılabilmiş, yapılamayan kür sıcaklıklarında ise ölçüm gerçekleştirilememiştir. Bu çalışmada 

porozite değeri, BİHA (γk) ve özgül ağırlık (γs) değerlerinden yararlanılarak aşağıdaki bağıntı ile 

hesaplanmıştır. 

 

Pr = 1-
γk

γs
100  (%)                                                                                                     

Burada; 

 

γk: Numune BİHA’sı (g/cm3), 

γs: Numune özgül ağırlığı (g/cm3), 

Pr: Porozite (%). 

olarak ifade edilmektedir.  
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BHA deneyi 

Numunelerin birim hacim ağırlıklarının belirlenmesinde TS 699 standardı esas alınmıştır. Üçer adet 

numunenin birim hacim ağırlığının aritmetik ortalaması alınarak o gruba ait birim hacim ağırlığı elde 

edilmiştir. Birim hacim ağırlığı hesaplanmasında aşağıdaki eşitlikten yararlanılmıştır: 

𝜌𝑔,𝑢 =
mdry,u

Vg,u
                 (g/cm3)                                                             

Burada; 

mdry.u:  kuru birim ağırlıkları  

Vg.u: numunelerin brüt hacimleri (uzunluk, genişlik ve yükseklik çarpımı)  

ρg.u: birim hacim ağırlıkları  

BULGULAR 

Bu çalışmadaki üretim sürecinde geopolimer malzemelere uygulanan bu testlerin toplu sonuçları 

Çizelge 3’de verilmiştir. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Çevre teknolojisi açısından atığın başka bir ürüne dönüştürülmesi, atık yönetim hiyerarşisi 

piramidinde “yeniden kullanım (reuse)” olarak geçen bir teknolojidir. Bir tür katı atık olan ADK’nın 

geopolimer üretiminde yeniden kullanımının gerçekleştirildiği bu çalışmada %10 NaOH oranı ile 

üretilen numunelerde en yüksek eksenel basınç dayanım değeri elde edilmiştir. 7 ve 28 günlük eksenel 

basınç dayanım değerleri, literatürdeki uçucu küllerden elde edilen geopolimer beton değerlerine 

ulaşamamaktadır. ADK bazlı numuneler için ilave edilen farklı NaOH miktarları, eksenel basınç 

dayanımında kayıplara yol açmıştır. Bu kayıplar NaOH'nin %30 oranında en yüksek değere 

ulaşmıştır. Bu durum NaOH katkılı ADK’ların basınç dayanımı değerleri üzerinde etkili olmadığını 

göstermiştir. SEY ölçümü sırasında geopolimer betonlar deforme olduğundan, numunelerin dış 

etkenlere karşı dirençli olmadığı görülmüştür. Maksimum BHA değerleri, %30 NaOH oranından 

üretilen numunelerde ölçülmüş, ancak tüm karışımlarda        -malzemede genleştirici bir kimyasal 

kullanılmadığından- neredeyse aynı değerler bulunmuştur. SEY ve gözeneklilik değerlerinin 

ölçümleri birbirine benzemektedir. Bu, BHA benzerliğinden dolayı beklenen bir sonuçtur. ADK’ların 

kum içeriğinden dolayı, SEY açısından beklentimiz daha düşük değer ölçmekti. 

Duvarlarda kullanılan beton duvar bileşimleri ASTM tarafından normal (2 g/cm3 ve üstü birim 

ağırlık), orta (1.6~2.0 g/cm3) ve hafif (1,6 g/cm3 ve daha az) yapı malzemeleri olmak üzere üç gruba 

ayrılmıştır. Bu çalışmada elde edilen örneklerin BHA’ları 1,6 g/cm3'ten düşüktür. Bu nedenle, hafif 

yapı malzemeleri olarak kabul edilebilir. 
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Çizelge 3. Üretim sürecinde sodyum hidroksitten elde edilen geopolimer yapı elemanlarının 

test sonuçları 
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İlgili standartlarda, inşaat duvar malzemeleri için minimum basınç dayanım değeri 2,5 MPa olarak 

belirtilmiştir. Bu çalışmada üretilen geopolimer yapı malzemelerinden bir tanesinin basınç dayanım 

değerleri 2,5 MPa'nın üstündedir ve duvarlar için yapı malzemesi olarak kullanılmaya uygundur.  
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Bu çalışma, başka araştırmacıların ADK’dan geopolimer yapı malzemesi üretememesinden dolayı, 

literatüre katkı sağlamıştır. Araştırma-Geliştirme çalışmalarının ilerlemesi ile daha verimli, ekonomik 

üretimler mümkün olabilir. Ayrıca tehlikeli atık sınıfında olan ADK tipleri üzerine yapılacak 

gelecekteki olası çalışmalarda yalıtım, vitrifikasyon ve solidifikasyon seçenekleri irdelenmelidir.
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ABSTRACT 

In present, energy is crucial for our life and the lack of fossil fuels caused to search for new and 

novel energy sources  to obtain  feasible supplies which have no or less harm to the 

environment. For this purpose, renewable feedstocks which can be converted by biological 

metabolizm are good choices for renewable energy production such as ethanol, butanol and 

hydrogen. Biobutanol has a high energy potential (33.1 MJ/kg) and is used in many different 

industrial applications. The fermentation procedure of butanol is based on acetone-butanol and 

ethanol (ABE) fermentation.  In this study, batch experiments were conducted using different 

substrates (tea waste, peach bark, wheat waste and rice husk) for producing ABE by C. 

beijerinckii. The highest ABE concentration. was obtained in tea waste as 14.09 g/L where the 

butanol concentration was 6.73 g/L 

INTRODUCTION 

Today, energy sources depend on fossil fuels and the lack of energy sources is the key issue.  

Investigation of renewable energy sources is a step to reach a sustainable, independent from 

prices of fossil fuels, environmentally friendly fuel. Especially renewable energy fuels obtained 

from biomasses is an enlarging field having impacts on waste valorization and decrease of 

greenhouse gases. Valuable biofuels that can be obtained from renewable energy sources are 

hydrogen, ethanol, methanol, butanol and biogas [1,2,3,4]. 

Fermentation of ethanol and butanol were popular as renewable fuels in the beginning of 20th 

century. However, the increase of fossil fuel use disfavored these types of alcohol applications. 

Nowadays the lack of fossil fuels brought back the attention to butanol which can be used as 

fuel without gasoline or fuel additive. Some features of butanol are better than the others. The 

carbon content of butanol derives the energy density of butanol while it is 29.2 MJ/L when 

compared with ethanol (19.6 MJ/L). Also the energy density of gasoline is near to butanol with 

32 MJ/L. When the other properties of butanol is compared to ethanol, butanol can be blended 

with gasoline due to have less polarity, low vaporization and low corrosivity [2,5]. 

Butanol usage areas except for being  fuel alternative include solvent, extractant, chemical 

intermediate for butylacrylate, methacrylate, glycol ethers, butyl acetate, solvent, plasticizers, 

butylamines[5,6,7]. Butanol can be produced biologically and chemically. Acetone butanol 

ethanol (ABE) fermentation was applied industrially in the early 20th century from corn, 

molasses, starch and after some time production of butanol by petro-chemical ways took the 

place of ABE [5,8]. Butanol can be produced by oxo-synthesis, reppe-synthesis and 

crotonaldehyde hyrdrogenation with the chemical route [5]. 

ABE fermentation consists of acidogenesis and solventogenesis phases. pH is a significant 

parameter for ABE production  in order to occur acidogenesis and solventogenesis during 

fermentation. Also, initial pH could be adjusted to 5.5-6.7 for producing ABE by Clostridium 

type. While pH declines and acids (acetic, butyric acid) exists in acidogenesis phase, solvents 

are produced in solventogenesis phase. In metabolic pathway of ABE fermentation, amylase 

enzyme cause to formation of glucose from starch. Then, NADH+, ATP and  pyruvate of 2 mole 

forms by the Embden-Meyerhof  pathway. 2 mole of pyruvate induce formation of AcetylCoA 

and 1.98 moles of CO2 and 1.43 moles of H2. While acetaldehyde converts into ethanol, 
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buytraldehyde causes butanol formation due to existence of 2 mol Acetyl CoA. In addition of 

these compounds, oxidized products as acetone, acetate and butyrate form. 3:6:1 ratio is known 

for ABE production and in this ratio consists of acetone, butanol and ethanol respectively. This 

fermentation can be conducted in batch, fed-batch or continuous mode. Also, different types of 

recovery technologies can be applied for obtaining ABE [1,2,5,9,10,11,12,13] 

Selection of feedstock is an important issue since it covers nearly 60-80% of the total ABE 

production cost [10,14]. Different feedstocks can be utilized for ABE fermentation. They are 

named as renewable energy resources and can be classified as first generation, second 

generation and third generation feedstocks. First generation feedstocks include sugars, starch 

that may be obtained from wheat, rice, sugarcane, soybean oil, palm oil, cassava etc. [4, 11]. 

Second generation feedstocks are waste food, non-food plant, lignocellulosic substrates like 

agro-industrial plants. They are suitable material for producing biofuel instead of incineration, 

landfilling or using as animal feed. Also, incineration of these substances may increase 

greenhouse emissions because humidity of municipal wastes causes formation of unwilling 

components such as dioxins [11,15,16]. Lignocellulosic substrates such as barley straw, wheat 

straw, corn stover, corn fiber etc. can be used for ABE production [17]. Lignocellulosic 

substrates are abundant, have low cost. Biofuels obtained from second generation feedstock 

releases lower greenhouse gas emissions. However, they cannot be directly used by butanol 

producing microorganisms, because they need pretreatment steps to be utilized [14, 17, 18]. 

Some physical, chemical and biological pretreatment methods can be applied to get fermentable 

sugars from lignocellulosic substrates [7]. In ABE fermentation the pretreatment of substrates 

includes dilute acid, alkaline-NaOH, alkaline-peroxide, steam explosion, ethanol organosolv 

process, phosphoric acid, ionic solvent. The pretreatment potential depends on temperature, 

retention time, pH and chemical concentration used [19]. In pretreatment steps there are some 

drawbacks like formation of compounds such as furfural, 5-hydroxymethyl furfural (HMF), 

acetic acid, levulinic acid, ferulic acid, formic acid, syrindic aldehyde, vanilline and some of 

them have inhibitory effects on butanol fermentation. Detoxification methods are used to alter 

the inhibition effects [20, 21]. Algea can be used as third generation feedstock [11]. The 

literature gives a butanol production yield range of 0.18-0.41 g/g from different feedstocks at 

mesophilic conditions [11]. 

Municipal wastes consist of food wastes at important amount and conversion of these wastes 

can be done in thermal, chemical and biochemical ways. Also they can be used at activated 

carbon absorbent, production of biobutanol, bioethanol, biodiesel, biogas, biopolymer and 

organic acids. Food wastes include carbonhyrates, proteins, lipids and inorganic components 

that makes it valuable for biofuel production [22,23]. 

Clostridium species which are obligate anaerobic are capable of producing ABE from different 

substrates at anaerobic conditions mostly at 35-37oC.  This anaerobic microorganisms are C. 

acetobutylicum, C. beijerinckii, C. saccharobutylicum and C. saccharoperbutylacetonicum, 

C.aurantibutyricum, C. butyricum and they produce acetone, butanol and ethanol in high 

substrate concentrations [5,20,24]. Generally, 12 g/L butanol can be produced by 

C.acetobutylicum, genetically modified version of the organism produced 20 g/L butanol [18]. 

Many studies were conducted for ABE fermentation with different renewable biomass by 

solventogenic Clostridium. In one of them, extrusion was applied for fresh and domestic waste. 

Extruded fresh domestic wastes of 100 g (10% w/v) without additional nutrients, resulted 3 g/ 

L of butanol and 0.03 g/ L/ h productivity where C. acetobutylicum was used. Cellulose and β-

glucosidases was used for dried domestic waste hdrolysate to enhance butanol fermentation to 

4.2 g/ L butanol and 0.09 g/ L/ h productivity. In a different study, 86 g/L wheat straw was 

hydrolyzed and existence of 60.2 g/ L total sugar resulted 12g/ L of butanol production, 0.29 g/ 
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L/ h of butanol productivity and 0.20 g/ g of butanol production yield [14]. Lu et. al. (2013) 

compared different detoxification methods (overliming, activated charcoal adsorption and resin 

adsorption) and different diluted ratios of wood pulping hydrolysate. The highest total ABE 

solvent concentration, productivity and yield were 11.35 g/ L, 0.16 g/L/ h, 0.39 g/ g  respectively 

which were obtained with detoxification procedure of resin adsorption and evaporation. Also 

applying gas stripping as recovery method for solvents caused to obtain 17.73 g/L of solvent 

[21]. In literature 25 g/ L of ABE were obtained from wheat straw hydrolysate without 

detoxification [21]. 

C. beijerinckii DSM791T was utilized in our study since 0.2-0.25 g/ g butanol yield in ABE 

fermentation can be obtained by Clostridium species [21]. Butanol production with ABE 

fermentation has some drawbacks, and the aim of the literature surveys accomplishes these such 

as low butanol production, substrate cost, expensive recovery methods due to low solvent 

concentrations, toxitcity problems [1,2,11]. Different food wastes were used in this study to 

evaluate solvent production and determine whether they can be used as substrate. 

Batch experiments were conducted to different substrates (tea waste, peach bark, wheat waste, 

rice husk and glucose) for ABE fermentation with a substrate concentration of 50 g/L by C. 

beijerinckii DSM791T at a 37oC incubator. The acetone, butanol and ethanol production yields 

and rates were evaluated for different substrates used.  

MATERIALS AND METHODS 

Organisms 

C. beijerinckii -DSMZ-791 were achieved from Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 

und Zellkulturen GmbH (DSMZ) in lyophilized form. Both cultures were cultivated on a 

medium containing 12.5 g L-1 glucose, 10 g L-1 peptone, 3 g L-1   yeast extract , 3  g L-1 sodium 

acetate, 1 g L-1  NaCl, 2 g L-1  (NH4)2SO4, 3.9 g L-1 KH2PO4, 2.8 g L-1 K2HPO4, 0.25 g L-1 

MgSO4.7H2O, 0.1 g L-1 FeSO4.7H2O, 0.01 g L-1 MnSO4.H2O, 0.2 g L-1 L-cysteine, 4ml/L of % 

0.025 resazurin. N2 gas was passed through the cultivation medium for 10 min. before 

incubation. Then, 25 mL of the cultures were used as inoculum in the experimental serum 

bottles after 48 h of cultivation with a suspended solid matter concentration of 5315 mg/L in C. 

beijerinckii -DSMZ-791. 

Experimental Set up and Procedure 

Batch experiments were performed using 250 mL serum bottles. In this study, different 

substrates (tea waste, peach bark, ground wheat, rice husk, and glucose) were used for 

producing ABE. At the beginning of the experiments 5 g of dry weight substrates were scaled 

to 100 mL of distilled water and hydrolyzed at pH 2 by autoclaving at 121℃ for 15 min. After 

hydrolysis, 50 mL of the supernatant of each substrate was taken to be used in the experiments 

and diluted in a ratio of 1:2 with distilled water. The total sugar concentrations of the substrates 

in the supernatant phase of the hydrolysate used in the experiments are given in Table 1. The 

total sugar concentrations were analysed after inoculum which was 1/5 of the fermentation 

media. The experimental bottles were prepared by using a fermentation medium contained 10 

g L-1 peptone, 3 g L-1   yeast extract , 3  g L-1 sodium acetate, 1 g L-1  NaCl, 2 g L-1  (NH4)2SO4, 

3.9 g L-1 KH2PO4, 2.8 g L-1 K2HPO4, 0.25 g L-1 MgSO4. 7H2O, 0.1 g L-1 FeSO4.7H2O, 0.01 g 

L-1 MnSO4.H2O, 0.2 g L-1 L-cysteine, 4ml/L of % 0.025 resazurin, %0.1 butanol, and %0.1 

ethanol. The experimental results were justified with the added ethanol and butanol 

concentrations. The initial pH of the experimental bottles was set to 7. Fermentation medium 

were autoclaved at 121℃ for 15 min. N2 gas was passed through the experimental bottles for 

10 min. before incubation. Serum bottles were incubated 37℃ during fermentation without 

agitation. Their pH was adjusted to 6 with 10M of NaOH, except for the first two days. 
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Table1. The supernatant total sugar concentrations of the substrates used in the 

experiments 

Substrate Tea Waste Peach Bark Ground 

Wheat 

Rice Husk Glucose 

Total 

Sugar 

Conc. 

(mg/L)  

 

3691.70  9683.52 15843.96 2457.33 36845.42 

Analytical Methods 

Samples were taken from serum bottles periodically for several analyses. The analyses 

performed on the samples were total sugar, ABE, VFA, saccarides, furfural- HMF and biomass 

analysis. Also, instant pH of fermentation medium was measured by using a pH meter with 

relevant probe (WTW Scientific,Germany). Samples were centrifuged at 7000 rpm to remove 

solids from the liquid media and total sugar, ABE, VFA, furfural-HMF analysis were conducted 

in clear supernatants. 

ABE (acetone-butanol-etanol) and VFA (volatile fatty acids) concentrations of samples were 

determined by using a high performance liquid chromatography (HPLC, Agilent 1100) with a 

mobile phase of 5 mM H2SO4 with a flow rate of 0.6 ml min-1, organic acid column 300 mm*7.8 

mm and  a UV detector of 210 nm. Column temperature was 40C for ABE analysis and 50C 

for VFA analysis. Also, furfural-HMF analysis were conducted with the same high performance 

liquid chromatograph (HPLC, Agilent 1100), 150mm*4.6mm C18 column and a UV detector 

of 284 nm was used with a mobile phase of %5 acetonitril and a 0.5 ml min-1 of flow rate. Total 

sugar concentration of samples was determined by using acid phenol method (Dubois, 1958). 

Modified Lowry Protein assay kit(Thermo Scientific) was used to determine protein 

concentrations of inoculum. 5 ml sample was filtered through a 0.45 mm milipore filter by 

drying at 105C for determined the constant dry weight according to the Standart Methods  

Calculations 

𝑌 =
∆𝑃

∆𝑆
, g solvent \g substrate       Eq.1 

Y is solvent production yield, ∆P is produced solvent concentration and ∆S is utilized sugar 

concentration for glucose, initial lignocellulosic waste substrates concentrations that were 

utilized. 

VBPR or VABEPR =
Y

t
 , g solvent \g substrate. h     Eq.2 

VBPR is the volumetric butanol production rate (V), VABEPR is the volumetric ABE 

production rate, Y is the solvent production yield and t is time.  

RESULTS AND DISCUSSION 

The fermentation procedure of butanol is based on acetone-butanol and ethanol (ABE) 

fermentation.  In this study, batch experiments were conducted using different substrates (tea 

waste, peach bark, wheat waste and rice husk) for producing ABE by C. beijerinckii. 50 g/L 

substrate concentration was used in all experimental bottles. The substrates except glucose were 

acid hydrolyzed at the first step and then fermentation experiments were carried out at 37oC, 

with an initial pH of 7, at 100 mL fermentation media, in a static incubator.  

Figure 1 depicts the acetone (A), butanol (B), ethanol (E) and ABE concentrations obtained at 

the fermentation period with C. beijerinckii. The data of acetone and ethanol were given in the 

figure that was giving the highest butanol concentrations in the fermentation period. The highest 
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ABE (14.09 g/ L) and ethanol (7.76 g/L) concentration were obtained with hydrolyzed tea waste 

after 144 hours (not shown in the graph).  However the highest butanol concentration was 

achieved after 168 hours with a concentration of 6.73 g /L where the ABE concentration was 

determined as 13.9 g/L. All the experimental bottles gave good amounts of solvents. The 

fermentation media where glucose was used as the sole substrate gave an ABE concentration 

of 12.8 g/ L which was lower than tea waste, wheat waste and rice husk. The lowest butanol, 

ethanol and ABE concentrations were obtained with Peach Bark when C. beijerinckii was used. 

The acetone concentrations in the fermentation media were very low. Just in rice husk and 

glucose acetone was observed.  

 
Fig. 1. Solvent concentrations obtained at different substrates of the fermentation time 

with C. beijerinckii 

 

Figure 2 represents the sugar consumption efficiencies in different substrates. The initial total 

sugar concentrations after hydrolysis in tea waste, peach bark, wheat waste and rice husk and 

in glucose were 3691, 9683, 15844, 2457, 36845 mg/L respectively. The pulp of the wastes was 

not separated from the fermentation media, so the consumption of the substrate from these pulps 

also effect ABE fermentation. The highest sugar consumption (70%) was obtained with peach 

pulp, however the end products as solvents were the lowest in this substrate. Rice husk followed 

peach bark in sugar consumption. Tea waste giving the highest ABE concentration consumed 

half of its sugars from the fermentation media. Probably the sugar in pulp of the substrate was 

metabolized by C. beijerinckii leaving behind a sugar concentration in the supernatant. In the 

experimental bottle containing 50 g/L glucose the sugar consumption was around 35%. 

Probably substrate inhibition occurred in the fermentation media not allowing increases of ABE 

concentrations.   
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Fig. 2. Percent sugar consumption at the end of the experiments at different substrates 

 

Figure 3 shows the variation of pH in different substrate concentrations with time. The pH 

dropped to lower pH’s at the first 72 hours.  The lowest pH was obtained with glucose as 4.7, 

followed by peach bark. In rice husk, tea waste and ground wheat the pH decreased to 5.45±0.15 

in 72 hours. The pH was adjusted to 6 with a 10 M NaOH solution.  After 96 hours in all tested 

bottles the pH became nearly stable and for tea waste, peach bark, wheat waste, rice husk and 

glucose; they were, 6.1±0.1, 5.9±0.1, 6.1, 6.1 and 5.6, respectively.  

 
   Fig. 3. Variation of pH with time at different substrates 

 

Organic acid concentrations obtained at the end of the fermentation period with different 

substrates were given in Figure 4. Acetic acid, lactic acid and propionic acid were observed in 

the fermentation media. The organic acids were produced in the acid fermentation phase, and 

then in the solventegenic phase Acetyl-CoA followed different pathways to form ethanol, 

acetone and butanol. Any butyrate was measured at the end of the fermentation period which 

means all the Butyryl-CoA that was produced followed the pathway to form butanol. The pH 

was kept in 6 along the experiments and also propionic acid was produced as a consumer of 

hydrogen in the hydrogen formation pathway of C. beijerinckii.  
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Fig. 4.  Organic acid concentrations at the end of the experiments at different 

substrates 

 

Butanol and ABE production yields were determined and showed in Figure 5. The highest 

butanol and ABE production among the waste substrates was achieved with tea waste as 0.13 

g ButOH/ g substrate and 0.28 g ABE/ g substrate. The butanol fermentation is meeting 31.7 % 

of the theoretical butanol production (0.41 g ButOH/g glucose). The results showed an ABE 

mixture dominating ethanol and butanol in the fermentation media with tea waste. However the 

yields were very low, probably due to inhibitory effects, however there was no furfurals amd 

5-HMF in the fermentation media cause of pretreatment. The inhibition may be due to the end 

product accumulation in the fermentation media which needs to be separated simultaneously. 

Also the available sugar concentrations in the fermentation media were not enough to get high 

fermentation yields. Glucose has the highest yields when compared with the other substrates. 

All the other substrates were acid hydrolysed and had lower soluble sugar concentrations then 

the experimental bottle containing glucose as the sole substrate. 0.45 g ButOH/g substrate 

butanol production yield was obtained with glucose, which was very close to the theoretical 

yield (0.41 g ButOH/ g glucose). In this experimental bottle the sugar concentrations at the end 

of the fermentation period were still high referring to substrate inhibition. This effected also the 

end product synthesizes.  It is been understood that C. beijerinckii was able to convert the 

available sugar to ABE, reaching the theoretical yield of butanol.  

 
 

Fig. 5. Butanol and ABE production yields at different substrates 
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Figure 6 represents the volumetric butanol and ABE production rates at different substrates. 

The highest volumetric butanol production rate was obtained with glucose, wheat waste 

followed by peach bark. The best volumetric ABE fermentation rates were also found in glucose 

with at rate of 0.006 g ABE /g substrate h. The highest butanol volumetric production rate was 

obtained with wheat waste among utilized lignocellulosic substrates and the rate was 1/3 of the 

rate of glucose which is a promising data for ABE production from lignocellulosic substrates. 

   

 
Fig. 6. Volumetric production rates at different substrates 

 

CONCLUSION 

Aseton, Butanol, Ethanol (ABE) fermentation was observed on different substrates with C. 

beijerinckii. Tea waste, Peach Bark, Wheat Waste, Rice Husk and Glucose were tried with an 

initial substrate concentration of 50 g/L. The substrates except glucose were acid hydrolysed 

and conducted to ABE fermentation at 37oC and 125 mL working volume at a static incubator. 

The highest butanol, ethanol and ABE concentration were obtained with tea waste (Butanol:6.7 

g/L, Ethanol 7.2 g/ L, ABE: 14.09 g/ L). The initial pH of the experimental bottles was 7 and 

in all bottles the pH was stable after some time ranginig between 5.5-6. The highest butanol and 

ABE production yield was found in tea waste having yields of 0.13 g ButOH/ g substrate and 

0.28 g ABE/ g substrate among the waste substrates. The peak volumetric butanol and ABE 

production rates were achieved with glucose followed by wheat waste. It is been understood 

that waste substrates can be utilized well to produce valuable commercial products like butanol, 

ethanol and acetone. Pretreatment steps need to be optimized to get low inhibitors and product 

separation can enhance ABE fermentation.  
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Due to the increasing industrialization and urbanization in parallel with the world's population, 

natural resources are being used unconsciously and as a result, a great amount of wastes are 

generated. In particular, the production of plastics has increased significantly in recent years. So, 

the land is increasingly polluted with plastic waste which causes severe environmental problems. 

In this study, the current situation of the world’s plastic consumption was reported and the future 

trends in plastic industry were mentioned. In addition, the situation of the Turkey’s plastic 

recycling sector in 2018 was analyzed. The environmental impacts and contributions of recycling 

were determined by calculations based on the production data of a company operating in the 

recycling sector in Turkey. In addition, the potential activities and recommendations to increase 

recycling in the plastics industry and ensure sustainability were presented in this study. 
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ABSTRACT 

Reuse of treated industrial wastewater for beneficial purposes such as agricultural irrigation and 

industrial processes can provide an effective solution to mitigate water stress. Advanced 

treatment technologies are recommended for biologically treated wastewater reuse in the 

industries. In this study, reuse of biologically treated brewery wastewater for agricultural 

irrigation was investigated considering the stand-alone and combined advanced treatment 

scenarios containing of membrane (nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO)) and 

ozonation (O3) processes. 2nd class water for irrigation was produced with NF alone and NF/O3. 

The ozonation appeared as very effective to treat concentrate streams of both NF and RO 

processes in the combined advanced treatment system. This study proved that the NF and/or 

RO applications with O3 seem to be attractive technological solutions for reuse of agricultural 

irrigation purposes of brewery wastewater. 

INTRODUCTION 

The brewery industry is one of the major sources of food processing wastewater in many 

countries. The composition of brewing effluents depends on various processes (physical, 

chemical and biochemical) that take place in the brewery production. The amount of wastewater 

is related to water consumption during the processes. 3−10 L of waste effluent is occurred for 

the production of 1 L beer depending on the production and specific water usage [1]. Brewery 

wastewater has high chemical oxygen demand (COD) and suspended solids (SS), and contains 

appreciable quantities of heavy metals [2]. In the brewery operation, water management and 

waste disposal have become an important cost factor. Physico-chemical methods and biological 

treatment processes or combinations of all these methods are considered as the most appropriate 

technologies for pretreatment of brewery wastewater. The advanced treatment processes can be 

required to ensure water quality standards depending on the intended water usages. The 

recycled water by advanced treatment can be used as process water such as cleaning, cooling, 

bottling, brewing, heating and rinsing [3]. In addition, the advanced treated brewery wastewater 

can be preferred in order to irrigate the brewery's landscaping and agricultural area. The 

important irrigation water quality parameters for sufficiency of the treating water are salinity, 

pathogen content, sodium, trace elements, excessive chlorine residual and nutrients. In the 

present study, stand-alone membrane and ozonation processes and their systematic treatment 

combinations were explored to produce agricultural irrigation water with advanced treatment 

of biologically treated brewery wastewater. 

MATERIAL AND METHOD 

Characterization of Brewery Wastewater 

Wastewater used in this study was obtained from two-step (anaerobic−aerobic) biological 

wastewater treatment plant discharge effluent of a brewery manufacturing company located in 

Istanbul, Turkey. The composition of wastewater is given in Table 1. The heavy metals were 

analyzed by a Perkin Elmer flame and graphite-furnace atomic absorption spectrometers 

(AAS).  The pH meausure was monitored by a Thermo Orion3-Star model pH meter. WTW 



 
 

317 

 

 

InoLab Level 3 was used for conductivity meusurement and the TDS is calculated by a fixed 

mathematical formula in the meter. Color measurements were carried out to DFZ parameter 

(DurchsichtsFarbZahl = Indexes of Transparency) using a Pharmacia LKB–Novaspec II model 

spectrophotometer at 436 nm [4]. Chemical oxygen demand (COD) was measured by a Merck 

Spectroquant® test kit. Turbidity measurements were conducted with WTW TURB 430 T. 

BOD5, total hardness, total alkalinity, chloride, suspended solids (SS), sulfate, UV254, fecal 

coliform, ammonium nitrogen (NH3+-N), nitrate (NO3--N) and ortho-phosphate (PO4-3-P) 

were measured according to Standard Methods [5]. Sodium Adsorption Ratio (SAR) was 

calculated from the ratio of sodium to calcium and magnesium [5]. 

 

Table 1. Characteristics of biologically treated brewery wastewater 

Parameter Unit Average 

values 

pH − 8.17±0.30 

TDS mg/L 2000±91.6 

COD  mg/L 152±121 

BOD5 mg/L <25  

SS mg/L 114±83 

SAR mg/L 7.3±0.20 

NH3
+-N mg/L 3.8±5.3 

NO3
--N mg/L 9.2±12.8 

Conductivity µS/cm 3767±500 

Alkalinity mg 

CaCO3/L 

1114±863 

Total hardness mg 

CaCO3/L 

490±236 

Turbidity NTU 5.6±2.5 

Color as DFZ 

(436 nm) 

1/m 4.8±1.25 

UV254  1/m 45.8±14.2 

SO4
2ˉ mg/L 82.5±39.5 

PO4
-3-P mg/L 15.9±23.5 

Chloride mg/L 446±89 

Fecal coliform  MPN/100 

mL 

570±545 

 

Experimental set-ups and studies 

Cross-flow membrane processes: NF and RO 

The two flat sheet membranes, Desal 5 DL (NF membrane, GE- Osmonics) and BW 30 (RO 

membrane, Dow-Film-Tech) were used in this study. The properties of the NF membrane were 

as follows: a polyamide material, a pH range of 2−11, a maximum TMP of 41 bar, a maximum 

temperature of 90oC and the MWCO (molecular weight cut-off) of 150−300 Dalton. RO 

membrane is polyamide based and able to resistance a pH range of 2−11, a maximum TMP of 

41 bar, a maximum temperature of 40oC. The membrane filtration experiments were performed 

in a lab-scale plant equipped with plate and frame module (Osmo, Germany). The membranes 

having an effective area of 80 cm2 were placed in the filtration cell constructed from stainless 

steel. Cross-flow rate was kept at 2.0 L/min throughout all the experiments. The system was 

operated in concentration mode of filtration (CMF) in the experiments. The experiments of 
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stand-alone with NF membrane were carried out at 180 min. with a feed volume of 7 L. Also, 

experiments of combined membrane/O3 were performed to volume reduction factor (VRF) 

using Eq. (1). 

 

cf VVVRF /=                                                                                           

 (1) 

 

where Vf and Vc are the initial volume of the feed and the final volume of the concentrate, 

respectively. The concentrate streams obtained from stand-alone membranes were used as feed 

solution in the membrane/O3 experiments. 

The flux and flux decline was calculated using Eq. (2) and Eq. (3), respectively. 

dt

dV

A
J

1
=

                                          (2) 

where J= the permeate flux (L/ m2. h), A= the effective membrane area (m2), V= total volume 

of permeate (m3), t= the filtration time (h) 

0

0(%)
J

JJ
declineFlux s−

=
                                

 (3) 

where J0= the pure water permeate flux (L/ m2.h), Js= the permeate flux at the end of 

experiment (L/ m2.h) 

Advanced oxidation process: Ozonation (O3) 

A lab-scale venturi injector system for the gas-phase injection was used in the ozonation 

experiments. Ozone was generated by an ozone generator (Degrémont Technologies) capable 

of producing 4 g/h. Ozone was generated by air oxidation and injected via venturi injector into 

reactor. The ozonation contactor was a 5 L cylinder made of stainless steel equipped with a 

liquid stream outlet at the bottom and inlet at the top. A circulation pump was used to circulate 

the wastewater in the reactor. In the experiments, 2 g/h ozone was applied to the wastewater by 

venturi injection for a period of 45 minute and 180 minute in experiments of stand-alone with 

O3 and combined membrane/O3, respectively. The temperature was kept by a water jacket 

circulation at 25oC. The amount of unused ozone was determined by titrating KI solution in the 

gas washing bottle with 1 N Na2S2O3 solution according to the Standard Methods [5] using the 

following Eq. (4):  

 
t

xxNV
m

OSNaOSNa

unused

24
322322=                                                                                      

 (4) 

  where munused (mg/h), 
322 OSNaV (mL), 

322 OSNaN (meq/mL) and t (h) are the amount of unused 

ozone, volume of Na2S2O3 titrate solution, normality of Na2S2O3 solution and ozonation time, 

respectively. 24 is conversion factor (24000 meq/L per 1000 mL). The amount of ozone 

consumed (mconsumed) was calculated by subtracting the amount of unused ozone from the ozone 

dose (minlet) supplied to the reactor. Ozone utilization rate (U) was calculated according to Eq. 

(5) [6, 7]: 

                                          
100(%) x

m

m
U

inlet

consumed=
                                                                                          (5) 
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Proposed Water Reclamation Scenarios 

In the experiments, stand-alone and combined advanced treatment scenarios containing of 

membrane and ozonation processes were performed to reclamation of discharge effluent of 

brewery wastewater. 

Stand-alone treatments by [NF] and {O3} 

In the experiments of stand-alone treatment, two different advanced treatment strategies were 

performed with NF (S1)(Figure 1-a) and O3 (S2) (Figure 1-b) processes. Effects of pH (5, 7, 8.5 

and 11), transmembrane pressure-TMP (12, 16, 20 and 24 bar) and temperature (25, 30 and 

35oC) on the performance of NF membrane were evaluated in the NF experiments. The 

ozonation experiments were performed at different pH (5, 7, 8.5 and 11) and temperature (15, 

25 and 35oC) values. 

 

                                                                                          

   

                                                       

 (a)                                                                                                           (b) 

Figure 1. Flow diagrams of stand-alone advanced treatment scenarios of biologically 

treated brewery wastewater based on industrial water reclamation as (a) NF process 

(S1), (b) ozonation process (S2) 

 

Combined treatments by [NF]/{O3} and [NF/RO]/{O3} 

The all ozonation experiments combined with membrane processes were performed under the 

determined optimum conditions in the stand-alone ozonation process. In the combined NF/O3 

system (S3), concentrate stream obtained from stand-alone NF membrane was ozonated.  The 

experiments of NF were conducted in the VRF value of 1.5 to 3 in the optimum conditions 

obtained from stand-alone NF process. (Fig 2 (a)). In the other combined system (NF/RO/O3) 

(S4) (Fig 2 (b)), the experiments of NF were conducted in the selected VRF value. RO 

membrane was used to improve permeate quality of NF membrane. The ozonation experiment 

was conducted with composite concentrates streams of both NF and RO membranes. 
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                                                       (a)                                                                                           (b) 

Figure 2. Flow diagrams of combined advanced treatment scenarios of biologically 

treated brewery wastewater based on industrial water reclamation as (a) NF/O3 system 

(S3), (b) NF/RO/O3 system (S4) 

RESULTS and DISCUSSION 

Stand-alone advanced treatment applications 

NF process (S1) 

It was investigated the effects of pH, TMP and temperature on the performance of NF 

membrane for selecting of optimum operating conditions in the stand-alone NF process. Fig. 3 

shows flux decline as a function of time during filtration of brewery wastewater for all pH, 

TMP and temperature values. 
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Figure 3. Permeate fluxes vs. time as a function of pH (a), TMP (b) and T (c) in advanced 

treatment of brewery effluents by NF 

The highest flux decline was found as 37.1% in the pH 11. The flux decline at pH 8.5 was found 

as lowest (25.9 %). In addition, 33.3 and 32.7% flux decline was determined at pH 5 and pH 7, 

respectively. As seen Fig 3 (b), a sharply decrease in flux was observed at 20 and 24 bar. 25.9, 

37, 51 and 55.3% of flux decline occurred at 12, 16, 20 and 24 bar, respectively. It is known 

that concentration polarization is greater with increasing TMP. Therefore, more accumulated 

pollutants on the membrane surface cause a decrease of flux decline because of increasing of 

osmotic pressure [8]. 25.9, 39.3 and 41.6% flux decline occurred at 25, 30 and 35oC, 

respectively. The increasing temperature causes that increase of solvent diffusion through the 

membrane because of increasing pore size of membrane. Thus, pollutants can easily pass from 

membrane and accumulate on membrane pore and surface. According to flux decline results, 

the operating conditions for NF membrane was determined as pH 8.5, 12 bar and 25oC. In 
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addition, removal efficiencies of pollutants were determined at these operating conditions. The 

highest removal efficiencies were achieved in the pH 8.5 except for DFZ436, UV254 and chloride. 

Removal efficiencies of Orto-P, COD and SS were above 99%, 95% and 97%, respectively in 

the studied all pH values. Fecal coliform was removed in the range of 75-82% for all pH values. 

The removal efficiencies of pollutants slightly increased with increasing TMP from 12 bar to 

24 bar, while decreased for most parameters with increasing temperature from 25 to 35oC. 

O3 process (S2) 

The effect of pH and temperature on the ozonation of wastewater was investigated by changing 

the pH (5, 7, 8.5 and 11) and temperature values (15, 25 and 35oC) with ozone dose of 2.4 g/h 

during 45 minutes. The changes in removal efficiencies were evaluated with COD, DFZ436, 

UV254 and fecal coliform. Also, ozone utilization rate (U) was calculated at different pH and 

temperature values (Fig. 4 (a) and (b)).  

  

(a)                 

(b) 

Figure 4.  Pollutant removal performance and ozone utilization rate (U) in ozonation at 

different pH (a) and temperature (b) 

As seen in Fig. 4 (a) the highest removal efficiencies were obtained at pH 8.5 while the lowest 

removal efficiencies were provided at pH 5. The direct ozonation by ozone and indirect 

ozonation by generation of hydroxyl radical (OH.) occur during ozonation process in acidic and 

basic conditions, respectively [9]. It can be said that lower removal efficiencies could be caused 

by direct reactions with ozone at pH 5. At pH 11, removal efficiencies of some pollutants 

decreased compared with pH 8.5. The decrease in removal efficiencies at pH 11 could be 

explained by the consumption of hydroxyl radicals by carbonate ions [10]. As seen from Fig. 4 

(b) the, the lowest removal efficiencies were obtained at 15oC. The higher temperatures cause 

decreases in ozone solubility. However, the ozone decomposition and reaction rate increase 

with increasing temperature [11]. The increase in removal efficiencies at 25 and 35oC could be 

explained by the increase in reaction rate and ozone decomposition. In addition, ozone 

utilization rates were found as 56, 70 and 68 at 15, 25 and 35oC, respectively. In general, ozone 

utilization increases with increasing temperature. But, temperature was not effective after 25oC 

on the ozone utilization rate. It was decided to conduct at pH 8.5 and 250C for longer durations 

of ozonation experiments in treatment of membrane concentrates. 
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Combined advanced treatment applications 

[NF]/{O3} system (S3) 

In the combined NF/O3 system, experiments were performed at optimum conditions determined 

in the stand-alone NF and ozonation process. NF experiments were conducted in the VRF value 

of 1.5 to 3 (TMP of 12 bar, pH of 8.5 and 25oC). Fig. 5 shows flux and flux decline of NF 

membrane in the different VRF values. The NF concentrate was ozonated at pH of 8.5 and 25oC 

and COD removal performance were followed during 240 min (Fig. 6) 

              

Figure 5. Flux and flux decline in the different VRF values 

 

   

Figure 6.  COD removal from NF concentrate with ozonation 

 

The permeate flux values were determined as 75, 42, 40 and 27 L/m2.h at the end of experiment 

for VRF of 1.5, 2, 2.5 and 3, respectively. The highest flux decline was found as 74.5% in the 

VRF 3 while the lowest flux decline was provided in the VRF 1.5 (29.3%). NH3-N, Orto-P and 

Fecal coliform were almost completely removed in the all VRF values. Removal efficiencies 

of COD, DFZ436 and UV254 improved with increasing of VRF value. As seen in Fig.6, COD 

value of NF concentrate stream was decreased to 30 from 335 mg/L in ozonated wastewater at 

the 240 min. 

[NF/RO]/{O3} system (S4) 

In the other combined process (Fig 2 (b)), the experiments of NF were conducted in the VRF 

2.5 (TMP of 12 bar, pH of 8.5 and 25oC). RO experiment was performed with permeate 

obtained from NF membrane at the experimental conditions of pH 8.5, 250C, 30 bar and VRF 

2.5. Concentrate streams of NF and RO membranes were mixed and then ozonated at pH of 8.5 

and 25oC during 240 min. Flux decline was also found as 62.2% and 24.8% of NF and RO 

membranes, respectively. The all parameters except for COD, chloride and sulfate were almost 

removed with RO membrane. Figure 7 shows COD removal performance in ozonation of 
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concentrate streams of NF and RO during 240 min. COD concentration was found as 30 mg/L 

and color was almost removed after ozonation. 

Evaluations for reuse in agricultural irrigation 

Characterization of treated wastewater with the stand-alone and combined advanced treatment 

scenarios was given in Table 2 and results were compared with national agricultural irrigation 

water standard (MEU) [12]. As seen Table 2, the all effluents could be classified as class A 

(MEU, Table E7.1). According to irrigation water quality (MEU, E7.2), S1, S2, S3 and S4 

effluents were classified as 2nd, 3rd, 2nd and 3rd class, respectively. In addition, heavy metals 

were determined in all the effluents for evaluating of permissible values at national agricultural 

irrigation water standard (MEU, E7.7). All concentration values were found as lower than 

standard target levels. 

 

 

 

Figure 7. COD removal from concentrates of NF and RO with ozonation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

324 

 

 

 

Table 2. Water quality results of effluents treated by the stand-alone and combined advanced treatment 

scenarios with national agricultural irrigation water standard 

 

Parameters 

 

Anaero

bic+ 

Aerobi

c 

treatm

ent 

effluen

t 

(avera

ge) 

NF 

(VRF 

1.5) 

efflue

nt 

(S1) 

O3 

efflue

nt 

(S2) 

NF  

(VRF 

2.5) 

+ O3 

effluen

t (S3) 

NF  

(VRF 

2.5) + 

RO + 

O3  

effluen

t 

(S4) 

Classificat

ion of 

treated 

wastewate

r for 

irrigation 

use 

Classification of treated 

wastewater for degree of 

restriction on irrigation use 

A 

Cla

ss 

B 

Cla

ss 

None 

I. Class 

Slight-

Moderat

e 

II. Class 

Severe 

III. 

Class 

pH 8.2 8.5 8.5 8.3 8.3 6–9 6–9 - - - 

BOD5 (mg/L) <25 
<25 <25 <25 <25 < 

20 

< 

30 

- - - 

SS (mg/L) 115 
<5 75 <5 <5 

< 5 
< 

30 

- - - 

Fecal coliform 

(MPN/100 

mL) 

570 
0 0 0 0 

0 
< 

200 

- - - 

EC (µS /cm) 3770 
1178 3420 1289 31.5 - - 

< 700 
700–

3000 
>3000 

TDS (mg/L) 2000 
625 1820 684 16.7 - - 

< 500 
500–

2000 
>2000 

*SARadj 

0–3 

3–6 

6–12 

12–20 

        20–40 

 

7.53 

 

4.79 

 

 

 

8.14 

 

4.69 

 

0.23 

- -  

     EC  ≥ 

0.7 

≥ 1.2 

≥ 1.9 

≥ 2.9 

≥ 5.0 

 

0.7–0.2 

1.2–0.3 

1.9–0.5 

2.9–1.3 

5.0–2.9 

 

< 0.2 

< 0.3 

< 0.5 

< 1.3 

< 2.9 

Na (mg/L) 

Surface 

irrigation 

Sprinkler 

irrigation 

245 

 

80 

 

240 97 1.5 
- - 

< 3 

< 70 

3–9 

>70 

>9 

Chloride 

(mg/L) 

Surface 

irrigation 

Sprinkler 

irrigation 

450 

 

140 

 

300 149 0.8 
- - 

<140 

<100 

140–350 

>100 

>350 

Boron (mg/L) 
<0.001 

<0.00

1 

<0.00

1 

<0.001 <0.001 - - 
<0.7 0.7–3,0 >3.0 

 

CONCLUSION 

The results indicated that NF process (S1) and [NF]/{O3} system (S3) that produced the 2rd 

class water are more suitable stand-alone and integrated advanced treatments for the reuse of 

agricultural irrigation purpose of brewery wastewater, respectively. Their effluents are at slight-

moderate degree of restriction on irrigation use. Only the 3rd class water was produced with the 

O3 process (S2) and the [NF/RO]/{O3} system (S4) because of limitations in the conductivity 

and SAR values. The ozonation provided effective COD removal in concentrated NF and RO 

streams. But, RO could be more effectively implemented to obtain process water that requires 
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relative high quality such as industrial processing and cooling. As a conclusion, it can be 

declared that systematic assembling of ozonation with NF and RO for concentrate treatment 

can be applied as a successful solution for water recovery and reuse from industrial organic 

wastewaters based on concentrate load reduction.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, metal kaplama endüstrisi atıksuyunun Fenton prosesi ile arıtımı incelenmiştir. 

Deneyler; Jar test düzeneğinde 500 mL atıksu kullanılarak, orijinal pH’da, farklı miktarlarda 

Fe+2 (0,5, 1,0 ve 1,5 g) ve H2O2 ( 15, 30 ve 45 mM) ilave edilerek gerçekleştirilmiştir. İlk 5 dk 

150 rpm’de hızlı karıştırma,  daha sonraki 45 dk’da 50 rpm’de yavaş karıştırma, pH (7-8) 

ayarlaması ve en son olarak da 60 dk çöktürme işlemleri sırasıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

sonuçları KOİ ve ağır metallerin (Zn ve Cu) giderim verimleri üzerinden değerlendirilmiştir.   

En yüksek giderim verimleri  % 78 KOİ, % 99 Cu ve % 98 Zn olarak; 1 g Fe+2 ve 30 mM H2O2 

varlığında elde edilmiştir. 

GİRİŞ 

Metal kaplama endüstrisi hızla gelişen farklı endüstri dalları arasında önemli bir yere sahiptir. 

Kaplama endüstrisi, büyük miktarlarda atık su üreten ana kimyasal işlemlerden biridir. Atık su, 

alkali temizleme maddeleri, siyanürler, ağır metaller (çoğunlukla krom, nikel, çinko ve bakır), 

yağ çıkarma çözücüleri, yağ gibi çeşitli toksik maddeler içerir (Heidmann  ve Calmano,2008; 

Akbal ve Camci, 2011; Kabuk ve diğ., 2014; Al-Shannag ve diğ., 2015). Metal kaplama atık 

suyunun herhangi bir arıtma işlemi olmadan atık su sistemlerine boşaltılması, yüksek toksik 

potansiyel nedeniyle ciddi sorunlara neden olmaktadır (Hunsom ve diğ., 2005). 

Metal kaplama atık suyunun arıtılması için ve esas olarak ağır metallerin giderilmesi için 

adsorpsiyon (Opeolu ve diğ., 2010; Malamis ve diğ., 2012; Kadouche ve diğ., 2012; Jo ve diğ., 

2014; Lee ve diğ., 2016), elektrokoagülasyon (Akbal ve Camcı, 2011; Al-Shannag ve diğ., 

2015; Oden ve Sari-Erkan, 2018), Fenton (Şahinkaya, 2017), biyolojik arıtma (Sari ve Tuzen, 

2009), kimyasal pıhtılaşma ve çökeltme (Feng ve diğ., 2000; Li ve diğ., 2003), elektrokimyasal 

yöntemler (Feng ve diğ., 2007; Boudjema  ve diğ., 2014; Cheballah ve diğ., 2015), elektro-

diyaliz (Tzanetakis ve diğ., 2003), iyon değişimi (Dabrowski ve diğ., 2004), membran 

filtrasyonu (Barakat ve Schmidt, 2010; Hosseini ve diğ., 2016) ve fotokataliz (Barakat, 2011) 

dahil olmak üzere çeşitli arıtma yöntemleri kullanılmıştır. 

Metal atıksularının biyolojik parçalanabilirliği zor olduğundan biyolojik, kimyasal, 

fizikokimyasal arıtma yöntemleriyle istenen verim sağlanamadığı için yeni arıtım 

yöntemlerinin arayışına neden olmaktadır. İleri arıtım yöntemlerinden olan Fenton proses metal 

kaplama endüstrisi arıtımında çok fazla rastlanılmamasına rağmen bu prosesin yüksek KOİ ve 

renk giderimi sağladığı bilinmektedir. Atık suların temizlenmesi, birçok zararlı organik 

maddelerin atık sulardan ayrıştırılması için Fenton reaksiyonu son zamanlarda aktif bir şekilde 

atık su arıtımında kullanılan bir proses haline gelmiştir (Neyens ve Baeyens, 2003; Bautista ve 

diğ., 2008). 

Dündar ve diğ., (2012) çalışmalarında kaplama sanayinde Cu ve Zn konsantrasyonlarını yüksek 

değerlerde gözlemişlerdir. Ağır metal konsantrasyonları limit değerlerin üstünde olan bu atık 

suların arıtma işlemi yapılması gerekmektedir. 
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Bu çalışmada, metal kaplama endüstrisine ait atıksuyun Fenton prosesi ile arıtımının, KOİ, Zn 

ve Cu ağır metal giderim verimleri üzerinden incelenmesi ve optimum arıtım şartlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOT 

Materyal 

Fe2+ kaynağı olarak FeSO4.7H2O tuzu (Merck marka) ve H2O2 kaynağı olarak, Merck marka 

%30’luk H2O2 kullanılmıştır. Oksidasyon reaksiyonunu durdurmak için Na2S2O3.5H2O 

çözeltisi kullanılmıştır. pH ayarlaması için de 1N NaOH ve 1 N H2SO4 çözeltileri kullanılmıştır. 

Atıksu Karakterizasyonu 

Çalışmada kullanılan atıksu Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir metal kaplama 

fabrikasının arıtma tesisi üniteleri arasında bulunan balans tankından temin edilmiştir.  Atıksu 

karakterizasyonu Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de belirtilen parametrelere ait analizler 

standart metotlara göre yapılmıştır (APHA, 2005). 

Tablo 1. Metal Kaplama Atıksuyu Karakteristik Özellikleri 

 

Parametreler 

Balans Suyu 

Karakterizasyonu 

pH 2,40 

İletkenlik (µs/cm) 26,7 

Çözünmüş Madde 

(mg/L) 

16 

Cu (mg/L) 7,3 

Zn (mg/L) 1050 

KOİ (mg/L) 472 

Fe2+ (mg/L) 25 

Fe3+ (mg/L) 128 

BOİ5 (mg/L) 14 

 

Fenton Prosesi 

Bir İleri Oksidasyon Prosesi olan Fenton  prosesi, asidik şartlar altında Fe2+ iyonunun hidrojen 

peroksit ile reaksiyonu sonucu kuvvetli bir oksitleyici olan hidroksil radikallerinin oluşması 

esasına dayanmaktadır (Gürtekin ve Şekerdağ, 2008). Fenton  prosesi sırasında Fe2+ ve H2O2 

reaksiyonunun kararlılığı oldukça önemlidir (Yılmaz,2008). Fenton oksidasyonu için en uygun 

pH değeri 3-4 aralığındadır. 

Fenton reaksiyon sisteminde yaygın olarak görülen başlıca inorganik reaksiyonlar, aşağıdaki 

denklemlerde (1-18) gösterilmiştir. 

Bu denklemler demirin bir katalizör olduğunu göstermektedir. Fe3+’ün azalması genellikle Fe2+’ 

nin oksidasyonundan çok daha yavaş olduğu için, demir esas olarak Fe3+ formundadır. H2O2 

varlığı  ise oksidasyon verimini belirler (Chamorro ve diğ., 2000). 

Fenton prosesi, genel olarak dört aşamada gerçekleşmektedir: pH ayarlama, oksidasyon 

reaksiyonu, nötralizasyon-koagülasyon ve çöktürmedir (Bigda, 1995). 

Atıksuyun pH’ı, reaksiyon sıcaklığı, Fe+2, Fe+3 ve H2O2 başlangıç konsantrasyonları, organik 

ve inorganik bileşenlerin türleri ve miktarları Fenton prosesinin verimliliğine etki eden 

faktörlerdir (Alaton ve Gürses, 2004). 
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Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH∙ + OH−       (1) 

H2O2 + OH∙ → H2O + HOO∙        (2) 

Fe2+ + OH∙ → Fe3+ +  OH−         (3) 

Fe2+ + HOO∙ → Fe3+ + H2O2        (4) 

HOO∙ →∙ O2
− + H+          (5) 

Fe2+ +∙ O2
− → Fe3+ + O2

−
         (6) 

Fe3+ +∙ O2
− → Fe2+ + O2

−
         (7) 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HOO∙ + H+       (8) 

Fe3+ + HOO∙ → Fe2+ + O2
− + H+        (9) 

2∙OH → H2O2          (10) 

2HOO∙ → H2O2 + O2
−

         (11) 

R − H+ + OH∙ → R∙ + H2O        (12) 

R∙ + OH∙ → ROH         (13) 

R∙ + H2O2 → ROH + OH∙        (14) 

R∙ + Fe2+ → Fe3+ +  ürünler       (15) 

R∙ + Fe3+ → Fe2+ +  ürünler       (16) 

R∙ + O2
− →  ürünler         (17) 

2 R∙ →  ürünler         (18) 

Deneysel Prosedür 

Deneyler Jar test düzeneğinde (JLT6 Velp Scientifica markalı), 500 mL balans atıksuyu 

numunesi kullanılarak 1000 mL’lik cam beherlerde, farklı miktarlarda Fe2+ ve H2O2 

kimyasalları eklenerek, oda sıcaklığında ve atıksuyun orijinal pH’ında gerçekleştirilmiştir. İlk 

5 dk 150 devir/dk’da hızlı karıştırma ve sonrasında 45 dk 50 devir/dk’da yavaş karıştırma 

işlemleri yapılmıştır. Bu işlemlerin ardından reaksiyonu durdurmak için Na2O3S2.5H2O 

çözeltisi eklenmiştir. Demir floklarının çökebilmesi için pH ayarlaması yapılmış ve pH 

değerleri 7–8 aralığına getirilerek numunelerin 1 saat çökmesi beklenmiştir. 1 saatlik çökelme 

sonunda üst fazdan alınan numunede KOİ, Cu ve Zn ağır metal analizleri yapılmıştır. 

HACH HQ40D marka pH metre cihazı ile pH, iletkenlik ve çözünmüş madde miktarları 

ölçülmüştür. KOİ analizleri kapalı reflux yöntemine göre yapılmıştır. Cu ve Zn analizleri 

yapılmadan önce; 1 ml H2SO4 ilavesi ile 1 saat 100oC’de parçalama işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Oda sıcaklığına gelen numuneler, HACH-LANGE Dr 5000 marka 

spektrofotometre ile tayin yapılarak Cu ve Zn konsantrasyonları belirlenmiştir. 

TARTIŞMA 

H2O2 Miktarının Belirlenmesi 

Çalışmada ilk olarak H2O2 miktarının belirlenmesi için 1 g Fe2+’ye karşılık olacak şekilde 

hesaplanan  miktarda FeSO4 tozu eklenerek, 15 mM, 30 mM ve 45 mM olmak üzere 3 farklı 

değerde deneyler yürütülmüştür. Çalışma sonuçları öncelikle KOİ giderim verimleri üzerinden 

değerlendirilmiştir (Şekil 1).  

Şekil 1’e göre en yüksek KOİ giderim verimi %74 olarak 30 mM H2O2 dozunda elde edilmiştir. 

Ayrıca bu çalışmada kalıntı H2O2 miktarları da belirlenmiş ve en düşük kalıntı miktarı 32 mg/L 

olarak 30 mM dozunda elde edilmiştir. En düşük KOİ giderim verimi ve en yüksek kalıntı H2O2 

miktarı ise 15 mM H2O2 dozunda bulunmuştur. 
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Şekil 1. H2O2 dozunun KOİ giderim verimleri üzerinden değerlendirilmesi  

(4,6 g FeSO4; 15 mM -30 mM- 45 mM H2O2; 2,40 pH; 110 dk reaksiyon süresi) 

.  

Fe+2 Miktarının Belirlenmesi 

Uygun H2O2 miktarı (30 mM) belirlendikten sonra, H2O2 miktarına etki eden Fe+2 miktarının 

belirlenmesi için 0,5 g, 1 g ve 1,5 g demir dozlarında çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca farklı 

Fe+2/H2O2 mol oranlarının etkisini belirlemek için 15 mM H2O2 ile de çalışılmıştır. Çalışma 

sonuçları KOİ ve ağır metal (Cu ve Zn) giderim verimleri üzerinden değerlendirilmiştir (Şekil 

2 ve Şekil 3a ve 3b). 

 
Şekil 2. Fe+2 miktarının KOİ giderim verimleri üzerinden değerlendirilmesi 

 (0,5-1-1,5 g Fe+2; 15 mM ve 30 mM H2O2; 2,40 pH; 110 dk reaksiyon süresi) 

Şekil 2’ye göre de en yüksek KOİ giderim verimi %78 olarak, 1 g Fe+2 dozunda belirlenmiştir. 

En düşük KOİ giderim verimi ise 1,5 g Fe+2 eklendiği şartlarda elde edilmiştir. Fe+2 miktarının 

artması KOİ giderimlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Şahinkaya 2017, çalışmasında emaye 

kaplama atıksularının klasik ve modifiye Fenton prosesleri ile arıtımında %82 KOİ giderim 

verimini klasik Fenton prosesinde (pH = 3, [Fe2+] = 150 mg/L ve [H2O2] = 250 mg/L) ve 

modifiye Fenton prosesi (pH = 3, [Fe2+] = 200 mg/L ve [H2O2] = 200 mg/L) ile % 58 KOİ 

giderim verimi elde etmiştir. Çalışmalarında artan katalist demir konsantrasyonunun radikal 

süpürücü etkilerinden dolayı arıtma verimini düşürdüğü belirlenmiştir. 
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Şekil 3. Fe+2 miktarının Cu ve Zn giderim verimleri üzerinden değerlendirilmesi; a) 15 

mM H2O2, b) 30 mM H2O2 

 (0,5-1-1,5 g Fe+2; 2,40 pH; 110 dk reaksiyon süresi)  

Şekil 3a’ya göre ise en yüksek Cu ve Zn giderim verimleri sırasıyla %98 ve %99 olarak 0,5 g 

Fe+2 miktarlarında elde edilmiştir. 

Şekil 3b’ye göre ise de en yüksek Cu giderim verimi %99 olarak 0,5 ve 1 g Fe+2 miktarlarında 

elde edilmiştir. Her üç doz için Zn giderim verimleri %99 olarak belirlenmiştir. 

Metal kaplama atık suyunun elektrokoagülasyon işlemi ile demir elektrot kullanılarak arıtılması 

çalışmasında %99.8 Zn giderim verimi elde etmiştir (Oden ve Sari-Erkan, 2018). Metal 

kaplama atık suyundan elektrokoagülasyon yöntemi ile bakır giderimi çalışmasında ise, Fe-Al 

elektrot çifti ile % 100 Cu giderim verimleri elde edilmiştir (Akbal ve Camcı, 2011). Jo ve diğ., 

(2014) yılı çalışmalarında gerçek kaplama atıksuyunun adsorpsiyon yöntemi ile arıtımında Cu2+ 

ve Zn2+’nin giderim verimlerini sırasıyla % 74–91 ve % 78-98 olarak belirlemişlerdir. 

Optimum Deney Şartları 

Yapılan tüm çalışmalara ait deney sonuçları değerlendirilerek optimum şartlar belirlenmiştir. 

Bu kapsamda 30mM H2O2 ve 1 g Fe+2 dozları optimum şart olarak seçilmiştir. Optimum şartlara 

ait yapılan deney sonuçları da yine KOİ ve ağır metal giderim verimleri üzerinden 

değerlendirilmiştir (Şekil 4).   
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Şekil 4. Optimum şartların giderim verimlerine etkisinin değerlendirilmesi 

Şekil 4’e göre % 78 KOİ, % 99 Cu ve %98 Zn ağır metal giderim verimleri belirlenen 

optimum şartlarda elde edilmiştir. 

SONUÇLAR 

Bu çalışma kapsamında, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir metal kaplama 

endüstrisinden temin edilen atıksuların, Fenton prosesi ile arıtılabilirliği incelenmiştir. Yapılan 

deneyler sonucunda, bu proses ile 2,40 pH’da % 78 KOİ, % 99 Cu ve % 98 Zn giderim verimleri 

elde edilmiştir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği metal kaplama endüstrisi atıksuları için 

istenilen deşarj limit değerlerine bakıldığında yüksek giderim verimleri elde edilmesine 

rağmen, Fenton prosesi ile arıtımın çıkış limit değerleri için yeterli olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Bu nedenle, metal kaplama endüstrisi atıksularının ön arıtımında Fenton prosesinin 

alternatif bir yöntem olduğu söylenebilir. Fenton prosesini etkileyen işletme parametrelerinin 

üzerinde daha detaylı çalışmalar yapılarak sonuçların iyileştirilebileceği veya farklı ileri arıtım 

yöntemlerinin uygulanabilirliği, diğer alternatifler olabilir. 
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ABSTRACT 

In this study, eco-efficiencies of advanced treatments developed specifically for brewery 

wastewater were analyzed depending on recovery and reuse of agricultural (green) and 

process/cooling (blue) waters, and discharge load reduction (DLR) to the sea and wastewater 

treatment plant. Behind “anaerobic−aerobic” conventional biological treatment (CBT), the field 

scale simulations of  four systems comprising of the distinctive designs of nanofiltration (NF) 

and reverse osmosis (RO) of biologically treated effluents and the ozonation (O3) of membrane 

concentrates were conducted for the scenarios as SI:[NF], SII:[NF]/{O3}, SIII:[[NF]/{O3}]−[RO] 

and SIV:[[NF]−[RO]]/{O3}]. The developed systems were optimized separately for eco-

efficiency meaning min kWh energy per m3 reuse water produced at conditions with/without 

concentrate recycle to CBT by simulation software. Energy efficiency ratios (Eer) of solutions 

were found for the existing and developed integrated water/wastewater management 

approaches based on energy balance calculations including water supply/treatment and 

wastewater treatment/discharge. Only A1 and A1/A2 class green waters with recovery of 60% 

and 70% could be produced by SI and SII, while A3 and A2 with 64% (38 blue+26 green) and 

67% blue were obtained by SIII and SIV, respectively. Compared to the existing water 

management approach for supply/discharge distance of 10 km, Eer values decreased -97.1 and 

-102.1% with DLRs of 6.1, 29.1% by SI and SII, but increased 2.9 and 31.3% with 45.0 and 

38.7% by SIII and SIV, respectively; while increased 15, 14, 67 and 110% compared to the 

integrated water management approach. As a conclusion, this study proved that water recovery 

and waste reduction could be eco-efficiently accomplished for advanced treatment systems of 

industrial wastewaters through optimized energy intensity, except the focus on industrial water 

recovery that increased the energy need.  

INTRODUCTION 

Eco-protective water recovery from industrial wastewaters has crucial importance in deciding 

which of the advanced treatment systems are desirably practicable in forming a sustainable 

energy-environment nexus by means of a holistic and overarching water and wastewater 

management strategy. Hereof, the development of new solutions to be served to industrial and 

agricultural water recovery and reuse, and thus reducing fresh water needs and industrial 

wastewater discharge would constitute one of the most vital aspects of environmental resilience 

and sustainability [1,2]. 

In this regard, at the scope of this study, the eco-efficiencies of energy-minimized and enviro-

protective technological solutions developed specifically for advanced treatment of industrial 

brewery wastewater were analyzed depending on recovery and reuse of agricultural (green) and 

process and cooling (blue) waters and discharge load reduction (DLR) to the sea and a 

wastewater treatment plant. The solutions comprised four distinctive scenarios which includes 

from one to all the NF, RO and O3 processes were created and simulated at field scale using 

simulation software, depending on experimental treatment performances of each process [3]. 

mailto:aydiner@gtu.edu.tr


 
 

335 

 

 

The scenarios’ simulations were made at the optimal eco-efficiency (Ecoe) conditions as a 

minimal consumption of energy per total (blue and green) of reuse water, and their energy 

efficiency ratios, Eer were compared to the existing traditional water and wastewater 

management approach considering the water supply, “anaerobic−aerobic” CBT and treated 

effluent discharge, and the developed integrated “conventional−advanced treatment” approach 

considering the improved water supply, CBT and advanced treatment, water recovery and reuse 

and ultimate effluent discharge. 

MATERIALS AND METHODS 

Brewery wastewater characteristics and process performances in advanced treatments 

Four simulations have been created for reuse of water recovered from advanced treatment in 

agriculture (green water) and in process/cooling (blue water). Brewery wastewater 

characteristics and experimental performance efficiencies of advanced treatment processes 

(nanofiltration (NF), reverse osmosis (RO) and ozonation (O3)) were given in Table 1, together 

with design parameters as inflow, operating pressure, energy needs and volume reduction factor 

(VRF). 

Table 1. Brewery wastewater quality and design parameters and performances of advanced treatment processes 

Remarks Units Brewery Wastewatera 
Treatment Performancea (%) 

NF RO O3
 

Design Parameters      

Inflow m3/day 1200    
Operating pressure bar - 12b 30b  

Energy consumption kWh/m3 - 1.1b 2.5b 0.7c 

VRF - - 2.5a 2.5b  

Water Quality Parametersa      

pH - 8.20 - - - 

SS mg/L 115 98.2 100.0 34. 8 

TDS mg/L 2000 65.8 97.6 9.0 
COD mg/L 155 87.0 100.0 56.1 

SAR - 7.53    

Total hardness mg CaCO3/L 490 83.5 96.5 29.4 
Na+ mg/L 60.4 60.4 98. 5 2.0 

Cl- mg/L 66.7 66.7 99.5 33.3 

NH3-N mg/L 5.0 92.0 100.0 27.0 
Ca+2 mg/L 65 55.4 89.3 16.9 

Mg+2 mg/L 9.0 77.8 97.0 22.2 

NO3
- mg/L 9.5 98.6 100.0 8.4 

SO4
-2 mg/L 97.8 97.8 98.9 4.4 

a,b and c quoted from the references [3], [4] and [5], respectively. 

 

 

 

Developed integrated “conventional−advanced treatment” scenarios 

Being after anaerobic−aerobic CBT, two different integrated treatment approaches were 

implemented with or without recycling membrane concentrate(s) to the beginning of biological 

treatment, as shown in Figure 1(a) and (b). The qualities of waters recovered in the developed 

scenarios were classified in accordance with the Istanbul tap water for direct use in brewery 

manufacturing process, the EPA values for cooling water [6], the Republic of Turkey Ministry 

of Environment and Urbanization−The technical procedure communication for wastewater 

treatment plants for the determination of the classes of agricultural irrigation waters [7], and the 

regulation of Istanbul Water and Sewerage Administration (IWSA) for the ultimate effluent 

discharges [8]. 

In all scenarios, NF and/or RO concentrates were constituted and resolved that way as 

recirculated to the CBT inlet. Total flow and recycle ratio were calculated by using Eq. (1) and 

Eq. (2), respectively.  
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Qinflow = (Qr + Qw)         (1) 

 r = 100 × [
𝑄𝑟

𝑄𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤
]         (2) 

 

 
                                                (a)                                                                                          (b) 

Figure 1. Schematic diagrams of two integrated approaches applied for advanced treatments of industrial brewery wastewater     

((a) without recycle of membrane concentrate(s) (r=0) and (b) With recycle of membrane concentrate(s) (r>0)) 

 

where r is the percent of water recycled to the beginning of biological treatment, (%); Qr, the 

amount of wastewater recycled to biological treatment, (m3/d); and Qinflow, the amount of total 

influent wastewater to the plant (m3/d). 

The conventional−advanced treatment scenarios were applied as four different systems 

comprising of nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO) of biologically treated effluents 

and ozonation (O3) of membrane concentrate(s). The developed scenarios were classified as 

SI:[NF], SII:[NF]/{O3}, SIII:[[NF]/{O3}]−[RO] and SIV:[[NF]−[RO]]/{O3}] and their process 

flow diagrams were shown in Figure 2 (a), (b), (c) and (d), respectively. The field-scale 

simulations were created using SuperPro® Designer software. The CBT treatment simulations 

were conducted by COD removal of 97.6% in the existing plant meant that other water quality 

parameters were neglected only in the CBT simulations.  

 

 

 
(a)     (b) 

 
(c)     (d) 

Figure 2. Process flow diagrams of conventional−advanced treatment scenarios developed for brewery wastewater          

  (a) SI  (b) SII  (c) SIII  and (d) SIV 

As seen from Fig. 2, any concentrate treatment (CT) was not implemented in the scenarios SI 

and SII. Despite that, the scenarios SIII and SIV were supported by the presence of a concentrate 

treatment process viz., O3 for concentrate loads reduction and water recovery efficiency 

enhancement. All simulation solutions were applied to each one of scenarios individually for 

the conditions including the without ([A]) and with concentrate recycle ([B]), the with (w/ CT) 

and without (w/o CT) concentrate treatment and the discharge to the sea and a wastewater 

treatment plant (WWTP).  
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After CBT in SI, NF and concentrate recirculation (r) were applied. After CBT in SII, NF 

concentrate was divided to three flow lines as return to CBT, discharge and pass to O3 by 

splitting with the distribution ratio d. Water recovered from the O3 was combined with the NF 

permeate stream. After CBT in SIII, NF was used, the NF concentrate was recycled to CBT. 

Remaining concentrate was passed through the O3, combined with the NF permeate (d), and 

finally given to the RO to produce the reuse water. After CBT in SIV, the NF permeate was 

passed through the RO, both concentrates from NF and RO were recycled to the CBT. The 

remaining concentrate was discharged and/or sent to the inlet of the RO (d) after the O3 by 

splitting it with a ratio of k. 

Discharge load reduction, energy efficiency ratio and eco-efficiency 

The scenarios' solutions were obtained under the optimum water production-energy 

consumption for both cases of the recirculation and non-recirculation to the CBT. The discharge 

loads of each parameter were first calculated as the normalized values of all relevant discharge 

parameters after flow×mass, and then the normalized entire discharge load value was 

determined by Eq. (3) individually for each scenario. By this means, the percentage variations 

of normalized values were separately calculated as discharge load reduction (DLR) by Eq. (4), 

according comparatively to each of the IWSA national standard discharge values and the CBT 

discharge loads of all the relevant parameters. 

y= (
∑ 𝑥𝑖

2

∑ 𝑥𝑖
)           (3) 

DLR (%) = 100 × (
𝑛𝑖−𝑦

𝑛𝑖
)         (4) 

where y is the normalized entire discharge load value; x, the normalized discharge 

concentrations; i, the standard discharge parameters (SS, Cl, SO4 and COD); and n, the 

normalized parametric concentration value. 

The developed systems were optimized separately for eco-efficiency, Ecoe (Eq. 5) meaning min 

kWh energy use per m3 of reuse water produced at conditions with/without concentrate recycle 

to the CBT by using simulation software. Energy efficiency ratios (Eer, %) of solutions were 

also determined based on energy balance calculations in kWh/m3 of inflow including the water 

supply/treatment and wastewater treatment/discharge; compared to both the existing traditional 

water and wastewater management approach considering the water supply, 

“anaerobic−aerobic” CBT and treated effluent discharge, and the developed integrated 

“conventional−advanced treatment” approach that means the improved water supply, CBT and 

advanced treatment, water recovery and reuse and ultimate effluent discharge.  

Ecoe = 
𝐸𝑐

𝑄𝑟𝑒𝑐
          (5) 

where Ec is the energy consumption as kWh/day in total and Qrec is the amount of the recovered 

water as m3/d. 

In order to an exact comparison with both existing and the developed water and wastewater 

management approaches, some essential energy needs that are required for water transfer for 

supply, water treatment, wastewater treatment and wastewater transfer for discharge were 

quoted from the literature studies. Accordingly, the energy requirement was assumed as 

0.25−1.0 kWh/m3 for the water treatment, while it was 0.5−2.0 kWh/m3 for the wastewater 

treatment [2]. The energy requirement were assumed as 0.058 kWh/m3·km being equal for unit 

distances of supply and discharge [9]. In all the calculations, the discharge distances were 

accepted as 10 km for the water supply, and 1 and 10 km for the discharge to a WWTP and the 

sea, respectively. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Optimum design results of scenarios 

For the case without recirculation ([A]), the value of r for SI is 0%. In SII, the ratio d is 26%. In 

SIII, d is 10% for with and without CT. Without CT in the SIV, d is 100%, in other words, all of 

the water passing through O3 is given to the RO inlet and k is 39%. With CT in SIV, d is 61% 

namely wastewater to be transported through the O3 to the RO inlet and k is 0%. r, d and k 

values are given in Table 2. 

Table 2. Optimum design results of the developed integrated conventional−advanced treatment scenarios 

Scenario remarks aInflow m3/d,  

to the sea 

(to WWTP) 

br 

(%) 

d 

(%) 

k 

(%) 

Processes 

Concentrate 

recycle 

Coded case 

studies 
NF RO O3 

W
it

h
o

u
t 

([
A

])
 

SI 1200 0 - - ✓ ✕ ✕ 

SII 1200 0 26 - ✓ ✕ ✓ 

SIII 
w/   CT 1200 0 10 - ✓ ✓ ✓ 

w/o CT 1200 0 10 - ✓ ✓ ✓ 

SIV 
w/   CT 1200 0 61 0 ✓ ✓ ✓ 

w/o CT 1200 0 100 39 ✓ ✓ ✓ 

W
it

h
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

([
B

])
 

SI 
1706         

(1706) 

<28 - - 
✓ ✕ ✕ 

<56 - - 

SII 1304           <20 26 - ✓ ✕ ✓ 

SIII 

w/   CT 
1715 75 

10 - ✓ ✓ ✓ 
(1579) 60 

w/o CT 1547 28 
10 - ✓ ✓ ✓ 

 (1351) 56 

SIV 
w/   CT 1307 <10 61 0 ✓ ✓ ✓ 

w/o CT 1263 <10 100 39 ✓ ✓ ✓ 

a If there is no any value given in parenthesis, the inflows belonging to both the sea and WWTP are the same. 
b The qualities of waters produced were matched the desired values and the Ecoe values were changed negligibly in a confidence 

range of 5% so that the optimal r values reached at r=0 were enabled to change to a edge value for the solutions of the scenarios [B]. 

For the [B] scenarios including the recirculation, in SI, the r is below 28% for sea discharge and 

56% for a WWTP discharge. In SII, the r is acceptable up to 20% (affecting energy intensity 

negligibly) and d is 26%. With CT for SIII, r is 75% for discharge to the sea, 60% for discharge 

to a WWTP. Without CT for SIII, r is 28% for discharge to the sea, 56% for a WWTP discharge 

and d is 10%. With CT in SIV, d is 61% and k is 0%. Without CT for SIV, d is 100% and k is 

39%, in other words, all concentrate stream passes through the O3 and is given to the RO inlet. 

In two cases, r up to only 10% can be applied. On the other hand, it is seen that depending on 

the values of recirculation ratio applied in the [B] scenarios with CT, the recirculation flow 

raised up the input flow of the CBT at the first treatment step of the developed integrated plant. 

Optimum water recovery ratios and agricultural irrigation classes of waters produced 

Agricultural irrigation classes of water recovered brewery wastewater and water recovery ratios 

are given in Table 3 for the scenario solutions with the best Ecoe performances. Blue waters 

(industrial processing and cooling) could be produced only by SIII and SIV. In the [A] scenarios 

without recirculation, only the A1 and A1/A2 class green waters with recoveries of 60% and 

70% could be produced by SI and SII, while the A3 and A2 with 64% (38 blue+26 green) and 

67% blue were obtained by SIII and SIV, respectively. In the [B] scenarios including 

recirculation, almost same as those in the [A] versions, only the A1 class green waters with 

recoveries of 60% and 68% were produced by SI and SII, while the A3 of 62% (37 blue+25 

green) and A2 of 63% blue were obtained by SIII and SIV, respectively. 

 

 

 

 



 
 

339 

 

 

 

 

Table 3. Industrial and agricultural water recovery ratios and agricultural irrigation water classes for the best scenario solutions 

Scenario remarks Produced water quality Water Recovery ratio (R, %) 

Concentrate 

recycle 

Coded case 

studies 
Irrigation water Tap water Rblue Rgreen Rtotal 

W
it

h
o

u
t 

  
  
  

([
A

])
 

SI A1 - - 60 60 

SII A2 - - 70 70 

SIII 
w/   CT A3 ✓ 38 26 64 

w/o CT A3 ✓ 36 24 60 

SIV 
w/   CT A2 ✓ 67 - 67 

w/o CT A2 ✓ 67 - 67 

W
it

h
  
  

  
  
  

  
  
  

  

([
B

])
 

SI  A1 - - 60 60 
SII  A1 - - 68 68 

SIII 
w/   CT A3 ✓ 37 55 62 

w/o CT A3 ✓ 38 25 63 

SIV 
w/   CT A2 ✓ 63 - 63 

w/o CT A2 ✓ 63 - 63 

Discharge load reduction, energy efficiency ratio and eco-efficiency 

How much the discharge loads of the scenarios are decreased was determined by means of the 

percentage variations of the normalized values according to the IWSA discharge standards and 

CBT discharge values as given in Table 4. 

Table 4. Eco-efficiency and discharge load reduction performances for the case studies of the developed scenarios  

Scenario remarks 
Ecoe                    

(kWh/m3 reuse water) 

DLR (%) 

Concentrate 

recycle 
Code 

to WWTP to sea 

IWSA CBT IWSA CBT 

W
it

h
o

u
t 

  
  
  
 

([
A

])
 

SI 1.83 83.1   2.0 70.6   2.2 
SII 1.67 87.5 27.5 78.2 27.6 

SIII 
w/   CT 4.66 90.7 46.1 83.9 46.4 

w/o CT 4.26 84.8 11.8 73.5 11.9 

SIV 
w/   CT 6.69 93.3 60.9 88.6 62.0 

w/o CT 6.35 89.4 38.5 81.6 38.7 

W
it

h
  
  

  
  
  

  
  
  

  

([
B

])
 

SI 1.83 84.4   9.8 71.8   6.1 

SII 1.75 87.7 29.1 78.7 29.1 

SIII 
w/   CT *4.47−4.42 90.4 44.2 83.5 45.0 

w/o CT *4.28−4.30 85.5 16.3 74.7 15.7 

SIV 
w/   CT 6.73 93.3 60.9 88.6 61.9 
w/o CT 6.41 89.1 37.0 81.1 37.2 

* means the results that belong to the discharges to the sea−WWTP, while others are equal for both discharges. 

According to the developed wastewater management approach, the scenarios’ solutions at 

minimum Ecoe values were made to reveal the performance efficiencies of advanced treatments. 

In light of DLR percentages that were calculated based on the minimum Ecoe values, significant 

waste load reductions in the discharges of the developed scenarios have been achieved 

compared to the discharge loads in terms of both standard and biological treatment. In 

particular, they exceeded 70% and reached 90s% with regard to the discharge load of the IWSA 

standard. 

On the other hand, as blue water production increased (Table 3), the Ecoe performances 

increased that resulted in a decreasing performance of environmental effectiveness, namely 

more energy need per unit of reuse water produced. 

Performance results of the scenarios having minimum Eer value at two extreme conditions as 

the best ((a): WT=0.25 kWh/m3, WWT=0.5 kWh/m3) and the worst ((b: WT=1.0 kWh/m3, 

WWT=2.0 kWh/m3) of the energy requirements of water and wastewater treatment were 

depicted in Figure 3, as compared to both existing traditional and developed integrated water 

and wastewater management approaches for the recovery and reuse of brewery wastewater, 

together with the Ecoe performances of the scenarios. 
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(a)                       (b) 

Figure 3. Comparative results of energy efficiency ratios of the scenarios having 

minimum Eer values in terms of existing traditional and developed integrated water and 

wastewater management approaches of brewery wastewater and their Ecoe 

performances at the best ((a): WT=0.25 kWh/m3, WWT=0.5 kWh/m3) and the worst ((b: 

WT=1.0 kWh/m3, WWT=2.0 kWh/m3) of the energy requirements of water and 

wastewater treatment (WT: water treatment and WWT: wastewater treatment) 

 

At the worst condition of the highest energy needs per m3 of treated water and wastewater for 

water supply and wastewater treatment for supply and discharge distances of 10 km (for the sea 

discharge is 1 km), the Eer values for sea−WWTP discharges by SI and SII decreased -97.1−(-

96.4)% and -102.1−(-100.0)% with the DLRs of 6.1−9.8 and 29.1% for CBT and of 71.8−84.4 

and 78.7−87.7% for IWSA. But these values increased 2.9−(-40)% and 31.3−32.0% with 

45.0−44.2 and 38.7−38.5% for CBT and 83.5−90.4 and 81.6−89.4% for IWSA by SIII and SIV, 

respectively. Whereas, they increased 15, 14, 67 and 110% compared to the integrated 

management approach. 

On the other hand, no energy reduction efficiency could be achieved at the best conditions of 

the lowest energy needs at the integrated approach, and it was observed that energy efficiency 

increments exceeded 100% and reached up to 500%. 

CONCLUSION 

Eco-efficiencies of advanced treatments developed specifically for brewery wastewater were 

analyzed depending on industrial and agricultural water recovery and reuse and discharge load 

reductions to the sea and a WWTP. Water recovery for industrial reuse and agricultural 

irrigation was successfully fulfilled at the ratios exceeding 60%. Waste load reductions for 

WWTP discharge compared to the IWSA standard were provided with effective ratios 

exceeding 70% and reaching 90s% by the developed integrated wastewater treatment systems, 

while reaching 60s% for the sea discharge. Reuse of water in industry was directly related to 

the RO process consuming more energy, producing better quality water and providing less 

discharge load in advanced treatment. It was seen that agricultural irrigation water could be 

recovered from industrial wastewaters with more energy efficient solutions than industrial 

demand water. In conclusion, this study proved that water recovery and waste reduction could 

be eco-efficiently accomplished for advanced treatment systems of industrial wastewaters 

through optimized intensity of energy require, except for the fact that industrial water recovery 

increases the energy need. 
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ÖZET 

Zeytin atıksuyu (karasu) içeriğindeki kirlilik türü ve yükü nedeni ile zeytinyağı üretiminin 

yapıldığı Akdeniz ülkelerinde önemli bir çevre sorunudur. Karasuyun arıtımı için geliştirilen 

pek çok metot olmakla beraber, sektöredeki çoğu zeytinyağı üreticisi küçük ölçekli işletmeler 

olarak faaliyet gösterdiği için bu arıtımların maliyetlerini karşılayamamaktadırlar. Bu nedenle 

bu çalışmada karasuyun arıtımı için düşük maliyetli ve yenilikçi bir yöntem olan yüzen kök 

arıtım yöntemi ile, güçlü kök yapısı ile bilinen ve Ege Bölgesi iklim koşullarında yetiştirilebilen 

Japon şemsiyesi (Cyperus alternifolius L.)ve Vetiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) 

bitkilerinin kullanım olanakları araştırılmış ve birbiri ile karşılaştırılmıştır.  

Çalışmada bitkilerin büyümelerini sürdürdüğü seyrelme oranları bir ön çalışma ile belirlenmiş, 

buradan yola çıkarak çalışma %5 ve %15 seyrelme yapılan OMW-5 ve OMW-15 dozlarında 

yürütülmüştür. Üçer yinelemeli olarak hazırlanan OMW-5 ve OMW-15 çözeltilerinde  Japon 

şemsiyesi, Vetiver, ve bitki bulunmayan kontrol grubu tanklarında 67 gün süre ile örnekleme 

yapılmıştır. Suda belirli günlerde kalan suyun hacmi, toplam organik karbon (TOK), toplam 

fenol, toplam azot (TN) ve bitki örneklerinde çalışmanın başında ve sonunda yaş ağırlık ile 

toplam fenol miktarları ölçülmüştür.  

GİRİŞ 

 OMW-5 ve OMW-15 gruplarında sırasıyla 2,5 ve 4 kg biyokütle ile başlatılan çalışma sonunda, 

OMW-5’deki Japon şemsiyelerinde yaş ağırlık %149 oranında artarken, biyokütlede biriken 

toplam fenol miktarı %439 oranında artmıştır.TOK, toplam fenol ve TN için OMW-5’de en 

yüksek azalma Japon şemsiyesi bulunan tanklarda %95-%99-%82 oranında; vetiver 

tanklarında %85,%93,%40 ve kontrol grubunda %65,%81 ve (-0,014) olarak görülmüştür. Elde 

edilen sonuçlara göre karasuyun arıtımında seyreltilmesi sureti ile Japon şemsiyesi ve vetiver 

bitkilerinin kullanım potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. 

Zeytinyağı üretimi ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde kasım-şubat ayları arasında 

yapılmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre 2015-2016 sezonunda 175000 

ton zeytinyağı üretimi yapılmıştır. Günümüzde Akdeniz ülkelerinde zeytinyağı üretiminde 

sürekli (santrifüj)  ya da kesikli (geleneksel) prosesler kullanılmaktadır (Klen ve Vodopivec, 

2011). Sürekli (kontinu) metot ise iki fazlı ya da üç fazlı olarak kendi arasında ikiye ayrılır. İki 

ya da üç faz sistemlerin temel farklılığı su gereksinimleridir. 3 fazlı sistemde ayırma işlemi 

sırasında proses suyu eklenmekte, yağ-atıksu ve pirina olarak 3 faz elde edilmektedir. Iki fazlı 

sistemde ise santrifüj işleminden yağ ve sulu pirina  elde edilirken, su kullanımı iki fazlı sisteme 

göre düşüktür (Şengül et al., 2000). Her iki proseste de açığa çıkan bu sulu atuğa da karasu 

denmektedir. Tomati (1992) ye göre sürekli sistemde zeytinyağı üretiminde ton başına  1,2-1,8 

m3 karasu oluşurken, kesikli sistemde 0,4-0,5 m3 atıksu çıkmaktadır.  

Karasu, zeytinin yapısındaki su, zeytinleri yıkamak için kullanılan su  ve santrifüjleme işlemi 

sırasında kullanılan sudan oluşmaktadır. Karasuyun kompozisyonu zeytinyağı üretim şekline 

göre değiğşkenlik göstermekle beraber organik içeriğini temel olarak   şekerler, azotlu 

bileşikler, uçucu asitler, polialkoller, pektin, yağ ve polifenollerden oluşmaktadır (Ursinos, 

1957).  Bu bağlamda karasuyunu  biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI), kimyasal oksijen ihtiyacı 
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(KOI), askıda katı madde (AKM) ve toplam fenol içeriği sırası ile 35-110 g/L, 45-170 g/L, 1-9 

g/L, 0.5-24 g/L aralıklarında değişkenlik göstermektedir (Paraskeva ve Diamadopoulos, 2006).  

Zeytinyağı üretimi sırasında fenolik bileşiklerin yaklaşık %98’i su fazında kalmakta, % 1-2’lik 

bölümü zeytinyağına geçebilmektedir (Rodis vd., 2002). Fenol kendine has kokusu ve tadı olan, 

sucul organizmalar ve insanlar için zararlı bir maddedir (Nath vd., 2013). 

Karasuyun arıtımı zeytinyağı üreticileri ve Akdeniz ülkeleri için önemli bir çevre sorunudur. 

Termal yöntemler (buharlaştırma ve yakma), flotasyon, ultrafiltrasyon, membran filtreleme, 

ters osmoz, aerobik ve anaerobik biyolojik arıtım yöntemleri gibi çeşitli uygulamalar ile arıtımı 

üzerine çalışmalar yapılagelmektedir. Ancak karasuyun bertarafı için yaygın olarak sızdırmaz 

lagünlerde depolama ve buharlaştırma işlemi uygulanmaktadır. Bu yöntem küçük ölçekli 

zaytinyağı üreticileri için de finansal olarak en uygun yöntemdir. Ancak bu yöntem sağlanması 

gereken sınır değerlere ulaşmak için yeterli değildir. Karasuyun bir alıcı ortama deşarj 

edilebilmesi için Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliğine göre Tablo 1’de verilen değerleri 

sağlaması gerekmektedir.  

Firoremediasyon kontamine olmuş toprak, sediment ve su ortamlarında vejetasyondan 

faydalanarak yerinde yapılan bir iyileştirme uygulamasıdır. Çeşitli organik kirleticiler, 

nutrientler ve metaller bitkilerin kök sistemleri kullanılarak ayrıştırma, indirgenme 

mobilizasyonu önleme ve/veya bitki metabolizmalarında kullanma yolu ile ortamdan 

uzaklaştırılmaktadır (Nikolopoulou ve Kalogerakis, 2007). Yüzen kök yöntemi ise emergent 

diye bilinen karasal türlerin sedimentte köksalmak yerine, hidroponik ortamlarda yetiştirilip, 

yüzen bir platform üzerinde kirliliğin bulunduğu ortamda gezdirilmesi ve bir su sütünu boyunca 

ortamdaki kirliliği yoketmesinin sağlandığı yenilikçi bir sulak alan uygulamasıdır (Headley ve 

Tanner, 2012). Bitki kökleri atıksuyun içinde serbestçe yüzerken, özellikle suyun akışkan 

olduğu ortamlarda kirlilik ile homojen şekilde temas edebilmekte, böylece kirleticileri 

sedimenten alabileceğinden daha kısa sürede arıtım gerçekleşmesi sağlanmış olmaktadır  

(Flocco vd., 2002).  

 

Tablo 1.  Gıda Endüstirisi (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi) için Desarj Standartları 

 
Parametre 

 
Birim 

Kompozit Numune 
2 saatlik 

Kompozit Numune 
24 saatlik 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/L) 250 230 

Yağ ve gres (mg/L) 60 40 

pH  - 6-9 6-9 

Literatürdeki fitorediasyon çalışmalarında Vetiveria zizainoidies (vetiver) ve Cyperus 

alternifolius (Japon şemsiyesi) bitkileri toprak kirliliği, yüzeysel su iyileştirme ve atıksu 

arıtımında yüksek azot ve fosfor alımı yanısıra metal ve fenol giderimi içinde öne çıkan bitki 

türleridir. Karasuyun arıtımı için yüzen kök arıtımı yöntemi ile bu bitkilerin performası 

araştırılmıştır. 

MATERYAL METOT  

Çalışmada öncelikli olarak bitkilerin büyüme faaliyetlerini sürdürebildiği seyrelme oranını 

bulmak üzere çeşitli dozlardaki seyreltilmiş ortamlarda bitkilerin morfolojik özellikleri 

gözlenmiştir. Düşük ve yüksek olarak 2 seyrelme dozu tespit edildikten sonra bu çözeltiler için 

2,5 ve 4’er kg bitkiler hazırlanmıştır. 60 L’lik tanklarda 3 er yinelemeli olarak bitkili ve bitkisiz 

kotrol grupları oluşturulmuştur. 67 gün süren deneysel çalışma süresince tanklarda 1,9,17, 

25,45, 53, 59 ve 67. günlerde kalan su miktarı ölçülmüş ve sudan örneklemeler yapılarak pH, 

TOK, TN ve toplam fenol analizleri yapılmıştır.  Bitkiler ise  1. ve 67.gün sonunda yaş 

ağırlıkları, kök ve gövde uzunlukları alınarak örneklenmiş, bu örneklerde makro mikro 
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nutrientler ve fenol içerikleri ölçülmüştür. Bitki ve sıu örneklerindeki fenol içeriğinin 

belirlenmesi için ekstraksiyon işlemi uygulanmıştır. 

Materyal  

Çalışmada kullanılan karasu, üç fazlı üretim yapan Urla, Bademler Zeytinyağı 

Kooperatifinden 15 Aralık 2017 tarihinde yapılan sıkım işlemi sırasında temin edilmiştir.  

Çalışmada kıllanılan bitki materyali Cyperus alternifolius ve Vetiveria zizanioidies Ege 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeki serada toprak ortamında yetiştirilip, 

vejetasyon döneminin başında su ortamına alınmıştır. Bitkilerin su ortamında yeni kök ve 

yaprak aksamı geliştirdiği gözlendikten sonra karasuyun musluk suyu ile  %5, 10, 20, 30, 40 

oranlarında seyreltildiği konteynırlara alınmıştır. 2 ay boyunca bu sulu çözeltilerde bitkilerin 

kök ve gövde durumları incelenmiştir.  

Fenol Ekstraksiyonu 

Fenol içeriği ölçülecek karasu örnekleri alındıktan sonra hiç bekletilmeden pH’ı  HCl ile 2’ye 

ayarlanmıştır. Yağ içeriğini uzaklaştırmak için 10 ml örnek, 15 ml hegzan ile 5 dakika süre 

ile 3000 rpm hızla santrifüjlenmiştir. Üstteki yağ fazı uzaklaştıırlmıştır. Bu yağ uzaklaştırma 

işlemi iki kez tekrar edilmiştir. Fenol bileşiklerinin ekstraksiyonu için ise yağ fazı 

uzaklaştırılmış örneklere 10 ml etilasetat ilave edilerek 5 dakika süre ile 3000 rpm hız ile 

santrijüşleme işlemi yapılmıştır. Fenolik bileşiklerinin etilasetat içerisinde tutulması işlemi 3 

kez tekrar edilmiştir. Toplanan bu fazlar vakum altında, 40°C döner başlıklı buharlaştırıcıda 

(Buchi B-490) en az 30 dakika süre ile kurutulmuştur. Kuru haldeki fenolik maddeler 3 ml 

ethanol ilave edilerek analiz için hazır hale getirilmiştir. Ekstraksiyon işleminin 

tekrarlanabilirliği, standart sapması aynı örnekte yapılan tekrar analizler ile hesaplanmıştır.  

Bitki örneklerinde yapılacak fenol analizleri için ise bitkilerin kök ve yaprakları ayrılarak 3 gün 

süre ile 37 0C’de hava kurusu alınmıştr. Bitkiler ekstraksiyon için mikser ile toz haline 

getirilmiştir.  4:1 oranında hazrılanmış methanol/su çözeltisinden 10 ml eklenerek 24 saat süre 

ile çalkalanmıştır. Ekstrakt filtre kağıdından süzülerek, döner başlıklı buharlaştırıcıda vakum 

altında solvent fazı buharlaştırılmıştır. 

Toplam Fenol Ölçümü 

Toplam fenol miktarı  Folin–Ciocalteu methodu (Singleton & Rossi, 1965) ile yapılmıştır. 200 

mikrolitre örnek deiyonize su le 1:10 oranında seyreltilerek, yine 1:10 oranında seyreltilmiş 

Folin–Ciocalteu reaktifinden 1 ml ilave edilmiştir. 4 dakika sonra 800 mikrolitre sodyum 

karbonat (75 g/L) ilave edilerek 2 saat süre ile oda sıcaklığında inkübe edilmiştir.UV 

spektrofotometrede 765 nm dalga boyunda absorbans değerleri ölçülmüştür. Kalibrasyon eğrisi 

(0-500 mg/L) arasında Gallik asit ile hazırlanmış; toplam fenol değeri gallik asit eşdeğeri olarak 

verilmiştir.  

Analizlerde kullanılan reaktif Sigma Aldrich’den, methanol, etilasetet, hegzan Merck 

firmasından temin edilmiştir. 

Toplam Organik Karbon ve Toplam Azot Analizi  

Toplam organic karbon (TOK) ve Toplam azot (TN) ölçümleri   TOC –L analiz cihazı 

(Shimadzu TOC-VCPH Total Organic Carbon Analyzer ) kullanılmıştır. 

SONUÇ  

Urla Bademler Koperatifinden temin edilen karasuda yapılan ölçümlerde   pH (5,12), toplam 

fenol (13,2 g/L), toplam azot (0,51 g/L), kimyasal oksijen ihtiyacı (103 g/L) ve toplam organik 

karbon (23 g/L) olarak ölçülmüştür.   

Bu kirlilik yüküne göre bitkilerin büyümelerini sürdürebileceği aralığı tespit etmek üzere 

%5,10,20,30 ve 40’lık çözeltiler hazırlanmış, bitkilerin gelişimi gözlemlenmiştir. Vetiver 

bitkisi sadece %5’lik çözeltide taze kök ve yaprak sürgünleri verebilirken, Japon şemsiyesinin 

%20’lik çözeltiye kadar olan dozlarda taze kökler verip, gövdesinin yeşil kalabildiği 
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görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkalarak çalışma %5 (OMW-5) ve %15(OMW-15) lik 

çözeltilerde yürütülmüştür.   

Şekil 1 

%5lik çözeltilerde (a) Japon şemsiyesi, (b) vetiver, %40’lık çözeltilerde (c) Japon şemsiyesi, (d)  vetiver görünümü 

pH Ölçümleri 

Seyreltilmiş karasuyu örneklerinin başlangıç pH değerleri 6,8-7 arasındadır. Çalışma boyunca 

çözeltilerde pH  düzenlemek üzere bir işlem yapılmamıştır. Kontrol gruplarında pH değeri OMW-5 

de 7,5 değerine kadar yükselirken; Japon şemsiyesi tanklarında 8, vetiver tanklarında 9’a kadar 

yükselmiştir. Çözeltilerdeki pH değişimi Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Bitkilerin (a)%5lik, (b) %15’lik çözeltilerde pH değişimi 

Su Tüketimi  

Bitkilerin hayatta kalabilmesi için, yapraklarından terleme yolu ile kaybettikleri su içeriği kadar 

suyu bulundukları ortamdan temin etmeleri, dolayısı ile ortamlarında sürekli olarak gerektiği 

kadar nem içeriğinin bulunması gerekir (Tardieu vd.,2017; Kubota, 2017). Bitkilerin aldıkları 

suyu yaprakları ile atmosfere vermeleri işlemine transpirasyon denir. Transpirasyon 

mekanizmasını hidrolik iletkenlik, tuzluluk, kök sıcaklığı, oksijen ihtiyacı gibi faktörler 

belirlemektedir (Aroca vd., 2012). Bu çalışmada bitkilerin ihtiyaçları olan suyu direk olarak su 

ortamından temin etmişlerdir. Çalışmanın başlangıcında her bir tanka 56 L seyreltilmiş karasu 

doldurulmuştur. Çalışmanın sonuna kadar tanklarda kalan su miktarı ölçümlerine gore kontrol 

tanklarından OMW-5’de 22.2L, OMW-15’de 16 L buharlaşma olmuştur. Bitkili tanklardaki 

azalma ise Japon şemsiyesi için OMW-5’de 49,9L OMW-15’de 37,5 L, vetiverde ise OMW-

5’de 36,4L ve OMW-15’de 27 L olmuştur. Bu miktarlar buharlaşma ile beraber bitkilerden 

gerçekleşen terleme miktarının toplamıdır.  
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Chandra vd. (2017) yüksek miktardaki su transferinin aynı zamanda köklerden gövde/yaprak 

yapısına hızlı bir madde taşınımını da sağlayacağını, bunun sulak alan şartlarındaki bitkilerde 

hızlı büyüme ve biyokütle oluşumunu doğrucağını ifade etmiştir. Çalışmasında vetiver 

bitkisinin alandaki yaygın Typha spp.,Phragmites australis ve Schoenoplectus validus’ a gore 

7,5 kat daha fazla su tükettiğini bildirmiştir. 

Organik Karbon Giderimi  

Organik kirliliğin ölçümü için bu çalışmada ölçüm kolaylığı gözönünde tutularak TOK analizi 

tercih edilmiştir. Karasu örneklerinde yapılan ön çalışmada KOI/TOC oranı 4,32 olarak 

bulunmuştur. Bu ilişkiyi belirlemek için yapılan diğer çalışmalara baktığımızda Mısır’da 

karasuyun fotokatalik oksidasyon yöntemi ile arıtımı için yapılan bir çalışmada Badawya vd. 

(2009) ve Tunusta elektrokimyasal bir yöntem ile yürütülen diğer bir çalışmada Belaid vd., 

(2006) KOI/TOK oranını 2,6 olarak bulmuşlardır.  Kartal vd. (2008) ise 2,9 olarak bulmuşlardır.  

Bu değişken oran zeytinin bölgesel olarak da değişikenlik göstermesinden kaynaklanabilir. 

Bu çalışmada OMW-5 ve OMW -15 için başlangıçtaki TOK konsantrayoun 1132±58 mg/L ve 

3168 ±108 mg/L olarak ölçülmüştür. 67 gün sonunda OMW-5 tanklarında kütlesel olarak 

bakıldığında TOK miktarında Japon şemsiyeli tanklarda ortalama %95 ve vetiver tanklarında 

%85 azalma olurken, bitki olmayan kontrol tanklarında bu değer % 65 olarak gerçekleşmiştir. 

OMW-15 çözeltisinde bu oranlar aynı sırayla %90, %79 ve %51 olarak gerçekleşmiştir. 

Literatürde Japon şemsiyesi vetiver bitkileri kullanılarak yüzen kök arıtımı yöntemi ile palmiye 

yağının giderimi için yapılan benzer çalışmalarda KOI giderim oranlarının farklı seyreltilerde 

%30 ile %96 arasında değiştiği bildirilmiştir (Darajeh, 2014 ve 2016; Sa’at, 2014). Yine bu iki 

bitki türü kullanılarak bir domuz çiftliği atıksuyunun arıtıldığı çalışmada yüzdürme yöntemi ile 

her iki türde de %65’e kadar KOI giderimi sağlanmıştır (Liao vd., 2003).  Kapellakis vd. (2012) 

ise karasuyun arıtımı için ikincil arıtım yöntemi olarak bir yapay sulak alan uygulamasında 

phragmites australis ile bitkilendirilmiş sistemde %90 KOI giderimi sağlandığını bildirmiştir. 

Yalcuk vd. (2010) ise Typha latifolia ve Cyperus alternatifolius ile dikey yüzeyaltı akışlı bir 

yapay sulak alan uygulamasında  % 73 ve 74% KOI giderimi sağlamıştır.  

Fenol Giderimi 

Karasu zeytinyağı fabrikasından temin edildiğinde (15/12/2016) yapılan ilk ölçümlerde toplam 

fenol içeriği 13200 mg/L iken bitkisel arıtım kapasitesini belirlemek üzere deneye 

başladığımızda 4000 mg/L olarak tespit edilmiştir. Seyreltilmiş örneklerde başlangıçtaki 

toplam fenol değerleri OMW-5 için 219 mg/L ve OMW-15 için 611 mg/L olarak ölçülmüştür. 

Daha sonra  25.ve 67.günlerde yapılan ölçümlere göre, 25 günde OMW-5 de  %93, %82 ve % 

52 (Japon şemsiyesi vetiver ve kontrol)’lik toplam fenol giderim sağlanırken; bu oran 67.günde  

%97, % 92 ve % 81 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara bakılarak fenol gideriminin 

ilk 25 günde hızlı şekilde gerçekleştiği söylenebilir.  

Yapay sulakalanlarda oksijenin varlığında mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilecek 

biodegradasyon fenol gideriminde birinci derecede rol oynar, ardından sorpsiyon, bitkilerin 

kullanımı ve buharlaşma mekanızmalarına atıf yapılmaktadır (Herouvim et al., 2011). 

Laboratuvar ölçeğinde yapılan çalışmalarda çeşitli bitkilerin farklı dozlarda fenol kirliliğine 

karşı morfolojik özellikleri gözlemlenmiş, 300 mg/L dozuna kadar bitkilerin gelişimleri 

sürdürdükleri bildirilmiştir (Flocco vd., 2002; Wang vd.,2014; Lee ve Ahmad 2017). 

Literatürde farklı bitki türleri ve farklı başlangıç konsantrasyonları için, %70-90 arasında fenol 

giderimine ilişkin bulgular vardır. Kapellakis vd. (2012) 1:10 olarak seyreltilen karasuda 

phragmites australis ile başlangıçtaki toplam fenol konsantrayonu 1065 mg/L iken % 87;  

Herouvim vd. (2011) 2841 mg/L başlangıç konsantrasyonunda %70 fenol giderimini 

bildirmişlerdir. Del Bubba vd. (2004) su kamışı ile pilot ölçekte hazırladıkları yapay sulak 

alanda ön arıtımdan geçirilmiş karasuda % 74,1 KOI giderimi ve % 83,4 polifenol giderimi 
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sağlamışlardır ki bu da İtalyan mevzuatı için deşarj standartlarını sağlayan bir seviyedir. Vetiver 

için yapılan bir çalışmada ise Singh vd.  (2008) bitki köklerinin 50-100 mg/L fenolü ortamdan 

4 gün içerisinde uzaklaştırdığı sonucu elde edilmiştir. 

Bitkilerde Yapılan Ölçümler  

Çalışma süresince gerek OMW-5, gerek OMW-15 seyreltilerinde Japon şemsiyesi yeni kök ve 

gövde sürgünleri vermeye devam etmiştir. Vetiver ise OMW-5’de 45.günden sonra, OMW-

15’de ise 17.günden sonra yeşil görüntüsünü kaybederken, OMW-15’de yeni kök sürgünü de 

göstermemiştir (Şekil 3).  

Çalışmanın başlangıcında bitkilerin kök uzunlukları Japon şemsiyesi için 55 cm, vetiver için 

45 cm olacak şekilde başlatılmıştır. Çalışmanın sonunda Japon şemsiyesi OMW-5’de 150 cm, 

OMW-15’de 160 cm kök uzunluğuna erişmiştir. Vetiverin kök uzunlukları 60 ve 55 cm olarak 

değişmiştir.  

Fitoremediasyon ile ilgili yapılan önceki çalışmalarda bitki türlerinin arıtım kapasitesi yeni kök 

sayısı, yeni filiz sayısı, kök yapısının kapladığı alan gibi çeşitli parametreler ile 

ilişkilendirilmiştir (Kyambadde vd., 2004; Cheng vd., 2009). Çalışmada kullandığımız her iki 

bitkide saçak kök diye bilinen fibros yapıya sahiptir. Kazık kök yapısı, özellikle toprakta derine 

doğru inerken başta erozyon kontrolü olmak üzere farklı amaçlar için uygun iken; saçak kök 

özellikle iyon absorpsiyon yolu ile sığ seviyelerdeki bir arıtım için daha uygun olacaktır.  

 

 

Şekil  3. Japon şemsiyesinin ve Vetiverin OMW-5 ve OMW-15’ lerdeki görünümü 

Bitkilerin kök ve yaprak aksamlarındaki fenol içeriğindeki değişikliği ortaya koymak üzere 67 

gün süre ile temiz suda bekletilen ve OMW-5 ile OMW-15’de arıtım için çalışan bitkilerden 

alınan örneklere ilişkin sonuçlar Şekil 4’de grafiklerde karşılaştırılmıştır.  

Bitkilerin ortamdaki kirlilikleri kökleri yolu ile alıp yaprak/gövde aksamına transfer ettikleri 

fitoekstraksiyon mekanızmasının çalışıp çalışmadığı tranlocation faktör (TF) olarak söylenen  

Cyaprak/Ckök ya da  Cgövde/Ckök oranı ile açıklanır. TF değeri 1’den büyük olduğunda 

bitkinin kirleticiyi yaprak/gövdesine taşıyarak ortamdan uzaklaştırdığı söylenebilir. Bu 

çalışmada TF değerleri Japon şemsiyesi için OMW-5 ve OMW-15’de sırası ile 7,2 ve 3 olarak 

hesaplanmıştır. TF Vetiver bitkisi için ise 4,4 ve 3 olarak görülmüştür. 

 

Şekil  4. (a) Japon şemsiyesinin ve (b) Vetiverin kök ve yapraklarındaki fenol içeriği 
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TARTIŞMA  

Bu çalışmada karasal bitki türlerinden Cyperus alternifolius L. (Japon şemsiyesi)’nin ve 

Vetiveria zizanioides (L.) Nash (Vetiver) zeytin karasuyundaki organik karbon, fenol ve azot 

gideriminde başarısı ortaya konmuştur. Halihazırda lagünlerde buharlaştırılarak giderimi 

sağlanan karasuyun, bu bitkiler kullanılarak geliştitirilecek uygulamalar ile arıtımı küçük 

ölçekli işletmeler için değerlendirilebilecek bir sonuçtur. 

Toplam organik karbon gideriminde her iki bitki türü de %92 ve üstü bir performans 

gösterirken, Japon şemsiyesi daha zengin bir saçak kök yapısına sahip olduğu için daha yüksek 

kapasiteye ulaşabilmektedir.  Bu bağlamda gelecekte sözkonusu bitkilerin ilgili giderim 

mekanizmlarını ve kinetiğini ortaya çıkaracak araştırmalar yapılabileceği gibi, bitkilerin 

fitoremediasyon kapasitesini arttırmak üzere biyoremediasyon çalışmaları ile birleştirilerek de 

çalışılabilir. Diğer yandan bitkilerin daha derişik oranlardaki karasuda da kullanılabilmesi için 

gerek çeşitli ön arıtım uygulamaları gerek bitkilerin adaptasyonu sağlayacak farklı çalışmalar 

yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Plastik atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmak için en akılcı çözüm geri kazanımdır. 

Türkiye’de yönetmeliklerle 2020 yılı ve sonrası için plastik ambalajlarda geri kazanım hedefi %60 

olarak belirlenmiş ve iç pazara sunulan plastik ambalajların üretiminde kullanılacak hammaddenin 

%8’inin yurt içinde toplanan atıklardan veya geri dönüştürülmüş malzemelerden sağlanması 

zorunlu hale getirilmiştir. Fakat tüm faaliyetlerde olduğu gibi, plastik geri kazanımının da bazı 

çevresel etkileri vardır. Bununla birlikte, geri kazanımın önemi ve uygulamaların etkinliğinin 

önemine odaklanılırken, çevresel etkileri geri planda kalmaktadır. Önemli çevresel etkilere neden 

olan emisyonlardan birisi, atık plastiklerin temizlenmesi ve türüne göre ayrılmasından 

kaynaklanan atıksulardır. Bu çalışmada, bir plastik geri kazanım işletmesinden alınan atıksu 

örneğinin temel karakterizasyonu ve kimyasal arıtılabilirliği araştırılmıştır. Aşağıdaki tabloda 

verilen karakterizasyon sonuçları, plastik geri kazanım atıksularının 9800 mg/L kimyasal oksijen 

ihtiyacı (KOİ) ve 12,580 mg/L askıda katı madde (AKM) konsantrasyonları ve 34 mS/cm 

iletkenlik ile oldukça yüksek kirlilik ve tuzluluğa sahip olduğunu göstermiştir. Kimyasal 

arıtılabilirlik çalışmaları, jar testte koagülant olarak demir-3-klorür, polialuminyum klorür 

(PAC17) ve OrgaFloc A320T® kullanılarak yürütülmüş ve aşağıdaki grafiklerden de 

görülebileceği gibi, herbir koagülant için en yüksek KOİ giderim verimleri sırasıyla %52, %60 ve 

%76 olarak elde edilmiştir. Sonuçlara göre, OrgaFloc A320T® en verimli koagülant olarak 

gösterilebilir ve optimum doz 2 mL/L olarak seçilebilir. 

 
Parametre Birim Değer 

pH - 6.2 

İletkenlik mS/cm 34.0 

Klorür mg/L 45,000 

AKM mg/L 12,580 

UAKM mg/L 9,700 

KOİ mg/L 9,800 
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EVSEL KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI ÇÖP SIZINTI SULARININ 

ARITIMINDA İZAYDAŞ ÖRNEĞİ 

Şahan DEDE 
İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü, KOCAELİ 

 

Kocaeli ilinde evsel atıklar İZAYDAŞ katı atık depolama sahalarında depolanarak bertaraf 

edilmektedir. Bu sahalarda oluşan çöp sızıntı suları kirlilik yükü yüksek, arıtılması zor 

ve  kurulacak tesis alanının küçük olması nedeni ile farklı prosesler üzerinde deneysel 

çalışmalar yapılmış akabinde proses seçimine gidilmiştir.  Bu kapsamda biyolojik + kimyasal, 

elektrokoagülasyon ve membran biyoreaktör prosesleri ile arıtılabilirlik çalışmaları 

yapılmış,  çöp sızıntı suları için en uygun arıtma yönteminin Membran Biyoreaktör (MBR) 

olduğu tespit edilmiştir. İZAYDAŞ tesislerinde 500 m3/gün kapasitesinde harici tip MBR 

yöntemi ile çalışan arıtma tesisi kurulmuştur. Ultrafiltrasyon arkasına nanofiltrasyon ünitesi 

eklenerek arıtma verimliliği artırılmıştır. Tesis arıtma verimliliği KOI ve amonyum azotu 

gideriminde sırası ile %90 ve  %99 ‘un üzerindedir. 
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One of the most serious environmental concerns for today is the increasing presence of 

hazardous and toxic organic compounds in the water sources. These compounds are prevalent 

in the industrial and municipal wastewaters and have the potential to cause adverse ecological 

and/or human health effects. Conventional wastewater treatment processes are in certain cases 

ineffective or insufficient in the removal of organics. In recent years, the electrochemical 

methods have proved to be effective for the treatment of organic-containing wastewaters. The 

most important parameter affecting removal of pollutants from wastewater were electrodes used 

in electrochemical treatment reactors. In this study, treatment of organic compounds from 

ultrafiltration effluents of a landfill leachate wastewater treatment plant was investigated in an 

electrooxidation process using tungsten oxide coating electrodes. In the electrooxidation 

process was used of Sb-doped Sn-W oxide anode on Ti substrate and carbon felt cathode. COD 

and TOC removals at 10 mA/cm2 and 180 min by the electrooxidation process were from 890 

to 50 mg/L (94.4%) and from 400 to 26 mg/L (93.5%), respectively. In addition to, COD and 

TOC removals from used wastewater by photoelectrocatalytic process using tungsten oxide 

coating electrodes were 98% and 96%, respectively. According to these results, tungsten oxide 

electrodes was found to be efficient as the other electrodes as removal of organic compounds 

from wastewaters. 
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ÖZET 
Çalışmada, antep fıstığı işleme tesisi atıksularının arıtımında elektrokimyasal ön arıtma 

işleminin fungal arıtımına etkileri araştırılmıştır. Elektrokoagülasyon (EK) ve 

elektrooksidasyon (EO), antep fıstığı işleme tesisi atıksularının fungal arıtımından önce  

elektrokimyasal ön arıtım olarak atıksuya uygulanmıştır. EK için; alüminyum (Al/Al), demir 

(Fe/Fe) ve paslanmaz çelik (SS/SS) elektrot çiftleri anot/katot olarak seçilirken, EO deneyleri 

için bor katkılı elmas (BDD/SS) anot/katot elektrot çifti tercih edilmiştir. Kimyasal oksijen 

ihtiyacı (KOİ) ve toplam fenol giderimi için akım yoğunluğu (50-300 A/m2) ve çalışma süresi 

(0-240 dakika) gibi parametrelerin etkileri incelenmiş ve elde edilen optimum koşullarla ileri 

arıtım aşamasına geçilmiştir. Antep fıstığı işleme tesisi atıksularına uygulanan elektrokimyasal 

ön arıtımdan sonra, atıksu dört farklı mantar türü (Coriolus versicolor, Funalia trogii, 

Aspergillus carbonarius ve Penicillium glabrum) ile ileri arıtıma tabii tutulmuştur. Penicillium 

glabrum, diğer mantar türlerine kıyasla maksimum KOİ ve toplam fenol giderim verimi 

sağlamıştır.  Kombine elektrokimyasal destekli fungal arıtım işlemi, EO ön işlemi ile 

desteklendiğinde % 90.1 KOİ ve % 88.7 toplam fenol giderim verimi sağlamıştır. Antep fıstığı 

işleme tesisi atıksularının EO yöntemi ile ön arıtımında, fungal arıtım için EC yönteminden 

daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar; önerilen kombine işlemin, bireysel 

elektrokoagülasyon, elektrooksidasyon ve fungal arıtım işlemine kıyasla daha yüksek kirletici 

giderimi sağladığını göstermiştir. 

GİRİŞ 
Hızlı gelişim ve değişim ile birlikte bütün dünyada su kullanımı artmaktadır. Bununla birlikte 

sahip olduğumuz su kaynakları tükenme ve kirlenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Günümüzde 

birçok ülkede insanların temiz su kaynaklarına ulaşımı zorlaşmakta veya tamamen ortadan 

kalkmaktadır. İçme ve kullanma amacıyla tüketilen suyun yanı sıra endüstri için de suya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Özellikle gıda endüstrisinde su, işlemlerin hemen her basamağında 

kullanılmakta ve büyük miktarlarda atık su oluşmaktadır. Bu endüstrilerde oluşan atık suyun 

arıtılması ve yeniden kullanılabilir hale getirilmesi hem ekonomik olarak hem de tüm insanlığın 

en büyük ihtiyacı olan su kaynaklarının korunması açısından büyük öneme sahiptir. 

Ülkemizde en gelişmiş sektörlerden biri gıda endüstrisidir. Özellikle ihracatta gıda maddeleri 

en üst sıraları almaktadır. Türkiye’de iklimsel özelliklere bağlı olarak birçok ürünün tarımı 

yapılmaktadır. Bazı bölgeler, üretilen bu gıda ürünleri ile birlikte anılmakta hatta bu ürünlere 

adını vermektedir. Antep fıstığı ülkemizin güney bölgelerinde üretilen, besin değeri ve kalite 

açısından yüksek bir değere sahip önemli bir tarım üründür. Antep fıstığı (AF) üretiminde 

Türkiye Dünyada ikinci büyük üretici konumundadır. 2016 yılında ülkemizde AF üretimi 

160000 tondur [1,2]. Güneydoğu Anadolu bölgesi AF üretimi acısından Türkiye üretimin 

%94,2 sini karşılar. Antep fıstığı üretimi yapılan bölgelerde çok sayıda Antep Fıstığı İşleme 

Tesisi (AFİT) yer almaktadır. Ülkemizde üretilen AF’nın yaklaşık 100000 tonu Gaziantep’te 

işlenmektedir. Ürün hasadından sonra Antep fıstığı üzerinde bulunan sarımsı yumuşak kılıfın 

tahtamsı kabuktan ayrılması sırasında büyük miktarda su kullanılmaktadır. İşleme sürecinde 1 

kg AF için 8-10 L su kullanılmakta ve yaklaşık 200 g yaş kırmızı kabuk oluşmaktadır. Bu 
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değerler, Gaziantep de yılda AF işleme kaynaklı yaklaşık 1000000 m3 atık su ve 20000 ton katı 

atık oluştuğuna işaret etmektedir. Oluşan atık sular alıcı ortam standartlarının çok üstünde 

kirlilik ve renk içermektedir. AFİT’ den kaynaklanan atık suların arıtılması önemli bir araştırma 

konusudur. 

Yüksek oranda KOİ, TOK ve fenol içeren atık suların arıtımı için birçok kimyasal veya 

elektrokimyasal yöntem mevcuttur. İçme ve kullanma suyu standartları ve atıksu deşarjı 

limitleri ile ilgili düzenlemelerin artmasıyla elektrokimyasal arıtım yöntemleri önem 

kazanmıştır [3]. Basit işletme parametreleri, çok yönlü prosesler olmaları, yüksek hacimlerde 

atıksularda uygalanibilirliği elektrokimyasal arıtımın başlıca avantajlarındandır [4-5]. 

Elektrokimyasal proseslerin en önemli farklılıkları prosesin şekli ve yapısıdır(Elektrot tipi, 

uygulanılan akım, elektriksel gerilim ve prosesin tipi). Özellikle elektrot tipi sistemin 

elektrokoagülasyonu mu yoksa elektrooksidasyonu mu tetikleyeceğini belirleyen unsurların 

başında gelmektedir[6-7-8]. Elektrokimyasal arıtım başlıca 3 yöntemden (elektrokoagülasyon, 

elektrooksidasyon, elektroflotasyon) oluşmaktadır. Bu sistemler tek tek çalışabildiği gibi bazı 

sistemlerde birkaç elektrokimyasal proses aynı anda kombine şekilde kullanılabilmektedir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise yüksek enzim aktiviteleri, dayanıklı yapıları ve güçlü 

adaptasyonları dolayısıyla bazı bakteriler ve funguslar odak noktası haline gelmiştir. 

Konvansiyonel arıtma sistemlerindeki bakterilerin aksine funguslar parçalanmaya dirençli bir 

çok kirleticiyi spesifik olmayan ekstraselüler enzimler yardımıyla parçalayabilirler [9]. 

Kompleks yapıyı parçalamaktan sorumlu lakkaz, mangan peroksidaz ve lignin peroksidaz gibi 

enzim gruplarına sahip olan funguslar bu kompleks yapıyı biyolojik olarak 

parçalayabilmektedir. [10].  Pleurotus ostreatus, Trametes versicolor, P. chrysosporium Pichia 

sp., Penicillium sp., Candida tropicalis gibi birçok fungi türü ile biyolojik parçalanabilirlik 

veya adsorpsiyon çalışması yapılmıştır [11-12]. 

Bu çalışmada; antep fıstığı işleme tesisi atıksularının arıtımında elektrokimyasal ön arıtma 

işleminin fungal arıtımına etkileri araştırılmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada Kullanılan Atıksu ve Özellikleri 

Çalışmada kullanılan atıksu, Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde bulunan antepfıstığı işleme 

tesisinden alınıp +4ºC'de muhafaza edilmiştir. Ham Antepfıstığı atık suyu Şekil 1.'de 

verilmiştir. Fabrikadan çıkan atıksu herhangi bir arıtım uygulanmadan Nizip deresine deşarj 

edilmektedir. Ham atıksu numunesinin karakteristik özellikleri ise Çizelge 1.’de verilmiştir. 

Atıksu karakterizasyonu için yapılan analizler standart metotlara göre ölçülmüştür [13].  

Elektrokimyasal ön arıtım 

Antep fıstığı işleme tesisi atıksularının elektrokimyasal ön arıtım deneyleri kesikli reaktör 

kullanılarak yapılmış, oda sıcaklığında (25 ± 1°C) sabit bir reaksiyon sıcaklığı elde etmek için 

sıcaklık kontrolünde bir su banyosu kullanılmıştır. Elektrokoagülasyon deneyleri için Al/Al, 

Fe/Fe, SS/SS elektrot çiftleri ve elektrooksidasyon deneyleri için BDD/SS elektrot çiftleri 

anot/katot elektrotları olarak kullanılmıştır. Akım yoğunluğu (25,50,100,300 A/m2) ve 

reaksiyon süresi (30,60,120,180,240 dk) gibi parametrelerin KOİ ve toplam fenol giderimi 

üzerine etkileri araştırılmıştır. Elektrokoagülasyon ve elektrooksidasyon deneyleri sırasında 

pH, iletkenlik ve oluşan çamur miktarı da ölçülmüştür. Deneyler sırasında herhangi bir 

destekleyici elektrolit kullanılmamıştır. 

Fungus seçimi 

Fungal arıtım deneylerinden önce ham antep fıstığı işleme tesisi atıksuyu 15 dakika boyunca 1 

bar'da basınç odasında 121 ° C'de sterilize edilmiştir. Sterilizasyon işleminden sonra her bir 

fungus (15 mL), steril olarak 100 mL atık su hacmi içeren 250 mL'lik Erlenmayer şişelerine 

aşılanmıştır. Aşılamadan sonra, tüm şişeler 25°C'de 12 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. 



 

357 

 

İnkübasyon sırasında, her 2 günde bir her şişeden 1 mL atık su süpernatanı toplanıp, 

santrifüjlendikten sonra analizler için kullanılmıştır. 

 

Parametre Değer 

KOİ 25,315±87 mg/L 

Toplam fenol 3,205±37 mg/L 

Toplam azot 515±13 mg/L 

Toplam fosfat 262±12 mg/L 

pH 5.79±0.01 

İletkenlik 7,684±196 μS/cm 

Renk 5,665±192 Pt/Co 

Al 5.227±0.03 mg/L 

Fe 3.824±0.02 mg/L 

B 1.027±0.01 mg/L 

Cr 0.148±0.01 mg/L 

Ni 0.188±0.01 mg/L 

              Çizelge 1. Ham atıksu numunesinin karakteristik özellikleri 

 

 

 
Şekil 1. Ham antep fıstığı atık suyu 

 

 Elektrokimyasal ön arıtımından sonra fungal arıtım 

Elektrokoagülasyon ve elektrooksidasyon ön arıtım deneylerinden sonra fungal arıtım 

aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada fungusların büyüyebilmesi için atıksuyun pH’sı 5.5 olarak 
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ayarlanmıştır. Daha sonra, ön arıtımı yapılmış her 100 mL atık su, 250 mL'lik bir şişeye 

aktarılmış ve 1 atmosfer basınç altında 121°C'de 15 dakika boyunca sterilize edilmiştir. 

Sterilizasyondan sonra, atıksulara, 15 mL ham antep fıstığı işleme tesisi atıksuyu ile yapılan 

fungus seçme çalışmaları sonucunda seçilen fungus (Penicillium glabrum) aşılanmıştır. 

Aşılamadan sonra, tüm şişeler 25°C'de 12 gün boyunca inkübasyona bırakıldı. Ayrıca, steril 

olmayan ortam ile kıyaslanabilmesi için steril olmayan şartlar da incelenmiştir. İnkübasyon 

sırasında, her 2 günde bir her şişeden 1 mL atık su süpernatanı toplanıp, santrifüjlendikten sonra 

ve KOİ, toplam fenol, TN ve TP analizleri için kullanılmıştır. Ayrıca, inkübasyon süresinin 

sonunda, arıtımda kullanılan mantarlar atık sudan ayrılmış ve mantar kuru ağırlığındaki 

biyokütle üretimini belirlemek için kullanılmıştır.  

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada elektrokoagülasyon ve elektrooksidasyon prosesleri, antepfıstığı işleme tesisi 

atıksularının arıtımında ön arıtım olarak kullanılıp kıyaslanmıştır.  Fe/Fe, Al/Al, SS/SS elektrot 

çiftleri elektrokoagülasyon için, BDD/SS elektrot çiftleri ise elektrooksidasyon deneyleri için 

anot/katot olarak kullanılmıştır. KOİ ve toplam fenol analizleri sonucunda elde edilen en iyi 

giderim verimini BDD/SS anot/katot elektrotu çiftinin kullanıldığı elektrooksidasyon deneyleri 

sağlamıştır.  Bunun nedeni, organik atıkların BDD elektrotu ile toplu elektrolizi sırasında 

üretilen oksidasyon koşullarının çok sert olması ve organik maddelerin kolayca 

mineralleştirilmesi olarak açıklanabilir [14]. Ayrıca, OH• radikalleri BDD kullanıldığında 

doğrudan fenol molekülleri ile reaksiyona girer [15]. Elektrooksidasyon deneylerine ait 

sonuçlar Şekil 2.’de verilmiştir. 

Ön arıtım deneylerinden sonra çalışmada KOİ ve toplam fenol gideriminde kullanılabilecek en 

iyi fungusun seçilebilmesi için, dört farklı mantar suşu ham antep fıstığı işleme tesisi atıksuyuna 

aşılanmıştır. P. Glabrum için maksimum KOİ giderimi verimi %70.7 iken diğer türler için 

giderim verimleri sırasıyla F. Trogii (%61,0), C. Versicolor (%51,6) ve A. Carbonarius (%38.7) 

olarak gözlemlenmiştir (Şekil.3A). Bununla birlikte, P. Glabrum inkübasyon süresi boyunca en 

yüksek toplam fenol giderimini de sağlamıştır (Şekil 3B). KOİ giderimi, mantar büyümesi 

birlikte değerlendirildiğinde, atık sudaki karbon kaynaklarının mantar büyümesi için 

kullanıldığı düşünülebilir. Ayrıca, CV ve AC mantarı için elde edilen giderim verimlerinin 10. 

günden 12. güne düştüğü gözlemlenmiştir. Bunun nedeni ise; atık sulardaki besinlerin ve 

karbon kaynaklarının zamanla azaldığı ve mantar büyümesinin durduğu açıklanabilir [16]. 
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Şekil 2. BDD/SS anot/katot elektrotları kullanılarak akım yoğunluğu ve reaksiyon 

süresinin proses üzerindeki etkisi. (A) KOİ giderim verimi, (B) toplam fenol giderim 

verimi, (C) çözelti pH'ı, (D) çamur miktarı ve çözünür Bor iyonlarının konsantrasyonu. 

 

 
Şekil 3. İnkübasyon süresi boyunca farklı mantar türleri için (A) KOİ ve (B) 

toplam fenol giderim verimi 

Çalışmanın bir sonraki aşamasında, elektrokimyasal prosesler ile ön arıtımı yapılmış antep 

fıstığı işleme tesisi atıksularının seçilen en iyi fungus ile fungal arıtımına geçilmiştir. Fungal 

arıtım hem steril hem de steril olmayan koşullar altında test edilmiştir. 

Steril koşullar ile elektrooksidasyon ve fungal arıtım kombine işlemlerinde, maksimum KOİ ve 

toplam fenol giderim verimi 8. Günde gözlemlenmiştir (Şekil 4). Makromoleküllerin 
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Elektrooksidasyon işlemi ile monomerlerine oksitlendiği ve mantarlar tarafından daha kolay ve 

hızlı bir şekilde bozulduğu düşünülebilir.  

 
Şekil 4. Steril koşullarda BDD/SS elektrot çiftleriyle (A) KOİ giderim verimi ve 

(B) toplam fenol giderim verimi.  

Steril olmayan koşullar da fungal arıtımda steril koşullarla kıyaslanmak için çalışılmıştır. 

Sonuçlar, KOİ ve toplam fenol giderim verimliliklerinin steril koşullar kadar yüksek olmadığını 

göstermiştir. Elektrooksidasyon/fungal arıtım kombine işleminde maksimum KOİ (Şekil 5A) 

ve toplam fenol (Şekil 5B) giderim verimi, 100 A/m2 için %65,8 ve 50 A/m2 akım yoğunluğu 

için %78,3 olarak elde edilmiştir.  

 
Şekil 5. Steril olmayan koşullarda BDD/SS elektrot çiftleriyle (A) KOİ giderim 

verimi ve (B) toplam fenol giderim verimi. 

Her tür mikroorganizmanın biyolojik aktivitelerini sürdürmek için besin kaynağına, yani 

karbon, azot ve fosfor gerektirdiği bilinmektedir [17]. Ayrıca mantarlar bakterilere kıyasla 

yavaş büyür. Steril olmayan koşullarda bakteriler sisteme girdiğinde mantardan çok daha hızlı 

ürerler [18]. Bu nedenle bakteri ve mantarlar bir süre besinler için rekabet eder, ancak bakteriler 

daha hızlı büyüme oranları nedeniyle sisteme hızlı bir şekilde baskın yapar ve atık sudaki en 

fazla besleyici maddeyi tüketirler. Öte yandan, besin eksikliği nedeniyle mantarlar büyümeyi 

durduracak ve biyomolekül bozunması için enzimler üretmeyeceklerdir. Bu nedenle, besin 

kaynağının, bakteri gibi diğer mikroorganizma türleri tarafından besinlerin kullanılması 

nedeniyle, steril olmayan koşullarda fungal büyümeyi sınırlandırdığı sonucuna varılmıştır. 

Sonuç olarak bu çalışmada; Elektrokimyasal ön arıtımın antep fıstığı işleme tesisi atıksularının 

fungal arıtımında etkileri araştırılmıştır. Dört farklı mantar türü ham atıksuda  test edilmiş ve 

Penicillium glabrum, diğer mantar suşlarına kıyasla maksimum KOİ ve toplam fenol giderimi 

sağlamıştır. Sonuçlar, BDD/SS elektrot çiftleri kullanılan Elektrooksidasyonun fungal 

arıtımdan önce ham atıksu için en iyi seçenek olduğunu göstermiştir. Elektrokoagülasyon 



 

361 

 

prosesinde çözünen Cr ve Ni iyonları mantar büyümesini inhibe etmiş ve sınırlı KOİ ve toplam 

fenol giderimi gözlemlenmiştir. Ayrıca, kullanılan mantarın (P. Glabrum) steril koşullar kadar 

steril olmayan koşullarda da aktif olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Kombine Elektrooksidasyon destekli fungal arıtım prosesi, %90.1 KOİ ve %88.7 toplam fenol 

giderim verimi sağlamıştır. Önerilen kombine proses, yüksek organik kirletici ve düşük debili 

diğer atık sular için kullanılabilir. 
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ABSTRACT 

In this study, treatment of potato chips manufacturing wastewater (PCW) by electrocoagulation 

was investigated. Characteristics of the potato chips processing wastewater PCW utilised was 

as follows: COD, 2200-2800 mg/L; BOD, 1650-2150 mg/L; pH, 6.2-6.5; turbidity, 260-610 

NTU; conductivity, 1.90-2.40 mS/cm. Experiments were conducted to treat the PCW 

wastewater by varying electrode type, pH, current density and retention time. Aluminium and 

iron electrodes were used and aluminium electrode was found to be more suitable since it has 

got better removal of COD, turbidity and suspended solids than the iron electrode. The removal 

efficiencies of COD and turbidity were high, being 63.6% and 98%, respectively, with retention 

time being < 40 min. The energy consumption was found to be as 4 kW h/m3 wastewater under 

typical operating conditions. 

INTRODUCTION 

Oil is one of the most important hydrocarbon products in the modern world. There is a 

significant increase in the amount of oil-containing wastewater that is generated from different 

sources. Major industrial sources of oily wastewater include oil refineries, petrochemical, metal 

manufacture, machining and finishing, food processing. Oily wastewater can also come from 

municipal sources such as kitchen and human wastes [1]. The potato industry has experienced 

rapid growth worldwide, accompanied by a striking increase in the amount of water produced. 

Potato chips and snacks factories processing effluents are categorized as high strength organic 

wastewaters due to their high suspended solids, protein and starch contents. These wastewaters 

result from production process that include the material getting, storing, cleaning, shelling, 

choosing and cutting, slicing, washing, frying, salting, picking, coating and packing in step by 

step. Important parameters are COD, BOD, SS, nitrogen and phosphorus in processing effluents 

which are a significant source of environmental pollution in respect to meet water quality limits. 

Based on the US EPA regulation, the daily maximum and monthly average limit for oil and 

grease are 42 and 29 mg/L, respectively [2]. 

The manufacturers of oil-containing foods are investigated effective technologies to remove 

fat, oil, and grease from food processing wastewater at acceptable cost [3]. Some available 

technologies such as gravity separation, cyclone separation, chemical precipitation, sorption, 

membrane filtration and chemical oxidation have been used for oil removal [4, 5].  

Conventional treatment method for dealing with potato wastewater is mostly physical treatment 

for high SS and biological processes for high biodegradable organic matter content. Physical 

treatment consists of various combinations of screening, equalization and primary settlement 

methods. In addition to this, aerobic, anaerobic, aerobic+anaerobic and anaerobic+membrane 

hybrid systems are used as biological processes. Although this conventional treatment 

technique can be applied as a efficient method to treat potato wastewater, it puts forward 

essentially high energy cost and land demand [6, 7, 8]. Other conventional method is land 
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treatment, is becoming widespread, which supplies enough nitrogen removal efficiency but 

needs high land usage [9]. 

In recent years, new and novel processes for efficient and adequate treatment of various 

industrial wastewaters with relatively low operating costs are needed due to strict 

environmental regulations. At this point, electrocoagulation process has been attracted a great 

attention in treating industrial wastewaters because of versatility and environmental 

compatibility. This process has been successfully applied as a simple and efficient method for 

the treatment of many industrial wastewaters because of it has relatively higher treatment 

efficiency with lower cost. [10, 11, 12, 13, 14]. However, the usage of this process in industrial 

applications comes together with some advantages and disadvantages. They can be seen as 

considerable advantages that easy to operate, lower removal time, higher treatment efficiency, 

low sludge producing, treatment of multiple contaminants, no usage of chemicals and low 

capital and operating costs. But some disadvantages are present such as consumption and 

replacement of electrodes, cost of electricity, loss of efficiency in cathode and high conductivity 

requirement [15, 16]. 

Electrocoagulation process has been successfully practiced in treatment of industrial 

wastewaters such as food, textile and leather [17], pulp and paper [18], tannery [19], metal-

processing [20], oil [14, 21] dyes [22] chemical and mechanical polishing [23]. Despite the fact 

that an impressive amount of scientific research on treatment of industrial wastewaters by 

electrocoagulation, however, there are no enough reported publication on treatment of potato 

processing wastewaters by this technology.  

The purpose of the present study is to examine the feasibility of electrocoagulation in treatment 

of potato chips processing wastewaters and to determine the optimum operational conditions. 

In this scope, the effect of pH, current density and electrode type on the process performance 

was explored. The energy consumption was calculated. 

MATERIAL AND METHODS 

Characterization of used PCW in this study 

The PCW obtained from a continuous the potato chips processing factory located in Kocaeli 

(Turkey) produces approximately 100 m3 of wastewater per day. Characteristics of the potato 

chips processing wastewater PCW utilised are as follows: COD, 2200-2800 mg/L; BOD, 1650-

2150 mg/L; pH, 6.2-6.5; turbidity, 260-610 NTU; conductivity, 1.90-2.40 mS/cm. The 

wastewater was first filtered using a screen filter to remove large suspended solids before it was 

used for the subsequent studies. 

EC studies and experimental procedure  

The EC studies were done with a batch reactor made of plexiglass with the dimensions 

65x65x110 mm.Two anodes and two cathodes of the same dimensions (46x55x3 mm) were 

placed into the reactor. The total effective electrode area and the spacing between electrodes 

were 78 cm2 and 11 mm, respectively. The anode and cathodes were connected with. The 

electrodes at monopolar connection mode were connected to a digital dc power supply 

(Topward 6306D; 30V, 6A) with galvanostatic operational options. 

All the runs were performed at constant temperature of 25 oC. In each run, 250 cm3 of the 

wastewater solutions was placed into the electrolytic cell. The current density was adjusted to 

a desired value and the coagulation was started. At the end of electrocoagulation, the solution 

was filtered and the filtrate was centrifugated at 2000 rpm and then was analysed. Before each 

run, electrodes were washed with acetone to remove surface grease, and the impurities on the 

aluminium or iron electrode surfaces were removed by dipping for 5 min in a solution freshly 

prepared by mixing 100 cm3 HCl solution (35%) and 200 cm3 of hexamethylenetetramine 

aqueous solution (2.80%). At the end of the run, the electrodes were washed thoroughly with 

water to remove any solid residues on the surfaces, dried and reweighted. 
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Analytical procedures  

COD, TSS, TOC and turbidity were carried out according to the Standard Methods (APHA, 

2005) [25]. The turbidity (NTU) and COD of samples were analysed by a UV-

spectrophotometer (Shimadzu Model UV-160). The pH and conductivity were determined by 

a pH meter (AZ 8601) and conductivity meter (Lutron CD-4303). The pH was adjusted to a 

desirable value using NaOH and H2SO4. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The effect of pH 

The pH is an important factor influencing on the treatment performance of the EC process. Fig. 

1 shows the removal efficiencies of COD and turbidity as a function of the initial pH using Al 

and Fe electrodes. As seen Fig.1.a the effective COD removal was obtained at 4 of pH as 50.6%. 

The COD removal efficiency sharply decreased at pH higher than 5. The maximum COD 

removal efficiency was 40.6% at 6 of pH (Fig.1.b). It decreased towards alkali conditions.  The 

removal of turbidity increased with initial pH in the range 2-6. At pH >5, 98.2% and 94.5% 

removal of turbidity was obtained with Al and Fe, respectively. Also, the pH change of the 

wastewater was measured end of the EC process. When the initial pH is increased from 2 to 8, 

the final pH increased almost from 3.6 to 8.6 due to produced OH- ion during EC. OH- ions are 

generated by electrode reactions at cathodes. 
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Fig.1. Effect of pH on the removal of COD and turbidity a) Al and b) Fe electrode (retention 

time < 40 min) 

 

The Effect of electrode type 

The selection of electrode is an important subject. The most widely used electrodes are 

aluminium and iron anodes for EC process. In EC process, Al or Fe anodes are dissolved by 

electrolysis and form a range of coagulant species and metal hydroxides, which remove 

contaminants by different removal mechanisms such as charge neutralization, precipitation.  

Also occurred bubbles at cathodes capture and float the suspended solids. 

a 

b 
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The comparison of the treatment efficiency for iron and aluminium electrodes was carried out 

at the same operating conditions (pH 5, current density 10 mA/cm2 and retention time 30 min). 

The Al electrode was more effective than Fe electrode. The removal efficiency for COD, 

turbidity and SS was 48.2%, 92.9% and 95% using Al electrode, respectively (Fig. 2). The 

effluent treated with iron electrode as sacrificial anode occurred greenish after that turned 

yellow and turbid. This green and yellow colour must have resulted from Fe2+ and Fe3+ ions 

produced during the EC.  Fe3+ exists in yellow fine particles of Fe(OH)3 and is difficult to settle 

[26]. Al electrode did not give color to supernatant.  

 

 
Fig. 2. The comparison of electrode materials on the treatment efficiency of  PCW (pH 5, 

current density 10 mA/cm2 and retention time 30 min). 

The effect of current density  

The effect of current density on treatment of PSW was investigated at pH initial and retention 

time < 40 min. The applied current density varied from 2.5 to 30 mA/cm2. The current density 

has shown a major effect on COD and turbidity removal efficiency as seen Fig. 3. The removal 

efficiencies were obtained 63.6% and 79.1% COD and turbidity using Al electrode, respectively 

at 20 mA/cm2. As seen Fig.1.b, COD and turbidity removal efficiency were 58.3% and 86.2%, 

respectively. 
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Fig.3. Effect of current density on the removal of COD and turbidity a) Al and b) Fe 

electrode (pH 4 and retention time 20 min) 
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Fig.4. Effect of current density amount of consumed Fe per amount of removed COD 

and amount of removed COD per m3 wastewater a) Al and b) Fe electrode 

For the same operating conditions, consumptions of electrode material (kg Al and Fe/ kg COD) 

was represented in Fig.4. and consumed energy as kWH/m3 and kWh/kg COD were also shown 

for Al and Fe electrode (Fig. 5). 

Calculation of energy consumption was calculated according to Faraday’s law [15]. 

An increase in current density from 2.5 to 30 mA/cm2 causes an increase in energy consumption 

from 2.704 to 12.948 kWh/m3 and increase electrode consumption from 0.036 to 0.311 kg Al/kg 

COD for Al. At the same current density range, energy consumption increased from 5.564 to 

14.456 kWh/m3, electrode consumption increased from 0.294 to 0.626 kg Fe/kg COD. Fig.5 

also showed energy consumption as kWh/ kg COD. Al electrode was required less energy than 

Fe electrode for treatment of  PSW  in EC process.  

b 
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Fig. 5. The effect of current density on energy consumption a) Al b) Fe electrode 

RESULTS 

In this study, treatment of potato chips manufacturing wastewater (PCW) by electrocoagulation 

was researched. Al electrode’s performance was better that Fe electrode in terms of COD, 

turbidity and SS removal efficiency. The removal efficiencies of COD and turbidity for Al were 

high, being 63.6% and 98%, respectively, with retention time being < 40 min Operating energy 

consumption for removal of PCW at the optimum conditions was calculated for Fe and Al 

electrodes. The energy consumption is found to be as 4 kW h/m3 wastewater under typical 

operating conditions. 
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ABSTRACT 

Yeast industry is environmentally one of the most important industries due to high chemical 

oxygen demand (COD), nitrogen, dark color and non-biodegradable organic compounds. For 

this reason, they are a lot of investigation to reach the best practicable treatment alternative in 

the literature. These applied treatment methods depend on the type of pollutants present in 

wastewater. Some of them are coagulation, foam flotation, filtration, ion exchange, aerobic and 

anaerobic treatment, advanced oxidation processes, solvent extraction, adsorption, electrolysis, 

microbial reduction and activated sludge. Treatment of yeast industry’s separation wastewater 

by electro-coagulation (EC) and ozonation system has been investigated batch EC reactor in 

this study. The experimental study has been run on three different stages and COD, turbidity, 

and color parameters are monitored in every three systems to see their removal efficiency. First, 

the ozonation system was used within 120 seconds of the process by applying ozone 

concentration of 1.48 g/min. The color and COD removal efficiencies were determined as 71% 

and 61% for ozonation, respectively. Secondly, the EC treatment effect without ozonation 

system was searched and the results discussed. As a result, color and COD removal efficiencies 

were found as 66% and 77%. Thirdly, ozone applied wastewaters were fed in the EC reactor 

and effluent samples were taken from the EC reactor every 15 min and analyzed. Then, the 

removal efficiencies results were discussed at the end of 90 min process time. The percentages 

of color, turbidity and COD removal were found as 66%, 100% and 78%, respectively. In this 

study, the ozone/EC process can be suggested as pretreatment for yeast industry separation 

wastewater generated in a large industrial center. 

INTRODUCTION 

The yeast production industry wastewaters contain high amount of chemical oxygen demand 

(COD), brownish color and bio-refractory organic components. The industrial production of 

yeast by fermentation that generally uses molasses as the raw materials. The operations and 

processes used in production are molasses preparation, fermentation, and separation and drying 

of yeast and produces a large quantity of wastewater [7,8]. Yeast industry wastewater is mostly 

treated by biological treatment methods due to its high organic content. Principally, biological 

treatment is a good alternative to assure the discharge limits, but sometimes, due to the presence 

of toxic or recalcitrant pollutants, it is not enough exact treatment or pre-treatment and a refining 

technology should be added to the treatment process [6].Several researchers have worked on 

the application of hybrid electrochemical processes such as the photo-electrochemical and 

ozone-electrochemical process to remove pollutants from various industries. In recent years, 

there have been studies on the treatability of textile and beverage industry wastewater by 

combining electrocoagulation (EC) and ozonation processes [1,2]. 

Treatment of yeast industry’s separation wastewater by electro-coagulation (EC) and ozonation 

system has been investigated batch EC reactor in this study. Effects of the process variables 

such as temperature, pH and operating time are investigated on COD, turbidity and color 

removal efficiencies. Experimental study has been run on three different stages and COD, 

turbidity, and color parameters are monitored in each three systems to see their removal 
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efficiency. First, ozonation system was used within 120 seconds of the process by applying 

ozone concentration 1.48 g/min. Secondly, EC treatment effect without ozonation system was 

searched and the results discussed. Thirdly, ozone applied wastewaters were fed in the EC 

reactor and effluent samples were taken from the EC reactor every 15 min and analyzed. Then, 

the removal efficiencies results were discussed at the end of 90 min process time. 

MATERIALS AND METHODS 

Analysis 

The separation wastewater was obtained from baker’s yeast factory.  To avoid changes in the 

physicochemical properties of collected wastewater, it was stored at 4 °C before the 

experiments. The separation wastewater was analyzed for various parameters such as pH, COD, 

color and turbidity were conducted by the procedures described in Standard Methods [1]. COD, 

color and turbidity were measured spectrophotometrically, pH and temperature were measured 

with Hanna brand pH meter. All the reagents used in this work were of analytical grade and 

used without any further purification. The characteristic of separation wastewater was shown 

in Table 1. 
Table 1. Characteristic of separation wastewater 

  

Units 

 

Separation Wastewater 

COD mg/L 

 

49300 

Color (Pt-Co) 72350 

Turbidity (FAU) 68,6 

 

EC Cell and Ozone Generator 

The lab scale experimental setup of electrocoagulation with DC power supply is shown in Fig. 

1. Electrocoagulation process was carried out in a batch-type of electrochemical reactor with 

capacity of 500 mL made of Plexiglas material with dimensions of 115 mm×115 mm×115 mm. 

Four paralled monopolar iron electrodes with the dimensions of 7 cmx3.5 cm were used as the 

anode and cathode. The electrodes were washed with 10% HCl followed by distilled water prior 

to each experiment. The initial pH of the wastewater was adjusted using H2SO4 and NaOH 

solutions before running the experiments. The electrodes were connected to a DC power supply 

(Gw INSTEK PST-3202) with galvanostatic operation for controlling the current density. The 

applying ozanation process has increased the efficiency of the removal pollutants by the 

oxidation of the organic material.  

Ozone was generated using a lab scale ozone generator (OXY TIME 7 F5). The generation 

capacity of ozone generator was around 6 g h-1. Ozone concentrations were determined using 

an iodimetric method (Standard Methods 2350 E).  
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Figure 1. Experimental setup of electrocoagulation with DC power supply 

 

EC and Ozonation 

A DC power source supplied the system with 68.03 A/m2 current density during the experiment 

and the sample pH was monitored during the treatment. A magnetic stirrer was used in the 

electrochemical cell to maintain the uniform concentration (48 rpm). Ozonation studies were 

conducted at constant room temperature for 120 seconds before EC process (Figure 2.). The 

samples were taken every 15 minutes during 1.5 h process period and allowed to settle for 1 h 

before being analyzed.  
 

 
Figure 2. Lab scale ozonation system  

 

RESULTS  

COD, pH and color parameters of yeast industry wastewaters were evaluated according to the 

water quality standards defined in Water Pollution Control Regulation (WPCR) in Turkey. 

Table 2. represented at Water Pollution Control Regulation discharge standards of yeast 

industry wastewater to receiving waters (Table: 5.2: Sector: Food Industry -Yeast Production 

in WPCR). In addition to the mentioned parameters, the turbidity parameter of the separation 

wastewater was analyzed at experimental studies.    

In the experimental study, the ozone, EC and ozone / EC applications were applied to the 

separation wastewater. Influent and effluent concentration values of parameters were analyzed. 

The proses time of the Ozone and EC processes to be used was based on preliminary 

determination studies. Accordingly, 120 seconds and 90 minutes were applied for ozone and 

EC process, respectively. 1.48 g ozone was dosed to the separation wastewater for the ozone 

oxidation process. 
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Table 2. Discharge standards of yeast industry wastewater to receiving waters in WPCR 

 

Parameters 

 

Unit of measurement 

Average 2-h 

concentration 

Average 24-h 

concentration 

Chemical oxygen demand (COD) 

 

Suspended Solid (SS) 

 

Oil and grease  

 

pH 

 

Color 

mg/L 

 

mg/L 
 

mg/L 

 
 

 

(Pt-Co) 

1200 

  

200 
 

60 

 
6-9 

 

280 

1000 

  

100 
 

30 

 
6-9 

 

260 

 

Table 3. Experimental results 

 

 

Figure 3. 90 minutes ozone / EC treatment applied separation and wastewater raw and effluent samples 

 

The comparison of the two processes, ozonation and EC assisted ozonation on the turbidity 

removal is shown in Figure 4. It was seen that initial turbidity value (69 FAU) increased to 197 

FAU after 120 seconds ozone application to wastewater. This rising tendency may be explain 

with initial pH value of 4.9. Due to a higher oxidation rate pH 7 is the most advisable to carry 

out the ozone/EC process of such a complex reacting solution [5]. Likewise, with the EC 

assisted ozonation process, the turbidity removal increased abruptly as the pH value reached 

 

OZONE 

 

EC 

 

OZONE+EC 

  
Influent 

Conc. 

 
Effluent 

Conc. 

 
Removal   

(%) 

 
Influent 

Conc. 

 
Effluent 

Conc. 

 
Removal 

(%) 

 
Influent 

Conc. 

 
Effluent 

Conc. 

 
Removal 

(%) 

 

Color 

(Pt-Co) 

 
72350 

 
20810 

 
71 

 
72350 

 
24730 

 
66 

 
72350 

 
24620 

 
66 

 

Turbidity 

(FAU) 

 

68,6 

 

197 

 

1.1.1. # 

 

* 

 

* 

 

* 

 

68,6 

 

0 

 

100 

 

COD (mg/L) 

 

49300 

 

19080 

 

61 

 

49300 

 

11210 

 

77 

 

49300 

 

11000 

 

78 

pH 
 

4,96 

 

4,91 

 

* 

 

4.94 

 

9.53 

 

* 

 

4,96 

 

7,04 

 

* 

Temp. 

(°C) 

 
19,2 

 
19,1 

 
* 

 
18,8 

 
24,2 

 
* 

 
19,1 

 
27,4 

 
* 

* Removal is not examined. 

# Instead of decreasing the influent and effluent values increased. 
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the 7.4 in the process time of 45 min. In terms of these results the turbidity removal efficiency 

was higher when combined Ozone/EC process applied together. 

 

Figure 4. Ozonation and EC assisted ozonation process for the turbidity removal 

Ozonation is a good refining step for improving the quality of the wastewater of coagulation, 

especially in terms of the color and COD removal [2,4,5,6].  The treatment with the best 

efficiency for the removal of color at the end of 120 seconds of reaction was the process of 

ozonation, which increased to 71% of color removal as shown in Figure 5. However, color 

removal did not increase significantly from 10 to 90 minutes of reaction in the EC assisted 

ozonation process. 

 

Figure 5. Ozonation and EC assisted ozonation process for the color removal 

Samples were taken from the Ozone/EC reactor every 15 min to monitor pH and temperature 

values during the 90-min process (Figure). It was determined that the temperature and pH of 

raw wastewater are 19.2°C and 4.96. The significant change was not observed in wastewater 

temperature and pH value when ozonation was applied for 120 seconds. Temperature and pH 

in effluent wastewater samples were measured as 19.1°C and 4.91 after the ozonation. 

Temperature and pH values steadily increased in Ozone / EC application. The temperature of 

the effluent wastewater sample increased by 27.4° C after 90 min. Similarly, the pH value of 

the effluent wastewater sample raised to 7.04 and it was changed from acidic to basic (Figure 

6). 
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Figure 6. The variation of pH and temperature during experiment 

Raw separation wastewater has high COD concentration (49300 mg/L).  It was observed that 

the COD concentration decreased to 19080 mg / L after ozone given to separation wastewater 

for 120 seconds (Removal efficiency 61 %). Following the ozone treatment, the EC processing 

was applied at 7.50 V using a DC power supply. It was determined that the COD concentration 

decreased to 13400 mg / L at 30 minutes of ozone / EC process and there was a significant 

increase in removal efficiency. The COD removal efficiencies were 78% at the end of the 90th 

min and effluent COD concentration was 11000 mg / L (Figure 7). 
 

 

 

Figure 7. Ozonation and EC assisted ozonation process for the COD removal 

CONCLUSIONS  

According to experimental results, ozone/EC processing has a contribution to the treatment 

efficiency. COD, color and turbidity efficiencies were 78%, 66% and 100% respectively. It 

decreases the COD and the turbidity of the separation wastewaters by more than 65% and the 

turbidity by more than 95% besides increasing the biodegradability of the sample considerably. 

Efficient COD, color and turbidity removal was obtained by utilizing the oxidizing property of 

ozone gas of the EC process used for the separation of yeast industry separation wastewater. 

Compared with the Water Pollution Control Regulation (WPCR) Food Industry Discharge 

Water Discharge Standards, the results of experimental studies could not be provided for COD 

and color parameters. However, separation wastewater, which forms part of the wastewater of 
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the yeast industry, is a wastewater with the high pollutant load despite its low flow rate. Hence, 

it is recommended that the separation wastewater be mixed together with the yeast industry 

wastewater and pretreated before the treatment. At this point, it is concluded that separation 

wastewater can be used as unit of use pretreatment of ozone/EC process before treatment of 

yeast industry wastewater. 
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ÖZET 

Bu çalışmada araç yıkama atık sularının arıtımı için ozon destekli elektrokoagülasyon prosesi 

çalışılmıştır. Çalışma sürekli olarak ozon dozlamasının gerçekleştirilebildiği hibrit bir 

ozon/elektrokoagülasyon prosesi (O3/EC) ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu hibrit sisteme 

persülfat (PS) ilavesinin etkisi araştırılmıştır. O3/EC/PS prosesinde alüminyum ve demir 

elektrotları kullanımının sistem verimliliğine etkisi karşılaştırılmıştır ve asidik ve bazik pH 

şartlarında gerçekleştirilen deneyler ile pH’ın sisteme etkisi belirlenmiştir. Sistem verimliliği 

renk (Pt-Co) ve KOİ giderimi ile değerlendirilmiştir. O3/EC/PS prosesinde demir ve 

alüminyum elektrotları ile gerçekleştirilen denemelerde sabit 4 L/dk ozon dozu, 2,5 g anyon/L 

çözelti persülfat ve 7,14 A/dm2 akım yoğunluğu ile demir elektrodu ile 95 dakikada %41,3 KOİ 

verimi ve %38,6 renk giderimi elde edilirken alüminyum elektrodu ile 80 dakikada %56,3 KOİ 

verimi ve %96 renk giderim verimi elde edilmiştir. pH denemelerinde ise alüminyum elektrodu 

ile aynı şartlarda, 20 dakikalık işletimde pH 3 ile %50 KOİ ve %97,3 renk giderimi sağlanırken 

pH 11 ile %32,7 KOİ ve %96,9 renk giderimi elde edilmiştir. Çalışmada ayrıca demir elektrodu 

ile sadece EC ve alüminyum elektrodu ile O3/PS prosesi ile gerçekleştirilen denemelerde hibrit 

prosesin etkinliği araştırılmıştır. Hibrit sisteme kıyasla bu proseslerin KOİ giderimleri %20-25 

renk giderim verimleri ise %75-80 aralığında kalmıştır. Sonuçlara göre alüminyum 

elektrotlarının kullanımı ile daha yüksek KOİ ve renk giderimi elde edilmiştir. Özellikle artan 

sürelerde demir oksitlerin oluşturduğu renk nedeni ile demir elektrodu renk gideriminde 

alüminyum elektroduna göre çok düşük verimlerde kalmıştır. Alüminyum elektrodu ile 

gerçekleştirilen pH denemelerinde ise pH değişiminin O3/EC hibrit sisteminin KOİ giderim 

veriminde çok etkili olduğunu ve asidik şartların KOİ giderim için daha verimli olduğu 

bulunmuştur. 

GİRİŞ 

Araba, kamyon ve diğer araçların yıkanmasında kullanılan su, özellikle yağ ve gresler, 

deterjanlar, fosfatlar, kimyasal maddeler ve diğer hidrokarbonlar gibi çok çeşitli kirletici 

maddeler içerebilir. Yüzey sularına deşarj edilen bu kirletici maddeler su kalitesini düşürebilir 

ve sudaki canlılara zarar verebilir. Yeraltı suyuna deşarj, suyun içme standartlarının dışına 

çıkmasına neden olabilir [1]. Profesyonel oto yıkama suyu kontrolü son 30 yıldır büyümekte 

olup, bu suların su tasarrufu ve kalite kontrol amacıyla geri kazanımı son birkaç senedir daha 

fazla dikkat çekmiştir [1]. Oto yıkama tesislerinde genellikle iki tür uygulama vardır (otomatik 

ve self servis yıkama). Genel olarak, bir araba her yıkandığında otomatik yıkamada 200 L ve 

self servis yıkama yıkamada 40 ila 50 kL su kullanılır. Bu nedenle, araba yıkama prosesi çeşitli 

kirletici maddeleri içeren önemli miktarda atık su üretir. Çoğu zaman, araba yıkama atık suları 

herhangi bir arıtma yapılmadan kanalizasyon sistemlerine deşarj edilir [2]. Araç yıkama 

kimyasalları çevresel etkilerine göre A, B ve C şeklinde 3 kategoride gruplandırılmaktadır. A 
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ve B tipi maddelerin kolaylıkla parçalanamayan, atık sudaki organizmalar için çok toksik, 

istenmeyen ve insan üzerinde geri dönüşü olmayan sağlık etkilerine neden olabileceği tahmin 

edilmektedir. A ve B tipi maddeler araç yıkama tesislerinde kaporta, böcek ve jant temizleyici 

reçine (wax) gibi temizlik ürünlerini içerir ve bu maddeleri içermeyen ürünleri seçmek mümkün 

değildir [3]. 

Oto yıkama atık suyunun arıtılması için uygulan ilk yöntemler, graviteli filtrasyon ardından 

santrifüjleme, aktif karbon adsorpsiyonlu filtrasyon, torba filtrasyonu ve partikül filtrasyonu 

veya sekans havalandırma, kimyasal işlem, filtrasyon ve deiyonizasyon gibi adımlar dizisinden 

oluşmuştur. Ancak, bu sistemler çok karmaşıktır. Araç yıkama sularının ileri arıtım prosesleri 

ile arıtımında ise membran prosesler [4],[5], koagülasyon ve MBR [2], elektrokoagülasyon [1], 

kimyasal oksidasyon [6] gibi yöntemler literatürde mevcuttur.  

Ozonlama, oto yıkama endüstrisinde renk problemlerini klor veya klorlu ürünlerden çok daha 

iyi ele alabilen büyük dikkat çeken bir teknolojidir [7]. Son araştırmalar, elektrokimyasal 

tekniklerin, araba yıkama atıksularındaki kirlilik sorunlarını önlemek ve çözmek için iyi bir 

fırsat sunabileceğini göstermiştir (sadece son cümle için [8]. Elektrokoagülasyon, geçen yüzyıl 

boyunca birçok farklı uygulamaya sahip olan deneysel bir su arıtma teknolojisidir. Çok çeşitli 

kirletici maddeleri temizleyerek uygulanabilirliğini kanıtlamıştır [1]. 

Elektrokoagülasyon, kirleticilerin floküle olmasına neden olan kolloidal süspansiyonları de-

stabilize etmek için alüminyum ve demir gibi metalleri elektrik enerjisi ile çözen bir su arıtma 

işlemidir [9]. Ozon, elektrokoagülasyon sistemi ile birleştiğinde Fe2+ ile O3 ara ürün (FeO)2+ 

oluşturmak için doğrudan reaksiyona girerler ve bu ara türler OH radikalleri üretir. Bu nedenle, 

ozon destekli elektrokoagülasyon sistemi, renk ve KOİ giderme verimliliğini hızlandırabilir 

[10]. Çalışmalar ozon destekli EC prosesi ile, tek başına ozon ve EC proseslerinden daha yüksek 

kirletici giderim verimi elde edildiğini göstermiştir [10], [11], [12].   

Reaktörde anot için demir elektrot kullanıldığında süre gelen elektrokimyasal reaksiyonlar 

şöyle yazılabilir: 

Anodik reaksiyon;  

𝐹𝑒𝑠 → 𝐹𝑒𝑎𝑞
2+ + 2𝑒−                      (1) 

Katodik reaksiyon; 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒
− → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−                     (2) 

Toplam reaksiyon; 

𝐹𝑒 + 2𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝐻2(𝑔)                    (3) 

EC sisteminde ozon eklendiğinde, Fe2+ ile O3’nun katalitik reaksiyonu, OH radikali 

üreten bir ara ürün olan o FeO2+'yı oluşturur. EC sistemine ozon ilavesi ile aşağıdaki 

reaksiyonlar meydana gelir [10]. 

𝑂3 + 𝐹𝑒
2+ → 𝐹𝑒𝑂2+ + 𝑂2                     (4) 

FeO2+ + H2O → Fe
3+ + HO∙ + HO−                   (5) 

𝐹𝑒𝑂2+ + 𝐹𝑒2+ + 2𝐻+ → 2𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂                    (6) 

EC sürecinde Al anotları elektrot malzemesi olarak kullanıldığında önerilen mekanizma 

aşağıda gibi meydana gelir [13]. 

Anode; 

𝐴𝑙 ↔ 𝐴𝑙3+ + 3𝑒−                      (7) 

Cathode;  

3𝐻2𝑂 + 3𝑒
− ↔

3

2
𝐻2 + 3𝑂𝐻

−                             (8) 

Overall: 

𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+ + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝐻

+                (9) 
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Ozon destekli EC prosesinde, ozon Al(OH)3 katalizör yüzeyinin üzerinde parçalanabilir. 

Al(OH)3 ün hidroksil grupları sayesinde hızlı bir biçimde serbest OH radikalleri ve oksijene 

parçalanır. Bu serbest radikaller ve oksijen hem suyun içerisindeki hem de katalizör 

yüzeyindeki organik bileşikleri oksitleyebilir.  

Radikal destekli EC proseslerinde ilave radikal kaynağı olarak persülfat anyonu (PS) kullanımı 

literatürde yer almaktadır. (PS + O3) yönteminde, PS ozon ve S04
•-

 ile reaksiyona girer ve sonuç 

olarak, oksidasyon ajanı üretilir [14]. 

𝑂3 + 𝑂𝐻
− → 𝐻𝑂2

− + 𝑂2                  (10) 

𝑂3 + 𝐻𝑂2
− → 𝑂𝐻2

• + 𝑂3
•−                  (11) 

𝑂3
•− + 𝐻2𝑂 →  𝑂𝐻

• + 𝑂2 + 𝑂𝐻
−                 (12) 

𝑆2𝑂8
2− + 𝑂𝐻• → 𝐻𝑆𝑂4

•− + 𝑆𝑂4
•− + 1/2𝑂2                (13) 

2𝑆2𝑂8
2− + 2𝐻2𝑂

𝑂𝐻−

→  3𝑆𝑂4
2− +  𝑆𝑂4

•− + 𝑂2
•− + 4𝐻+              (14) 

Bu çalışmada su tüketimi yüksek olan komplex su içeriğine sahip araç yıkama atık sularının 

ozon destekli EC prosesi ile arıtımı ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle EC prosesi tek başına 

çalışılmış sonrasında ozon destekli EC prosesi demir ve alüminyum elektrotlarla çalışılmıştır. 

Çalışmada ayrıca PS ilavesinin renk ve KOİ giderimi üzerine etkisinin belirlenebilmesi için 

O3/EC/PS ve O3/PS prosesleri çalışılmıştır. 

MATERYAL METOT  

Atıksu: Çalışmada kullanılan atıksu günlük araç yıkama kapasitesi 50-55 araç olan bir araç 

yıkama istasyonunun dengeleme tankından alınmıştır. İstasyon, yüzey yıkama ve 

cilalama/parlatma işlemleri yaptığından dolayı komplex ve parçalanmaya dirençli bir 

karakterizasyona sahiptir. Atıksu 700-1000 mg/L KOİ değerine sahiptir. Atıksu kullanılmadan 

önce kum, çakıl gibi maddeleri uzaklaştırmak amacıyla kendi kendine çökelmeye bırakılmıştır. 

Süpernatanttan alınan kısım homojen bir şekilde karıştırılarak deneylerde kullanılmıştır.  

Deneysel ekipman: Ozon üretimi için max gaz akış hızı 8 L/dk, ozon çıkış konsantrasyonu 3 

g/saat OZ-3G model ozon jeneratörü kullanılmıştır. Hibrit reaktör polipropilen malzemeden 

oluşmakta olup 15*15*20 cm boyutlarındadır. EC için demir ve alüminyum elektrotlar 

kullanılmıştır. Elektrotların aktif alanı 35 cm2 dir. Elektrotlar birer santim ayarlanabilir 

aralıklarla en az 1 en fazla 3 cm olarak yerleştirilebilmektedir. Güç kaynağı olarak Mervesan 

marka 0-30 volt 5 Amper güç ayarlı DC güç kaynağı kullanılmıştır.  

Ozon ve EC den oluşan hibrit sistemi, ozon elektrokoagülasyon reaktörüne sürekli olarak 

pompalanarak işletilmiştir. Hibrit O3/EC reaktörü kapalı bir sistem olup, reaktör içerisinde 

tükenen ozon gazının çıkışı için bir çıkış ağızı bulunmaktadır.  

Deneysel prosedür: EC reaktörüne alınan 1 L kaba partiküllerinden ayrılmış atıksu, sürekli ozon 

gazı akışı altında arıtıma maruz bırakılmıştır. Hibrit sistem, 4 L/dk ozon gazı debisi (3 g/saat 

ozon dozu) ve 7,14 A/dm2 akım yoğunluğu ile işletilmiştir. Proseste istenen akım değerine 

ulaşmak için Na2SO4 kullanılmıştır. Proseste numunelerin pH ayarlamalarında H2SO4 ve NaOH 

kullanılmıştır. Elektrotların pasifizasyonunu önlemek için elektrotlar belirli aralıklarla HCl (%) 

çözeltisi ile yıkanmıştır. Belli periyotlarda alınan arıtılmış numune Hettich Universal 320 

santrifüj cihazında 3500 rpm de 15 dk katı partiküllerinden ayrıldıktan sonra KOİ ve renk (pt-

Co) analizleri yapılmıştır. KOİ analizi kapalı reflux metodu ile renk analizi ise Hach-Lange DR 

5000 spektrofotometre ile Pt- Co olarak ölçülmüştür. 

SONUÇ 

EC prosesi endüstriyel atıksu arıtımında çok geniş kirletici grubunun gideriminde etkili bir 

prosestir. Yapılan bazı çalışmalarda çözünür organik madde gideriminde çok etkili olmadığı 

görülmüştür. Araç yıkama atık suyunun tek başına EC prosesinde Al elektrodu 1 saat işletim 

süresinde, 7,14 A/dm2 akım yoğunluğu ile KOİ giderim verimi %16,5 renk giderim verimi ise 

%91,5 bulunmuştur. EC prosesinden çıkan arıtılmış atıksuya 4 L/dk ozon gazı debisinde ve 
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0,0125 g ozon/L gaz konsantrasyonunda 30 dk ozon gazına maruz bırakılması ile renkte ilave 

olarak %50 daha, KOİ’de ise ilave %40 giderim elde edilmiştir. Özellikle yeniden kullanımı 

düşünülen araç yıkama sularında ozon kullanımı KOİ ve renk giderim verimini arttıracağı gibi 

dezenfeksiyon açısından da ilave fayda sağlayacaktır. Bu açıdan ozon destekli EC prosesi önem 

arz etmektedir.  

Ozon destekli EC prosesinde kirletici gideriminde konvansiyonel EC prosesinden farklı olarak 

koagülasyon ve flokülasyon mekanizmalarına ek olarak kimyasal oksidasyon mekanizmasıda 

etkilidir. Ozon, demir elektrodunun kullanılması durumunda Fe2+ ile, alüminyum elektrodunun 

kullanılması durumunda ise olası alüminyum oksitlerin katalizör etkisi ile OH• serbest 

radikalleri oluşturur. Çalışmada ayrıca persülfat anyonu (PS) kullanılarak sülfat radikali 

oluşumunun hibrit prosese etkisi de araştırılmıştır. Bütün radikaller kirleticilerin oksidasyonu 

sağlar. O3/EC/PS hibrit prosesinde demir ve alüminyum elektrotlar ile gerçekleşen 

mekanizmalar sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’deki gibidir.  

 

Şekil 1. Demir elektrodu ile O3/EC/PS hibrit prosesinde etkili olan mekanizların şematik gösterimi. 

 

Şekil 2. Alüminyum elektrodu ile O3/EC/PS hibrit prosesinde etkili olan mekanizların şematik gösterimi. 
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EC prosesinde yaygın olarak kullanılan elektrot tipleri demir ve alüminyum elektrotlarıdır. Bu 

çalışmada elektrot tipine karar verilebilmesi için her iki elektrotla denemeler yapılmıştır. 

Çalışmada öncelikle demir elektrodu ile ozon destekli elektrokoagülasyon prosesinde KOİ ve 

renk giderim verimleri zamana karşı değerlendirilmiştir. Şekilde 3’de görüldüğü üzere renk 

giderim verimi 20. dakika %91e ulaşmıştır. Proses süresinin uzatılmasıyla renk giderim 

veriminde düşüş gözlenmiştir ve 40. dakikada %77,6’ya düşmüştür. İlerleyen sürelerdeki renk 

giderim verimindeki düşüşün sebebinin demir oksitlerin oluşumundan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. KOİ giderim verimi ise proses süresince %25-20 aralığında değişim 

göstermiştir.  

 

Şekil 3. Ozon/EC prosesinde demir elektrot ile zamana karşı işletim (4,5 L/dk debi, 0,077g ozon/Lgaz, 3,42 A/dm2 akım yoğunluğu)   

Radikal destekli elektrokoagülasyon proseslerinde ilave radikal kaynağı olarak persülfatın 

kullanımı literatürde yer almaktadır. Bu çalışmada demir elektrodu ile gerçekleştirilen ön 

çalışma sonrası KOİ giderim verimlerinin çok düşük kalması nedeniyle Ozon destekli 

elektrokoagülasyon prosesinin araç yıkama atıksularının yeniden kullanımı için yeterli 

olmayacağı düşünüldüğünden, prosese Na2S2O8 ilave edilmiştir. Demir ve alüminyum 

elektrotlar kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde zamana karşı renk ve KOİ giderim verimleri 

karşılaştırılmıştır. Şekil 4 de görüldüğü üzere demir elektrot ile renk giderim verimi 15. dk da 

%80,7’ye ulaşarak sonrasında azalmaya başlamıştır ve 65. dk da 38,59’a kadar düşmüştür. KOİ 

giderim verimi ise 95. dakikada %41,37 olarak bulunmuştur. Alüminyum elektrot ile ise renk 

giderim verimi sürekli artarak 80. dakikada %96’ya ulaşmıştır. KOİ giderimi ise 80. dakikada 

%56,3 olarak bulunmuştur.  

 

Şekil 4. Demir ve alüminyum elektrotlar ile gerçekleştirilen O3/EC/PS prosesi sonuçları (2,5 g anyon/L persülfat, 4L/dk ozon debisi, 

0,0125 g ozon/L gaz konsantrasyonu, 6,57 A/dm2 akım yoğunluğu) 

Demir ve alüminyum elektrotlarla gerçekleştirilen deneyler sonrasında demir elektrotun hem 

KOİ hem renk giderimi açısından yeterli olmadığı, hatta ilerleyen işletim sürelerinde renk 

gideriminin giderek düştüğü gözlemlenmiştir. Araç yıkama atıksularının yeniden kullanımı 
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düşünüldüğünde renk parametresi estetik açıdan önemli olduğundan O3/EC/PS hibrit 

sisteminde elektrot olarak alüminyum elektrot kullanılmasının uygun olduğu belirlenmiştir.  

Araç yıkama atıksularının pH değeri kullanılan yıkama malzemelerine göre çeşitlilik 

göstereceğinden atıksuyun pH’ının arıtım prosesine etkisi incelenmiştir. pH etkisini belirlemek 

için alüminyum elektrotlar ile asidik ve bazik pH şartlarında deneyler gerçekleştirilmiştir. pH 

3 ile gerçekleştirilen denemede 30 dakikada %97,34 renk ve %50 KOİ giderim verimi elde 

edilirken pH 11 ile gerçekleştirilen denemede 20 dakikada %97,85 renk ve %32,7 KOİ giderim 

verimi elde edilmiştir.   

Anodun elektrooksidasyonu ile farklı türler oluştuğu için EC performansı üzerine pH’ın etkisi 

önemlidir. Al elektrotları ile düşük pH şartlarında Al3+ ve Al(OH)2+ baskın formlar oluşur. Bu 

durumda giderim verimleri düşüktür. Bununla birlikte ilk pH 4-9 olduğunda çözünmeyen amorf 

Al(OH)3’e dönüştürmek için Al elektrotları tarafından Al3+ ve OH- üretilir [15]. Çalışmamızda 

ilk pH değeri yaklaşık 3 değerine getirilen araç yıkama suyunda daha yüksek renk ve COD 

giderimi Al(OH)3 floklarının oluşumundan kaynaklanmaktadır. 9’dan yüksek pH değerlerinde 

monomerik çözünür ve negatif yüklü Al(OH)4- anyonları oluşur ki bunlarda verimi negatif 

yönde etkiler [15]. Bu çalışmada atıksuyun pH değeri 10,5 iken renk ve COD giderim 

verimindeki düşüşün çözünür ve negatif yüklü anyon oluşumundan kaynaklandığı söylenebilir. 

Şekil 5 asidik ve bazik şartlarda alüminyum elektrot ile işletilen hibrit sistemde KOİ ve renk 

giderim verimlerini göstermektedir.  

 

Şekil 5. Asidik ve bazik şartlarda alüminyum elektrot ile işletilen hibrit sistemde KOİ ve renk giderim verimleri (4 L/dk ozon debisi, 

0,0125 g ozon/L gaz konsantrasyonu, 7,14 A/dm2 akım yoğunluğu, 2,5 g anyon/L persülfat) 

Çalışmada ayrıca hibrit sistemin etkinliğini gözlemlemek için elektrokoagülasyon olmaksızın 

O3/PS prosesi denenmiştir. Şekil 6 de görüldüğü üzere elektrokoagülasyon olmadan 

gerçekleştirilen O3/PS prosesinde renk ve KOİ giderim verimlerine bakıldığında KOİ giderim 

verimi 85. dakikada %24 olarak bulunurken renk giderim verimi ise % 79,6 olarak bulunmuştur. 

Elektrokoagülasyon olmadan işletilen bu proseste giderim verimlerinin oldukça düşük değerler 

aldığı görülmüştür.  
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Şekil 6.O3/PS prosesi ile elde edilen KOİ ve renk giderim verimleri (2,5 g anyon/L persülfat, 4 L/dk ozon debisi ve 0,0125 g ozon/L 

gaz konsantrasyonu) 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada su tüketimi yüksek ve komplex su içeriğine sahip olan araç yıkama atıksularının 

ozon destekli elektrokoagülasyon prosesi ile arıtılabilirliği değerlendirilmiştir. Çalışmada 

öncelikle elektrokoagülasyon prosesi tek başına alüminyum elektrot ile çalışılmış ve %16,5 

KOİ ve % 91,5 renk giderim verimi gözlenmiştir. Elektrokoagülasyon prosesinden elde edilen 

bu suya ozon ilavesi ile KOİ gideriminde ilave %40 KOİ ve %50 renk giderimi elde edilmiştir. 

Sadece elektrokoagülasyon ile işletim sonrası çok düşük değerlerde KOİ giderim verimi 

gözlemlendiğinden hibrit O3/EC prosesinde demir elektrodu ile denemeler gerçekleştirilmiştir. 

Hibrit olarak işletilen O3/EC prosesinde demir elektrodu ile 20. dk da renk giderim verimi %91 

iken 40. Dakikada %77,6 ya düşmüştür ve bu düşüşün demir oksitlerin oluşumundan 

kaynaklandığı düşünülmüştür. KOİ giderimi verimi ise %20-25 aralığında kalmıştır. Bu 

aşamada ozon destekli elektrokoagülasyon prosesine ilave olarak PS dahil edilmiştir ve demir 

ve alüminyum elektrotlar ile çalışılmıştır. O3/EC/PS prosesi ile demir elektrotlarla renk giderim 

verimi bir önceki denemede de gözlemlendiği gibi 15.dk. da %80,7 ye ulaşırken 65. dakikada 

%38,59’a düşmüştür. KOİ parametresi için ise en yüksek giderim verimi 95. dk’da %41,37 

olarak bulunmuştur. O3/EC/PS prosesinde alüminyum elektotlar kullanıldığında ise renk 

giderim verimi 80 dakikada %96, KOİ giderim verimi ise %56,3 olarak bulunmuştur. Araç 

yıkama atıksularının arıtımında demir elektrot kullanımının yeniden kullanım için uygun 

olmadığı ve önerilen hibrit proseste alüminyum elektrot kullanımının daha iyi sonuçlar verdiği 

gözlemlenmiştir. Çalışmada ayrıca araç yıkama atıksuyunun değişen pH larında önerilen 

O3/EC/PS prosesinin verimliliğinin belirlenebilmesi için alüminyum elektrotlar ile asidik ve 

bazik şartlar altında deneyler gerçekleştirilmiştir. pH 3 ile gerçekleştirilen denemede 30 

dakikada %97,34 renk ve %50 KOİ giderim verimi elde edilirken pH 11 ile gerçekleştirilen 

denemede 20 dakikada %97,85 renk ve %32,7 KOİ giderim verimi elde edilmiştir.  Çalışmada 

son olarak hibrit systemin etkinliğinin belirlenebilmesi için elektrokoagülasyon olmaksızın 

03/PS prosesi alüminyum elektotlarla çalışılmıştır ve KOİ giderim verimi 85. dk’da %24 olarak 

bulunurken renk giderim verimi ise % 79,6 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak tek başına EC ve 

EC olmaksızın işletin O3/PS proseslerinde özellikle KOİ giderim verimleri %25 seviyelerinde 

kalmakla beraber demir elektrotlarla işletilen proseslerde renk giderim veriminin artan 

sürelerde düşüş gösterdiği gözlemlenmiştir. Araç yıkama atıksularının yeniden kullanımında 

renkli bir su kullanımı estetik açıdan istenmeyeceğinden demir elektrot kullanımının uygun 

olmayacağı kanısına varılmıştır. O3/EC/PS prosesi alüminyum elektrotlar ile en iyi giderim 
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verimlerine ulaştığından önerilen hibrit prosesin alüminyum elektotlar ile işletiminin uygun 

olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Organik madde ve bitki besin elementleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan arıtma 

çamurlarının biyostimülasyon maddesi olarak değerlendirilmesi, toprak verimliliğinin 

sürdürülebilirliğini tehdit eden organik madde yetersizliği problemine çözüm sağlaması açısından 

son derece önemlidir.  Atık su karakterizasyonu, atık suya uygulanan arıtma prosesi ve çamura 

uygulanan işlemlere bağlı olarak değişim gösteren çamur özelliklerinin, çamurun sahip olduğu 

biyostimülasyon etkisini de değiştireceği beklenmektedir. Bu çalışmada aerobik ve anaerobik atık 

su arıtma tesislerinden temin edilen evsel nitelikli çamur örneklerinin biyostimülasyon etkilerinin 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kurutularak stabilize edilen çamur örnekleri 100 t/ha 

dozunda toprak örneklerine uygulanarak 180 günlük bir inkübasyon çalışması yürütülmüştür. 

İnkübasyon süresi sonunda alınan toprak örneklerinde amonyum azotu, nitrat azotu, yarayışlı 

fosfor parametreleri ile üreaz ve dehidrogenaz aktiviteleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar 

çamur uygulanmış toprak örneklerinin nitrat azotu ve yarayışlı fosfor içeriklerinin kontrol 

toprağına göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. 180 günlük inkübasyon dönemi sonunda çamur 

uygulanmış toprakların amonyum ve nitrat azotu içerikleri, sırasıyla 55-58 ve 550-705 mg/kg kuru 

toprak olarak bulunmuş olup, inkübasyon şartlarında nitrifikasyon prosesinin hakim olduğu 

izlenimi edinilmiştir.  Çamur uygulanmış toprakların yarayışlı fosfor içerikleri ise 55-60 mg/kg 

kuru toprak olarak bulunmuştur. Toprağa yapılan arıtma çamuru uygulamaları, toprak kalitesini 

değerlendirmede yaygın olarak kullanılan üreaz ve dehidrogenaz aktivitelerinde de belirgin bir 

artışa sebep olmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar, azot, fosfor ve organik madde içeriği daha 

düşük olmasına rağmen anaerobik çamur uygulamasının toprak iyileştirici  etkisinin daha belirgin 

olduğunu göstermiştir. Bu bulgular doğrultusunda,  toprak iyileştirici olarak kullanılması 

düşünülen arıtma çamurlarının etkisinin önceden yapılacak inkübasyon çalışmalarıyla daha 

gerçekçi olarak ortaya konabileceği sonucuna varılmıştır. 

GİRİŞ 

Endüstriyel gelişmelere ve kentleşmeye paralel olarak, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, 

insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını giderek arttırmaktadır. Ayrıca sürdürülebilir 

kullanımı tehdit altında olan doğal kaynaklar tüketilmekle kalmayıp, çevre ve insan sağlığını tehdit 

eden atık maddeler ile de kirletilmektedir. Atık su arıtma proseslerindeki mikrobiyal besin 

zincirinin doğal son ürünleri olan arıtma çamurları çevre için büyük risk oluşturan atık maddeler 

arasında sayılmaktadır. Arıtma  çamurları, endüstriyel ya da evsel nitelikli atık suların çeşitli arıtım 

kademelerinde yan ürün olarak açığa çıkan yarı katı haldeki atık maddeler şeklinde tanımlanmakta 

olup, özellikleri, atık su özellikleri ile uygulanan arıtma teknolojilerine bağlı olarak büyük oranda 

değişmektedir [1]. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüzey ve yer altı sularının korunması 

konusunda artan hassasiyet atık su arıtma tesislerinin yaygınlaşmasına yol açmış, bu da 

beraberinde arıtma tesislerinden açığa çıkan çamur miktarının artışını getirmiştir. Evsel ve 

endüstriyel atık suların arıtımı sonucunda oluşan bu büyük miktarlardaki arıtma çamurları, doğal 

olarak çevresel ve ekonomik açıdan ilgi odağı oluşturmaktadır. Arıtma çamurlarının sekonder bir 

kirletici olarak birikmesi, söz konusu atıkların, arıtmanın çeşitli kademelerinde işlem gördükten 
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sonra uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini gündeme getirmiştir. Çamur bertarafı için birçok 

yöntem bulunmakla birlikte, uygun özellikler taşıyan arıtma çamurlarının, tarım alanlarında 

değerlendirilmesi ve ormanlık veya verimsiz arazilerin ıslahında toprak iyileştirici olarak 

kullanılması hem ekonomik, hem de ekolojik açıdan kabul gören bir alternatif olmuştur [2]. Bu 

sayede arıtma çamurları içeriğindeki organik maddeler ve mineral tuzlar toprak özelliklerini 

iyileştirerek erozyonu önlemekte, bitkiler için çeşitli besin maddeleri sağlayarak toprağın 

üretkenliğini arttırmakta ve bitki büyümesini stimüle etmektedir [3, 4, 5]. Tarımsal amaçla 

kullanılması mümkün olmayan arazilerin ise uygun özellikteki arıtma çamurları ile desteklenerek 

tarımsal değeri olan araziler haline dönüştürülmesi de mümkün olabilmektedir [6, 7]. 

Atık su karakterizasyonu, atık suya uygulanan arıtma prosesi ve çamura uygulanan işlemlere bağlı 

olarak değişim gösteren çamur özelliklerinin, çamurun sahip olduğu biyostimülasyon etkisini de 

değiştireceği beklenmektedir. Bu çalışmada aerobik ve anaerobik atık su arıtma tesislerinden temin 

edilen evsel nitelikli çamur örneklerinin biyostimülasyon etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda kurutularak stabilize edilen çamur örnekleri 100 t/ha dozunda toprak örneklerine 

uygulanarak 180 günlük bir inkübasyon çalışması yürütülmüştür. Aerobik ve anaerobik çamur 

örneklerinin biyostimülasyon etkilerini belirlemek üzere inkübasyon süresi sonunda alınan toprak 

örneklerinde amonyum azotu, nitrat azotu, yarayışlı fosfor parametreleri ile üreaz ve dehidrogenaz 

aktivitelerindeki değişimler belirlenerek sonuçlar irdelenmiştir.  

MATERYAL VE METOD 

Materyal 

Araştırma kapsamında kullanılan aerobik çamur örneği Bursa ilinde bulunan enerji ve haberleşme 

kabloları üretimi yapan bir tesisin evsel nitelikli atık sularının arıtıldığı paket atık su arıtma 

tesisinden temin edilmiştir. Söz konusu tesiste aerobik arıtma yapılmakta olup,  çamur örneği 

çamur susuzlaştırma yatağından alınmıştır. Anaerobik çamur örneği ise yine Bursa ilinde bulunan 

maya endüstrisi anaerobik atık su arıtma tesisinden temin edilmiştir. 

Çamur uygulaması yapılan toprak örneği Bursa-Nilüfer İlçesi Özlüce bölgesindeki bir tarım 

arazisinden temin edilmiştir. Bu toprak örneği killi tekstüre sahip olup, %42 kil, %28 kum ve %30 

silt içermektedir. Tablo 1’de araştırmada kullanılan toprak ve çamur örneklerine ait bazı özellikler 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Toprak ve Çamur Örneklerinin Genel Özellikleri 

Parametreler 
Toprak 

Örneği 

Aerobik Çamur 

Örneği 

Anaerobik Çamur 

Örneği 

pH (1:5) 7,12 7,25 8,72 

EC, mS/cm 25oC 

(1:5) 
0,21 3,83 9,70 

Toplam N, % 0,12 4,70 2,24 

NH4
+-N, mg.kg-1 8,50 390,90 49,00 

NO3
--N, mg.kg-1 3,64 78,63 56,00 

Toplam P, % 0,13 0,90 1,00 

Yarayışlı P, 

mg.kg-1 
21,05 221,70 511,80 

İnkübasyon Çalışması 

Toprak örneklerine 100 ton/ha dozunda aerobik ve anaerobik atık su arıtma tesislerinden temin 

edilen evsel nitelikli çamur örnekleri uygulanmıştır. Çamur uygulaması yapılan toprak örnekleri 

180 gün boyunca 28°C’de karanlıkta inkübe edilmiş, bu süre zarfında toprak neminin tarla 

kapasitesinin %70’i seviyelerinde tutulmasına özen gösterilmiştir.  İnkübasyon süresi sonunda 

çamur uygulanan toprak örneklerindeki amonyum azotu, nitrat azotu ve yarayışlı fosfor 
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konsantrasyonları ile toprak kalitesini belirlemede yaygın olarak kullanılan üreaz ve dehidrogenaz 

aktivitesi değerlerinde meydana gelen değişimler tespit edilmiştir. 

Analitik Metotlar 

Toprak ve çamur örneklerinin elektriksel iletkenlik ve pH değerleri 1:5 (w/v) oranında saf su ile 

çalkalanarak elde edilen ekstraktlarda ölçülmüştür [8, 9]. Amonyum ve nitrat azotu 

konsantrasyonlarını belirlemek için örnekler 2 M KCl çözeltisi ile ekstrakte edilmiş, 

ekstraktlardaki konsantrasyonlar MgO ve devarda alaşımı kullanılarak su buharı destilasyonu 

yöntemiyle belirlenmiştir [10]. Kjeldahl yöntemine göre yakma yapılan örneklerin toplam azot 

içeriğini belirlemek için su buharı destilasyonu yöntemi kullanılmıştır [11]. Sülfürik ve nitrik asit 

ile yakma işlemine tabii tutulan örneklerin toplam fosfor içeriğini belirlemek için ise askorbik asit 

metodu kullanılmıştır [12].  

Arıtma çamuru uygulanmış toprak örneklerinin yarayışlı fosfor içerikleri de askorbik asit 

metoduna göre belirlenmiştir [12]. 2,5 gr toprak örneklerinin üzerine 100 mL 0,5 M NaHCO3 

çözeltisi ilave edilerek 30 dk boyunca orbital çalkalıyıcıda çalkalanmıştır. Whatmann 125 mm’lik 

filtre kağıtlarından süzülerek elde edilen filtratlardan 20 mL alınmıştır. Toplam hacim destile su 

ile balon jojede 50 mL çizgisine kadar tamamlanmıştır. Bu şekilde hazırlanan örneklerin üzerine 

5 N H2SO4,  potasyum antimonil tartarat, amonyum molibdat ve askorbik asit çözeltilerini içeren 

karışım çözeltisinden 8 mL ilave edilmiştir. Uygulanan spektrofotometrik yöntemde, standart 

çözeltiler susuz KH2PO4 kimyasalından hazırlanmış, absorbans okumaları 880 nm’de yapılmıştır. 

Çizilen kalibrasyon grafiğinden ve örnekler için okunan absorbans değerlerinden faydalanılarak 

örneklerin yarayışlı fosfor içerikleri mg.kg-1 toprak olarak ifade edilmiştir. 

Arıtma çamuru uygulanmış toprak örneklerinin üreaz aktivitesi Tabatabai (1994) tarafından 

bildirildiği şekilde belirlenmiştir. Bu doğrultuda toprak örneklerinden 5 gr tartılarak üzerine 0,2 

mL toluen, 9 mL THAM tampon çözeltisi (pH 9) ve 1 mL 0,2 M üre çözeltisi eklenmiştir. Bu 

şekilde hazırlanan örnekler 2 saat boyunca 37°C’de inkübe edilmiştir. İnkübasyonun ardından 

enzim aktivitesi 35 ml KCl (2,5 M) - Ag2SO4 (100 ppm) çözeltisi ilave edilerek durdurulmuş ve 

toprak süspansiyonlarındaki amonyum azotu konsantrasyonu su buharı destilasyonu yöntemine 

göre belirlenmiştir. Sonuçlar mg NH4
+-N.L-1 olarak elde edilmiş, µg NH4

+-N.g-1toprak.sa-1 olarak 

ifade edilmiştir. 

Arıtma çamuru uygulanmış toprak örneklerinin dehidrogenaz aktivitesini belirlemek üzere toprak 

örneklerinden 20 gr tartılarak 0,2 gr CaCO3 ile havanda dövülmüştür. Bu şekilde hazırlanan 

örneklerden 6 gr tartılarak üzerine 1 ml %3’lük TTC (2,3,5-trifenil tetrazolyum klorür) çözeltisi 

ve 2,5 ml destile su eklenmiştir. Tüplerdeki karışımlar cam baget ile karıştırıldıktan sonra ağızları 

kapatılarak 37ºC’de 24 saat boyunca inkübe edilmiştir. İnkübasyonun ardından enzim aktivitesi 

10 ml metanol ilave edilerek durdurulmuştur. Elde edilen süspansiyonlar pamuk yardımı ile 

süzülmüştür. Uygulanan spektrofotometrik yöntemde, standart çözeltiler TPF (trifenil formazan) 

kimyasalından hazırlanmış, absorbans okumaları 485 nm’de yapılmıştır. Çizilen kalibrasyon 

grafiğinden ve örnekler için okunan absorbans değerlerinden faydalanılarak örneklerin 

dehidrogenaz aktiviteleri mg TPF.L-1 olarak elde edilmiş, µg TPF.g-1toprak.sa-1 olarak ifade 

edilmiştir [13]. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Amonyum ve Nitrat Azotu Konsantrasyonları 

Azot içeriği yönünden tarımsal alanlarda oldukça değerli olan arıtma çamurlarının toplam azot 

içeriklerinin büyük bir kısmını organik azot formları oluştururken çok küçük bir kısmını mineral 

azot formları oluşturmaktadır.  Topraklarda bulunan azotun ise yaklaşık olarak %95’i organik, 

%5’i mineral formlarda bulunmaktadır. Çalışma kapsamında kullanılan aerobik ve anaerobik 

çamur örneklerinin azot içerikleri değerlendirildiğinde mineral azot formlarının toplam azotun çok 

küçük bir kısmını oluşturduğu, toprak örneğinde ise bitkiler için yarayışlı mineral azot formlarının 

oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmektedir (Tablo 1). 
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Uygun özellikler taşıyan arıtma çamurlarının toprağa uygulanması ile birlikte içerdikleri organik 

N formlarının bir kısmı toprakta gerçekleşen mineralizasyon prosesi vasıtasıyla NH4
+ formuna 

dönüştürülmektedir.  Özellikle iyi havalanmış topraklarda meydana gelen nitrifikasyon prosesi 

vasıtasıyla ise NH4
+ formunda bulunan azotun bir kısmı NO3

- formuna dönüştürülmektedir.  

Bu çalışmada kullanılan aerobik ve anaerobik çamur örneklerinin toprak örneklerine 100 t/ha 

dozunda uygulanması ile bu örneklerin NH4
+-N ve NO3

--N konsansantrasyonlarında inkübasyon 

süresi sonunda meydana gelen değişimler Şekil 1a ve Şekil 1b’de sunulmuştur.  

İnkübasyonun ilk gününde kontrol toprağı için 8,5 mg/kg olarak belirlenen NH4
+-N  

konsantrasyonunun aerobik çamur uygulaması yapılan toprak örnekleri için 10,1 mg/kg, anaerobik 

çamur uygulaması yapılan toprak örnekleri için 8,8 mg/kg olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1a). 

İnkübasyonun 180.gününe gelindiğinde ise NH4
+-N konsansantrasyonlarında en belirgin artışın 

aerobik çamur uygulaması yapılan toprak örneklerinde meydana geldiği,  anaerobik çamur 

uygulaması yapılan toprak örneklerinin NH4
+-N konsantrasyonlarında meydana gelen artışın 

kontrol toprağına nazaran daha düşük olduğu belirlenmiştir. NH4
+-N konsansantrasyonlarında 

meydana gelen artışın zamana bağlı olarak mineralizasyon prosesi vasıtasıyla NH4
+ formuna 

dönüştürülen organik N miktarlarında meydana gelen artıştan ileri geldiği düşünülmektedir.  

 

 
Şekil 1. Aerobik ve Anaerobik Çamur Uygulanan Toprakların NH4

+-N ve NO3
--N 

Konsantrasyonlarında Zamana Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişimler a) NH4
+-N 

Konsantrasyonlarında Meydana Gelen Değişimler b) NO3
--N Konsantrasyonlarında 

Meydana Gelen Değişimler 

 

 

İnkübasyonun ilk gününde 4,2-4,8 mg/kg seviyelerinde olan NO3
--N konsansantrasyonlarında 

meydana değişimler incelendiğinde de çamur uygulaması yapılan toprak örneklerinin NO3
--N 

konsansantrasyonlarında kontrol toprağına nazaran daha belirgin bir artış meydana geldiği, 

maksimum NO3
--N konsantrasyonlarına aerobik çamur uygulaması yapılan toprak örneklerinde 

ulaşıldığı tespit edilmiştir (Şekil 1b). NO3
--N konsansantrasyonlarında meydana gelen artışın 

zamana bağlı olarak nitrifikasyon prosesi vasıtasıyla NO3
-formuna dönüştürülen NH4

+-N 

miktarlarında meydana gelen artıştan ileri geldiği düşünülmektedir.  

NH4
+-N ve NO3

--N konsantrasyonlarında meydana gelen değişimler genel olarak 

değerlendirildiğinde, inkübasyon periyodu boyunca nitrifikasyon prosesinin amonifikasyon 

prosesine göre daha baskın olduğu, nitrikasyon bakterilerinin aktivitelerini inhibe edici faktörlerin 

olmadığı ortaya konulmuştur. Dindar ve diğ. (2010) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada da 
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işlenmiş sebze ve meyve üretimi yapan bir işletmenin atık su arıtma tesisinden temin edilen arıtma 

çamuru toprak örneklerine uygulanmış, yüksek oranda arıtma çamuru uygulaması yapılmadığı 

takdirde nitrifikasyon prosesinin amonifikasyon prosesine göre daha hızlı yürüdüğü rapor 

edilmiştir. 

Yarayışlı Fosfor Konsantrasyonu 

Tarımsal alanlarda genellikle düşük seviyelerde olan fosforun gübre uygulamasından sonra 

toprakta gerçekleşen reaksiyonlar vasıtasıyla bitkilerin yararlanamayacağı formlara dönüşmesi ve 

toprak fraksiyonları tarafından fikse edilmesi nedeniyle yarayışlılığının arttırılması son yıllarda 

araştırılan bir konu haline gelmiştir. Mafongoya ve diğ. (2000) topraklardaki yarayışlı fosforun en 

büyük kaynağının organik maddelerin girdisi veya mineralizasyonu olduğunu belirtmişlerdir. 

Zengin organik madde içeriği ile fosfor yarayışlılığının arttırılması için alternatif bir kaynak olan 

arıtma çamurlarının toprağa uygulanması sonrasında parçalanma reaksiyonları gerçekleşmekte, 

CO2 gazı açığa çıkmaktadır. Bu gazın toprak suyu ile reaksiyonu sonucunda meydana gelen  

karbonik asit ise fosforun yarayışlı formlara dönüşmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada kullanılan aerobik ve anaerobik çamur örneklerinin toprak örneklerine 100 t/ha 

dozunda uygulanması ile bu örneklerin yarayışlı fosfor konsansantrasyonlarında inkübasyon süresi 

sonunda meydana gelen değişimler Şekil 2’de sunulmuştur. 

İnkübasyonun ilk gününde kontrol toprağı için 22,4 mg/kg olarak belirlenen yarayışlı fosfor  

konsantrasyonunun aerobik çamur uygulaması yapılan toprak örnekleri için 24,0 mg/kg, anaerobik 

çamur uygulaması yapılan toprak örnekleri için 22,1 mg/kg olduğu belirlenmiştir (Şekil 2). 

İnkübasyonun 180.gününe gelindiğinde ise en belirgin artışın anaerobik çamur uygulaması yapılan 

toprak örneklerinde meydana geldiği, aerobik ve anaerobik çamur uygulaması yapılan toprak 

örneklerinde meydana gelen artışın kontrol toprağında meydana gelen artıştan sırasıyla 1,8 ve 2,0 

kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Çamur uygulaması ile birlikte yarayışlı fosfor 

konsantrasyonlarında meydana gelen artışın organik madde miktarının artmasından ileri geldiği 

düşünülmektedir. Zamana bağlı olarak artan organik madde parçalanma reaksiyonları da yarayışlı 

fosfor konsantrasyonlarında artışa sebep olmuştur. 

 
Şekil 2. Aerobik ve Anaerobik Çamur Uygulanan Toprakların Yarayışlı Fosfor 

Konsantrasyonlarında Zamana Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişimler 

 

Belhaj ve diğ. (2016) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada çamur uygulaması yapılan toprak 

örneklerinin yarayışlı fosfor konsantrasyonlarında kontrol toprağına nazaran daha belirgin bir artış 

meydana geldiği ortaya konulmuştur. Biyolojik evsel atıksu arıtma tesisinden temin edilen ve 

kurutularak stabilize edilen arıtma çamurunun toprak örneklerine uygulandığı başka bir çalışmada 

da benzer sonuçlar rapor edilmiştir [17]. 

Üreaz ve Dehidrogenaz Aktiviteleri 

Toprak enzimleri topraklarda meydana gelen kimyasal, fiziksel ve biyolojik reaksiyonların 

katalizlenmesinde, besin döngüleri ve enerji dönüşümlerinde aktif olarak rol almaktadır [18]. 

Organik formlardaki besin maddelerinin bitkiler tarafından alınabilecek inorganik formlara 
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dönüştürülmesinde de rol alan toprak enzimlerinin aktivitelerinin tayini toprak kalitesinin 

mikrobiyolojik göstergelerinden biri olması açısından oldukça önemlidir [19]. Bu çalışma 

kapsamında incelenen üreaz enzimi ürenin karbon dioksit ve amonyağa hidrolitik olarak 

dönüşümünden sorumlu olan bir toprak enzimidir. Dehidrogenaz enzimi ise toprak 

mikroorganizmalarının metabolik aktivitelerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir 

toprak enzimidir. Toprak örneklerinde üreaz aktivitesinin tayini, N elementinin mineralizasyon 

sürecinin, dehidrogenaz aktivitesinin tayini ise organik maddenin oksidasyon sürecinin 

anlaşılmasında oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada kullanılan aerobik ve anaerobik çamur örneklerinin toprak örneklerine 100 t/ha 

dozunda uygulanması ile bu örneklerin üreaz ve dehidrogenaz aktivitelerinde inkübasyon süresi 

sonunda meydana gelen değişimler Şekil 3a ve Şekil 3b’de sunulmuştur.  

İnkübasyonun ilk gününde 42,0-47,4 µg/g.sa seviyelerinde olan üreaz aktivitelerinde meydana 

değişimler incelendiğinde çamur uygulaması yapılan toprak örneklerinin üreaz aktivitelerinde 

kontrol toprağına nazaran daha belirgin bir artış meydana geldiği, maksimum üreaz aktivitelerine 

anerobik çamur uygulaması yapılan toprak örneklerinde ulaşıldığı tespit edilmiştir (Şekil 3a).  

İnkübasyonun ilk gününde 4,8-5,3 µg/g.sa seviyelerinde olan dehidrogenaz aktivitelerinin de üreaz 

aktivitelerine benzer bir eğilim gösterdiği, çamur uygulaması yapılan toprak örneklerinde kontrol 

toprağına nazaran daha belirgin bir artış meydana geldiği belirlenmiştir (Şekil 3b). İnkübasyonun 

180.gününe gelindiğinde ise dehidrogenaz aktivitelerinde en belirgin artışın anerobik çamur 

uygulaması yapılan toprak örneklerinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Üreaz ve dehidrogenaz 

aktivitelerinde meydana gelen artışın çamur uygulamasına bağlı olarak mikroorganizmalar için 

önemli bir besin kaynağı olan organik madde miktarının artmasından ileri geldiği 

düşünülmektedir. 

Dindar ve diğ. (2010) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada arıtma çamuru uygulaması ile 

birlikte toprağa kazandırılan organik maddelerin enzim sentezini aktive ettiği bildirilmiştir. Dindar 

ve diğ. (2015) tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmada da çamur uygulaması yapılan toprak 

örneklerinin üreaz aktivitelerinde kontrol toprağına nazaran daha belirgin bir artış meydana geldiği 

rapor edilmiştir. 
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Şekil 3. Aerobik ve Anaerobik Çamur Uygulanan Toprakların Enzim Aktivitelerinde 

Zamana Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişimler a) Üreaz Aktivitelerinde Meydana Gelen 

Değişimler b) Dehidrogenaz Aktivitelerinde Meydana Gelen Değişimler 

 

Göçmez ve Okur (2010) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise 5 t/da dozunda arıtma çamuru 

uygulaması yapılan toprak örneklerinin dehidrogenaz aktivitelerinde kontrol toprağına nazaran 

%102 oranında bir artış meydana geldiği, arıtma çamuru uygulaması ile artan organik madde 

miktarının mikrobiyal populasyonu ve dehidrogenaz aktivitesini de arttırdığı bildirilmiştir. 

SONUÇ 

Laboratuvar koşullarında 180 gün boyunca yürütülen bu toprak inkübasyon çalışmasında organik 

madde ve bitki besin elementleri açısından zengin olan aerobik ve anaerobik çamurların toprak 

özelliklerini iyileştirdiği, azot içeriği daha düşük olmasına rağmen anaerobik çamur 

uygulamasının toprak iyileştirici etkisinin daha belirgin olduğu ortaya konulmuştur. Toprak 

iyileştirici olarak değerlendirilmesi düşünülen arıtma çamurlarının etkisinin uygulama öncesinde 

yapılacak inkübasyon çalışmalarıyla daha gerçekçi olarak ortaya konabileceği sonucuna 

varılmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Bursa’da faaliyet gösteren bir gıda endüstrisinden alınan arıtma çamuru ve Uludağ 

Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Uygulama Çiftliği’nden alınan üç farklı hayvan gübresi (domuz, 

at, tavuk) ile düzenleyici katkı maddesi olarak ayçiçeği sapının karıştırılarak kompostlanabilirliği 

incelenmiştir. Karışımlar 2:2:1 (arıtma çamuru:hayvan gübresi:ayçiçeği sapı) oranında hazırlanmış 

ve 30 L hacme sahip 3 adet reaktör (D, A ve T reaktörleri) çalıştırılmıştır. Kompostlama denemeleri 

boyunca sıcaklık,  organik madde ve C/N oranı parametreleri izlenmiştir. D reaktörüne hayvan 

gübresi olarak domuz gübresi, A reaktörüne at gübresi ve T reaktörüne ise tavuk gübresi ilave 

edilmiştir. 21 günlük aktif kompost denemeleri boyunca maksimum sıcaklık D reaktörün de 51,5°C, 

A reaktöründe 60,2°C ve T reaktöründe ise 62,2°C olarak ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde, tavuk gübresi ilave edilen T reaktöründe ve at gübresi eklenen A reaktöründe 

sıcaklık 60°C’nin üzerine çıkarak önemli oranda stabilizasyon gerçekleşmiştir. Tavuk ve at 

gübresinin kompostlama verimini önemli düzeyde arttırdığı tespit edilmiş ve iyi bir kompostun elde 

edilebilmesi için arıtma çamuruna karıştırılarak kullanımının uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca bu 

çalışma ile kompost teknolojisinin, Türkiye’de bertarafı uygun koşullarda yapılamayan ve geri 

kazanımı çok sınırlı olan arıtma çamurları ve farklı hayvan gübrelerinin oluşturduğu çevresel riskleri 

en aza indirerek ve kompost ürününe dönüştürerek geri kazanım sağlayacak faydalı ve çevreci bir 

teknoloji olduğu söylenebilir.  

GİRİŞ 

Ülkemizde yaklaşık 1.106 ton KM/yıl atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamuru, çok 

fazla miktarda da hayvan gübresi atık olarak üretilmektedir. Arıtma tesislerinden oluşan evsel nitelikli 

arıtma çamurlarının Türkiye’de hala düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmesi, işletme 

problemlerine yol açmaktadır. Son yıllarda arıtma çamurlarının yakılarak bertarafı da artış 

göstermiştir. Ancak bu yöntemler farklı çevre ortamlarının olumsuz bir şekilde etkilenmelerine neden 

olmaktadır. Arıtma çamurları ve hayvan gübreleri önemli miktarda organik madde ve nütrient 

içermeleri sebebiyle tarımda kullanılarak geri kazanımları sağlanabilir (Smith 2000; Urra ve diğ. 

2019). Ancak bu atıklar içerdikleri patojen ve sentetik organik kirleticiler gibi kirleticileri içermeleri 

nedeniyle tarımda kullanılmadan önce stabilize edilmeleri ve bu zararlı özelliklerinin giderilmesi 

gerekir. Bu amaçla bu tip organik atıklara kompostlama prosesi uygulanarak zararlı özelliklerinin 

giderilmesi ve geri kazanılması mümkündür (Iranzo ve diğ., 2004; Fu ve diğ., 2013).  

Kompostlama prosesi, biyolojik parçalanabilir organik atıklardan, organik gübre elde etmek için 

kullanılan çevre dostu bir yöntemdir. Atıkların aerobik ortamda mikroorganizmalar tarafından stabil 

humus benzeri bir maddeye dönüştürüldüğü ve geri kazanıldığı bir işlemdir (Partanen ve diğ., 2010; 

Dias ve diğ., 2010). Bu proses ile patojen mikroorganizmalar yok edilir, kararsız karbon ve azot 

formları kararlı organik formlara dönüştürülür ve atık miktarı azaltılmış olur (Zhu, 2006). 

Kompostlama arıtma çamurları ve hayvan gübreleri için ekonomik ve çevresel faydalarından dolayı 

en uygun opsiyonlardan biridir (Zhang ve diğ., 2019).  

Yüksek nem içerikleri ve çok küçük tanecik boyutunun neden olduğu düşük porozite özelliklerinden 

dolayı arıtma çamurları ve hayvan gübreleri tek başına kompostlanamaz ve kuru malzemeler ile 

karıştırılmaları gerekmektedir (Zhao ve diğ., 2016).  Türkiye’de arıtma çamuru ve gübre oluşum 

miktarı çok fazla olduğundan dolayı uygun katkı maddesi seçimi ve kullanımı elde edilen kompostun 

kalitesi açısından ve maliyet açısından çok önemlidir. Nemi yüksek organik atıkların farklı 
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düzenleyici katkı maddelerinin kompostlanması konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda katkı maddesi olarak çalı kırpıntısı, talaş, yeşil atık, kırık tahta palet, mantar atıkları, 

akasya talaşı, gıda işleme atıkları, ofis kağıdı, gazete kağıdı, ağaç dalları  kullanılmıştır (Margesin ve 

diğ., 2006; Banegas ve diğ., 2007; Yañez ve diğ., 2009; Komilis ve diğ., 2011; Meng ve diğ., 2018). 

Bu çalışmada üç farklı hayvan gübresi (domuz, at ve tavuk), gıda endüstrisine ait arıtma çamuru ile 

birlikte ve düzenleyici katkı maddesi olarak ayçiçeği sapı kullanılarak kompostlanmıştır. Bu 

çalışmanın amacı; farklı hayvan gübrelerinin arıtma çamurları ile birlikte kompostlanmasında fiziksel 

ve kimyasal değişiklikler izlenerek farklı gübrelerin birbiri ile karşılaştırılması ve bunların 

etkinliğinin belirlenmesidir. Farklı gübrelerin etkisini tespit etmek için, aktif kompost fazı sırasında 

oluşan sıcaklık rejimi ve aktif kompost fazını takiben olgunlaşma fazı sonuna kadar oluşan organik 

madde (OM) ve C/N oranı değişimleri incelenmiştir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Kompostlama Materyalleri  

Bu çalışmada, arıtma çamuru ve üç farklı hayvan gübresi (domuz, at, tavuk) ile düzenleyici katkı 

maddesi olarak ayçiçeği sapı karıştırılarak üç ayrı aerobik reaktörde kompostlanmıştır. Arıtma 

çamuru, Bursa’da faaliyet gösteren bir gıda işletmesine ait atıksu arıtma tesisi filtre pres çıkışından, 

hayvan gübreleri (domuz, at, tavuk) Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Uygulama 

Çiftliği’nden alınmıştır. Kompost karışımının uygun nem ve C/N değerinin sağlanabilmesi için 

düzenleyici katkı maddesi olarak ayçiçeği sapı kullanılmıştır. Ayçiçeği sapı, Uludağ Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Çiftlikleri’nden temin edilmiştir. Kullanılan ayçiçeği sapı, 0.5-1 cm boyutlarında 

öğütülmüştür. 

Kompost Reaktörü 

Havalı kompostlama işlemi kesikli reaktörde gerçekleştirilmiştir. Reaktörlere hava, 8 çıkışlı 1 adet 

akvaryum pompası vasıtasıyla, rotometreden geçirilip debisi ayarlanarak verilmiştir. Havalandırma, 

zaman ayarlayıcıya bağlı selenoid vana kullanılmak suretiyle 1 saatte 15 dakika 600–700 ml/dk hava 

verecek şekilde yapılmıştır. Havanın karışımın içine homojen olarak dağılmasını sağlamak için, 

reaktör tabanından 5 cm yükseklikte ızgara yerleştirilmiştir. Reaktörlerdeki sıcaklık verileri, sıcaklık 

sensörü vasıtasıyla ölçülmüştür. Atık kütlesinin sıcaklığını korumak, çevreyle ısı alışverişini önlemek 

amacıyla reaktör yalıtım malzemesiyle kaplanmıştır. Reaktörler paslanmaz çelik malzemeden 

üretilmiş olup iç çap 300 mm, et kalınlığı 10 mm ve yüksekliği 450 mm’dir. Faydalı hacmi ise 30 

L’dir. 

Yöntem 

Kompostlama işlemi, 3 ayrı reaktörde 21 gün süresince aktif kompost fazı, bu fazı takiben 1 ay 

boyunca olgunlaşma fazı olarak gerçekleştirilmiştir. D reaktörü domuz gübresi, A reaktörü at gübresi 

ve T reaktöründe tavuk gübresi, arıtma çamuru ve düzenleyici katkı maddesi olarak ayçiçeği sapı ile 

karıştırılarak hazırlanmıştır. Tablo 1’ de tüm reaktörlerin karışım reçeteleri verilmiştir. Tabloda 

belirtilen oranlarda D reaktörüne toplam 7.46 kg, A reaktörüne 6.34 kg, T reaktörüne 6.97 kg kompost 

malzemesi homojen bir şekilde karıştırılarak doldurulmuştur. Kompost karışımlarının homojenliğini 

sağlamak ve havalandırmak için reaktörler aktif kompost fazında gün aşırı ve örnek alma günlerinde 

(0, 2, 7, 14 ve 21. gün) manuel olarak karıştırılmıştır. Kompostlama prosesinde her dakikada bir veri 

olacak şekilde sıcaklık ve hava değerleri SCADA programı ile 21 gün boyunca kaydedilmiştir. 

Analiz Yöntemleri 

Reaktörlere konulan karışımlardan 0, 2, 7, 14 ve 21. ve 51. günlerde örnekler alınmış ve deneysel 

çalışmalar yapılmıştır. Kompost karışımlarından alınan örneklerdeki katı madde (KM) miktarı 

105°C’de kurutulan örneklerdeki ağırlık kaybı, uçucu madde miktarı da 550°C’de yanma kaybı 

dikkate alınarak hesaplanmıştır (APHA, AWWA, WEF, 1998). KM miktarı 100’den çıkartılarak nem 

miktarı hesaplanmıştır. Uçucu madde miktarı organik madde (OM) olarak kabul edilmiştir (Okalebo 

ve diğ., 1993; Diaz ve diğ. 2007; Khalil ve diğ., 2011). Kompostlamada kullanılan ham malzemelerin 

ve kompost karışımlarının kolay okside olabilir organik karbon konsantrasyonları, örneklerin OM 
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içerikleri baz alınarak 1.83 faktörü kullanılarak (%C = (100- %kül) / 1.83) hesaplanmıştır (Barrington 

ve diğ., 2002). Kompost karışımdan alınan örneklerin pH ve elektriksel iletkenlik (EC) değerleri 1:10 

saf su ekstraktında belirlenmiştir (Rhoades, 1982; Mc Lean, 1982). Amonyum ve nitrat azotu 

konsantrasyonunun belirlenmesi için örnekler 2M KCl ile ekstrakte edilmiş, esktraktlardaki 

konsantrasyonlar MgO ve devarda alaşımı kullanılmak suretiyle su buharı destilasyonu ve titrasyon 

yoluyla ölçülmüştür (Keeney ve Nelson, 1982). Toplam azot içeriğinin belirlenmesi için Kjedahl 

yöntemiyle yakma yapılmış ve toplam azot konsantrasyonu (TKN) su buharı destilasyonu ile 

belirlenmiştir (Bremner ve Mulvaney, 1982). 

 

 

Tablo 1. Kompost Reaktörleri için Karışım Reçeteleri 

Reaktörler Arıtma 

Çamuru (AÇ) 

Domuz Gübresi 

(DG) 

At Gübresi 

(AG) 

Tavuk Gübresi  

(TG) 

Ayçiçeği Sapı 

 (AS) 

D %40 %40   %20 

A %40  %40  %20 

T %40   %40 %20 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kompost Materyallerinin ve Başlangıç Kompost Karışımlarının Karakterizasyonu   

Aerobik kompost reaktörlerine yerleştirilen ham materyaller ve kompost karışımlarının başlangıç 

özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Kompostlama işlemine tabi tutulan kompost karışımlarının, 

prosesin verimli bir şekilde yürümesi için belli oranlarda nem ve C/N miktarına sahip olması 

gerekmektedir. Bu çalışmada kompostlanacak olan arıtma çamuru ve 3 farklı hayvan gübresi (DG, 

AG VE TG) yüksek nem içeriğine (sırasıyla %85.2, %78.7, %71.2, %77.0) sahiptir. Nem değerinin 

kompostlama prosesi için istenilen değerlere ulaşması amacı ile düzenleyici katkı maddesi 

kullanımına gerek duyulmuştur (Uçaroğlu, 2014; Nikaeen ve diğ., 2015). Bu amaçla karışıma düşük 

nem (%10.3) değerine sahip olan ayçiçeği sapı, düzenleyici katkı maddesi olarak ilave edilmiştir. 

İlave edilen düzenleyici katkı maddesi ile hazırlanan kompost reaktörlerinin (D, A ve T) başlangıçtaki 

nem değerleri literatürde belirtilen uygun değerlere getirilmeye çalışılmıştır. Her üç kompost 

karışımın da başlangıç nem değerleri (%66.7, %61.1 ve %67.0) kompostlama için uygun değerlere 

yaklaşmıştır. Yüksek OM içeriğine (% 90.7) sahip olan AS, daha düşük OM içeriğine sahip arıtma 

çamuru (% 56.1) ve hayvan gübreleri ile karıştırılması sonucunda kompost reaktörlerinin başlangıç 

OM içeriklerini de arttırmıştır. Hazırlanan tüm kompost karışımlarında organik madde içerikleri 

%75’in üzerindedir.   
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Tablo 2. Ham Materyallerin ve Kompost Reaktörlerinin Başlangıç Karakterizasyonu 

Parametre DG AG TG AÇ AS D A T 

Nem, % 78.7 71.2 77.0 85,2 10.3 66.7 61.1 67.0 

OM, % 83.4 86.0  67.6 56.1 90.7 83.6 87.3 76.4 

TKN, % 1.14 1.51 2.3 2.24 0.51 1.42 1.12  0.97 

C/N oranı 40.0 31.1 18.3  13.7 97.2 32.2 42.6 43.0 

pH 7.51 7.21 7.47 6.6 6.7 7.01 6.72 6.85 

EC 2.3 2.87 9.07 4.36 2.83 4.29 4.16 5.88 

aKuru ağırlık esas alınmıştır. 

Sıcaklık Değişimleri 

Kompost reaktörlerinde ki sıcaklık ve ortam sıcaklıkları Şekil 1’de gösterilmiştir. Genel olarak her 

üç reaktörde de sıcaklık, termofilik faz seviyelerine (>40 ˚C) yükselmiştir. Kompost kütlelerindeki 

bu sıcaklık artışı, ilk günlerde mikroorganizmaların kolay ayrışabilen bileşenleri parçalayarak 

tüketmesi ve bu esnada ısı üretmesinden kaynaklanmaktadır (Kulikowska, 2016). Domuz gübresi ile 

hazırlanan D reaktöründe maksimum sıcaklık 51,5°C, at gübresi ile hazırlanan A reaktöründe 60,2°C, 

tavuk gübresi ile hazırlanan T reaktöründe ise 62,2°C olarak ölçülmüştür. Sıcaklık aynı zamanda 

baskın olan mikrobiyal topluluklarla ilişkilendirilebilir ve organik maddelerin bozulma oranını 

gösterir (Putranto ve Chen, 2017). Önemli seviyede patojen kontrolü için atıklar reaktörde en az 5 

gün 40 ˚C’de kalmalıdır ve bu süre içinde sıcaklık 4 saat boyunca 55 ˚C’yi aşmalıdır (USEPA, 1993). 

D reaktöründe sıcaklık 40 ˚C’nin üzerinde 8 gün kalmıştır ancak 55 ˚C’ye ulaşmamıştır. A 

reaktöründe ve T reaktöründe ise sıcaklıklar 5 günden fazla 40 ˚C’nin üzerine çıkmış ve bu süre 

içerisinde de 4 saatten fazla 55 ˚C’nin üzerinde kalmıştır. Sıcaklık değerlerine göre yeterli seviyede 

patojen kontrolü domuz gübresi ilaveli D reaktöründe sağlanamamıştır. A ve T reaktörlerinde ise 

patojenlerin önemli oranda azaldığı ve büyük oranda mikrobiyal stabilizasyonun sağlandığı 

düşünülmektedir. Abouelwafa ve diğ. (2008) iyi çalışan bir kompost prosesinde mikrobiyal aktivite 

ile sıcaklıkların 50- 65 ˚C’ye ulaşabileceğini belirtmişlerdir. 

5 Mart 2015 tarihinde 29286 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Kompost Tebliği’nde ise elde edilen 

kompost ürününün toprak iyileştirici malzeme olarak kullanılabilmesi için sıcaklık değeri kesintisiz 

2 hafta 55˚C, 60˚C’de ise 1 hafta kalması öngörülmektedir (KT, 2015). Kompost Tebliği göz önünde 

bulundurulduğunda ise, hiçbir reaktörün bu standartları sağlamadığı, ancak yeterli substrat olması 

durumunda bu karışım reçeteleri ile tebliğdeki hijyenizasyon değerlerinin sağlanabileceği 

söylenebilir. Yapılan kompost denemelerinde arıtma çamuru ile birlikte at ve tavuk gübresi karışımı 

ile çalıştırılan A ve T reaktörlerinde daha verimli bir proses yürütüldüğü ve önemli oranda patojen 

giderimi ile hijyenizasyonun sağlanabildiği söylenebilir. 
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Şekil 1. Reaktör ve ortam sıcaklık değişimleri 

Organik Madde ve C/N Oranı değişimleri 

Kompostlama reaktörlerinde mikroorganizmalar tarafından OM mineralizasyonu gerçekleşir ve OM 

kayıpları meydana gelir (Paredes ve diğ., 2002; Banegas ve diğ., 2007). Reaktörlere ait organik madde 

ve C/N oranı değişimleri Şekil 2’de verilmiştir. Organik madde değişimleri incelendiğinde tüm 

reaktörlerde organik madde içeriğinin azaldığı görülmektedir. C/N oranı, kompostlama prosesinin 

etkinliğini değerlendiren önemli bir parametredir (Arab ve McCartney, 2017; Wang ve diğ., 2015). 

Başlangıçta yüksek C/N oranı seviyeleri organik maddelerin oksidasyonunu kolaylaştırır ve daha hızlı 

stabilizasyona yol açar. Düşük bir başlangıç değeri ise, kısmen okside olmuş organik maddelerin 

birikimini, düşük olgunluğa sahip bir nihai kompost oluşumunu ve azot kaybına neden olur (Silva ve 

diğ., 2014). Bu çalışmada sıcaklık artışı ve C/N oranına bağlı olarak mikrobiyal aktivitenin daha fazla 

olduğu A ve T reaktörlerinde mineralizasyon daha fazla gerçekleşmiş olup C/N oranındaki azalma D 

reaktörüne göre daha yüksektir. Bu çalışmada 21 günlük aktif kompost fazı ve 1 aylık olgunlaşma 

fazı sonrasında, D reaktöründe C/N oranı, % 43.8 oranında azalarak 17.9 değerine, A reaktöründe 

%49.3 oranında azalarak 21.6 ve T reaktöründe ise %56.1 oranında azalarak 18.9 değerine düşmüştür. 

Kompost Tebliği’ne göre bitmiş kompostta C/N oranı 10-30 aralığında olmalıdır (KT, 2015). Tüm 

reaktörlerde olgunlaşma fazı sonrasında tebliğde kompost ürününde olması gereken C/N oranı 

değerleri sağlanmıştır. Stofella ve Kahn (2001) genelde stabilizasyonun bir göstergesi olan bu değerin 

15 - 20 arasında olması gerektiğini ve ideal olan değerin ise 10 olduğunu ifade etmişlerdir. Bu 

sonuçlar değerlendirildiğinde, kompost prosesi üç reaktörde de 10’un üzerinde C/N oranı değeri ile 

sonuçlanmıştır. Daha uzun olgunlaşma fazı ile ideal değerlere yaklaşılabilir. 
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Şekil 2. Reaktörlerin Organik Madde ve C/N Oranı Değişimleri 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada farklı hayvan gübrelerinin (domuz, at ve tavuk), gıda endüstrisi arıtma tesisinden 

kaynaklanan arıtma çamurları ve düzenleyici katkı maddesi olarak da ayçiçeği sapı ile birlikte 

kompostlanabilirlikleri araştırılmıştır. Tavuk gübresi ilavesi ile hazırlanan T reaktöründe en yüksek 

sıcaklık (62,2°C) ve en fazla C/N kaybı (%56.1) elde edilmiştir. Aynı zamanda at gübresi ile 

hazırlanan A reaktöründe de T reaktörüne yakın sıcaklık değeri (60,2°C) ve C/N kaybı (%49.3) değeri 

sağlanmıştır. T ve A reaktörlerinde önemli oranda mikrobiyal stabilizasyon, mineralizasyon ve 

önemli oranda patojen giderimi sağlanmıştır. Bu sonuçlara göre T ve A reaktörlerinde kullanılan 

tavuk ve at gübresinin, gıda endüstrisi arıtma çamuru ve düzenleyici katkı maddesi olarak da ayçiçeği 

sapı ile birlikte kompostlanmasında proses verimini önemli düzeyde arttırdığı belirlenmiştir. Kaliteli 

bir kompostun elde edilmesi için bu çalışmada uygulanan reçetenin (%40 hayvan gübresi + %40 

çamur + %20 ayçiçeği sapı) uygun olduğu belirlenmiştir. Daha yüksek hijyenizasyon ve 

stabilizasyonun sağlanması, farklı bir düzenleyici katkı maddesi kullanımı ile mümkün olabilir. 
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ÖZET 

Su ve atık suların arıtım sürecinde bir yan ürün olarak açığa çıkan arıtma çamurlarının bertarafı arıtma 

sektöründeki en önemli ve maliyetli sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Çamur bertarafının 

çevresel ortamlara herhangi bir zarar vermeden gerçekleştirilebilmesi için, çamurlar farklı 

yaklaşımlara sahip farklı yöntemler ile işlenmekte ve stabil hale getirilmektedir. Arıtma çamurlarına 

kireç ilave etmek suretiyle gerçekleştirilen alkali stabilizasyonu özellikle malzemenin ucuz olduğu 

bölgelerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. Bazı durumlarda kirece alternatif 

olarak termik santrallerden kaynaklanan alkali karakterli uçucu kül de kullanılabilmektedir. Ancak, 

uçucu külün fiziksel, kimyasal ve mineralojik karakteristikleri, kömürün kompozisyonu, yanma 

şartları, verimlilik, emisyon kontrol cihazlarının tipi gibi pek çok faktöre bağlı olup, kül içeriğindeki 

bor elementi uçucu külün yeniden kullanımına sınırlamalar getirebilecek kritik noktalardan biri olarak 

kabul edilmektedir. Bu çalışmada alkali karakterli termik santrali uçucu külü, iki farklı orijinli arıtma 

çamuruna farklı oranlarda ilave edilmiş ve uçucu kül kullanımına bağlı olarak çamurun çözünebilir 

bor içeriği irdelenmiştir. Ayrıca uçucu kül içeren çamurlar 100 t/ha oranında toprağa uygulanmış ve 

toprağın çözünebilir bor konsantrasyonlarında meydana gelen değişim bir yıllık bir inkübasyon 

çalışmasıyla değerlendirilmiştir.  Çalışma sonuçlarına göre, arıtma çamurlarında ~8-11 mg/kg kuru 

çamur seviyesinde bulunan bor konsantrasyonu uçucu kül ilavesiyle ~13-31 mg/kg seviyelerine 

çıkmıştır. İnkübasyon çalışması sonuçları, çamur-kül karışımlarının uygulandığı topraklardaki 

çözünebilir bor konsantrasyonlarının, sadece yüksek oranda kül içeren  (%120) uygulamada hafifçe 

arttığını göstermektedir. Kontrol toprağında yaklaşık 6 mg/kg kuru toprak oranında bulunan 

çözünebilir bor konsantrasyonu, %120 oranında uçucu kül içeren çamur uygulamasıyla maksimum 8 

mg/kg kuru toprak seviyelerine çıkmıştır.  

GİRİŞ 

Su ve atık suların arıtım sürecinde bir yan ürün olarak açığa çıkan arıtma çamurlarının bertarafı arıtma 

sektöründeki en önemli ve maliyetli sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Çamur bertarafının 

çevresel ortamlara herhangi bir zarar vermeden gerçekleştirilebilmesi için, çamurlar farklı 

yaklaşımlara sahip farklı yöntemler ile işlenmekte ve stabil hale getirilmektedir. Arıtma çamurlarına 

sönmüş veya sönmemiş kireç ilave etmek suretiyle gerçekleştirilen alkali stabilizasyonu özellikle 

malzemenin ucuz olduğu bölgelerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. Kireç 

ilavesinin yarattığı yüksek pH, çamur içerisindeki mikroorganizmalar için uygun olmayan bir ortam 

oluşturmakta, bunun sonucu olarak da çamurun organik içeriği ayrışmamakta, koku probleminin 

önüne geçilmekte ve sağlık riskleri minimize edilmektedir [1, 2, 3]. 

Alkali stabilizasyonu proseslerinde kirece alternatif olarak çimento klinker tozu, baca gazı 

desülfürizasyon yan ürünü, odun külü, uçucu kül gibi çeşitli alkali maddeler veya bu maddelerin 

belirli karışımları da  kullanılabilmektedir. Termik santrallerden kaynaklanan alkali karakterli uçucu 

külün çamur stabilizasyon proseslerinde kirece alternatif olarak kullanılabilirliğini değerlendiren, 

stabilizasyon etkinliğini irdeleyen çok sayıda çalışma yapılmıştır. Samaras ve diğ. [4] tarafından 

yapılan çalışmada arıtma çamuruna farklı oranlarda  uçucu kül ve kireç ilave edilerek karışımlar 35 

gün stabilize edilmiştir. Alkali madde ilavesiyle çamur pH’sının 12’nin üzerine çıktığı, toplam katı 

madde içeriğinin %50 arttığı ve katıların organik fraksiyonunda azalma meydana geldiği 

belirtilmiştir. Zhang ve diğ. [5] tarafından yürütülen diğer bir çalışmada kentsel çamur örnekleri alkali 
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cüruf veya kömür uçucu külü kullanılmak suretiyle stabilize edilmiş ve çamurdaki Cu, Cd, Pb ve 

Zn'nun sızma karakteristiği ve fraksiyon dağılımları incelenmiştir. Sonuçlar kullanılan alkali 

maddelerin çamurdaki yarayışlı ağır metal yüzdelerini belirgin şekilde azalttığını göstermiştir.  

Kocaer ve diğ. [6] de yaptıkları çalışmada uçucu kül / uçucu kül – kireç karışımıyla işlem görmüş 

çamurların toprak ve sızıntı suyundaki mikrobiyal sayılar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışmada uçucu kül+kireç ile stabilize edilen çamur uygulamasının toprak ve sızıntı suyundaki 

bakteri sayısını önemli ölçüde arttırmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sadece uçucu kül içeren çamurların 

uygulandığı topraklarda ise bakteri sayılarının artan kül oranları ile azaldığı, ancak yine de kontrol 

seviyelerinin oldukça üzerinde kaldığı tespit edilmiştir. 

Uçucu külün fiziksel, kimyasal ve mineralojik karakteristikleri, kömürün kompozisyonu, yanma 

şartları, verimlilik, emisyon kontrol cihazlarının tipi gibi pek çok faktöre bağlı olup, kül içeriğindeki 

bor elementi uçucu külün yeniden kullanımına sınırlamalar getirebilecek kritik noktalardan biri olarak 

kabul edilmektedir [7, 8]. Bor elementi bitkilerin normal gelişimi için mutlak gerekli bir 

mikronütrienttir. Mevcut bilgilere göre B, bitki bünyesinde karbonhidrat ve protein 

metabolizmasında, doku farklılaşmasında, oksin ve fenol metabolizmasında, membran 

permeabilitesinde, polen çimlenmesinde ve polen tüpü büyümesinde önemli roller üstlenmektedir [9]. 

Bitkiler bor ihtiyaçları açısından çeşitlilik göstermekle beraber bor eksikliği ve bor toksisitesi 

semptomları gösterdikleri konsantrasyonlar diğer besin maddelerine kıyasla çok daha dar bir aralıkta 

yer almaktadır [10, 11, 12]. Bu nedenle genel olarak borca zengin bir yan ürün olduğu bilinen uçucu 

külün tarımsal arazilere uygulanmasında bu parametrenin izlenmesi özellikle önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada alkali karakterli termik santrali uçucu külü, iki farklı orijinli (evsel ve maya endüstrisi) 

arıtma çamuruna farklı oranlarda ilave edilmiş ve uçucu kül kullanımına bağlı olarak  çamurun 

çözünebilir bor içeriği irdelenmiştir. Ayrıca uçucu kül içeren çamurlar 100t/ha oranında toprağa 

uygulanmış ve toprağın çözünebilir bor konsantrasyonlarında meydana gelen değişim bir yıllık bir 

inkübasyon çalışmasıyla değerlendirilmiştir.   

MATERYAL VE METOD 

Materyal 

Çalışmada kullanılan çamur örneklerinden biri (A çamuru) maya üretiminden kaynaklanan atık 

suların anaerobik olarak arıtıldığı bir arıtma tesisinden temin edilmiştir. Çalışmadaki diğer çamur 

ise (B çamuru) Bursa’daki enerji ve haberleşme kabloları üreten bir fabrikanın evsel nitelikli atık 

sularının arıtıldığı paket atık su arıtma tesisi çamur susuzlaştırma yatağından alınmıştır. Çalışmada 

linyit bazlı bir termik santralden alınan alkali özellikteki uçucu kül kullanılmıştır. Stabilize edilen 

arıtma çamurlarının uygulanacağı toprak örnekleri ise killi tekstürde (%42 kil, %28 kum, %30 silt) 

olup Bursa-Nilüfer İlçesi Özlüce bölgesindeki bir tarım arazisinden temin edilmiştir. Çalışmada 

kullanılan materyallerin bazı kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1. Çalışmada kullanılan çamur, toprak ve uçucu kül örneklerinin bazı özellikleri 

Parametre 
A Çamuru 

(maya end.) 

B Çamuru 

(evsel) 
Toprak Uçucu Kül 

pH  

(1:5 saf su ekstraktında) 
8,94 7,02 7,12 12,00 

EC, mS/cm  

(1:5 saf su ekstraktında) 
6,45 3,77 0,212 3,72 

Kuru Madde, % 

 
14,10 9,90 - 99,94 

Çözünebilir B,  

mg/kg kuru ağırlık 
8,50 6,17 3,54 64,2 

 

Çamur-Uçucu Kül Karışımlarının Hazırlanması 

Arıtma çamurlarının uçucu külle birlikte toprağa uygulanmasına yönelik çalışma kapsamında, 

literatür bilgilerinin yanı sıra 1 ha toprağa 100 ton kuru çamur katılacağı dikkate alınarak, çamura 

ilave edilecek kül dozları kuru ağırlık bazında %40, %80 ve %120 olarak belirlenmiştir.  Böylece 

toprağa 100 t/ha oranında çamur uygulandığında, 40, 80  veya 120 ton/ha oranında uçucu kül 
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uygulanmış olacaktır. Çamur örnekleri bu oranları sağlayacak şekilde uçucu külle homojen bir 

karışım elde edene dek karıştırılmıştır. Karışımlar plastik tepsilere dökülmüş ve kurumanın hızlı bir 

şekilde gerçekleşmesi, tüm çamurlar için eşit kuruma şartlarının sağlanması  için 35°C’ye ayarlı etüve 

konarak kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan örnekler ezilerek inkübasyon çalışmasında kullanılmak 

üzere cam kavanozlarda muhafaza edilmiştir. 

Toprak İnkübasyon Çalışması 

Farklı oranlarda uçucu kül içeren arıtma çamuru-kül karışımları 100 ton kuru çamur/ha oranını 

sağlayacak şekilde toprakla karıştırılmış, plastik kaplara konan karışımlar tarla kapasitelerinin %70’i 

oranında nemlendirilmiş ve 28°C’ye ayarlanmış inkübatörde inkübasyona alınmıştır. Topraklardaki 

nem miktarının inkübasyon süresince sabit kalmasına özen gösterilmiştir. 3, 6, ve 12 aylık inkübasyon 

süreleri sonrasında alınan toprak örneklerinde çözünebilir  bor konsantrasyonları belirlenmiştir.  

Laboratuvar Analizleri 

Arıtma çamuru, toprak ve uçucu kül  örneklerinin elektriksel iletkenlik ve pH değerleri 1:5 saf su 

ekstraktında sırasıyla pH metre ve iletkenlik ölçer kullanılmak suretiyle belirlenmiştir [13,14]. 

Örneklerin kuru madde miktarları, 105±3oC’de gerçekleştirilen kurutma sırasında  meydana gelen 

ağırlık azalmasından hesaplanmıştır [15]. Örneklerdeki çözünebilir bor konsantrasyonları ise 

Azometin-H yöntemine göre spektrofotometrik olarak belirlenmiştir [16].  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çamur kül karışımlarında ölçülen ve ham çamur ile uçucu kül değerlerinden hesaplanan teorik 

çözünebilir bor konsantrasyonları Şekil 1’de görülmektedir. Uçucu kül içeren A ve B çamurlarındaki 

ölçülen bor konsantrasyonları uçucu külün bor içeriğine bağlı olarak belirgin bir artış göstermiştir. 

Arıtma çamurlarında ~6-8 mg/kg kuru çamur seviyesinde bulunan bor konsantrasyonunun uçucu kül 

ilavesiyle ~13-31 mg/kg seviyelerine çıktığı dikkati çekmektedir.  

Şekil 1’de yer alan grafikler aynı zamanda ölçülen çözünebilir bor konsantrasyonları ile hesaplanan 

teorik konsantrasyonlar arasında belirgin bir farklılık olduğunu da göstermektedir. Bu farklılık 

özellikle pH değeri daha yüksek olan maya endüstrisi çamurunda (A çamuru)  çok daha belirgindir. 

Aynı zamanda  %120 oranında uçucu kül içeren çamurlardaki ölçülen ve teorik değerler arasındaki 

fark daha yüksek olmuştur. Diğer bir ifadeyle uçucu kül oranı arttıkça ölçülen çözünebilir bor 

konsantrasyonunda teorik değerlere göre azalma meydana gelmiştir. Çözünebilir bor 

konsantrasyonlarında meydana gelen azalmanın muhtemelen kül ilavesi sonucu meydana gelen 

küçük pH artışlarından (1-2 birimlik) kaynaklandığı düşünülmektedir. Topraklarda borun 

yarayışlılığını etkileyen en önemli etmenlerden birinin pH olduğu bilinmektedir. Toprak çözeltisinin 

pH’sı arttığında, bitkiye yarayışlı bor miktarı azalmaktadır. Zira toprak çözeltisinin pH’sı borun 

toprak kolloidlerine olan  adsorpsiyonunu etkileyen ana faktör olarak kabul edilmektedir [17]. Bor 

adsorpsiyonu, artan pH ile birlikte artmakta, pH 9 civarında maksimuma ulaşmakta ve bu noktadan 

sonraki pH artışları ile azalmaktadır [18]. Bu nedenle asidik topraklara kireç uygulanmasının 

ardından, bitkilerde bor eksikliği semptomları görülebilmektedir [19].  
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Şekil 1. Çamur kül karışımlarında ölçülen ve ham çamur ile uçucu kül değerlerinden hesaplanan teorik çözünebilir bor 
konsantrasyonları (Hata çubukları ± standart hatayı göstermektedir) (ÇO: ham çamur, Ç1: %40 uçucu kül içeren çamur, Ç2: %80 

uçucu kül içeren çamur, Ç3: %120 uçucu kül içeren çamur). 

Farklı oranlarda uçucu kül içeren çamurların uygulandığı topraklardaki çözünebilir bor 

konsantrasyonlarının zamana bağlı değişimini gösteren inkübasyon çalışması sonuçları Şekil 2’de 

verilmiştir. İlgili grafikler incelendiğinde, kül içeren maya endüstrisi orijinli çamur (A çamuru) ve 

evsel nitelikli çamur (B çamur) uygulanan topraklardaki  çözünebilir bor konsantrasyonlarının benzer 

olduğu görülmektedir.  

Kontrol toprağındaki çözünebilir bor konsantrasyonu 5,8 mg/kg kuru toprak seviyesinde olup  

inkübasyon süresince  pek değişmemiştir. Topraklardaki yarayışlı bor miktarı  genelde 0,1 ila 6 µg/g 

arasında değişmekte olup [20], bu aralık dikkate alındığında çalışmada kullanılan toprağın nispeten 

yüksek yarayışlı bor içeriğine sahip olduğu görülmektedir. Toprak örneğinin alındığı araziye atık su 

deşarjlarıyla kirlenmiş dere suyundan yapılan  sulamaların bu artışa sebep olabileceği  

düşünülmektedir. %40 ve %80 oranında uçucu kül içeren çamurların toprağa uygulanmasının, 

topraklardaki çözünebilir bor seviyesini arttırmadığı da Şekil 2’den görülmektedir. %120 oranında 

uçucu kül içeren çamurların toprağa uygulanmasıyla topraktaki çözünebilir bor konsantrasyonları 

hafifçe artmış ve yaklaşık 8 mg/kg kuru toprak seviyelerine ulaşmıştır. Çalışmada kullanılan uçucu 

külün 64,2 mg/kg kuru ağırlık oranında çözünebilir bor ve yaklaşık 420 mg/kg toplam bor içerdiği 

bilinmektedir. İnkübasyon çalışması sonucunda uçucu kül uygulamasıyla toprağa giren bu yüksek 

orandaki borun inkübasyon süresince çözünebilir formlara dönüşmediği izlenimi edinilmiştir.  Benzer 

şekilde Lee ve diğ. [10] uçucu kül uygulaması sonrası topraktaki bor birikimini karakterize ettikleri 

çalışmalarında, uçucu kül uygulaması ile toprağa giren borun büyük oranda bitki tarafından 

alınamayan kalıntı formda bulunduğunu tespit etmişlerdir. 
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Şekil 2. Farklı oranlarda uçucu kül içeren çamurların uygulandığı topraklardaki çözünebilir bor konsantrasyonlarının zamana bağlı 

değişimi(Hata çubukları ± standart hatayı göstermektedir) (Ç1: %40 uçucu kül içeren çamur uygulaması, Ç2: %80 uçucu kül içeren 

çamur uygulaması, Ç3: %120 uçucu kül içeren çamur uygulaması) 

SONUÇ VE ÖNERILER 

Çalışma sonuçlarına göre, uçucu kül ilavesi ile stabilize edilen çamurlardaki bor konsantrasyonları 

uçucu külün bor içeriğine bağlı olarak belirgin bir artış göstermiştir.   İnkübasyon çalışması sonuçları, 

çamur-kül karışımlarının uygulandığı topraklardaki çözünebilir bor konsantrasyonlarının, sadece 

yüksek oranda kül içeren  (%120) uygulamada hafifçe arttığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda %40 ve %80 oranında uçucu kül içeren çamurların 100 t/ha oranını aşmamak kaydıyla 

toprağa uygulanması ile bor içeriği açısından bir problem oluşmayacağı izlenimi edinilmiştir. Uçucu 

kül ile stabilize edilen çamurların özellikle bor içeriğinin düşük olduğu topraklarda kullanılması 

uygun olacaktır.  Yürütülen inkübasyon çalışmasının ileride bitkili denemelerle desteklenmesinin 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının konvansiyonel 

yeniden kullanım uygulamaları, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları içeren sürdürülebilir bir 

sistem geliştirmek için yeterli değildir. Sadece ekonomik ve teknolojik faktörlerin dikkate alındığı 

çamur yönetim planları, hedeflerine ulaşmada sürdürülebilirlik kavramından uzaktır. Arıtma 

çamurlarının özellikle zengin organik madde ve nutrient içeriğinden dolayı tarımsal ve/veya toprakta 

uygulaması halen dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmasına rağmen, çevre mevzuatı gereklilikleri 

ve teknik sınırlamalar kadar oluşması muhtemel riskler nedeniyle de üzerinde önemle durulan 

konulardan biridir. Ancak, çamurların toprakta uygulanması yasal mevzuat sınırlamalarına bağlı 

olmakla birlikte, sosyal faktörlerin ve bu konuda halkın kabulünün bilinmesi uygulamlar açısından 

son derece önemlidir. Bu bildiri kapsamında, ülkemizde arıtma çamurlarının toprakta kullanımı ile 

ilgili mevcut uygulamalar, yasal mevzuat ve bu konuda halkın farkındalığının belirlendiği bir 

çalışmanın sonuçları sunulmaktadır.  

GİRİŞ 

Arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesinde, ekonomik, sosyal ve çevresel bileşenleri 

içerecek şekilde sürdürülebilirliğin sağlanmasında mevcut yöntemler genellikle yetersiz kalmaktadır. 

Sürdürülebilir bir çamur yönetim sisteminin geliştirilmesinde tüm bileşenlerin dikkate alınarak karar 

verici mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Arıtma çamuru bertaraf edilmesi gereken bir atık 

olmakla birlikte sahip olduğu kaliteye bağlı olarak aynı zamanda enerji eldesi, tarımsal amaçlı 

kullanım, yapı malzemesi olarak kullanım gibi pek çok yararlı kullanım alternatifine sahip olan bir 

“kaynak-hammadde” olarak değerlendirilmektedir (Ayol, A, 2009). Arıtma çamurlarının sahip 

olduğu makro ve mikro nutrientler, organik madde, toprak özelliklerinin iyileştirilmesi ve/veya 

tarımsal amaçlı gübre olarak değerlendirilebilirken, çamurdan farklı termal/termokimyasal 

yöntemlerle enerji geri kazanımı da mümkündür. Atıksu arıtımı sırasında ve işlenmesi aşamalarında 

arıtma çamurlarıdan farklı arıtım kademelerinde materyal ve enerji geri kazanımı mümkündür. Bu 

gerek depolamaya gönderilecek organik madde miktarlarının azaltılmasına yönelik atık yönetiminde 

benimsenen genel ilkeleri gerekse kaynak-hammade özelliklerine sahip bir materyalden 

sürdürülebilirlik ilkeleri esasında maksimum faydanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. 

Bunun da ötesinde arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı ve/veya toprakta doğrudan kullanımının 

yasaklanması ve sınırlandırılması gibi nedenlerden dolayı, konvansiyonel geri kazanım yöntemleri 

sürdürülebilir bir yönetim sisteminin geliştirilmesinde de yetersiz kalmaktadır. Arıtma çamurlarında 

bulunan değerli materyallerin geri kazanılması ve geri kullanımına yönelik çalışmalar son dönemde 

hız kazanmıştır. Bu çalışmalarda, sürdürülebilirliğin yanı sıra oluşabilecek çevresel riskler de bir 

arada düşünülmektedir (Ayol, A., 2009; Filibeli ve Ayol, 2011). Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 

uygulamada getirilebilecek teknik sınırlamalar, yasal mevzuat ile düzenlenmektedir.  

Ayol vd. (2019) tarafından yapılan bir çalışmada tüm dünyada giderek artan arıtma çamuru üretimi 

vurgulanırken, bertaraf edilmesi gereken çamur miktarındaki bu artışın da özellikle arıtma 

çamurlarının yararlı kullanım alternatifleri ile değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir baskı 

oluşturduğu ifade edilmiştir. Çamur üretim miktarları ülkeden ülkede hatta aynı ülke içerisinde 

bölgeden bölgeye değişim göstermektedir. 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliği üye ülkelerinde 12 
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milyon ton arıtma çamuru üretimi beklenirken, dünya nüfusunun yoğun olduğu Çin’de 20 milyon ton 

çamur üretimi beklenmektedir. Çamur üretim miktarları dünya genelinde kişi başına yıllık 0.1–30.8 

kg arasında değişmektedir (Ayol vd., 2019). Bu değer ülkemiz için yaklaşık olarak TÜBİTAK 

KAMAG 108G167 projesi sonuçlarına göre 13.5 kg/N/yıl olarak hesaplanmaktadır. Çamur 

miktarlarındaki global ölçekteki artış, halkın çevresel farkındalığının ve çevre organizasyonlardan 

gelen baskının da artmasıyla birlikte, çamur yönetimi problemine ekonomik ve çevresel açıdan uygun 

ekolojik çözümlerin geliştirilmesi konusundaki ihtiyacı da ortaya koymuştur (Ahmad vd., 2016). 

Arıtma çamurları tipik olarak organik maddece zengin (%40-60), makro (N, P, K) ve mikro (Fe, Zn, 

Mn, Mo, Cu, B) besin elementleri bakımından önemli bir içeriğe sahiptir. Tarımsal amaçlı 

kullanımları halinde ticari gübre kullanımı azaltabilme veya tamamen ortadan kaldırma imkanı söz 

konusudur. İyi kaliteye getirilmiş ve yönetmeliklerce belirlenen sınırlamaları sağlayan arıtma 

çamurlarının gübre ya da toprak iyileştirici olarak toprakta kullanımı önemli bertaraf yöntemlerinden 

biri olarak görülmektedir. Ancak, bu husus giderek sıkılaştırılan yasal mevzuat gereklilikleri ile 

birlikte giderek zorlaşmaktadır (Spinosa vd., 2011). Bununla birlikte, toprağın organik maddece 

zenginleşmesini sağlamak, su tutma özelliğini iyileştirmek, toprağa azot ve fosfor gibi besin/gübre 

maddelerini vermek bu uygulamanın en önemli avantajlarındandır. Yapılan pekçok literatür 

araştırmaları, arıtma çamuru uygulamalarının toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirdiğini, toprağın 

havalanmasında olumlu etkisi olduğunu, su tutma kapasitesini, toprağın katyon değiştirme 

kapasitesini ve organik madde içeriğini arttırdığını ayrıca da erozyonu önlediğini göstermiştir 

(TÜBİTAK-KAMAG 108G167 nolu Proje Final Raporu). 

Arıtma çamurlarının içerdiği toksik kimyasallar, bulaşıcı organizmalar ve diğer kirleticiler de göz 

önünde bulundurularak, sağlık riskleri ile ilgili problemlerin tüm dünyada üzerinde dikkatle 

durulmaktadır. Bu nedenle, arıtma çamurlarının tarımsal alanlarda uygulanmalarından önce, insan 

sağlığında yaratabilecekleri zararlı etkilerinin, sağlık riski bazlı çalışmalar ile araştırılmaları 

gereklidir (NRC, 2002; TÜBİTAK-KAMAG 108G167 nolu Proje Final Raporu).  

Bu çalışmalar yapılırken, toplumun sosyo-ekonomik faktörleriyle ilgili hususların nispeten daha az 

dikkate alındığını söylemek mümkündür. Halkın arıtma çamurunun yararlı kullanımına yönelik 

algısını değerlendiren araştırmaların da yapılması önem taşımaktadır. Bu bildiri kapsamında, 

ülkemizde arıtma çamurlarının toprakta kullanımı ile ilgili mevcut uygulamalar, yasal mevzuat ve bu 

konuda halkın farkındalığının belirlendiği bir çalışmanın sonuçları tartışılmaktadır.  

ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA UYGULANMASINA DAİR YASAL MEVZUAT 

Ülkemizde arıtma çamurlarının işlenmesinde, genellikle yoğunlaştırma işlemini takiben çamur 

şartlandırma ve susuzlaştırma işlemleri uygulanmaktadır. Ancak, organik madde içeriğinin ve patojen 

miktarının indirgenmesine yönelik uygulanan stabilizasyon ünitelerinin sayısı oldukça sınırlıdır. 

Genellikle büyük kapasiteli tesislerde çamur stabilizasyonu amacıyla anaerobik çürütme, aerobik 

çürütme, alkali işlemler  uygulanmaktadır. Çamurların toprakta kullanımına yönelik uygulamalarda 

önemli yasal kısıtlamalar getirilmiştir. Bu nedenle, eğer arıtma çamurunun toprakta uygulanması 

planlanıyorsa kesinlikle stabilizasyon işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Stabilizasyon işleminde 

önemli derecede organik madde indirgenmesinin yanı sıra çamurda yaşayan patojenler ve parazitlerin 

giderilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, patojenlerin stabilize çamur içinde yeniden üreyebilme potansiyeli 

de izlenmelidir (Filibeli ve Ayol, 2011). TÜBİTAK-KAMAG 108G167 nolu projede yapılan 

değerlendirmelere göre 2013 yılı itibariyle ülkemizde üretilen evse/kentsel arıtmaçamurlarının %25’i 

stabilize edilmektedir. Uygulanan stabilizasyon işlemlerinin %53’ü aerobik stabilizasyon, %29’u 

anaerobik stabilizasyon, %16’sı kireç stabilizasyonu ve %2’si ise kompostalamadır (İnsel vd., 2014). 

Stabilize edilmiş arıtma çamurlarının toprakta kullanımı ülkemizde çok yaygın olmasa da, çamurların 

toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin 

hususlar 03.08.2010 tarih ve 27661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Evsel ve 

Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenmiştir. 

Bu yönetmeliğe göre pH değeri 6,0’dan küçük olan topraklarda stabilize dahi olsa arıtma çamuru 
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uygulanamaz. Tarımsal faaliyetlerde arıtma çamurlarının kullanılabilmesi için çamurun pH değeri 

6,0-8,5 arasında olmalıdır. Bu yönetmelik ile Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen toprakta ve arıtma 

çamurunda müsaade edilen ağır metal konsantrasyonları belirlenmiştir. Buna ilave olarak toksik 

organik bileşikler ve dioksin sınır değerleri (AOX, LAS, DEHP, NPE, PAH, PCB, PCDD/F)  ile 

mikrobiyolojik analizlere yönelik sınırlamalar belirlenmiştir.  

Yönetmelik uyarınca arıtma tesisi işletmecileri, stabilize arıtma çamurlarıyla ilgili analizleri 

yapmak ve kayıt altına almakla yükümlüdür. Arıtma çamuru kullanım başvuruları yönetmelikte 

belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılmakta ve gerekli 

komisyon değerlendirmeleri sonucunda uygun bulunan çamurlar için üç yıllık kullanım hakkı olan 

“Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi” il müdürlüğü tarafından verilmektedir. 

Özellikle toprağa uygulanacak arıtma çamurlarının herhangi bir konsantrasyonda çevreye olduğu 

kadar insan, hayvan ve bitki sağlığına olan etkilerinin belirlenmesi elzemdir. Ancak, uygulamada 

ülkeler arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, çamurdaki toksik organik 

bileşikler iz miktarda da olsa önemlidir. Ancak bu kirleticiler için, Fransa, Danimarka gibi Avrupa 

Birliği ülkeleri sınır değerlere yönetmeliklerinde yer verse de bazı Avrupa ülkelerinde bu 

değerlerin çok sıkı şekilde uygulanmadığı yada ABD, Kanada gibi ülkelerde bu kirleticilerin 

potansiyel risklerinin çok düşük olduğu düşünülerek yönetmeliklerde olmadığı görülmektedir. 

Ülkemiz bu sınır değerleri bu bakımdan en sıkı uygulayan ülkelerden biridir (Sanin vd., 2014).  

 

Tablo 1. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik (Ek I-A)- Topraktaki ağır 

metal sınır değerleri 

 

Ağır Metal 
6≤pH<7 

(mg/kg Fırın Kuru Toprak) 

pH≥7 

(mg/kg Fırın Kuru Toprak) 

Kurşun  
70 100 

Kadmiyum  
1 1,5 

Krom   
60 100 

Bakır 
50 100 

Nikel 
50 70 

Çinko  
150 200 

Civa  
0,5 1 
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Tablo 2. Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurunda müsaade edilecek maksimum ağır metal değerleri (Ek I-B) 

ve toprakta on yıllık ortalama esas alınarak bir yılda verilmesine müsaade edilecek ağır metal yükü sınır değerleri (Ek I-

E) 

 

 

 

MATERYAL VE METOT 

Arıtma çamuru uygulamaları ve halkın arıtma çamurlarının toprakta kullanımına dair algısının 

belirlendiği bir anket çalışması yapılmıştır. Yaklaşık 1300 kişi ile yapılan ankette arıtma 

çamurlarının toprakta kullanılabilirliğine ilişkin halkın endişe ve eğilimlerini ölçmeye yönelik 

hazırlanan sorulara verilen cevaplar MS Excel programı ile değerlendirilmiştir. Geniş kapsamlı bir 

araştırma olarak yapılan çalışmanın bir kısım sonuçları bu bildiri kapsamında paylaşılmaktadır.  

BULGULAR 

Arıtma çamurları ile ankette katılımcılara yöneltilen sorularda katılımcıların %80’i evsel ve 

kentsel nitelikli atıksuların arıtıldığını bildiğini beyan etmiş ve %50 oranında bir katılımcı kitlesi 

atıksu arıtımı sırasında çamur oluşumundan haberdar olduğunu beyan etmiştir. Katılımcıların 

yaklaşık %90’ı arıtma çamurlarının kirletici ve toksik bileşenler içerdiğini ifade etmiştir. Çamurda 

mevcut kirleticilerin neler olduğuna yönelik soruya %40 oranında ağır metaller, %33 oranında da 

mikrobiyal kirleticiler cevabı verilmiştir. Toksik diğer bileşenler konusunda yeterli cevap 

alınamamıştır. Arıtma çamurlarının gübre olarak toprakta kullanımına ilişkin soruyu %42’lik bir 

oran “Evet” şeklinde cevaplarken, bu bilgiyi edinmede en etkili yöntem %35 oranı ile internet 

kaynakları olmuştur. Katılımcıların %80’i stabilize edilmiş evsel/kentsel arıtma çamurunun 

tarımsal amaçlı toprak kullanımının uygun olacağını ifade ederken, stabilize edilmiş evsel nitelikli 

bile olsa endüstriyel çamurlar için bu oran %60’a düşmüştür. Eğer arıtma çamurlarının kalitesi bir 

sertifika ile belgelendirilirse %54’lük bir kısım ticari ürünlerin (pamuk, aspir, kanola vb.) 

yetiştirilmesinde arıtma çamurunun kullanılabileceğini ifade ederken, %24’lük bir kısım buğday 

ve mısır yetiştirilmesinde de kullanımının uygun olabileceğini belirtmiştir. Bu soruya verilen 

cevaplardan sebze ve meyve yetiştiriciliğinde kullanımı pek kabul görmemekle birlikte %20 gibi 

bir oranın olması yine de yüksek bulunmuştur. Çocuk oyun parklarında arıtma çamurlarının çim 

yetiştirilmesinde kullanımı konusunda katılımcıların %54’ü “Hayır” cevabını vermiştir. Tarımsal 

amaçlı kullanım dışında stabilize arıtma çamurlarının nerelerde kullanılabileceği konusundaki 

soruya katılımcıların %27’si otoban kenarlarında yeşil alan, %27’si kapatılmış maden sahalarının 

rehabilitasyonunda, %22’si kıraç topraklarda, %21’i ise orman alanlarında şeklinde cevap 

vermiştir. Ankete katılan kişilerden sadece %30’u ülkemizde stabilize arıtma çamurlarının 

toprakta kullanımına dair bir yönetmelik olduğunu bildiğini belirtmiştir. 

Ağır Metal 
Ek I-B   

(mg/kg  kuru madde) 

Ek I-E  

(gr/da/yıl, kuru madde) 

Kurşun   750 225 

Kadmiyum   10 3 

Krom   1000 300 

Bakır   1000 300 

Nikel   300 90 

Çinko   2500 750 

Civa   10 3 
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SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Arıtma çamurlarının içerdiği toksik kimyasallar, bulaşıcı organizmalar ve diğer kirleticiler 

nedeniyle, çamur yönetiminde sağlık ile ilgili risklerin değerlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle, 

arıtma çamurlarının tarımsal alanlarda uygulanmalarından önce, insan sağlığında yaratabilecekleri 

zararlı etkilerinin, sağlık riski bazlı çalışmalar ile araştırılması elzemdir. Bu çalışmalar yapılırken, 

toplumun bu uygulamalarla ilgili kabulünün ne olduğunun da bilinmesi, yapılacak uygulamaların 

sahiplenilmesi ve sürdürülebilir olması açısından gereklidir. Bu bildiri kapsamında ülkemizde 

uygulanan yasal mevzuat gereklilikleri ve halkın arıtma çamurunun toprakta yararlı kullanımına 

yönelik algısını değerlendiren geniş kapsamlı bir anket çalışmasının sonuçlarının bir kısmı 

verilmiştir. Çalışma sonuçları bu uygulamalar ile ilgili halkın farkındalığının olduğunu ancak 

yeterli düzeyde olmadığını göstermiştir.  
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ÖZET 

Önemli miktarda organik madde ve besin maddesi içeren evsel nitelikli gıda endüstrisi arıtma 

çamurları, toprak için iyileştici bir malzeme kaynağıdır. Bu faydalarına rağmen içerdiği patojenler 

nedeniyle bu tip çamurlarının herhangi bir stabilizasyon prosesi uygulanmadan toprakta ham 

olarak kullanılmaları ekolojik açıdan risk oluşturmaktadır. Kompostlama prosesi ile arıtma 

çamurlarının hacminin azaltılması ve toprak iyileştirici malzeme olarak geri kazanılmaları ve 

güvenli bertarafı mümkündür. Ancak arıtma çamurlarının, içerdiği yüksek nem ve düşük karbon 

içeriğinden dolayı düzenleyici katkı maddeleri ile karıştırılarak kompostlanmaları gerekmektedir. 

Bu çalışmada, evsel nitelikli gıda endüstrisi arıtma çamurlarının pamuk kozası ve talaş ile 

kompostlanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, %60 oranında arıtma çamuru, %40 oranında 

pamuk kozası ile K1 reaktöründe, %40 oranında talaş ile K2 reaktöründe karıştırılarak 

kompostlanmıştır. K1 ve K2 reaktörlerinde proses boyunca en yüksek sıcaklıklar sırasıyla 53,3 °C 

ve 36,9 °C olarak tespit edilmiştir. Proseste oluşan kuru madde kayıpları K1 reaktöründe %19,3, 

K2 reaktöründe ise %4,3 olarak hesaplanmıştır. Kompostlama prosesinde önemli bir stabilizasyon 

parametresi olan C/N oranı değerlerinde, K1 reaktöründe %38,4 azalma gerçekleşirken, K2 

reaktöründe %6,4 azalma gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, düzenleyici 

katkı maddesi olarak pamuk kozasının kullanıldığı K1 reaktöründe daha yüksek kuru madde ve 

C/N oranında azalma ve daha yüksek sıcaklık değerleri elde edilmiştir. K1 reaktöründe, yüksek 

sıcaklığın etkisiyle daha hızlı bir mikrobiyal parçalanma ve stabilizasyonun gerçekleştiği 

söylenebilir. Arıtma çamurlarının kompostlanması için düzenleyici katkı maddesi olarak pamuk 

kozasının kullanımının talaşa göre daha uygun olduğu belirlenmiştir. Kompostlama prosesi 

sayesinde arıtma çamurunda elde edilen kuru madde kayıpları ile hacim azalması olduğu 

görülmüştür, bu stabilizasyon yanında bertaraf maliyetinin de azalmasını sağlayacaktır. Bu sayede 

kompostlama prosesinin, arıtma çamurlarının yönetiminde tercih edilebilir bir proses olabileceği 

düşünülmektedir. 

GİRİŞ 

Atıksu arıtma tesislerinde, yüksek oranda nem, patojen, sentetik organik kirleticiler, diğer tehlikeli 

maddeleri içeren ve bu özelliklerinden dolayı tehlikeli atık olarak dikkate alınan arıtma çamurları 

çok fazla miktarlarda üretilmektedir. Bu atıkların yönetimi için arıtma tesislerinde sıklıkla, yakma, 

mezofilik ve termofilik anaerobik çürütme gibi yöntemler kullanılmaktadır (Robledo-Mahón ve 

diğ., 2018). Yüksek organik madde içeren arıtma çamurlarının, bu özelliğinden dolayı toprak 

iyileştirici malzeme olarak kullanılması önerilmektedir (Banegas, 2007; Raut ve diğ., 2008). 

Kompostlama arıtma çamurlarının bertarafı için etkili ve ekonomik bir geri kazanım yöntemidir 

(Li ve diğ., 2017). 

Kompostlama, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin toprak iyileştirici malzeme 

olarak humusa benzeyen bir ürüne dönüştürüldüğü bir prosestir. Bu proses ile patojen 

mikroorganizmalar yok edilir, kararsız karbon ve azot formları kararlı organik formlara 

dönüştürülür ve atık miktarı azaltılmış olur (Zhu, 2006). Kompostlama prosesi çevresel faktörler 

(sıcaklık, nem içeriği, pH ve havalandırma) ve materyal parametreleri (C/N oranı, partikül boyutu, 

nütrient içeriği ve serbest hava alanı) ile kontrol edilir (Diaz ve diğ., 2002). 

Yüksek nem içerikleri ve çok küçük tanecik boyutunun neden olduğu düşük porozite 

özelliklerinden dolayı arıtma çamurları tek başına kompostlanamaz, kuru malzemeler ile 

karıştırılmaları gerekmektedir (Zhao ve diğ., 2016).  Arıtma çamurlarının kompostlanmasında, 

düzenleyici katkı malzemesi olarak evsel katı atıklar, talaş, ağaç kabukları ve birçok zirai atık 
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kullanılmaktadır (Komilis ve diğ., 2011). Bu malzemeler arıtma çamurunun kompostlanabilmesi 

için nem içeriğini düzenleyen, aynı zamanda porozite sağlayarak havalanmaya yardımcı olan ve 

mikrobiyal aktivite için ilave karbon sağlayarak C/N oranını ayarlayan düzenleyici katkı 

maddeleridir (Diaz ve diğ., 1993; Haug, 1993; Iranzo ve diğ., 2004; Tremier ve diğ., 2005; 

Mohajer ve diğ., 2009; Huet ve diğ. 2012). Türkiye’de arıtma çamuru oluşum miktarı çok fazla 

olup, uygun katkı maddesi seçimi ve kullanımı elde edilen kompostun kalitesi açısından ve maliyet 

açısından çok önemlidir. Arıtma çamurları ile farklı düzenleyici katkı maddelerinin 

kompostlanması konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Arıtma çamuru kompostlanmasıyla ilgili 

yapılan çalışmalarda katkı maddesi olarak, çalı kırpıntısı (Margesin ve diğ., 2006), talaş (Banegas 

ve diğ., 2007), yeşil atık ve kırık tahta palet (Tremier ve diğ., 2009), mantar atıkları (Meng ve diğ., 

2018), akasya talaşı (Yañez ve diğ., 2009), gıda işleme atıkları (Grigatti ve diğ., 2011), ofis kağıdı, 

gazete kağıdı, gıda atığı, talaş, ağaç dalları (Komilis ve diğ., 2011) kullanılmıştır. 

Bu çalışmada gıda endüstrisi arıtma çamuru, iki farklı düzenleyici katkı maddesi (pamuk kozası 

ve talaş) kullanılarak kompostlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; gıda endüstrisi arıtma çamurlarının 

kompostlanmasında fiziksel ve kimyasal değişiklikler izlenerek farklı katkı maddelerinin 

karşılaştırılması ve bunların etkinliğinin belirlenmesidir. Katkı malzemesi seçiminin etkisini 

doğrulamak için, aktif kompost fazı sırasında oluşan sıcaklık rejimi incelenmiştir. Ayrıca kuru 

madde kayıpları değerlendirilmiştir. Literatürde arıtma çamurlarının farklı katkı maddeleri ile 

kompostlanmasıyla ilgili çalışmalar mevcut olmakla beraber, gıda endüstrisine ait arıtma 

çamurlarının kompostlanmasında farklı katkı maddelerinin kullanımı ve bu maddelerin 

karşılaştırılması ile ilgili çalışmalar kısıtlı olup, özellikle de çamur kompostlanmasında pamuk 

kozası kullanımıyla ilgili çalışma bulunmamaktadır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Ham Kompost Malzemeleri ve Deney Düzeneği 

Gıda endüstrisi arıtma çamuru (AÇ), pamuk kozası (PK) ve talaş (T) ile birlikte aerobik 

reaktörlerde kompostlanmıştır. Çalışmada, gıda endüstrisi arıtma tesisinden temin edilen arıtma 

çamuru kullanılmıştır. İşlenmiş sebze ve meyve üretimi yapılan gıda endüstrisinde, arıtma tesisine 

gelen atıksular, evsel nitelikli ve proses atıksularından oluşmaktadır. Arıtma çamuru, 

yoğunlaştırmayı takiben filtre pres çıkışından alınmıştır. Düzenleyici katkı maddesi olarak pamuk 

kozası ve talaş kullanılmıştır. Pamuk kozası, Şanlıurfa’da bulunan pamuk işleme tesisinden 

alınmıştır. Talaş, Bursa ili, İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya firmasından, ağaç şekillendirme 

işlemi sonucu oluşan tahta yongalarından temin edilmiştir. Düzenleyici katkı maddeleri 

kompostlama işlemi için uygun partikül boyutuna (1-2 cm) gelecek şekilde öğütülmüştür. 

Aerobik kompostlama işlemi, kesikli reaktörlerde gerçekleştirilmiştir. Reaktörlere hava, akvaryum 

pompası vasıtasıyla debisi ayarlanarak bir rotometreden geçirilerek verilmiş ve on-line hava 

miktarları kaydedilmiştir. Havalandırma, zaman ayarlayıcıya bağlı selenoid vana kullanılmak 

suretiyle 1 saatte 15 dakika 600–700 ml/dk hava verecek şekilde yapılmıştır. Reaktördeki sıcaklık 

probu ile on-line sıcaklık değerleri kaydedilmiştir. Atık kütlesinin sıcaklığını korumak, çevreyle 

ısı alış-verişini önlemek amacıyla reaktörün yan tarafları ve alt kısmı yalıtım malzemesiyle 

kaplanmıştır. Havanın atığın içine homojen olarak dağılmasını sağlamak için, reaktör tabanından 

5cm yükseklikte ızgara konulmuştur. Havalı kompostlama reaktörü, paslanmaz çelik malzemeden 

imal edilmiştir. Reaktörün iç çapı 300 mm, et kalınlığı 10 mm ve yüksekliği 450 mm’dir. Faydalı 

hacmi ise 30 litredir.  

Yöntem 

Gıda endüstrisi arıtma çamuru, düzenleyici katkı malzemeleri (PK ve T) ile karıştırılarak iki ayrı 

reaktörde (K1 ve K2) 21 gün boyunca kompostlanmıştır. Tüm reaktörlere nemli ağırlık esas 

alınarak % 60 oranında AÇ ve % 40 oranında düzenleyici katkı malzemesi konmuştur. Kompost 

karışımının homojenliğini sağlamak ve havalandırmak için reaktörler günaşırı ve örnek alma 

günlerinde manuel olarak karıştırılmıştır. Reaktörlerde gerçekleşen kuru madde (KM) kayıplarını 
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hesaplayabilmek için reaktör deneme başlangıcında, her örnek alma gününde (2., 7. ve 14. gün) 

ve deneme sonunda tartılmıştır. Ayrıca örnek alarak oluşan kütle kayıplarını da hesaba katabilmek 

için alınan örneklerde tartılmıştır. Proseste dakikada bir veri olacak şekilde sıcaklık ve hava 

değerleri SCADA programı ile sürekli kontrol edilmiştir. 

Analiz Yöntemleri 

Reaktörlere yerleştirilen karışımlardan 0, 2, 7, 14, 21. günlerde örnekler alınmış ve deneysel 

çalışmalar yapılmıştır. Kompostlama prosesi boyunca, sıcaklık, kuru madde ve C/N oranı 

parametrelerinin değişimi izlenmiştir. Arıtma çamuru, katkı maddeleri ve kompost örneklerinin 

elektriksel iletkenlik (EC) ve pH değerleri 1:10 saf su ekstraktında belirlenmiştir (Rhoades, 1982; 

Mc Lean, 1982). Örneklerdeki kuru madde miktarı 105°C’de kurutulan örneklerdeki ağırlık kaybı, 

uçucu madde miktarı da 550°C’de yanma kaybı dikkate alınarak hesaplanmıştır (APHA, AWWA, 

WEF, 1998). Birçok araştırmacının da belirttiği gibi OM (%)=100–kül (%) olarak hesaplanmıştır 

(Okalebo ve diğ., 1993; Diaz ve diğ. 2007; Khalil ve diğ., 2011). Ham materyaller için kolay 

okside olabilir organik karbon konsantrasyonları, örnekler potasyum dikromat çözeltisi ile okside 

edildikten sonra 590 nm’de spektrofotometrik olarak tespit edilmiştir (Nelson ve Sommers, 1982). 

Kompost karışımlarından alınan örneklerin kolay okside olabilir organik karbon konsantrasyonları 

ise, örneklerin kül içerikleri baz alınarak %C = (100-% Kül)/1.8 denklemi yardımıyla 

hesaplanmıştır (Haug 1993). Amonyum ve nitrat azotu konsantrasyonlarının belirlenmesi 

amacıyla örnekler 2M KCl ile ekstrakte edilerek, bu ekstraktlardaki konsantrasyonlar MgO ve 

devarda alaşımı kullanılmak suretiyle su buharı destilasyonu ve titrasyon yoluyla ölçülmüştür 

(Keeney ve Nelson, 1982). Örneklerin toplam azot içerikleri Kjeldahl yaş yakma yöntemiyle tayin 

edilmiştir (Bremner ve Mulvaney, 1982). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kompost Ham Maddelerinin ve Başlangıç Kompost Karışımlarının Karakterizasyonu  

Kompost reaktörlerine yerleştirilen gıda endüstrisi arıtma çamuru, düzenleyici katkı maddeleri ve 

kompost karışımlarının (K1 ve K2) başlangıç karakterizasyonu Tablo 1’de verilmiştir. Kullanılan 

katkı maddelerinin organik madde miktarı % 83,5 ile % 83,9’iken, arıtma çamurunda bu değer % 

67,6’dır. Benzer şekilde katkı maddelerinde organik karbon, %31,6 ve % 42,6 değerlerinde olup 

arıtma çamuru % 17,5 gibi daha düşük organik karbon içeriğine sahiptir. Arıtma çamuru yüksek 

nem içeriğine (% 84,4) ve düşük C/N oranına (7,1) sahiptir. Bu nedenle bu arıtma çamurundan 

kompost elde edilmesi için nem ve C/N oranını düzenleyen katkı maddeleri ile karıştırılması 

gerekli olmuştur. 

K1 ve K2 reaktörlerinde, pH değerleri 6,6 olup kompostlama prosesinin gerçekleşmesi için uygun 

bir değerdir. Ayrıca her iki reaktöre de ilave edilen düzenleyici katkı maddelerinden dolayı organik 

madde ve karbon içeriğinde önemli bir artış ve nemde de azalma meydana gelmiştir. Nem değerleri 

K1 reaktöründe %53,1, K2 reaktöründe ise % 57,3 olarak belirlenmiştir. Kullanılan katkı 

maddeleri ile kompostta uygun nem değeri sağlanabilmiştir. Talaş oldukça yüksek karbon değerine 

(%42,6) ve düşük TKN değerine (%0,30) sahip olması nedeniyle, talaş ilavesi yapılan K2 

reaktöründe C/N oranı 66,4 olarak hesaplanmıştır. Kompostlama prosesinin çalışabilmesi için 

ideal C/N oranı 20-35 aralığında olması gerekmektedir (Awasthi ve diğ., 2014). K1 reaktörünün 

C/N oranı uygun bir değer olan 31,4’tür, ancak K2 değeri optimum değerin üzerindedir.  
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Tablo 1. Kompost malzemeleri ve karışımlarının başlangıç karakterizasyonu 

 

Parametrelera Arıtma çamuru 

(AÇ) 

Pamuk Kozası 

(PK) 

Talaş 

(T) 

K1 

(AÇ + PK) 

K2 

(AÇ + T) 

pH (1:10, saf su 

ekstraktı) 

8,5±0,01 5,7±0,01 6,0±0,01 6,6±0,03 6,6±0,00 

EC, mS/cm (1:10, 

saf su ekstraktı) 

2,63±0,06 6,22±0,00 1,12±0,02 6,60±0,04 1,75±0,00 

Nem, % 84,4±4,0 18,6±0,12 19,0±0,12 53,1±2,98 57,3±2,12 

OM, % 67,6±0,49 83,5±2,4 83,9±6,3 78,0±1,62 80,2±2,71 

OC, % 17,5±0,39 31,6±0,94 42,6±3,0 41,8±1,62 43,8±2,71 

NH4-N mg/kg 

kuru çamur 

70,0±0,02 0,00±0,00 0,00 126,8±6,19 100,6±9,58 

NO3-N mg/kg 

kuru çamur 

70,0±0,02 0,00±0,00 0,00 8,75±0,10 21,9±1,19 

TKN, % 2,47±0,01 0,81±0,10 0,30±0,08 1,33±0,00 0,66±0,05 

C/N oranı 7,1 39,1 142 31,4 66,4 

aKuru ağırlık esas alınmıştır. 

 

Sıcaklık 

Kompostlama reaktörlerinde ki sıcaklıklar ve ortam sıcaklıkları Şekil 1’de gösterilmiştir. Pamuk 

kozasının katkı maddesi olarak kullanıldığı K1 reaktöründe maksimum sıcaklık 53,3 ˚C, talaşın 

katkı maddesi olarak kullanıldığı K2 reaktöründe 36,9 ˚C olarak ölçülmüştür. Patojen kontrolü 

için atıklar reaktörde en az 5 gün 40 ˚C’de kalmalıdır ve bu süre içinde sıcaklık 4 saat boyunca 55 

˚C’yi aşmalıdır (USEPA, 1993). K1 reaktöründe sıcaklık 40 ˚C’nin üzerine çıkmıştır, ancak 55 

˚C’ye ulaşmamıştır. K2 reaktöründe ise sıcaklık 40 ˚C’nin üzerine çıkamamıştır. Sıcaklık kayıtları 

incelendiğinde K1 reaktöründe sıcaklık yaklaşık 6 gün termofilik fazda kalmıştır. Bu süre boyunca 

tam hijyenizasyon sağlanmasada patojenlerin önemli oranda azaldığı ve büyük oranda mikrobiyal 

stabilizasyonun sağlandığı düşünülmektedir. Abouelwafa ve diğ. (2008) iyi çalışan bir kompost 

prosesinde mikrobiyal aktivite ile sıcaklıkların 50- 65 ˚C’ye ulaşabileceğini belirtmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Reaktörlerdeki sıcaklık değişimleri 
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Katkı Maddelerinin Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Değişimi Üzerine Etkisi 

Kompostlama prosesinde, mikroorganizmalar tarafından organik maddenin mineralizasyonu 

sonucunda kuru madde miktarlarında azalmalar gerçekleşmektedir (Banegas ve diğ., 2007; 

Uçaroğlu ve Alkan, 2016). Bu çalışmada K1 reaktöründe %19,3, K2 reaktöründe ise %4,3 kuru 

madde kaybı gerçekleşmiştir (Tablo 2). Kuru madde kayıpları değerlendirildiğinde K1 

reaktöründe mikrobiyal parçalanmanın daha fazla gerçekleştiği ve mineralizasyonun gerçekleştiği 

belirlenmiştir.  

Tablo 2. Kompost reaktörlerindeki fizikokimyasal değişimler 

 KM kaybı (%) C/N azalması (C/N)başlangıç/(C/N)son 

K1 (AÇ + PK) 19,3 38,4 0,62 

K2(AÇ + T) 4,3 6,4 0,94 

 

İyi çalışan bir kompost prosesinde, organik karbonların mineralizasyonundan dolayı CO2 açığa 

çıkması sonucunda C/N oranında azalmalar gerçekleşmektedir (Uçaroğlu, 2014). K1 ve K2 

reaktörleri için Tablo 1’de verilen başlangıç C/N değerleri, proses sonunda sırasıyla %38,4 ve 

%6,4 oranlarında azalarak, 19,4 ve 62,2 değerlerine düşmüştür. Stofella ve Kahn (2001) genelde 

stabilizasyonun bir göstergesi olan bu değerin 15 - 20 arasında olması gerektiğini fakat ideal olan 

değerin 10 olduğunu bildirmişlerdir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde, pamuk kozasının 

düzenleyici materyal olarak kullanıldığı K1 reaktöründe önemli düzeyde azalma olduğu 

söylenebilir. K2 reaktöründe başlangıçta C/N oranı (66,4) daha yüksek olmasına rağmen oldukça 

düşük miktarda C/N azalması gerçekleşmiştir. K1 reaktöründe kullanılan pamuk kozasının 

mikroorganizmalar için yarayışlı karbon içeriğinin daha yüksek olması nedeniyle C/N oranlarında 

daha yüksek azalma değerleri elde edilmiştir. Literatürde de benzer sonuçlar elde edilmiştir 

(Garcia ve diğ., 1992; Diaz vd., 2002). Birçok araştırmacı, stabilizasyon göstergesi olarak C/N 

oranı yanında (C/N)son/(C/N)başlangıç parametresini kullanmışlardır (Morel ve diğ., 1985; Jimenez 

ve Garcia, 1989; Tosun, 2003). Jimenez ve Garcia (1989), (C/N)son/(C/N)başlangıç değerinin farklı 

kompostlama süreleri için, 0.49 ila 0.85 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Tablo 2’den de 

görüldüğü gibi K2 reaktörünün (C/N)son/(C/N)başlangıç değeri (0,62), ideal aralıkta kalmıştır. Bu 

değer K1 reaktöründe de ideal aralığa yakındır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada gıda endüstrisi arıtma tesisinden kaynaklanan arıtma çamurlarının 

kompostlanmasında kullanılabilecek uygun düzenleyici katkı maddeleri araştırılmıştır. Katkı 

maddesi olarak pamuk kozası ve talaş, % 40 oranında arıtma çamuruna eklenmiştir. Sonuçlar, 

pamuk kozası ile çalıştırılan reaktörde oluşan en yüksek sıcaklık ile (53,3 ˚C ) önemli oranda 

mikrobiyal stabilizasyonun sağlandığını göstermiştir. Bu reaktörde benzer şekilde en yüksek katı 

madde kaybı (% 19,3) ve C/N azalması (% 38,4) elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre kullanılan 

düzenleyici katkı materyallerinden pamuk kozasının gıda endüstrisi arıtma çamuru 

kompostlanmasında proses verimini önemli düzeyde arttırdığı ve iyi bir kompostun elde edilmesi 

için kullanımının uygun olduğu belirlenmiştir. Daha yüksek hijyenizasyon ve stabilizasyonun 

sağlanması için pamuk kozasının daha farklı oranlarda ve kolay parçalanabilir karbon içeren 

substrat ilavesi ile kullanılabilmesi de mümkün olabilir.  

Teşekkür 

Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. 

(Proje No: 2009/19) 
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ÖZET 

Gayrimenkul geliştirme projeleri, şehirlerin gelişimini ve şekillenmelerini etkilemekte ve 

dolayısıyla toplum ve insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Gayrimenkul geliştirme sürecinde 

inşa edilen binaların çevreye ve insan sağlığına olan etkileri düşünüldüğünde, bu sürecin ne kadar 

önemli olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle son yüzyılda dünya nüfusunun hızla artması ve doğal 

kaynakların tükenmeye başlaması ile doğal çevreyi dikkate alan sürdürülebilir gelişim 

uygulamaları gündeme gelmiş ve bunun sonucunda yapıların geliştirme sürecindeki 

sürdürülebilirlik özellikleri önem kazanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramının gayrimenkul 

sektöründe uygulanabilmesi için üst ve alt ölçekte yerleşim alanlarının tasarımında ekolojiyi ve 

verimliliği dikkate alan bir planlama görüşünün etkili olmasıyla mümkündür. Bu planlama 

süreçlerinde uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi halinde çalışmaların daha etkili olması 

gözlemlenecektir. Uzun vadede maliyet bakımından bu anlayışla geliştirilen yerleşim alanlarının 

getirisi olduğunu inceleyebileceğiz. Ayrıca projenin ayrıntılı değerlendirilmesi dünyada en çok 

kullanılan ve kabul gören, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve BREEAM 

(BRE Environmental Assessment Method) kategorilerine göre niteliksel sürdürülebilirlik kriterleri 

başlıklarına göre yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, yeşil bir gayrimenkul 

geliştirme projesi olarak eksik olan yönler ve yapılması gereken uygulamalar değerlendirilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında gayrimenkul geliştirme sürecinde ekolojik binaların sürdürülebilirlik 

kriterlerine göre gayrimenkul geliştirme kavramı, gayrimenkul geliştirme sürecinde 

sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilir yaşam çerçevesinde ekolojik bina kavramı ile maliyet 

ve getiriye etkisi değerlendirilmiştir. Ekolojik bina geliştirme sürecinde  genel niteliksel ve 

niceliksel sürdürülebilirlik kriterleri ile Türkiye’deki ekolojik bina uygulamaları ve yasal süreç 

incelenmiştir. Ayrıca, ekolojik bina geliştirme sürecinde bütünleşik tasarım süreci ve bu sürecin 

önemi de vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Ekolojik (yeşil)  binaların gayrimenkul geliştirme sürecine ve projeye olan etkilerinin 

değerlendirilmesi, Türkiye’deki ekolojik bina projesi olan Eser Yeşil Bina özellikleri dikkate 

alınarak yapılmıştır. “Ecosmart Home” projesinin hayata geçirilmesi durumunda gayrimenkul 

geliştirme sürecine ve projeye olan etkilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda 

ortaya çıkan veriler ışığında “Ecosmart Home” projesinin prototipi oluşturulmuş, ve ileriki 

dönemlerde projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.  

GENEL BİLGİLER 

 Giriş 

Boyutları sürekli büyüyen çevresel sorunlar yerel olmanın ötesinde tüm dünya ülkelerinin 

gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum, insanlığı gelecek nesillere temiz, sağlıklı, 

yaşanabilir bir çevre bırakmak üzere harekete geçirmiştir [1].   

Günümüzde “sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, iklim ve çevre dostu, yüksek performanslı, akıllı, 

pasif, karbon sıfır bina” gibi pek çok isim altında karşımıza çıkan uygulamaların amacı, 

gelecekteki kuşakların varlığını sürdürememe riskinden hareketle, “doğaya” saygı duymamız ve 

ona gereken özeni göstermemizi sağlayacak binalar gerçekleştirebilmektir [2]. Çeşitli ülkelerde 

duyarlı sivil toplum örgütleri, özel ve kamu kuruluşları sürdürülebilir yapılar ve yapı ürünleri 

ortaya koyma amacıyla standartlar geliştirmiş ve bu standartların hangi düzeyde yerine 

getirildiğini değerlendirmek üzere puanlama sistemi oluşturulmuştur [3].   
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Dünyada bina ve yapım sektörünün, sürdürülebilirlik açısından düzenlenmesi amacıyla 

değerlendirme sistemlerini kullanma yaklaşımları son yıllarda giderek biçimlenmektedir. Bu 

bağlamda ABD, İngiltere ve Kanada’da sırasıyla LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design / Enerji ve Çevre Tasarımındaki Liderlik) , BREEAM  

( Building Research Establishment Environmental Assesmant Method / Bina Araştırma Kurumu 

Çevresel Değerlendirme Methodu ) ve R-2000 şeklinde anılan değerlendirme sistemleri 

geliştirilmiştir. Söz konusu sistemler dinamik olup, zamanla geliştirilen stratejilere bağlı olarak 

yeni versiyonlarını oluşturmaktadırlar. İlk çıkışlarından bu yana aradan geçen zaman içinde 

sistemlerin giderek birbirine yaklaştığı ve mantık kurgusunun giderek benzeştiği gözlenmektedir 

[4].  

Yapılması düşünülen bir yeşil bina için hangi değerlendirme sisteminin seçileceğini belirlemek 

önemli bir karardır. Yanlış seçilmiş bir sistem, uygulanabilirlik ve maliyet yönünden bir takım 

sıkıntıları getirebilir ve hem inşaatın bütçesini hem de tasarımın kalitesini negatif yönde 

etkileyebilir, öte yandan doğru sistemin uygulanması ile tasarım kalitesi yükselebilmekte, binanın 

oluşumunda çevreye verilen zarar en aza indirebilmekte ve de bina şekilleri için daha sağlıklı 

yaşam koşulları egemen olduğu bir bina ortaya çıkabilmektedir [5]. 

Konunun Amacı ve Kapsamı  

Sürdürülebilir binaları çeşitli başlıklarda değerlendiren sertifika sistemleri, mimari projenin 

yerinin belirlenmesinden, projenin hazırlanmasına, inşaat sürecinden, inşaat sonrası enerji 

verimlilik izlenimlerine kadar uzun soluklu bir çalışma dönemini içermekte ve çok sayıda 

disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmektedir.   

 Seçilecek sertifika sisteminin projenin ilk evrelerinde belirlenmesi ve o şekilde yola çıkılması 

önemli ve gereklidir. Tasarımın ilk aşamalarında yapılmış bir seçim ve buna uygun yapılanmış bir 

proje ekibinin gerçekleştireceği projeler, hem maliyet açısından yatırımcıya en az yükü getirecek, 

hem de kalite açısından çok daha üstün olacaktır  [5].   

   Bu çalışma ile Türkiye’de ve Dünya’da en çok kullanılan sertifika sistemlerinden biri olan LEED 

sertifika sistemi üzerine tasarımcılara sertifikasyon sürecinde;  

•  Seçilen sertifika sistemi ile mimari projenin ilerleyişindeki birlikteliği göstermek,   

•  Tasarlanan bir örnek proje üzerinden sertifika sisteminin projede ele aldığı alt başlıkları, bu 

alt başlıkların, projede tasarımsal yada uygulamaya yönelik neden olduğu kararları, bu kararların 

gerçekleştirilebilmesi için nelerin, ne zaman yapılabileceğini, tüm bu süreçlerde hangi disiplinlerle 

iş birliğine gidileceğini oluşturulan tablolar ve grafiksel ifadeler kullanarak incelemek,   

•  Ülkemizdeki mimarlara, yapı sektöründe giderek yaygınlaşan yeşil bina sertifika sistemine 

yönelik yönlendirici olmak amaçlanmıştır. Bu çalışma, yeni yapılacak yapılar için mimari 

projelerde LEED Versiyon 3 sertifika sisteminin uygulamasına yönelik bilgileri kapsamaktadır. 

Sürdürülebilir Mimarlık  

Sürdürülebilir kalkınmanın yukarıda da söz edilen bu üç boyutu ve hedeflerinin dengelenmesi, 

tasarımcıların karşılaştığı en büyük çelişkidir. Her koşul için geçerli olabilecek, kusursuz anlamda 

bir sürdürülebilirlik yoktur. Her durumda yapılması gereken öncelikli sorunların ve hedeflerin 

belirlenmesi, daha sonra ekonomik, toplumsal ve çevresel kalkınmaya ilişkin farklı seçeneklerin 

öncelikli kriterlere göre değerlendirilmesi olmalıdır [6].      

Yapı sektörüne bakıldığında üretim, taşıma, yapım, işletme, bakım-onarım ve yıkım faaliyetleri 

doğal çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak onarılması güç zararlar oluşturmaktadır. Yapıların 

varlıklarının her döneminde çevresel sorunlara doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunduğu çok 

açıktır. Dünya genelinde toplam enerji tüketiminin büyük bir kısmından yapı sektörü sorumludur. 

Yapım faaliyetleri doğal kaynakların önemli bir kısmını tükettiği gibi, yapıların kullanım ve yıkım 

aşamalarında da enerji tüketimi sonucunda çevresel zararlar oluşmaktadır. Yapı malzemesi üretim 

ve dağıtım sürecinde enerji kullanımı sonucu açığa çıkan zehirli gazlar ve katı atıklar çevre 

kirliliğine neden olmaktadır. Yapı malzemelerinin yanlış seçimi ve sonucunda iç mekanlarda 
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oluşan kirlilik, ömrünün yaklaşık %70’ini kapalı mekanlarda geçiren insanların sağlığını tehdit 

etmekte ve üretkenlik düzeyini azaltmaktadır.   

İnşaat sektöründe tüketilen enerjinin sadece % 5’i yapım faaliyetlerinden, buna karşılık % 

45’inden fazlası işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Binalarda ısıtma-

soğutma-havalandırma sağlamak için gaz, kömür, fuel-oil gibi fosil yakıt enerjisi doğrudan 

tüketilmektedir. Aydınlatma, vb. gereksinmeler için de elektrik enerjisi, başka bir deyişle dolaylı 

fosil yakıt tüketimi söz konusudur. Bu bağlamda mimar ve mühendisler sürdürülebilir kalkınmada 

önemli roller üstlenmeli, tüm faaliyetlerinde doğaya karşı değil, doğa ile birlikte hareket etmelidir.  

Bunun için henüz kavramsal tasarım aşamasında yer seçiminden başlayarak, tasarımın oluşması, 

malzeme seçimi, yapım yönteminin belirlenmesi, servis sistemlerinin seçilmesi gibi konularda 

sürdürülebilirliğin gerekleri doğrultusunda kararlar alınmalıdır.  Yapıya sadece bir ürün olarak 

değil, bir süreç olarak bakıldığında, tüm bu süreç için alınacak kararların, yapılacak uygulamaların 

ve ortaya çıkacak ürünlerin doğal çevre ile sosyal ve ekonomik sistemlerin üzerindeki zararlı 

etkileri daha gerçekçi bir şekilde belirlenmiş olacaktır [6].  

Sürdürülebilir tasarım ve yapımın hedefi insanlar, canlı organizmalar ve inorganik öğelerden 

oluşan küresel ekosistemin varlığını sürdürmesini garanti altına alacak çözümler ortaya koymaktır.   

Sürdürülebilir mimarlık, içinde bulunduğu koşullarda ve varlığının her döneminde, gelecek 

nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye 

duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı etkin şekilde kullanan, insanların sağlık ve 

konforunu koruyan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür. Başka bir deyişle insanların 

mekan gereksinmelerini, doğal sistemlerin varlığını ve geleceğini tehlikeye sokmadan yerine 

getirme sanatıdır. Sürdürülebilir yapılar, doğal ışık ve iyi bir iç mekan hava kalitesiyle, 

kullanıcıların sağlığını konforunu, üretkenliğini korur ve geliştirir; yapımı ve kullanımı sırasında 

doğal kaynakların tüketimine duyarlıdır, çevre kirliliğine neden olmaz, yıkımdan sonra diğer 

yapılar için kaynak oluşturur ya da çevreye zarar vermeden doğadaki yerine geri döner [6].   

Sürdürülebilir Bina Standartları ve Değerlendirme Yöntemleri  

Tasarım süreçlerine sürdürülebilirlik kavramını dahil edebilmek için prensiplere, stratejilere ve 

yöntemlere ihtiyaç vardır. Malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili seçimler tasarımcı tarafından 

yapılırken ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye etkisi düşünülmelidir. Mimari tasarım 

sürdürülebilirlik ilkeleriyle gerçekleştirildiğinde kaynak kullanımı, çevre etkileri ve atıklar gibi 

konularda elde edilecek sayısız artının yanı sıra ”sürdürülebilir” binalar çevre ile kullanıcılarını 

yakınlaştırır, toplumda çevreyle ilgili farkındalık yaratır; binalar ve tüketim maddelerinin doğal 

kaynaklar ve atık konularıyla ilişkisine dikkat çeker. Ayrıca doğal çevreye saygılı ve uyum içinde 

yaşayabileceğimizi anımsatır [7].  

Yapı endüstrisinde sürdürülebilirlik standartlarının geliştirilmesi, diğer endüstrilerle 

karşılaştırıldığında daha zordur. Çünkü yapı endüstrisi çok bileşenlidir; boyut ve uzmanlık düzeyi 

farklı alt bileşenlerden oluşmaktadır. Bu da tüm sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyum sağlayan bir 

çözüm geliştirilmesini olanaksız kılmaktadır. Sürdürülebilirlik yolunda öncelikli hedef çevresel 

zararların en aza indirilmesi olmalıdır.  Bunun yanı sıra hangi hedeflerin öncelik taşıyacağı 

koşullara göre farklılık göstermektedir. Sürdürülebilir bir kalkınma için her toplum öncelikli 

hedeflerini belirlemeli, yapı alanındaki faaliyetlerini bu doğrultuda yeniden gözden geçirmelidir 

[6].  

LEED (Yeşil Bina Puanlama Sistemi) 

Amerika Yeşil Binalar Konseyi bünyesinde geliştirilen LEED Yeşil bina puanlama sistemi 

(Leadership İn Energy and Environmental Design / Enerji Yönetimi ve Çevresel Tasarım) ulusal 

ve uluslararası düzeyde bir sertifikasyon sistemi olup, yüksek performanslı yeşil binaların yaşam 

döngüsünde detaylı olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu puanlama sistemi çeşitli 

kategorilerden oluşmakta olup, bina performansının detaylı bir şekilde belirlenmesini sağlayan 

denetim listesi sunmaktadır. LEED, mimarlar, mühendisler, yatırımcılar, gayrimenkul uzmanları, 
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hizmet yöneticileri, peyzaj mimarları, yapım yöneticileri ve hükümet çalışanları tarafından 

yapılanmış çevrenin sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla giderek yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

LEED Sertifika Değerlendirme Sistemi 

USGBC ( United States  Green Building Council / Amerika Yeşil Binalar Konseyi ), sürdürülebilir 

bir gelecek için düşük maliyetli ve enerji tasarrufu sağlayan yeşil binalara yönelik ihtiyaçları 

belirleyebilmek için 1993 yılında Washington’da  kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 

kurulmuştur [8].  

Yeşil binalar, USGBC tarafından, binanın yerleşimini, su yönetimini, iç hava kalitesini, malzeme 

kullanımını ve enerji unsurlarını içeren, sağlıklı, rahat, sağlam, enerji verimli, çevre bilinçli ve 

çevre dostu binalar olarak tanımlanmıştır.  

Kuruluşundan itibaren USGBC kendi konsey yönetimi çatısı altında, sürdürülebilirlik konusunda 

gönüllü olan kişileri her hangi bir meslek grubu ayrımı yapmadan bir araya getirmiştir. Konseyi 

oluşturan üyeler, inşaatçılar, mimarlar, emlakçılar, çevreciler, özel şirketler, kar amacı gütmeyen 

kuruluşlar, devlet yetkilileri, sorumlu vatandaşlar, bina sahipleri, öğretmenler, öğrenciler olmak 

üzere çok farklı alanlardan yola çıkarak bir araya gelmişlerdir. Bu insan ve meslek çeşitliliği 

oluşturulmaya çalışılan ürünün hem içeriğinin detaylandırılması hem de sürecinin hız kazanması 

açısından etkili olmuştur [9]. 

USGBC sürdürülebilir bina endüstrisi için öncelikli ihtiyacın hızlı bir şekilde “Yeşil Bina’ları 

tanımlamak ve ölçmek için bir sistemin geliştirilmesi ve standartların oluşturulması olduğunu fark 

etmiş ve sonrasında, USGBC mevcut yeşil bina ölçümleri ve derecelendirme sistemleri üzerine 

araştırma başlatmıştır [11].  

LEED sertifika sistemi (Leadership in Energy and Environmental Design / Enerji Yönetimi ve 

Çevresel Tasarım ), sürdürülebilir bina tasarım ve uygulamalarına yönelik olarak dünya yapı 

üretimi pazarında sürdürülebilir bir yapı sisteminin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını 

hedefleyen çabalar doğrultusunda,  USGBC tarafından 1998 yılında uygulanmaya başlamıştır [11]. 

 LEED, gönüllü ve uzlaşmaya dayalı bir sistemdir. Çevresel performansı bütün bina perspektifinde 

ve kullanım süresi üzerinden değerlendirir ve yeşil binayı oluşturan net standartlar oluşturmaya 

çalışır [12].  

LEED’in ana hedefi; yapı sektöründe payı olan bütün kişi ve kuruluşların, yapıların, yaşam 

döngüsü sürecinde oluşturdukları çevresel etkilere dikkat çekerek, etkinliklerini ve ürünlerini bu 

etkileri azaltmak doğrultusunda gerçekleştirmeleridir [12].  

USGBC ye göre LEED’in amaçları, genel geçer ölçme standartları oluşturarak Yeşil Bina’yı 

tanımlamak, bütünsel bir bina tasarım yöntemi geliştirmek, yapı sektöründe çevresel liderlik 

oluşturmak, yeşil rekabeti teşvik etmek, yeşil binanın yararları konusunda tüketici bilincini 

artırmak ve bina pazarını dönüştürmek olarak belirtilmiştir [13]. 

LEED 1998 yılından hemen sonra Amerika’da çok büyük bir hız ile etkin hale gelmiş ve dünya 

çapında gelişerek de yapılanmasını sürdürmüştür. Bugün halen gelişmeye de devam etmektedir. 

LEED, ABD’de, sürdürülebilirlik çerçevesinde uygulanmasına neden olduğu yeni ölçütlerle devlet 

yönetmeliklerinde ve standartlarında da gelişmelere öncülük etmiştir. LEED Yeşil Bina 

Değerlendirme Sistemi, değerlendirilen binanın enerji performansı ile ilgili olarak ASHRAE 

tarafından yayınlanan ve ülke bazında temel alınan bir standartlar yönetmeliğini referans almıştır. 

Ancak çok kısa bir sürede LEED sürdürülebilirlik kapsamındaki savunduğu ilkeler doğrultusunda, 

ülkenin bu standart yönetmeliğindeki şartnamelerde daha zorlayıcı bir takım ölçütlerin devreye 

girmesine neden olmuştur. LEED, Amerika’dan tüm dünyaya kendini çok çabuk kabul ettirmiş ve 

çok kısa sürede Kanada, Avustralya, İtalya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çeşitli farklı 

ülkelerin kendi ulusal sertifika sistemlerine kaynak olarak kullandıkları düzeye gelmiştir [14].  
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TÜRKİYE’DE LEED SERTİFİKASI ALMIŞ BİNA ÖRNEĞİ  

Türkiye’de ve Dünyada son yıllarda LEED sertifika sisteminden sertifika almış binaların sayısı 

hızla artmaktadır. Yatırımcıların teknolojiyi takip etmeleri, enerjiyi verimli kullanma istekleri ve 

projelerine hem fayda hem de verimlilik katan uygulamaları bünyelerinde barındırma istekleri bu 

sistemlerin önemini artırmıştır.  

Yapıya Ait Bilgiler 

Yapının Adı: Eser Yeşil Bina       Yapının Mimarı: Akun Mimarlık 

Yapının İşlevi: Hizmet Binası      Yapının Yeri: Ankara Türkiye 

Yapım Yılı: 2011                           Sertifika Türü ve Puanı: NC, v2009, Platin 92 puan 

Kapalı Alan: 7500 m2  

LEED Sertifika Bilgisi 

Eser Yeşil Binası, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilmiş olan LEED (Enerji ve 

Çevresel Tasarımda Liderlik) değerlendirme sisteminin birçok tanımlanmış kriterini karşılayacak 

şekilde tasarlanmıştır. Yeşil bina inovasyonlarıyla ilgili olarak LEED sisteminde, tasarım ve inşaat 

uygulamalarına yönelik aranan kriterler, yapının yeri, su ve nerji kullanımı, çevresel olarak tercih 

edilir üretim ve atık yönetimi  aktiviteleri, iyileştirilmiş iç mekan kalitesi ve “sürekli gelişim” 

yaklaşımıdır. 

Değerlendirme sistemi, herkes tarafından erişilebilir bir belge olup, Amerikan Yeşil Bina 

Konseyi’ne ait olmasına rağmen, kapsamlı bir komisyon tarafından güncellenmekte ve zamanla 

geliştirilmektedir. 

Eser Yeşil Binası, 2011 Şubat ayında dünyanın en çok kullanılan yeşil bina değerlendirme sistemi 

LEED’in en yüksek dereceli sertifikası LEED PLATİN’i almıştır. Eser Yeşil Binası, Türkiye’de 

LEED PLATİN’e sahip ilk bina olmuştur.[10] 
 

 
Şekil 1. Eser Yeşil Bina 

 

ECOSMART HOME 

Ecosmart Home Nedir ? 

Ecosmart home akıllı ev sistemleri ve IoT ( Nesnelerin İnterneti) teknolojisiyle uyumlu çalışan, 

bir yeşil bina projesidir. LEED yeşil bina puanlama sistemleri baza alınarak ekolojik gereksinimler 

karşılanmaya çalışılmış ve IoT teknolojisiyle entegre edilmiştir. Ecosmart Home müstakil bir aile 

evi olarak planlanmış olup pasif tasarım ile tasarlanmıştır. 

Materyal ve Metod 

Proje çalışması iki aşamadan meydana gelmiştir, ilk aşamada araştırma yapılarak gerekli veriler 

toplanmıştır. İkinci aşamada ise uygun veriler ve uygulamalar örnek alınarak Samsun ili içerisinde 

tespit edilen arazide coğrafi ve meteorolojik araştırmalar yapılmış daha sonra proje ekibi 

toplanarak ilk prototip kurgulanarak yapılmıştır. 
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Aşama 1: Veri Toplama ve Sahaya ilk Çıkış 

İlk aşamada başlangıç olarak akademik destekler, tezler ve makaleler araştırıldı.. Daha sonra 

araştırmalar neticesinde bu alanda doğrudan ve dolaylı yoldan çalışan firmalar tespit edildi  ve 

görüşmeler sağlanmıştır. İş akış şeması oluşturuldu ve Samsun Teknopark jürisine sunum yapıldı. 

Proje kabul edildikten sonra Teknopark bünyesinde çalışmalara devam edildi. 

Aşama 2: Teorikten Pratiğe   

İkinci aşamada proje süreçleri için ekip arkadaşları aranmaya başlandı. Farklı disiplinlerin bir 

arada çalışmasına ihtiyaç duyulan bu projede lisans öğrencileri olmakla birlikte, çevre mühendisi, 

mimar, inşaat ve makine mühendisi, bilgisayar mühendisi gibi disiplinler bir araya getirildi. 

Ecosmart Home ilk tasarımı kurgulandı ve ilk tasarım üzerinden teknolojik altyapı, mekanik 

altyapı gibi konular maliyet, ekonomi ve çevresel ihtiyaç kavramları göz önünde bulundurularak 

projeye entegre edilmesi amaçlanmıştır. 4 kişilik bir ailenin aylık enerji ve su ihtiyaçları baza 

alınarak bir fizibilite hazırlanmıştır. Fizibilite doğrultusunda nasıl tasarruf sağlanabilir bu konu da 

araştırmalara devam edilmiştir. Daha sonra bu fizibilite doğrultusunda projede enerji ihtiyacı en 

uygun şekilde yenilenebilir enerji ile nasıl karşılanabilir bunun üstünde araştırılmalara ve enerji 

şirketleri ile görüşmelere devam edildi. Araştırmalar neticesinde hibrit sistem düşünülmüş olup 

maliyet ve fizibilitesi hesaplanarak projeye entegre edilmiştir. Su kıtlığının ve gerek dünyamızda 

gerekse ülkemizde su ihtiyacının önümüzde ki dönemlerde hızla artacağı göz önünde 

bulundurularak istatistiksel veriler ışığında proje için uygun arıtma yöntemleri tespit edilmiş olup 

projeye entegre edildi. İnsan sağlığının önemli planda olduğu bu projede tamamen LEED 

puanlama sistemi ve şartları baza alınarak tasarım ve mekanik kısımlar projeye entegre edilmesi 

amaçlanmıştır. Kullanıcı bakımından projede yer alan tüm sistemlerin takibi ve kullanım kolaylığı 

olması bakımından Ecosmart Home mobil uygulaması geliştirilmiş ve sistemler buradan kullanıcı 

tarafından rahatça kullanılması amaçlanmıştır. Son olarak kağıt üstünde tüm teorik bilgi tespit 

edildikten sonra prototip aşamasına geçildi. İlk prototip yapımı gerçekleştirildikten sonra IFAT 

(Çevre Teknoloji Fuarı) 2019 da sergilenmiştir. Bu fuardan sonra aldığımız dönütler ve sonuçlar 

sonuç kısmında belirtilmiştir. 

 

 

 
Şekil 2. Ecosmart Home 
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Sonuç- Değerlendirme 

Literatür çalışması ve örnek proje tasarımı sonucu elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.  

•  LEED sertifika sistemi ile yapılan tasarımların, sadece enerji odaklı olmadığı, çevreye en 

az zarar verecek şekilde, insan sağlığına faydalı, kontrol edilebilir ve uzun süreli yaşayabilen 

binaların sistematik olarak planlanabilir olduğu görülmektedir.  

•  LEED sertifika sistemi incelediğinde tasarımın başından sonuna kadar 18 farklı disiplinde 

yer alan profesyonelin bir arada uyumlu ve koordineli çalışması ile projenin başarıya ulaşabileceği 

görülmektedir. Bu da proje tasarımında sürecin disiplinler arası çalışma gerektirmesi sebebi ile 

normal bir proje tasarım sürecine göre daha zor ve yoğun bir süreci getirmektedir.  

•  Ülkemizde LEED sertifika sistemi her geçen gün popülerliğini artırmaktadır. Fakat her 

ülkenin iklimsel verileri, coğrafi konumları enerji tüketim alışkanlıkları ve kültürel özellikleri 

birbirinden farklılık göstermektedir. Bu amaçla sürdürülebilir mimaride kullanılan sertifika 

sistemlerinin uygulanabilir olabilmesi için, standartlarının ve değerlendirme ölçütlerinin, ülkenin 

ihtiyaçlarını, hem iklimsel ve doğal kaynakları açısından hem de sosyo – kültürel ve ekonomik 

açıdan incelenerek dikkate alınması gerekmektedir.   

•  Sertifika sistemleri bir bakıma mimarı da kısıtlayan ve yönlendiren yönetmelikler gibidir. 

Mimar gerekli koşullarda bilgisi dahilinde herhangi bir sertifika sistemine bağlı kalmadan da 

sürdürülebilir mimarlığının güzel örneklerini sunulabilmektedir. Ancak sertifika sistemleri 

binaların sürdürülebilir olduğunu gösteren kimlik kartları gibidir. Bir dil birliği sahiptirler. Bu 

kapsamda bir binanın LEED Plantium, Gold ya da Silver sertifikası aldığını bildiğinizde bu 

sertifikalı binanın hangi kriterleri sağladığı bilinmektedir.  

•  LEED sertifika sisteminde bir sertifika alacak olan tasarımcının öncelikle projeyi 

gerçekleştireceği alan ile ilgili doğal verilerden yararlanarak iklimlendirme ve aydınlatma 

sistemlerinde pasif tasarım yaklaşımlarını uygulamalı ve devamında hedeflenen puan 

doğrultusunda ihtiyaç duyduğu gereksinimleri sağlamak amacıyla aktif sistemleri kullanmalıdır. 

Proje sürecinin sonunda yapılacak olan aktif sistem eklemeleri proje döngüsünü bozabilmekte ve 

tüm sistemin yeniden tasarlanması için projenin başına dönülmesine sebep vermektedir. Bu ise 

hem ekonomi hem de zaman olarak kayıplara neden olmaktadır.  

•  LEED sertifika sistemine projenin istenildiği aşamasında başvurulabilir. Fakat sonraki 

süreçlerde yapılan başvurular sonucunda alınan geri dönüşlerde projenin değiştirilmesi imkansız 

olan durumları ile karşılaşılabilir. Bu amaçla tasarımın başında hangi sertifika sisteminin 

seçileceğine karar vermek gerekmektedir. 
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ÖZET 

Asbest fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı üretim sanayinde geniş kullanım alanına sahip 

lifli bir mineraldir. Fakat çevreye yayıldığında, bu lifli yapısından dolayı bazı ciddi sağlık 

problemlerine sebep olduğu da bilinmektedir. Asbest kullanımı dünyada genel olarak 

yasaklanmasına rağmen, geçmişteki yaygın kullanımından dolayı mevcut yapılarda halen daha 

asbest içeren malzemeler olduğu bilinmektedir. Asbest maruziyeti, Türkiye’deki kentsel dönüşüm 

sürecinde yapıların yıkılması ile birlikte tekrar gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, yıkımlardan 

kaynaklı asbestin potansiyel tehlikesi analiz edilmiştir. Türkiye’deki kentsel dönüşüm süreci 

kapsamında, yaklaşık 7 milyon yapının yıkımı planlanmıştır. Maltepe bölgesini özel olarak 

incelediğimizde, bölgede 32,963 adet binanın bulunduğu görülmüştür. Bina-yaş analizinden sonra, 

bu binaların yaklaşık %22’sinin 0-15 yaşında ve %78’inin ise 17 yaşından büyük olduğu analiz 

edilmiştir. Ayrıca 2012 yılından sonra, 2,497 adet binanın herhangi bir asbest içeren yapı 

malzemesi kontrolü yapılmadan yıkıldığı bilinmektedir. Asbest analiz raporları, 2016 yılından 

sonra yıkılan binaların %25’inin asbestli yapı malzemesi içerdiğini göstermiştir. Pilot bölgede 

halen daha 25,000 adet binanın kentsel dönüşüm potansiyeli bulunmaktadır. Bina yaşı ve asbest 

içeren yapı malzemesi ilişkisi düşünüldüğünde, yıkılma potansiyeli olan yapıların çoğunun 

asbestli yapı malzemesi içerdiği söylenebilir. Çevresel maruziyeti azaltmak için, bu çalışmadaki 

asbest risk haritasının, sistematik ve kontrollü bir uzaklaştırmaya yön vereceği düşünülmektedir. 

GİRİŞ 

Kristalize bir mineral olan asbest, sahip olduğu elastik yapısı, ısı, sürtünme, paslanma, aşınma ve 

basınca karşı dayanımı, zayıf ısıl ve elektriksel bir iletkenliğe sahip olması, mikroorganizmalara 

karşı dirençli yapısı ve yüksek sertleşebilirlik özelliklerinden dolayı, yıllardır pek çok ürünün 

üretiminde kullanılmıştır. Özellikle 1940 – 1979 yılları arasında; çatı ve duvar levhaları, döşeme 

kaplaması, sıva, boru, soba, araba fren ve debriyaj balataları, boya, gaz maskesi filtresi, ekmek 

kızartma, saç kurutma makinesi vb. ev aletleri, paketleme ürünleri, halat, iplik ve giysi gibi 

ürünlerde kullanıldığı bilinmektedir [1]. 

Asbestin sağlık problemleri ile ilişkisi ilk kez 1960’lı yıllarda vurgulanmıştır [2]. Ardından 1965 

yılında yapılan çalışmalar asbestin mesleki ve çevresel sağlık sorunu yaratabilme potansiyeli 

olduğu belirtilmiştir [3, 4].  Yapılan bazı çalışmalar, asbestin bütün türlerinin göğüs hastalıkları, 

mezotelmiya,  boğaz ve göğüs kanseri gibi hastalıklara sebep olduğunu göstermiştir [5].  

Mesleki olmayan, asbest içeren yapı malzemelerinin kullanımı ile oluşan çevresel asbest 

maruziyeti önemli ancak sıklıkla göz ardı edilen bir diğer problemdir. Gelişmiş ülkelerde, evler, 

okullar, ticari binalar gibi inşaat faaliyetlerinin ardından arta kalan asbestin büyük bir miktarı yasal 

sınırlar içerisinde kalırken, gelişmekte olan ülkelerde inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan asbest 

içerikli tozlar binlerce insan tarafından solunmaktadır [6,7]. 

Asbestin insan sağlığına olan zararları fark edildikten sonra dünyanın birçok ülkesinde bu 

maddenin yeni bina yapımında kullanımı yasaklanmıştır ve yaklaşık çeyrek asırdır asbestin bu 

ülkelerde inşaatlara girmediği varsayımı yapılabilir. Ancak, bu durum inşaat sektöründe çalışanları 

asbest tehlikesinden uzak tutmamaktadır. Halen ayakta duran birçok binada asbest maddesi 

bulunmaktadır ve bu binalarda yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme ve yıkım işlerinde 

çalışanların asbeste maruz kalma olasılığı hayli yüksektir. 
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Türkiye’de asbest veya asbest ürünlerinin kullanımı 2010 yılında yasaklanmıştır. Ancak, 1983 – 

2010 yılları arasında 471.000 tonu ithalatla toplam 500.000 ton asbestin kullanıldığı bilinmektedir 

[8]. Bu asbestin bir kısmının, özellikle yalıtım malzemesi olarak binalarda kullanıldığı 

düşünülmektedir.  

Türkiye’de 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm süreci çerçevesinde yaklaşık 7 milyon yapının 

yıkımı planlanmıştır. Kentsel dönüşümde süreci, hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yıkımı ve asbestli 

maddelerin uygunsuz söküm ve bertarafını da beraberinde getirmiştir. Potansiyel yıkım 

alanlarındaki asbestli malzemelerin tespit edilerek uygun söküm ve bertarafının sağlanması için 

ilk olarak 2014 yılında çalışmalara başlanmıştır. Ancak, ülkenin 81 ilinde planlanan kentsel 

dönüşüm çalışmalarında asbest denetimi 922 ilçenin sadece 18 sinde yapılmaktadır. 

Bu çalışmada, kentsel dönüşüm sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiği pilot bir bölgede yapılan 

çalışmalar incelenmiş, mevcut yapı stokunun asbest muhteva etme olasılığı değerlendirilmiş ve 

bölgeye ait potansiyel bir risk haritası çıkarılmıştır. Çalışmanın bir amacı, yapılarda asbest 

muhteva eden malzemelerin belirlenerek, bunların yapı yaşı ile ilişkisini daha somut bir şekilde 

ortaya koymaktır.  Çalışmanın diğer bir amacı ise, kentsel dönüşüm sürecinin potansiyelini 

belirleyerek asbestli malzeme muhteviyatına göre bölgesel bir risk analizi oluşturarak durumun 

ciddiyetini ortaya koymaktır. 

MATERYAL METOD 

Bu çalışmada, öncelikle asbest risk analizinin yapılması için seçilen pilot bölgede ki bina stokları 

araştırılmış ve bir yaş profili çıkarılmıştır. Ardından, kurumların yapmış olduğu asbest denetim 

çalışmalarından elde edilen veriler analiz edilmiş ve hangi tür asbestin hangi yapı malzemelerinde 

bulunduğu tespit edilmiştir.   Son olarak da bu veriler ışığında bölgesel asbest risk ve tehlike 

haritaları oluşturulmuştur. 

Bu çalışmanın temel amacı pilot ölçekli bir çalışmayla yıkımdan kaynaklanacak asbest risk ve 

tehlike analizinin yapılmasıdır. Çalışma bölgesi olarak, Türkiye’de kentsel dönüşümle ilintili olan 

asbest denetim ve analizlerinin yapıldığı 7 belediyeden biri olan İstanbul İli Maltepe İlçesi 

seçilmiştir. Çalışmanın temel alındığı yıl 2016-2017’dir.  

SONUÇ 

Sonuçlar kentsel dönüşüm süreç analizi ve asbest analizi olarak 2 temel adımda irdelenmiştir. 

Kentsel Dönüşüm Süreç Analizi 

Kentsel Dönüşüm Kanunun çıkmasıyla birlikte 2012 yılından itibaren hız kazanan kentsel 

dönüşüm süreci, 15.067.724 kişi ile Türkiye’nin en yoğun nüfuslu şehri olan İstanbul’da belirgin 

bir oranda devam etmektedir [9]. Ekonomik, sosyolojik, kültürel ve çevresel açıdan kozmopolit 

bir yapıya sahip olan Maltepe İlçesi ’de bu sürecin etkisindeki bölgelerden biridir. Şekil 1’de yapı 

yoğunluğu haritası görülmektedir. Maltepe ilçesi 2017 yılı itibariyle 497.586 kişilik nüfusu, 

yaklaşık 32.963 adet yerleşik yapı stoku ile gelişmekte ve değişmekte olan bir bölgedir.  
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Şekil 1. Maltepe bölgesi yapı yoğunluğu haritası 

 

Asbestli malzemelerin varlığının bina yaşı ile doğrusal bir ilişkiye sahip olduğu düşünüldüğünde, 

mevcut bina stokunun yaş analizinin doğru yapılması önem arz etmektedir. Bina bazlı yaş profili 

analizi yapıldığında, Grafik 1’den de görüldüğü gibi, ilçede mevcut 32.963 adet yapının ortalama 

yaşının 25 yıl olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, bağımsız bölüm bazlı yaş analizi ile yapı bazlı 

yaş analizi değerleri farklılık göstermektedir. Ancak bu çalışmada belirleyici olan yapı bazlı yaş 

analizidir. 

Bölgede mevcut durumda 32.963 adet yapı bulunmaktadır. Grafik 1 incelendiğinde, mevcut 

yapıların %7’sinin 0-5, %10’unun 5-10, % 5’inin 10-15, %78’nin ise 15 yaş üzerinde olduğu 

görülmektedir.  Dönüşüm süreç yoğunluğunun başladığı 2012 yılından itibaren yıkımı yapılan yapı 

sayıları incelendiğinde toplam 2497 adet binanın yıkımının gerçekleştirildiği görülmüştür (Grafik 

2).  
 

 

  
Grafik 1. Maltepe İlçesi bina yaş profili (%)                            
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Grafik 2. Maltepe İlçesi yıkılan bina sayıları (adet) 

 

Asbest Analizi 

Şekil 2 incelendiğinde; kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı yıldan itibaren yıkılan binaların 

%67’sinde asbest denetimi yapıldığı, %33’ünde ise herhangi bir denetim yapılmadığı görülmüştür. 

Yukarıda da belirtildiği gibi kentsel dönüşüm çalışmaları 2012 yılında başlamıştır. Pilot bölge 

olarak seçilen Maltepe ilçesinde yıkımı yapılacak binalarda asbest denetimlerinin yapılmasına ise 

2016 yılında başlanmıştır. 2012 yılından sonra yıkılan 2497 adet binanın %33’ü 2012 – 2016 

yılları arasında yapıldığından bu binalarda herhangi bir denetim yapılmadığı görülmüştür. 

 

 

 
 

Şekil 2. Maltepe İlçesi yıkılan bina sayıları (%) 

 

 

Asbest tespit çalışması yapılan binaların analiz raporları incelendiğinde; 2016 yılında denetlenen 

binaların yüzde 25’inde, 2017’de yüzde 18’inde, 2018’de yüzde 16’sında asbest bulunduğu 

görülmüştür. Grafik 3’ten görüldüğü gibi 2016 ve 2018 yılları arasında asbest tespit edilen bina 

oranlarında ortalama %9’luk bir azalma görülmüştür. Veriler arasında doğrusal bir korelasyon 

beklenmese dahi buradaki azalmanın yasal yaptırım boşluğundan kaynaklı yıkım öncesi yasadışı 

söküm aktiviteleri olduğu düşünülmektedir.  
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Grafik 3. Asbestli malzeme tespit edilen bina oranları (%) 

Asbestin tespit edilme miktarına göre mevcut duruma ait bir risk yoğunluğu haritası hazırlanmıştır 

(Şekil 3). Hazırlanan risk haritasında, yapı yoğunluğunun fazla ve yapı yaşının büyük olduğu 

bölgelerde asbestli malzemelerle karşılaşma oranının daha sık olduğu belirlenmiştir. 

 
Şekil 3. Maltepe İlçesi asbest risk haritası –mevcut durum analizi 

 

 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışma ile ilgili pilot bölgede, yapı kullanım ömrünü tamamlanmış ve/veya riskli bina oranın 

%78 olduğu düşünüldüğünde, kontrol altına alınmamış potansiyel yıkımların yaratacağı çevresel 

asbest maruziyetinin risk haritası belirlenmiştir. Mevcut duruma ait risk haritası, özellikle yerel 

yönetimlerce, potansiyel tehlikeleri kontrol altına almak ve hem mesleki hem de çevresel 

maruziyeti minimize etmek için kullanılabilir. 
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ÖZET 

Yoğun enerji ve hammadde kullanımını gerektiren bir sektör olan çimento üretiminin iklim 

değişikliği, ekosistem kalitesi, insan sağlığı ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerinin 

azaltılması ve iyileştirici önlemlerin alınabilmesi için olası çevresel etkilerinin kapsamlı bir şekilde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD), diğer çevresel etki 

değerlendirme metotlarından farklı olarak, bu çevresel etkileri hammaddenin elde edilişinden 

ürün/hizmet oluşumu, kullanımı ve nihai bertarafına kadar bütüncül bir yaklaşımla belirlemeye, 

belirlenen etkilerin boyutlarına göre azaltım hedeflerini tespit etmeye ve olumsuz çevre etkilerini 

en aza indirgemeye olanak tanıyan bir metottur. Bu çalışmada, Türkiye’de çimento üretimi 

gerçekleştirilen bir tesisten ve SimaPro 8.0.4 yazılımı veri tabanından edinilen veriler kullanılarak, 

çimento üretim prosesinin enerji tüketimi ve emisyon oluşumu açısından en kritik aşaması olan 

klinker üretiminin yaşam döngüsü değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ve önemli çevresel konular 

belirlenmiştir. Çalışmada fonksiyonel birim 1 ton klinker, etki değerlendirme metodu ise IMPACT 

2002+ olarak seçilmiştir. Klinker üretimine bağlı oluşan en önemli etki kategorilerinin küresel 

ısınma, solunumla ilgili inorganikler ve yenilenemeyen enerji olduğu tespit edilmiştir. Hassasiyet 

analizleri kapsamında, farklı zaman tercihlerinin (20, 100 ve 500 yıl) küresel ısınma potansiyeli 

üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. YDD çalışmalarında belirsizlik 

analizi için çeşitli yaklaşımlar mevcut olmakla birlikte, bu çalışmada stokastik bir model olan ve 

az sayıda YDD çalışmasında uygulanan Monte Carlo simülasyonu kullanılmıştır. İnsan sağlığı ile 

ilişkili etkilerin yüksek belirsizliğe sahip olduğu belirlenirken; küresel ısınma, solunumla ilgili 

inorganikler ve karasal asidifikasyon/nütrifikasyon potansiyelindeki belirsizliklerin nispeten daha 

düşük olduğu belirlenmiştir.. 

GİRİŞ 

Çimento üretimi yüksek miktarda hammadde, yakıt ve enerji kullanımını gerektiren oldukça 

karmaşık bir prosestir [1]. Çimento üretimi sırasında havaya, toprağa ve suya birçok kirletici salımı 

gerçekleşmekle birlikte, ana emisyonlar çimento fırınlarından kaynaklanan atmosferik 

emisyonlardır [2]. Literatürde yer alan bilgilere göre, küresel antropojenik CO2 emisyonlarının 

yaklaşık %5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır [3]. Çimentonun temel hammaddesi olan 

klinker kalsiyum, silisyum, alüminyum ve demir oksitlerinin yüksek sıcaklıkta sinterlenmesi ile 

üretilmekte; yoğun enerji kullanımı ve emisyon oluşumu açısından çimento üretim prosesinin en 

önemli aşamasını oluşturmaktadır [4]. Klinker üretimi ile ilişkili CO2 emisyonlarının neredeyse 

yarısı fosil yakıt yanmasından kaynaklanırken; kalan kısmı ise kalkerin kalsinasyonundan 

meydana gelmektedir [5]. 

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir rolü olan yaşam döngüsü değerlendirmesi, 

proses, ürün veya hizmetlerin, doğal kaynaklardan üretilmesinden nihai bertarafına kadar birbirini 

takip eden tüm süreçler boyunca çevresel etkilerini belirlemek için uygulanan bir yöntemdir. Son 

yıllarda birçok araştırmacı çimento ve/veya klinker üretiminden kaynaklanan çevresel etkileri 

belirlemek için yaşam döngüsü değerlendirme yöntemini kullanmışlardır. Belirleyici sonuçların 

karşılaştırıldığı ve tartışıldığı çok sayıda çalışma olmakla birlikte; olasılığa dayalı sonuçlar ile ilgili 

değerlendirme yapan çalışmaların sayısı kısıtlıdır [1, 5-7]. Buna karşılık, yaşam döngüsü envanteri 

ve etki değerlendirme sonuçlarının detaylı analizinden oluşan yorumlama aşamasının hassasiyet 
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ve belirsizlik analizleri ile desteklenmesi, gerçekleştirilecek YDD çalışmasının sonuçlarının 

güvenilirliği ve gerçekçiliği açısından çok önemlidir. ISO 14044 standardında belirtildiği şekilde 

hassasiyet analizi, varsayımlar, yöntemler, girdi ve çıktı verilerindeki farklılıkların sonuçlar 

üzerindeki etkisini tespit etmeye çalışmaktadır. YDD çalışmasında belirlenen en önemli konuların 

hassasiyeti, bu analizler ile kontrol edilmektedir [8].  

Bu çalışmada, klinker üretiminin yaşam döngüsü değerlendirmesi gerçekleştirilerek, klinker 

üretim prosesine bağlı oluşan çevresel etkiler orta nokta ve son nokta etki kategorileri temelinde 

değerlendirilmiştir. Monte Carlo simülasyonu ile belirsizlik analizleri yapılarak belirleyici 

sonuçlara ek olarak olasılıksal sonuçlar da yorumlanmıştır. Ayrıca farklı zaman tercihlerinin (20, 

100 ve 500 yıl), oluşturulan YDD modelinin sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmek için 

hassasiyet analizleri gerçekleştirilmiştir.  

MATERYAL VE METOT 

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına göre YDD 4 aşamadan oluşmaktadır: Amaç ve kapsam 

tanımı, envanter analizi, etki değerlendirme ve yorumlama. Bu YDD çalışmasının amacı klinker 

üretimine bağlı oluşabilecek olası çevresel etkilerin değerlendirilmesidir. Çalışmada fonksiyonel 

birim olarak “1 ton klinker” seçilmiş; olası çevresel etkiler hammaddenin doğadan temini, 

fabrikaya nakliyesi ve klinker üretim prosesini içeren “beşikten kapıya” yaklaşımı temel alınarak 

değerlendirilmiştir.  

Yaşam döngüsü envanter analizi aşamasında, klinker üretim prosesi için gerekli tüm girdi ve 

çıktılar belirlenmiş, akış diyagramları oluşturulmuş ve seçilen fonksiyonel birim bazında 

hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. YDD çalışmalarının en kritik sürecini oluşturan bu aşamada, 

öncelikle klinker üretimini gerçekleştiren işletmeden alınan direkt veriler kullanılmıştır. 

İşletmeden temin edilemeyen dolaylı veriler için ise SimaPro 8.0.4. (Pre Consultants, 2008) 

yazılımında bulunan Ecoinvent veri tabanından yararlanılmıştır.  

Yaşam döngüsü etki değerlendirme aşamasında, etki değerlendirme metodu olarak 2 farklı 

yaklaşım bulunmaktadır: (1) Orta nokta yaklaşımı (problem odaklı metotlar) ve (2) Son nokta 

yaklaşımı (zarar odaklı metotlar) [9]. Bu çalışmada olası çevresel etkileri orta nokta ve son nokta 

yaklaşımı ile ele alan bir metot olan ve IMPACT 2002, Eco-indicator 99, CML ve IPCC 

metotlarının bir kombinasyonu olan IMPACT 2002+ metodu kullanılmıştır.  

YDD terminolojisinde, nihai kararın ortaya konması için sonuçların değerlendirilmesi prosesi 

“yorum” olarak tanımlanmaktadır. YDD çalışmasında sonuçların sağlamlığının değerlendirilmesi, 

yorum aşamasının önemli bir kısmıdır. Bu değerlendirme hassasiyet analizleri ve belirsizlik 

analizleri ile gerçekleştirilmektedir [10]. Bu YDD çalışmasının yorum aşamasında, klinker 

üretimine bağlı oluşan önemli çevresel etkiler tespit edilmiş; küresel ısınma potansiyelinin zamana 

bağlı değişimleri (20, 100 ve 500 yıl) hassasiyet analizleri yapılarak karşılaştırılmış; model 

belirsizliğini değerlendirmek için ise Monte Carlo simülasyonu kullanılarak belirsizlik analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Belirsizlik analizinde olması gereken en düşük iterasyon sayısı 1000 olmakla 

birlikte, iterasyon sayısını belirleyen temel kriter ortalamanın standart hatasıdır (OSH). 

Ortalamanın standart hatası, ortalamanın dağılımındaki varyasyonu (değişimi) gösterir. Düşük 

OSH değeri daha güvenilir sonuç anlamına gelmektedir. Literatürde, OSH için 0,01 değeri kabul 

edilebilir değer olarak dikkate alınmaktadır [9,11]. Bu çalışmada gerçekleştirilen Monte Carlo 

simülasyonunda iterasyon sayısı 3000 olarak seçilmiş ve %95 güven aralığında çalışılmıştır.  

SONUÇ 

Yaşam Döngüsü Değerlendirme Sonuçları 

1 ton klinker üretimine ait karakterizasyon sonuçları Şekil 1’ de verilmektedir. Şekil 

incelendiğinde, klinkerleşmenin (kalsinasyon+yakıt yanması) küresel ısınma, karasal 

asidifikasyon/nütrifikasyon ve sucul asidifikasyon üzerinde olumsuz etkileri olduğu göze 

çarpmaktadır. Küresel ısınma etki kategorisi, %94 oranında klinkerleşme ile ilişkilidir. Bu sonuç, 
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[2,7,12,13,14,15] numaralı referanslar ile uyumludur. Bir ton klinker üretimine bağlı oluşan 

küresel ısınma potansiyeli 878 kg CO2-eşd olarak bulunmuştur. 

 

 

 
Şekil 1. 1 ton klinker üretiminin karakterizasyon sonuçları 

 

 

Temel hammadde ve alternatif hammadde kullanımı değerlendirildiğinde, hammadde 

kullanımının en çok maden çıkarma, sucul ve karasal ekotoksisite, solunumla ilgili organikler, 

arazi kullanımı, iyonize radyasyon ve ozon tükenmesi potansiyelini olumsuz şekilde etkilediği 

görülmektedir. Burada göze çarpan nokta, klinker üretiminde alternatif hammaddelerin 

kullanımının, arazi kullanımı, iyonize radyasyon, sucul ekotoksisite, ozon tükenmesi, 

kanserojenler ve kanserojen olmayan etki kategorileri üzerindeki pozitif etkisidir. %1 oranında 

alternatif hammadde kullanımının, arazi kullanımını %27, iyonize radyasyonu %24, sucul 

ekotoksisiteyi %20 azalttığı tespit edilmiştir. 

Şekilde dikkat çeken diğer nokta ise temel yakıt ve alternatif yakıt kullanımının etki kategorileri 

üzerindeki olumlu ve olumsuz katkısıdır. Klinker üretimi için kullanılan fosil yakıtların (petrokok, 

linyit, fuel oil, vb.) madencilik ve rafineri faaliyetlerine bağlı olarak yenilenemeyen enerji (%66), 

sucul ötrofikasyon (%85) ve ozon tükenmesi (%40) üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülürken; 

alternatif yakıt (kurutulmuş arıtma çamuru, ATY ve atık yağ) kullanımının ise kanserojenler (%21) 

ve kanserojen olmayanlar (%84) üzerindeki pozitif etkisi dikkat çekmektedir.  

Klinker üretimi prosesine bağlı olarak oluşan ve çevreye olumsuz etkisi en yüksek olan orta nokta 

etki kategorilerinin belirlenmesi için, Şekil 1’de verilen karakterizasyon sonuçlarına 

normalizasyon ve ağırlıklandırma işlemi uygulanmış ve sonuçlar Şekil 2’de sunulmuştur. Şekil 

2’de de görüldüğü gibi küresel ısınma, solunumla ilgili inorganikler ve yenilenemeyen enerji 

kullanımı klinker üretimine bağlı olarak oluşan en önemli etki kategorileridir. Küresel ısınma 

toplam çevresel zararın yaklaşık %61’ini; solunumla ilgili inorganikler %29’unu, yenilenemeyen 

enerji ise %9’unu oluşturmaktadır.  

Hassasiyet Analizleri 

Klinker üretiminden kaynaklanan en önemli çevresel konu olarak belirlenen küresel ısınma 

potansiyelinin (KIP) zamanla değişiminin araştırılması için hassasiyet analizleri yapılmıştır.  KIP, 

bir sera gazının ışıma kuvvetinin karbondioksit ile karşılaştırılmasında kullanılan bir birim olarak 

tanımlanmaktadır [16]. IPPC modelinde, sera gazlarının direkt KIP değerleri farklı zaman 

Kanserojenler    Kanserojen      Solunabilir        İyonize            Ozon          Solunabilir        Sucul             Karasal           Karasal            Arazi             Sucul              Sucul             Küresel     Yenilenemeyen    Maden  

olmayanlar     inorganikler      radyasyon     tükenmesi       organikler     ekotoksisite ekotoksisite asid./nütri.      kullanımı     asidifikasyon ötrofikasyon ısınma              enerji             çıkarma  

Klinkerleşme Alternatif hammadde Hammadde YakıtNakliyeElektrik Alternatif yakıt
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tercihleri (20, 100 ve 500 yıl) için verilmekte ve hesaplanmaktadır. Uzun ömürlü bileşikler (CClF3 

gibi) ileriye dönük perspektifte toplam KIP’ne daha fazla katkı sağlama eğiliminde iken; kısa 

ömürlü bileşikler (CH4 gibi) zamanla tükendiklerinden daha az önemli hale gelmektedir. Üç farklı 

zaman tercihi arasında, “100 yıl” geçerli zaman tercihi olarak sıklıkla kullanılmaktadır [17]. 
 

 

 
Şekil 2. Klinker üretim prosesine bağlı oluşan en baskın etki kategorileri 

 

Bu çalışmada 1 ton klinker üretimine bağlı ortaya çıkan KIP’nin zamanla değişimi IPCC(20a), 

IPCC(100a), ve IPCC(500a) metotları kullanılarak belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır (Şekil 3). 

Şekilde görüldüğü gibi, zaman ufkunun 20 yıldan 500 yıla uzatılması ile klinker üretiminin KIP 

profili azalmaktadır. Yaşam döngüsü envanteri incelendiğinde bu değişimin kısa ömürlü sera 

gazlarından olan CH4’ın emisyon profilindeki farklılık (azalma) ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3. IPCC(20a), IPCC(100a) ve IPCC(500a) metotlarının karşılaştırılması 
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Belirsizlik Analizleri 

1 ton klinker üretimi için oluşturulan modelin belirsizliğinin analizi için, %95 güven aralığında 

Monte Carlo simülasyonu uygulanmıştır. Orta nokta, son nokta ve puan kategorileri için 

hesaplanan olasılık sonuçları Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo 1 incelendiğinde maden çıkarma, arazi kullanımı, toksisite ve insan sağlığı ile ilişkili 

(kanserojen ve kanserojen olmayanlar) etki kategorilerinde belirsizliğin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Buna karşılık, klinker üretimine bağlı oluşan en baskın etki kategorilerinden olan 

küresel ısınma, solunumla ilgili inorganikler ve karasal asidifikasyon/nütrifikasyon etki 

kategorilerinin belirsizliğinin nispeten daha düşük olduğu dikkat çekmiştir. Aynı tablo zarar 

kategorileri açısından incelendiğinde, klinker üretiminin en önemli zararının iklim değişikliği 

üzerinde olduğu; iklim değişikliğini sırasıyla insan sağlığı, kaynaklar ve ekosistem kalitesinin 

takip ettiği görülmektedir.  

Tablo 1. Klinker üretimi için olasılık sonuçları tablosu  

Etki kategorisi Birim Ortalama Medyan SS VK 2.5% 97.5% OSH 

Orta nokta kategorileri:  

Sucul asidifikasyon kg SO2 eq 1,05E+00 9,10E-01 6,11E-01 58,2% 3,03E-01 2,55E+00 1,06E-02 

Sucul ekotoksisite kg TEG water 8,00E+03 5,89E+03 7,34E+03 91,8% 1,31E+03 2,70E+04 1,68E-02 

Sucul ötrofikasyon kg PO4 P-lim 1,06E-01 7,99E-02 9,53E-02 90% 2,04E-02 3,57E-01 1,64E-02 

Kanserojenler kg C2H3Cl eq 8,58E-01 6,92E-01 7,22E-01 84,2% 7,37E-03 2,70E+00 1,54E-02 

Küresel ısınma kg CO2 eq 8,78E+02 7,50E+02 5,46E+02 62,2% 2,32E+02 2,34E+03 1,13E-02 

İyonize radyasyon Bq C-14 eq 1,94E+02 1,60E+02 1,47E+02 75,7% 3,85E+01 5,53E+02 1,38E-02 

Arazi kullanımı m2org.arable 5,79E-01 4,49E-01 5,04E-01 86,9% 8,46E-02 1,86E+00 1,59E-02 

Maden çıkarma MJ surplus 1,14E+01 8,06E+00 1,20E+01 105% 1,77E+00 4,20E+01 1,92E-02 

Kanserojen 

olmayanlar 

kg C2H3Cl eq -1,17E+00 -8,96E-01 1,00E+00 -85,2% -3,73E+00 -1,53E-01 -1,56E-

02 

Yenilenemeyen 

enerji 

MJ primary 1,96E+03 1,55E+03 1,55E+03 79,1% 4,60E+02 5,93E+03 1,44E-02 

Ozon tükenmesi kg CFC-11 eq 1,93E-06 1,63E-06 1,28E-06 66,2% 5,13E-07 5,07E-06 1,21E-02 

Solunumla ilgili 

inorganikler 

kg PM2.5 eq 4,39E-01 3,73E-01 2,74E-01 62,5% 1,17E-01 1,15E+00 1,14E-02 

Solunumla ilgili 

organikler 

kg C2H4 eq 2,24E-02 1,80E-02 1,69E-02 75,5% 5,12E-03 6,67E-02 1,38E-02 

Karasal 

asid./nütri. 

kg SO2 eq 6,72E+00 5,81E+00 3,93E+00 58,4% 1,93E+00 1,65E+01 1,07E-02 

Karasal 

ekotoksisite 

kg TEG soil 2,48E+03 1,85E+03 2,15E+03 86,9% 4,75E+02 8,18E+03 1,59E-02 

Son nokta kategorileri (normalizyon ve ağırlıklandırma işleminden sonra): 

İklim değişikliği Pt 9,01E-02 7,57E-02 5,72E-02 62,2% 2,46E-02 2,44E-01 1,16E-02 

Ekosistem kalitesi Pt 2,06E-03 1,67E-03 1,49E-03 72,6% 5,02E-04 6,10E-03 1,33E-02 

İnsan sağlığı Pt 4,30E-02 3,73E-02 2,52E-02 58,5% 1,21E-02 1,09E-01 1,07E-02 

Kaynaklar Pt 1,28E-02 1,04E-02 9,45E-03 73,7% 3,07E-03 3,87E-02 1,34E-02 
     

 
   

Puan Pt 1,47E-01 1,28E-01 8,43E-02 57,4% 4,34E-02 3,62E-01 1,05E-02 

SS: Standart sapma; VK: Varyasyon katsayısı; OSH: Ortalamanın standart hatası. 

TARTIŞMA  

Bu çalışmada çimento üretim prosesinin en önemli sürecini oluşturan klinker üretiminin olası 

çevresel etkileri yaşam döngüsü yaklaşımı ile değerlendirilmiş, klinker üretimine bağlı ortaya 

çıkan en önemli çevresel etkiler tespit edilmeye çalışılmış, sonuçlar hassasiyet ve belirsizlik 

analizleri ile istatistiksel olarak desteklenmiştir. Gerçekleştirilen YDD çalışmasının sonuçları 

klinker üretiminin en önemli olumsuz etkilerinin küresel ısınma, solunumla ilgili inorganikler ve 

yenilenemeyen enerji etki kategorileri üzerinde olduğunu göstermiştir. Sonuçlar zarar kategorisi 

temelinde değerlendirildiğinde de klinker üretiminin en çok iklim değişikliği ve insan sağlığı 

üzerinde zararının olduğu tespit edilmiştir. Farklı zaman tercihlerinin (20, 100 ve 500 yıl), en 

baskın etki olan iklim değişikliği üzerindeki etkisini araştırmak için gerçekleştirilen hassasiyet 
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analizleri sonucunda, CH4 emisyonu profilindeki azalmaya bağlı olarak KIP potansiyelinin 

zamanla azaldığı belirlenmiştir. Gerçekleştirilen belirsizlik analizleri ise, YDD sonuçlarının düşük 

veya yüksek miktarda belirsizlik içerdiğini, dolayısıyla karar vericilerin YDD çalışmalarında en 

iyi ve en kötü senaryoları tahmin etmek için belirsizlik analizi gerçekleştirmesi gerektiğini ortaya 

koymaktadır.  
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ÖZET 

Mavi Bayrak Programı, Avrupa’da 1987 yılından, Dünya çapında da 2000 yılından bu yana 

uygulanan uluslararası bir eko-etiket olarak başta atık yönetimi olmak üzere, yüzme suyu 

kalitesinin sağlanması, can güvenliği ve risk yönetimi ile halkın bilinçlendirilmesi çerçevesinde 

kıyılarda sürdürülebilirliğin sağlanması için 2019 yılı itibariyle 45 ülkede çalışılmaktadır. 

Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı-TÜRÇEV tarafından yürütülen programın uluslararası 

koordinatörü Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE’dir ve merkezi Danimarka’da yer almaktadır.  

Programın yürütümünde esas olan, ödüle hazırlanma sürecinde yerel yönetimlerin ve turistik 

işletmelerin sürekli eğitim ve gözden geçirme yoluyla çevre yönetimi ve çevre eğitimini 

sağlamalarıdır. Ödülün yalnızca bir yıl geçerli olması, sürekli bir kontrol ve gelişimi 

gerektirdiğinden başvuru yapan ve ödüle hak kazanan halk plajları, özel plaj işletmeleri, marinalar 

ve yatlar kriterler çerçevesinde (plajlar için 33, marinalar için 38 ve yatlar için 45 ) her yıl 

kendilerini geliştirmek durumundadır.  

Kriterler güncel gelişmeler doğrultusunda, ülkelerde görev yapan tüm Ulusal Mavi Bayrak 

Operatörlerinin görüşleri de alınarak, ilgili uluslararası uzman kuruluşların da gözden geçirmesi 

ile yenilenir. Her aşamada, uluslararası işbirliği ve uygulamalar gözetilir. Bu nedenle Sustainary 

tarafından (www.sustainary.com), Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 250 kuruluş arasından 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Teknoloji Ödülleri’nde, “EN İYİ KAR AMACI 

GÜTMEYEN KURULUŞ” seçilmiştir. (www.fee.global). 

Bu çalışmada, Mavi Bayrak Programı’nın yürütülmesi ve Mavi Bayrak eko-etiketine sahip olma 

ve ödülün devamlılığı için çalışma sayesinde, başta yerelde, sonra ülkede ve nihayetinde küresel 

anlamda sürdürülebilirlik için nasıl bir katkı sunulduğunun somut verilerle aktarılması 

amaçlanmıştır. 

GİRİŞ 

Bugünkü çevre sorunlarına yaklaşım, bundan yirmi yıl öncesindeki gibi basit, teknik, çözülebilir 

ve politik olarak tartışmaya açık olmayan özellikleri ile günümüze göre çok ciddi bir farklılık 

göstermektedir. Yirmi yıl öncesinde, o dönemdeki çevre sorunları, ekonomik büyüme ve sosyal 

gelişimin doğal bir sonucu olarak görülmüş, yine aynı ekonomik büyüme ve sosyal gelişim süreci 

içerisinde teknolojinin de gelişimi ile beraber çözülebileceği öngörülmüştür. Ancak endüstrileşmiş 

olan günümüzde, hükümetler ve sağ veya sol görüşten olan tüm siyasi partiler, artık bugünkü çevre 

sorunlarının gerçekten çok ciddi boyutlarda olduğunun, sadece teknolojik gelişme ile 

çözülemeyeceğinin, önemli ölçüde ekonomik ve sosyal değişimlere ihtiyaç olduğunun farkına 

varmışlardır. (1) 

Bu farkındalık ile 25-27 Eylül 2015 tarihinde, New York’ ta ki BM Genel Merkez’inde bir araya 

gelen devlet başkanları, hükümetler ve üst düzey temsilciler, 2015-2030 dönemi için 3 önemli işi 

başarmak (aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, iklim değişikliğini 

düzeltme) için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) üzerinde anlaştılar. Bu şekilde 2015 yılı, 

sürdürülebilirlik için bir dönüm noktası olarak belirlendi, çünkü geleceğe yönelik, insan merkezli 

hedeflerin dönüştürücü gündemi, yeni küresel zorluklarla karşılaşmaya hazırlanmaktadır. SKA' 

ların ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları, yoksulluk, açlık, hastalık, tehlike ve şiddet, eğitim, 

mailto:mavibayrak@turcev.org.tr
http://www.fee.global/
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sağlık, sosyal koruma, sağlık, güvenlik, sürdürülebilir yaşam alanları ve enerji konularını ele 

almaktadır. 

Mavi Bayrak Ödülü’nün konu alanı, kıyı turizmi yapılan yerler ve etki altında bulunduğu 

çevresidir. Plajlar, marinalar ve yatlar her ne kadar spesifik ve küçük ölçekli alanlar gibi görünse 

de plajların kamuya açık ve yoğun kullanımının olması ve deniz turizmi trafiğinin geçtiği tüm 

bölgeleri etkilemesi nedeniyle oldukça geniş bir alanda çevresel ve sosyal etkileşimi 

bulunmaktadır. 

Mavi Bayrak’ın, dünya çapında tanınan ve güven duyulan bir eko-etiket olarak misyonu, çevre 

eğitimi, çevre koruma ve başka sürdürülebilir kalkınma uygulamaları yoluyla turizm sektöründe 

sürdürülebilirliği teşvik etmektir. Mavi Bayrak ve işbirliği yaptığı kuruluşlar sayesinde 4500'den 

fazla plaj, marina ve sürdürülebilir turizm teknesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik 

somut katkı sağlamaktadır. Mavi Bayrak ayrıca ayrım, eşitsizlik, işsizlik, sağlık tehditleri, doğal 

kaynakların tükenmesi, çevresel tehditler, kirlilik ve genel çevresel bozulmaya karşı mücadele 

sürdürmektedir.(2)  

Bu çalışmada, Mavi Bayrak Programı’nın yürütülmesi ve Mavi Bayrak eko-etiketine sahip olma 

ve ödülün devamlılığı için yapılan çalışmalar sayesinde, başta yerelde, sonra ülkede ve nihayetinde 

küresel anlamda sürdürülebilirlik için nasıl bir katkı sunulduğunun somut verilerle aktarılması 

amaçlanmıştır. 

MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ 

Mavi Bayrak, plajlar, marinalar ve yatlar olmak üzere 3 ayrı kategoride verilmekte ve her biri için 

ayrı ayrı kriterler bulunmaktadır. Plajlar için dört kategoride 33 kriter, marinalar için 6 kategoride 

38 kriter ve sürdürülebilir yat turizmi yapan tekneler için de 5 kategoride 51 temel kriter 

bulunmaktadır. 

Plaj kriterleri için ana başlıklar: Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme, Yüzme Suyu Kalitesi, Çevre 

Yönetimi, Can Güvenliği ve Hizmetler 

Marina kriterleri için ana başlıklar: Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme, Çevre Yönetimi, Can 

Güvenliği ve Hizmetler, Su Kalitesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Halkın Katılımı 

Sürdürülebilir Tekne Turu İşletmecileri kriterleri için ana başlıklar: Çevre Eğitimi ve 

Bilgilendirme, Çevre Yönetimi,  Güvenlik, Sosyal Sorumluluk, Doğal/Vahşi Yaşama Karşı 

Sorumluluk 

Kriterlerin ana başlıkları ve detayı incelendiğinde hepsinin ilk odak noktasının çevre eğitimi ve 

bilgilendirme olduğu görülmektedir. 

Kriterler güncel gelişmeler doğrultusunda ve işbirliği yapılan kuruluşlardan görüşler alınarak 

geliştirilmektedir. (3) 

MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA 

KATKISI  

Bu bölümde Birleşmiş Milletler tarafından taraf ülkelerce ortak bir şekilde belirlenen 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Mavi Bayrak Programı’nın bu amaçlara olan katkısı, her bir 

amacın karşısında maddeler halinde yazılarak verilecektir. 

SKA 1-Yolsulluğa Son 

• Mavi Bayrak, yerel turizmi artırarak ve plajlara, ticari faaliyetlere ve hizmetlere serbest 

erişimi teşvik ederek yoksullukla mücadeleye katkıda bulunur. Plajlarda cankurtaran, ilkyardım 

ve temizlik personeli en başta gelen istihdam alanlarıdır. 

• Mavi Bayrak, plajların, yat limanlarının ve sürdürülebilir turizm yatlarının bakımı ve 

yönetimiyle ilgili iş fırsatları yaratır. 

• Mavi Bayraklı plajlar, marinalar ve teknelerde düzenlenen çevre eğitimi faaliyetleri, yerel 

çevre faaliyetleri veya eğitim, sağlık, temizlik ve altyapı ile ilgili girişimleri destekler. Yapılan 

çevre eğitim faaliyetleri, çevre konusunda uzman kişilerin istihdam edilmesini sağlar. 
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• Kriterlerle birlikte geliştirilmesi gereken altyapı sayesinde yerelde farklı iş sektörlerinde 

yeni teknoloji ve beceri fırsatları yaratır. Örneğin yağmur suyu hasadı, güneş panelleri, enerji 

yönetim sistemlerinin kurulması gibi. 

Örneğin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde uygulanan Turizmde Mavi Bayrak Projesi sayesinde, 

Güney Afrika plajlarında muhtelif alanlarda (cankurtaranlık, plaj temizliği, plaj rehabilitasyonu, 

dezavantajlı topluluklardan kişilere turizm desteği ve çevre eğitimi) ücretli iş imkânı doğmuştur. 

Bu girişim, Güney Afrika’daki Mavi Bayrak temsilcisi WESSA ve Turizm Bakanlığı’nın ortak 

projesi olarak üç yıldır yürütülmektedir. İş pozisyonlarına sadece Mavi Bayrak alanına yakınında 

yaşayan, yoksul ve daha önceden dezavantajlı olan topluluklardan kişiler başvurabilmektedir. (4)  

Ülkemizde 2019 yılında Mavi Bayrak Ödülü almış olan 463 plaj üzerinde yer alan yaklaşık 600 

turistik tesiste 1000’in üzerinde cankurtaran görev yapmaktadır. 

SKA-2 Açlığa Son 

• Mavi Bayrak, özellikle sürdürülebilir tekne turizmi uygulamaları ile yerel sürdürülebilir 

balıkçılık topluluklarının desteklenmesi, balık üretme havuzlarının korunması ve sürdürülebilir 

tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi faaliyetlerle gıda güvenliğini teşvik eder. 

• Mavi Bayrak, çocuklar ve yetişkinler için bilinçlendirme faaliyetleriyle, gıda israfı ve doğal 

kaynakların aşırı kullanımına karşı mücadele etmeye, eko-sistemleri korumaya ve su tüketimini 

azaltmak için suyu geri dönüştürmeye büyük önem verir. Bu girişimlerin, sürdürülebilir 

kalkınmayı teşvik eden, yerel tarıma fayda sağlayan, ekonomiyi canlandıran, yoksulluk ve açlığın 

sona ermesine yardım eden olumlu etkileri vardır.  

Örneğin ülkemizde Antalya İl’inde 2019 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Antalya 

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği (AKBADER) Turistik 

Hava Taşımacılık A.Ş. (Corendon Airlines), Belek Turizm Yatırımcılar Ortak Girişimi 

(BETUYAB), Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) 

işbirliği ile Gelecek Nesiller İçin “ Mavide Buluşalım ” Projesi başlatılmıştır. Proje ile 

çocuklarımıza ve ebeveynlerine balık çeşitleri, amatör balık avcılığı kuralları, deniz canlıları, deniz 

kirliliği ve bu kirliliğin deniz canlıları üzerinde etkileri, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı hakkında 

bilinçlendirme yapılarak doğa ve deniz sevgisi aşılanması hedeflenmektedir. 2019 Aralık ayında 

bitecek olan proje ile 7-12 yaş aralığında çocuklar ve ailelerine ulaşılması hedeflenmektedir. (5) 

SKA-3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 

• Mavi Bayrak’ın sağlık ve kaliteli yaşam hedefine yönelik olumlu etkileri vardır. Program, 

sağlıklı toplum gelişimi ve refaha yönelik girişimleri destekler. 

• Mavi Bayraklı alanlar, güvenlik eğitimi faaliyetleri düzenleyip insanların farkındalığını 

artırarak sağlıklı yaşam tarzını öne çıkarır.  

• Mavi Bayrak’ın çevresel kalite standartları, hastalık, enfeksiyon ya da bulaşıcı hastalıkları 

en aza indirmek için temiz ve sağlıklı ortamlar yaratılmasına katkıda bulunur. 

• Plaj faaliyetleri, aktif yaşam tarzını ve sosyal iyiliği destekler.  

• Mavi Bayrak güvenlik standartları, ödül alan yerlerdeki kaza riskini azaltır.  

Örneğin İngiltere’de Brighton Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu, depresyon ve ruhsal rahatsızlık 

yaşayanlar için Brighton Plajı’nda bir yüzme grubu kurmuştur. Araştırmalara göre soğuk suda 

yüzmek, ruhsal rahatsızlıklara iyi gelmekte ve ilaç kullanımını azaltmaktadır. Scarborough’ taki 

Mavi Bayraklı plajlarda, ileri yaştaki kişileri sosyalleştirmek amacıyla yürüyüş grupları 

kurulmuştur. 

Ülkemizde Mersin Kız Kalesi Plajı’nda Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Deniz Kızı Turizm 

A.Ş. tarafından huzurevi sakinleri plajda bir gün etkinliği ile plaja götürülmüş ve açık havada 

plajda güzel bir gün geçirmeleri sağlanmıştır. (https://buyukmersin.com/gundem/denizkizindan-

ornek-davranis/) 

Ülkemizde de plajlarda sağlanan nitelikli olanaklar ile insanların açık havada daha fazla vakit 

geçirdikleri ve plajlara yaz-kış gitmekte ve faydalanmakta oldukları görülmektedir. 

https://buyukmersin.com/gundem/denizkizindan-ornek-davranis/
https://buyukmersin.com/gundem/denizkizindan-ornek-davranis/
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SKA-4 Nitelikli Eğitim 

• Mavi Bayrak Programı’nın temel dayanaklarından biri çevre ve sürdürülebilirlik eğitimidir. 

Mavi Bayrak tarafından başlatılan birçok girişim, tatlı sularda, denizlerde ve yatlarda 

sürdürülebilir kalkınma bilinci uyandırır. 

• Mavi Bayrak, yerel makamlar ve plaj işletmecilerinin su kalitesi, çevre yönetimi, çevre 

eğitimi ve güvenliği konularında yüksek standartlara erişmelerini sağlamak için, kişilerin yerel 

şartlara uygun veya mekân temelli kapsamlı bir eğitim almalarını hedefleyen çevre eğitimi 

etkinliklerini teşvik eder. 

• Mavi Bayrak, eko-turizm ve çevre sektörlerini öğrenmek için kadın ve erkeklere eşit erişim 

sağlamanın, sürdürülebilir ve çevresel konularda farkındalık yaratmada çok önemli olduğuna 

inanır. 

Ülkemizde bu kapsamda Mavi Bayrak Programı’nın yürütücüsü olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 

(TÜRÇEV) tarafından yerel yönetimler ve derneklere yönelik ayrı, otel işletmelerine yönelik ayrı 

ayrı her yıl marinalar için de iki yılda bir eğitimler düzenlenmekte, bu eğitimlerde tüm kriterlerin 

uygulamaları, güncel çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verilmektedir. Bugüne 

kadar yerel yönetim eğitimleri 12 kez, otel işletmecileri eğitimleri 8 kez ve marina işletmecileri 

eğitimi de 7 kez yapılmıştır. 

SKA-5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

• Mavi Bayrak, siyaset ve dine yer vermeyen bir programdır. Projelerinde kadın ve erkekler, 

yaş, ırk, cinsiyet, din ya da sosyo-ekonomik durumlarına bakılmaksızın yer alır.  

• Mavi Bayrak, kadınların ve yerel azınlıkların işgücüne her seviyede katılımını ve 

güçlendirilmesini aktif olarak destekler, toplum hayatı ve istihdamda güçlendirilmelerini amaçlar.  

Ülkemizde Mavi Bayrak ödüllü olup yalnızca kadınların faydalandığı plajlar ile, kadın cankurtaran 

istihdamı artmıştır. Ayrıca TÜRÇEV tarafından tüm belediyelere ve turistik işletmecilere plajlarda 

çocuklu ve emziren kadınlar için ilave olanakların sağlanması tavsiye edilmektedir.  

SKA-6 Temiz Su ve Sanitasyon 

• Mavi Bayrak Programı tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekler. 

Yerel otoriteler ve plaj işletmecilerini, yüksek su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi 

ve bilgilendirme, güvenlik ve hizmet standartları sağlamaya davet eder. Yüzme suyu 

kalitesi ve güvenli yüzme, Mavi Bayrak’ın öncelikleri arasında yer alır.  

• Program, yağmur suyunun toplanması ve kullanılmasıyla, su kullanım verimliliğini 

artırmayı amaçlar. Mavi Bayrak kriterleri,  su tasarrufunu, temiz su sağlamayı, çevresel ayak izini 

en aza indirmeyi, plajlarda, yatlarda ve marinalarda uygun temizlik ve geri dönüşüm 

uygulamalarını teşvik eder. 

Kriterlere göre Avrupa Birliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği baz alınır ve bu kapsamda 

ödüllü her bir plajın sıhhi olanaklarının kanalizasyon sistemi ile bir arıtma tesisine bağlı olması 

istenir. Yalnızca bu kriter için bile ülkemizde birçok arıtma tesisinin yapılması sağlanmıştır. 

TÜRÇEV, Mavi Bayrak Programı ile Türkiye kıyılarında birçok yeni arıtma tesisinin yapılmasına 

(Samsun Doğu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Van Tuşba Belediyesi Mollakasım Halk Plajı paket 

arıtması gibi), kapasite yetersizliği nedeniyle verimli çalışmadığı tespit edilen arıtma tesislerinin 

(Serik-Antalya, Kemer-Antalya, Alanya-Antalya, Ölüdeniz-Fethiye gibi) yenilenmesine vesile 

olmuştur.  

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2017 yılında alt yapı ve çevre düzenlemelerine 

yönelik (Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon Kollektör Hattı, Derin Deniz Deşarjı, Yağmur Suyu 

Drenajı, Yol yapımı) Türkiye genelinde toplam 65 milyon 343 bin TL mali yardım yapılmıştır. 

Mavi Bayraklı illerimize giden ödenek miktarı ise 24 milyon 675 bin TL’dir.(7) 
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SKA-7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 

• Mavi Bayrak, enerji tüketimini azaltmak için, enerji tasarrufu girişimlerini ve yenilikçi 

çözümleri teşvik eder. Mavi Bayrak’ın iyi enerji uygulamalarını tanıtmak ve uygulamak için 

yaptığı kampanyalar sayesinde, Mavi Bayrak ödüllü plaj, marina ve yatlarda güneş panelleri, 

rüzgar türbinleri ve enerji tasarruflu ampuller kullanılmaktadır. 

• Program, sürdürülebilir enerji altyapıları ve hizmetleri sağlamak için sürdürülebilirlik 

politikaları geliştirir. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve “sıfır enerji tüketimine” yönelmek için, 

fotovoltaik enerji üretimi yoluyla bağımsız ve ayrılmış enerji sistemlerinin kullanılmasına önayak 

olur. 

Örneğin Bulgaristan'da, yalnızca sürdürülebilir taşıma yapılabilen iki Mavi Bayraklı plaj vardır. 

Bu plajların birinde sadece elektrikli taşıt çekçek ve at arabalarına izin verilirken, diğerinde sadece 

elektrikli golf arabalarına izin verilmektedir.  

Ülkemizde otel plajlarının bazılarında üzerinde güneş paneli bulunan şemsiyelerin altında cep 

telefonlarını şarj edebilecek düzenekler bulunmaktadır. 

SKA-8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

• Mavi Bayraklı alanlar ve çevrelerinde sürdürülebilir kalkınma sağlanarak yeni işler ve 

personel ihtiyacı ortaya çıkar, yerel personel istihdamı önem arz eder. 

• Mavi Bayrak, istihdamda eşitliğe önem verir. Personel, ziyaretçiler ve yerel toplulukları 

bilgilendirip harekete geçirir, bu da kapsayıcı özelliğine işaret eder. 

• Program, kıyı bölgelerde sürdürülebilir turizmi destekler, böylece tam ve verimli istihdamın 

artmasını ve çevresel ayak izinin en aza indirilmesini sağlar. Mavi Bayrak bu şekilde, ekonomik 

büyümeyle çevresel bozulmayı birbirinden ayırır. 

SKA-9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 

• Mavi Bayrak, çevre yönetimi alanında inovasyonu destekler. Program, kaynak 

kullanımında verimliliği artırır, temiz ve çevresel esaslı teknolojileri öne çıkarır. 

• Mavi Bayrak, sürdürülebilir altyapıyı teşvik etmesinin yanı sıra, engelli bireylere 

erişim sağlanmasına önem verir. 

• Mavi Bayrak, sürdürülebilir taşımacılığın gelişim ve kullanımını teşvik eder.  

• Mavi Bayrak, kıyı bölgesi yönetimi için iyi bir çerçeve oluşturur. 

Örnek olarak Kocaeli’de Mavi Bayrak ödüllü plajlarda denizden gelen yosunları toplamak için 

amfibik araçlar plajların yapısına özel olarak imal ettirilmiş ve kullanılmaktadır. Bir diğer örnek 

olarak Alanya Belediyesi, deniz çöplerini temizlemek üzere atık malzemelerden üretilmiş 

Wasteddin isimli bir deniz çöpü toplama aracı geliştirmiş ve halen de kullanmaktadır. 

(https://www.alanya.bel.tr/Haber/26858/ALANYA-DA--DIP-TEMIZ-TERTEMIZ-ETKINLIGI-

) 

2018 yılında Türkiye genelinde; Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon Kollektör Hattı, Derin Deniz 

Deşarjı, Yağmur Suyu Drenajı ve Yol yapımı için Kültür ve yaklaşık 40 milyon TL mali yardım 

yapılmıştır.(7) 

SKA-10 Eşitsizliklerin Azaltılması 

• Mavi Bayrak kriterleri, farklı boyut, kaynak ve lokasyonları olan alanların katılımını 

mümkün kılabilecek şekilde formüle edilmiştir. 

• Mavi Bayrak, gelişmekte olan ülkelerdeki ödüllü alanların global ekonomide aktif rol 

oynamasını teşvik eder. 

• Herkesin eşit hizmet almasını sağlamak, Mavi Bayrak’ın hedeflerinden biridir. Başka bir 

deyişle, engelli kişilere dünya genelinde aynı standartta altyapı ve hizmet sunularak eşitsizliklerin 

azaltılması hedeflenmektedir.  

Kriterler gereği ödüllü alanlarda bulunması gereken engelli olanakları sayesinde Türkiye 

kıyılarında birçok plaj bu imkânlara kavuşmuştur. Bodrum Belediyesi’nce 2018 yılında hizmete 

https://www.alanya.bel.tr/Haber/26858/ALANYA-DA--DIP-TEMIZ-TERTEMIZ-ETKINLIGI-
https://www.alanya.bel.tr/Haber/26858/ALANYA-DA--DIP-TEMIZ-TERTEMIZ-ETKINLIGI-


 

452 

 

açılan görme engellilerin girişine uygun plaj düzenlemesi de bu alandaki farklı bir uygulama olarak 

eşitsizliklerin azaltılmasına örnek bir çalışma olmuştur. 

TÜRÇEV Mavi Bayrak web sayfasında yer alan “Engelliler için Olanaklar” alt başlığında yapılan 

tüm bilgilendirmeler (http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=52), engelli 

bireyler ve ilgili kuruluşları tarafından örnek bilgilendirme sayfaları olarak gösterilerek bu 

alandaki açığın kapatılmasına katkıda bulunmuştur. 

(https://engelsizseyyah.com/2016/08/engelliler-icin-mavi-bayrakli-plajlar/) 

SKA-11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 

• Mavi Bayrak’ın yerel paydaşları (örneğin belediyeler, otel yöneticileri ya da marina 

sahipleri) güvenli ve sürdürülebilir hizmetler sunmalıdır. Mavi Bayrak, binaların proje 

başlangıcından önce uygulamaya konan bir çevre yönetim planı çerçevesinde inşa edilmesi ve 

yenilenmesini tavsiye eder, çevre dostu ürünlerin kullanılmasını destekler. 

• Program, yerel koşullarla deniz mirasının ve doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin 

olarak, çevre eğitimi faaliyetlerinin yerel toplulukları kapsar şekilde yapılmasını teşvik eder. 

• Mavi Bayrak, insan yerleşimlerinin sürdürülebilirliğini uygun planlama ve yönetimle 

iyileştirmek için yerel topluluklar ve turistlere yönelik bilinçlendirme etkinlikleri ve kampanyaları 

yoluyla, çevre sorunlarıyla mücadelenin önemini vurgular. Ayrıca, yeşil yerel ulaşım altyapısı 

alternatiflerini destekler. 

• Alanların mukavemeti, kasırga ve fırtınaların etkilerini azaltan yeşil örtünün (özellikle 

mangrov) korunmasıyla güçlendirilir. Yeşil örtü, kıyı erozyonunu da azaltır. 

• Çevre yönetim standartları ve uygulamaları sayesinde, atık yönetimi daha uygun şekilde 

yapılır. 

Mavi Bayrak ödüllü alanları ziyaret edenler, bölgede yaşanan değişim ve iyileşmeleri bizzat 

deneyimlemekte ve ödül almayan yerler için de ödül alması yönünde belediyelerin çalışma 

yapmasını talep etmektedir. Bu kapsamda TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı, Antalya Büyükşehir 

Belediyesi Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Projelendirmelerinde görüşlerini iletmiş ve belediye 

tarafından dikkate alınarak sürdürülebilir ulaşım, engelliler için olanaklar, yeşil alan dokusunun 

arttırıldığı proje hayata geçirilmiştir.  

SKA-12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 

• Mavi Bayrak, sürdürülebilir tüketim modellerini halka anlatmak için, bu konuda eğitim 

verilmesine önem verir. Program, sürdürülebilir turizm sektöründe sürdürülebilir 

kalkınma ve balıkçılıkla çevre korumayı teşvik eder. Deniz alanlarında sürdürülebilir 

yönetim ve kaynakların verimli kullanımını destekler. 

• Program, temiz, yenilenebilir ve verimli enerjinin kullanımına, iyi kullanımlar arasında 

yer alan yağmur suyunun toplanması ve kullanılmasına, suyun verimli 

değerlendirilmesine önem verir. Ayrıca, yumuşatıcıların su ortamına minimum salınımını 

teşvik ederek su kalitesini artırır. 

• Mavi Bayrak, kriterleri sayesinde insanları suyu temiz tutup su tasarrufu yapmaya teşvik 

ederek çevresel ayak izini en aza indirir ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik eder. 

Atıkları önlemek, azaltmak, atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümünü sağlamak 

için muhtelif eğitimi faaliyetleri düzenlenir.  

Örneğin ABD Virjin Adaları'nda, Mavi Bayraklı alanlardaki yiyecek-içecek mekânlarında pipet 

kullanımı kaldırılmış, tek kullanımlık plastikler büyük ölçüde azalmıştır. Bu uygulama, insanları 

plastikle ilgili çevresel konularda eğitmek konusunda da etkili olmuş, sorumlu tüketim ve üretimi 

desteklemiştir.  

Ülkemizde Side’de yer alan Hane Otel, otel alanlarına su sebili koyarak tek kullanımlık pet 

şişelerin önüne geçmek üzere bir girişimde bulunmuştur.  

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=52
https://engelsizseyyah.com/2016/08/engelliler-icin-mavi-bayrakli-plajlar/
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Benzer şekilde Antalya Lara Barut Otel 2018 yılında aldığı karar neticesinde, otel alanlarında 

plastik pipet yerine kâğıt pipet kullanarak 1 yılda 142,600 pet şişe ve 275,800 adet plastik pipetin 

kullanılmasını önlemiştir.  

Bu örneklerin tüm otel ve plaj işletmelerince uygulanması, ülke genelinde plastik atık kirliliğinin 

azaltılmasını sağlayabilecektir. Ancak henüz bu bilincin tüm turistik tesis ve küçük işletmelerde 

oturduğunu söylemek yanıltıcı olur. 

SKA-13 İklim Eylemi 

• Mavi Bayrak Programı’nın önemli bir niteliği, iklim değişikliği ve dünyadaki çevresel ayak 

izini azaltma stratejileri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan kurumsal yaklaşımıdır. 

• Program’ın amacı, sürdürülebilir yönetimin her düzeyde ve her tür paydaşa (okullar, 

işletmeler, kamu kuruluşları, turistler, yerel topluluklar) yönelik teşvik edilmesiyle sürdürülebilir 

turizmi geliştirmektir. 

• Geri dönüşümü artırmak ve alternatif enerji kullanımı, iklim değişikliğinin etkilerini 

hafifleten Program eylemleri arasında yer alır.   

• Mavi Bayrak'ın önem verdiği yeşil örtü ve yerel biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim 

değişikliğine uyumda ve değişimin etkilerini azaltan sağlıklı bir eko-sistem oluşmasında yardımcı 

olur. 

SKA-14 Sudaki Yaşam 

• Mavi Bayrak Programı, tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder. 

Yerel makamlar, plaj işletmecileri ve sürdürülebilir yat turizmi işletmecilerini, su kalitesi, çevre 

yönetimi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, güvenlik ve hizmetlerde yüksek standartlara ulaşmaya 

davet eder. Program çalışmalarının çoğu, yüzme suyu kalitesinin izlenmesi, biyolojik çeşitliliğiyle 

kıyı ekosisteminin korunması ile güvenli yüzme sağlamakla ilgilidir. 

• Program, paydaşların okyanus asitleşmesi üzerindeki etkilerini asgariye indirerek ve sucul 

ortamda kimyasal ürünlerin salınımını düşürmeye çalışarak deniz kirliliğini önleme ve azaltmada 

rol oynar. Mavi Bayrak ayrıca, yeşil balıkçılık topluluklarıyla balık üretim havuzlarının 

habitatlarının, mercan resiflerinin, deniz kaplumbağalarının ve tehlike altındaki diğer türlerin, 

fauna ve floranın korunmasını destekler.  

• Mavi Bayrak, havzada su kalitesinde yüksek standarda yönelik hareketlenme sağlamak için 

işin kaynağına inmeye önem verir. Bu amaçla plajlar için 9. Kriterde her bir yüzme alanı için bir 

yüzme suyu profili dokümanı hazırlanması istenmektedir. Bu profil dokümanı ile plajı etkileyen 

çevresindeki ve geri plandaki tüm risk faktörlerinin listelenmesi ve gerekli yönetim önlemlerinin 

alınması istenmektedir. 

Ülkemizde 2014 yılında yüzme suyu profili dokümanları Mavi Bayrak kriterlerinin bir gereği 

olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca sırf bu nedenle hazırlanmıştır. 

SKA-15 Karasal Yaşam 

• Mavi Bayrak paydaşları, sürdürülebilir turizmi ve sürdürülebilir çevresel faaliyetleri teşvik 

ederek, deniz kıyısı alanların ve özellikle tehlike altındaki türlerin biyolojik çeşitliliğinin 

korunması için programlar geliştirir.  

• Mavi Bayrak, okyanuslarda, özellikle mercan resiflerinde ve plajlarda denge koşullarını 

muhafaza etmek için türlerin korunmasının önemini vurgular. Program aynı zamanda karasal eko-

sistemin doğa ve rekreasyon yoluyla sürdürülebilir kullanımını (örneğin sürdürülebilir hasat 

uygulamalarını teşvik) kapsar. Kuşların yaşamının korunmasını destekler, kuş gözlemi için 

minimalist olanaklar sağlar.  

Plajlar için 14 no’lu kriter ile özellikle hassas alanlarda bulunan plajların özel ve ayrıca bilgi 

vermesi istenmekte, herhangi bir hassas alanda değilse bile çevre eğitimi kriterleri gereği yerel 

ekosistem hakkında bilgi verilmesi ve koruma çabalarına destek olunması istenmektedir. 
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SKA-16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 

• Mavi Bayrak Programı, hesap verilebilirlik gerektirmesi ve yerel, ulusal ve uluslararası 

düzeydeki farklı sektörlerden paydaşları kapsaması sayesinde toplum ve kurumların sürdürülebilir 

kalkınma ve eko-turizme katılımını teşvik eder.  

• Mavi Bayrak, insanların yaş, cinsiyet, din ve sosyo-ekonomik durumdan bağımsız şekilde 

işbirliği yapmasını destekler.  Farklı grupların da güvenli şekilde yer aldığı kapsayıcı, hesap 

verilebilirliğin olduğu, barışçıl ve adil toplumlar oluşturmak için gayret sarf eder. Mavi Bayraklı 

alanların ziyaretçilerini, sürdürülebilirlik etkinlikleri ve sürdürülebilir kaynak yönetimi ile aktif 

olarak ilgilenmeleri için destekler. 

Ülkemizde Mavi Bayrak, belediyelerle yoğun işbirliği içinde ve sağlam bağlantılar kurarak, kamu 

sektörü, özel sektör ve diğer kuruluşlar arasında köprü görevi görerek bu hedefe yönelik katkıda 

bulunur. Diğer kuruluşların ve STK'ların desteğiyle ödüllü bölgelerde barış ve adaleti geliştirir. 

SKA-17 Amaçlar İçin Ortaklıklar 

Mavi Bayrak’ın global profili kamu, özel ve STK sektörlerinden birçok paydaşlar arasındaki 

işbirliği ve ortaklıklardan oluşur, bu işbirliği ve ortaklıklar da farklı düzeylerde yer alır: yerel 

düzeyde tesislerle turistler, tedarikçiler ve yerel topluluklar arasında; ulusal ve uluslararası 

düzeyde STK’ lar, kurumsal ortaklar, kamu makamları ve bakanlıklar, BM kuruluşları ve 

sürdürülebilir turizme yönelik çalışan diğer kuruluşlar arasında. Bu aktörler arasındaki ortaklıklar, 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması için gereken bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finansal 

kaynaklar paylaşımı açısından çok önemlidir. 

Kriterlerin değerlendirme sürecinde ve uygulamalar aşamasında hem Ulusal Jüri üyeleri hem de 

Uluslararası Jüri üyeleri ile sıkı bir ilişki içerisinde bulunulmaktadır. Özellikle ülkemizde bu kadar 

çok paydaşlı katılımın olduğu ve bir uyumun yakalandığı nadir örneklerden bir olarak Ulusal Jüri 

üyelerince ifade edilmektedir. 

Mavi Bayrak Programı’nın işbirliği yaptığı kuruluşlar ve Ulusal Jüri Üyeleri: Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı,  

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 

IMEAK Deniz Ticaret Odası, Deniz Turizmi Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Akdeniz 

Kıyı Vakfı-MEDCOAST, TÜBİTAK MAM, Üniversitelerden öğretim üyeleri 

Uluslararası Jüri Üyeleri: Avrupa Çevre Ajansı, European Network for Accesible Tourism 

(ENAT), European Union for Coastal Conservation(EUCC), UNEP, UNESCO, ICOMIA 

(International Council of Marine Industry Associations), International Lifesaving 

Federation (ILS), International Union for Conservation of Nature (IUCN), World Tourism 

Organization (UNWTO), Responsible Whale Watching Project .  

SONUÇ 

Mavi Bayrak Programı’nı küresel çapta yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), 77 

ülkeden üyesi ile dünyanın en büyük çevre eğitimi organizasyonudur. Çığır açan beş programı 

sayesinde, insanlara sürdürülebilir yaşamın faydalarını anlatmaktadır. UNESCO tarafından Çevre 

Eğitimi (EE) ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (ESD) alanlarında dünya lideri olarak 

tanınmıştır. (8) 

FEE, her bir çevre eğitim programı ile sürdürülebilir kalkınma amaçları ilişkisinin kurulması 

üzerine akademik çalışmalarına 2019 yılı içerisinde başlamıştır. Her ne kadar çalışmalarının hepsi 

sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet etse de söz konusu eşleştirmeler 2015 yılında alınan 

kararlar ve FEE’nin vizyonu kapsamında tüm ülkelerden gelen bilgiler doğrultusunda 2019 yılında 

derlenmiştir. Yine FEE’nin vizyonu kapsamında her bir hedefe ilişkin eşleştirmelerin yanında 

başarı göstergeleri oluşturularak söz konusu çalışmaların güncellenmesi ve ülkelerdeki üye 

kuruluşların gösterge veriler üzerinden kayıt tutmalarının istenmesi hedeflenmektedir. 
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Yukarıda eşleştirmeli olarak yapılan açıklamalar dikkatle incelendiğinde, Mavi Bayrak 

Programı’na katılanların ödüle hazırlık süreci ve ödülü devam ettirme çabaları ile Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarına ne kadar hizmet ettiği anlaşılmaktadır.  

Özellikle Toplumsal cinsiyet eşitliği (SKA 5), Erişilebilir Temiz Enerji (SKA 7), Sorumlu Üretim ve 

Tüketim (SKA 12), İklim Eylemi (SKA 13), Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA 16) başlıklarında 

kriterlerde geliştirme yapılması önerilmekle birlikte, geri kalan amaçlara net bir şekilde katkı koyduğu, 

daha fazlası için de çalışmalarını sürdürdüğü açıkça görülmektedir. 
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ABSTRACT 

In this study, the performance effectivenesses of anaerobic osmotic membrane bioreactor 

(AnOMBR) and systematic combination of forward osmosis (FO) to an anaerobic biological 

reactor (AnBR) i.e., [AnBR/FO] were investigated for the variations of water flux, solute flux, 

reverse solute flux selectivity (RSFS) and biochemical methane potential (BMP). AnOMBR 

experiments were carried out at varying temperatures (25 and 35℃), 7 DSs and seawater, and 6 

concentrations (0.1-2 M) in a submerged reactor fed by brewery wastewater (BWW). For 

[AnBR/FO], the influence of DS kind was examined by externally feeding FO with both BWW 

and distilled water (DW) at 30 bar. Anaerobic performances were determined for varying 

concentrations and alkalinities of DSs by BMP tests. Higher performances for FO process and CH4 

productivity in AnOMBR were observed at 35℃ and relative low DS concentrations. FO showed 

the highest RSFSs at DW feed in AnOMBR with better performances up to 9 times for all DSs 

compared to [AnBR/FO]. For BWW feeding, its relative low performance in AnOMBR was to 

some extent better with HCOONa, seawater, NaCl and NaNO3, while that in [AnBR/FO] was more 

preferable for MgCl2, NH4H2PO4, CaCl2 and CH3COONa. Accompanied with inhibition impacts 

on anaerobic activities above certain concentration levels except HCOONa, CH4 productivity was 

the highest by 0.3M CH3COONa. In conclusion, it was deduced that the FO-assembled AnBRs, 

viz., hybrid AnOMBR and systematic [AnBR/FO] applications possess remarkable and 

comparable efficacies depending on the industrial wastewater content and operating conditions 

specific to both FO processing and anaerobic biological treatment.  

INTRODUCTION 

Today, anaerobic osmotic biological treatments of industrial wastewaters come forward in terms 

of making anaerobic treatment more effective and economic. The anaerobic osmotic membrane 

bioreactor (AnOMBR) and the systematic combination of forward osmosis (FO) to anaerobic 

biological reactor (AnBR) i.e., [AnBR/FO] are developed as green and novel technologies [1, 2]. 

While FO process allows water passage by a concentration difference over membrane, kind and 

concentration of draw solution (DS) and operating temperature are the key parameters that affect 

anaerobic treatment efficiency, osmotic water transport and membrane fouling. Besides, the main 

obstacles on effective osmotic AnBR operations are known as low water flux (JW) and methane 

productivity, and high reverse salt flux (JS) [3, 4].  

MATERIALS AND METHODS 

The brewery wastewater (BWW) was obtained from a brewery factory, located in Istanbul, 

Turkey. Anaerobic sludge used as inoculum in BMP tests was obtained from a full-scale anaerobic 

treatment plant of a confectionery factory. The experiments were performed using a lab-scale 

internal (AnOMBR) and external (AnBR/FO) FO systems (Fig. 1). FO experiments were run using 

a flat-sheet CTA membrane (FTS-H2O Co., USA) with an effective area of 100 cm2. The tank 

volumes of feed solution (FS) and DS at both systems were employed as 3 and 2 L, respectively. 

Stock DS was connected to DS tank to maintain constant osmotic pressure over operational runs 

of 6 h, and DS concentration was adjusted by level sensors and conductivity probes connected to 

a PLC controller system. JW and JS values were calculated based on mS/cm conductivity 

mailto:ahmet.bacaksiz@ogr.iu.edu.tr
mailto:ahmet.bacaksiz@ogr.iu.edu.tr
mailto:y_kaya@iu.edu.tr
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measurements in DS and FS tanks. As the main FO performance indicator, reverse solute flux 

selectivity, i.e., RSFS was taken into account as L/g with dividing JW by JS. 

By AnOMBR in Fig.1(a), seven different DS chemicals (NaNO3, NH4H2PO4, NaCl, CH3COONa, 

HCOONa, MgCl2, and CaCl2) and seawater were employed at different conditions of temperature 

(25 and 35°C at 1M concentration), FS type (BWW and distilled water (DW)) and DS 

concentration (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2 and 30 bar-equivalence M). In [AnBR/FO] system, influence 

of DS kind was examined individually for both FS types of BWW and DW at 30 bar. Each DS’s 

methane productivity over anaerobic digestion was obtained by CH4 measurements at the scope of 

BMP experiments that were carried out in accordance with a procedure applied by Kim et al. [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 1. Experimental set−ups of hybrid AnOMBR (a) and systematic [AnBR/FO] (b) as internal and external FO systems 

 

RESULTS and DISCUSSION 

Internal FO (AnOMBR) experiments 

FO performances at different DS concentrations 

FO performance results at different DS concentration values in the internal FO system are given 

in Fig. 2. The highest JW was found as 6.09 L/m2.h for NH4H2PO4 at 2 M, while the lowest JW was 

1.13 L/m2.h for NaCl at 0.1 M. The highest and lowest JS values were determined as 1.94 g/m2.h 

for 2M NaCl and 0.07 g/m2.h for 0.1M NH4H2PO4, respectively. The highest RSFS was obtained 

with a value of 25.0 by 0.1M NaNO3 whereas the lowest RSFS was found as 2.56 for 0.7M NaNO3. 

Despite these results, the highest JW and JS values at 30 bar as seawater-equivalent osmotic 

pressure were for NaCl as 4.941 L/m2.h and 1.62 g/m2.h, respectively. However, the highest RSFS 

was obtained as 6.97 for CH3COONa, while the lowest was found as 3.05 for NaCl. Regardless of 

the DS variety, it was generally observed that as the concentration increased, the FO performance 

efficiency decreased. 
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Figure 2. RSFS variations depending on DSs concentration increases 

 

FO performances at different temperatures 

JW and JS variations at 25 and 35°C are given Fig. 3. With the increasing of operating temperature, 

JW and JS of all DSs were increased in hybrid AnOMBR. At 25°C, JW values of DSs varied in the 

ranges of 3.85−5.51 L/m2.h while JS values showed a change between 0.82−1.86 g/m2.h. At 35°C, 

JW and JS values of DSs were obtained in the range of 4.10−5.97 L/m2.h, and 0.91−1.95 L/m2.h, 

respectively. At 25°C, RSFS values of NH4H2PO4, CH3COONa, seawater, HCOONa, NaNO3, 

CaCl2, MgCl2 and NaCl were found as 5.80, 5.4, 5.54, 4.70, 3.77, 3.65, 3.64 L/g and 2.75, 

respectively. RSFS values of DSs at 35°C were as follows; NH4H2PO4: 5.85, CH3COONa: 5.37, 

seawater: 5.13, HCOONa: 4.51, NaNO3: 3.69, CaCl2: 3.61, MgCl2: 3.60 and NaCl: 2.75. 

  

 

Figure 3.  Overall FO performances depending on operating temperature variations 
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Anaerobic Performances 

CH4 productions by different DSs and reference BWW at diverse alkalinity values as 

representative for anaerobic treatment are shown in Fig. 4. According to the BMP tests of 30 days 

at varied alkalinity values, the highest amounts were produced by NH4H2PO4 with 112.5, 93 and 

130 mL CH4 at 1260, 2500 and 4000 mgCaCO3/L, respectively. The produced CH4 amount 

decreased with alkalinity increase for NaCl, CaCl2 and seawater of which values at 4000 

mgCaCO3/L were found to be 46.2, 9.8 and 50.2 L. It was observed that CH4 productions were 

close to each other for BWW feeding despite varying alkalinity conditions.  

 

 

Figure 4.  CH4 productions for DS chemicals, brewery wastewater and seawater at varying alkalinities 

 

CH4 productions by different DS concentrations are shown in Fig. 5. According to the BMP 

experiments operated for six DS concentrations, highest CH4 value (447.0 mL) was obtained with 

CH3COONa at 0.3 M concentration. Among all of the DS kinds, the increased concentration of 

HCOONa except for 0.5 and 0.7 M indicated a positive effect to anaerobic microbial activity. It 

was also seen that all the other DSs performed relatively larger inhibition impact on anaerobic 

microorganisms at the increased concentrations. 
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Figure 5. CH4 productions for DS chemicals and seawater at DS concentrations increases 

 

 

Comparison of Performances of Anaerobic Osmotic Treatments as AnOMBR and 

[AnBR/FO]  

The performances of the internal and external anaerobic system applications of FO process were 

compared for both DW and BWW feeds at a condition of the seawater-equivalent osmotic pressure 

of 30 bar and 25°C temperature. RSFS values of each DS are shown in Fig. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 6.  RSFS changes obtained for all DSs at AnOMBR (internal) and [AnBR/FO] (external) FO experiments 
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For the external FO application with the DW feed, the highest JW was found as 16.04 L/m2.h with 

NaNO3 while the lowest was 4.16 L/m2.h with MgCl2. However, for the internal FO application, 

the highest and lowest were determined as 11.21 and 3.79 L/m2.h for NaNO3 and MgCl2, 

respectively. JW performances of FO for the BWW feed were observed lower in AnOMBR than 

in [AnBR/FO] in which the highest values were found to be 4.96 L/m2.h (HCOONa) and 4.94 

L/m2.h (NaCl), respectively. According to RSFS values for the DW feed, the FO process exhibited 

better performance by hybrid AnOMBR than [AnBR/FO] system for all DSs. But, in the 

experiments being used BWW as feed, the AnOMBR application seemed to have better 

performance than [AnBR/FO] system except for NaCl, seawater, NaNO3 and HCOONa. 

CONCLUSION 

In light of the results presented above, it can be said that different operating conditions for 

AnOMBR, influence of DS concentrations on both AnBR applications and the BMP test results 

exhibited different performance efficiencies in both FO process (JW, JS and RSFS) and anaerobic 

treatment for CH4 production. The efficacies in the FO process indicated that compare to the DW 

studies, the industrial BWW feed resulted in lower osmotic transport performance. NaCl, MgCl2, 

NaNO3 and seawater led to distinguishable inhibitory effect on CH4 production in anaerobic 

treatment. In conclusion, it was deduced that the FO-assembled AnBRs, viz., hybrid AnOMBR 

and systematic [AnBR/FO] possess remarkable and comparable efficacies depending on varying 

content of industrial wastewater and operating conditions specific to both FO processing and 

anaerobic biological treatment. 
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ABSTRACT 

The high nutrient content causes agricultural and industrial wastewaters to become anaerobic or 

anoxic and eutrophic in time with organic pollution. Problems such as solid deposition, low pH, 

color, bad odor as well as the destruction of natural ecosystem in discharge zones and water 

passages occur. The methods used in the treatment of this pollution are costly and therefore 

alternative treatment methods are being studied. Various biological methods such as 

bioremediation, phytoremediation and bioaccumulation are used for the removal of nitrogen. A 

synthetic wastewater was constituted from a model wastewater taken from a river passing by an 

agricultural and industrial zone. In this wastewater, medium was prepared with different COD/N/P 

ratios (varied between 100/5/1.4 and 100/25/1.4) and Rhodobacter sphaeroides culture was 

inoculated. The best consumption range of Rhodobacter sphaeroides was discussed and COD and 

TN removal efficiencies were compared. As a result, approximately 95% COD and 50-55% TP 

removal efficiencies were observed. Nitrogen removal amount changed between 58% and 81%. 

INTRODUCTION 

Due to agricultural applications, surface waters rich in nutrients cause problems such as 

eutrophication, lack of dissolved oxygen, N and P limiting waters. Modified activated sludge 

systems with anaerobic, anoxic and oxic zones are widely used in biological treatment methods. 

However, additional effort and budget is required for the transportation and treatment of water to 

the facilities. Many conventional alternatives for nutrient removal have been developed. The main 

purpose of this study is to find an effective biological treatment method for nutrient polluted 

streams. . For this purpose, removal of an organism capable of growing under anaerobic 

phototrophic and aerobic chemoheterotrophic conditions was carried out in a surface water model. 

Purifying water in accordance with its intended use or area to be discharged is a primary objective 

[1]. Naturally, the ecological system translates nutrients very easily by organisms, animals and 

plants. Natural treatment systems have several advantages over traditional treatment technologies 

when applied in small communities and in natural surface waters [2]. In particular, in surface 

waters that affect quality improvement, excessive amounts of nutrients are removed by biomass 

uptake. 

Wastewater contains nitrogen and phosphorus from human wastes, foods and various soaps and 

detergents [3]. Nitrogen and phosphorus sources can come from domestic and industrial 

applications. In addition to urea, native protein and NH3-N, organic and inorganic nitrogen and 

phosphorus substances originating from the industrial, fertilizer, and meat, milk and nitrogen 

industries generate excessive nitrogen and phosphorus pollution in the receiving environment [4]. 

Excess nutrients from agricultural activities can lead to a significant deterioration of surface and 

groundwater quality [5]. Agricultural activities such as fertilizer application, aquaculture and 

animal husbandry are among the main sources of highly nitrogenous compounds in waste water. 

The most abundant of these pollutants is nitrate. In the natural environment, nitrate can easily be 

converted to less toxic compounds with the help of various microorganisms involved in nitrogen 

cycle reactions [6]. Anthropogenic activities may include the source of ammonium nitrogen, 

nitrogenous fertilizer production and release of unused ammonium nitrogen in the agricultural 

stream. Discharging of products of human and animal origin is another important source of 
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nitrogen wastes. Excessive Nitrogen and Phosphorus causes nutrient pollution in surface and semi-

surface waters and reduces dissolved oxygen concentration. Eutrophication kills fish by causing 

color, odor, turbidity and loss of dissolved oxygen [7]. 

Most treatment technologies involve chemical, physical and biological processes. Conventional 

wastewater treatment is basically carried out in three steps: primary, secondary and advanced 

(tertiary) treatment. In the second stage is the biological treatment methods in which organic 

substances are broken down and nutrients are removed by a series of aerobic and anaerobic 

processes [8]. 

Nitrate formed as a result of nitrification is reduced to nitrogen gas after successive steps of 

heterotrophic bacteria in anoxic medium in the biological denitrification process. If wastewater 

contains only carbon and ammonium, nitrification takes precedence in the process. In wastewater 

containing excess nitrate, priority is given to denitrification process [9]. 

Like other organisms, R. sphaeroides has developed different defense mechanisms for the different 

types of stress they are constantly facing in their environment. The defense mechanisms developed 

by R. sphaeroides for protection may vary depending on the type of stress encountered. 

Bioremediation of heavy metals is one of the important properties. Among the photosynthetic 

organisms capable of producing hydrogen, it is one of the most active biohydrogen producers [10]. 

Nitrogenase and hydrogenase enzymes are two main types of enzymes used in nutrient 

consumption. Nitrogenase is the main enzyme that catalyzes the production of hydrogen in purple 

non-sulfur bacteria. With this enzyme, the free nitrogen in the atmosphere is bound and converted 

into ammonia and involved in the nitrogen cycle. On treating high strength wastewater, R. 

sphaeroides showed that it grows better under aerobic dark conditions. The specie was able to 

remove all the nutrients except nitrate [11]. 

High levels of nitrate and nitrite accumulation prevent the processes in the nitrogen cycle. For this 

purpose, isolated R. sphaeroides was used to investigate toxic nitrogen removal. Nitrogen removal 

performance of bacteria was investigated at different nitrogen inlet concentrations. The results 

show that the increase in concentrations leads to a reduction in NO3 and NH4-N removal [6]. 

Another study showed that COD, NH4
+, NO3

-, TP and PO4
3- removal activities of Rhodobacter 

sphaeroides IL 106 in a four-day plantation were 58.2%, 69.2%, 97.7%, 97.2%, 97.2%, 

respectively [12]. R. sphaeroides exhibits an unusual range of metabolic diversity by allowing the 

organism to grow under various environmental conditions [13]. 

An approach has been carried out as an alternative treatment method for wastewater excess 

nutrients to conventional treatment technologies. This approach involves the biological deposition 

of excessive nutrientsvia uptake mechanism. In this study, experiments were carried out to 

determine the appropriate COD/N conditions using pure culture of Rhodobacter sphaeroides with 

batch tests at different C/N ratios ranging between 100/5 and 100/25. 

MATERIAL & METHODS 

The experiments were performed with pure Rhodobacter sphaeroides culture to determine the best 

C/N/P ratio giving the highest nutrient removal performance. A pure culture of Rhodobacter 

sphaeroides (DSM-158) was obtained from Leibniz Institute DSMZ-German Collection of 

Microorganisms and Cell Cultures GmbH, Braunschweig, GERMANY. , The 500 mL erlenmayer 

flasks were filled with 200 mL of synthetic waste water containing different C/N ratios. After 

autoclaving they were  inoculated with 20 mL of R. sphaeroides. The experiments were conducted 

in an incubator shaker at 150 rpm and 28 °C with an initial pH of 7. The pH was adjusted to 7 with 

1 M NaOH solution and glucose was used as the carbon source. The initial COD value of the 

experiment was taken as 1000 mg /L (Mimicking the model wastewater). The experiments 

included an uncultivated control bottle. In the experiments, where nutrient removal with different 

COD/TN ratios (100/5, 100/10, 100/15, 100/20, 100/23, 100/25) were investigated, the urea 

concentration varied between 0.11 - 0.55 g / L. The P ratio was kept constant at 1.4 (mimicking 
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the model wastewater) and KH2PO4 was added (0.061 g / L) into the media. Chemicals added for 

growth media were glucose (0.93 g / L), KH2PO4 (0.061 g / L), Urea (0.44 g / L), MgSO4 (0.05 g 

/ L), FeSO4.7H20 (0.02 g / L), Na2MoO.2H2O (0.01 g / L). Medium contained same amounts of 

the chemicals but urea concentrations varied between 0.11 – 0.55 g / L for different COD/TN 

ratios. 

The samples were taken daily from each flask (15 mL) in sterilized conditions and centrifuged at 

7000 rpm to remove the organisms and get the  clear supernatant and kept with small amount of 

diluted sulphuric acid to preserve in the refrigerator for analysis. pH, Oxygen Reduction Potential 

(ORP) and Dissolved Oxygen (DO) was measured by probes. COD, TN, TP analysis were carried 

out with the supernatant. Suspended solid samples were taken while sampling. 

COD measurements were carried out daily according to Standard Methods by using closed reflux 

colorimetric method [14]. Total Nitrogen analyses were made by using test kits of Merck 

Spectroquant® Nitrogen (total) Cell Test Cat. No: 1.14537.0001, were read from the photometer. 

The absorbance value was read from the photometer for Total Phosphorus measurement by using 

test kits of Merck Spectroquant® – Phosphate Test Cat. No: 1.14842.0001. The biomass 

concentrations were measured and calculated by using SSM measuring procedure, by filtering the 

uncentrifuged samples through milipore filters (45 µm) and drying until constant weight at 105 
oC, [14]. 

RESULTS & DISCUSSION 

Nutrient removal was aimed with Rhodobacter sphaeroides in wastewater. The data taken from 

the literature and the characteristic of the sampled surface water was used. The COD/N/P ratio of 

the model wastewater was determined as 100/20-23/1.4. The high COD concentration of the model 

wastewater is used to get allowance of knowledge on the nutrient uptake capacity of the organism 

in excessive concentrations. The maximizing excessive carbon and nitrogen sources in the 

wastewater were tested in the experiments by changing the COD/TN ratios. 100/5, 100/10, 100/15, 

100/20, 100/23 and 100/25 of COD/TN ratios were chosen.  

Figure 1 depicts the variation of COD concentration with time in the synthetic wastewater at 

different COD/TN ratios. The COD concentration decreased in time and in all bottles at the end of 

the incubation period. The COD removal efficiencies were higher than 95%. COD removal was 

not obtained in the control experiment. Rhodobacter sphaeroides alone was successful to remove 

the COD from the wastewater.  

Figure 2 presents the variation of pH at different COD/TN ratios in the model synthetic 

wastewater. The pH dropped to 6.35-6.75 in all tested experiments and increased within 48 hours. 

At the end of the incubation the pH was found to be around 6.7-7.1 in all COD/TN ratios. Figure 

3 depicts the variation of ORP and Figure 4 gives the dissolved oxygen concentration with time at 

different COD/TN ratios in the model synthetic wastewater. The initial ORP was 270-300 mV in 

all tested bottles giving a dissolved oxygen concentration of 6 g / L. At COD/TN ratio of 100/5 

the ORP decreased slightly within 24 hours but remained around 220-270 mV through the 

incubation period. The DO concentration in 24 hours remained at 6 g / L with this COD/TN ratio. 

The DO concentration after 48 hours was higher than 7.4 g /L in all experimental bottles. The ORP 

decreased slightly in time till 48 hours and then increased in all tested COD/TN ratios with lasting 

ORP’s around 220-300 mV at the end of the incubation period. 
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Figure 1 Variation of COD concentrations with time at different COD/TN ratios 

 

 

Figure 2 Variation of pH with time at different COD/TN ratios  
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Figure 3 Variation of ORP with time at different COD/TN ratios 

 

Figure 4 Variation of dissolved oxygen concentration with time at different COD/TN ratios  
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Figure 5 depicts the data of total phosphorus (TP) concentrations with time at different COD/TN 

ratios. The phosphorus concentration was kept constant to have a COD/TP ratio of 100/1.4. The 

total phosphorus concentration decreased in time. The initial TP concentration was 63 ± 2 mg / L 

in he tested COD/TN ratios. All the tested bottles gave a similar trend of TP removal due to having 

the same TP concentration. At the end of the incubation time TP removal efficiencies were around 

54 ± 3% in the tested COD/TN ratios. The remaining TP concentration was around 29 ± 1 mg / L 

not meeting wastewater discharge standard into receiving waters.  

Figure 6 gives the total nitrogen concentrations with time at different COD/TN ratios. The tested 

COD/TN ratios ranged between 100/5-100/25. At COD/TN ratio of 100/ 20 the removal efficiency 

was the highest with a percentage of 82 % followed by the COD/TN ratio of 100/ 5 (80%). At 

COD/TN ratio of 100/23, which was the simulation of the model wastewater, the TN removal 

efficiency was found to be 53% with a concentration of 205 mg / L at the end of the incubation 

time. The final TN concentration of COD/TN ratio of 100/ 25 was also high as 220 mg/ L. 

Figure 7 represents the data of the biomass concentration with time at different COD/TN ratios. 

The biomass increased in time which shows a good maintenance of the organism with high uptake 

capacity. The highest biomass growth was seen with a COD/TN ratio of 100/15 and the 

concentration reached to 4 g / L at this ratio. The lowest growth was seen at COD/TN ratio of 

100/20 with the concentration of 1.8 g / L at the end of the incubation period which is also a 

sufficient concentration for nutrient uptake.  

 

 
Figure 5 Variation of total phosphorus concentration with time at different COD/TN  
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Figure 6 Variation of total nitrogen concentration with time at different COD/TN ratios  

 

 
Figure 7 Variation of biomass concentration with time at different COD/TN ratios 
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CONCLUSION 

The behavior of the culture under excessive carbon and nitrogen concentrations outlined the 

nutrient uptake performance of the organism. The highest COD removal efficiency was obtained 

with a COD/TN ratio of 100 /20 with a COD removal efficiency of 95%. The pH was around 7 at 

the end of the incubation period in all bottles while the DO and the ORP was showing aerobic 

conditions. The TP removal in all bottles was around 54 ± 3%. The amount of N removed between 

58% -81% was determined. 

The target of the study is nutrient uptake with a special organism from wastewaters. As an 

alternative treatment method to conventional treatment technologies for excessive nutrients can be 

a novel approach using Rhodobacter sphaeroides for nutrient removal. This method can be applied 

especially to surface waters containing excessive nutrients due to agricultural applications in 

certain basins. The benefits of this method over conventional ones can be; lower investment and 

operational costs, may be applied directly into water streams in special conditions. The nutrient 

treatment efficiency can be enhanced by forming a co-culture of R. sphaerodies and activated 

sludge. Also continuous treatment applications have the potential to enhance nutrient removal with 

this organism and the co-culture.  
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ABSTRACT 

In this research, hierarchical draw solution (DS) selection was made for 19 inorganic and 10 

organic chemicals frequently used in literature. In most of literature studies, appropriate DS 

selection was carried out without using any pre-screening approach. Pre−elimination of DS 

chemicals was conducted by the analytical hierarchy process (AHP) according to the water 

solubility, osmotic pressure, forward osmosis (FO) performance and DS cost. Thus, seven 

preferences for DS solutions suitable for anaerobic osmotic biological treatments of brewery 

wastewater have been made. Based on anaerobic and FO performances and DS cost, a further and 

comprehensive application of AHP method was performed with the overall AHP scores 

determined for two typical FO−assembled anaerobic biological reactors (AnBRs) applicable as 

anaerobic osmotic membrane bioreactor (AnOMBR) and [AnBR−FO]. So, evaluation and 

comparison of both assembling techniques was carried out in a holistic and detailed manner. 

Although the highest AHP importance level was assigned to anaerobic treatment performance, the 

most preferable DSs were ascertained as CaCl2 and HCOONa with the scores of 14.7 and 13.8, 

respectively. This study enabled a clear solution to favorable and cost effective selection of DS 

chemicals that can be used more successfully for external and internal applications of FO to 

anaerobic treatment with multi-criteria decision making method. 

INTRODUCTION 

Forward osmosis (FO) is known as a green technology for water and wastewater treatment, 

seawater desalination and industrial water reclamation. Its advantages of high organics retention, 

low fouling tendency and low energy needs promote its novel applications with anaerobic 

biological reactor (AnBR) which is classified as anaerobic osmotic membrane bioreactor 

(AnOMBR) and [AnBR/FO]. In FO technology, membrane allows passage of water, but rejects 

almost all solute molecules/ions. Highly concentrated draw solutions are the main source of 

osmotic driving force. In the literature, only a few studies have been reported about appropriate 

DS selection. Some of these researches were investigated multiple DSs with anaerobic 

performances only at constant concentration and FO performance only in AnBR−FO without 

exploring influences of operational conditions [1]. The rest of the relevant studies were focused 

on different DS’s FO performance at constant pressure without considering pre-screening of DS 

selection and FO assembling method [2, 3]. Besides, none of those studies produces clear and 

comparable results with all performance indicators. However, results obtained from assembling 

the FO technology to several AnOMBR and AnBR−FO were combined under overall AHP scores 

in this study. Systems’ comparison was made in detail for each selected DSs separately with 

different criteria (DS cost, FO performance and anaerobic performance). 

MATERIALS AND METHODS 

FO experiments were performed by flat−sheet CTA membrane (FTS−H2O Co., USA) with 

effective area of 100 cm2.  AHP process introduced by Saaty [3] is an effective tool for dealing 

with complex decision making, and may aid the decision maker to set priorities and make the best 
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mailto:y_kaya@istanbul.edu.tr
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decision. To create solutions for varying types of engineering problems which are especially used 

for decision making problems on environmental management, AHP method is successfully applied 

and advice for comparing multiple parameters. Matrix and vector formulas which are used for total 

AHP score calculations were obtained from Aydiner et al. [4]. AHP was used at two steps in this 

study. First, characteristic values of 29 different DSs pre−screened in the entire literature as 

favorable DSs for FO were compared, and 7 DSs were chosen regarding to osmotic pressure, 

maximum solubility, DS cost and FO performance. Second, AnOMBR and AnBR−FO 

performances were compared to reveal the best assembling scenario for technological application 

of FO systems regarding to the JW and JS outcomes obtained from batch trials with distilled water 

(DW) and brewery wastewater (BWW) as feed solutions (FS) at 30 bar osmotic pressure. Results 

obtained from the batch experiments were given in Table 1 and only used as comparable data for 

this study. In addition, AnOMBR system with different DS chemicals were detailed more than 

AnBR−FO system due to determination of favorable DS chemical especially for AnOMBR 

systems with overall AHP scores (vectors and rankings given in Table 2).  

 

 

 
Table 1. Batch experimental results of AnBR−FO and AnOMBR applications 

Experiments CaCl2 MgCl2 NaCl NaNO3 NH4H2 PO4 
Seawater 

(SW) 
HCOONa CH3COONa 

Jw @ 30 bar, 25 °C, DW – Int. 4.28 3.79 4.07 11.21 8.93 4.81 11.30 7.12 

Js  @ 30 bar, 25 °C, DW - Int. 0.09 0.11 0.67 0.86 0.23 0.34 0.21 0.19 

Jw @ 30 bar, 25 °C, BWW – Int. 2.88 2.294 4.941 2.308 2.171 2.34 3.316 4.14 

Js  @ 30 bar, 25 °C, BWW – Int. 0.64 0.754 1.622 0.909 0.778 0.48 0.6 0.59 

Jw @ 30 bar, 25 °C, DW – Ext. 4.42 4.161 6.355 16.04 12.395 7.42 13.703 10.50 

Js  @ 30 bar, 25 °C, DW - Ext. 0.48 0.78 1.72 10.75 1.98 2.7 1.4 1.41 

Jw @ 30 bar, 25 °C, BWW – Ext. 4.11 3.58 3.50 3.334 3.41 3.76 4.97 6.10 

Js  @ 30 bar, 25 °C, BWW – Ext. 0.49 0.52 1.52 1.58 0.65 1.15 1.68 0.78 

Jw @ 0.1 M, 25 °C, BWW – Int. 1.94 1.82 1.13 1.25 1.63 1.58 1.86 1.60 

Js  @ 0.1 M, 25 °C, BWW - Int. 0.26 0.19 0.21 0.05 0.07 0.33 0.27 0.20 

Jw @ 0.3 M, 25 °C, BWW – Int. 2.30 2.12 1.70 2.22 1.75 1.93 2.20 2.02 

Js  @ 0.3 M, 25 °C, BWW - Int. 0.44 0.41 0.34 0.24 0.26 0.35 0.35 0.29 

Jw @ 0.5 M, 25 °C, BWW – Int. 2.89 2.29 2.23 2.28 1.91 2.89 2.83 3.30 

Js  @ 0.5 M, 25 °C, BWW - Int. 0.64 0.75 0.74 0.45 0.42 0.62 0.51 0.46 

Jw @ 0.7 M, 25 °C, BWW – Int. 4.51 3.36 4.94 2.30 2.17 4.28 3.31 4.14 

Js  @ 0.7 M, 25 °C, BWW - Int. 0.71 0.94 1.62 0.90 0.77 0.73 0.60 0.59 

Jw @ 1 M, 25 °C, BWW – Int. 4.96 3.90 5.12 4.82 5.51 5.21 3.85 4.86 

Js  @ 1 M, 25 °C, BWW - Int. 1.36 1.07 1.86 1.28 0.95 0.94 0.82 0.90 

Jw @ 2 M, 25 °C, BWW – Int. 5.87 4.47 5.70 5.24 6.09 5.94 5.29 5.16 

Js  @ 2 M, 25 °C, BWW - Int. 1.79 1.66 1.94 1.68 1.45 1.33 1.16 1.30 

Jw @ 1 M, 35 °C, BWW – Int. 5.24 4.15 5.45 5.16 5.97 5.59 4.10 5.26 

Js  @ 1 M, 35 °C, BWW - Int. 1.45 1.15 1.95 1.40 1.02 1.09 0.91 0.98 

CH4 @ 1260 mgCaCO3/L 43.80 48.58 79.90 55.44 117.16 99.45 71.31 58.86 

CH4 @ 2500 mgCaCO3/L 52.70 73.04 63.39 61.68 98.23 80.64 81.61 73.56 

CH4 @ 4000 mgCaCO3/L 9.81 112.10 53.26 71.13 192.47 52.74 109.62 112.20 

CH4 @ 0.1 M  79.60 84.43 49.87 15.90 64.04 139.21 150.69 209.80 

CH4 @ 0.3 M  31.60 132.8 123.06 8.41 87.70 90.26 212.11 447.00 

CH4 @ 0.5 M  43.90 48.58 100.99 11.09 24.71 82.44 78.22 312.10 

CH4 @ 0.7 M  42.90 88.03 79.90 55.44 117.16 67.33 71.31 56.80 

CH4 @ 1 M  19.30 14.07 67.36 12.94 51.42 34.66 224.85 366.00 

CH4 @ 2 M  13.50 27.00 62.68 4.70 41.44 13.80 364.35 43.13 

Int:Internal; Ext:External 
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Table 2. Weight vectors and rankings of each criterion at the pre-screening of DS selection and the case study 

General criteria Weight Rank Specific criteria Weight Rank 

Weight vectors and rankings of each criteria at pre-screening of DS selection 

     - Osmotic Pressure 0.192 5 1a DS chemical osmotic pressure at 1 M 0.192 5 

 

     - DS Cost 0.269 7 
2a Unit cost of DS chemical per gram for industrial applications 0.300 9 

2b Unit cost of DS chemical per gram for laboratory applications 0.233 7 
      

     - FO Performance 0.346 9 3a Ratio of JW to JS (RSFS) 0.346 9 
      

     - Maximum Solubility 0.193 5 4a  Maximum concentration of DS soluble in DW 0.193 5 
 

Weight vectors and rankings of each criteria at case study 

     - Anaerobic Performance 
0.333 8 

1a- CH4 volume at constant concentration 0.530 9 

1b-  CH4 volume at increased DS concentrations 0.530 9 

     - FO Performance 
0.292 7 

2a-  AnOMBR applications 0.563 9 

2b-  AnBR−FO applications 0.437 7 

     - DS Cost 

0.375 9 

3a- Amounts of DS used on each batch experiments 0.066 5 

3b- Amount of DS used to provide constant osmotic pressure 0.080 6 

3c- Cost of DS at bulk orders 0.108 8 
 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Pre−screening of draw solutes selection 

DS chemicals given at Table 3 were examined on four parameters i.e., water solubility, osmotic 

pressure, DS cost and FO performance (JW/JS ratio). 29 different types of DS chemicals are used 

frequently for FO applications in literature. According to relevant literature database, different 

types of organic and inorganic DSs were explored on four steps based on their osmotic pressure, 

solubility in water, FO performance and DS cost. As seen on Table 3, the lowest solubility (0.30 

M) in water was obtained with Polyacrylic acid sodium salts (PAA−Na 1200) and the highest 

water solubility of 17.98 M was obtained with ammonium nitrate (NH4NO3). EDTA disodium salt 

(C10H14N2Na2O8·2H2O) provided the highest osmotic pressure (101 bar) at 1 M concentration. The 

lowest osmotic pressure was obtained at 20.02 bar with urea (CH4N2O). PAA−Na 1200 also 

resulted in the highest DS cost (1.95 €/mol) among all DSs. Regarding to RSFS values, ammonium 

bicarbonate (NH4HCO3) performed the lowest RSFS value of 0.403 L/g as FS was DW. PAA−Na 

1200 showed the highest RSFS value of 6.849 L/g as FS was BWW. 

Commented characteristic of DS chemicals shows only committed results of each application’s 

specific condition and operation parameters. Obtaining mathematically proven results can get 

valuable targets values by AHP for desired applications and setups. However, there are varied type 

of un-selected DS chemicals still can be used in osmotically driven process unless we were 

investigated favorable 29 different type of DS with a current knowledge in literature. Due to this 

each criterion values which are selected in Table 3 obtained from literature and normalized ratios 

are created to evaluate total AHP scores of DSs.  

By determination all criteria and total AHP scores, the screening results for the best DSs were 

presented in Figure 1. The scores obtained from the AHP analysis for CaCl2, MgCl2, NaNO3, NaCl, 

CH3COONa, HCOONa and NH4H2PO4 found as 0.0452, 0.0454, 0.0495, 0.0438, 0.0426, 0.0433  

and 0.0439, respectively. 
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Figure 1. AHP scores and criteria performances (%) of DSs 

Resultant 7 DS chemicals were chosen for further investigation on batch experiments to research 

their individual effects on anaerobic treatment performance; AnOMBR and AnBR−FO 

applications under the presence of different operational and environmental circumstances, such as 

alkalinity, pH, temperature and concentration changes by using DW and BWW as FS, was 

examined. 

Evaluation of the best suitable draw solutes 

Comparing AnBR−FO and AnOMBR performances by AHP 

An evaluation between AnOMBR and AnBR−FO experimental results was made due to create 

clear determination of FO performance according to JW and JS values obtained at constant osmotic 

pressure of 30 bar while two types of FS (DW and BWW) used as feed. AHP scores of AnOMBR 

and AnBR−FO experiments are given in Figure 2. Among 6 inorganic DSs, CaCl2 showed the best 

AHP score with 18.77 for AnOMBR and 15.59 for AnBR−FO. Organic DSs also performed very 

preferable performances in AnOMBR with HCOONa (15.0) on the contrary of CaCl2 that had 

better performance in AnBR−FO. CH3COONa was determined as second suitable DS (14.4) for 

AnBR−FO and third (14.1) in AnOMBR. It is seen that CH3COONa as organic DS is more suitable 

for AnBR−FO applications with AHP score of 14.18. HCOONa was found more efficient in 

AnOMBR due to better FO performance among other organic DSs with a score of 15.01. The 

variations in overall AHP scores were found for all DS types as similar at AnBR−FO and 

AnOMBR performances. 
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Figure 2. Comparison of AnBR−FO and AnOMBR experimental performances by AHP scores 

When anaerobic performance was considered with FO performance of DSs, the most suitable DS 

was CH3COONa regarding to their overall AHP score. The comparison of AnBR−FO and 

AnOMBR performances with the addition of the anaerobic performance criterion was shown in 

Figure 3. Among 6 inorganic DSs, the highest overall AHP score was obtained with NaCl (14.42). 
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Figure 3. Comparison of AnBR−FO, AnOMBR and anaerobic performances by AHP scores 

Selection of DS’s by total AHP scores 

Detailed percentage of each criterion was given at Figure 4. To determine the best suitable DS 

type for anaerobic osmotic membrane reactors, higher importance level was assigned to the 

AnOMBR performances. Also for avoiding from the presence of inhibitory effect resulted from 

reverse salt transition, higher importance level was assigned to JS than JW. In light of three main 

distinctive general criteria (DS cost, FO performance and anaerobic performance) that were 

assigned with ranking values of 9, 7 and 8, respectively; it was determined that organic DS types 

had higher anaerobic performance than inorganic DSs. 

According to evaluation with overall AHP scores, first two highest scores were obtained with 

CH3COONa (15.5) and HCOONa (15.3). AHP score of CH3COONa is consisted 33.7% of 

AnBR−FO performance, 32.5% of AnOMBR performance and 33.8% of anaerobic performance. 

Also AHP score of HCOONa is consisted of 41.0% of anaerobic performance, 30.5% of 

AnBR−FO performance and 28.5% of AnOMBR performance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 4. Comparison of multiple experimental parameters with AHP method 
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Due to higher anaerobic performance, HCOONa was advised to use in hybrid AnOMBR, while 

CaCl2 only to use in AnBR−FO system because of its high FO performance. Meanwhile, increased 

concentration of CaCl2 resulted in very low anaerobic performance efficiency.  

CONCLUSION 

From the results obtained from comparing AnBR−FO system and hybrid AnOMBR feeded with 

BWW showed that RSFS values can be positively affected while using HCOONa, NaNO3, 

seawater and NaCl in AnOMBR technique. Meanwhile CH3COONa, MgCl2, NH4H2PO4 and 

CaCl2 exhibited positive effect to the performance of AnBR−FO. When the anaerobic performance 

was not considered, the most preferable organic/inorganic species for the AnOMBR and 

AnBR−FO operations were determined as CaCl2/HCOONa and CaCl2/CH3COONa, respectively. 

Although the highest AHP importance level was assigned to anaerobic treatment, the most 

effective organic/inorganic DSs were determined as CH3COONa/HCOONa and CaCl2/MgCl2 

respectively. This study has been carried out as a preliminary study for our next researches on long 

term and stable operation of hybrid AnOMBR; and it is believed that it will be valuable 

contributions on gaining a wide perspective to the assembling of FO to aerobic or anaerobic 

treatment technologies depending on varying DS performance investigations.  
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Yer altı sularında ve yüzeysel sularda en çok karşılaşılan kirletici olan nitrat, noktasal veya 

noktasal olmayan kaynaklardan çevreye verilmektedir. Nitratın en önemli kaynakları; azotlu 

gübreler ve arıtılmadan deşarj edilen evsel ve endüstriyel nitelikli atıksulardır. Birçok ülkede 

özellikle yer altı sularında nitrat konsantrasyonu oldukça yüksek değerlere ulaşmış durumdadır. 

Azot giderimi için yaygın olarak heterotrofik denitrifikasyon prosesi kullanılmakta olup; prosesin 

bazı dezavantajları bulunmaktadır. En önemli dezavantajları; organik maddenin yeterli olmaması 

durumunda prosesin düşük verimi ve daha toksik olan nitrit üretimi, fazla çamur üretimi, post-

denitrifikasyon proseslerinde yüksek geri devir ihtiyacı ve ilave karbon eklenmesi durumunda 

çıkışta karbon gözlenmesi sayılabilir.  

Bu çalışmada alternatif olarak, ucuz olması ve kolay bulunabilmesi nedeniyle nitrat-içeren suların 

denitrifikasyonu için oldukça iyi bir alternatif olan kükürt-bazlı denitrifikasyon prosesi 

tanıtılacaktır. Elementel kükürtün toksik olmaması, suda sınırlı çözünmesi (20 °C’de 5 µg/L), 

normal şartlarda stabil olması ve bazı endüstrilerde yan ürün olarak oluşabilmesi, kolay 

taşınabilmesi, yanıcı ve patlayıcı olmaması nedeniyle ototrofik denitrifikasyon için iyi bir elektron 

kaynağıdır. Denitrifikasyon yapan mikroorganizmalar içinde, sadece birkaç çeşit ototrofik bakteri 

kükürt oksitleyerek denitrifikasyon yapabilmektedir. Bu mikroorganizmalardan en çok bilineni 

Thiobacillus denitrificans olup, kükürt-bazlı denitrifikasyon aşağıdaki reaksiyonla özetlenebilir: 

55S0+50NO3
-+38H2O+20CO2+4NH4

+ → 4C5H7O2N+55SO4
2-+25N2+64H+         (1) 

Birçok avantajlarının olması sebebiyle heterotrofik denitrifikasyona alternatif olan kükürt bazlı 

ototrofik denitrifikasyonun, sülfat üretmesi ve alkalinite ihtiyacı gibi dezavantajları 

bulunmaktadır. Proseste, elementel kükürt sülfata oksitlenmekte ve giderilen her mg NO3
--N 

sonucunda 7.54 mg sülfat üretilmektedir (reaksiyon 1).  

Alkalinite tüketimini azaltmak için kükürt ve kireçtaşının kullanıldığı ototrofik denitrifikasyon 

(SLAD) sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerde kullanılan kireçtaşı işletim maliyetini düşüren 

etkili bir alkalinite kaynağıdır. Ototrofik denitrifikasyon sonucu asit üretilirken, heterotrofik 

denitrifikasyon sonucunda alkalinite üretilmektedir. Ayrıca, heterotrofik denitrifikasyon prosesi 

oldukça hızlı ve ototrofik denitrifikasyon prosesindeki gibi sülfat üretimi söz konusu değildir. Bu 

nedenle, hem ototrofik hem de heterotrofik denitrifikasyon proseslerinin avantajlarını birleştirmek 

oldukça etkileyici görünmektedir. Ototrofik ve heterotrofik proseslerin birleştirildiği miksotrofik 

denitrifikasyon her iki prosesin avantajlarını birleştirmektedir.  

Kükürt bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyon prosesleri, sabit biyofilm, akışkan yatak ve 

membran biyoreaktörlerde su ve atıksu arıtımı amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, proses eş zamanlı 

olarak oksitlenmiş diğer kirleticilerin (örnek: krom ve perklorat) giderimi amacıyla da 

kullanılabilmektedir. Ekibimiz tarafından uzun yıllardır bu kapsamda çalışmalar yapılmakta olup, 

geliştirilen proses farklı kirleticilerin giderimi amacıyla farklı biyoreaktör alternatifleri 

kullanılarak, laboratuvar ve pilot tesis uygulamalarında denenmiştir [1–6]. Bu çalışmanın amacı; 

geliştirilen bu yenilikçi, ekonomik ve uygulanabilir prosese yönelik ekibimiz tarafından yapılan 

çalışmaların tanıtılmasıdır. 
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ÖZET 

Mikrobiyal ekolojinin bir parçası olan mikroorganizmalar sürdürülebilir yaşamın önemli bir 

kısmını kapsamaktadır. Mikroorganizmalardan funguslar, ekosistemdeki rollerinin yanı sıra, 

insanlar ve insanlarla ilgili faaliyetlerdeki etkilerinden dolayı önemli organizmalar arasındadır. 

Funguslarla biyosorpsiyon, adsorbsiyon, fitoremediasyon, biyoremediasyon, biyodegradasyon, 

biyodiskler, fungal biyoreaktörler, biyodesülfürizasyon teknikleri kullanılarak çevre iyileştirme 

uygulamaları yapılmaktadır. Endüstriyel atıklardan metallerin uzaklaştırılması için fiziksel ve 

kimyasal yöntemlerin yerine biyolojik moleküllerin kullanımı, alternatif ve oldukça etkili 

yöntemdir. Bu amaçla funguslar, ekstrem iklim koşulları dahil olmak üzere farklı iklim 

koşullarının topraklarında gelişebilmesi, ucuza elde edilebilmesi, birçok endüstriyel atık üzerinde 

kolayca gelişebilmesinden dolayı biyolojik iyileştirmede yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Fungusların biyolojik ayrıştırma faaliyetleri sonucunda, farklı ahşap türleri, depolanmış kağıt, 

tekstil, plastik, deri, elektrik izolasyonları ve çeşitli ambalaj malzemeleri gibi materyalleri yok 

etmekte, ekosistemde kalıcı ve oldukça toksik olan kirleticileri önemli ölçüde azaltabilen ve 

parçalayabilen doğal ayrıştırıcılar olarak da kullanılmaktadırlar. 

GİRİŞ 

Mikrobiyoloji doğada çok fazla sayıda ve türde mevcut olan, tek tek bazen demetler halinde 

yaşayan mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Organizma kendi yaşamsal işlevlerini 

yerine getirebilen canlı yapılara verilen genel addır. İşte mikrobiyoloji mikroskobik olan bu küçük 

canlıları incelemektedir [5]. 

Mikrobiyal ekoloji , mikrobiyoloji alanında nispeten genç bir disiplindir.. Mikrobiyal ekolojiye 

uygulanabilir ilkeler sadece popülasyon ekolojilerini ve fizyolojik ekolojilerini değil, aynı 

zamanda biyosferdeki geniş çok yönlülüklerini ve nicel önemlerini yansıtmaktadır [9].  

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sonucu oluşan evsel ve endüstriyel atıklar, aşırı yoğunlaştırılarak 

alıcı ortamlara verilmek suretiyle alıcı ortamın biyolojik ayrıştırma kapasitesi aşıldığından bu 

ortamlarda çevre kirliliği oluşmaktadır (Bahadır, 2005). Çevre kirleticilerine maruz kalmış 

alanlarda kullanılan remediasyon tekniği genellikle yüksek maliyetli olmaktadır. Endüstriyel 

atıklardan metallerin uzaklaştırılması için fiziksel ve kimyasal yöntemlerin yerine biyolojik 

moleküllerin kullanımı, alternatif ve oldukça etkili yöntemdir. Bu amaçla funguslar, ekstrem iklim 

koşulları dahil olmak üzere farklı iklim koşullarının topraklarında gelişebilmesi, ucuza elde 

edilebilmesi, birçok endüstriyel atık üzerinde kolayca gelişebilmesinden dolayı biyolojik 

iyileştirmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde birçok bitkisel, endüstriyel ve 

tarımsal atığın da değerlendirilmesinde önemli roller üstlenmektedirler [7]. 

Funguslar havadaki sporların dağılması yoluyla da yayılabilirler, aynı zamanda ekosistem 

dengesinin korunmasına da yardımcı olmaktadırlar. Funguslar, morfolojileri ve çeşitli 

biyokimyasal kapasiteleri nedeniyle toprak ve su canlılarını da kapsayarak tüm ekosistemlerde 

ayrıştırıcı olarak önemli bir rol oynamaktadırlar [15]. 
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Fungusların biyolojik ayrıştırma faaliyetleri sonucunda, farklı ahşap türleri, depolanmış kağıt, 

tekstil, plastik, deri, elektrik izolasyonları ve çeşitli ambalaj malzemeleri gibi materyalleri yok 

etmekte, ekosistemde kalıcı ve oldukça toksik olan kirleticileri önemli ölçüde azaltabilen ve 

parçalayabilen doğal ayrıştırıcılar olarak da kullanılmaktadırlar [15]. 

EKOLOJİ 

 Ekoloji, organizmalar arasındaki ve organizmaların çevreleriyle etkileşimleri inceleyen bilim 

dalıdır.  Ekoloji sayıları çok fazla olan organizmaların etkileşimlerini incelemek zorunda olduğu 

için en karmaşık ve zor disiplinlerden biridir. Ekolojiyi incelemek için mikroorganizmalardan 

yararlanmak bu karmaşık ekosistemi anlamamızda bize yardımcı olmaktadır. Örneğin bazı 

mikroorganizmalar ototroftur, yani ışık enerjisi yardımıyla CO2 den organik madde sentezler 

özelliktedir. Organik maddeleri ayrıştırarak biyolojik bozunma (biodegradasyon) dediğimiz 

doğada çok önemli olan madde çevriminde rol oynamaktadır. Biyokimyasal çevrim, biyolojik 

olarak yönlendirilen kimyasal değişiklikler (transformasyonlar) olarak tanımlanır. İşte 

mikroorganizmalar bu biyokimyasal transformasyonlarda çok önemli aktif rol oynarlar. Diğer 

organizmalarla birlikte özellikle mikroorganizmalar bitkiler tarafından kullanılabilen elementlerin 

tekrar kullanılabilir hale gelmesi için (rejenerasyon) gerekli yegane biyolojik ajanlardır. [6,8].  

MİKROBİYAL EKOLOJİ 

Mikrobiyal ekoloji, çevredeki mikroorganizmaları ve birbirleri arasındaki interakaksiyonları 

inceleyen bir alandır. Mikroorganizmalar dünyamızda en küçük yaratıklardır, ancak küçük 

olmalarına göre bizim ve çevremizin üzerindeki etkileri çok fazladır. Mikrobiyal ekoloji 

yaşantımızda çok önemli olan “Yaşamımızı nasıl iyileştirebilir?” “Biz niçin buradayız?” gibi temel 

soruların cevaplanmasına yardımcı olmaktadır. Mikrobiyal ekoloji evrende yerimizi 

belirlememize, hayatın nereden orjinlendiğini ve yaşamın nasıl geliştiği ve tüm diğer 

organizmalarda görülen çeşitliliğin nedenlerini açıklamada yardımcı olmaktadır. . İnsanoğlu 

mikroorganizmaların büyük çoğunluğu hakkında henüz tam bilgiye sahip değildir. İyi bir tahminle 

yeryüzünde mevcut mikroorganizmaların ancak %1’i hakkında bilgiye sahiptir[9]. 

Mikrobiyal Ekolojinin Çevre ile İlişkisi 

Doğada mikrobiyal hücreler, popülasyonları oluştururlar. Metabolik olarak birbirleriyle ilişkili 

popülasyonlara birlikler denir ve birlikler de mikrobiyal topluluklar içinde etkileşirler. Mikrobiyal 

topluluklar, sonraki süreçte makroorganizma toplulukları ile ve tüm ekosistemi ifade eden çevre 

ile etkileşirler[10].  

 

 

Şekil 3.2. Ekolojik döngü 
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Mikrobiyal Ekolojinin Konuları 

Mikrobiyal ekoloji çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Ana konular içinde; mikroorganizmaların 

nasıl evrimleştiği, biyoçeşitlilik, çevre ile olan ilişkileri, yaşam alanları, biyolojik iyileşme 

(bioremediasyon), mikroorganizmalar aracılığıyla petrol, toksik kimyasallar ve diğer kirleticilerin 

temizlenmesi, biyolojik çevrimdeki rolleri, gıda maddelerinin üretimi, biyoteknoloji 

sayılabilmektedir[6]. 

MİKROBİYAL EKOLOJİDE FUNGUSLAR 

Funguslar, yalnızca ekosistem fonksiyonlarındaki hayati rolleri nedeniyle değil aynı zamanda 

insanlar ve insanlarla ilgili faaliyetler üzerindeki etkileri nedeniyle dünyadaki önemli organizmalar 

arasındadır[6]. 

Fungusların özelliklerini sıralayacak olursak; 

✓ Funguslar, ökaryotik ve flamentli canlılardır.  

✓ Hücre duvarına sahiptirler ve hemen hemen tüm üyeleri hareketsizdir. 

✓ Yaprak, kök, gövde gibi farklılaşmış organları ve iletim sistemleri yoktur.  

✓ Çekirdekleri oldukça kolay görünür. 

✓  Fotosentetik pigment içermediklerinden besinlerini diğer canlıların hazırladığı organik 

maddelerden genellikle absorbsiyonla alırlar. Aerobik olarak gelişirler ve enerjiyi organik 

maddelerin oksidasyonundan temin ederler.  

✓ Bütün funguslar kemoorganotroftur. Bakteri ile karşılaştırıldığında besin istekleri son derece 

basittir. Metabolik işlevleri karmaşık değildir ve hiçbir üyesi bakterilerde olduğu gibi 

kemolitotrofik özellik göstermez[1]. 

✓ Spor vererek çoğalırlar. 

✓ Büyüme apikaldir yani uç kısmından büyür, fakat vücudun diğer kısımları da gelişme 

potansiyeline sahiptir ve kopan ufacık bir parça bile yeni bir birey oluşturabilir[5]. 

Fungusların habitatları oldukça farklılık göstermektedir.; bir kısmı tatlı sularda, bir kısmı 

denizlerde ancak büyük bir çoğunluğu toprakta ve ölü bitkisel atıklarda yaşamaktadır. Bunların 

yanında insan, hayvan ve bitkilerde parazit olan türleri de mevcuttur. Fungusları, mayalar ve küfler 

ile şapkalı mantarlar ve yer mantarları olarak sınıflandırmak mümkündür[11]. 

Fungusların Kullanım Alanları 

Funguslar, insan faaliyetleri üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olan büyük ekonomik 

öneme sahiptir; 

➢ Demleme,  

➢ Fırınlama,  

➢ Endüstriyel fermantasyon,  

➢ İlaç,  

➢ Biyoteknoloji endüstrilerinde kullanılmakta, 

➢ Diğer türler kültür olarak üretilmekte ve 

➢ Yiyecek olarak kullanılmak üzere toplanmaktadır[5]. 

Aynı zamanda, funguslar gıda bozulmaları, insanlar tarafından kullanılan malzemelerin imha 

edilmesi veya bozunması ve bitki ve hayvan hastalıkları (insanlar dahil) yoluyla her yıl 

milyonlarca dolar zarar görmesine neden olmaktadır. Funguslar enzim, vitamin, polisakkarit, 

alkol, pigment, lipid ve glikolipid üretimi gibi birçok endüstriyel proseste kullanılmaktadır. Bu 

ürünlerin bir kısmı ticari olarak kullanılırken bir kısmı biyoteknolojik proseslerde değer 

kazanmaktadır[11].  

Funguslardan elde edilen ikincil metabolitlerden bazıları besleyici değeri yüksek sağlığa yararlı 

ürünlerdir. Yüksek oranda B vitamini ve tüm temel aminoasitleri içermesi, protein bakımından 

zengin olması ve düşük yağ içeriğine sahip olması yönünden funguslar endüstriyel proseslerde 

birçok avantaj sağlamaktadır[5]. Bazı funguslar bitki kökleriyle ortak yaşam halindedir. Bunlara 
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kök fungusu veya Mikorhiza adı verilir. Birçok bitkinin gelişmesinde özellikle orman ağaçlarının 

gelişmelerinde son derece yararlıdırlar. Funguslardan besin endüstrisinde şarap, bira ve ekmek 

yapımında mayalardan yararlanılmaktadır[6]. Mantarlar yeni ve biyolojik olarak aktif sekonder 

metabolitler için önemli bir kaynaktır. Ticari olarak temin edilebilen doğal metabolitlerin en iyi 

bilinen örnekleri, 1928'de Alexander Fleming tarafından keşfedilen ve 1940 yılında Chainand 

Florey tarafından piyasaya sunulan penisilin gibi antibiyotiklerdir. Penisilin, damarların 

büzülmesine yol açan ilaçlarda kullanılan ergotin fungal kaynaklıdır[2].  

Fungusların Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları 

Endüstriyel atık sularda ağır metallerin toksik derişimlerinin varlığı önemli çevre problemlerini 

beraberinde getirmektedir[13].  Son yıllarda ağır metal içeren atıksuların arıtımında biyolojik 

yöntemler; etkili, pratik ve ekonomik olmaları nedeniyle konvansiyonel fiziksel - kimyasal arıtım 

yöntemlerine tercih edilmekte ve bilimsel araştırmalar bu yönde ağırlık kazanmaktadır. Metal 

gideriminde biyolojik moleküllerin kullanıldığı uygulamalar arasında; biyosorpsiyon, adsorbsiyon 

ve fitoremediasyon yöntemleri yer almaktadır[7]. 

Biyosorpsiyon 

Metal iyonlarının sulu ortamlardan biyokütle tarafından alınarak uzaklaştırılmasıdır. 

Biyosorpsiyon yöntemi, 

• Metal iyonu türü,  

• Biyokütle türü ve miktarı,  

• Konsantrasyon,  

• Sıcaklık,  

• Çözelti pH’sı gibi fizikokimyasal faktörlerden etkilenmektedir[7]  

Metallerle biyosorbsiyon sürecinin temelde iki hedefi vardır.Bunlar; 

1. Altın, gümüş ve platin gibi ticari değere sahip paslanmaz metallerin geri kazanımını;  

2. Canlı sistemleri ve çevresi için çok küçük derişimlerde bile son derece toksik olan civa, 

bakır, demir, kurşun, krom,kadmiyum, nikel ve çinko gibi ağır metallerin kirli sulardan 

uzaklaştırılmasıdır.  

Metallerin biyosorpsiyonu (biyolojik adsorpsiyonu) genelde adsorpsiyon, iyon değiştirme, 

kompleks iyon ve mikro çökelme olaylarına dayanmakta olup hızlı ve tersine döndürülebilen bir 

olaydır.[7] 

Adsorpsiyon 

Bir maddenin diğer bir madde yüzeyinde veya iki faz arasındaki ara yüzeyde konsantrasyonun 

artması ya da diğer bir ifadeyle moleküllerin temas ettikleri yüzeydeki çekme kuvvetine bağlı 

olarak o yüzeyle birleşmesidir[7]. 

Fitoremediasyon 

Bitki temel alınarak yapılan çevreyi ıslah etme teknolojisidir. Bu teknoloji ile organik ve inorganik 

maddeler, bitki kullanılarak kirlilik oluşturduğu alandan bertaraf edilebilmektedir. Bitki 

kullanılarak topraklardan alınan metal alma işleminde amaç, toprak tarafından tutulmuş halde 

bulunan metallerin daha kontrol edilebilir ve taşınabilir forma dönüştürülmesidir. Böylelikle, 

biyolojik materyaller (bakteri, mantar, liken ve bitki) kullanılarak; maliyeti düşük ve yapılabilmesi 

kolay olan fitoremediasyon yöntemleri sayesinde metal kirliliğinin giderilmesi sağlanmış 

olacaktır. Günümüzde fitoremediasyon teknolojisi yoluyla bitki materyali kullanılarak metalle 

kirlenmiş alanlardaki organik ve inorganik maddeler temizlenebilmektedir. Toprakta ve yeraltı 

suyundaki kirliliğin giderim mekanizmalarıdır [7]. 

Genellikle en sınırlayıcı faktör kirliliğin derinliğidir. Toprak yapısına ve bitkiye göre değişmekle 

birlikte kirliliğin kökleşme bölgesi olan 20-100 cm arasında olması gerekir. Kirlenmenin toprak 

yüzeyinde olduğu sahalarda verimi yüksektir.[7]. 

Fitoremediasyon tekniğinin en önemli avantajları; yerinde arıtım sağlaması, ekstra enerjiye 

gereksinim olmaması, kimyasal gerektirmemesi, düşük maliyet, basit işletim, kolay 
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uygulanabilirlik, doğal kaynaklara zarar vermemesidir. Fitoremediasyon tekniğinin dezavantajları 

ise; su, toprak ve sedimentte sadece sığ bölgelerde arıtıma olanak vermesi, çok ağır düzeylerde 

kirlenmiş alanlarda bitkilerin kısa sürede etkinliğini gösterememesidir. Bu nedenle ancak düşük 

düzeylerde kirlenmiş alanlarda kullanılabilir[7].  

Biyoremediasyon 

Bir çevre kirleticisini ortamdan uzaklaştırmak için bakteri, fungus, alg ve bitki gibi organizmaların 

kullanılmasına biyolojik iyileştirme (biyoremediasyon), denmektedir [3].  

Biyodegradasyon 

Bu organizmaların çeşitli zararlı kimyasal bileşikleri parçalayıp mineralize etmesine biyolojik 

parçalanma (biyodegradasyon) denmektedir[3]. 

Biyodiskler 

Atıksu içine kısmen batık diskler suyun içinde yavaşça dönerler ve bu sırada atıksu içindeki 

organik maddeyle yüzeydeki biyokütle temas eder. Ardından gerekli oksijeni adsorpsiyon yoluyla 

atmosferden sağlar ve bu şekilde oksijen adsorpsiyonu ve aerobik koşullardaki biyokütle oluşumu 

biyodisklerin dönmesi ile sürekli olarak sağlanır. Diskler üzerindeki organizmalar doğal olarak 

havadan edindiği oksijeni alarak hızla çoğalır ve biyofilm tabakası oluşturur. Bu biyofilm kalınlığı 

1 – 2,5 mm arasındadır[14].  

Biyodesülfürizasyon 

Bir diğer ifade ile mikrobiyal kükürt giderimi; kömürdeki kükürdün sülfat gibi suda kolay çözünen 

bir bileşiğe dönüştürülmesidir. Bu da bir oksidasyon olayıdır. Biyodesülfürizasyon aerobik 

mikroorganizmalar tarafından katalizlenen biyokimyasal bir reaksiyondur. Bu yöntem düşük 

enerji tüketimi ile basit uygulamalı kullanım süreçlerini içermektedir[4]. 

Fungal Biyoreaktörler  

Yüksek hızlı fungal akışkan yataklı biyoreaktörlerde bakteri ve archa yaygın olarak kullanılmasına 

rağmen, son yıllarda mantarların kullanımı da dikkat çekmiştir.  Fungus biyoreaktörleri;  zengin 

bozucu enzimleri, zorlu koşullara dayanma kabiliyeti, yükleme dalgalanmaları, düşük pH ve besin 

toleransı nedeniyle avantajlara sahip olabilmektedir. Fungal akışkan yataklı biyoreaktörler ayrıca 

endüstriyel atık suyun arıtılması için kullanılmıştır [12].  

Endüstriyel atık suların veya yeniden kirletici bileşiklerin fungal biyoreaktör kullanılarak 

arıtılması bazı avantajlara sahip olsa da, steril olmayan koşullara geçiş, yerli mikroorganizmalarla 

rekabet nedeniyle zor olabilmektedir[12].  

SONUÇ 

Dünyada uluslararası anlaşmalarla denetim altına alınmaya çalışılan çevre sağlığı konusunda, 

kimyasal süreçlere alternatif olarak biyolojik işlemlerin uygulanması da giderek ivme 

kazanmaktadır [4].  

Temiz enerji üretimiyle temiz bir çevre elde edilmek istenmesinin yanı sıra aynı zamanda var olan 

teknolojilere yapılan harcamaları azaltmak, zaman ve verim açısından kazanç sağlamak biyolojik 

tekniklerin amaçları arasında sıralanabilmektedir. Bu tekniklere verilebilecek örneklerden biri 

biyolojik iyileştirmedir (biyoremediasyon). Biyo-iyileştirme, çevrede bulunan kirleticileri yok 

etmek ya da toksinlerinden arındırmak için organizma ya da ürünlerinin kullanılmasıdır [4].   

Atıkların biyolojik yolla parçalanması yüzyıllardır bilinen bir olgudur. Ancak etkili, düşük 

maliyetli çevresel iyileştirme ve büyük ölçekli teknolojik uygulamalar açısından bu işlemlerin 

kullanılması konusunda son zamanlarda ciddi girişimlerde bulunulmaktadır [4]. 

Funguslar geniş metabolik aktiviteleri ve üretimlerinin kolay olması sebebi ile biyolojik 

iyileştirmede yaygın olarak kullanılmaktadır [4]. 
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ÖZET 

Depolama sahası yer seçimi kentsel atık yönetiminin en önemli adımlarından birisidir. Bu süreçte 

politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik açıdan pek çok alt faktör farklı uzmanlık grupları 

tarafından ele alınmalıdır. Son yıllarda yer seçiminde coğrafi bilgi sistemleri, analitik hiyerarşi 

prosesi, çok kriterli karar alma, fayda-maliyet analizi, yaşam döngüsü değerlendirmesi gibi pek 

çok yöntem kullanılmaktadır. Bütün bu yöntemler karar alıcılar için en uygun potansiyel sahaların 

belirlenmesi için avantaj sağlasa da “mükemmel depolama sahası yeri” diye bir kavrama ulaşmak 

ne yazık ki mümkün değildir. Depolama sahası yer seçiminde kentteki tüm paydaşların katılımı, 

süreç doğru yürütülürse yerel yöneticilerin de elini güçlendirecektir. Bu çalışmada bu süreçteki 

yaklaşımlar ele alınmış ve kentleşme sürecindeki sıkıntılar da göz önüne alınarak ülkemiz için bir 

yaklaşım önerilmiştir. Çalışmada, yer seçimi için çok disiplinli uzmanlar ekibinin ve halkın sürece 

katılımının önemi ifade edilmiştir. 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, nüfusun ve sanayileşmesinin artmasıyla atık miktarı ve 

tehlikelilik özelliği de artmakta bu durum çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir [1]. Katı 

atık depolama, atık yönetim hiyerarşisinin (kaynakta atık azaltma, geri dönüşüm, geri kazanım, 

enerji geri kazanım, depolama) en az uygulanmak istenen yöntemi olmasına karşın, hiyerarşisinin 

ayrılamaz bir bütünüdür ve çevresel etkilerini azaltmak için daha fazla dikkat ve önem arz eder 

[12]. Bu sebeple tüm dünyada entegre atık yönetimi sistemlerinin uygulanması gereklidir. Yeni 

bir katı atık depolama sahası yapılacağı zaman bazı yer seçim kriterlerine uyulması gereklidir. Her 

ülkenin kendisine özgü kriterleri mevcuttur. Ülkemizde yer seçimi kriterleri 26 Mart 2010 

tarihinde yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’te yer almaktadır. 

Uygun bir depolama sahası seçimi, katı atık yönetiminin en önemli aşamalarından biridir ve 

entegre atık yönetimi kapsamında bütünsel bir yapı içinde ele alınmalıdır. Depolama sahasının 

seçimi, hükümet ve halkla etkileşimler gösteren kapsamlı ve zaman alıcı bir süreçtir. Düzenli 

depolama sahalarının başarılı olması, doğru bir tesis tasarımına, çevresel etki ve topluluk değerleri 

ve desteğine, doğru bir ÇED sürecine vb. faktörlere bağlıdır [5]. Kentsel katı atık yönetimi, yerel 

yönetimler ve planlamacılar için durdurulmadan verilmesi gereken öncelikli kentsel altyapı 

hizmetlerindendir. Bu hizmetin durdurulması telafi edilemeyecek çevre ve insan sağlığı risklerini 

içermektedir. Depolama sahası yer seçimi bu hizmetin verilmesinde kritik pozisyondadır. Yer 

seçimi, politika, çevresel kaygı ve finansal karar alma süreçleri açısından dikkate alınması gereken 

bir başlıktır [12]. Uygun bir atık depolama sahası seçerken doğru bir değerlendirme yöntemi 

kullanılmalıdır [5]. Sahanın seçiminin temeli, sahanın rasyonel olarak değerlendirilmesinde 

kullanılacak faktörlerin belirlenmesidir [5]. Bunun için ilk aşamada PEST analizinin yapılması 

avantaj sağlayacaktır. Saha politik, ekonomik, sosyal ve teknoloji açısından analiz edilmelidir. Son 

tahlilde, yapılan bütün analizler ve uygulanan teknik yöntemler sonunda farklı avantaj ve 

dezavantajları olan potansiyel sahalar ortaya konulacak ve karar alıcılar fayda/maliyet 

yaklaşımıyla bir karar vermek zorunda kalacaktır. Depolama sahaları konusunda NIMBY (Not In 

My Backyard- Arka Bahçemde Olmasın) ve NIABY(Not In Anybody's Back Yard-Hiç Kimsenin 

Arka Bahçesinde Olmasın) yaklaşımı tüm dünyada çevreci gruplar ve bölge halkı tarafından 

benimsenen protesto hareketleridir. Bu nedenle yer seçim sürecinin politik, sosyal, ekonomik ve 

teknolojik olarak arkasında durulabilecek kalitede yürütülmesi zorunludur. Yer seçiminde son 
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yıllarda kullanılan tekniklerden biri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’dir. CBS, çok çeşitli uzamsal 

sorguları destekleyebilecek nicel, nitel ve açıklayıcı bilgi veri tabanlarıyla mekânsal verileri 

(haritalar, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri) birleştirir [8]. Depolama sahalarını belli kriterlere 

göre incelemek için ayrıca Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) de kullanılmaktadır. “AHP, 

problemleri hiyerarşik bir yapıda ele alan ve ikili karşılaştırma mantığına dayanan çok kriterli 

karar verme tekniğidir [1].” Literatürde konuyla ilgili yapılan incelemelerde saptanan önemli 

hususlardan biri, depolama sahası yer seçiminin uzun, detaylı çalışmalar gerektiren ve çok 

disiplinli uzmanlar grubu tarafından gerçekleştirilmesidir. Yukarıda da ifade edildiği gibi tüm 

sürecin çok bileşenli olarak desteklenmesi elzemdir. Aksi taktirde sahanın seçimi politik, 

ekonomik, sosyal ve teknolojik tartışmalarla uzun yıllar geçmesine rağmen gerçekleşmeyebilir. 

Kentlerimizde bölge halkının öncelikleri ve arsa rantı seçim sürecini akamete uğratabilmektedir.  

MATERYAL METOD  

Bu çalışmada depolama sahası yer seçimi konusunda dünyada ve ülkemizde uygulanan kriterler 

araştırılmış ve bunlar bir matris haline getirilmiştir. Oluşturulan matrisin içerisinde özellikle saha 

seçimine etki eden faktörlerin önem dereceleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ülkemizde çok 

uygulanmasa da PEST analizi konusunda bilgiler sunulmuş ve gerekliliği ifade edilmiştir. 

Ülkemizde hazırlanmış olan depo sahası seçim çalışmaları dikkate alınarak süreci bozan adımlar 

ve dikkate alınmayan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Literatürde üzerinde durulan faktörlerin 

ülkemizdeki bazı çalışmalarda neden önceliklendirilmediği yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Ülkemizde depolama sahası yer seçimi yapacak yerel yönetimler için bir algoritma oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Yer seçimi çalışmalarında yer alabilecek uzman grubuna ilişkin bir öneride 

bulunulmuştur.  

Tablo 1’de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu on (10) ülkenin depolama sahası yer seçimi 

kriterleri incelenmiştir. Tabloda kriterler, çevresel ve sosyoekonomik olmak üzere iki genel, yedi 

alt ve yirmi beş en alt başlık altında incelenmiştir.  

SONUÇ  

Ülkemizde depolama sahaları yapılmadan önce yapılan etüt çalışmalarında öncelikli başlıklar 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’teki (ADDDY) yer seçimi kriterlerine göre 

belirlenmektedir. Sahanın yerine karar verilirken puanlama yöntemiyle alternatif sahalar kıyaslanır 

ve en uygun saha bulunur, Bunun için CBS yöntemleri kullanılmaktadır. Sahayı belirlerken belli 

soruların cevapları alınır. Bunlar: Atık ne kadar? Nereye depolanacak? Hizmet edeceği nüfus ne? 

Kişi başı oluşan atık ne kadar? Sahanın alternatifleri var mı? Bu genel sorulardan sonra çevresel, 

ekonomik, sosyal, politik başlıklardan sorular sorulmaktadır. Atıkların Düzenli Depolanmasına 

Dair Yönetmelik Madde 15’ine göre yer seçiminde belli kriterler vardır. Bunlar; I. sınıf depolama 

sahalarının yerleşim yerlerine olan uzaklığı en az bir kilometre iken II. ve III. sınıf depolama 

sahalarının yerleşim yerlerine olan uzaklığı en az iki yüz elli metre olmak zorundadır. Bu 

mesafelerin çevre ve insan sağlığı açısından yeterli olmadığı düşünülmektedir zira yerleşim 

alanına koku, patojen ve atık yayılımı gibi problemlere sebep olabilir. Sahanın, hava ulaşım 

güvenliğini etkilememesi amaçlanmaktadır. Fakat sahalar tasarlanırken bu kriter genelde göz ardı 

edilmektedir. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’e göre ormanlık alanların, 

ağaçlandırma alanlarının, yaban hayatı ve bitki örtüsünün korunması için özel amaçlarla koruma 

altına alınmış alanların depolama sahalarına uzak olması gerekmektedir. Buna karşın Orman 

Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği’nin Madde 4/1’ine göre 

“(Değişik: RG-21/1/2017-29955) Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; 

yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; 

patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve güvenlik 

tesislerine; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları 

gibi enerji tesislerine; telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-
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televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, 

fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su 

arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesislerine; atık su tesislerine; petrol ve 

doğalgaz boru hattı; alt yapı tesislerine; katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli 

depolama tesislerine; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz 

depolanmasına ilişkin tesislere; yeraltı depolama tesislerine; baraj; gölet; sokak hayvanları 

bakımevi; mezarlık tesislerine; sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta, lise ve dini 

eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim 

tesislerine; futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili 

yer, bina ve tesislere izin verilebilir.” Yönetmeliğin bu ibaresine göre ormanlık arazilerde 

depolama sahasının yapılmasına izin verildiği görülmektedir. Atıkların Düzenli Depolanmasına 

Dair Yönetmelik’e göre yüzeysel ve yeraltı sularının durumu, akış yönleri ve yağış suları dikkate 

alınmaktadır. Fakat sahalar tasarlanırken ya da işletilirken yağış sularının sızıntı suyuyla tamamen 

tecriti sağlanamamaktadır. Hatta depo gazı borularına da bir miktar sızıntı suyu karışımı 

kaçınılmazdır. Depolama sahaları işletilirken yüzeysel ve yeraltı sularından tamamen tecrit 

edilmesi öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Depolama sahalarında oluşan sızıntı 

suyu, KOİ değeri en yüksek ve arıtılması en zor sulardan biridir. Bu sebeple yağış suyu, yüzeysel 

su, yeraltı suyu ve sızıntı suyunu doğru yönetmek büyük önem arz eder. Yine yönetmeliğe göre; 

sahanın topografik, jeolojik, jeomorfolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik durumu dikkate alınmalıdır. 

Bu kriterler depolama sahaları tasarımı ve işletimi için en önemli kriterlerdendir. Zeminin yapısal 

durumu tüm zemin teşkilini etkiler. Sızdırmazlık tabakası için kullanılacak malzemeden, ne kadar 

uygulanması gerektiğine kadar sahayı, dolayısıyla saha yönetimini etkilemektedir. Yer 

seçimlerinde en az 3 tane alternatif saha belirlenmelidir, böylece zemin açısından en uygun yer 

seçilebilir. Fakat ülkemizde ÇED süreçlerinde bu durum göz ardı edilmektedir. Yönetmeliğe göre; 

taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve yüksek deprem riski dikkate alınmalıdır. Deprem riski de 

yönetmeliğimizde yer seçimi kriterlerinde yer alan ama üzerinde durulmayan çok önemli olan bir 

kriterdir. Ülkemizdeki topoğrafik yapı ve fay hatları saha seçimini doğrudan etkilemektedir. 

Dünyada da ülkemizde olduğu gibi depolama sahalarında deprem riski fazlasıyla göz ardı 

edilmektedir. Sahadaki çöpün kaymaması için heyelan, erozyon gibi kriterlere yeteri kadar önem 

verilmediği görülmektedir. Saha tasarımında arazinin doğal eğimi kullanılmalı ve şevler doğru 

hesaplanmalıdır. Yönetmeliğe göre; hakim rüzgar yönü dikkate alınır, fakat bu faktör de ülkemizde 

saha tasarımında göz ardı edilen kriterlerdendir. Yönetmeliğe göre, depolama sahalarında 

akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde kullanılan boru hatları ve yüksek gerilim hatları 

bulunmaz maddesi ÇED aşamasında göz ardı edilebilmektedir. Son olarak yönetmelikte doğal 

veya kültürel miras alanlarının durumunun dikkate alınması gerektiği geçmektedir. Yine ÇED 

aşamasında doğal ve kültürel sit alanlarının ormanlık alanlar gibi sahaya dahil edilmesi için 

mahkeme süreçleri uzayabilmektedir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MAPEG) 

alınan parsel işletme planı depolama sahaları yer seçiminde göz ardı edilen en büyük sorunlardan 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu planda tüm etüt çalışmaları, haritalar, sondaj verileri vb. gibi 

saha için önemli verileri bulunduran bir planın saha yer seçiminde kriter olarak öncelikli tutulması 

gereklidir. Ülkemizde bir türlü aşılamayan belki de sahaların seçiminde en önemli diyebileceğimiz 

konu halkın katılımıdır. İşin teknik yönünü yapan karar alıcılar daha sonrasında halkın görüşlerine 

de başvurmalıdır. Ülkemizde halk bu sürece pek dahil edilememektedir. Karar alınmış sahalarla 

ilgili yapılan ÇED halkın katılımı toplantıları amacına hizmet etmemektedir. İşin birinci aşaması 

teknik yönüdür, ikinci ve asıl kritik olan aşaması ise karar vericilerin bu süreci nasıl yönettiğidir. 

Halk tarafından saha seçiminde bazı endişeler bulunmaktadır. Yapılacak sahanın bölgedeki geçim 

kaynaklarını etkilemesi, sağlık açısından risklerinin olması, istimlak edildiğinde arsa sahiplerinin 

yeterli karşılığı alamaması, bölgenin doğal yapısının bozulacağı vb. gibi endişeler, konu hakkında 
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bilgi eksikliği ve ön yargılar sebebiyle halk depolama sahalarına genelde karşı çıkmaktadır. Karar 

vericiler ise halkı sürece fazla dahil etmemekte, yeteri kadar konu hakkında 

bilgilendirmemektedir. Bu sebeplerden dolayı halkın katılımı gibi önemli bir süreç 

geçiştirilmektedir. Depolama sahaları, üzerinde uzun süre çalışılması, detaylı fizibilite 

çalışmalarının yapılması gereken kentsel altyapı alanlarıdır. Depolama sahaları tasarımından, 

işletimine kadar doğru planlanması gereken çevre tesisleridir. Yerel yönetimler depolama sahası 

yer seçimi için yeterli bütçeyi ayırmalı ve uzmanlarla çalışmalıdır. Ne yazık ki ülkemizde bu iş 

için ayrılan bütçelerin ve sürelerin kısıtlılığı yerel yönetici ve teknokratların konunun önemini 

kavrayamadığının göstergesidir.  

Al-Khatib ve arkadaşlarının [5] yaptığı çalışmada; Filistin’de mevcut depolama sahaları ve 

depolama sahası yer seçimi hakkında kamunun kaygıları ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, 

nüfusun %9’u sahaların rastgele seçildiğini ve potansiyel etkilerin farkında olduğunu belirtirken, 

%41,6’sı çöplüklerden muzdarip olduklarını belirtmişlerdir. Yer seçiminde Batı Şeria’daki İsrail 

işgalinden dolayı arazi kısıtlamasının en önemli sosyoekonomik faktör olduğu tespit edilmiştir. 

Garnett ve arkadaşlarının [6] yaptığı çalışmada, İngiltere’de atık yönetimi karar alma sürecinde 

halkın katılımı konusundaki tutumlar incelenmiştir. Başarılı bir yer seçiminde; halk sağlığı ve 

güvenliği, ekonomik, çevresel ve sosyal gereklilikleri yerine getirme, minimum maliyet ve 

maksimum avantaj amaçlanmaktadır. Halkın katılımıyla ilgili teorileri ve uygulayıcıların 

deneyimlerini ele alan bir çerçeve oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda halkın sürece daha fazla 

dahil edilmesi, karar vericilerin sahaya özgü kararlarda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği tespit 

edilmiştir. Aydemir-Karadağ’ın [1] yaptığı çalışmada Ankara ili ve çevresinde kurulabilecek 

depolama tesisi yer alternatifleri çevresel, sosyal, ekonomik ve zeminsel faktörler açısından 

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda AHP ile 

hesaplanan veriler, gerçek verilerle örtüşmüştür. Gbanie ve arkadaşlarının [12] yaptığı çalışmada, 

Sierra Leone’deki depolama sahalarını tespit etmek için Ağırlıklı Doğrusal Kombinasyon ve Sıralı 

Ağırlıklı Ortalama tekniklerini harmanlayan CBS yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma, CBS’nin 

önemini ortaya çıkarmıştır. Mekansal ve uzamsal olmayan verinin analizi hızlandırdığı, çok kısa 

bir sürede doğru sonuçları ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Depolama sahası yapılırken özellikle 

Sierra Leone gibi gelişmemiş ülkelerde bu yöntemin kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Chang 

ve arkadaşlarının [9] yaptığı çalışmada, Güney Teksas’ta depolama sahaları için yer seçilirken 

kullanılabilecek CBS ve sosyoekonomik değişkenleri içinde barındıran iki aşamalı bir yöntem 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda önceden seçilen yer ile araştırmada kullanılan yöntemle 

karar verilen yer aynı çıkmıştır. Bu yöntem ile Güney Teksas’ta depolama sahaları için bir veri 

tabanı oluşturulmuştur.  

Tablo 1’de ülkelere göre yer seçimi kriterleri matrisi oluşturulmuştur. Bu matris ülkemizde 

yapılacak yer seçimi çalışmalarında da kullanılabilir. Tablo 1’de çevresel faktörler ana başlığı 

altında tarım arazisi, ormanlık alan, bitki örtüsü, kritik habitat, rüzgar ve yağış ilk incelenen 

başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Hidroloji/hidrojeoloji ve jeoloji/jeomorfoloji alt başlıkları da 

incelenmiştir. Yeraltı ve yüzeysel sulara uzaklık kriterlerini, ülkelerin yer seçimi yaparken ön 

planda tuttuğu tespit edilmiştir. Bu öncelikleri eğim/yükseklik ve toprak yapısı kriterleri 

izlemektedir. Erozyonun ise genellikle göz ardı edildiği tespit edilmiştir. 
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Aşağıdaki tabloda sosyo-ekonomik faktörler ana başlığı altında ulaşılabilirlik alt başlığı 

incelenmiştir. En yakın yerleşime uzaklık kriterini, ülkelerin yer seçimi yaparken en ön planda 

tuttuğu tespit edilmiştir. Bu önceliği yol ağlarına uzaklık kriteri izlemektedir. Yapı malzemelerine 

yakınlığın ise göz ardı edildiği tespit edilmiştir. 

 

 

 
Bütün bu sayılan faktörler her ülkenin ve her kentin öncelik algısına göre değişim 

gösterebilmektedir. Bununla beraber standart bazı maddeler her ülke çalışmasında ön plana 

çıkmaktadır. Şekil 1’de depolama sahasının seçiminden inşaasına kadar geçen süreçte yapılması 

gerekenler bir algoritma şeklinde önerilmiştir. 
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Algoritmaya göre ilk olarak, Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı ile 1/100.000 ölçekli Kentsel 

Dönüşüm Planı hazırlanarak kent konseyinde görüşülmelidir. 1-3 aylık bir süreçte, kent 

konseyinde depolama sahası ihtiyacı için halk bilgilendirme toplantısı yapılmalıdır. Kent 

konseyinden çıkan kararlar da göz önünde bulundurularak 12-18 aylık bir süreçte, Kentsel Entegre 

Atık Yönetim Planı hazırlanmalı ve depolama sahası alternatifleri belirlenmelidir. Kentsel Entegre 

Atık Yönetim Planı; mevcut durum, bertaraf alternatifleri, atık karakteristiği, fayda-maliyet 

analizleri ve nüfus gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Depolama sahası alternatifleri 

belirlenirken; çok kriterli karar alma yöntemlerinin yardımıyla, yer seçim kriterlerine uygun olan 

alternatif sahalar araştırılıp potansiyel sahalar seçilmelidir. Karar alıcılarla 1-3 aylık bir süreçte 

sahanın yapılacağı üç (3) potansiyel alan belirlenmelidir. Ardından tekrar kent konseyi toplanarak 
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bu sefer depolama sahası yer seçimi hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmalıdır. Kent konseyi 

sonunda belirlenen saha 3-6 aylık bir süreçte belediye meclisinin görüşüne sunulmalıdır. Belediye 

meclisinin onaylamasıyla da 12-18 ay süren ÇED süreci başlatılmalıdır. Süreç sonunda ‘ÇED 

Olumsuzdur’ kararı çıkarsa, başa dönülerek kent konseyinde yer seçimi tekrar ele alınmalıdır. Eğer 

‘ÇED Olumludur’ kararı çıkarsa da 12-18 aylık bir süreçte sahanın inşaasına başlanmalıdır. Tüm 

bu süreç, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış bir şehirde dahi 42-69 ay arasında 

sürmektedir. Yerel yöneticilerin entegre atık yönetimlerini oluştururken bu süreleri dikkate alması 

elzemdir.  

TARTIŞMA  

Depolama sahaları yer seçiminde karar vericiler halkı sürece daha fazla katarak halkı konu 

hakkında bilgilendirmeli, bunun için bilgiye erişimini ve etkileşimi sağlamalıdırlar. Halk da sürece 

ön yargısız dahil olabilmelidir. Yerel yönetimler depolama sahalarını seçerken farklı 

disiplinlerdeki uzmanlardan mutlaka danışmanlık hizmeti almalı ve uzmanların görüşlerini ön 

planda tutmalı, saha yapılacak olan yer hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalı, yer seçimi 

kriterlerini iyi değerlendirmeli, halkın bu süreçte daha etkin rol almasını sağlamalıdır. ÇED 

sürecini yönetmeliklere uygun ve şeffaf bir şekilde yürütmelidir. Ayrıca yerel yönetimler halkın 

istek ve ihtiyaçlarını karşılarken doğayı ve ekolojik yaşamı ön planda tutmalıdır. Saha 

tasarlanırken yer seçiminde yapılan puanlama sistemi yetersiz olduğundan puanlama sisteminin 

soruları daha da detaylandırılabilir ve CBS yöntemleri tek başına kullanılmadan farklı analiz 

yöntemleriyle birlikte kullanılabilir. PEST analizi daha detaylı olarak, her bir başlığın uzmanı ile 

çalışılarak ayrıntılı şekilde yapılabilir. Sadece teknik kısım yeterli değildir ve konunun farklı 

yönleri de çalışmada önem arz etmektedir. Fizibilite çalışmaları en az 12 ay ile 18 ay arasında 

sürmelidir. Çalışmada; çevre mühendisi, jeofizik/jeoloji mühendisi, orman/ziraat mühendisi, 

inşaat mühendisi, harita mühendisi, endüstri mühendisi, biyolog, şehir plancısı, sosyolog, finans 

uzmanı vb. uzmanlar yer almalıdır.  

Bu çalışmada depolama sahası yer seçimindeki kriterler ve Türkiye’deki öncelikler incelenmiştir. 

Dünyada ve Türkiye’de yer seçimindeki önceliklerin yer aldığı bir matris tasarlanmıştır. Bu 

matrise göre ülkelerin öncelikleri belirlenmiştir. Ülkelerin yer seçimi kriterlerinde en çok 

yerleşime uzaklık yüzeysel ve yeraltı sularının durumu ve eğimin öncelikli olduğu ve ülkenin 

ekonomik durumu, savaş, sosyokültürel yapı gibi durumların önceliklerini doğrudan etkilediği 

tespit edilmiştir. Ülkemizdeki yer seçimi kriterleri ele alındığında da ekolojik hayat ve kamuoyu 

gibi önemli başlıkların göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca sadece teknik değil sosyal açıdan 

da fizibilite çalışmalarının yapılmasının gerektiği belirlenmiştir. Birlikte uygulanan ve halkın dahil 

edildiği depolama sahası seçim süreçleri daha uzun vadeli ve tutarlı çözümler üretilmesine 

yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

Gürültü, bir çevre sorunu olarak endüstri devriminin başlangıcından bugüne kadar artarak devam 

etmiştir. Ortaçağda, demir işçilerinde görülen sağırlık, granit-taş yollarda demir tekerlekli atlı 

arabaların verdiği rahatsızlıklar ile başlamıştır. Makine ve teçhizatların kullanımı ve sonrasında 

kentleşme süreçlerinde insan kaynaklı, ulaşım ve inşaat/endüstri faaliyetlerinin artması ile de 

günümüze kadar süregelmiştir.  

Gürültü, toplum sağlığı açısından kabul edilebilir (gürültü ölçüm ve limit değeri olarak) en yüksek 

düzeyinin ölçüm ve tahmin yöntemleriyle belirlenmesi ile bunlara bağlı olarak gürültü kaynaklı 

meslek hastalıklarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, gürültü kirliliğinin 

standartlar dahilinde kontrol altına alınması gerekmektedir. Gürültü sebepleri ve alınacak 

önlemler, birçok faktör içerdiğinden disiplinlerarası çalışmaların sağlayacağı katkı göz önünde 

tutulmalıdır.  

Bu araştırmanın amacı ülkemizde hala yeteri kadar üstüne düşülmeyen meslek hastalıklarının ve 

bu hastalıkların içinde gürültüye bağlı işitme kayıplarının önemini göstermek, tamamı önlenebilir 

olan işitme kayıpları için çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmada, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

ait son beş yıllık meslek hastalıkları istatistiklerinden faydalanılmıştır. Veri toplama yöntemi 

olarak yazılı kaynak yöntemi kullanılmış olup elde edilen veriler excel programında analiz edilip 

tablo halinde sunulmuştur.  

GİRİŞ 

Gürültü, günlük hayatımızın her alanında karşılaştığımız, uzun vadede maruz kalındığında insan 

sağlığını ciddi derecede etkileyen bir ses kirliliğidir. Sanayi devrimi ile birlikte gürültüye bağlı 

işitme kayıpları önemli meslek hastalıkları arasında yer almaktadır. Sadece işitme kayıplarına 

sebep olmayıp aynı zamanda insan psikolojisine de olumsuz etkileri olmaktadır. 

Gürültüye bağlı işitme kayıpları meslek hastalıklarının tümünde olduğu gibi, gerekli tedbirler 

alındığında tamamen önlenebilir hastalıklardır. Fakat pek çok hastalıkta olduğu gibi gürültüye 

bağlı işitme kayıplarında da çözüme yönelik uygulamalar yetersiz kalmaktadır. Gürültü kirliliğini 

önlemek için alınacak tedbirler birçok faktörü bir arada bulundurduğundan disiplinlerarası bir 

çalışma gerektirmektedir. 

Türkiye’de gürültü konusu 1970’li yıllarda gündeme gelmiş, araştırmalar ise 1980’li yıllarda 

başlamış; ancak gürültü ve zararları ile ilgili belli bir iş koluna özel, sınırlı sayıda çalışma vardır. 

[1]  

1999 yılında İSGÜM’de 17 iş yerinde 1927 çalışanı kapsayan bir araştırmada GBİK sıklığı %15,2 

olarak bulunmuştur. Bu çalışmada araştırmaya katılan çalışanların, çalışma süresine göre 

incelendiğinde 5 yıl ve daha az çalışanlarda GBİK %7.5 iken 11 yıl ve daha fazla çalışanlarda 

%18.2 olarak saptanmıştır. [2] 

Bu araştırmaya başlarken son beş yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi yapılmış meslek 

hastalıkları içerisinde işitme kayıplarının azımsanamayacak bir yeri olduğu görülmüştür.  

mailto:nursedasahin@ayvansaray.edu.tr
mailto:nursedasahin@ayvansaray.edu.tr
mailto:elifgokciloglu@ayvansaray.edu.tr
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Araştırmanın amacı ise, ülkemizde yeterince önem verilmeyen ya da takibi yapılmayan meslek 

hastalıklarının, bu hastalıkların içinde gürültüye bağlı işitme kayıplarının önemine vurgu yapmak 

ve çözüm önerileri sunmaktır. 

GÜRÜLTÜ (SES) KİRLİLİĞİ 

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan ses, canlıların işitme organları tarafından 

algılanabilen titreşimlerdir. Her insan tarafından farklı algılanabilen bu titreşimlerin sürekli oluşu 

kulakta geri dönüşü olmayan işitme kayıplarının oluşmasına neden olmaktadır. [3]  

Akustik kirlilik de denilen gürültü kirliliği hem çevre sorunları içerisinde hem de gürültüye bağlı 

meslek hastalıkları arasında yer almaktadır. Sanayileşme süreci ve buna bağlı olarak başta ulaşım 

gürültüleri olmak üzere 1960’lı yıllardan sonra toplumun çeşitli kesimleri için büyük bir sorun 

haline gelmiştir. [4]  

Gürültü, ölçülebilen bir birim olduğundan ve gürültünün insan vücudu için zararlı olup 

olmadığının tespit edilebilmesi için ölçülmesi gerekmektedir. Gürültü düzeyi ise desibel (dB) 

olarak belirtilmektedir.  

Günlük yaşamda karşılaşılan ortam veya yapılan işlerden kaynaklanan ses basınç seviyeleri dB 

cinsinden Tablo 1’de verilmiştir. 

   

Tablo 1. Ortam veya yapılan işlerden kaynaklanan ses basınç seviyeleri 

Desibel Değerleri (dB) Örnekler 

0 Duyma eşiği 

20 Kütüphane 

40 Sessiz oturma odası 

60 Ofis ortamı 

90 Çim biçme makinası 

140 Jet motoru (Acı eşiği) 

 

Gürültü kirliliğine başta ulaşım olmak üzere inşaat alanlarından insanların yaşadığı konutların 

içine kadar çok geniş alanlarda maruz kalınmaktadır. Bu alanlar detaylandırıldığında; karayolları,  

demiryolları  hava alanları,  endüstri tesisleri,  yerleşim alanlarının yakınında yer alan; taş ocakları,  

matbaa, konfeksiyon, ayakkabı atölyeleri ve marketler gibi işyerleri,  tamirhaneler, satış yerleri, 

benzin istasyonları, otoparklar,   konutlarda; televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler 

ile jeneratör, havalandırma, yakma kazanları; zamansız yapılan bakım ve onarımlar,  eğlence ve 

dinlenme yerlerinde kullanılan elektronik olarak yükseltilmiş müzik sesleri konut içinde veya 

bahçede barındırılan hayvanlar başlıca gürültü kaynaklarındandır. [4] 

3. GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Gürültü, bir diğer ismiyle ses kirliliğinin insan sağlığı üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bu 

etkiler sese maruz kalma süresine, kaynağa yakınlığa ve maruz kalınan sesin şiddetine göre 

değişmektedir. Uzun süre maruz kalınan gürültü, en çok işitme organını etkilemekle birlikte 

çalışma hayatındaki verimliliği de etkilemektedir.  

İş yerlerinde maruz kalınan gürültüye bağlı işitme kayıpları, “mesleki işitme kayıpları” olarak 

adlandırılmaktadır. 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre meslek hastalığı “Sigortalının; çalıştırıldığı işin 

niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 

sürekli hastalık, sakatlık, ruhi arıza halleridir.” Şeklinde tanımlanmıştır. [5]  



 
 

498 

 

 

SGK kayıtlarına göre gürültüye bağlı işitme kayıpları “H2 Grubu Kulak ve Mastoid Çıkıntı 

Hastalıkları” tanı grubu altında “H 83.3-İç Kulakta Gürültünün Etkileri” olarak yer almaktadır. 

Açıklanan SGK verilerine göre son beş yıl içinde bildirimi yapılmış meslek hastalıkları ve 

gürültüye bağlı işitme kaybına tutulan sigortalı çalışan sayıları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2. Meslek Hastalıklarına ve Gürültüye Bağlı İşitme Kaybına Tutulan Sigortalı Çalışan Sayısı 

Yıllar İşitme Kayıpları Toplam Meslek 

Hastalıkları 

2013 7 371 

2014 24 494 

2015 14 510 

2016 6 597 

2017 32 691 

 

Ayrıca açıklanan SGK verilerine göre son 5 yıla ait gürültüye bağlı işitme kayıpları ve toplam 

meslek hastalıklarının cinsiyete göre dağılımı sırasıyla Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 

5’te verilmiştir. 

 

Şekil 1. 2013 yılına ait gürültüye bağlı işitme kayıpları ve toplam meslek hastalıklarının cinsiyete göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 2014 yılına ait gürültüye bağlı işitme kayıpları ve toplam meslek hastalıklarının cinsiyete göre dağılımı 
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Şekil 3. 2015 yılına ait gürültüye bağlı işitme kayıpları ve toplam meslek hastalıklarının cinsiyete göre dağılımı 

 

Şekil 4. 2016 yılına ait gürültüye bağlı işitme kayıpları ve toplam meslek hastalıklarının cinsiyete göre dağılımı 

 

Şekil 5. 2017 yılına ait gürültüye bağlı işitme kayıpları ve toplam meslek hastalıklarının cinsiyete göre dağılımı 

 

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 

Çalışma hayatında gürültüyü tamamen yok etmek mümkün değil fakat olumsuz etkilerini en aza 

indirmek için gürültünün standart değerlere çekilmesi mümkündür. Bu standart değerler 6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkartılan “Çalışanların Gürültü İle İlgili 

Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik”in 5.maddesinde;  

a) En düşük maruziyet eylem değerleri 80 dB(A) (8saat) 

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri 85 dB(A) (8saat) 

c) Maruziyet sınır değerleri 87 dB(A) (8saat) 
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olarak verilmiştir. Aynı yönetmeliğe göre haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet 

sınır değerini aşamaz. Bu değerlerin aşılmaması için maruziyetin önlenmesi ve azaltılması 

gerekmektedir. Buna göre, “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair 

Yönetmelik”in 8.maddesinde teknik önlemler; 9.maddesinde de kişisel korunmaya yönelik 

önlemler yer almaktadır. [6]  

Bu önlemler dışında kişinin mesleki işitme kaybından korunmasında periyodik muayenelerinin 

aksatılmadan yapılması da önem arz etmektedir. Fakat öncelikle gürültünün kaynakta önlenmesi, 

mümkünse maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi gerekmektedir. 

İlgili yönetmelik, hem çalışanların hem de işverenin gürültü konusunda bilinçlendirilmesi 

gerektiğini de bildirmektedir. 

SONUÇ 

Gürültüye bağlı işitme kayıplarının, azımsanamayacak bölümünü kapladığı meslek hastalıkları 

bütün dünyada çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde her sene kayıtlara geçen meslek hastalığı sayısının azlığı, konu ile ilgili bildirimlerin 

yetersiz olduğunun göstergesi olarak sayılabilir. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine 

göre 5510 sayılı kanunun 4-1/a maddesindeki sigortalılardan 2013 yılında toplamda meslek 

hastalığına tutulan çalışan sayısı 371; 2014 yılında 494; 2015 yılında 510; 2016 yılında 597 ve 

2017 yılında 691’dir. Sigortalılardan gürültüye bağlı işitme kaybına tutulan çalışan sayıları Şekil 

6.’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 6. Gürültüye bağlı işitme kayıplarının SGK istatistiklerine göre kadın-erkek dağılımları 

 

ILO ve WHO’nun da kabul ettiği değişkenlere göre bir ülkede her bin kişiden en az 4, en çok 12 

kişide meslek hastalığı/işle ilgili hastalık görülmesi beklenmektedir. Türkiye’de en az 25 milyon 

çalışan olduğu düşünüldüğünde beklenen meslek hastalığı sayısı en az 100 bin, en çok 300 bin 

üstü olmalıdır. Oysa ülkemizde SGK’ya bildirilen meslek hastalıkları bu rakamların yanına 

yaklaşmamaktadır.  [7] 

Buna rağmen bildirimi yapılan meslek hastalıklarının içinde gürültüye bağlı işitme kayıplarının, 

meslek hastalıkları arasında ilk 5’teki yerini koruduğu görülmektedir. Bu verilerin içine kayıt dışı 

işçileri ve bildirimi yapılmayan hastalıkları eklediğimizde gürültünün çalışma hayatını ve 

akabinde sosyal hayatı nasıl olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmaktadır.  
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Çalışmada toplanan verilere bakılarak, erkeklerin mesleki işitme kaybına daha fazla tutulduğu 

görülmektedir. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi gürültü (ses) kirliliğinin fazla olduğu 

sanayi, inşaat vb. ağır işlerde erkek çalışan sayısının kadın çalışan sayısından çok daha fazla 

olmasıdır. 
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ÖZET 

Sunulan çalışmanın amacı gürültüye karşı hassas alanlar olarak değerlendirilen üniversite 

yerleşkesinde ulaşımdan kaynaklanan çevresel gürültünün belirlenmesidir. Bu kapsamda, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü içerisinde araç geçişlerinin ve gidişatlarının değişim 

noktası olan kavşakta, 3 noktada araç sayımı yapılmıştır. Sayımı yapılan araçlar hafif vasıta ve 

ağır vasıta olarak ikiye ayrılmıştır. Araç sayımları, trafiğin yoğun olduğu 08:00/10:00, 

12:00/13:00, 15:00/17:00, 18:00/20:00, 21:00/22:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Sayımlar 20’şer dakika olup exceel yardımıyla saatlik verilere çevrilmiştir. SounPLAN 7.3 

Programına verilerin girilmesi ile Izgaralı Gürültü Haritası ve Cephe Gürültü Haritası olmak üzere 

iki çeşit harita elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, kampüs alanında, özellikle araç geçişlerinin 

olduğu güzergâhlardaki binaların, yola bakan cephelerinde gürültü seviyesinin sınır değerlerin 

üzerine çıktığı belirlenmiştir. 

GİRİŞ 

Gürültü hava, su, toprak veya görüntü kirliliği gibi canlıları olumsuz etkileyen bir çevre sorunudur. 

Çevresel gürültü kaynakları, kaynak ve alıcıların çevresel konumlarına ve yayılma yollarına bağlı 

olarak iki gruba ayrılabilir. Ulaşım gürültüleri, endüstri (makine, motor, imalat) gürültüleri, yapım 

(şantiye) gürültüleri ve rekreasyon gürültüsü (spor alanları, çocuk bahçeleri) “yapı dışı” çevre 

gürültüsü olarak ele alınmaktadır. Yüksek konuşma ve müzik sesleri, ev araçları gürültüleri ve 

havalandırma, asansör gibi mekanik sistem kaynaklı gürültüler ise “yapı içi” çevresel gürültü 

kaynaklarıdır. Kentsel alanlarda ulaşım (karayolu, havayolu, demiryolu) gürültünün ana kaynağını 

oluşturmaktadır. Kent alanı içerisindeki endüstrilerden veya işyerlerinden kaynaklanan araç, 

makine ve işyeri gürültüsü; eğlence yerleri, spor alanları, vb. rekreasyon alanlarından oluşan 

gürültü; inşaat, yol yapımı, yıkım vb. hizmetler sırasında meydana gelen gürültü kentsel 

gürültünün diğer kaynakları olarak sayılabilir. 

Ulaşımdan kaynaklı gürültü karayolu, demiryolu ve havayolu araç trafiğinden kaynaklanmakta 

olup maruz kalan kişilerin hayatını, sağlığını etkileyerek rahatsızlık yaratmaktadır (Üzkurt, 2004). 

Karayollarında gürültünün en büyük nedeni trafik kaynaklıdır. Trafiğin sebep olduğu karayolu 

gürültüsü insanların en fazla maruz kaldıkları ve en çok rahatsızlık duydukları gürültü türüdür. 

Gün içerisinde gürültü şiddetinde dalgalanmalar görülmekle birlikte sürekli olması nedeniyle 

verdiği rahatsızlık oldukça fazladır. Trafik kaynaklı karayolu ulaşım gürültüsü, noktasal ses 

kaynağı sayılabilen çeşitli güçlerdeki motorlu taşıtların yollar üzerinde aynı andaki devinimleri 

sırasında oluşan bir bütünleşik gürültüdür (Kurra, Taner, Altay ve Samsunlu, 1993). Pakman 

(1990) tarafından yapılan bir araştırmada, kentsel yerleşim bölgelerinde ortaya çıkan ses 

enerjisinin % 80'inin trafik gürültüsünden kaynaklandığı ifade edilmektedir. 

Taşıtların çalışması ve hareketi sonucu oluşan taşıt ulaşım gürültüsü, motor gürültüsü, şasi ve 

kaporta gürültüleri, frenlemeden doğan gürültü, tekerleklerin yol yüzeyi ile temasından doğan 

gürültü ve taşıtın neden olduğu aerodinamik gürültü gibi bileşenlerden oluşur (Güney, 1994). 

Karayolunda oluşan bu gürültü algılanma düzeyine etkiyen faktörler ise yola olan uzaklık, trafik 
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hacmi, yol seviyesi, yolun kaplama cinsi, yolun eğim derecesi, aracın boyu ve cinsi, yol kenarında 

yapılaşma ve bitki örtüsü şeklinde sıralanabilir (Alkan vd., 2003; Ener, 2006). Taşıt sayısı, taşıtın 

yaşı, taşıtın hızı, yol eğimi gibi faktörlerin artması araç gürültüsünün artmasında etkili olmaktadır. 

Ayrıca, yol kaplamasının niteliği, yolun geniş veya dar olması, istinat duvarının bulunması gibi 

faktörler de gürültü düzeyini etkilediği ifade edilmektedir (Bozkurt, 2013).  

Gürültünün kontrolü amacıyla öncelikle limit aşımları kontrol edilmeli, ardından gürültüyü 

kaynaktan başlayıp alıcıda dahil yayılma yolunda (çevre) azaltmaya yönelik önlemleri içeren 

eylem planları hazırlanmalıdır. Gürültü kontrolü amacıyla oluşturulacak eylem planlarının ilk 

adımı ise gürültü haritalarının oluşturulmasıdır (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009). Gürültü 

haritaları ile insanların maruz kaldığı gürültü seviyeleri harita üzerinde işlenerek görsel hale 

getirilmekte, gürültüye maruz kalan alan, bu alandaki duyarlı yapı sayısı (konut, hastane, okul, 

işyeri vb.) ile maruz kalan kişi sayısını belirlenebilmektedir. Haritalandırma çalışmasında 

bilgisayar ortamında arazi verileri, bina bilgileri, nüfus, kaynak bilgileri (örneğin araç sayıları, araç 

hızları, araç tipleri, yol özellikleri, vb.) gibi veriler gürültü harita programına aktarılmakta, 

böylelikle teyit ölçümleri dışında ilave bir ölçüm yapılmadan kısa süre içerisinde haritalandırma 

yapılabilmektedir. Sunulan çalışmada ulaşımdan kaynaklı çevresel gürültü üzerine 

odaklanılmıştır. Bu kapsamda, ulaşımdan kaynaklanan gürültünün kaynakları, ülkemizde geçerli 

mevzuat ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verilmiştir. Çevresel gürültüye karşı hassas 

alanlar olarak değerlendirilen üniversite yerleşkesi özelinde gürültü haritalandırması yapılmıştır. 

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMALAR 

Türkiye’de çevresel gürültü politikasının temeli 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’na dayanmaktadır. Bu kanun çerçevesinde, 11 Aralık 1986 tarihinde, çevresel gürültünün 

kontrol altına alınması amacıyla “Gürültü Kontrolü Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Gürültü 

Kontrolü Yönetmeliği, AB çevre müktesebatı uyum çalışmaları kapsamında ele alınan ilk 

mevzuatlar arasında olmuş, 01 Temmuz 2005 tarihinde “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi 

ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği” adıyla güncellenerek ulusal mevzuatta yerini almıştır.  

Yönetmeliğin temel amacı çevresel gürültüye maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzluklara 

karşın gerekli tedbirlerin alınması ve kademeli olarak uygulamaya konulmasıdır. Bu çerçevede;  

(i) Gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile 

çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin belirlenmesi;  

(ii) Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi;  

(iii) Çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep 

olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve 

azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması, 

ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. (ÇGDYY, 2010) Yönetmelik, uygulama sürecinde 

karşılaşılan sıkıntıları çözüme kavuşturmak amacıyla 2008, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında revize 

edilmiştir (Çoban ve Doğan, 2017) 

Yönetmelikte çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin hazırlanacak gürültü haritaları ile 

belirlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bakanlıkça hazırlanan Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince, nüfusu 100.000 kişiyi geçtiği ve nüfus 

yoğunluğunun 1000 kişi/km2 değerinden fazla olduğu şehirleşmiş alanlar için gürültü haritalarının 

hazırlanması gerekmektedir. Yönetmeliğin ilk uygulamaları, 2012 yılında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, ülkemizdeki büyükşehirlerin gürültü haritalarının 

hazırlanmasını hedefleyen “Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi” başlıklı proje 

ile gerçekleştirilmiştir. Projenin genel amacı karayolu, demiryolu ve endüstri tesisleri gibi 

kaynaklardan yayılan gürültünün azaltılmasına destek sağlamaktır. Proje neticesinde Türkiye’de 

büyükşehirlerin, ağırlıklı olarak karayolları, demiryolları ve hava limanlarına ile az sayıda limanlar 

ve eğlence yerleri ait Stratejik Gürültü Haritaları hazırlanmıştır. Tüm Türkiye genelinde belirlenen 
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kriteri sağlayan 66 ilden 25 ilin gürültü haritası hazırlanmıştır. Stratejik gürültü haritalarının 

hazırlanması kapsamında yürütülen "Türkiye'de Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi İçin Envanter 

Altyapısının Oluşturulması Projesi" ile de kalan 41 ilde gürültü haritalama işleminin 

gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, böylelikle gürültü haritalama model çalışmalarının 

altyapısına esas teşkil edecek verilerin sağlanması hedeflenmektedir. 

Gürültü haritaları sonuçlarına göre, özellikle büyük şehirlerde ve trafiğin yoğun olduğu ana arterler 

civarında yaşayan insanların çok daha fazla gürültüye maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 

yerleşim alanları içinde kalan havalimanları ve turizmin yoğun olduğu kıyı bölgelerinde, eğlence 

yerleri özellikle yaz aylarında öncelikli gürültü alanları olarak belirlenmiştir. 

GÜRÜLTÜ HARİTALANDIRMA: ÖRNEK UYGULAMA 

Gürültü haritası, belli bir bölgeye ya da bir kente ait akustik bilginin, belli bir sistem içinde, 

ayrıntılı olarak, eş düzey eğrileri, renklendirme sistemi ve/veya sayısal değer haritalandırılmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede, özellikle yeni planlama kararlarının alınmasında önemli bir araç 

durumunda olan gürültü haritalarının sağladığı birçok fayda bulunmaktadır. Örneğin, gürültü 

haritalarından gürültüden etkilenmenin boyutu, etkilenen alanın büyüklüğü, etkilenen yapı ve kişi 

sayısı gibi bilgiler elde edilebilmektedir. Böylelikle gürültü probleminin bölgesel, genel, ulusal ve 

uluslararası ölçekte tanımlanması mümkün olabilmektedir. 

Gürültü haritaları belirli noktalarda yapılacak ölçümlerle veya hesaplamalarla eş düzeydeki 

noktaların belirlenip ve bir eğriyle birleştirilmesiyle oluşturulur. Uygulamada çevresel ve stratejik 

gürültü haritası olmak üzere iki farklı türde gürültü haritalandırması yapılmaktadır. Karayolu gibi 

tek bir gürültü etkeni esas alınarak oluşturulan haritalar çevresel gürültü haritası; pek çok 

(karayolu, havaalanı, trenyolu, sanayi, vb.) etkenin birlikte değerlendirilmesiyle oluşan haritalara 

ise stratejik gürültü haritası olarak tanımlanabilir. 

Sunulan çalışmada, gürültüye karşı hassas alanlar olarak değerlendirilen üniversite yerleşkesinde 

ulaşımdan kaynaklanan çevresel gürültünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Uygulama, Dokuz Eylül 

Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, DEÜ Tınaztepe 

Yerleşkesi içerisinde araç geçişlerinin ve gidişatlarının değişim noktası olan kavşakta, 3 noktada 

araç sayımı yapılmıştır (Dönmez, 2019). Şekil 1’de kampüste araç sayımlarının yapıldığı alanın 

uydu fotoğrafı verilmiştir.  

Araç sayımları, trafiğin yoğun olduğu 08:00/10:00, 12:00/13:00, 15:00/17:00, 18:00/20:00, 

21:00/22:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. 20’şer dakika süreyle yapılan sayımlar saatlik 

verilere çevrilmiştir. Çalışmada karayolu trafiğinden kaynaklanan çevresel gürültü Fransız 

hesaplama modeli NMPB-Routes 96 kullanılmıştır. Model SoundPLAN 7.3 isimli gürültü 

haritalama yazılımında çalıştırılmıştır. Çalışma alanının topoğrafik yapısını,binalara ait öz nitelik 

bilgilerini (bina katları ve nüfusları vb.), gösteren sayısal haritalardan (.dxf, .ncz vb.) yazılıma 

aktarılmıştır. Ayrıca trafik yükü ve karakterizasyonu ile ilgili veriler de yazılıma işlenmiştir. 

Yazılım vasıtası ile 4 mt yükseklik için ızgaralı ve her bir bina içincephe gürültü haritaları olmak 

üzere iki grup gürültü haritası üretilmiştir. Ayrıca bina kat bazında gürültü seviyeleri de elde 

edilmiştir. Çalışmada AB Çevre Gürültü Direktifi (2002/49/EC) ile uyumlu olacak biçimde 

“gündüz”, “gece” ve “akşam” için eşdeğer gürültü düzeyi tanımlanmıştır. Lgündüz, sabah saat 

07:00 ile akşam saat 19:00 arasındaki 12 saat için tanımlanan “gündüz” süresindeki eşdeğer 

gürültü düzeyini; Lakşam, akşam saat 19:00 ile gece saat 23:00 arasındaki 4 saatlik süredeki 

eşdeğer gürültü düzeyini; Lgece ise gece saat 23:00 ile sabah saat 07:00 arasındaki 8 saatlik 

süredeki eşdeğer gürültü düzeyini göstermektedir. Çalışmada Lgündüz, Lakşam ve Lgece olarak 

edilen gürültü seviyeleri, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) 

Yönetmeliğinde yer alan sınır değerler ile karşılaştırılmıştır. 
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Şekil 1. Araç Sayımlarının Yapıldığı Alanın Uydu Fotoğrafı 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME  

Yapılan ölçümlerde belirlenen gürültü seviyeleri Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliğinde bulunan Ek- VII Tablo -1’de yer alan Karayolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri, 

mevcut yollar kısmındaki sınır değerler ile kıyaslanmıştır. Tablo 1’de gündüz zaman diliminde 

sınır değerleri aşan birimler ve gürültü seviyesi gösterilmiştir. Çalışmada, gündüz zaman diliminde 

en yüksek gürültü seviyesi 65,1dB(A) olarak Bilgisayar Mühendisliği binasının güney cephesinde 

ve Mimarlık bölümünün batı cephesinde belirlenmiştir. Bilgisayar Mühendisliği ve Mimarlık 

Fakültesi Binalarından sonra en fazla etkilenen birim ortak dersliklerin güney cephesi (64.1 

dB(A)) olmuştur. Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde bulunan Ek- 

VII Tablo -1 de yer alan Karayolu Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinde Lgag/Lden ile ilgili 

herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Bu nedenle, Lgag/Lden değerleri hesaplanmış ancak 

değerlendirmeye alınmamıştır. 

Akşam zaman diliminde maruz kalınan gürültü sınır değerleri ve limitleri aşan birimler Tablo 2’de 

sunulmuştur. Tınaztepe Kampüsü’nde akşam zaman dilinde yapılan sayımlarda, hafif vasıta 

araçların geçişinde gündüze kıyasla düşüş görülmüştür. Çalışma süresince yerleşke ve diğer 

otobüslerin belirli zaman aralıklarında standart güzergahlarından geçtiği gözlemlenmiştir. Akşam 

zaman diliminde Mimarlık Bölümünün batı ve güney batı cephesinde yönetmelikteki sınır değerler 

aşılmıştır. Bu birimlerdeki ölçümler sırasıyla 58.9 dB(A) ve 59.2 dB(A)’dir. Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümünün güneybatı ve doğu cephelerinde sınır değere çok yaklaşılmış, güney 

cephesinde ise sınır değer aşılmıştır (58.7 dB (A)). 

Gece zaman diliminde maruz kalınan gürültü ile ilgili veriler ise Tablo 3’de sunulmuştur. 

Çalışmada, gece zaman diliminde (23:00 – 07:00 arası) araç sayımı yapılmamıştır. Ancak, çevresel 

gürültü mevzuatındaki sınır değerler göz önüne alınarak (Lgag) ve kampüsün gece zaman 

diliminde trafik bakımından genel yapısı dikkate alınarak yollara ortalama saatlik araç yükleri 

verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, gece zaman diliminde yönetmelikteki sınır değerleri aşan 

birimler Mimarlık Bölümünün güneybatı (55.2 dB(A)) ve batı (54.9 dB(A)) cepheleri olarak 

belirlenmiştir. Mimarlık bölümünün ardından Bilgisayar Mühendisliğinin güney cephesinde 

belirlenen gürültü seviyesi 54.6 dB(A) olmuştur.  
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Tablo 1. Gündüz Cephe Haritasında Yönetmelik Sınır Değerlerini Aşan Seviyeler 

Alıcı Bina  Kullanım alanı Kat Cephe  LimLddB(A) LddB(A) LdendB(A) 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin GB 65 63.8 63.5 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin G 65 64.2 63.8 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin D 65 63.9 63.5 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin G 65 65.1 64.7 

Kütüphane WA Zemin K 65 63.6 63.3 

Kütüphane WA Zemin D 65 63.5 63.2 

Kütüphane WA Zemin K 65 64.6 64.3 

Mimarlık 

Fakültesi WA Zemin B 65 65.1 64.9 

Ortak derslikler WA Zemin G 65 63.1 62.7 

Ortak derslikler WA Zemin Batı 65 63 62.6 

Ortak derslikler WA Zemin G 65 64.1 63.8 

 

Tablo 2. Akşam Cephe Haritasında Yönetmelik Sınır Değerlerini Aşan Seviyeler 

Alıcı Bina Kullanım alanı Kat Cephe LimLe dB(A) Le dB(A) Lden dB(A) 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin GB 60 57.5 63.5 

Bilgisayar 
Mühendisliği WA Zemin G 60 57.8 63.8 

Bilgisayar 
Mühendisliği WA Zemin D 60 57.5 63.5 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin G 60 58.7 64.7 

Kütüphane WA Zemin K 60 58.3 64.3 

Mimarlık 
Bölümü WA Zemin B 60 58.9 64.9 

Mimarlık bölümü WA Zemin GB 60 59.2 65.2 
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Tablo 3.Gece Cephe Haritasında Yönetmelik Sınır Değerlerini Aşan Seviyeler 

Alıcı Bina 
Kullanım 

alanı 
Kat Cephe 

Limit 

LndB(A) 
LndB(A) LdendB(A) 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin GB 55 53.3 63.5 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin G 55 53.6 63.8 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin D 55 53.3 63.5 

Bilgisayar 

Mühendisliği WA Zemin G 55 54.6 64.7 

Kütüphane WA Zemin K 55 53.3 63.3 

Kütüphane WA Zemin D 55 53.2 63.2 

Kütüphane WA Zemin K 55 54.3 64.3 

Mimarlık Bölümü WA Zemin B 55 54.9 64.9 

Mimarlık Bölümü WA Zemin GB 55 55.2 65.2 

Ortak Derslikler WA Zemin G 55 53.6 63.8 

 

Çalışmada, gürültü bakımından en çok risk oluşturan, sınır değerlere en çok yaklaşan alan 

bilgisayar mühendisliğinin bulunduğu alan olarak gözlenmiştir.  Bilgisayar Mühendisliği bölümü 

kampüs içi ulaşımın ana güzergahı üzerinde yer aldığından sonuçlar şaşırtıcı olmamıştır.  

Çalışmadan elde edilen veriler ışığında gürültü açısından belirlenen duyarlı noktalarda 

öğrencilerin konsantrasyonunu bozmamak için yerleşke içerisine giren araçlara hız sınırı 

getirilmesi, toplu taşımaya öncelik verilmesi (yerleşke içerisinde ring oluşturulması), limit 

değerlerin üzerinde gürültüye maruz kalan binaların özellikle gürültü kaynağına bakan 

cephelerinde yalıtım ve çift cam uygulaması yapılması ve gürültü kaynağı yönündeki mekanların 

(derslik, laboratuar vb.) yerlerinin gözden geçirilmesi önerilmiştir. 
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EVSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN KOMPOST ÜRETİMİ VE 

UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 
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Doğukan Tunay, Ahmet Demir, Mehmet Sinan Bilgili 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34220, Esenler/İSTANBUL 

 

ÖZET 

Yapılan çalışmada kompost üretimi için kompost geri kazanım tesisinden evsel karışık katı atık ve 

mandıra tesisinden hayvansal atık örnekleri alınmıştır. Evsel ve hayvansal atık içeren 2 reaktör 8 

hafta boyunca işletilmiş ve atıkların kompost kalite parametreleri takip edilip uygulanabilirliği 

incelenmiştir. Kompostlaştırma süreci boyunca haftalık olarak alınan örneklerde pH, sıcaklık, % 

nem içeriği, Uçucu Katı Madde (UKM), Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) ve fosfor analizleri 

yapılmıştır. Bu analizlere ek olarak nihai üründe Salmonella Tayini, Fitotoksisite ve Dewar Testi 

yapılmıştır. Her iki reaktörde de işletme sürecinde 55 ˚C’nin üzerine çıkıldığı için patojenler 

giderilmiştir. Ayrıca kompost numunelerinde Salmonella spp.’ye rastlanılmamıştır ve 

numunelerin hijyen şartlarını sağladığı tespit edilmiştir. Kompostun bitki üzerinde toksik etki 

gösterip göstermeyeceğini tespit etmek için yapılan fitotoksisite testlerinde bitkiye en iyi uygunluk 

hayvansal atık için  %50 hayvansal kompost + %50 toprak kullanıldığında ağırlıkça en yüksek 

büyüme gözlemlenmiştir. Kompostlaştırmanın ve stabilizasyonun tamamlandığı evsel katı atık 

kompostunda, içerdiği yan ürünlere (plastik, cam, metal vb.) bağlı olarak tere büyümesi verimli 

olmamıştır ve toksik etki göstermiştir. Dewar testinde izlenen sıcaklık artışı evsel atıkta 9.1 ˚C, 

hayvansal atıkta ise 23.3 ˚C’dir. Bu sonuç evsel atığın tamamen stabil kompost olup 

depolanabileceği (sıcaklık artışı <10 ̊ C); hayvansal atığın ise henüz stabil olmadığının, ayrışmanın 

devam etmesi de depolanamayacağının bir göstergesidir. Ham atığın komposta dönüşmesi için 

gereken sürenin uzunluğu, kullanılan atık türü, sıcaklık, nem, havalandırma sıklığı gibi faktörle 

bağlı olmakla birlikte gereken kompostlama süresi kompostun nihai kullanım amacına bağlı olarak 

değişmektedir. Eğer hayvansal atık içerikli kompostun kısmen kuru veya stabil olması isteniyorsa 

buna bağlı olarak kompostlama süresi uzatılabilir.  

GİRİŞ 

Sanayi devrimi ve teknolojinin ilerlemesiyle ekonomi gelişmiş, alım gücü ve refah seviyesi 

yükselmiştir. Fakat küresel ölçekte hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, eğitimsizlik, kentsel 

popülasyonlar tarafından doğal, sınırlı ve yenilenemeyen kaynakların plansız ve aşırı kullanımı, 

çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen unsurları ortaya çıkartmıştır. Artan miktarlarda 

atık üretimi ve buna paralel olarak çöp depolama alanlarındaki artan katı atık hacmi ise bu olumsuz 

etkiler arasında yer almaktadır  [1]. 

Ülkemizde katı atıklar düzenli depolama sahalarında karışık olarak toplanmaktadır. Evsel katı 

atıkların bünyesindeki geri kazanılabilir özellikteki ambalaj atıklarının ve organik atıkların 

kaynağında ayrı toplanması ile hem enerji tüketimi azalmakta hem de hammaddeden tasarruf 

sağlanmaktadır. Ayrıca ulusal yönetmelikler ve uluslar arası direktifler de atıkların yeniden 

kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanımlarını öngörmektedir. Bu durum katı atıkların alternatif 

teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Ülkemizde üretilen atıklar 

yüksek oranlarda organik madde içermekte ve kompostlaştırma da etkin bir geri kazanım 

yöntemidir [2, 3]. 

Hayvancılık işletmelerinde ise çevresel problemlere neden olan atıklar, aynı zamanda önemli bir 

ekonomik potansiyel oluşturmaktadır. Hayvansal kaynaklı atıkların çoğu gübre ve yem üretimi 

gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Bu nedenle hayvancılığa bağlı atıkların değerlendirilmesiyle 

hem çevre sorunları azaltılacak hem de atıl durumda bulunan ekonomik kaynaklar 

değerlendirilmiş olacaktır [4].  
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Bu çalışmada karışık olarak toplanan evsel katı atık ile hayvansal katı atığın kompostlaştırma 

süreçleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca her iki kompostlaştırma süreci sonucunda 

elde edilen ürünler, özellikleri bakımından ulusal kompost standartları bakımından 

değerlendirilmiştir. 

Kompostlaştırma 

Kompostlaştırma, organik atıkların geri dönüşümünün sağlandığı, çevre ve insan sağlığına zarar 

vermeyecek forma dönüştürüldüğü; nispeten ucuz, etkili ve yüksek enerji sarfiyatı gerektirmeyen 

bir yöntemdir. Kompostlaştırma, organik maddelerin kontrollü çevresel şartlar altında, aerobik 

veya anaerobik koşullarda, mikroorganizmalar ile ayrıştırılması ve stabilizasyonudur. Doğal bir 

proses olan kompostlaştırma, organik maddenin (biyolojik arıtma tesisi çamuru, yaprak, kağıt, 

yiyecek atıkları vb.) bozunması ve toprak için faydalı olan humus benzeri bir maddeye 

dönüştürülmesidir. Kompostlaştırma sürecinde, organik madde, stabil organik kütle oluşuncaya 

kadar önce hızlı, daha sonra yavaş bir hızla ayrışır. İkinci kademe sonrasında yavaş ayrışan organik 

maddeler stabilize olur ve olgunlaşırlar. Kompost olgunluğu, kompostun arazide ıslah edici olarak 

kullanılabilirliğini belirleyen önemli bir parametredir [2, 5, 6]. 

Kompostlaştırmaya Etki Eden Faktörler  

Kompost prosesini etkileyen en önemli çevresel şartlar, sıcaklık, nem muhtevası, pH, karbon/azot 

oranı (C/N), fosfor (P), partikül boyutu, havalandırma ve karıştırma, mikrobiyal özellikler, ağır 

metaller ve süredir [3, 6, 7]. 

Kompostlaştırma mezofilik (10-40 ˚C) ve termofilik (> 40 ˚C) sıcaklıklarda gerçekleşir. 

Yönetmeliklerde insanlara zararlı patojenler için kritik sıcaklık, patojenlerin çoğunun öldüğü 55 

˚C olarak belirlenmiştir. Komposlaştırma prosesinin 55 ˚C’nin üzerindeki sıcaklıklarda birkaç gün 

devam etmesi, patojen organizmaların yok olmasını sağlayacağından, reaktörlerde oluşan yüksek 

sıcaklıklar halk sağlığını koruma açısından önemlidir. Eğer ortamda yeterli oksijen varsa ve 

mikrobiyal aktivite fazlaysa sıcaklık 60 ˚C’nin üstüne kolaylıkla yükselir. Bu sıcaklıkta birçok 

mikroorganizma tahrip olur veya hareketsiz kalır. Mikrobiyal aktivitenin azalmasıyla sıcaklık sabit 

kalır veya düşer [5, 6]. 

Su, kimyasal reaksiyonlar için uygun ortamı ve mikroorganizma hareketini sağlar, besi 

maddelerini taşır. Kompost sistemlerinde su muhtevasının %60’dan büyük olması durumunda 

partiküller arası boşluklar dolar ve oksijen girişi engellenirken, %40’tan daha az olması halinde 

mikroorganizmalar çoğalamaz ve reaksiyon yavaşlar. Mikroorganizmaların metabolik işlemleri 

gerçekleştirmesi için neme ihtiyaçları vardır. Uygulamada kompost maddesinin nem muhtevasının 

%40-60 gibi daha dar bir aralıkta tutulması gerekir [2, 6]. 

Mikroorganizmalar ortamın pH’sından etkilenmektedir. Genel olarak bakterilerin yaşamlarını 

sürdürebileceği optimal pH ortamı 5.5-8.5 arasındadır. Kompostlaşmanın ileri safhalarında 

organik asitler nötrleşmeye başlar ve olgunlaşan kompostun pH’sı 6-8 aralığındadır. Ham çöp 

aşamasından kompost elde edilene kadar pH’nın yükselmesi kompostun yavaş yavaş 

olgunlaştığının göstergesidir [8]. 

C/N oranı, kompostlaştırma prosesi sonucu elde edilen ürünün olgun ve stabil bir hal alıp 

almadığını gösterir. Organik materyalin C/N oranı mikroorganizmalar tarafından açığa çıkarılan 

CO2 gazına oranla ne kadar azotun mineralize olacağını gösterir. Toprağa gübreleme amacıyla 

uygulanacak atıkların kararlı halde olması ve toprakta bozunmaya devam etmemesi istenmektedir. 

Bir çok uygulamada C:N oranı 50:1 veya daha yüksek olabilmektedir. Eğer C:N oranı 20:1’den 

küçük olursa karbon, azotun tümünü stabilize etmeden tamamıyla kullanılır. Fazla azot daha sonra 

amonyak (NH3) veya nitröz oksit (N2O) olarak atmosfere karışır. Koku problemine ve kompostun 

nütrient muhtevasının azalmasına neden olur. Eğer maddenin C:N oranı 40:1’den fazla ise 
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mikroorganizmaların fazla karbonu kullanması için geçen süre uzadığından kompostlama süresi 

de artar [2, 5, 6, 9, 10]. 

Partikül boyutu kompostun gözenekliliği açısından önemlidir. Partikül boyutu azaldıkça 

mikroorganizmalar daha geniş bir alanda faaliyet gösterirler. Aerobik kompostlaştırma 

sistemlerinde prosesin işleyişini etkileyen en önemli parametrelerden biriside havadır. Teorik 

olarak anaerobik şartların oluşumunu engellemek ve sıcaklığı kontrol altında tutabilmek için atığa 

hacimce %12-20 arasında olacak şekilde hava verilmesi gerekir [2]. 

Kompostlaştırmanın Faydaları ve Kullanım Alanları 

Kentsel atıkların düzenli depolama sahalarında bertarafı, depolama maliyeti, deponi alanı bulma 

zorluğu ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle, alternatif yöntemler olan kompostlaştırma ve geri 

kazanımı gerekli kılmaktadır. Kompostlaştırma ile hem deponi sahalarında bertaraf edilecek atık 

miktarı azalmakta, hem de üretilen organik ürün ile çevresel ve ekonomik fayda sağlanmaktadır. 

Kompostlaştırma ile toprak iyileştirme, ürünün mahsul değerinin ve kalitesinin artması, 

sürdürülebilir tarım sağlanabilmektedir. Kompostun bitkilere faydasının yanı sıra haşereleri etkisiz 

hale getirmekte ve atıktaki patojen bakterilerin etkin biçimde giderilmesini sağlamaktadır. 

Kompostun bu faydalı kullanımı, maddi açıdan fayda sağlamakta ve pestisitlerin kullanımı 

azalmaktadır. Kompost, besin maddesi içeriğinden dolayı ticari gübre kullanımını azaltır. 

Toprağın havalanmasını, drenajını ve su tutma kapasitesini düzenleyen kompost ürünü ayrıca 

besin maddelerini yüksek özümseme kapasitesinden dolayı, toprağın iyon değişim kapasitesini 

arttırır ve toprak porozitesini geliştirir. Ayrıca kompostun organik madde miktarının yüksek 

olması, şiddetli erozyonla mücadelede çözüm yolu olmaktadır. Kompostlaştırma prosesi 

sonucunda elde edilen kompost ürünü, ürün kalitesine bağlı olarak park bahçelerde, tarım 

alanlarında, seralarda yaygın olarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda peyzaj oluşturmak, terk 

edilmiş maden ocaklarını tarıma elverişli hale getirmek,  katı atık depo alanlarını örtmek ve arazi 

doldurulması gereken yerlerde örtü toprağı olarak da kullanılmaktadır [2, 6, 7, 8, 9, 11]. 

MATERYAL VE METOD 

Kompostlaştırma Süreci 

Kompostlaştırma amacıyla evsel katı atık ve hayvansal atık kullanılmıştır. Geri kazanım tesisinde 

elek altından (Ø80 mm) alınan evsel katı atık, büyük oranda kumaş, cam, porselen, plastik vb. 

biyobozunur olmayan kompostlaştırmayı zorlaştıracak maddeler içermektedir. Hayvansal atıklar 

ise mandıra tesisinden temin edilmiştir. Laboratuvar ölçekli kompostlaştırma çalışmalarında 

reaktör olarak 2 adet 100 L’lik polietilen varil kullanılmıştır (Şekil 3.1). Reaktörden birine evsel 

katı atık, diğerine ise hayvansal atık yerleştirilerek içerisine sıcaklık ölçümü için termometre 

probları yerleştirilmiştir.  

Reaktörün alt kısmındaki hava pompası ile belirli süre ve aralıklarla sisteme hava verilmesi 

sağlanmıştır. Pompanın hava debisi 110 L/dk’dır. Deney başlangıcında 1 saat içerisinde 5 dakika 

hava verecek şekilde ayarlama yapılmış ancak ilerleyen haftalarda evsel katı atık reaktöründe 

gerçekleşen fazla ısınma nedeniyle bu süre 10 dakikaya çıkarılmıştır. Oksijenin reaktöre homojen 

dağılımını sağlamak ve alınacak numunenin temsil edici olması için haftada bir karıştırma işlemi 

yapılmış ve örnekler alınmıştır. Kompostlaştırma işleminin sonunda nihai ürün Ø 1 cm’lik elekten 

geçirilerek, elek altından alınan örneklerle de analizler tamamlanmıştır. 
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Şekil 30.1 Kompostlamada kullanılan reaktörler 

 

 

 

Kompostta Yapılan Analizler 

Sıcaklık ölçümleri reaktörlerin merkezine yerleştirilen dijital termometre probları ile yapılmıştır. 

Kompost numunelerinde, 105 ˚C’de 24 saat etüvde kurutulduktan sonra nem içeriği analizi 

yapılmıştır. Etüv sonrası numuneler öğütücü (Retsch ZM1000 10000/15000 devir/dk) yardımıyla 

öğütülerek analizler için hazır hale getirilmiştir. 550 ˚C’de kül fırınında 3 saat yakıldıktan sonraki 

ağırlık kaybından UKM tayini yapılmıştır. Numunelerin pH’sı, 1 gr kompost numunesi 10 ml saf 

suda süspanse hale getirilip,  30 dakika manyetik karıştırıcıda karıştırılarak pH metre ile tespit 

edilmiştir. Ayrıca TKN ve TP analizleri gerçekleştirilmiştir. 8 hafta sonunda reaktörün nihai 

ürünlerinde dewar, fitotoksisite ve salmonella testleri yapılmıştır [12]. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada kompost için evsel katı ve hayvansal olmak üzere iki farklı atık türü 

kullanılmıştır. 8 hafta boyunca 2 reaktör işletilmiş, atıkların kompost kalite kriterleri takip 

edilmiştir. Reaktörler haftalık olarak boşaltılıp karıştırılmış ve analizler için homojen bir şekilde 

numuneler alınmıştır. Analiz sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Sıcaklık 

Çalışmanın ilk gününde mezofilik şartlarda bulunan hayvansal atık reaktörü 5. günde pik değer 

olan 63 ˚C’ye, katı atık reaktörü ise 7. günde 75.2 ˚C’ye ulaşmış, kısa sürede termofilik şartlar 

gözlemlenmiştir. Bu durum ile her iki reaktördeki patojenlerin giderildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ancak katı atık reaktöründe sıcaklık artmaya devam ederek 13. günde en yüksek sıcaklık değeri 

olan 79.5 ˚C’ye kadar ulaşmış, meydana gelen bu sıcaklık artışı nedeniyle reaktör içindeki atıkta 

yanma olayı meydana gelmiştir. Hayvansal atığın bulunduğu reaktörde ise sıcaklıklar, aynı 

günlerde 30 ˚C’nin altında kaydedilmiştir. Bu sıcaklık düşüşü reaktör içindeki nem muhtevasının 

yüksek olması ve atığın sıkışması nedeniyle verilen havanın yetersiz kalıp homojen 

dağılmamasına dayandırılmıştır. Tüm bu nedenlerin neticesinde reaktörlere verilen hava miktarı 

arttırılmış böylece katı atık reaktöründe istenilen düzeyde sıcaklık düşüşü, hayvansal atık 

reaktöründe ise sıcaklık artışı sağlanmıştır. Her bir karıştırma sonrasında sıcaklıklar azalmaktadır. 

İki atık türünde de meydana gelen sıcaklık azalması kompost sürecinin tamamlandığını 

göstermektedir. Çalışma boyunca elde edilen sıcaklık verileri Şekil 3.2 ’de verilmiştir.  
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Şekil 30.2 Kompostun sıcaklık değişimi (˚C) 

 

 

 

Nem İçeriği ve Uçucu Katı Madde (UKM) 

Kompost kalite kriterleri [13]’ne göre nihai ürünlerde %30’dan küçük olması istenen nem içeriğine 

katı atık numunesinde yaklaşılmıştır (%38). Yaş kompost olması nedeniyle hayvansal atığın nem 

içeriği yüksek ve %72 oranındadır. Yüksek nem oranları, atık içerisindeki boşlukların su ile 

kaplanmasına ve hava sirkülasyonunun sağlanamamasına neden olmaktadır. Koşulların anaerobik 

ayrışmaya dönmemesi için karıştırma ve havalandırma işlemleri yapılmalıdır. İki atık türünde de 

kompost işlemi ilerledikçe nem muhtevası azalma eğiliminde olsa da büyük bir farklılık 

göstermemiştir. Bunun sebebi, ortamdaki organik maddelerin bozunması ile meydana gelen kütle 

azalmasıdır. Reaktörlerin nem içeriği Şekil 3.3’te verilmiştir. 
 

 

Şekil 0.3 Kompostun nem içeriği (%) 

 

Komposttaki organik madde içeriği, ürün kalitesini değerlendirmek için önemli bir parametredir. 

Çünkü toprak verimini arttırmak için toprağa uygulanan kompostun, toprakta yetiştirilecek 

herhangi bir ürüne fayda sağlaması için yüksek organik madde içeriğine sahip olması istenir [9]. 

ÇŞB [13]’ye göre bu değer >%35’dir. Hayvansal atığın % UKM değeri kompostlaştırma süresi 

boyunca % 94.23’ten % 87.39’a azalsa da nem içeriği yüksek olan hayvansal atığın UKM değerleri 
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de yüksek olmaktadır. Katı atığın % UKM değeri ise % 57.12’den % 37.51’e düşmüştür. 

Reaktörlerin % UKM verileri Şekil 3.4’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 0.4 Kompostun uçucu katı madde içeriği (%) 

 

pH 
Başlangıç değeri fark etmeksizin, kompostlaştırma süreci sonunda kompostun pH’sı genellikle 

nötrale yakın ve 7.8-8.5 aralığındadır. Şekil 3.5’te verilen pH değerlerinde meydana gelen artış 

kompost süresinin tamamlandığını ve kompostun olgunlaştığını göstermektedir. 
 

 

Şekil 0.5 Reaktörlerdeki pH değerleri 

 

TKN ve TP 
Kompostlamadaki mikroorganizmalar için makro-nütrientler yani C, N, P ve K gibi besi 

maddelerinin yeterli miktarda olması gereklidir. N, P ve K, bitkiler için birincil besi maddeleridir. 

Bu yüzden bunların konsantrasyonu kompostun kalitesini belirler. TKN ve TP ölçüm sonuçları 

Şekil 3.6 ve 3.7’de yer almaktadır. Ham atıklardaki azot içeriği stabilizasyon sonunda, kütle kaybı 

ve aerobik ayrışma sürecinde CO2 kaybı nedeniyle nihai ürünlerde artış göstermektedir. Hayvansal 

atıkta bu artış daha fazla olmaktadır. 
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Şekil 0.6 Kompostun TKN içeriği (mg/kg) 

 

Bitkilerin büyümesi için gerekli diğer bir önemli nütrient fosfordur. Ham atıklardaki fosfor 

kompost sürecinde mikroorganizmalarca kullanılıp azalmaktadır. Yapılan araştırmalarda, son 

ürünlerin fosfor değerleri minimum 500 mg/kg ve maksimum 4780 mg/kg olarak tespit edilmiştir 

[14]. Analiz sonuçları, nihai kompost ürünlerinin fosfor değerlerinin bitki büyümesi açısından 

düşük olduğunu göstermektedir. Bu nedenle kompost belli oranlarda toprak ile karıştırılmalı ve 

fosfor ilavesi yapılmalıdır.  
 

 

Şekil 0.7 Kompostun TP içeriği (mg/kg) 

 

C/N Oranı 
Mikroorganizmalar karbonu, enerji ve büyüme, azotu ise protein kaynağı ve üreme için 

kullanırlar. Ham maddenin C/N oranı 35/1 ile 20/1 arasında olmalıdır. Kompost Tebliği 

[13]’ndeki kalite parametrelerinde ise nihai kompostun C/N oranının 10 ile 30 arasında 

olması istenmektedir. Yapılan çalışmada karbon değerleri teorik olarak hesaplanmıştır. C/N 

oranları Şekil 3.8’de verilmiştir. 
 

 Hayvansal Atık (Ham)

Hayvansal Atık (Nihai)

 Katı Atık (Ham)

Katı Atık (Nihai)

0

4000

8000

12000

16000
T

K
N

 (
m

g
/k

g
)

 Hayvansal Atık (Ham)

Hayvansal Atık (Nihai)

 Katı Atık (Ham)

Katı Atık (Nihai)

0

50

100

150

200

T
P

 (
m

g
/k

g
)



 
 

516 

 

 

 

Şekil 0.8 Kompostun C/N oranları  

 

C/N oranı kompost süreci boyunca, mevcut karbonun büyük bir kısmı kullanılarak stabil nihai 

ürün meydana gelene kadar düşmektedir. C/N oranı 20’nin altında ise kompostun stabil olduğu, 

10 civarında ise olgunlaşmış kompost olduğu varsayılmaktadır. Hayvansal atık nihai ürünü stabil 

olsa da olgunlaşmış kompost sınıfına girmemektedir. Ayrıca (C/N)son/(C/N)ilk değerinin 0.49-0.85 

aralığında olması ürün stabilitesinin göstergesidir [15]. Bu değer hayvansal atıkta 0.52 ve evsel 

katı atıkta 0.58’dir. İki atık türünde de stabilitenin sağlandığı görülmektedir. 

Dewar Testi 
Dewar testi, kompostun olgunluğunun ölçüsüdür. Dewar kabının tabanından yaklaşık 1/3 

yüksekliğe termometre probu yerleştirilerek 5 gün boyunca izlenen sıcaklık artışı Şekil 3.9’da 

verilmiş olup bu artış, katı atıkta 9.1 ˚C, hayvansal atıkta ise 23.3 ˚C’dir. 
 

 

 

Şekil 0.9 Dewar testi sıcaklık verileri (˚C) 

 

Kararlılık parametrelerinden biri olan Dewar Testi’nde sıcaklık yükselmesi katı atıkta, 0-10 ˚C 

arasındadır. Tamamen stabil komposttur ve depolanabilir özelliktedir. Hayvansal atıkta ise sıcaklık 

yükselmesi 20 ˚C’nin üzerindedir. Bu durum kompostun henüz stabil olmadığı, ayrışmanın devam 

etmesi sebebiyle de depolanamayacağının bir göstergesidir.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 2 4 6 8 10

C
/N

Haftalar

 Katı Atık

Hayvansal Atık

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8

S
ıc

a
k

lı
k

 (
O

C
)

Süre (gün)

Hayvansal Atık

Katı Atık



 
 

517 

 

 

Fitotoksisite (Bitkiye Uygunluk) Testi 

Elde edilen kompostun bitki üzerinde toksik etki gösterip göstermeyeceğini tespit etmek için 

fitotoksisite deneyi yapılmıştır. Fitotoksisite deneyi için şahit toprak ile birlikte %25’lik, %50’lik, 

%75’lik kompost karışımları kullanılmıştır (%25’lik kompost karışımı, ağırlık olarak %25’i 

kompost nihai ürünü, %75’i toprak olan karışımdır). Bu karışımlara tere bitkisi (Lepidium sativum) 

ekilip, hasat edilerek tartılmıştır. Hasat tartımlarının sonuçları Tablo 3.1’de yer almaktadır. 

 

 

Tablo 0.1 Fitotoksisite deneyi hasat verileri 

 Tere ağırlık (gram) Bitkiye Uygunluk Yüzdesi 

Şahit 1 4,2263 % 

% 25 Hayvansal Atık 4,2134 99,69 

% 50 Hayvansal Atık 5,1799 122,56 

% 75 Hayvansal Atık 4,8773 115,40 

Şahit 2 4,1968 % 

% 25 Evsel Katı Atık 4,8576 115,75 

% 50 Evsel Katı Atık 1,6638 39,64 

% 75 Evsel Katı Atık 0,58 13,82 

 

Evsel katı atık içeriğinin arttığı saksılarda bitkiye uygunluk yüzdesi azalmakta ve %50 oranında 

kompost yüksek toksisite, %75 oranında kompost ise çok yüksek derecede toksik özellik 

göstermektedir. Kompost içerisindeki inert maddeler toksisitiye neden olabilmekte ve kompost 

ürününün pazarlanması aşamasında inert madde miktarı önem taşımaktadır [16]. Diğerleri toksik 

değil sınıfına girmektedir. Ayrıca bitkiye uygunluk yüzdesi %90’ın üzerinde olanlar, çok olgun 

kompostu ifade etmektedir. 

Salmonella (Hijyen) Tayini 

Salmonella komposttaki patojenik organizmaların potansiyel varlığı ile ilgili olarak kompost 

güvenlik göstergesi olarak kullanılan indikatör mikroorganizmadır. Kompost nihai ürünlerinde 

hijyeniklik kalitesinin göstergesi olarak Salmonella testi gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, 

Salmonella spp. bakterisine rastlanmamış ve kompostun hijyen açısından uygun olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Atık Miktarı Değişimi 

Çalışma başlangıcında reaktördeki atık miktarları ile çalışma sonunda reaktörde kalan atık 

miktarları Tablo 3.2’de verilmiş olup evsel atıktaki azalmanın, hayvansal atığa göre daha fazla 

olduğu görülmektedir. 
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Tablo 0.2 Atık miktarı değişimi 

 

Atık Türü 
Ham atık 

miktarı (kg) 

Analizler için 

alınan toplam 

miktar (kg) 

Son tartılan 

miktar (kg) 

Ağırlık 

Azalması (%) 

Hayvansal Atık 68,85 9,34 11,16 70,23 

Evsel Katı Atık 44,84 7,32 5,123 72,25 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada evsel katı atık ve hayvansal atıkla kompostlaştırma yapılmış, sıcaklık, nem 

muhtevası, UKM, pH, TKN, TP, C/N oranı, dewar, fitotoksisite ve salmonella testleri 

değerlendirilmiştir.  

Evsel katı atık mikrobiyal aktiviteden dolayı 70 ˚C’lik sıcaklıkları aşmış ve stabilizasyonunu 

tamamlamıştır. Hayvansal atık ise 5. günde 63 ˚C’lik sıcaklığa ulaşmasına karşın 3. haftanın 

ardından sıcaklık düşmeye başlamıştır. Bunun nedeni nem muhtevasının çok yüksek olmasıdır. 

Nem muhtevası ve UKM hayvansal atık nihai ürününde standartların üzerindedir. Evsel katı atıkta 

ise bu değerler standartlara uygundur. Nihai ürünlerde pH değerleri nötral değere yakındır ve 

standartlara uymaktadır. Her iki reaktörde kompostlama sürecinde TKN değerleri artma, TP 

değerleri ise azalma eğilimindedir. Ürünlerin C/N oranları 20’den düşük olduğundan stabil 

kompost olarak tanımlanabilirler. Fitotoksisite testi sonuçlarına göre hayvansal atık ürünü toksik 

olmayan, evsel katı atık ürünü ise toksik kompost sınıfında yer almaktadır. Bu durum evsel katı 

atık kompostunun inert (plastik, cam, metal vb.) madde içeriğine bağlı olarak gerçekleşmiştir. İnert 

maddelerin miktarlarının azaltılması kompostlaştırma verimini arttıracaktır. Dewar testi 

sonucunda katı atık kompost ürününde sıcaklık artışı <10 ˚C olduğu için tamamen stabil 

komposttur. Hayvansal atık kompost ürününde ise sıcaklık artışı 23,3 ˚C’dir ve kompost stabil ve 

depolanabilir özellik göstermemektedir. İki atık türünde de Salmonella spp. testi negatif çıkmıştır 

ve hijyen açısından uygunluk göstermektedir. 

Kompostun gübre olarak kullanılabilmesi için tüm kalite kriterlerini sağlaması gerekmektedir. İki 

kompost ürününde de bu kriterler tam olarak sağlanamadığından, toprakla belli oranlarda 

karıştırılarak kullanılması gerekmektedir. Ham atığın komposta dönüşmesi için gereken sürenin 

uzunluğu, atık türü, sıcaklık, nem, havalandırma sıklığı gibi faktörle bağlı olmakla birlikte gereken 

kompostlama süresi kompostun nihai kullanım amacına bağlıdır. Kompostun tamamıyla stabil 

olması istenmiyorsa bu süre kısalmaktadır. Eğer hayvansal atık içerikli kompostun kısmen kuru 

veya stabil olması isteniyorsa kompostlama süresi uzatılabilir. 
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AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDE DEPOZİTO UYGULAMASI 

İÇECEK AMBALAJLARINDA DEPOZİTO UYGULANMASI AVANTAJLARI 

AB ÜLKELERİNDE DEPOZİTO UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

İlkim Yiğit 
Çevre Mühendisleri Odası, Ankara Şube Ankara / TÜRKİYE 

eren.ilkim@gmail.com 

 

ÖZET 

Globalleşen dünyada sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle birlikte kaynaklar bilinçsizce 

kullanılmakta ve bu tüketim sonucu atıklar oluşmaktadır. Gittikçe artan oranda karşımıza çıkan 

atık sorunu; toplumu, aileyi ve bireyi etkilemektedir. Ülkemizde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 

oluşturulan çevre yönetim politikaları ve mevzuatı uluslararası ölçekte ülke şartlarına 

uyumlaştırılarak geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Farklı türdeki atıklar; belediye atıkları, 

ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, atık pil ve 

akümülatörler, atık motor yağları, atık sanayi yağları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış 

lastikler, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve ömrünü tamamlamış araçlar; mevzuat dikkate 

alınarak yönetilmektedir. Başta Çevre Kanunu olmak üzere tüm yasal düzenlemeler atık yönetim 

hiyerarşisi dikkate alınarak uygulanmakta ve artık toplanan atıkların yeniden işlenmesi, üretilmesi 

ve kullanılması olan geri dönüşüm, günümüz dünyasında önemli yer tutmaktadır. Bu çalışma; 10 

Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” un 2021 yılından sonra başlayacak olan zorunlu depozito-iade sisteminin avantajları 

ve dünyadaki uygulama örnekleri hakkında bilgi verir. Çalışma, ülkelerde incelemeler yaparak 

oluşturulmuştur. 

GİRİŞ:  

Türkiye’de Atık Yönetimi 

Atıkların, geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içerisinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesi 

hem ekonomik hem de enerji kaynağı olarak ciddi kayıplara neden olmaktadır. Geçmiş yıllardan 

günümüze Türkiye genelinde atık üretimi artmaya devam etmekte ve bu artış atıkların 

sürdürülebilir yönetiminin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir atık yönetimi; atık 

önleme, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanıma odaklanmayı, atık hiyerarşisini yukarı 

taşımayı gerektirmektedir. 

mailto:eren.ilkim@gmail.com
mailto:eren.ilkim@gmail.com
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Grafik 1) Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Evsel Atıkların Yönetimi (2016) * 

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusunun 2025 yılında 2017’ye göre %9,94 artarak 

81 milyondan 89 milyona yükselmesi bekleniyor. 2025’de İstanbul’da 16,7; Ankara’da 6,3 ve 

İzmir’de 4,7 milyon kişinin yaşaması öngörülüyor. Nüfus artışının büyükşehirlerde %11,6 diğer 

illerde %4,2 olması bekleniyor. 

 

 
Grafik 2) Nüfus Artışına Göre 2016 -2025 Oluşan Evsel Atık Miktarı ** 

 

AB’de Atık Yönetimi 

Avrupa Birliğinde son yıllarda birçok mevzuat değişikliği oldu. Ülkelerde; evsel atıkların düzenli 

depolama yoluyla bertarafı 2035 yılı itibarı ile %10 ile sınırlandırılmıştır. Yine 2035 yıl itibarı ile 

evsel atıkların geri dönüşüm oranı %65 olarak hedeflenmiştir. Bir diğer hedef ise; 2030 yılına 

kadar ise plastiklerin %55’i , çeliğin % 80’i, camın % 75’i, kağıt ve kartonun ise % 85’i geri 

dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

Atık Yönetimi pazarının oluşmasını dengelemek, denetim halinde tutmak ve en önemlisi AB 

mevzuatına uyum sağlamak adına, ülkemizde de gelişmeler yakından takip edilmektedir. Özellikle 
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ambalaj atıkları mevzuatımızın altyapısına bakacak olursak; AB Ambalaj Atıkları Direktifinin 

temel alınmış ve günümüz ambalaj atıkları yönetimi bu temele dayandırılmıştır. 

Çalışma Kapsamında ele alınan ve ülkemizde yürürlükte olan mevzuatlar aşağıdaki gibidir. 

AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) 

AB Ambalaj Atıkları Direktifinin amacı; ambalajın ve ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili ulusal 

tedbirlerin, bir tarafta bu maddelerin tüm üye devletlerde ve üçüncü ülkelerde çevreye herhangi 

bir zarar vermemesi veya bu zararın azaltılması ve çevrenin yüksek düzeyde korunması amacıyla, 

diğer tarafta da iç piyasanın işlevlerinin sağlanması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve 

Birlik içindeki rekabetin bozulmasının ve sınırlanmasının önlenmesi amacıyla 

uyumlaştırılmasıdır.  

Direktif, ulusal olarak uygulanacak minimum hedefleri belirler. Üye ülkelerin daha yüksek 

hedefler belirlemesi ve ambalaj atıkları yönetim sistemlerinin birbirinden farklılıklar göstermesi 

mümkündür. 

Ambalaj Atıkları Yönetmeliği 

2005-2007-2011 ve 2017 yıllarında değişikliklere uğrayarak 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanarak günümüzdeki esasları ile ülke çapında uygulanmaya çalışılmaktadır. 

Bu yönetmelik; diğer yönetmeliklere göre, piyasaya süren firmalara ambalaj atıklarının 

kaynağında ayrı toplanmasının finansmanı sağlaması gerektiği hükümleri içermektedir.2017 

yılında yürürlüğe giren yönetmelikte, önceki yönetmeliklere göre geri dönüşüm hedefleri ve bu 

hedefleri gerçekleştirme yolları konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Şöyle ki;  

Geri kazanım/geri dönüşüm hedefleri 

MADDE 19 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluş/piyasaya sürenler, 2005 yılından 2018 yılına kadar 

ambalaj atıklarının en az aşağıda belirtildiği oranlarda geri kazanım hedeflerini sağlamakla 

yükümlüdürler:” denmektedir. 

 

Yıllar 
Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%) 

Cam Plastik Metal Kâğıt/Karton Ahşap 

2005 32 32 30 20 - 

2006 33 35 33 30 - 

2007 35 35 35 35 - 

2008 35 35 35 35 - 

2009 36 36 36 36 - 

2010 37 37 37 37 - 

2011 38 38 38 38 - 

2012 40 40 40 40 - 

2013 42 42 42 42 5 

2014 44 44 44 44 5 

2015 48 48 48 48 5 

2016 52 52 52 52 7 

2017 54 54 54 54 9 
  

Tablo 1) Malzemeye Göre Yıllık Geri Kazanım Hedefleri (%)  Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği 
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Geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesi 

MADDE 20 – “ (1) Piyasaya sürenler geri dönüşüm/geri kazanım hedefini yerine getirmek 

amacıyla piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajlarına depozito/iade sistemi uygulayabilir veya 

yetkilendirilmiş kuruluşa sorumluluklarını devredebilir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir kuruluş 

bulunmaması durumunda piyasaya sürenler münferit olarak geri dönüşüm/geri kazanım 

hedeflerini yerine getirirler.” denmektedir. 

Yönetmelik, belirli özelliklere sahip ambalajların üretimi, ambalaj atıklarının oluşumunun 

önlenmesi, oluşan ambalaj atıklarının bertaraf edilecek kadar olan miktarının tekrar kullanımı, 

ambalaj atıklarının geri dönüşüm yoluyla azaltılması, kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve 

ayrıştırılmasına ilişkin teknik ve idari standartları belirlemektedir. 

Yönetmelik kapsamında “genişletilmiş üretici sorumluluğu” ilkesi temel alınıp, piyasaya ambalajlı 

ürün süren işletmelere sorumluluk yüklenmektedir. İşletmeler piyasaya sürdükleri ambalaj türü ve 

miktarını Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden bildirmek ve bu ambalajların belirli oranda toplanarak 

geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca geri dönüşüm ve geri 

kazanıma yönelik tüm harcamaların karşılanması yine bu işletmelerin sorumluluğu altındadır. 

Ayrıca mevzubahis Yönetmelik ambalaj atıklarının finansal yönetiminden ambalajlı ürünü 

piyasaya süreni sorumlu tutmakla birlikte teknik olarak atık yönetimini büyük ölçüde belediyelere 

bırakmaktadır. 

Fakat revize edilen yönetmeliğin asıl önemli kısmı “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” 

kavramına açıkça yer vermesidir. Ve bu tanım için ise, Atık Yönetimi Yönetmeliğine atıfta 

bulunulmaktadır. 

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu tanımı ilk kez Atık Yönetimi Yönetmeliği ile yürürlüğe 

girmiştir. 

Atık Yönetimi Yönetmeliği 

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 

amacı; 

 (i) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin 

sağlanması,  

(ii) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi 

yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanması,  

(iii)  Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu 

yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin genel usul 

ve esasların belirlenmesidir. Denmektedir. 

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu  

Tanım olarak ise; 

y) Genişletilmiş üretici sorumluluğu: Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün vermeden 

kaynakların etkin kullanımı amacıyla onarım, yeniden kullanım, parçalama ve geri dönüştürme 

işlemleri de dâhil olmak üzere hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu 

kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üretimi ve satışı desteklemede kullanılacak yöntemlerden birinin 

kullanıldığı sorumluluğu, olarak ifade edilmektedir. 

Ambalaj Atıkları Yönetmeliği’nin 4. maddesi “genişletilmiş üretici sorumluluğuna atıf yaparken, 

ambalaj üreticilerinin yükümlülüklerini düzenleyen 9. Madde vesilesi ile, ambalaj üreticisinin ilk 

yükümlülüğü olarak “genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında ambalajı tasarım aşamasından 

başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en 

kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretmek” olduğunu belirtmektedir. 
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Ülkemizde atık yönetimini iyileştirme çabaları 10 Aralık 2018 tarihinde Çevre Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’unun yürürlüğe girmesi ile kati ve daha keskin 

sorumluluk alma çabasına dönüşmüştür. 

Kanun değişikliği ile yer bulan tarihsel hedefler; ülkemizde çevresel ve ekonomik açıdan özellikle 

atık yönetiminde yeni bir dönem başladığını açıkça gösterdi. Bu değişiklikleri uygulama takvimine 

kadar mevzuata yansıtıp, paydaşların görev ve sorumluluklarını belirlemek ve etkin bir atık 

yönetimi sağlamak için öncelik haline geldiğini göstermektedir. 

Depozito sistemi, Kanun değişikliğinde şu şekilde yer buldu. 

Depozito 

Ek Madde 12 

“Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito 

uygulamasını 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki 

ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine 

katılım sağlamakla yükümlüdür. 

Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Aşağıdaki bölümde Kanun değişikliği ile ülkemizde amaçlanan depozito-iade sisteminin ne 

olduğu, nasıl kurgulanması gerektiği, stratejik noktaları ve AB ülkelerindeki uygulamaların 

karşılaştırılması ele alınmıştır. 

Depozito sistemi nedir? Neyi amaçlamaktadır? 

Depozito; anlam olarak bir üstlenme sırasında yatırılan güvence ya da bağlantı bedeli olarak 

açıklanır. Konumuz olan atık yönetiminde ise ambalajı ile birlikte satılan bir ürün için alınan ve 

atık olarak geri getirildiğinde tüketiciye geri verilen bedel olarak açıklanmaktadır. 

Ambalaj atıkları yönetimindeki açık tanımı ise; oluşturulan sistemde tüketici bir içecek kutusu 

veya şişesi satın alırken küçük bir depozito bedeli öder ve içeceği tükettikten sonra ambalajı geri 

dönüşüm için iade noktasına iade ettiğinde bu bedeli geri alır. 

Ambalaj Depozito tanımı; Türkiye’de ilk defa 2004 yılında Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği 

ile mevzuata girmiştir. Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliğinin her bir değişikliğinde de 

anlamından bir şey kaybetmeden yürürlükte kalmaya devam etmiştir.   

Amacı;  

Depozito sisteminin birçok amaca hizmet etmektedir. Bunlardan en önemlisi ülkemizdeki 

kaynağında ayrı toplamadaki başarısızlığımızı çözmesidir. Özellikle büyükşehirler de bile hala 

yaygınlaşamayan, ilçe belediyelerinin mahalleleri arasında bile farklılık gösteren ambalaj 

atıklarının kaynağında/evlerde ayrı olarak toplanmasına en doğru çözüm depozito sistemlerinin 

uygulanmasıdır.  

Günümüzde evlerden ayrı toplanan ambalaj atıkları, kağıt, karton, cam, metal, plastik vb. atıkların 

karışık bir şekilde toplanması yaygındır. Bu toplama yöntemi, atıkların içerebileceği su, yağ, 

meşrubat vb. gıda maddeleri ile temas etmesi ekonomik değeri yüksek atıkların ekonomik değerini 

düşürür. 

Bununla beraber atıkların toplanması aşamasında harcanan efor, sefer sayısı, araç ekipman 

filosunun maliyeti, zaman, iş gücü ve çevresel etkilerini de düşündüğümüzde gerçekten çevresel 

açıdan olumlu bir faaliyet sürdürmeye çalışırken bir yandan da çevre kirliliğine yol açmaktadır. 

Ayrıca, her bir geri dönüşümlü atığı farklı yöntemler ve fiziksel prosesler ile ayrıştırma 

altyapısının kurgulanması için harcanan ayrıştırma maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. 

Özetle; depozito sistemlerinin dünyada uygulamalarına bakacak olursak, kaynak etkinliği yüksek, 

karbon ayak izi düşük ve toplamada en fazla maliyet etkinliğini sağlayan, yeniden kullanım 

kapasitesi yüksek bir modeldir. 
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Depozito iade sistemleri, büyük miktarda boş içecek ambalajını tekrar kullanım ve yüksek kalitede 

geri dönüştürme amacıyla toplamanın başarıyla denenmiş bir aracıdır ve döngüsel bir ekonomiye 

ulaşmak açısından hayati öneme sahiptir. 

Sistemin Stratejik Noktaları; 

Sistemin verimli olarak ülke sathında yaygınlaşabilmesi için en başta birçok bileşeni bir araya 

getirip bir program halinde tüketiciye sunulması gerekmektedir. Bunun için belli başlı stratejik 

noktalara değinmek gerekirse, 

En başta karar verici / kanun koyucu yönetim Depozito İade Sistemi için asgari iade oranı hedefi 

tanımlaması gerekir. Bu gereklilikle genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında üreticiler / 

perakendeciler alt yapının kurulması, toplanması, geri kazanımı vb. konusunda yükümlüklerini 

yerine getirmelidir. Bunun için de Depozito İade Sistemi Yönetmeliğinin etkin ve çalışabilir bir 

depozito sistemini tariflendirmesi gerekir. 

İkinci adım; depozito bedelinin doğru belirlenmesidir. Bu bedel, satış miktarı veya ürünün 

içeriğinden ayrı tutulmalı ve ülkedeki sosyo-ekonomik yapıya, satın alma gücüne göre 

belirlenmelidir. Eğer, bedel düşük olursa sisteme katılım düşük olur ve depozito sistemi çıkmaza 

girebilir. Hedef; depozito bedeli tüketicinin ambalajı iade etmeye sevk edecek kadar yüksek 

tutulması olmalıdır. Mevcut Depozito iade uygulamalarındaki deneyimler, uygulamadaki tüm 

ambalajlar ve hacimler için sabit bir iade değerinin belirlenmesinin en iyi uygulama olduğunu 

göstermiştir. 

Diğer stratejik nokta ise, tüketicinin iade edeceği ambalajları kendisine en yakın, en uğrak ve en 

kolay şekilde iade edip, depozito bedelini almasının sağlanmasıdır. Bunun için ise, alışveriş 

merkezleri, satış noktaları, benzin istasyonları gibi noktalar tercih edilmeli ve iade noktaları veya 

depozito otomatları yeterli sayıda yerleştirilip, alt yapının sağlam kurulması gerekmektedir. 

Süpermarketler, marketler, bakkallar bu sistemde aktif rol alarak, tüketicinin depozito sistemine 

katılmış olmasını fırsat bilerek kendi mağazasında depozito noktası oluşturmalıdır.  

Ayrıca; sistemin doğru çalışması için, depozito uygulanan ambalajların üzerinde “Depozitoludur” 

ibaresinin yer alması gerekir. Tüketicinin satın aldığı ürünü iade ettiği zaman depozito bedelini 

geri alacağını bilmesi ve bunu kolayca anlaması gerekir. 

Özetle, tüketicinin depozito sistemine katılma isteğini arttıran aynı zamanda anlaşılması karmaşık 

olmayan ve tüketicinin maddi getirisini kolay bir şekilde temin edebileceği, güvenilir, kararlı bir 

sistem kurulması halinde depozito sistemi her ülkede başarılı olabilir. 

AB ÜLKELERİNDE DEPOZİTO UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Avrupa’da uygulanan sistemlerde genelde; depozito için hangi ambalajların kabul edileceği sistem 

operatörü tarafından baştan belirlemiş durumdadır. Dolayısıyla yabancı şişe ve kutulara iade 

verilip verilmeyeceği, kabul için şişe içindeki muhtevanın miktarı gibi sınırlama ve yönlendirmeler 

yine sistem operatörü tarafından yürütülmektedir. 

Yapılan araştırmalarda, iş gücünün ağır bastığı, kalabalık istihdamlı, yüksek maliyetli ve sistemi 

yönetmekte sorun yaşayan ülkeler olmakla beraber, son derece basit kurgulanmış, örneğin 10 

kişilik istihdam ile düşük maliyet ve yüksek toplama oranları ile yöneten ülkeler de mevcuttur. 

Sistem operatörleri içindeki paydaşlar, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor olsa da sistemin temel 

uygulamaları benzerlikler içermektedir.  

DANİMARKA  

Geri Dönüşüm Sistem Tasarımı  

Depozito Oranları Sorumlu Kamu Otoritesi Sistemin İşleyişi Yetkili Toplayıcı Otorite Yetkili 

Toplayıcı Otoritenin Yapısı Danimarka’da devlet tarafından düzenlenen ulusal geri kazanım 

sistemi; “zorunlu depozito uygulaması” ile ürün paketleri [kutuları] üzerinden hacme bağlı olarak 

alınan “vergileri [fee]” içermektedir. 
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Bu yönü itibarıyla Danimarka’da Türkiye’de 7153 sayılı Kanunla yürürlüğe konulan uygulamaya 

benzer bir sistem uygulanmaktadır. Bu kapsamda, üreticiler ya tekrardan kullanılabilir 

[reusable/refillable] ya da tek kullanımlık [one-way] ürün paketlerini seçmekte serbesttir. Tek 

kullanımlık ürün paketlerini tercih eden üretici [ya da distribütörler] “kirleten-öder” prensibine 

bağlı olarak vergi öderken; tekrardan kullanılabilen paketleri tercih eden üretici ya da distribütörler 

söz konusu vergiden muaf tutulurlar.  

Depozito Oranları:  

Tek kullanımlık ürün paketlerinde geçerli olan vergi oranları aşağıdaki gibidir:  

1 litre hacmi altındaki tüm ürün paketleri: EUR 0,13 

0,5 litre hacmi altındaki plastik paketler (şişeler): EUR 0,20 

1 litre hacmi üstündeki tüm ürün paketleri: EUR 0,40  

Sorumlu Kamu Otoritesi : Danimarka Gıda ve Çevre Bakanlığı 

Sistemin İşleyişi : Yürürlükte olan mevzuat hükümleri gereğince yeniden kullanılabilir [reusable] 

ürün paketlerini tercih eden üretici veya tedarikçiler %98 geri toplama hedefi ile faaliyet 

gösterirken; tek kullanımlık [one-way] ürün paketlerini toplama açısından yetkili otorite [şirket] 

olan Dansk Retursystem %95 geri toplama hedefi ile faaliyet göstermektedir. 

Tüketiciler tek kullanımlık ürün paketlerini Danimarka geneline yayılan 3.000 civarındaki 

alışveriş merkezi içerisinde bulunan geri alım makinalarını [reverse vending machine] ve söz 

konusu ürünleri satan küçük dükkanları kullanarak iade eder ve depozito tutarını geri 

alır.[otomatik + manuel sistem] 

Yetkili Toplayıcı Otorite: Dansk Retursystem A/S 

Güçlü Yönler 

Basit ve anlaşılabilir bir sistem tasarımı 

Kanuni dayanak ve ulaşılabilir hedefler 

Özel sektörün katılımı ve kamu-özel iş birliği perspektifi 

Gelir-gider dengesini esas alan sistem dizaynı ve işletmeler açısından sınırlı rekabet 

gücü kaybı 

Tüketici sahiplik ve bilinç düzeyi 

Tek kullanımlık kutu ve paketlerde %90’a ulaşan geri dönüşüm oran 

Zayıf Yönler 

Alman ve diğer AB ülkeleri menşeli içecek kutularının [özellikle Bira kutuları] Dansk Retursystem 

A/S aracılığıyla geri döndürülememesi 

ESTONYA 

Geri Dönüşüm Sistem Tasarımı  

Estonya’da tek kullanımlık ürün paketlerine yönelik olarak zorunlu depozito uygulaması 2005 

yılından bu yana yürürlüktedir. Uygulanmakta olan sistem kapsam dahilindeki firmalara belirli 

sorumluluklar yüklemektedir. Bu kapsamda 2004 yılında yürürlüğe konulan Estonya Paketleme 

Kanunu [Estonian Packaging Act] 2010 yılından geçerli olmak üzere firmalara %60 oranında bir 

geri dönüşüm hedefi koymuştur. Söz konusu hedefi tutturamayan üretici veya ithalatçılar depozito 

oranına ilave bir “satış vergisine” tabi tutulmaktadır. 

Depozito Oranları 

Tek kullanımlık ürün paketlerinde [cam, plastik ve metal] geçerli olan depozito oranları aşağıdaki 

gibidir: 

0,5 litre hacmi ve altındaki metal ve plastik şişeler: EUR 0,06 

0,5 litre hacmi üzerindeki tek kullanımlık şişeler: EUR 0,08 

Sorumlu Kamu Otoritesi : Estonian Ministry of Environment 

Sistemin İşleyişi : Estonya’da tüketiciler ürünleri ya yeniden kullanılabilir ya da tek kullanımlık 

ürün paketleriyle alırlar. Yeniden kullanılabilir ürünlere yönelik olarak kurulacak sistemin işlerliği 
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firmalar tarafından sağlanır. Tüketici perakende noktasına ürün paketini götürdüğünde depozito 

tutarını geri alır. Tek kullanımlık paketlerde ise, toplayıcı otorite Eesti Pandipakend’dir. Ürün 

paketleri ya geri alım makinalarıyla ya da sisteme dahil perakendeciler tarafından tüketiciye ödeme 

yoluyla toplanırlar. Sisteme dahil olan perakendecilerde toplanan ürünler haftada üç gün düzenli 

veya talebe bağlı olmak üzere Eesti Pandipakend tarafından toplanır. 

Yetkili Toplayıcı Otorite: Eesti Pandipakend LLC 

Güçlü Yönler 

Basit ve anlaşılabilir bir sistem tasarımı 

Kanuni dayanak ve ulaşılabilir hedefler 

Sivil toplum katılımı 

Gelir-gider dengesini esas alan sistem dizaynı 

Toplumsal bilinç düzeyi 

Tek kullanımlık kutu ve paketlerde %90’a ulaşan geri dönüşüm oranı 

Zayıf Yönler 

Estonya modeli gerek küçük bir ülke olması gerekse toplumsal bilinç düzeyi nedeniyle kendi 

sınıfındaki ülkeler açısından rol model olma niteliği taşımaktadır. Bu nedenle göze çarpan bir zayıf 

yön bulunmamaktadır. 

FİNLANDİYA 

Geri Dönüşüm Sistem Tasarımı  

Finlandiya’da depozito sistemi paketleme vergisi ile birlikte uygulanmaktadır. Üretici ve 

distribütörler akredite geri dönüşüm eko-sistemine dahil olduklarında litre başına 0,51 Avro olan 

“paketleme vergisi”nden de istisna tutulurlar. Finlandiya genelinde faaliyet gösteren toplayıcı 

otoritelerin sayısı birden fazla olup, 4 tane büyük toplayıcı şirket bulunmaktadır. Söz konusu 

Şirketler Finlandiya Çevre Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Şirketlerdir. Sistemin dizaynı ilk 

olarak 1993 tarihli ve 1072 sayılı Atık Kanunu ile yapılmışken; güncel uygulamaların temeli 2005 

tarihli ve 180 sayılı Yasaya dayanmaktadır. 2005 yılında ortaya konulan düzenleme ile; 

Yeniden kullanılabilir ürün paketlerinde %90 dönüşüm oranı, 

Metal ürün paketlerinde %90 dönüşüm oranı, 

Tek kullanımlık ürün paketlerinde ise %80 dönüşüm oranı hedeflenmektedir. 

Depozito Oranları 

Metal ürün kutuları için: EUR 0,15 

0,35 ile 1 litre arasındaki plastik kutular için: EUR 0,20, 

En az 1 litre olan plastik kutular için: EUR 0,40, 

Bunların dışında kalan kategoriler için ise: EUR 0,10 

Sorumlu Kamu Otoritesi : Finlandiya Çevre Bakanlığı 

Sistemin İşleyişi :  

Finlandiya geri dönüşüm uygulamaları konusunda Avrupa Birliği içerisindeki en başarılı 

örneklerden birisidir. Tek kullanımlık ürün paketlerinde geri dönüşüm oranı %85 ile %90 

seviyelerine ulaşmıştır [hükümetin Yasa ile ortaya koyduğu hedef başarı ile 

gerçekleştirilebilmiştir]. Finlandiya’nın başarısı sistem dahilindeki paydaşlar arasında etkin bir 

koordinasyon ve iş birliği ile mümkün olabilmiştir. Sistemin en büyük akredite toplayıcısı 

konumunda olan Palpa, %50 hissesi itibarıyla perakendecilere geriye kalan %50 itibarıyla içecek 

endüstrisine ait olan bir Şirkettir. Daha önce de ifade edildiği gibi Finlandiya’da paketleme 

vergileri ile zorunlu depozito sistemi birlikte uygulanmaktadır. 2008 yılına kadar olan süreçte 

sadece depozitolu ürünler paketleme vergisinden istisna tutulurken; 2008 sonrasında akredite 

toplayıcılardan herhangi birisinin eko-sistemine tabi olan şirketler tarafından piyasaya sürülen ve 

toplanan tek kullanımlık ürün paketleri de vergiden istisna tutulmaya başlamıştır. Palpa ve diğer 

toplayıcılar tarafından yürütülmekte olan sistemin işleyişi şu şekildedir. 
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İçecek üreticileri yıllık katılım ücreti ödeyerek sisteme dahil olur (yıllık katılım ücreti sisteme 

dahil edilen ürün başına 1.000 Avro düzeyindedir) Üretici ve distribütörler piyasa sürdükleri 

ürünler için ürün başına depozitolarını Palpa’ya öderler. Tüketiciler ürün paketlerini Palpa ve diğer 

sistem operatörleri tarafından kurulan geri alım makinaları veya anlaşmalı alım noktalarına iade 

ederek para yerine geçen kuponlar alır. Bu sistemin işleyişini operatörler kurar. 

Tüketicilerden toplanan paketler geri alınır ve dönüşüm firmalarına satılır. Böylece üreticiler litre 

başına 0.51 Avro olan paketleme vergisinden istisna olmuş olurlar. Sistemin üretici ve 

distribütörler için net maliyeti depozito +üyelik ücreti kadardır. 

Yetkili Toplayıcı Otorite: Önde gelen akredite yetkili toplayıcı otoriteler aşağıda yer almaktadır: 

Palpa: İçecek metal kutu ve şişelerinin toplanmasını hedefleyen en büyük şirkettir. 

Ekopullo: Pet şişelerin toplanması üzerine yoğunlaşmaktadır. 

A-Pullo: Cam şişelerin toplanması üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Alko: Cam şişelerin toplanması üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Lidl: Pet şişelerin toplanması üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Güçlü Yönler 

Basit ve anlaşılabilir bir sistem tasarımı 

Tüketici ve üretici motivasyonu 

Özel kesim temelli ve kâr amacı gütmeyen uygulama 

%90’lar düzeyine ulaşan geri dönüşüm kapasitesi oranı 

Zayıf Yönler 

Estonya ve Finlandiya genelinde üretilen alkollü içecek şişelerinin dönüştürülmesinde sorunlar 

mevcut bulunmaktadır. Finlandiya ve Estonya menşeli ürünler sadece ait oldukları ülkelerdeki 

sistem dahilinde dönüştürülebilmektedir. 

ALMANYA 

Geri Dönüşüm Sistem Tasarımı  

Almanya’da geri dönüşüm sisteminin tasarımı diğer ülkelere kıyasla daha karmaşık bir yapıdadır. 

Almanya örneğinde diğer ülkelerde [ve Türkiye’de] olduğu gibi zorunlu 

depozito sistemi ve paketleme vergisi birlikte mevcut değildir. Bu kapsamda, zorunlu depozito 

sistemine tabi olmak suretiyle istisna kapsamına girilecek bir paketleme vergisi kategorisi 

bulunmamaktadır. 2003 yılından bu yana Almanya’da tek kullanımlık ürün paketleri zorunlu 

depozito kapsamına alınmıştır. Bu konudaki yasal zemin 2005 yılında yürürlüğe konulan [German 

Packaging Ordinance]’dır. 

Depozito Oranları 

Sistem dahilindeki ürünler için: EUR 0.25 

Sorumlu Kamu Otoritesi : Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear 

Safety 

Sistemin İşleyişi :  

Almanya’da tek kullanımlık şişelerde satılan ve zorunlu depozito uygulaması kapsamında 

tüketiciye sunulması gereken ürünler aşağıdaki gibidir: 

Biralar ve bira karışımları, 

Gazlı içecekler, 

Sular [maden suları dahil] 

Meşrubatlar 

Alkollü karışımlar 

Almanya’da uygulanmakta olan sistemde, ilk üretici [ya da distribütör] merkezi uygulama otoritesi 

olan DPG [Deutsches Pfandsystem] veritabanına kayıt olur. DPG endüstri paydaşları tarafından 

kurulan ve standardizasyon ve akreditasyon ile firmalar arasındaki depozito nakit akış yönetimini 
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yapmakla görevli bir şirkettir. Diğer ülke örneklerinden farklı olarak DPG atık toplama hizmeti 

sağlamamaktadır. İlk distribütör DPG ile anlaşma yaparak ürünlerini sisteme girer ve DPG 

tarafından sağlanan barkod ve mürekkep ile ürünlerini etiketler. Bu süreçte ilk üretici GS1 

tarafından sağlanan GLN [global location number] alır. Piyasa faaliyetinin ilk üretici [ya da 

distribütörden] nihai tüketiciye giden her aşamada kanunen ürün başına 0.25 Avro düzeyinde 

belirlenen depozito alınır. Almanya genelindeki 200m2 ve üzerindeki bütün satış noktaları tek 

kullanımlı ürün ambalajlarını kabul eden sistemleri kurmakla yükümlüdür. Ürünlerin nihai 

tüketicileri tek kullanımlık ambalajları bu noktalara getirerek depozito iadesi alabilirler. Bu 

noktalarda depozito iadeleri geri alım makinaları ile ya da manuel olarak yapılır. Bu noktalar daha 

sonra tüketiciye iade edilen depozito bedellerini ilk üretici [ya da distribütörlerden] talep ederler. 

Bu aşamada DPG tarafından kurulan merkezi kayıt sistemi dahilinde ödenen ve iade alınması 

gereken depozito tutarları arasında mahsuplaşma işlemleri de yapılabilir. 

Yetkili Toplayıcı Otorite: Yetkili toplayıcı otorite bulunmamaktadır. Toplama faaliyetleri lokal 

düzeyde örgütlenmektedir. Ancak, sistemin merkezi uyumlaştırmasından, etiketleme [barkod] ile 

merkezi nakit yönetiminden sorumlu olan otorite: DPG’dir. 

Güçlü Yönler 

Yüksek tüketici bilinci ve sahiplenme 

Geri dönüşüm anlamında güçlü yerel altyapılar [mahalli idareler düzeyinde] 

Yerel yönetimlerin katkılarıyla kurulan otomasyon sistemleri [Almanya geneline yayılan 750 

bine yakın geri alım makinası] ve standardizasyon 

Tek kullanımlık ürün paketlerine %98’e yakın geri dönüşüm oranı 

Zayıf Yönler  

Sistemin karmaşıklığı ve firmalar ile perakende noktalarına getirdiği yük 

Paketlenme vergisi ile birlikte uygulanmadığı için sistem dahilinde uygulamayı destekleyen 

firmalara yönelik [vergi istisnası mahiyetinde] herhangi bir vergisel teşvik unsurunun 

bulunmaması 

HOLLANDA 

Geri Dönüşüm Sistem Tasarımı  

Hollanda çapında uygulanmakta olan model gönüllü katılıma dayalı bir modeldir. Zorunlu 

depozito uygulaması [çok ve tek kullanımlı şişe ve ambalajlarda] mevcut değildir. Halihazırda 

yürürlükte olan sistem firmaların “self-regulatory” olarak ortaya koydukları ortak inisiyatiflerle 

yürütülmektedir. 

Depozito Oranları 

İlkesel olarak ortaya konulan depozito oranları şu şekildedir. 

Tek ve çok kullanımlı pet şişeler: EUR 0.25 

Alüminyum şişeler: EUR 0,15 

Cam şişeler: EUR 0,10 

Sorumlu Kamu Otoritesi: Uygulamadan sorumlu bir kamu otoritesi mevcut değildir.

Sistemin İşleyişi:  

Daha önce de ifade edildiği gibi, geri kazanım sistemi özel kesim tarafından ortaya konulan 

gönüllü inisiyatifler yürütülmektedir. Hollanda Çevre Koruma Kanunu [Environmental Protection 

Act] ile hükümete zorunlu depozito uygulamasına gitme yetkisi verilmiştir. Ancak bu yetki geri 

dönüşüm konusundaki başarı nedeniyle hükümet tarafından uygulamaya konulmamıştır. Mevcut 

durum itibarıyla geri dönüşüm oranları çok kullanımlı ürün paketlerinde %95, tek kullanımlılarda 

ise %68 civarındadır. 

Yetkili Toplayıcı Otorite:  

Yetkili ya da akredite toplayıcı otorite bulunmamaktadır. Toplama ve depozito sisteminin işleyişi 

konusunda çok sayıda özel ve sivil girişim bulunmaktadır. 
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Güçlü Yönler 

Sivil inisiyatiflere bağlı olarak yürütülmekte olan sistem 

Mevcut durum itibarıyla tatmin edici düzeylerde olan atık geri kazanımı 

Zayıf Yönler  

Zorunlu depozito uygulaması olan AB ülkelerinde kıyasla görece düşük geri dönüşüm oranları 

NORVEÇ 

Geri Dönüşüm Sistem Tasarımı  

Norveç’te geri kazanım konusunda uygulamada olan bir zorunlu depozito sistemi mevcuttur. 

Sistem dahilinde tanımlanan teşvikler ve merkezi uyumlaştırma fonksiyonu ile geri dönüşüm 

konusunda oldukça ciddi bir başarı kazanılmıştır. Norveç genelinde yetkili toplama otoritesi 

Norsk Resirk’tir [2014 yılından bu yana kâr amacı gütmeyen bu Şirket, Infinitum olarak 

adlandırılmaktadır]. Infinitum, içecek üreticileri birliği ve Perakendeciler birliği tarafından 1996 

yılında kurulmuş ve akredite edilmiş olan tek yetkili otoritedir. 

Depozito Oranları 

Uygulanmakta olan depozito oranları şu şekildedir: 

0,5 litre ve altında olan içecek kutuları [cam, alüminyum, pet]: 1 NOK [takriben EUR 0,10] 

0,5 litre üzerindeki içecek kutuları [cam, alüminyum, pet]: 2,5 NOK [takriben EUR 0,26] 

Sorumlu Kamu Otoritesi: Norwegian Ministry of Climate and Environment

Sistemin İşleyişi:  

Norveç sisteminde geri kazanım sistemi vergi uygulamaları ile teşvik edilmektedir. Yürürlükte 

olan sistem dahilinde genel satış vergisi [bizde KDV olarak uygulanmakta olan vergi] iki temel 

bileşenden oluşmaktadır. Söz konusu bileşenler temel vergi oranı ile çevre vergisi toplamından 

oluşmaktadır. İçecek üreticisi olan firmalar, Infinitum tarafından kurulan sisteme dahil 

olduklarında geri kazanım oranı kadar satış vergisinin çevre vergisi bileşeninden muaf tutulurlar. 

Sistem dahilindeki kayıt ve raporlamalar Infinitum tarafından yapılır. Kanun gereğinde %95 

oranında bir geri kazanım rasyosuna ulaşan ürünler ise, satış vergisinin çevre vergisi bileşeninden 

tamamen istisna sayılırlar. Özeti itibarıyla sistem şu şekilde işlemektedir.  

İçecek üreticisi firmalar 10.000 Norveç Kronu [takriben 1.030 Avro gibi cüzi bir bedel ödeyerek 

Infinitum sistemine dahil olurlar] Akabinde piyasaya sürülen veya sürülmekte olan her bir ürün 

için 1.000 NOK [103 Avro] ödenerek sisteme kayıt yapılır. Kayıt yapılmasını takiben 6 haftalık 

süre ile üretici tarafından sağlanan ambalajlar Infinitum tarafından teste tabi tabi tutulur. Testlerin 

akabinde üretici veya ilk distribütöre ürün paketlerinde kullanılacak barkod ve semboller 

gönderilir. Bu aşamaların akabinde Infinitum ile aylık bazda satış raporları paylaşılır. 

Sistem dahilinde 3.700 geri alım makinası ve 12.000 toplama noktası bulunmaktadır.Toplama bu 

makinalar ile otomatik olarak ya da toplama noktalarında manuel olarak yapılmaktadır. Infinitum 

tarafından firma ve ürün bazında hazırlanan geri kazanım raporları sorumlu kamu otoritesine 

sunulur ve sisteme dahil olan firma [ve ürünler] geri kazanım rasyosuna paralel olarak indirilmiş 

çevre vergisinden faydalanırlar. 

Yetkili Toplayıcı Otorite:  İnfinitum 

Güçlü Yönler 

Zorunlu depozito uygulaması olmadan mevcut vergi uygulamalarına entegre edilmiş geri 

kazanım teşvik modeli [dönüşüme katkı sağladıkça az ödenen vergi] 

Basit ve anlaşılabilir bir sistem tasarımı 

Tüketici bilinci ve sahiplenme 

Özel kesim iş birliği 

Geri dönüşüm başarısı [tek kullanımlı şişelerde %85 düzeyinde olan geri dönüşüm başarısı] 

Zayıf Yönler Öne çıkan bir zayıf yön bulunmamaktadır. Norveç uygulama modeli itibarıyla 

dikkat çeken ve modelini ihraç eden bir ülkedir. 
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KİRLENMİŞ SAHALARDA ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ: SAMSUN SAHİL 

GÜVENLİK BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

İlksen Yıldırım1,*, Arife Şimşek1, Gülfem Bakan1 

1,* Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Çevre Müh. Böl. 55139 Kurupelit / SAMSUN 
 

 

ÖZET 

Yapılan bu çalışmada: Samsun Sahil Güvenlik Kıyı Bölgesinde kirlilik karakterizasyonunu 

belirlemek amacıyla su ve sediman örnekleri alınmıştır. Ölçümler, seçilen altı ayrı istasyondan 

alınan örneklerle yapılmıştır. Örneklerden üçü (1,2,3) dip tarama yapılan bölgeden diğer üçü 

(4,5,6) ise dip tarama yapılmayan bölgeden alınmıştır. Yapılan su analizleri sonuçlarına göre; 

Klorofil-a değerleri 0,342-0,663 mg/l arasında, Toplam Azot (TN) değerleri 0,850-1,716 mg/l 

arasında ve Toplam Fosfor (TP) değerleri 0,01-0,07 mg/l arasında değişmektedir. Yapılan sediman 

analizleri sonuçlarına göre ise % su içeriği değerleri 12,95-17,46 arasında, % organik madde 

içeriği değerleri 0,86-3,89 arasında değişmektedir.  

Sonuç olarak bu çalışmada, Samsun Sahil Güvenlik Kıyı Bölgesi su ve sediman ortamlarındaki 

kirlilik incelemesi ve bu alanda çevresel risk değerlendirilmesi yapılabilmesi için ön analizler 

yapılmıştır. Ayrıca tarama yapılan ve tarama yapılmayan iki alan arasındaki su ve sediman 

karakterizasyonu karşılaştırılmıştır.  

GİRİŞ 

Denizler; turizm, balıkçılık ve ulaşım gibi pek çok amaca hizmet etmesi açısından oldukça 

önemlidir. Sucul ekosistemlerin korunması amacıyla yapılacak uzun vadeli planların verimli 

olabilmesi için ortamın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlenmiş olması 

gerekmektedir. Bu özellikler sadece su sütununu değil sediman sütununu da kapsamaktadır 

(Küçük, 2015). Sediman, ekolojide oldukça önemli bir yere sahiptir. Sediman, hem bir çok 

canlının besin kaynağı hem de yaşam alanıdır. Ayrıca, sadece diğer canlılar için değil bizim için 

de oldukça faydalı bir kaynaktır. İnsanlar, sedimanı yüzyıllardır tarımda mineral kaynağı olarak 

kullanmıştır. Bunun dışında hasarlı kıyılarda ve arazilerde dolgu malzemesi olarak 

kullanılabilmektedir (Aydın, 2016). 

Kıyı ortamları, anropojenik faaliyetler, endüstriyel faaliyetler ve doğal nedenlerden dolayı gün 

geçtikçe daha fazla kirliliğe maruz kalmaktadır. Sucul ekosistemdeki bazı kirleticiler, sediman 

tabakasına da yerleşerek burada varlığını sürdürmektedir. Sediman tabakasındaki kirleticiler, uzun 

süre kalıcılık göstererek sucul ekosistemdeki canlılar için risk oluşturmaktadır. Suda yaşayan 

canlıların yağ dokularında biriken kirleticiler, insanların bu canlıları besin zinciri yoluyla 

bünyesine alarak dolaylı yoldan kirliliğe maruz kalmasına neden olur. Bu nedenle, su kalitesi 

değerlendirmesi yapılırken su ve sediman kirliliği bütün olarak ele alınmalıdır.  

Deniz sedimanlarındaki kirletici konsantrasyonunun izlenmesi, deniz ekosistemindeki doğal ve 

insan kaynaklı etkileri araştırmak, uygun bir ekosistem oluşturmak ve bu durumu korumak için 

çok önemlidir (Bonsignore vd. 2018). Liman, marina ve dere ağızları gibi deniz ve kıyı 

alanlarındaki sediman tabakasının temizlenmesi amacıyla dip tarama faaliyetleri yapılmaktadır. 

Bu faaliyetler sonucunda taranan malzeme uygun deniz ortamına boşaltılmakta veya karada yararlı 

amaçlar için kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada; Samsun Sahil Güvenlik Bölgesinde dip 

tarama faaliyeti yapılan ve yapılmayan alanlardan alınan su ve sediman örnekleri incelenmiştir. 

Bu örneklerin fizikokimyasal karakteristikleri incelenerek tarama yapılan ve tarama yapılmayan 

iki alan arasında karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca ‘Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre 

Kalite Kriterleri’ ne göre örneklerin değerlendirilmesi yapılmış ve bu veriler kullanılarak 

oluşabilecek çevresel risklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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MATERYAL VE METOT 

Sediman ve su örnekleri 2019 yılının Şubat ve Mart aylarında 6 örnekleme istasyonundan 

alınmıştır. Örnekleme noktalarından üçü (1,2,3) dip tarama yapılan bölgeden diğer üçü (4,5,6) ise 

dip tarama yapılmayan bölgeden seçilmiştir (Şekil 1). Örnekleme istasyonlarının özellikleri Tablo 

1. ‘de verilmektedir. Sediman örneklerinin yaş analizleri için 120-150 g yaş sediman örneklerinin 

her biri 103 oC’de 24 saat etüvde kurutularak su içeriği belirlenmiştir. Sediman örnekleri için 

organik madde tayini ise 103 oC’de 24 saat etüvde kurutulan sediman örneklerinin 600 oC’de 1 

saat kül fırınında bekletilerek yapılmıştır. Sediman örnekleri etüvde kurutulduktan sonra (Frıtsh- 

Analysette 3) otomatik titreşimli elek yardımıyla tanecik boyutları belirlenmiştir (<500 μm, <250 

μm, <125 μm, <90 μm, <63 μm, <45 μm, <20 μm). Su örnekleri için toplam azot analizi (NOVA 

60A) spektrofotometresiyle, toplam fosfor, nitrit azotu ve nitrat azotu analizleri ise (PG-T70 

UV/VIS) spektrofotometresi kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca su örneklerinde rutin kirlilik 

parametreleri; pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik, redoks potansiyeli, tuzluluk, çözünmüş oksijen, 

toplam çözünmüş katılar; çoklu parametre ölçüm cihazı (Consort C-535) ile yerinde ölçülmüştür. 

 

 

Şekil 1. Samsun Sahil Güvenlik Bölgesi Sediman ve Su Örnekleme Noktaları 

 

 

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Su Örneklerinin Kalite Standartlarına Göre Değerlendirilmesi 

6 farklı istasyondan alınan su örneklerinin fizikokimyasal özellikleri, Tablo 2’de özetlenmiştir. Su 

örneklerinin analiz sonuçlarına göre, Çözünmüş Oksijen Miktarı 9,71-10,41 mg/L ve pH 8,06-8,11 

arasında değişim gösterirken, Elektriksel İletkenlik 35,5-44,8 µS/cm arasında değişim gösterdiği 

tespit edilmiştir.  
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Tablo 1. Seçilen Örnekleme İstasyonları ve Özellikleri 

No Kıyıdan Uzaklık Derinlik 

S1 20m 8m 

S2 15m 8m 

S3 15m 8m 

S4 60m 6m 

S5 60m 6m 

S6 60m 6m 

 

 

YSKYY Kıta İçi Yüzeysel Su Kaynaklarına göre, bütün deniz suyu örneklerinde pH ( 8,06-8,11), 

Sıcaklık (13-16,07 oC) ve Çözünmüş Oksijen (9,71-10,41 mg/L) değerleri I. Sınıf Su Kalitesine 

girmiştir. Elektriksel İletkenlik (35,5-44,8 µS/cm) değerleri de I. Sınıf Su Kalitesine girmektedir. 

Nitrat Azotu değerleri (0,264-2,710 mg NO3-
--N/L) değerleri I. Sınıf Su Kalitesine girmesine 

rağmen, Nitrit Azotu değerlerinde S1, S2, S3, S6 örnekleri III. Sınıf Su Kalitesine, S4 örneği II. 

Sınıf Su Kalitesine ve S5 örneği I. Sınıf Su Kalitesine girmiştir. Nitrat Azotunun yüksek değerde 

olmaması yüzey suyunun evsel veya endüstriyel atıksular tarafından bir kirlenmeye maruz 

kalmadığını göstermektedir. Nitrit Azotu 4 örnekte III. Sınıf Su Kalitesine girmesine rağmen risk 

teşkil edecek miktarda gözlemlenmemiştir. Toplam Fosfor (<0,05-0,28 mg P/L) değerleri farklı 

kalite sınıflarına girmiştir. 
Tablo 4’te görülen SKKY Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri’ne göre 

Toplam Çözünmüş Madde (31,4-34,1 g/L) değerleri IV. Sınıf Su Kalitene girmektedir. Ancak 

5000 mg/L’nin üzerinde ölçülen yüzey suları tuzlu su olarak tanımlandığından elde edilen değer 

deniz suyu için normal kabul edilebilmektedir. Dip tarama faaliyeti ile dip tarama yapılmayan alan 

arasındaki değerler karşılaştırıldığında Sıcaklık ve Redoks Potansiyeli değerlerinin düştüğü diğer 

parametre değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir.   

 

Tablo 2. Deniz Su Örneklerinin Fizikokimyasal Karakteristikleri 

PARAMETRELER ÖRNEKLEME NOKTALARI  
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

ÇO mg O2/l 10,17 10,41 10,26 9,78 9,71 9,76 

Sıcaklık OC 13 13,2 13,2 16,7 16,3 16,1 

pH 8,11 8,09 8,06 8,10 8,08 8,06 

Redoks Potansiyeli mV -69,20 -66,00 -66,30 -67,50 -66,20 -65,30 

İletkenlik µS/cm 44,20 44,80 38,10 41,10 35,50 42,80 

TÇM g/l 33,9 34,1 31,6 31,4 31,9 32,6 

Tuzluluk % 26,0 26,0 24,1 24,8 25,1 25,3 

Nitrit Azotu (mg NO2-
--N/L) 0,0029 0,038 0,015 0,008 -0,001 0,015 

Nitrat Azotu (mg NO3-
--N/L) 1,076 2,710 1,794 0,264 1,084 1,322 

Toplam Fosfor ( mg P/L) 0,07 0,02 0,28 0,01 < 0,05 0,03 

 

 



 
 

535 

 

 

 

Tablo 3. Kıtaiçi Yüzeysel Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri (YSKYY, 2012) 

SU KALİTE PARAMETRELERİ SU KALİTE SINIFLARI  
I II III IV 

Genel Şartlar 
    

Sıcaklık (oC) ≤ 25 ≤ 25 ≤ 30 > 30 

pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,0-9,0 6,0-9,0 dışında 

İletkenlik <  400 400-1000 1001-3000 > 3000 

A. Oksijenlendirme Parametreleri 
    

Çözünmüş Oksijen (mg O2/L) > 8 6-8 3-6 < 3 

B. Nütrient ( Besin Elementleri) 

Parametreleri 

    

Nitrit Azotu (mg NO2-
--N/L) < 

0,002 

0,002-0,01 0,01-0,05 > 0,05 

Nitrat Azotu (mg NO3-
--N/L) < 5 5-10 10-20 > 20 

Toplam Fosfor ( mg P/L) < 0,03 0,03-0,16 0,16-0,65 > 0,65 
 

Tablo 4. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri (SKKY, 2008) 

SU KALİTE PARAMETRELERİ SU KALİTE SINIFLARI 

A) Fiziksel ve İnorganik Kimyasal Parametreler I II III IV 

Toplam Çözünmüş Madde ( mg/L) 500 1500 5000 >5000 

 

Sediman Örneklerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 

Tablo 5’te deniz sediman örneklerinin fizikokimyasal karakteristiklerinin analiz sonuçları 

özetlenmiştir. Sediman örneklerinin dip tarama faaliyeti öncesi ve sonrası değerleri 

karşılaştırıldığında, Redoks Potansiyelinin, İletkenliğin ve Toplam Çözünmüş Maddenin 

değerlerinde dip tarama faaliyeti sonrası artış olduğu görülmektedir. pH, organik madde ve su 

içeriği değerlerinin ise azaldığı görülmektedir. Organik Madde miktarının artışı numunenin 

alındığı derinlik artışı ile doğru orantılı bir değişim göstermiştir. Su içeriği derinlikle 

kıyaslandığında, derinlik arttıkça su içeriğinin de arttığı görülmüştür. Bu, sediman tabakası 

açısından olağan bir durumdur. Tablo 6’da görülen tanecik boyutu karşılaştırmasında ise 63µm ve 

500µm boyutlarında dip tarama sonrasında azalma görünmektedir. Diğer tanecik boyutlarında ise 

artış görünmektedir. Sığ sulardaki sediman tabakalarında daha iri taneli maddeler mevcut olmasına 

rağmen derinlikle birlikte tanecik boyunda doğrusal bir azalma gözlenmemiştir. 
 

Tablo 5. Deniz Sediman Örneklerinin Fizikokimyasal Karakteristikleri 

Örnekleme 

Noktaları 
pH Redoks 

Potansiyeli 

mV 

İletkenlik 

µS/cm 

TÇM 

g/l 

Su 

İçeriği 

% 

Organik 

Madde 

% 

S1 8,05 -64,00 1727,00 1035 13,40 0,86 

S2 7,81 -53,50 1289,00 772 12,95 1,27 

S3 7,81 -52,30 1617,00 972 13,12 1,30 

S4 8,39 -81,00 780,00 468 17,29 3,89 

S5 8,02 -65,30 672,00 402 15,80 2,81 

S6 8,00 -63,70 778,00 464 17,46 2,87 
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Tablo 6. Deniz Sediman Örneklerinin Tanecik Boyutu Değerleri 

Örnekleme 

Noktaları 
Tanecik Boyutu 

 63 µm 90 µm 125 µm 250 µm 500 µm 

S1 0,22 0,95 25,70 15,36 9,70 

S2 1,46 4,89 30,99 7,11 3,88 

S3 2,08 4,11 39,96 5,70 5,38 

S4 1,06 1,63 4,10 3,57 15,24 

S5 4,30 2,90 22,31 4,86 9,95 

S6 2,89 1,81 5,22 3,69 15,25 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Samsun Sahil Güvenlik Bölgesinden alınan 6 adet su ve sediman örneğinin dip 

tarama öncesinde ve sonrasındaki fizikokimyasal karakteristikleri karşılaştırılıp, su örneklerinin 

su kalite sınıflarına göre değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Su örnekleri genellikle I. Sınıf 

Kalitesine girmiştir. Bunun dışındaki kalite sınıflarında çıkan parametre değerlerinin de risk 

oluşturacak boyutta olmadığı gözlemlenmiştir.  

Sediman örneklerinin fizikokimyasal analiz sonuçlarında ekosistemi etkileyecek veya risk 

oluşturacak bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak yapılan ölçümler tam anlamıyla bir risk 

değerlendirmesi için yetersiz olduğundan metal analizleri yapıldıktan sonra bölge adına çevresel 

risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Uygun analizler sonucu yapılacak bu tür çalışmalar sayesinde, 

uzun vadeli uygun kıyı yönetimi stratejileri geliştirilebilir. 
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TÜRKİYE’DE GÜNLÜK MAKSİMUM TOPLAM YÜK (GMTY) YAKLAŞIMI VE 

UYGULAMALARI 

Eylem Hiçyılmaz1,, Arife Şimşek1, Gülfem Bakan1 
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 55139, Kurupelit/SAMSUN  

 

ÖZET 

İnsan ve ekosistem sağlığı, ekonomik kalkınma, enerji tüketimi, ulusal güvenlik ve toplumsal 

yaşamın sürdürülebilirliği için su oldukça önemli ve vazgeçilmez bir kaynaktır. Su kaynakları 

üzerindeki artan tüketim talepleri, kaynaklardan yararlananlara eşit fırsatlar ve yararlar sağlayacak 

şekilde sürdürülebilir özelliklere sahip olması nehir havzalarının kaynaktan başlayarak bir 

bütünlük içerisinde ele alınmasını, havzalardaki mevcut kirletici kaynaklarının 

değerlendirilmesini, diğer bir ifade ile havza planlaması yapılmasını gerektirmektedir. 

Günümüzde, alıcı ortamların artan kirlilik yükleri, havza bazlı yönetim hedefleri ve su 

kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Havza bazlı 

yönetim planı oluşturmak amacıyla, veri gereksiniminin belirlenmesi, farklı uzmanlık alanlarının 

etkilerinin tespiti, mali kaynakların ve imkanların tespiti, gerçekleştirilmesi gibi amaçları içeren 

pek çok model sisteminin yanı sıra , USEPA tarafından geliştirilen ve havza yönetiminde 

kullanılan günlük maksimum toplam yük (GMTY) yaklaşımı, SÇD ve ABD de yüzeysel su 

kaynaklarına yapılan deşarjların standartlarını belirlemek amacıyla uygulanan, alıcı ortamda 

hedeflenen kalite üzerinden izin verilebilecek kirletici yük miktarı hesaplaması ve havzalarda  

uygulanabilecek bir çözüm yaklaşımı ortaya koyması açısından önemli olup, yüzeysel su ortamına 

deşarj yapan noktasal ve yayılı kaynaklar için izleme çalışmaları yürütülerek kirlilik yükü azaltım 

ihtiyaçlarını belirler, SÇD kapsamında belirtilen limit değerler sağlanacak şekilde kirlilik 

yüklerinin ilgili kaynaklar arasında paylaştırılmasını ve böylelikle su kalitesinin iyileştirilmesini 

hedeflemektedir. Su kalitesinin sağlanması amacıyla, ülkemizde  deşarj standartları teknolojik 

bazlı uygulanmaktadır ve her havza/su kütlesi aynı kabul edilerek aynı deşarj standartları geçerli 

sayılmaktadır. Ülkemizde, alıcı ortam bazlı deşarj standartları limitlerinin belirlenmesi çalışmaları 

halen yürütülmekte olup, alıcı ortam bazlı deşarj standartlarına geçiş sürecinde, havza ölçekli bir 

yaklaşımla, noktasal ve yayılı kaynaklardan ortaya çıkan kirliliğin izlenmesi ve kontrol altına 

alınması ve alıcı su ortamlarında bulunan kirleticilerin azaltımına yönelik gerekli tedbirlerin 

alınması için GMTY’nin geliştirilmesi önemlidir. Bu kapsamda Su Çerçeve Direktifi Kapsamında 

USEPA tarafından geliştirilen Günlük Maksimum Toplam Yük yaklaşımı kullanılarak nehir veya 

havzaların mevcut durumu ve farklı senaryolar oluşturularak gelecekte oluşabilecek durumlar 

irdelenebilir ve kirlilik nedenlerini ortadan kaldırmak için iyileştirme çalışmalarına yönelik çözüm 

önerileri sunulmaktadır. 

Bu çalışmada, GMTY yaklaşımı ve GMTY geliştirme süreci belirtilmektedir. GMTY’ye genel bir 

bakış sağlamak, GMTY geliştirme sürecinde ki adımları göstermek ve bu adımları tamamlarken 

ilgili noktasal ve noktasal olmayan kaynakları dahil ederek, yaygın olarak kullanılan 

yaklaşımlardan bazıları tartışılmıştır.  

GİRİŞ 

Yaşayan tüm canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biri sudur. Su kaynakları, insan ve 

ekosistem sağlığı ve kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji tüketimi, ulusal güvenlik için oldukça 

önemli ve vazgeçilmezdir. 

Teknolojinin ilerlemesi ve beraberinde sanayileşmenin ve şehirleşmenin artması, çevre kirliliğini 

ve özellikle su kirliliğini gündeme getirmiştir. Su kirliliğinin giderek artması, bir çok ülkeyi bu 

konuda ciddi önlemler almaya zorlamış, böylece iyi su kalitesine ulaşmayı hedefleyen 2000/60/EC 

sayılı Su Çerçeve Direktifi (SÇD), 2000 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir. AB Su 
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Çerçeve Direktifi, tüm su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi için nehir havzaları üzerine 

kurulu sürdürülebilir su kaynakları yönetim ilkesini benimsemiştir. 

Su kaynakları üzerindeki artan tüketim talepleri, kaynaklardan yararlananlara eşit fırsatlar ve 

yararlar sağlayacak şekilde sürdürülebilir özelliklere sahip olması nehir havzalarının kaynaktan 

başlayarak bir bütünlük içerisinde ele alınmasını, havzadaki mevcut kirletici kaynaklarının 

değerlendirilmesini, diğer bir ifade ile havza planlaması yapılmasını gerektirmektedir (Şimşek, 

2013). 

Havza yönetim planı oluşturmak amacıyla, veri gereksiniminin belirlenmesi, veri envanterin 

oluşturulması, farklı uzmanlık alanlarının etkilerinin tespiti, bu ekipleri oluşturulması, mali 

kaynakların ve imkanların tespiti, gerçekleştirilmesi gibi amaçları içeren pek çok model sisteminin 

yanı sıra , USEPA tarafından geliştirilen ve havza yönetiminde kullanılan günlük maksimum 

toplam yük (GMTY) yaklaşımı havza kirlilik yükünün belirlenmesi için kullanılan bir yaklaşımdır. 

GMTY kirleticisi noktasal yükler ve noktasal olmayan yüklerden türetilir. Noktasal kaynaklara ait 

kirlilik yükü payları (NKYP) ve yayılı kaynaklara ait kirlilik yükü payları (YKYP) olarak 

gösterilir. Bunlara ek olarak havzada oluşabilecek kirliliğe güvenlik payı eklenerek mevcut kirlilik 

yükü hesaplanabilir (Şimşek, 2013). 

Bu çalışmada, GMTY yaklaşımı ve GMTY geliştirme süreci belirtilmektedir. GMTY’ye genel bir 

bakış sağlamak, GMTY geliştirme sürecinde ki adımları göstermek ve bu adımları tamamlarken 

ilgili noktasal ve noktasal olmayan kaynakları dahil ederek, yaygın olarak kullanılan 

yaklaşımlardan bazıları tartışılmıştır. Ayrıca bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak için, 

GMTY yaklaşımı konusunda son yıllarda yapılmış çeşitli literatür çalışmaları incelenmiştir. 

MATERYAL METOT 

GMTY Yaklaşımı 

GTMY, bir su kütlesinin, istenen su kalitesinin sağlanmasını temin edecek biçimde alabileceği 

azami kirletici yük miktarının hesaplanmasını ve bu kirletici yükün noktasal ve yayılı kaynaklar 

arasındaki tahsisini esas almaktadır. GTMY, bir su kütlesi için parametre bazında izin verilen 

yükleri ortaya koyarak su kalitesi bazlı kontrollerin uygulanması ve su kalitesi standartlarının 

sağlanması için bir temel teşkil etmektedir (USEPA, 2008).  

GMTY aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır: 

GMTY = YKYP + NKYP + GÜVENLİK PAYI                                                                                              (1) 

NKYP = Noktasal Kaynaklara Ait Kirlilik Yükü Payları 

YKYP = Yayılı Kaynaklara Ait Kirlilik Yükü Payları 

GÜVENLİK PAYI = Kirlilik Yükü ve Alıcı Ortam Kalitesi Arasındaki İlişkiden Kaynaklanan 

Belirsizlik  

GMTY uygulamalarında, temel olarak yük kapasitesi, su kalite standartlarını aşmaksızın, su 

bünyesine alınabilecek en yüksek kirletici yüküdür. NKYP, mevcut ve gelecekteki noktasal 

kaynaklar için paylaştırılan GMTY’nin kısmi yüküdür. YKYP ise, noktasal olmayan kaynaklardan 

ve geçmişten doğal yollarla gelen yükün oluşturduğu kirletici yükü değeridir. Güvenlik payı, 

kirletici yükü ve alıcı su kalitesi arasındaki belirsizlik ilişkisini hesaplar, mevsimsel değişiklikler 

ya da varsayımlar gibi belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla hesaba katılmakta ve yükleme 

kapasitesinin bir kısmı olarak tahsis edilebilmektedir (Watts, 2004; Şimşek (2013; Ölmez, 2014). 

Geçmişte su kirliğini önlemek için boru ucu tekniği kullanılarak su kütlesine boşaltım amacıyla 

belirli noktasal kaynaklar geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, nokta kaynak kontrolleri kurarak su 

kalitesinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu çalışmalar su kalitesini bozulmaya rağmen, 

özellikle içme suyu temini ve çeşitli amaçlar için yüzey sularının kullanılmasıyla sınırlandırılır. 

Bazı noktasal ve noktasal olmayan kaynaklar su kalitesinde bozulmaya neden olduğu için daha 

fazla kontrole ihtiyaç duyarlar.  Noktasal ve noktasal olmayan kaynakların kümülatif etkilerin 

tespiti için USEPA, GMTY yaklaşımını geliştirmiştir. GMTY, yüzey suları, yeraltı suları, su 
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kirleticileri, su miktarı ve arazi yönetimini yansıtan bir görünüm sağlar (USEPA, 1999a; Şimşek, 

2013). 

GMTY, 

• Belirli bir bölgede yer alan su kütlesindeki kirliliğin kaynağı, miktarı ve türünü tanımlar, 

• Su kalitesini sağlamak için kirliliğin ne kadar azaltılacağı ya da giderileceğinin   analizini 

sağlar, 

• Kirlilik kontrolü stratejisi oluşturulur, 

• Etkinlik belirleme izleme planı hazırlanmasını sağlar. 

GMTY Geliştirme Süreci 

GMTY yaklaşımını geliştirme sürecindeki ilk adım, GMTY'nin çözeceği problemin 

tanımlanmasıdır. Bu adım; coğrafi bilgi sistemleri izleme verileri, izleme ve hava durumu verileri 

de dahil olmak üzere mevcut verilerin derlenmesini, analiz edilmesini ve bozulmuş su kütlesi 

hakkında temel bir anlayış kazanılmasını içermektedir. Sorunun anlaşılmasında, GMTY 

hedeflerinin belirlenmesi, yani uygulanabilir su kalitesi standartlarının belirlenmesi ve 

bozulmalara katkıda bulunan potansiyel kaynakları tanımlamak önemlidir. Bu adım, aynı zamanda 

havza karakterizasyonu olarak adlandırılmaktadır ve GMTY sürecinin temelini oluşturur. GMTY 

sürecinde, havza kirletici yükü ve bunun sonucunda meydana gelenler arasında bir ilişki veya 

bağlantı kurmak gerekmektedir. Bu sebep-sonuç ilişkisinin belirlenmesi bağlantı analizi olarak 

adlandırılır ve su kalitesi standartlarının sağlanabilmesi adına yükleme kapasitesinin belirlenmesi 

için gereklidir. Yükleme kapasitesi hesaplandıktan sonra, yük kapasitesi noktasal ve noktasal 

olmayan kaynaklar arasında bölünür ve bu adım paylaşım analizi olarak adlandırılmaktadır 

(https://www3.epa.gov/npdes/tmdltraining/module1/player.html). 

GTMY yaklaşımının uygulama adımları aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

• Kirlilikten etkilenmiş su kütlesinin karakterize edilmesi, 

• Kirletici kaynakların tanımlanması, 

• Su kütlesi için kalite hedeflerinin belirlenmesi (ÇKS’ler), 

• Su kalitesi ve kirletici yük arasındaki ilişkinin analizinin yapılması (Bağlantı Analizi), 

• Belirlenen kirletici yükün, kirletici kaynaklar arasında paylaştırılması (Paylaşım 

Analizi), 

• Paydaşların koordine edilmesidir.  
 

Problemin Tanımlanması 

Bu adımın amacı, GMTY için su kütlesi içeriği ve bozulmasını tanımlama ve önemli bilgi ve arka 

plan gereksinimlerini tespit etmektir. Problem tanımlanma TMDL elementlerinin kalan gelişimi 

için yol gösterici bir faktördür (USEPA, 1999a; 1999c & 2001; Şimşek, 2013). 

Problemin tanımlanması, ilgili su kalitesi standartları göz önüne alındığında, uygun ve doğru bir 

şekilde GMTY analizi ve GMTY hesaplamalarına devam edebilebilmesi için gerekmektedir. Bu 

süreçte, kirletici kaynaklarını karakterize etmek ve sorunu daha iyi anlayabilmek için derlenen 

veriler arasında çeşitli izleme verileri, coğrafi bilgi sistemi bilgileri ve mevcut havza raporları 

bulunmaktadır. İzleme verileri, çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik izleme verilerini, deşarj 

izleme raporlarını veya noktasal kaynaklı atık izleme verilerini içermektedir. Bu adım, kaynakların 

temellerini, ne olduklarını, nerede olduklarını ve hangi kirleticileri tahliye ettiklerini 

tanımlamaktadır (https://www3.epa.gov/npdes/tmdltraining/module1/player.html). 
 

https://www3.epa.gov/npdes/tmdltraining/module1/player.html
https://www3.epa.gov/npdes/tmdltraining/module1/player.html
https://www3.epa.gov/npdes/tmdltraining/module1/player.html
https://www3.epa.gov/npdes/tmdltraining/module1/player.html
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Bağlantı Analizi 

Bağlantı analizi, bozulmuş su kütlesinde su kalitesi standartlarını karşılayabilecek yükleme 

kapasitesini belirlemek için kullanılmaktadır. Bağlantı analizi adımını tamamlamak için önce bir 

yaklaşım seçilir. GTMY yaklaşımı, modelli ya da modelsiz yaklaşımlarla hesaplanabilmektedir.  

Kirletici kaynağı ile su kütlesinin kirliliğe tepkisi arasındaki sebep – sonuç ilişkisini açığa 

çıkarmak maksadıyla GTMY hesaplamalarında farklı yaklaşımlar uygulanabilmektedir; bunlar 

modelli ve modelsiz yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar, karmaşıklıkları, tahmin yöntemleri, 

uygulamadaki zaman ve yer farklılıkları ve veri gerekliliklerindeki ayrıntı düzeyleri bakımından 

farklılaşmaktadırlar. Kaynak paylaşım yöntemlerinin seçiminde, yöntemlerin güçlü ve zayıf 

yönlerinin dikkate alınması gerekmektedir (EEA, 2005; Ölmez, 2014). 

Modelleme yaklaşımları (matematiksel modeller) 

Modelsiz yaklaşımlar (hidrolojik ağın tamamını doğrudan simule etmese de kaynakları kapsamlı 

bir şekilde ortaya koyabilir) 

Modelleme Yaklaşımları 

Su Kalitesi Modelleri 

Model, belirli şartlar altında bir sistem ile ilgili hesaplamalarda ve öngörülerde bulunabilmek 

amacıyla, söz konusu sistemin basitleştirilmiş bir betimlemesi anlamına gelmektedir. 

QUAL2E/QUAL2E-UNCAS, WASP, BASINS, SIMCAT, MIKE-11 gibi farklı su kalitesi 

modelleri bulunmaktadır. Modeller, GMTY gelişimini desteklemek için kullanılır ve mevcut 

koşulları simüle etmektir. Bu süreç, noktasal ve noktasal olmayan kaynaklardan gelen yükleri ve 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik izleme verilerine kalibre edilen bozulmuş koşulları yeniden 

yaratmaktadır (Orhan, 2009; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013; Ölmez, 2014). 
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Modelsiz Yaklaşımlar 

Kütle Dengesi 

Kütle dengesi bazlı analizler, su kütlesi içinde kütlenin korunumu varsayımına dayanmaktadır. Tüm 

kaynakların ve kayıpların göz önüne alınması ile analizin sonucunda belirlenen su kalitesi hedefine 

ulaşılması için izin verilen yükler ortaya konur. Kirlilik yüklerinin belirlenmesi için noktasal 

kaynaklardan deşarj edilen kirletici konsantrasyonları ve akış miktarları kullanılır.  

Yöntem, havza bazında uygulanırken çoklu kaynakların göz önünde bulundurulabilmesi ve bir 

kesitten diğerine geçen kirlilik miktarının takip edilmesi gibi avantajlara sahiptir. Ancak yapılan 

analiz, tasarım değerleri ya da ortama akış gibi statik koşullara uygulanabilmektedir. Bu durumda 

kirletici kaynak ya da akış durumundaki çeşitlilik kısıtlı bir düzeyde ortaya konabilmektedir 

(Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013; Ölmez, 2014). 

Yük Süre Eğrisi 

Yük süre yaklaşımı, yükleme kapasiteleri eğrisinin elde edilmesi için gözlemlenen akış koşulları 

ve su kalitesi kriterlerini kullanmaktadır. İlk etapta belirli bir zaman aralığı için, geçmiş akış 

verilerinin birikimli sıklığı kullanılarak akış süre eğrisi oluşturulur. Daha sonra bir su kalitesi 

kriteri ya da hedef konsantrasyon, gözlemlenen akış miktarı ile çarpılarak kirlilik yükünü gösteren 

bir eğri elde edilir. Bu eğri, izin verilen yüklerin, günlük akış bazında dağılımını temsil ederek, su 

kütlesinin yükleme kapasitesini verir. Ancak gözlemlenen akış koşulları üzerine kurulduğundan 

dolayı, bu yöntem kirlilik kaynaklarının göreceli yükleri hakkında kısıtlı bilgi sağlamaktadır. Bu 

nedenle, kaynak bazlı paylaşımların yapılması için ilave analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Havza 

bazlı çalışmalarda, kirlilikten etkilenmiş tüm kesitler için paylaşımlar belirlenebilmesi 

gerekliliğinden dolayı, bu yöntemin her bir su kesiti için ayrı ayrı uygulanması önerilmektedir 

(USEPA, 2007; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013; Ölmez, 2014). 

Paylaşım Analizi 

Paylaşım analizi, hangi yaklaşımın kullanıldığına bakılmaksızın, mevcut su kalite standartlarının 

sağlanması amacıyla yük kapasitesinin kaynak tahsisleri arasında paylaştırılmasını ve havza 

içindeki tüm kirletici kaynaklar için yük azaltım senaryolarının uygulanmasını içermektedir. 

Senaryolar, çeşitli havza kaynakları arasında farklı yük azaltım oranları olarak tanımlanmaktadır 

ve senaryoların incelenmesinin ardından noktasal ve yayılı kaynaklar için yük paylaşımlarına karar 

verilmektedir. Birden fazla senaryonun su kalitesi standartlarını sağlaması durumunda; 

paylaşımların kapsamı, paylaşımların uygulanabilirliği ve kaynaklar arasında eşitliğin sağlanması, 

paydaşların öncelikleri ve uygulama hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tahsislerin belirlenmesinde dikkate alınan bir diğer husus emniyet payıdır. EPA, hem noktasal 

hem de noktasal olmayan kaynakları içeren GMTY'lere, emniyet payının dahil edilmesini 

gerektiğini belirtmektedir (https://www3.epa.gov/npdes/tmdltraining/module1/player.html). 

Uygulama ve İzleme Planı 

GMTY çalışmaları, su kalite standartları hedeflerine ulaşmak ve revizyonlarını destekleyen bir 

GMTY gerekli olup olmadığını belirleyen bir izleme planı içermelidir. GMTY gelişiminde doğal 

belirsizlikler göz önüne alındığında tüm GMTY’ler için takip ve izleme tavsiye edilir. GMTY 

analizinde izleme planının kesinliği güvene dayandırılmalıdır. Çevresel ve ekonomik sonuçların 

ve belirsizliklerin büyük olduğu GMTY için daha sıkı izleme planı oluşturulmalıdır (EPA, 1999a; 

1999c & 2001; Şimşek, 2013). 

GTMY uygulamasının tüm aşamalarında paydaş katılımın sağlanması önem arz etmektedir. 

GTMY projeleri ile ilgili olası paydaşlar; bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, çalışılan su 

havzası ile ilgili devlet kurumları, yerel idareler, kamu ve özel sektör, endüstriyel tesisler ya da 

tarım alanları gibi noktasal ve yayılı kaynaklardan sorumlu kişiler, ilgili sivil toplum kuruluşları, 

akademisyenler, kirlilikten etkilenen halk ve projeye ilgi duyan diğer taraflardır. Paydaş katılımı 

https://www3.epa.gov/npdes/tmdltraining/module1/player.html
https://www3.epa.gov/npdes/tmdltraining/module1/player.html
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ile kirletici yük paylaşımına dair verilen kararlarının paydaşlar tarafından daha kolay kabul edildiği 

görülmektedir (EPA, 2008; Ölmez, 2014). 
Türkiye’de GMTY Uygulamaları 

Bu bölümde, GMTY yaklaşımı konusunda son yıllarda yapılmış çeşitli literatür çalışmaları 

tartışılmıştır. 

Kirliliğin yoğun olduğu ve ÇKS’lerin hali hazırda aşıldığı su kütlelerinde ABD’de uygulanmakta 

olan GTMY yaklaşımı ile, ortamda hedeflenen kalite üzerinden izin verilebilecek kirletici yük 

miktarı hesaplanacak ve bu yükün noktasal ve yayılı kaynaklar arasında paylaşımı sonrasında 

noktasal kaynaklar özelinde deşarj standartları hesaplanabilecektir. Ülkemizde, çevresel kalite 

hedeflerinin sağlanamadığı durumlarda hem kısa hem de uzun vadede uygulanabilecek bir 

yaklaşım olarak önerilen Günlük Toplam Maksimum Yük yaklaşımı, Şimşek & Bakan tarafından 

(2017), Türkiye’nin ikinci büyük havzası olan Kızılırmak Havzasında uygulanmış, çalışmada, 

havzanın karakterizasyonu, baskı ve etki değerlendirilmesi ve analiz sonuçlarının Su Çerçeve 

Direktifi’ne uygun şekilde değerlendirilmesinin ardından çevresel kalite hedeflerine ulaşılamayan 

parametrelerden TN ve TP parametreleri için Günlük Toplam Maksimum Yük uygulaması 

yapılmıştır.  

Kızılırmak havzasında noktasal ve yayılı yüklerden oluşan toplam maksimum günlük yük 

hesaplamaları için TN ve TP verileri değerlendirilmiş, GMTY yaklaşımına göre noktasal 

kaynaklar, yayılı kaynaklar ve % 15 güvenlik payı alınarak hesaplama yapılmıştır. Bu kapsamda 

Karadeniz havzasına noktasal ve yayılı kaynaklardan gelen toplam azot ve toplam fosfor yükleri 

GMTY yaklaşımına göre hesaplanarak, Kızılırmak Havzası’nın  163290,6 kg/gün toplam azot 

yükü ile II ve III. sınıf , 21746,03 kg/gün toplam fosfor yükü ile IV.sınıf su kalite sınıfında yer 

aldığı belirlenmiştir. Belirlenen sonuçlar doğrultusunda uygulanacak eylem planı önerileri 

sunulmuştur. Kızılırmak Havzası için bu eylem planı; yayılı kaynaklı kirlilik yönetimi ve kontrolü, 

kentsel atıksu yönetimi, endüstriyel atıksu yönetimi, katı atık yönetimi olarak belirlenmiştir 

[Şimşek; Bakan (2017)]. 

Ülkemizin halen uyum sürecinde olduğu AB Mevzuatı ve SÇD’nin iyi su durumuna ulaşma hedefi 

yolunda çevresel kalite hedeflerinin sağlanamadığı su kütlelerinde hem kısa hem de uzun vadede 

uygulanabilecek yaklaşımlardan biri olarak önerilen GTMY yaklaşımı, Ozbayrak & Bakan (2012) 

tarafından  noktasal ve yayılı kaynaklı kirliliğin yoğun olduğu Orta Karadeniz Kıyı Şeridi Abdal 

Irmağı Havzası’nda nitrat azotu ve toplam fosfor parametreleri için WARMF modeli çalıştırılarak, 

ırmak havzası boyunca bölgesel ve kaynaksal bazda toplam maksimum günlük yükleri 

hesaplanarak uygulanmıştır [Şimşek; Bakan (2017)].  

Abdal Irmağı Havzasında, mevcut durum nitrat azotu için toplam maksimum günlük yük nitrat 

azotu kriteri seçiminde Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kıtaiçi Su Kaynakları Kalite Sınıfı 1. 

Sınıf su kalitesi şartı 5 mg/L olması şartı ve % 5 güvenlik payı ile 4,75 mg/L geçmeyecek şekilde 

oluşturularak modele yüklenmiş, en yüksek değerin noktasal kaynaklı kirleticilere bağlı olarak 

(WLA) 730 kg/gün, en düşük değerin yayılı kaynakta (LA) 380 kg/gün olduğu bulunmuştur. Nitrat 

Azotu için en yüksek ve en düşük değerlerin olduğu alanlarda, tarımsal çalışmalar, hayvancılık, 

düzensiz katı atık depolaması ve fosseptikler mevcuttur. Bu sonucun nitrat azotu yükü için (WLA) 

en yüksek değerli alandan daha fazla bir kirletici yükü ile taşınımı olduğu ve dikkate alınması 

gerektiğini göstermiştir. Abdal Irmağı havzasında, mevcut durum Toplam Fosfor Toplam 

Maksimum Günlük Yük için kriter olarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kıtaiçi Su Kaynakları 

Kalite Sınıfı 2. Sınıf su kalitesi şartı 0,16 mg/ l olması şartı ve % 5 güvenlik payı ile 0,15 mg/L 

geçmeyecek şekilde oluşturularak modele yüklenmiş, toplam fosfor toplam maksimum günlük 

yükünün 28 kg/gün, en yüksek değerin noktasal kaynaklı kirleticilere bağlı olarak (WLA) 72 

kg/gün, en düşük değerin yayılı kaynakta (LA) 37 kg/gün olduğu bulunmuştur. Toplam fosfor 
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konsantrasyonları Abdal ırmağında özellikle evsel atıksu deşarjlarının bulunduğu noktalarda 

yüksek çıktığı gözlemlenmiştir [Ozbayrak; Bakan (2012)]. 

Bu sonuçlara göre, Nehir Havza Yönetim Planları için AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında, 

Abdal ırmağı havzası için kirletici yüklerin yüksek olduğu alanlarda iyileştirme çalışmaları olarak 

havzadaki paket arıtma tesislerinin işletmeye alınması, tarımsal kaynaklı kirliliği azaltıcı 

bilgilendirme çalışmalarının devamı ve yörede yapılacak organik tarım ve hayvancılık 

çalışmalarının düzgün ve önlemler alınarak teşvik edilmesi, katı atıkların düzenli bertarafı, arazi 

kullanımlarının makul şartlarda yapılması sonucunda özellikle azot ve fosfor türevlerinde daha az 

kirletici yükü oluşumu mümkün kılınarak AB Su Çerçeve Direktifi hedef değerlerine 

ulaşılabileceği sonucuna varılmıştır [Ozbayrak; Bakan (2012)]. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Su kaynaklarımızın mevcut su kalitesini koruması ve iyileştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadede 

korunabilmesi açısından, önce niteliklerin bilinmesine ve daha sonra, koruma kullanma dengesi 

çerçevesinde, koruma ilkelerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu kaynakların verimli 

kullanılabilmesi kadar, doğal yenilenme sürecinin temel alınarak gelecek nesillerin ihtiyacının da 

dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Özellikle havza bazında koruma planları yapılması 

yoluyla tüm gelişmelere ve kullanımlara kontrollü bir şekilde yön vermesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda GMTY yaklaşımı ile havzalardaki noktasal ve yayılı parametreler üzerinden kirlilik 

belirleme çalışmaları, su kalitesi değerlendirimi yapılarak, çözüm önerileri oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, EPA tarafından alıcı ortam su kalitesinin korunmasında uygulanan GMTY 

yaklaşımı incelenmiştir. Bu yaklaşım, havzalarda uygulanabilecek bir çözüm yaklaşımı ortaya 

koyması açısından önemli olup, yüzeysel su ortamına deşarj yapan noktasal ve yayılı kaynaklar 

için kirlilik yükü azaltım ihtiyacını belirler, SÇD kapsamında kirlilik yüklerinin ilgili kaynaklar 

arasında paylaştırılması ve böylelikle su kalitesinin iyileştirilmesini hedeflemektedir. 

Ülkemizde, su kaynaklarının korunmasında uygulanan en önemli yönetmelik olan Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği ile; deşarj standartları teknolojik bazlı verilmekte ve her su kütlesi aynı 

kabul edilerek aynı deşarj standartları geçerli sayılmaktadır. Halen devam etmekte olan AB 

Mevzuatı’na uyum süreci ve bu süreçte SÇD’ye uyum çalışmalarında, çevresel kalite hedeflerinin 

sağlanamadığı su kütlelerinde hem kısa hem de uzun vadede uygulanabilecek bir yaklaşım olarak, 

GMTY yaklaşımı önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

In recent years, water sources are impacted and polluted by industrialization, uncontrolled land 

use, urbanization and environmental change. Natural and anthropogenic pollution loads affect 

fresh waters increasingly. Eutrophication, being one of the most important environmental 

problems, negatively affects the use of fresh water bodies for drinking and potable water supply. 

Besides, it also endangers the aquatic organisms. Eutrophication of lakes is a global problem which 

makes the monitoring of the pollution sources and of the system itself required. This study 

investigates the eutrophication status of a small water body in Turkey. The study area is the 

Borabey Pond located in Eskişehir and covers a surface area of nearly 0.16 km2. The pond’s basic 

water quality analysis such as nitrogen and phosphorus forms (total phosphorus, orthophosphates, 

total nitrogen, ammonium, nitrite and nitrate) were analyzed on a monthly                 basis from 

the year of 2012 onwards and results were used to determine the trophic index (TRIX). It has been 

determined that there is little eutrophication risk for the Borabey Pond. 

INTRODUCTION 

Since the beginning of the industrial revolution, developments of new technologies has made 

human life easier. However, the environmental effects of these developments have not been 

recognized for a long time. Although studies are currently being made to preserve natural 

resources, the rapid pollution and depletion of these resources cannot be prevented yet. Water 

resources are one of the natural sources and the most affected from antropogenic activites. The 

control of water pollution and the efficient use of water resources have gained importance in 

today's world where the quality of water resources is impaired and access to clean water becomes 

difficult.  

Eutrophication is a common problem that limits the use of surface water bodies as a drinking and 

potable water source. Eutrophication is observed in lakes periodically or permanantly and these 

lakes cannot be used directly as drinking and potable water during the eutrophication period. Also 

eutrophication causes some health hazards to humans, animals or plants. Another effect of 

eutrophication is on water bodies of aesthetic view.  

Nitrogen and phosphorus are essential nutrients for aquatic life for water resources like lakes, 

streams, rivers, reservoirs all around the world. Eutrophication occurs when nutrient loads to 

surface waters are excessive. Algal blooms directly affect the water quality, dissolved oxygen, 

turbidity and living organisms in the lakes. The major sources of these two elements are 

anthropogenic, especially agriculture and waste water discharges [1]. 

The amount of dissolved oxygen and salinity in surface waters may trigger eutrophication [2]. 

Eutrophication of lakes is a global problem which increasingly continues, so monitoring of the 

pollution sources is required. In this study, parameters associated with eutrophication in surface 

waters are investigated for Borabey Pond in Eskişehir province and eutrophication risk of the pond 

is determined. 

mailto:bsimsek1@eskisehir.edu.tr
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STUDY AREA 

The Borabey Pond, which is the study area, is located on an area of 167000 m2 on the Bozdağ 

slopes to the north of Eskişehir city center. The average depth of the pond is about 8.5 m and its 

deepest part is 18.8 m. The total water storage volume of the pond is 1.6 million m3 [3].  

The lack of industrial and urban interference to the Borabey Pond, the fact that it has a small body 

of water and that it is located in a protected area has been effective in determining this pond as a 

study area. Although the pond has low environmental exposure, it is not possible to prevent urban 

and industrial pollutants from entering the pond with meteorological events such as wind and rain. 

This allows the effects of the inevitable progression of pollution to be determined and to monitor 

its change over the years. 

MATERIAL AND METHODS 

Monthly periodic samples were taken from Borabey Pond for this study between 2012-2019. 

Following the standard method of sampling, N, P and Chl-a samples were collected with 

appropriate equipment. Samples were stored in a cool, dark environment until the time of 

determination. Temperature, pH, conductivity and dissolved oxygen parameters were measured in 

situ. 

Total nitrogen is analyzed by Standard Method 4500-N Persulfate Degradation Method. Persulfate 

Degradation Method was dependent on the peroxydisulfate decomposition in persulfate and 

dissolved organic nitrogen was oxidized to nitrate. Nitrate nitrogen is determined by Cadmium 

Reduction Method. In this method, the sample was passed through a column filled with cadmium 

and the nitrates were reduced to nitrite and determined as nitrite. Nitrite nitrogen was determined 

by Diazotization Method. Total phosphorus was determined by Acid Persulfate Degradation 

Method. In this method, dissolved organic phosphate with potassium persulfate was oxidized to 

the orthophosphate and determined. The orthophosphate was determined by the Ascorbic Acid 

Method, which was based on the reaction of phosphate ions in water with acidic molybdate reagent 

to form phosphomolybdate complex which provides blue color formation. Hach DR2400 

spectrophotometer was used for both nitrogen and phosphorus analyzes. Chlorophyll-a analysis 

was based on Standard Method. The sample was prepared for analysis by using saturated 

magnesium carbonate solution and aqueous acetone solution. Chlorophyll-α concentration was 

determined using the Hach DR5000 spectrophotometer. 

In this study, TRIX method was used to determine the risk of eutrophication. The TRIX method 

is a method used to determine the eutrophication risk of surface waters. In the TRIX Index method, 

chlorophyll-a concentrations, dissolved oxygen, total dissolved inorganic nitrogen concentrations 

and total phosphorus concentrations are used, but ammonia nitrogen concentration is neglected. In 

these calculations, data from Kaya [5] and Zurba's [6] previous studies were also used. 

The TRIX index is calculated as ; 
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TRIX Index = (Log (chl-a x %O2 x TIN x TP) + 1.5) x 0.833                                                                                (1)                                                      

 

Chlorophyll-a        : Chlorophyll-a concentration in water (µg/L); 

%O2                       : Percentage of absolute oxygen deviating from saturated amount  

                              = |%DO – 100| 

TIN                        : Total dissolved inorganic nitrogen, N-(NO3+NO2+NH4), (µg/L); 

TP                          : Total phosphorus (µg/L). 

Table 3.1. Eutrophication Risk Scale According to the Rescript (Scotia, N., 2016) [4] 

TRIX Index (TI) Explanation 

TI < 4 No Eutrophication Risk 

4 ≤  TI ≤ 6 High Eutrophication Risk 

TI > 6 Eutrophic 
 

 

RESULTS AND DISCISSION 

In this study nitrogen is determined as total nitrogen, nitrate nitrogen and nitrite nitrogen. 

According to the data obtained from the samples taken from Borabey Pond in 2012-2019, the 

maximum TN concentration of the pond is determined as 3.5 mg / L. According to Annex 5 of 

Surface Water Quality Regulation, surface waters with TN concentrations less than 3.5 mg / L are 

classified as very good quality surface water and study area is included in this class for TN. 

According to the data obtained from the samples taken from Borabey Pond in 2012-2019, the 

maximum nitrate concentration of the pond is determined as 0.7 mg / L. According to Annex 5 of 

the Surface Water Quality Regulation, surface waters with nitrate concentrations of less than 3 mg 

/ L are classified as very good quality surface water and the study area is included in this class for 

nitrate. According to the data obtained from the samples taken from Borabey Pond in 2012-2019, 

the maximum nitrite concentration of the pond was determined to be 0.009 mg / L. The nitrite form 

is a transitional form and is quick to react, so its presence in surface waters is short-lived. 

Therefore, it is thought that it may not give correct results in water quality classification. 

In this study phosphorus is determined as total phosphorus and orthophosphate. According to the 

data obtained from the samples taken from Borabey Pond in 2012-2019, the maximum TP 

concentration of the pond is determined as 1.3 mg / L. According to Annex 5 of Surface Water 

Quality Regulation, surface waters with TP concentrations more than 0.8 mg / L are classified as 

weak quality surface water and study area classified as weak quality for TP. According to the data 

obtained from the samples taken from Borabey Pond in 2012-2019, the maximum orthophosphate 

concentration of the pond was determined as 0.25 mg / L. According to Table 5 of the Surface 

Water Quality Regulation, surface waters with TP concentrations of less than 0.65 mg / L are 

classified as medium quality surface water, and study area is classified medium quality for 

orthophosphate.  

The percentage of chlorophyll-a and oxygen are directly related to phytoplankton biomass and 

production dynamics. It shows what happens in the system or what may happen in the future, 

depending on the introduction of nutrient salts and biomass production in the environment.  

TRIX index value is found to be 3.1 for Borabey Pond. Considering the values given in the Table 

3.1., it was found that there is a little risk of eutrophication for Borabey Pond, but it is thought that 

precautions should be taken since this value is close to the limit value. 
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ÖZET 

Teknik alanımızda kullanmakta olduğumuz doğrudan şehir su şebekesi palyatif arıtma sahipti.Su 

kalitesinin arttırılabilmesi için teknik alanlarda kullanım suyu olarak RO su saflaştırma sistemi 

kurulmuştur. Ürün; tampon çözeltisi, biyokimyasal reagent, otoklavlar için uygun haldedir. 

Sisteme giren su iletkenlik değeri µ S cinsinden ortalama 504 iken ürün su iletkenliği 6.04 olarak 

belirlenmiştir.  Mikroorganizmalar 1 cfu/ml’den az, partiküller (0.22 μm) 1/ ml den az haldedir. 

Cihazda Bakteri ve TOC düzeyini minimuma indirmek için 1 adet 185 nm ve 254 nm’de UV foto 

oksidasyon sağlayan Ultraviole lambası kullanılmıştır. Cihazda son kullanma filtrasyonu için 1 

adet steril 0.22 μ’luk final filtre kullanılmıştır. Uygun evsafa haiz Tip II kalitedeki analitik suyun 

saklanması için, en az 850 litre hacminde ki paslanmaz çelik tank kullanılmıştır.Bu halde şehir 

şebeke suyu ortalama giriş iletkenlik oranı, distiribitör üretici firma bakım anlaşması kapsamında 

yapılan aylık ölçümleri doğrultusunda yıllık veriler değerlendirilmiştir. İletkenlik, Ortalama 

150µS den 2,4±0,8 µS’e inmiştir. Ph yıllık ortalama 5,4±0,7 ’den 6,5±0,4’a çıkmıştır.Boyama 

artefaktlarından kaynaklanan büyük oranda ortadan kalmıştır. Lam yüzeyinde dökülme, lamel ile 

kapatma görülen dokudan kopma, balon oluşum, bazı doku ve hücrelerde yoğunlaşan partiküller, 

pH uyumsuzlukları, hematoksilen ve eosine olan afinitede bozulma gibi  unsurların ise ihmal 

edilebilecek düzeye indiği görülmüştür.Teknik alanlarda kullanım suyu kalitesinin arttırılması ile 

maliyetlerinde yaklaşık %30 oranında azalma olmuştur. Elde edilen en önemli kazanım ise su 

kalitesinden kaynaklı yeni preparat oluşturma talebinin ve zorunluluğunun azalması ile 

hastalarımıza rapor teslim süresi azalmış, daha az maliyetli kaliteli paha biçilemez preparat 

üretiminin mümkün hale getirdiği elde edilen veriler ile görülmüştür. 

GİRİŞ 

ŞEBEKE SU KALİTESİNİN ARTTIRILMASININ TEKNİK ALANDA ÜRETİME 

ETKİSİ 

Patoloji, organ ve dokularda oluşan yapı ve fonksiyon bozukluklarını inceleyen bilim dalıdır. 

Patoloji için ise organ, doku ve hücrelerin normal yapılarını bozan çıplak gözle ya da çeşitli 

mikroskoplarla görülebilen değişikliklerle yani morfolojik lezyonlarla varlığına karar verilen bir 

durumdur. Lezyon, organizmada hastalık yapan etkenlere karşı gelişen reaksiyon ile ilgili olarak 

dokularda veya hücrelerde oluşan morfolojik ya da fonksiyonel durumdur.Patoloji laboratuvarı; 

organ, doku ve hücrelerin normal yapılarını bozan, çıplak gözle ya da çeşitli mikroskoplarla 

görülebilen değişiklikleri; yani morfolojik lezyonların varlığının araştırıldığı laboratuvardır. 

Patoloji laboratuvarı çalışmalarında, makroskopik tanımlama ve dokuların örneklenmesi basamağı 

hariç tüm işlemlerde teknik işlemler çok önemlidir. Bu nedenle diğer tıbbi laboratuvarlara oranla 

patoloji kadar “teknik bağımlı” bir bölüm yoktur. Patoloji laboratuvarına gelen biyopsi 

dokularında hastadan alındıktan sonra çeşitli değişiklikler olur. Hücrede sindirim organeli olarak 

görev alan lizozom enzimleri, hücreye zarar vermesini engelleyen bir zarla çevrilidir. Hücre 

ölümlerinde, lizozom zar yapısı bozularak sindirim enzimleri hücre içerisine yayılıp bütün 

hücrenin sindirilmesine sebep olur. Bu olaya, kendini eritme anlamına gelen otoliz adı verilir.  

Ayrıca doku hücrelerinde bulunabilecek bakteriler de hücrenin parçalanmasına neden olur. Bu 

sayılan değişikliklere, ölüm sonrası bozulmalar (post mortem değişiklikler) adı verilir. Ölüm 

sonrası bu tür değişiklikler meydana gelmiş hücreler, normal görünümlerini kaybederek 

incelenmesi imkânsız hâle gelir. Dokularda histolojik bir inceleme yapılmasındaki temel amaç; 
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dokunun yapısal ögelerini, canlılık özelliğini taşıdığı evreye hastadan alındığı anki duruma (in 

vivo) en yakın şekilde koruyup sabitleştirerek dokunun temel yapı taşlarını anlamaktır. Dokuyu 

ölüm sonrası meydana gelecek değişikliklerden korumak için tespit işlemi yapılır. Amaç; 

- Hücrelerin biçimini bozmadan, içeriklerini eritmeden ve doku takibinde büzülmeleri 

önlemek, 

- İncelenecek dokunun, görülmek istenen yapısını canlı durumuna en yakın şekilde korumak, 

- Güzel, berrak, temiz bir boyama elde ederek incelemeyi sağlamaktır. 

Histolojik çalışmalarda her basamak bir sonraki basamağı ve finaldeki en son mikroskobik 

incelemenin kalitesini direkt olarak etkiler. Histolojik çalışmaların tespit başlanması bu işlemi 

daha da önemli hâle getirir. Kullanılacak tespit yönteminin incelenecek dokuya ve boyama 

yöntemine göre uyumlu seçilmesi gerekir. Doku örneklerini canlı olarak incelemenin mümkün 

olmadığı durumlarda, onu iki şekilde tespit edip incelemek mümkündür. Bunlar dokunun uygun 

bir kimyasal karışımla fikse edilmesi veya düşük derecede kısa sürede dondurulması ile 

mümkündür. Doku takip iş ve işlemleri esnasında kullanılan önemli unsurlardan birisi de ‘su’dur.  

Ancak ve ancak istenilen evsafa haiz su ile yapılan takip, boyama, preparasyon işlemleri 

sonrasında kaliteli preparatlar elde edilebilir ve kalite kontrolü basamakarı kalite güvencesi ile 

doğru, hızlı tanı ile etkin tanı konma süreci tamamlanır. Bu hastalara doğru tedavi, etkin süre 

kullanımı, doğru tedavi ajanı ile hayat kalitesinde artış, kısmi şifa ve tam şifa bulma ile 

tamamlanan bir süreci tetiklemektedir. 

Böylelikle tüm proses boyunca incelenen tek bir unsur dahi teşhis sürecine tekraralanabilir doğru 

verilerin elde edilerek hasta menfaatine olumlu katkı sağladığı böylelikle hasta tedavi sürecinde  

paha biçilmez kazançlar sağladığı görülmektedir. Analitik süreçte saflaştırma sistem ve 

yöntemleri, aşamalı kontroller gibi yöntemler ile kontrol edilebilir girdi unsurlarından olan ‘ su 

etkisi ’nin prosesin tamamı üzerinde belirleyici unsurlardan olduğu, ekonomik ve etkin olduğu, 

uzun vadeli kullanılabiliği, bakım onarımlarım maliyetlerinin düşük olduğu doku takip prosesinde 

hasta tanı ve şifa haline etki ettiği gösterilmiştir.  Suyun kontrolsüz kullanımı halinde ise, tanı 

süresinin uzadığı, su artefaklarının preparasyona menfi etki ettiği böylelikle hasta hayat kalitesi ve 

şifa bulma süresine menfi ettiği görülmüştür. 

MATERYAL METOD  

Anabilim Dalımız teknik alanında su kullanımından kaynaklanan artefaktların engellenebilmesi 

ve veriin bu yolla arttırılabilmesi için laboratuvar işlemlerinde kullanılmakta olan suyun niteliğinin 

belirlenmesi, kalitesinin arttırılarak üstün nitelikli suyun sürekli elde edilebilir hale getirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu nedenle, distilasyon esasına göre artım yapmakta olan sistem yerine RO- 

Sistemi ile suarıtım yoluna gidilmiştir. Sistem yenilenmesi ile 2017 ve 2018 yılları arasında 

cihazda aylık bakım kapsamında su giriş-çıkış parametreleri, ürün iletkenliği, ürün Ph derecesi, 

verim test edilmiş sonuçları incelenmiştir. 
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Distilasyon Prensipli Su Arıtım Metodu 

 

Şekil 1,2. https://ekilavuz.com/nuve-ns-103-metalik-su-damitici-su-damiticilar--
bedfe1505e2b6714 
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RO-Osmosis Su Arıtım Metodu 

 

Şekil 3,4,5. RO Saf Su İşletim Sistem Modeli. 

Sistem Bileşenleri 

a. ham su tankı ve saf su tankı, aktif karbon filtresi, prefiltreler ve kontrol filtresi, reverse osmosis 

cihazı, basınç kontrollü pompa, test muslukları, kum filtresi, boru sistemi, yumuşatıcı. 

b. RO Su Arıtım Birimi.                                                                 Distilasyon Cihazı 

      

Üretilen Suyun Kalitesi :(İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/02/20050217-3.htm) 

İnsani Tüketim Amaçlı Su: Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, şişe veya 

kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlama ya da diğer evsel amaçlar için kullanılan 

bütün sular ile suyun kalitesinin, gıda maddesinin nihai halinin sağlığa uygunluğunu 

etkilemeyeceği durumlar haricinde  insani tüketim amaçlı ürünlerin veya gıda maddelerinin 

imalatında, işlenmesinde, saklanmasında veya pazarlanmasında kullanılan bütün suları, 

İçme-Kullanma Suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile,  gıda 

maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve 

pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak 

ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1' deki parametre değerlerini 

sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları kapsamaktadır. 
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İstanbul’da musluktan akan su özellikleri İSKİ verilerine göre; Avrupa Birliği (EC), Dünya Sağlık 

Teşkilatı (WHO), ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 

öngördüğü kriterlerin üstünde içilebilir kalite olduğu 

belirtilmektedir(https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/iski-hakkinda1/icmesuyu-

kalitesi1). Ülkemizde şebeke sularının özellikleri ve nasıl olması gerektiği Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilmiştir(Resmî 

Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25730). 

İSKİ 2017-2018 verileri dikkate alınarak; birim teknik sahamızdaki şebeke suyunun İSKİ 

verilerine göre önemli parametrelerde uygun olmadığı anlaşılmıştır. Zira ham su giriş iletkenlik 

oranları ile Ph değerlerinin farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bahse konu değerler;  

 

 

 

Sonuç-Sisteme giren su iletkenlik değeri µ S cinsinden ortalama 504 iken ürün su iletkenliği 6.04 

olarak belirlenmiştir. (Su Arıtma Sistemi Yönergesi Bakanlığımız 28.10.2011 tarih ve 44047 sayı) 

Mevzuat gereğince RO çıkış suyu iletkenliği <25 µS/cm olması istenmektedir). Saf su üretim 

şeklini değiştirmek sureti ile gerek su üretiminde kullanılan enerji, süre ve iş gücü minimize 

edilmiştir. Üretilen yüksek kalitede saf suyun teknik alanda kullanılması ile üretilmekte olan 

preparatlarda kalite artışı ile birlikte sarf malzeme ile üretim maliyetlerinde azalma preparat üretim 

süreinde ise azalma sağlanmıştır. Gemnel olarak sadece saf su üretim metodu değiştirilerek çoklu 

kazanç sağlanmıştır. 

-Rejeksiyon verim oranı mevzuat gereğince (Su Arıtma Sistemi Yönergesi Bakanlığımız 

28.10.2011 tarih ve 44047 sayı)%90 ve üzeri talep edilmektedir. Bu değer çalışmamızda ortalama 

%96,72 olarak tesbit edilmiştir. 

-Mevzuat gereğince saf su Ph aralığı 5-7 olması istenmektedir. Çalışmamızda ham su giriş Ph 

ortalaması:5,4 olarak tesbit edilmiş. Ürün Ph ise 6,8 olarak bulunmuştur. 

- Kış aylarında düşük sıcaklılrada sistem veriminin ortalama %10 oranında azaldığı, ham su 

sıcaklıklarının artması ile birlikte verimin %10 nisbetinde yükseldiği görülmüştür.  

-Giriş su vizkositesi’ nin sıcaklığa bağlı olarak değişmesi özellikle (25oC)’nin altındaki 

sıcaklıklarda, arıtılan su miktarı %10 azaldığı anlaşılmaktadır. 

-Geri kazanım oranı ortalama %63,95 olarak görülmüştür, geri kazanım oranının %85 altında 

kalması ile sistem mineralleşme riski ortadan kaldırılmış ve membran korunmuştur. Aksi halde 

membran yüzeyinde tuz konsantrasyonu artacağından dökülme olasılığı ekarte edilmiştir.  
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-RO sisteminden elde edilen yüksek nitelikli 6,8 Ph saf su teknik alan çalışmalarında 

kullanılmıştır. Böylelikte teknik alanda;Revirse Osmosis Su Arıtma sistemi kullanılarak verim 

yükselmiştir. (Max 420L/Saat) 

- Bakterilerin ve endotoksinlerin (%99); >200Da ürünlerin etkili bir şekilde uzaklaştırma 

sağlanmıştır. 

- Eriyik haldeki birçok organik ve inorganik maddelerin (%95-98) membranda tutulduğu, su 

içeriğinde yer almadığı anlaşılmaktadır. 

- Mikroorganizmalar 1 cfu/ml’den az, partiküller (0.22 μm) 1/ ml den az haldedir. Cihazda Bakteri 

ve TOC düzeyini minimuma indirmek için 1 adet 185 nm ve 254 nm’de UV foto oksidasyon 

sağlayan Ultraviole lambası kullanılmıştır. 

- Kış mevsiminde su iletkenliğinin artması ve sıcaklığının düşmesi proseste görülen menfi etkiler 

ekarte edilmiştir. Geri dönüş boyalarda %40’a varan azalma görülmüştür. Artefakt görünümlerde 

(su kaynaklılarda) tamamına yakın ekarte edilmiştir. 

- Laboratuvar Kimyasal sarf malzeme(HE,EOZİN,XYLENE,ASİT,ALKOL,CAM 

MALZEME,ASETON) talep, tüketim ve transfer miktarları üzerinden en az % 20’ye varan azalma 

görülmüştür. Slayt başına harcanan toplam iş gücü  süresinden %16 azalma olmuştur. 
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ÖZET 

Atıksu kanalizasyon sistemleri için geliştirilen, uluslararası alanda ve Türkiye’de yaygın şekilde 

kullanılan başlıca hidrolik modelleme programları msKanal, Urbano Canalis, Autodesk Storm and 

Sanitary Analysis ve Sewercad’dir. Bu çalışma kapsamında yaygın kullanımı olan programların 

özellikleri mukayese edilmiştir. Ülkemizde en yaygın kullanılan hidrolik analiz programlarının 

başında ise msKanal gelmektedir. msKanal, Bentley Systems şirketinin tasarlamış olduğu 

MicroStation programı üzerinde çalışmaktadır. msKanal ile atıksu ve yağmursuyu kanalizasyon 

sistemleri projelendirilmekte olup İller Bankası ve İSKİ gibi su ve kanalizasyon idarelerine uygun 

olacak şekilde hesap tablosu, boy kesit yazdırma gibi işlemler yapılabilmektedir. Bu çalışma 

kapsamında 65 hektarlık kırsal bir alanda, msKanal programı kullanılarak atıksu kanalizasyon 

sistemi projelendirilmiş olup msKanal yazılımının yaygın kullanılan diğer programlara göre 

avantajları bu uygulama ile değerlendirilmiştir. Bölgenin kırsal alan olmasından dolayı mevcut 

yerleşim dağınıktır ve bu durum atıksu hatlarının yerleştirilmesi ve tasarım aşamasını 

zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak 65 hektarlık evsel alana sahip, toplam atıksu debisi 15.53 L/s olan 

yaklaşık 10.2 km’lik kanalizasyon hattı projelendirilmiştir. msKanal programının arayüzünün 

basit ve anlaşılır olması, İller Bankası gibi kurumlara ait teknik şartnamelere uygun hesaplama 

yapılabilmesi ve program dilinin Türkçe olması, çalışma boyunca yazılımın başlıca avantajları 

olarak değerlendirilmiştir. 

GİRİŞ 

Yerleşim bölgelerine suyun getirilmesi ve atıksuyun uzaklaştırılması milattan önceki tarihlere 

dayanmaktadır. İçme suyunun temini, zaruri bir ihtiyaç olması sebebiyle atıksuların yerleşim 

bölgesinden giderilmesi işlemine göre daha önceki dönemlerde gerçekleştirilmiştir. Ancak nüfus 

artışı ve şehirleşmeyle birlikte atıksular, insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmaya başlamıştır. 

Bu sebeple kullanılmış suyun bertarafı için de çözüm arayışlarına gidilmiştir. Kanalizasyon 

hatlarına ilk olarak (M.Ö. 3000 - 2000) Girit adasındaki Knossos Sarayı’nda rastlanmaktadır. 

Burada inşa edilmiş olan kanalizasyon sistemi, birleşik sistem olup hem yağmur sularının hem de 

pis suyun giderilmesi amacını taşımıştır [1, 2]. M.Ö. 1100 - 700 yılları arasında Yunanlar ilk atıksu 

sistemlerini inşa etmeye başlamışlardır. Bunun yanında Roma dönemine ait olan ve günümüze 

kadar ulaşmış birçok atıksu kanalizasyon yapısı ve su köprüsü de bulunmaktadır. Eski çağlarda 

atıksular herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan deniz veya ırmak gibi yerlere deşarj edilmekteydi. 

Sanayileşmeye bağlı olarak insan toplulukları merkezileşmiş ve atıksuların hiçbir arıtma işlemi 

olmadan sadece kanallar vasıtasıyla uzaklaştırılması, insan sağlığı ve çevresel etki bakımından 

tehlikeli bir hal almıştır. Bu sebeple yakın geçmişte pis suyun giderilmesi ve bu şekilde doğaya 

bırakılması da ayrıca önem kazanmıştır. En eski atık su arıtma tesisleri, 1860'lı yıllarda İngiltere'de 

geliştirilmiştir. ABD'deki arıtmaya ilişkin ilk araştırmalar, 1800'lerin sonunda Massachusetts'teki 

Lawrence Deneme İstasyonu’nda yapılmıştır. Yirminci yüzyılın başlarındaki kanalizasyon 

sistemlerinin çoğu, birleşik kanalizasyon sistemleri olarak inşa edilmiştir [3, 4]. 

Bir bilgisayar modelinde sistem davranışını temsil eden çeşitli değişkenler kullanılmaktadır. 

Modeldeki değişkenlerden herhangi biri rastgele bir dağılıma sahipse stokastik model olarak 

adlandırılmaktadır. Aksi durumda deterministik modeldir. Deterministik bir model her zaman aynı 

giriş parametreleri için aynı sonuçları üretmektedir. Stokastik modele ait olan rastgele değişkenler 
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yerine ortalama değerlerin baz alınmasıyla deterministik bir model elde edilebilir. Yağmursuyu 

yüzeysel akış modelleri ise genellikle deterministik model olarak geliştirilmiştir [5, 

6].Kanalizasyon hatlarının modellenmesinde ilk olarak manuel hesaplama yapan tablo halindeki 

formlar kullanılmıştır. Bu formlar debi, hidrolik eğim çizgisi ve su seviyesi gibi bilgiler 

içermektedir. Mikrobilgisayarların ve elektronik tablo programlarının geliştirilmesi ile bu 

hesaplamalar genellikle mikrobilgisayarlara aktarılmıştır. 1960’lı yılların ortalarından itibaren 

hidrolojik sistemlerin davranışlarının simule edilmesinde Stanford Watershed Model gibi 

bilgisayar modelleri kullanılmıştır. Yağmur suyunun kalitesini ve akışa geçen miktarını simule 

edebilen hidroloji alanındaki ilk dinamik bilgisayar modeli ise 1970’li yılların başlarında 

geliştirilen ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı’na (US-EPA) ait olan 

Yağmursuyu Yönetim Modeli’dir (SWMM). O zamandan beri, atık su toplama sistemlerinin 

performansını simule etmek için birçok model geliştirilmiştir. Son yıllarda ise bu modellerde güçlü 

grafiksel arayüzler uygulanmıştır [3, 5]. Bu çalışma kapsamında msKanal, Urbano Canalis, 

Autodesk Storm and Sanitary Analysis ve Sewercad hidrolik modelleri mukayese edilmiş ve 65 

hektarlık kırsal bir alanda, msKanal programı kullanılarak atıksu kanalizasyon sistemi 

projelendirilmiştir. msKanal yazılımının kullanımının diğer programlara göre avantajları bu 

uygulama ile değerlendirilmiştir. 

MODELLEME PROGRAMLARI VE ÖZELLİKLERİ 

Atıksu kanalizasyon hatlarının hidrolik modellenmesi konusunda sıkça tercih edilen programların 

başında msKanal, Urbano Canalis, Autodesk Storm and Sanitary Analysis ve SewerCAD 

gelmektedir. Bu konu başlığı altında ilgili programların öne çıkan özelliklerine yer verilmiştir. 

SewerCAD 

SewerCAD, kanalizasyon sistemleri ve pompa istasyonları üzerinden cazibeli ve basınçlı akışın 

tasarımı ve analizi için kullanılan modelleme programıdır. Program, AutoCAD’in özelliklerinin 

kullanılabildiği AutoCAD modunda veya kendi grafik arayüzünde kullanılmaktadır. SewerCAD, 

boru ve pompa verileri, yükleme ve sızma gibi bilgileri içeren bir boru şebekesinin grafiksel 

gösteriminin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Program ile modelleme sonuçları, hem rapor 

hem de grafiksel olarak yazdırılmaktadır. SewerCAD programı ile atıksu kanalizasyon hatlarının 

tasarlanmasının yanı sıra plan ve profil çizimleri de yapılmaktadır. Ayrıca program; AutoCAD, 

MicroStation ve GIS ile uyumlu çalışmaktadır [7]. 

Bu programda cazibeli ve basınçlı hatların boyutlandırılmasında; Kutter, Manning, Hazen-

Williams ve Darcy-Weisbach denklemleri kullanılabilmektedir. Atıksu pik debisinin 

hesaplanmasında ise Babbit veya Harman denklemlerinden faydalanılmaktadır. Sızma debisi ise 

boruların çapı ve uzunluğu ile veya havzanın büyüklüğü ile orantılı şekilde hesaplanıp toplam 

atıksu debisi belirlenirken hesaba katılmaktadır. SewerCAD programı basınçlı hatların ve açık 

kanal sistemlerinin tek çatı altında aynı kanalizasyon sisteminde çalışabilmesine imkân tanımakta 

ve buna uygun şekilde hesap yapılabilmektedir. Programda su yüzeyi profillerinin 

oluşturulmasının yanında yalnızca üniform akımlar değil aynı zamanda üniform olmayan ve yavaş 

değişen akımlar da dahil hesap yapılmaktadır. SewerCAD bu özelliği sayesinde diğer benzer 

hidrolik modelleme programlarına göre avantajlı bir konumdadır [6]. 

Autodesk Storm and Sanitary Analysis 

Storm and Sanitary Analysis, AutoCAD Civil 3D programına ait olan hem atıksu hem de 

yağmursuyu kanalizasyon sistemlerinin hidrolik ve hidrolojik bölümlerini tasarlamak ve analiz 

etmek için kullanılan ayrı bir yazılımdır. Program, boru boyutlandırma hesaplamalarının yanı sıra 

basınçlı boru sistemleri de tasarlayabilmektedir. 

Kanalizasyon sistemlerinde, suyun akış yönünü bilmek hatların yerleştirilmesi ve yönünün 

belirlenmesi açısından önemlidir. Storm and Sanitary Analysis programı, suyun akış yönünü, 

kullanılan topoğrafik yüzeye göre belirleyebilmekte ve akış yollarını çizmektedir. Hidrolik 
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modellemenin önemli adımlarından biri olan drenaj alanının belirlenmesi işlemi, akış yollarının 

bilinmesi ile tasarımsal süreçte kolaylık sağlayacaktır. Bu özelliği programın avantajları arasında 

yer almaktadır. Bunlara ek olarak programda, menfez hidrolik hesabı ve modellemesi, atık 

havuzları, yer altı depoları ve sedimantasyon havuzlarının modellemesi de yapılabilmektedir [8]. 

Urbano Canalis 

Urbano, altyapı sistemlerinin tasarım, hidrolik hesaplama ve analiz işlevlerini gerçekleştirebilen 

ve AutoCAD programı üzerinde çalışan bir yazılımdır. Urbano programının altında geliştirilen 

Urbano Canalis modülü ise atıksu ve yağmursuyu kanalizasyon sistemleri için tasarım ve hidrolik 

hesaplamalar yapmaktadır. Ayrıca Urbano Hydra modülü de içmesuyu şebeke dizaynı için 

geliştirilmiştir [9]. 

Urbano Canalis programı, kanalizasyon hatları için debi ve hidrolik hesap yapmakla birlikte hesap 

raporu da oluşturmaktadır. Hesap raporları; İSKİ ve İller Bankası gibi farklı su ve kanalizasyon 

idarelerine uygun olacak şekilde hazırlanabilmektedir. Programda, boykesit ve en kesit çizme 

komutları da bulunmaktadır. Urbano Canalis modülünde, aynı proje bölgesinde çalışılmış farklı 

altyapı sistemlerinin (atıksu, isale hatları vb. gibi) birbirlerine göre konumları tespit edilebilir ve 

hatların olası çakışma problemini engellemek için de çakışma analizi yapılabilir. Çakışma 

analizleri plan üzerinde yapılabileceği gibi 3D ortamda da gerçekleştirilip görsel olarak 

incelenebilmektedir. Bu özelliklerinin yanında yazılımın Türkçe dil desteğinin bulunması, plan ve 

boy kesitin eşzamanlı olarak birbirine bağlı olması ve planda yapılacak değişimin anlık olarak boy 

kesite yansıması programın avantajları arasında yer almaktadır. Urbano Canalis, AutoCAD Civil 

3D programı ile de uyumlu çalışmaktadır ve Civil 3D’de oluşturulan arazi modelindeki arazi 

kotlarını da algılamaktadır.  Program, dairesel kesitli boru hatlarının yanı sıra eliptik, oval gibi 

farklı kesitler için de hidrolik hesaplama yapabilmektedir [10, 11]. 

Urbano Canalis programında çizilen kanalizasyon hatlarında bir dizi kriter dikkate alınarak 

düzenleme yapılabilmektedir. Kriterler arasında maksimum-minimum eğim ve derinlik gibi farklı 

parametreler bulunmaktadır ve ilgili su ve kanalizasyon idaresinin talep ettiği şekilde sınır değerler 

değiştirilebilmektedir. Yazılımda ayrıca kanalizasyonun ev bağlantıları da (rabıt bağlantılar) 

manuel veya otomatik çizim araçları ile oluşturulabilmektedir. Urbano Canalis’te hidrolik 

hesaplama Darcy-Weisbach ve Prandtl-Colebrook denklemlerine göre yapılır [9]. 

msKanal 

msKanal, Bentley Systems şirketinin tasarlamış olduğu MicroStation programı üzerinde 

çalışmakta olup atıksu ve yağmursuyu kanalizasyon sistemlerinin projelendirildiği, hidrolik hesap 

ve boyutlandırmanın yapıldığı bir hidrolik modelleme programıdır. msKanal, Microstation 

programına ait olan MDL programlama diline uygun biçimde yazılmış olup programın dili 

Türkçedir. İSKİ, ASKİ ve İller Bankası gibi idari kuruluşların istedikleri format ve içeriği 

karşılayacak şekilde hesap tablosu ve istatistiki raporlar oluşturulup boykesit çizme gibi işlemler 

yapılabilmektedir. 

Yazılımda bulunan baca, boru ve havza gibi elemanlar kullanılarak proje sahasında planlanan 

kanalizasyon hatları, görsel olarak programa işlenebilmektedir. Ayrıca planlanan her bir boru hattı 

için hesap ve boyutlandırma verileri tek bir pencerede görülebilmektedir ve bu veriler veritabanına 

işlenmektedir. Programda bulunan boru kataloglarından, boru tipi ve çapı seçilebilmekte ayrıca 

farklı boru katalogları da oluşturulabilmektedir. Atıksu sistemlerinin boyutlandırılmasında önem 

arz eden yoğunluk, su tüketimi gibi veriler kullanıcı tarafından girilebilmektedir. msKanal’da 

hidrolik boyutlandırma yapılırken Kutter, Manning ve Darcy/Colebrook denklemlerinden 

herhangi biri seçilebilmektedir. Boyutlandırmada dikkat edilmesi gereken viskozite, maksimum 

ve minimum şüt ve eğim gibi sınır değerler programa daha öncesinde tanımlanabilmektedir. 

msKanal’da planlanan atıksu kanalizasyon sistemlerinde hatların birim boy debisi hesaplanırken 

2 farklı yöntem kullanılabilir. Kullanıcı, çizdiği atıksu havzalarını ya da hesapladığı yoğunlukları 
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kullanarak boyutlandırma yapabilir. Programda yapılan otomatik boyutlandırmanın ardından 

tanımlanan her boru için manuel olarak boru akar kotu, derinliği, eğimi ve çapı gibi değerler 

değiştirilebilir. Çakışma analizi komutu ile atıksu ve yağmursuyu sistemlerinin aynı cadde, yol vb. 

yerlerde birbirleri ile olan çakışma durumu belirlenebilir ve bu durum boy kesite otomatik olarak 

işlenebilir. Yazılıma mevcut atıksu hatları için ek debi tanımlanarak, planlanan yerleşim 

bölgelerinde mevcut hatların yeterli kapasitede olup olmadığı tespit edilebilir [12]. 

Planlanan atıksu sisteminin debi hesabını yapmak için kişi başı ortalama günlük su tüketimi 

(L/kişi-gün), sanayi birim debisi (L/sn/ha), sanayi debi pik faktörü ve Babbit katsayısı yazılımda 

tanımlanmalıdır. Dairesel, dikdörtgen, yarım daire ve yumurta kesitler için hesaplama yapma 

imkânı vardır. Hazırlanan istatistiki raporda; minimum ve maksimum boru uzunluğu ve çapı, boru 

çaplarına göre hat uzunlukları, baca sayısı ve kaba kazı kübajı gibi veriler bulunmaktadır. 

msKanal’ın içeriğinde bulunan Sayısal Arazi Modeli, bacaların yerleştirildiği konumdaki zemin 

kotlarını algılayarak veritabanına işlemektedir. msKanal yazılımında modelleme ve boyutlandırma 

işlevi, atıksu havzası içinde yer alan boruya, aynı havzaya ait debinin aktarılması mantığına 

dayanmaktadır. Havza sınırları içerisinde boru sayısı birden fazla ise havzanın alanı, havzanın 

içinde yer alan toplam boru boyuna bölünür ve her bir borunun uzunluğu ile çarpılarak boruya 

düşen alan hesaplanır ve buna göre de debi dağılımı yapılır [6]. 

MATERYAL METOT 

Bu çalışma kapsamında 65 hektarlık kırsal bir alanda, msKanal programı kullanılarak atıksu 

kanalizasyon sistemi projelendirilmiştir. Bölgenin gelecek yıllardaki nüfus tahmini yapılırken 

1965-2018 yılları arasına ait TUİK’in genel nüfus sayım kayıtları kullanılmıştır. 

Gelecek Yıllardaki Tahmini Nüfus Hesabı 

Hesaplamalara 2021 yılından başlanmış olup 2 sene proje inşa süresi olarak belirlenmiştir. Gelecek 

yıllardaki tahmini nüfus hesabı yapılırken Denklem 1’de gösterilen İller Bankası metodu 

kullanılmıştır [13]. 

𝑁𝐺 = 𝑁𝑀 ∗ (1 +
k

100
)(tG−t)                      (1) 

Burada; NG gelecekteki nüfusu (kişi), NM mevcut nüfusu (kişi), k ortalama çoğalma katsayısını, t 

projenin başladığı yılı ve tG gelecekteki nüfusun tahmin edildiği yılı (proje inşa süresi dahil) ifade 

etmektedir. Sonuç olarak projeye konu olan kırsal bölgenin 2051 yılı nüfus tahmini 1762 kişi 

olarak bulunmuştur ve debi hesaplamalarında bu değer kullanılmıştır. 

Atıksu Debi Hesabı 

Atıksu debi hesaplamaları yapılırken “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıksu Toplama ve 

Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik (2017)” referans alınmıştır.  

Evsel Atıksu Debisi 

Evsel atıksu debisi hesaplanırken Denklem 2’de gösterilen formül kullanılmıştır [13]. 

𝑄𝑒𝑣𝑠𝑒𝑙,𝑜𝑟𝑡 =
𝑞𝑃𝐺

24∗3600
                        (2) 

Burada; Qevsel,ort ortalama evsel atıksu debisini (L/sn), q kişi başına ortalama günlük tüketimi 

(L/kişi.gün), PG tahmin edilen proje nüfusunu (kişi) ifade etmektedir. Kişi başına günlük kullanma 

suyu tüketimi Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Kişi başına ortalama günlük su tüketimi [13] 

Nüfus (N, kişi) Evsel su ihtiyacı (q, L/kişi.gün)* 

≤ 50.000 80 – 100  

> 50.000 ve ≤ 100.000 100 – 120  

> 100.000  120 – 140  

* Bu değerler tavsiye niteliğinde olup, büyükşehir belediyeleri/belediyelerin evsel su 

tüketim değerleri dikkate alınarak belirlenmelidir. 

 

Proje bölgesi olan kırsal alanın gelecek nüfus tahmini 1762 kişi olduğundan dolayı Tablo 1’e göre 

kişi başı ortalama su tüketimi q = 100 L/kişi.gün olarak belirlenmiştir. Bu değerler kullanılarak 

evsel atıksu debisi (Qevsel ort) Denklem 2 kullanılarak aşağıda hesaplanmıştır. 

Qevsel,ort = [(100 L/kişi.gün)*(1762 kişi)] / (24*3600) = 2,04 L/sn      

Bölgede sanayi kuruluşu bulunmadığı için endüstriyel atıksu debisi hesaplanmamıştır. 

Sızma Debisi 

Sızma debisi hesaplanırken Denklem 3’te gösterilen formül kullanılmıştır [13]. 

𝑄𝑠𝚤𝑧𝑚𝑎 = 0,1 ∗ 𝐹                       (3)                                                                                                                    

Burada; Qsızma sızma debisini (L/sn), F atıksu toplama alanını (ha) temsil etmektedir. 

Qsızma = 0.1*(64.245 ha) 

Proje bölgesi sızma debisi Qsızma = 6.425 L/sn olarak hesaplanmıştır. 

Toplam Atıksu Debisi 

Denklem 4’te gösterilen toplam atıksu debisi; evsel atıksu debisi, endüstriyel atıksu debisi ve 

sızma debilerinin toplamı olarak hesaplanır [13]. 

Qtoplam,ort = Qevsel,ort + Qend,ort + Qsızma                       
(4) 

Qtoplam,ort = 2.04 + 0 + 6.425 

Projeye ait kırsal bölgenin toplam atıksu debisi Qtoplam,ort = 8.465 L/sn olacak şekilde 

hesaplanmıştır. 

Pik Debi 

Evsel pik atıksu debisini bulmak için Babbit katsayısından faydalanılmıştır. Babbit katsayısı 

formülü Denklem 5’te gösterilmektedir [13]. 

β =  
19,905

𝑃𝐺
0,2                                                                                                                                                          

(5) 

Burada; β Babbit katsayısını, PG gelecekteki nüfusu (kişi) ifade etmektedir. 

β = (19,905) / (1762^0.2) = 4,46 olarak bulunmuştur. 

Evsel pik atıksu debisi için Denklem 6’dan yararlanılmaktadır [13]. 

Qevsel,pik = βQevsel,ort                      (6) 

Qevsel,pik = (4.46)*(2.04) = 9.10 L/sn olarak hesaplanmıştır. 

Toplam Pik Debi 

Denklem 7’de gösterilen toplam pik debi; evsel pik atıksu debisi, endüstriyel pik atıksu debisi ve 

sızma debisinin toplamıdır [13]. 

Qtoplam,pik = Qevsel,pik + Qend,pik + Qsızma                        

(7) 

Qtoplam,pik = 9.10 + 0 + 6.425 = 15.53 L/sn olacak şekilde hesaplanmıştır. 

 

 

 



 
 

562 

 

 

Atıksu Kanalizasyon Sistemleri için Örnek Modelleme Çalışması: Kırsal Bölgede msKanal 

Programı ile Hidrolik Modelleme 

msKanal yazılımı kullanılarak ortalama 65 ha’lık alana sahip kırsal bölgenin atıksu havzası 

çizilmiş, kentsel kullanım alanları dikkate alınarak atıksu kanalizasyon boruları belirlenmiş ve 

bölge, hidrolik modelleme mantığı ile projelendirilmiştir. Projeye ait genel durum planı Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 
 Şekil 1. Kırsal Bölge-Proje Genel Durum Planı 

 

 

Bölüm Atıksu debi hesabı başlığı altında bulunan debi hesaplamaları, programa uygun olacak 

şekilde tanımlanmıştır. Planlamada proje alanı nüfus yoğunluğu, gelecekteki nüfus tahmini olan 

2051 yılındaki kişi sayısı ve toplam atıksu havzası dikkate alınarak hesaplanmış olup aşağıda 

gösterilmiştir. 

(1762 kişi) / (64.245ha) = 27.43 kişi/ha programa evsel alan olarak tanımlanmıştır.  

Pik debi hesaplamaları için programın hesap ve boyutlandırma modülü altında bulunan Babbit 

katsayısı seçilmiş böylece manuel olarak yapılan hesaplamalarla yazılımın debi hesabının uygun 

olması hedeflenmiştir. 

msKanal programının boyutlandırma ayarları modülünden boruların boyutlandırılması için Kutter 

formülü seçilmiştir. Kutter formülü Denklem 8’de gösterilmiştir [13]. 

𝑉 = 𝑐√𝑅𝐻𝐽𝐸                         (8) 

Burada; RH hidrolik yarıçapı (m), JE piyezometre çizgisinin eğimini, c hidrolik yarıçapa ve Kutter 

katsayısına bağlı bir sabiti ifade etmektedir. c sabiti Denklem 9’da gösterilen formülle hesaplanır. 

Formülde m Kutter katsayısını ifade etmektedir [13].   

𝑐 =
100√𝑅𝐻

𝑚+√𝑅𝐻
                        (9) 

HİDROLİK MODELLEME SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME 

Kırsal bölgede msKanal programı kullanılarak projelendirilen tüm atıksu hatları, toplanarak tek 

bir noktadan Ø400 MBB çaplı atıksu borusu ile deşarj edilmiştir. Ayrıca deşarj noktasında paket 

atıksu arıtma sistemi önerilmiş olup Şekil 2’de gösterilmiştir. Proje cazibeli akışa göre dizayn 

edilmiş ve atıksuların paket arıtma sisteminden sonra dereye deşarj edilmesi önerilmiştir. 
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Şekil 2. Atıksu Deşarj Bölgesi 

 

 

Projede tercih edilen atıksu boruları dairesel kesitli beton boru olup, en küçük çap olarak 200 mm 

seçilmiştir. Yaklaşık olarak 9.6 km uzunluğunda Ø200 MBB, 216 m uzunluğunda Ø300 MBB ve 

424 m uzunluğunda Ø400 MBB çaplı atıksu hattı projelendirilmiştir. Programda hidrolik 

modelleme yapılırken toplam ve kısmi atıksu toplama havzaları çizilmiştir. Kısmi havzaların 

sınırları; parseller, zemin eğimleri ve suyun toplanacağı noktalar dikkate alınarak belirlenmiş olup 

hektar cinsinden büyüklüğü de program tarafından gösterilmektedir. Bununla birlikte her bir 

borunun akış yönü, eğimi, kesiti, uzunluğu, zemin ve akar kotu, baca numaraları da proje üzerinde 

gösterilmektedir. Ayrıca planlanan kanalizasyon hatları, parsellerden gelecek olan rabıt 

bağlantılarını uygun noktalardan toplayacak şekilde yerleştirilmiştir. Programda bunlara ek olarak 

planlanan tüm boruların eğimi, çapı, doluluk oranları, hızı ve derinlikleri gibi bilgilerinin 

özetlendiği hesap tablosu çıktısı da yazdırılmıştır. Hesap tablosundaki verilere uygun olacak 

şekilde planlanan hatların boy kesitleri yine msKanal yardımıyla otomatik olarak çizilmiştir. 

Sistemdeki tüm atıksu hatlarının tek noktada toplanıp deşarj edilmesi durumu, deşarj borusunun 

proje sahasındaki toplam atıksu havzasını, debisini ve diğer bilgileri vereceği anlamına 

gelmektedir. Bu durum dikkate alınarak son boru olan Ø400 MBB çaplı deşarj borusunun içerdiği 

bilgiler programda görüntülenmiştir (Şekil 3).  
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Şekil 3. Ø400 MBB çaplı deşarj boru bilgileri 

Yapılan hidrolik modelleme sonucunda son borudaki bilgilere istinaden toplam nüfus; 1762.2 kişi, 

toplam evsel alan; 64.245 ha, ortalama evsel debi; 2.04 L/sn ve boruya gelen toplam debi ise 15.53 

L/sn olarak bulunmuştur. Sonuç olarak tüm bölgenin atıksu ihtiyacını karşılayacak şekilde 

yaklaşık 10.2 km’lik kanalizasyon hattı projelendirilmiştir. msKanal programında atıksu 

kanalizasyon hatları boyutlandırılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıksu Toplama ve 

Uzaklaştırma Sistemi Hakkında Yönetmelik (2017)’de yer alan hız, doluluk, toprak örtü kalınlığı, 

düşü, eğim, iki baca arası mesafe ve boru uzunluğu gibi parametrelerin boyutlandırma sınırları 

dikkate alınmıştır. 

Şekil 3’de görüldüğü üzere msKanal programının veri girişi yapılan alanı oldukça kullanıcı 

dostudur. Ayrıca, programın görsel sunumunun etkileyici olması, ara yüzünün basit ve anlaşılır 

olması ve Türkçe dil desteğinin bulunması bu yazılımın diğer yazılımlara göre avantajlarındandır. 

Bu çalışmada da görüldüğü üzere msKanal yazılımı ile kolaylıkla hidrolik modelleme 

yapılabilmektedir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada msKanal yazılımı ile su ve kanalizasyon idarelerine ait teknik şartname ve ilgili 

yönetmeliklere uygun olacak şekilde boyutlandırmanın yapılabildiği gösterilmiştir. Çalışma 

kapsamında 65 hektarlık evsel alana sahip kırsal bölgede, toplam atıksu debisi 15.53 L/sn olan 

yaklaşık 10.2 km’lik kanalizasyon hattı dizayn edilmiştir. Programın görsel sunumunun efektif 

olması, ara yüzünün basit ve anlaşılır olması ve Türkçe dil desteğinin bulunması yazılımın 

avantajları arasında öne çıkmaktadır. İSKİ ve İller Bankası gibi kurumların teknik şartnameleri 

esas alınarak boyutlandırma yapılabilmesi, yine bu kurumların taleplerini karşılayacak şekilde 

hesap raporlarının, boy kesitlerin ve farklı ölçeklerde plan paftalarının hazırlanabilmesi ve modelin 

boyutlandırma hesaplamalarına hızlı karşılık vermesi msKanal’ın diğer programlara göre 

üstünlükleri olarak değerlendirilmiştir. 
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ÖZET 

Çevre İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (2009 yılından bu yana yürürlükte olan) kapsamında 

çevre mühendisliği hizmetleri sunan firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre 

danışmanlık firmaları (ÇDF) olarak tanımlanmış ve yetkilendirilmiştir. Yanı sıra, her alanda 

faaliyet gösteren işletmeler, kuruluşlar anılan yönetmelik gereğince ya bir Çevre Yönetim Birimi 

(ÇYB) kurmak ya da bu birimin yürüteceği çalışmaları yetkilendirilmiş ÇDF’ndan hizmet olarak 

almakla yükümlü tutulmuşlardır. Geçen sürede teknik ve hukuksal açıdan ilerleme kaydedilse de 

bu kapsamda çevre bilim ve teknolojilerine, yasal yükümlülüklere tamamen uygun hizmet 

sunabilmek noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Endüstri 4.0 süreciyle akıllı teknolojik ürünler 

kadar akıllı hizmet süreçleri de hayatımıza girmiş, bilişim teknolojilerinin iş-faaliyet verimini 

artırıcı etkisini gözler önüne sermiştir. Yazılım teknolojileriyle çevre bilim ve teknolojilerinin de 

bu çerçevede ele alınması çevre koruma ilkelerinin yaygınlaşmasına, uygulama süreçlerinin 

kısalmasına, maliyetlerin düşmesine, dolayısıyla verimin artmasına olanak sağlayacaktır. Bu 

yazılım modüler bileşenler içerir, bir diğer özelliği de gereksinim halinde ilgili görülen diğer 

yazılım ve sistemlerle entegrasyonu yapılabilir. ÇDF ve ÇYB faaliyetlerinin daha kolay ve 

eksiksiz yapılabilmesi, zaman ve ekonomik kriterleri daha verimli yönetmeye olanak sağlayan 

karar verme mekanizması en önemli özelliğidir. Hazırlanan yazılımla verim kayıplarının önüne 

geçilebileceği gibi literatüre, mevzuata, teknik bilgi ve uygulama örneklerine kolay ulaşım, 

prosedür belirleme ve planlama çalışmaları, uygulama takibi, süreçlerin doğru işletilmesi gibi 

kolaylıklar sağlanacaktır. Programın altyapısı her türlü veri ve bilginin derlenmesi, yorumlanması 

ve işlenebilmesine olanak sağlayacak şekildedir. Süreç sadece hizmet veren ve hizmet alan işletme 

ile sınırlı değildir. Yasa koyucu da sürecin önemli aktörlerindendir. Bu nedenle yazılımın tüm 

aktör ve bileşenleriyle süreçte total bir verimlilik artışı sağlayacağı öngörülmüştür. 

GİRİŞ 

İşletme bilgi, belge, vb. yönetim yazılımları, faaliyet ve süreç yönetimi gerçekleştirerek hataların, 

personel bağımlılığının ve maliyetlerin en aza indirilmesine, online analiz, izleme ve raporlama 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. Firmalarca yapılan işlemleri basitleştirilerek 

standartlaştırılması ve hata payının en aza indirgenerek yasal süreler içinde tamamlanması, 

firmaların idari maliyetini düşürmekle beraber hatalı işlemlerden kaynaklanabilecek cezai 

yaptırımlardan da korumaktadır. Bu bildiri konusu, uluslararası standartlar ve belgelendirme 

faaliyetleri yanında, yasal olarak da hayata geçirilen çevre yönetim sistemlerinin mevcut mevzuat 

kapsamında yetkilendirilen çevre danışmanlık firmalarının faaliyetleri ve bu firmaların hizmet 

verdikleri ticari işletme, kurum ve kuruluşların çevre yönetim süreçleri içerisinde karşılaştıkları 

zorluk ve sorunların gözlenmesi sonucu ortaya çıkmış, belirlenmiş bir ihtiyaca yönelik çözüm 

önerisi olarak kurgulanmış bir çalışma üzerinedir. AB uyum süreci sonrasında gelişen ve sıklıkla 

değişen Çevre Mevzuatımız 2009 yılından bu yana Çevre İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 

kapsamında Çevre Mühendisliği Ürün ve Hizmetleri sunan firmaları ve endüstriyel faaliyeti olan 

işletmeleri daha fazla ve daha resmi şekilde bir araya getirmiştir. Yönetmeliğe göre faaliyetlerinin 

çevresel etkileri bulunan özel ve kamu sektörü kurum ve kuruluşları ya bir Çevre Yönetim Birimi 

(ÇYB) Kurmak ya da bu birimin yürüteceği çalışmaları hizmet alımı yoluyla Bakanlıkça 
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yetkilendirilmiş yukarıda tanımlanan ÇDF’ından almak durumundadır. Bu hizmeti sunan ve alan 

firmalar kapsamında çevre bilim ve teknolojilerine uygun çözümlerin üretilmesi, bu çözümlerin 

taraflarca uygulanması, aynı zamanda da çeşitli yasal ve teknik prosedürlerin de izlenmesi 

faaliyetin genel kapsamıdır. Bir ÇDF her biri ayda en fazla 20 işletmeye hizmet verebilen 

danışmanları ile bu faaliyeti yürütmektedir. Bu da yönetmelikte belirlenen minimum çevre 

danışmanı sayısı 4 olan bir danışmanlık firması için en fazla 80 işletmeye hizmet vermek anlamına 

gelir. Nitelikli, çevre bilim ve teknolojilerine, global çevre yönetim ilkelerine, yasal 

yükümlülüklere tamamen uygun şekilde bu hizmeti tam olarak sunmak çoğu zaman olanaklı 

olmamaktadır. Sürecin sadece çevre firması ve hizmet alan işletme ile sınırlı olmaması, yasa 

koyucunun denetim ve yaptırım yeti ve gücü de bu sürecin önemli bileşenlerinden birisidir. Bu 

süreç kapsamında karşılaşılan; hizmetlerin aksaması, denetimlerin planlanması, mevzuata ve 

tekniğe uygun çevre yönetim faaliyetlerinin yapılması, genellikle deneyimsiz personel 

çalıştırılması gibi çeşitli nedenler sorunları daha da büyütmektedir. Bu çalışma kapsamında çevre 

yönetim danışmanlık hizmeti veren firmaların, bu süreçleri daha kolay ve eksiksiz, hukuksal 

süreçlere uygunluğu yanında modern çevre yönetim ilkelerine uygun şekilde faaliyetlerini 

sürdürebilecekleri bir yazılım hazırlanması hedeflenmiştir. Bu çalışma ile iş – zaman ve verim 

kayıplarının önüne geçilebileceği gibi literatüre kolay ulaşım, teknik bilgi ve uygulama örneklerine 

ulaşım, prosedür belirleme ve planlama çalışmaları, uygulamaların takibi ve süreçlerin doğru 

işletilmesi, sunulan hizmet kalitesinin artması gibi pek çok kolaylık sağlanacaktır.  

ÇEVRESEL YAZILIMLARIN GELIŞIMİ  

2011 yazında US Environmental Protection Agency (EPA-ABD Çevre Koruma Ajansı) Apps for 

the Environment Challenge (Çevresel Meydan Okuma için Uygulamalar) başlıklı bir hareket 

başlatmıştır ve bu hareket sonucu 38 adet çevresel aplikasyon geliştirilmiştir. Bu uygulamalar 

kullanıcıların ve halkın çevresel karar verme süreçlerinde etkin bilgilendirme ve kolaylık 

sağlamıştır. Aynı zamanda ulusal ölçekte veri birikimine de olanak sağlayan hareket Amerikan 

halkı için bu çalışmaları yapmak isteyen yazılım geliştiricilerin ilgisini çekmiş, çalışma sonucunda 

yasal kuruluşların desteği ile geliştiricilerin, diğer karar vericilerin nitelikli bir iş birliği yapmasına 

olanak sağlanmıştır. EPA bu hareketin diğer alanlarda da veri gelişimi için yararlı olacağını ifade 

etmiş, vatandaşlarının yaratıcı ve geliştirici vasıflarını kamu yararına kullanmanın faydalarını 

vurgulamıştır. Bu süreçte izlenen temel adımları ise; 1) Uzun vadede hareketten beklenen 

kazanımların, hedeflerin tanımlanması, 2) Hareketin yapısı: GELİŞTİRİCİLER İÇİN VERİYİ 

ULAŞILABİLİR KILMAK, 3) Başla ve meydan oku sloganı ile geliştiricilere yönelik bir videolu 

tanıtım, 4) Hareketi pazarla yaklaşımı ile geliştiricilere ulaşmak için bir sosyal medya stratejisi 

geliştirme ve diğer iletişim kanalları ile de bunu destekleme, 5) Başvuruları değerlendirme, süreci 

ile de kriterler çerçevesinde en faydalı,  en yenilikçi ve en kullanılabilir ilk beş uygulamanın 

seçilmesi, olarak sıralamıştır. EPA bu hareketle ilgili olarak sunduğu tavsiyelerin ilk sırasına 

GELİŞTİRİCİ/ VERİ/ KULLANICI bağlantısının SÜRDÜRÜLEBİLİR kılınmasını, ilgili 

tamamlayıcı taraflarla iş birliğinin yapılmasını ve karar vericilerin dinlenmesini sıralamaktadır [1]. 

Bu hareket kapsamında geliştirilen uygulamalardan; CANARY Event Detection Software, su 

kalite sensörlerinin sudaki tehlikeli kirleticileri ve anormal su kalite koşullarını izlediği bir ölçüm 

yazılımıdır; Toolkit for Wastewater Utilities, çevre yönetim sisteminin (ÇYS) atıksu arıtma 

birimlerinde adım adım uygulanabilmesi için geliştirilmiş bir karar verme yazılımıdır. EPA ilgili 

birimleri ve konu ile ilgili deneyimli kişiler tarafından geliştirilmiştir [2]. 

Kapsamlı ve ISO standartlarının çoğuna yönelik yönetim sistemi kurma ve takip etme amaçlı çok 

sayıda yazılım geliştirilmiştir. Çeşitli kullanım alternatifleri ile birlikte (lisanslama, online 

kullanım, üyelik sistemi, kısıtlı kullanıcı vb.) ticari olarak satın alınabilir ve kullanılabilir, önemli 

bir kısmı ciddi ölçekli yazılım altyapısı barındıran uygulamalardır. ÇYS açısından baktığımızda 

da çok sayıda uygulama olduğu görülmektedir ancak, bunların geneli ISO 14000 serisinin farklı 
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standartları için kullanıcı ölçeğinde kendi çalışmalarını kolaylaştıracak, ISO 14000 serisinin 

gönüllü yaklaşımını esas alacak ve bu esasa göre kullanılabilecek formattadır. Her ne kadar son 

yıllarda sıfır atık prensibinin ulusal ve uluslararası ölçekte popüler hale gelmesi, tekstil başta 

olmak üzere pek çok sektörde üçüncü taraf denetimlerinin artması ile ÇYS ve ilgili ISO yönetim 

sistemlerinin daha fazla ön plana çıktığı gözlemlense de bunların hiçbiri yasal yükümlülükleri 

karşılayabilecek fonksiyona sahip değildir. Benzer şekilde iş ve faaliyet verimini artırmak amaçlı 

hazırlanan çok sayıda süreç yönetim yazılımı da mevcuttur. Gerek kamuda kullanılan Elektronik 

Belge Yönetim Sistem(ler)i (EBYS) gerek kullanıcı bazlı süreç iyileştirme yazılımları aynı şekilde 

çevre mevzuatımız ve Çevre İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yükümlülükleri söz konusu 

olduğunda işlevsel olmamaktadır. Belirli bir sektöre veya idari işleyişe yönelik tasarlanan bu 

yazılımlar hemen hemen her sektöre ve faaliyet türüne yönelik çevresel etki yönetimi gerektiren 

Çevre İzin ve Lisans Süreci için yeterli değildir. Bu çalışmaya başlanıldığı dönemde ülkemizde bu 

konu ile ilgili yapılmış bir akademik/ bilimsel/ ticari çalışma bulunmamaktaydı. Çalışmanın 

başlangıcından bugüne gelinen süreçte ise ülkemizde Çevre İzin ve Lisans süreçlerine yönelik 

birkaç yazılım uygulaması hayata geçirilmiştir. Ticari yaklaşımlarından bağımsız olarak 

bakıldığında bu çalışmaların bir kıyası Tablo 1’de verilmektedir: 

Tablo 1: Mevcut Çalışmalar ve Özellikleri 

Mevcut Çalışmalar Avantajları Dezavantajları 

• Yazılım 1 • Atık beyan bildirim 

sistemi 

• Yetki kontrolü 

• Ajanda 

• Mevzuat ilişkilendirme ve 

önerme sistemi yok 

• Sadece belge yükleme, firma 

ya da personel ile 

ilişkilendirme mevcut ancak 

firma yönlendirilmiyor. İlgili 

mevzuat gereği yüklenerek 
takibatı yapılması gerekenler 

hakkında 

• Yazılım 2 • Eposta hizmeti, 

Hosting ve Domain 

hizmeti 

• Diğer firmalarla 

bilgilerin aynı 

ortamda olmaması 

• KDV muafiyeti 

(3065 sayılı kanun 
sebebiyle) 

• Paketler yazılım özellikleri 

yerine, hosting tanıtılır gibi 

tanıtılmış. 

• Paketler kullanıcı sayısıyla 

kısıtlanmış, 

• Satın alınacak olan 

uygulamaya ait bilgiler web 

sitesinde yeterince yer almıyor. 

• Yazılım 3 • Kişiye-kuruluşa 

özel alan adı 

• Kişiye-kuruluşa 
özel hosting 

• Kişiye-kuruluşa 

özel veri tabanı 

• Limitsiz eposta 

adresi 

• Limitsiz ftp hesabı 

ve sub domain 

• Limitsiz disk alanı 

ve trafik 
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VERİ VE YÖNTEM: 

Uzun soluklu olan çalışmanın sadece ÇDF’ı değil, kamu-özel tüm sektörlere, sivil toplum 

kuruluşlarına, ticari işletmelere, kısacası faaliyetinin çevresel etkisi olan ve ilgili yönetmelik 

kapsamında yükümlülükleri bulunan her gerçek ve tüzel kişiye yarar sağlayacaktır. Ortaya çıkan 

yazılım tüm ISO standartlarına ve yönetim sistemlerine entegre edilebilir niteliktedir. 

Kullanıcısına sağlayacağı temel bazı faydalar: Kolay veri toplama ve veri işleme olanağı, çalışma 

kolaylığı, raporlama sistemi ile iş verimini artırma, vb. sıralanabilir. Çalışmanın seyri için 

planlanan içerik Şekil 1’de, yazılım gelişim sürecine yönelik çalışmanın amaçları Tablo 2’de 

verilmiştir: 

 

Şekil 1: Çevre İzin Lisans Yazılımı Geliştirme Süreci. 

Tablo 2: Çevre İzin ve Lisans Süreç Yazılımının Amaçları 

Amaç Çözüm Sunacağı 
Sorunlar 

Faydaları 

• Çevre Mevzuatı 
Kapsamında Alınması 

Gereken İzin ve 

Lisanslara yönelik bir 

yazılım geliştirmek 

• Zaman yönetimi 

• Denetim 
planlama 

• Faaliyet planlama 

• Dokümantasyon 

problemleri 

• Zamanı ve ekonomiyi etkin 
ve verimli kullanabilme,  

• Vakit ve nakit yönetimi, 

• Daha kaliteli hizmet 

sunumu 

 

 

Araştırmaya temel teşkil eden veri ve kaynaklar öncelikli olarak mevzuat ve süreçte yaşanan 

sorunların derlenmesi, EPA, EEA (European Environment Agency- Avrupa Çevre Ajansı) vb. 

uluslararası örneklerin ve referans yayınların incelenmesidir. Çalışmanın izlediği dört adım vardır. 

Bunlar; 1) Önceki çalışmaların, mevzuatın ve literatürün incelenmesi, 2) Analiz ve Planlama, 3) 

ARGE, Uygulama ve Revizyon çalışmaları ve 4) Sonuçlandırma adımlarından oluşmaktadır. 

Araştırma bölümü iki aşamalıdır, İlk aşamada literatür kaynakları, benzer uygulamalar ve hali 

hazırdaki çevre izin lisans sürecinin incelemesi ve ikinci aşamada İzmir ve civarında bu hizmeti 

veren firmalardan veri ve gözlem yolu ile araştırmacının tespit edemediği sorun ve ihtiyaçların 

tespitinin yapılması planlanmıştır. Elde edilen veri ve bilgilerin, hali hazırdaki uygulama ve 

yöntemlerin değerlendirilmesi sonrasında ikinci adıma geçilecektir. Analiz ve planlama 

aşamasında toplanan verilerin değerlendirilmesi ve çözüm geliştirilmesine yönelik planlama 

aşamasında algoritmaların oluşturulması gelmektedir. Hizmet verilen sektörlerin tür ve 

bileşenlerine göre çevre yönetim çalışmalarının yapılacağı mevcut durum, çevresel gereklilikler 

ve hedefleri içeren bir planlama süreci olacaktır. Bu bildiriye konu olan yazılım ile uygulaması 

yapılan çalışmaların ve işletmelere sunulan hizmet süreci çevre danışmanlık firmaları ve çevre 

yönetim birimleri açısından kolaylaştıracaktır.  

Tanımlama

•Sorun/ 
Problem 
Tanımı

•Mevcut durum 
analizi

Başlama

•Amaç tanımı 
yapılması ve 
sürenin 
belirlenmesi

•Takvim 
planlamasının 
yapılması

Planlama

•İçerik 
planlamasının 
yapılması

•Alternatiflerin 
değerlendiril-
mesi

•Algoritmaların 
oluşturulması

Uygulama ve 
Kontrol

•Planlanan 
çalışmaların 
hayata 
geçirilmesi

•Test çalışmaları

•Deneme

Tamamlama

•Sonuçların 
raporlanması 
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Yazılımın web tabanlı olmaması bilgi güvenliği ve tarafların ticari gizlilik anlaşmaları için önemli 

bir avantajdır. Sadece ÇYD hizmetlerine özel olarak tasarlanması veri ve bilgi güvenliğini 

sağlayacak, firmalara yasal yükümlülükleri oranında ilgili kurumlara veri gönderebilme özelliği 

opsiyonel olarak sunulacaktır. ARGE, Uygulama ve revizyon aşamasında elde edilen veri ve 

bilgiler, analiz sonuçları ve diğer parametrelerin işlenmesi, oluşturulan süreç adımları, çevre 

mühendislik hizmetlerinin teknik ve hukuksal boyutu ile birleştirilerek yazılıma dönüştürülmesi, 

yapılan çalışmanın denenmesi ve revizyonlarının yapılması planlanmıştır. Bu adım da iki 

aşamadır. İlkinde yazılım çalışması yapılacaktır, ikinci aşamada ise uygulamanın test çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda gerçek verilerle çalışılacak ve uygulamanın eksiklikleri 

giderildiği gibi gereken revizyonlar da yapılabilecektir. Uygulama kapsamında elde edilen 

verilerin bilim ve teknoloji eksenli yorumlanması, analizlenmesi ve hizmet sunucuların daha 

bilimsel ve teknik yöntemlerle hem iş verimi hem karlılık hem de bilime katkı noktasında sonuçlar 

alması hedeflenmektedir. Sonuçlandırma aşamasında ise yapılan uygulama ve deneme çalışmaları 

değerlendirilecektir. İhtiyaç ve sorun analizine yönelik olarak kurgulanan her proje, fikir ve 

bilimsel çalışmanın gelişime açık olduğu gerçeğinden yola çıkılarak çalışmanın sonrasında çok 

yönlü olarak da geliştirilmesi olanaklı olacaktır. Bu çerçevede temel veri ve yöntemler; mevzuat, 

literatür, mevcut uygulamalar, bu alanda çalışan kurum ve kuruluş verileri, istatistikler, karar 

verme süreç analizleri, çevre yönetim ilke ve yaklaşımları, yazılım döngüsü içerisinde yer alan 

adımların uygulanması ile çevre yönetimine benzer şekilde planlama, uygulama, kontrol ve 

düzeltme adımları içeren süreçte yazılımın planlanması, algoritmaların hazırlanması, kullanılacak 

olan programlama dili ve programların tayini ve yazılımın tamamlanması, test sürecinde yapılacak 

analiz ve çalışmalar olarak sıralanabilir.  

Yazılımın veri ve bilgi güvenliği kriterleri çerçevesinde korumakla mükellef olduğu tek sır çevre 

iznine tabi olan müşterinin veya tesisin sırrı değil, aynı zamanda ÇDF/ ÇYB’nin ticari sırları ve 

her ikisini de koruyabilmek için öncelikle kendi kaynak kodlarını korumasıdır. Güvenlik en temel 

kriter konumundadır. Modüler yapısı, yazılım dili ve programları ile web tabanlı sistemler 

üzerinden sabit olarak veya gezgin teknoloji cihazları üzerinden de kullanılabilir, MySQL veri 

tabanı ayarlarında, veri depolama altyapısında ise yüksek güvenirliği ve performansı dengeleyen 

genel amaçlı depolama birimi olan InnoDB tercih edilmiştir. Veri manipülasyon (DML- Data 

Manipulation Language) işlemlerinde tamamlama, geri alma gibi destekleri, yanı sıra satır 

düzeyinde kilitleme ve Oracle stili tutarlı okuma, çok kullanıcılı eş zamanlılık gibi öne çıkan 

özellikleri sebebiyle tercih edilmiştir [3]. Modüler geliştirilen yazılım sistemi web api destekleri 

kullanılarak diğer yazılımlarla entegre edilebilir. Veri depolama yanı sıra, yönetilen bilgilerden 

istenilen verinin analizlenmesi ile istenilen raporun alınması da mümkün olacaktır. 

Hazırlık ve Planlama Çalışmaları 

Çalışma çevre yönetim sistemleri ve çevre danışmanlığı alanında uzun yıllar sonra edinilen 

deneyimin, iş ve verim kayıplarının gözlenmesinin sonucu fark edilen gereksinimler üzerine ortaya 

çıkmıştır. Yazılımın tamamlanması sonrasında aktif olarak faaliyetlerini sürdüren ÇDF tarafından 

nihai testlerin gerçek verilerle kullanımı gerçekleştirilecek, bu süreçte de firmanın yazılım öncesi 

ve yazılım sonrası ne düzeyde iş ve zaman verimi elde ettiği karşılaştırılacaktır. Yazılım sadece 

ÇDF değil aynı zamanda ÇYB bulunan kuruluşlarca da kullanılabilecektir. İki kullanıcının teknik 

olarak arayüzleri farklı olacaktır. Yazılımı sadece bu kurumlar değil, akademisyenden öğrenciye 

gereksinim duyan herkes kullanabilecektir. Çalışma sürecine yönelik olarak belirlenen 

gereksinimler öncelikle teknik süreçlerin doğru tanımlanması, rollerin ve aktörlerin doğru 

tanımlanması, mevzuat gerekliliklerinin eksiksiz listelenmesi olarak sıralanabilir. Tüm bunlar 

belirlendikten sonra yazılım sisteminin işleyişine yönelik algoritma ve-veya akış şemaları 

oluşturulur. Programın üç tür yapısı olduğu söylenebilir. 1) Yazılım tekniği açısından mimari 

yapısı, 2) yazılım projelendirmesi ve güvenliği açısından tasarım kalıpları ve rol tabanlı kullanıcı 
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yetkilendirilmesi ve 3) hizmet sunacağı organizasyonlar olan ÇDF/ ÇYB ve bunların çalışanlarının 

kullanımı için tasarlanan fonksiyonel yapısı olarak sıralanabilir. 

 

 

Şekil 1: Çevre İzin Lisans Yazılımı Mimarı Yapısı 

 

Yukarıdaki grafikte, yazılımda kullanılan mimari yapı ve kullanıcı ile veri arasındaki yazılım 

katmanları görünmektedir. MVC olarak bilinen model-görünüm-kontrolör tasarım deseni 

kullanılmakta olan yazılımda sırasıyla kullanıcı herhangi bir ekrana erişmek istediğinde; 

yönlendirme (routing) işlemlerinde talep geçerliliği kontrol edilir. İstek geçerli ise, güvenlik 

katmanına yönlendirilen kullanıcı yetki ve güvenlik kontrolleri yapılır. Bu katmanların ardından 

uygulama kontrolörüne iletilen istek kullanıcı yetkileri ve önbellek prosedürlerine göre, kontrolör 

tarafından ilgili kütüphaneler, fonksiyonlar, veri modelleriyle gerekli işlemleri yürüterek kullanıcı 

için ekran görüntüsünü (view) hazırlayarak kullanıcının ekranına yansıtır.  

Tablo 3: Çevre İzin Lisans Yazılımı Dizin Yapısı 

Dizin Açıklama 

Application Uygulama modülleri dizinidir. 

Config Genel ayarlar ve tanımlamaların bulunduğu dizindir. 

Controller MVC (Model-Vision-Controler) tasarım şablonuna uygun olarak 

kontrolörlerin yer aldığı dizindir. 

View Kontrolör tarafından manipüle edilen verileri ekrana yansıtan 

tasarım şablonlarının dizinidir. 

Model Veri tabanı manipülasyon dosyalarının bulunduğu dizindir. 

Tüm sorgu, ekleme, düzenleme, silme ve benzeri işlemlerin 

modelleri burada tutulur. 

Errors Sistemde oluşacak hataların yönlendirileceği dosyalar burada 
bulunur. 

Helpers 
 

Kontrolörlere yardımcı olan fonksiyon yapıları burada bulunur. 

Örneğin: Dosya yükleme yardımcısı. 

Hooks Mimarideki fonksiyonları asıl yapıya ek işlemlerle kullanmak 

istendiğinde hazırlanan fonksiyonlar bu dizinde tutulur. 

Language Çok dilli sistemler dil dosyaları dizinidir. 

Libraries Dosya sıkıştırma kütüphanesi gibi kod bloklarının barındığı 

dizindir.  

Assets Kullanıcı arayüzünde gerekli olan dosyaların tutulduğu dizindir. 

System Genel sistem dosyalarıdır (güvenlik sebebiyle kuruma göre dizin 

adı ve konumu farklılık gösterebilir). 
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Yazılımın fonksiyonel yapısı, içeriği ise; 1) Mevcut durum analizi için veri girişi, 2) Eksikliklerin 

tespiti, 3) Analiz ve Değerlendirme, 4) Raporlama fonksiyonu, 5) Planlama, 6) Yönetim ve 7) 

Kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Fonksiyonel planlama aşamasında yazılım planlaması UML 

(Unified Modelling Language) ile iş akış şemaları ve genel içerik görselleri olarak hazırlanmış, 

sonrasında yazılım için klasik algoritmalar olarak yeniden düzenlenmiştir. Tablo 4’de bunlardan 

Çevre Danışmanı ve Firma Yetkilisi Atama ve Etkinlik/faaliyet ekleme gösterilmiştir. 

Tablo 4: Çevre İzin ve Lisans Süreç Yazılımı Akış Diyagramları 

Veri tabanı  İlişkilendirme ve Düzenleme 

Çevre Danışmanı Ekle 

Düzenle 

 

Firma Yetilisi Ekle 

Düzenle 

 

Etkinlik Ekle 
Düzenle 

 

Yazılımın veri tabanında girilen veri olarak kurum-kuruluşa ait genel, idari bilgiler, sektörünü 

ilgilendiren mevzuat, yanı sıra personel, iş planı vb. bilgiler bulunacaktır. Web tabanlı belli 

sektörlere hizmet veren bazı uygulamalar ve özelliklerini sıralayacak olursak; Tesislere Ait Belge, 

Bilgi ve Raporların Arşivlenmesi, Belge takibi, Beyan, bildirim takibi, Hatırlatmalar, vb. olarak 

sıralanabilir. Veri performansını arttırmak için veri tabanı normalizasyon işlemleri yapılmıştır. 

Örneğin milyonlarca defa aynı şehrin ismini satırlara yazdırmak yerine ilgili şehrin kimlik 
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numarasını (genelde Türkiye için plaka kodu) yazılarak hem sorgu performansı iyileştirilmiş olur 

hem de veri tabanına binen yük azaltılmış olur. Bu da genel olarak veri tabanın performansında 

artış anlamına gelir.  

Programda Kullanılan Teknolojiler: 

Programda (frontend) kullanıcı arayüzünde HTML5, Javascript ve Jquery dilleri.  Kullanıcı 

arayüzünde ise Bootstrap çatısı üzerine kurulu Admin LTE 2.0 kullanılmıştır. Arkaplan (Backend) 

programlamada ise PHP 7.3 ile Codeigniter v3.1.10 micro framework kullanılmıştır. Veri tabanı 

olarak, MySQL seçilmiştir. Gerekli yerlerde Jquery, ajax datables, fullcalender, phpoffice gibi 

kütüphaneler kullanılmıştır [4]. 

Güvenlik ve Test Süreci 

Yazılımın temel özellikleri arasında güvenli veri tabanı, her kanaldan veriye ulaşabilme, modüler 

yapıya sahip olma, entegrasyon, kolay kontrol edilebilme sayılabilir. ISO 27001, gerek yazılım 

geliştirme süreçleriyle doğrudan ya da dolaylı ilişki içerisinde olan birçok kontrol içermektedir. 

Bu kontroller ve kontrol kapsamında yazılım geliştirme süreci aşamalarında gerçekleştirilmesi 

gereken hususlar 1) Analiz Aşamasına İlişkin Kontroller, 2) Tasarım Aşamasına İlişkin Kontroller, 

3) Kodlama Aşamasına İlişkin Kontroller, 4) Test Aşamasına İlişkin Kontroller, 5) Bakım 

Aşamasına İlişkin Kontroller olarak sınıflandırılır [5]. Yazılımın her aşamasında veri ve yöntem 

bölümünde anlatıldığı üzere güvenli yazılım teknikleri kullanılmaktadır.  

Ekran Görüntüleri: 

Yazılımın giriş ekran görüntüsü örnek olarak aşağıda verilmiştir: 

 

 

 

 

Şekil 2: Çevre İzin Lisans Süreç Yazılımı Giriş Ekranı 

 

GETIRECEĞI YENILIKLER VE SONUÇLAR: 

Gelişen yazılım faaliyetleri ve teknolojileri her gün hayatımıza bir noktadan dahil olmakta ve 

hayatımızı kolaylaştıracak hizmetler sunmaktadır. Bugün, toplu taşıma araçlarının hangi saatte 

hangi durakta olduğu bilgisinden, hangi dokuda hangi hücrenin nasıl bir sorunla karşı karşıya 

kaldığına kadar mikro ve makro ölçekte pek çok şey yazılım teknolojileri ile izlenebilmekte, 

yönetilebilmekte ve çözümler sunabilmektedir. Klasik anlamda bilginin teknoloji ile en başarılı 

buluşma noktası yazılım ve programlama çalışmalarında olmuştur. Benzer yaklaşımla, çevre bilim 

ve teknolojilerinin de bu çerçevede ele alınması hem çevre koruma ilkelerinin yaygınlaşmasına, 

uygulama süreçlerinin kısalmasına ve dolayısıyla maliyetlerin düşmesine olanak sağlayacaktır. 
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Çevrenin korunmasında en yaygın mazeret olan maliyetlerin yüksekliği kriteri elimine edilirse 

çevre yönetim sistemlerinin çok daha geniş ve doğru şekilde uygulanması mümkün olabilir. Bu 

tez konusu kapsamında hazırlanan olan “Çevre İzin ve Lisans Süreç Yazılımı” ile firmaların 

hizmet süreçlerinin verimi artacaktır. Yazılım hizmet verilen işletmelerin mevzuata uygunluğunun 

takibi, verilen hizmet adımlarının planlanması ve uygulanması, denetim planlarının hazırlanması 

ve raporlanması, firmaların izlenmesi gibi süreç adımlarının yanında firma için önemli teknik 

verilerin toplanması, verilerin bilimsel ve teknik olarak işlenmesi, yasal yükümlülükler 

çerçevesinde değerlendirilmesi, toplanan verinin geliştirilmesi (veriden veri üretimi), 

kıyaslanabilmesi, sorgulanabilmesi, istenilen format ve nitelikte planlanabilmesi, 

analizlenebilmesi, analiz sonuçlarının raporlanabilmesi, gereken durumlarda modellenebilmesi ve 

çeşitli çözümler üretebilmesi en önemli yararları arasındadır. Elde edilen verilerin her bir işletme 

özelinde faaliyet ve maliyet muhasebesinin de tutulabilmesi, optimizasyon analizlerinin 

yapılabilmesi mühendislik ekonomisi alanında nitelikli analizler yapabilmeyi de olanaklı 

kılacaktır. Gereksinim duyan işletmeler için ilgili muhasebe yazılımlarına entegrasyonu ile 

yazılımın ticari ve ekonomik olarak da işlevselliği artırılabilecektir. Yazılım ile hizmet verilen 

sektörler ve benzer işletmeler gruplandırılabilecektir. Bu da verilerin daha nitelikli olmasına 

olanak sağlayacaktır.  
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ABSTRACT 

This study aims to determine the critical bathing sites in the Marmara region coastline in terms of 

fecal pollution using historical total coliform (TC), fecal coliform (FC) and fecal streptococci (FS) 

concentration data. For conducting spatio-temporal data analysis indicator kriging method is 

adopted and used to create probability of exceedance maps for the Marmara Sea coastline. During 

indicator kriging the threshold values were set to the guideline concentration values listed in the 

Regulation on Bathing Water Quality (Official Gazette Notice 26048, 2006) for each 

microbiological bathing water quality (BWQ) parameter. The input threshold values are 500 

CFU/100 mL for TC and 100 CFU/100 mL for both FC and FS. This study has been conducted by 

dividing the data collected over twenty years into four periods. According to the occurrences of 

the threshold exceedance  probabilities greater than 90% bathing areas are designated as highly 

critical, moderately critical and less critical. The results of this analysis depicted that Marmara 

Island coastline is the only highly critical region in this coastal zone. Bosphorus and 

Buyukcekmece/Istanbul are identified as moderately critical and Izmit Bay as a less critical area. 

INTRODUCTION 

Surface and coastal waters are used for many different purposes including transportation, 

recreational and leisure activities such as swimming and fishing, hydroelectricity production, and 

as a receiving body of the effluent streams of treatment plants fed by domestic and/or industrial 

waste waters. Not all of these activities are compatible with each other. The quality of water is 

especially important when it is used for recreational and leisure activities such as swimming, 

diving, sailing and fishing and a contaminated water may expose individuals to a number of 

different health hazards including pathogenic microorganisms. As water-based recreation is an 

extremely important component of tourism and a driving force in attraction of touristic activities 

throughout the world, there is a need to establish an effective water quality monitoring program 

for recreational waters. The importance of preserving good quality in bathing waters is already 

acknowledged by most countries in the world as poor bathing water quality (BWQ) may impact 

thousands of people adversely. Therefore, monitoring activities are significant for BWQ 

determination, and yet costly especially for a country such as Turkey where three sides are covered 

by a coastline.  

Geostatistical analysis (GA) can be used to perform a spatio-temporal data analysis of BWQ of 

coastal lines with the added capability of predicting BWQ in non-monitored areas. This poweful 

tool will provide important information to decision makers enabling them to take appropriate 

managerial action for protection of bathing sites. Marmara is the region with the highest population 

density in Turkey, which may increase the risk of accumulation of fecal pollution load on its water 

resources including Sea of Marmara. For touristic reasons, indeed, Marmara is not the first place 

which comes to mind compared with Mediterranean and Aegean regions of Turkey. Yet, it still 

provides a place for recreational demands of locals especially because of their busy work 

schedules.  

In this study a GA method is used to predict the BWQ of non-monitored locations of Marmara 

coastline and also perform a spatio-temporal analysis of BWQ in Marmara Sea. In order to evaluate 

BWQ in Marmara coastline three microbiological BWQ parameters, namely, total coliforms (TC), 

fecal coliforms (FC) and fecal streptococci (FS) were evaluated. 
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METHODOLOGY 

Study Area 

Marmara Sea constitutes an inland sea which provides a transitional water between Black Sea and 

Aegean Sea. In northeast part of the region, it is connected to Black Sea by Bosphorus and in 

southwest part it is connected to Aegean Sea by Dardanelles. 6 cities, namely İstanbul, Kocaeli, 

Yalova, Bursa, Balıkesir, Canakkale and Tekirdağ have coasts to Marmara Sea. Marmara Sea 

coastline has the length of 930 km, which increases up to 1,200 km when straits are included 

(Turkish Marine Environment Protection Association, 2019). Marmara Sea bathing season starts 

on 15th of June and ends on 15th of September and BWQ data is collected during this period each 

year (General Directorate of Public Health, 2008). 

Historical BWQ Data   

BWQ monitoring in Marmara region initiated in 1997. Within the scope of this study, data obtained 

from Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ and Yalova provinces. At first, 

monitoring activities were limited to Canakkale, and the number of monitoring stations i.e., 

measurements were increased year by year.  In Marmara region, a total of 219 monitoring stations 

are available, but this number is different for each study period hence the data collected is also 

differs (Figure 1). More frequent and regular monitoring practices started after 2010 thus there is 

a substantial increase in the number of monitoring stations.  

 

 

Figure 2. The Change in the Number of BWQ Measurements in the Marmara Region  

 

In each monitoring stations TC, FC and FS concentrations were measured and data available 

between 1997 and 2018 are evaluated in this study. The guideline values provided in the Bathing 

Water Quality Control Regulation given in Table 1 is taken into consideration as a threshold. In 

order to provide a snapshot of existing data, the measured concentrations of each BWQ parameter; 

TC, FC and FS were compared with the guideline concentrations given in Table 1 

 

Table 1. Microbial BWQ Monitoring Criteria for Turkey (Official Gazette Notice 26048, 2006) 

Parameter 
Criteria (CFU/100 mL) 

Guideline Mandatory 

Total Coliforms 500 10,000 

Fecal Coliforms 100 2,000 

Fecal Streptococci 100 1,000 

The percentage of samples with concentrations exceeding the threshold (i.e., guideline 

concentration in the regulation) are reported in Figure 2. Over the past 21 years of measurements 

along the Marmara Sea coastline, especially in earlier years, the number of samples which 

exceeded the regulatory guideline limits were quite high (Figure 3). After 2012 the percentage of 



 
 

578 

 

 

exceeding observations has decreased year by year for all BWQ parameters. Yet, by 2013 an 

increasing trend was observed for TC and FC and by 2016 the increasing trend was also observed 

in FS criteria.  

 

 

Figure 3. The Variation in the Number of Samples Exceeding Threshold Concentration 

 

 

The single sample maximum concentrations of each BWQ parameter in between years 1997 and 

2018 is reported in Figure . The single sample maximum concentrations of TC ranged between 

3400 and 4,000,000 CFU/100 mL, with 14 single sample maximum concentrations that are 

exceeding 10,000 CFU/100 mL. Figure 3. depicts that the highest concentrations for all BWQ 

parameters were observed in 2013 and 2014. Note that for 2013 and 2014, for all three BWQ 

parameters very extreme values are observed (Figure 3). Therefore, it is highly possible that these 

values can dominate a specific bathing area, although the rest of the monitoring stations show 

better quality. 

 

 

Figure 3. The Change in the Single Sample Maximum Concentrations of BWQ Parameters over the years 1997 – 2018 

In order to be able to conduct both spatial and temporal analysis, the historical data collected over 

20 years has been divided into 4 periods. The selected four periods are identified as before 2010 

(period 1), 2010 – 2012 (period 2), 2013 – 2015 (period 3) and 2016 – 2018 (period 4).  Table 2 

depicts general statistics of the complete dataset used in GA.  
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Table 2. General Statistics of the BWQ Dataset over the years 1997 - 2018 

Parameter TC FC FS 

Total number of samples 14,692 14,692 14,635 

Maximum value (CFU/100 mL) 4,000,000 3,200,000 1,200,000 

Minimum value (CFU/100 mL) 0 0 0 
Mean (CFU/100 mL) 2,441.5 1,360.7 508.8 

Standard Deviation(CFU/100 mL) 71,223.5 53,523.1 20,398. 

 

Geographical Information System (GIS) Analysis 

In this study, geostatistical approach, i.e. kriging, is used for spatial interpolation purpose. Kriging 

is an optimal prediction or estimation method used for determination of spatially varying 

environmental properties, including soil, vegetation, hydrologic and atmospheric properties 

(Fischer & Getis, 2010). As a local estimation technique, kriging provides the best linear unbiased 

estimator (BLUE) of a characteristic in a specific location with an unknown value (Journel & 

Huijbregts, 1989). Following equation shows the general algorithm of BLUE (Bailey & Gatrell, 

1995; Journel & Huijbregts, 1989): 

𝑍(𝑥0) = 𝜇(𝑥0) + ∑ 𝜆𝑖[𝑍(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1 − 𝜇(𝑥𝑖)]                    (1) 

Here 𝑍(𝑥0) is the predicted value at an unknown sampling point 𝑥0, 𝜆𝑖 is the kriging weights, 

𝑍(𝑥𝑖) is the observed value of each sampling point,  𝜇(𝑥0) is the known stationary mean, i.e. mean 

of the data points used for interpolation of predicted location, and 𝜇(𝑥𝑖) is the mean of the dataset 

(Journel & Huijbregts, 1989; Bivand, Pebesma, & Rubio, 2008; Li & Heap, 2008). A 

semivariogram, obtained via kriging, is the core element of a geostatistical spatial interpolation 

and provides the spatial correlation of a parameter considering the measurement of the spatial 

continuity (Journel A. G., 1989; Li & Heap, 2008; Rudenno, 2012). 

Indicator kriging (IK) is a non-parametric geostatistical method used to estimate the probability of 

exceeding or not exceeding of a specific threshold value at each estimation point (Kanevski & 

Maignan, 2004). IK provides probability maps, rather than prediction of parameters in unsampled 

regions (ESRI, 2019d). In IK applications each measured data at sampling points are transformed 

into binary system, i.e. 1 and 0, with respect to exceedance status of each data a defined threshold 

value (Journel A. , 1983). Equation (2) provides the mathematical expression of IK with threshold 

value 𝜏, indicator value 𝐼(𝑥𝑖, 𝜏) at location 𝑥𝑖 and measured value of 𝑍(𝑥𝑖) (Olea, 2003; Oliver M. 

, 2010). 

𝐼(𝑥𝑖, 𝜏) = {
0, 𝑖𝑓 𝑍(𝑥𝑖) > 𝜏
1, 𝑖𝑓 𝑍(𝑥𝑖) ≤ 𝜏

                                                       (2) 

   

In this study IK method was selected as GA method and the threshold value set for each BWQ 

parameter is given in Table 1. The thresholds set are 500 CFU/100 mL for TC and 100 CFU/100 

mL for both FS and FC. Prior to conducting GA unreliable measurement results such as FC > TC 

were eliminated from the data set. No further preliminary data treatment was conducted. For GA, 

Geostatistical Wizard, an add-in of ArcMap 10.7 software, was used. To measure the performance 

of the selected methodology, cross-validation is conducted. For cross-validation, mean error (ME), 

mean standard error (MSE), root mean square error (RMSE), average standardized error (ASE) 

and root mean square standardized error (RMSSE) are used. These are the main criteria in selection 

of best-fit model. 

RESULTS AND DISCUSSION 

IK was conducted for each time period and each BWQ parameter, and a semivariogram was 

obtained for all. A sample semivariogram for period 2 is shown in Figure 4, where exponential 

model was fit to the semivariogram. Semivariograms of other periods for all parameters were 
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created (data not shown) and based on the experimental variogram different models were fit. Table 

3 shows relevant model parameters for different periods and parameters. 

 

 
 

Figure 4. Semivariogram for FC between 2010 – 2012 (period 2) 

 

Lag sizes were selected as the same for each BWQ parameter since monitoring stations are the 

same for each BWQ parameters.  For period 2 (semivariogram shown in Figure 4), the range 

beyond which spatial correlation becomes meaningless is determined as 26,371 meters and nugget 

to sill ratio above 25% (50 %) indicating a moderate spatial correlation (Essington, 2004). It is 

indeed applicable to each period; a moderate spatial correlation was observed in Marmara region 

regardless of the parameter or the period, except period 4 in parameter FC.  For that particular case 

a low ratio (< 25%) is observed, meaning that a large part of the variance is introduced spatially, 

implying a strong spatial dependence of the variable. 

 

Table 3. Values of Model Parameters for IK Analysis 

Parameter_ 
Period* 

Model Range (m) Nugget Lag Size (m) Partial Sill Nugget/Sill** Ratio 

FC_1 Exponential 41,455 0.083 5,000 0.110 0.430 

FC_2 Hole Effect 26,371 0.110 5,000 0.110 0.500 

FC_3 Tetraspherical 16,507 0.126 5,000 0.108 0.539 

TC_4 Stable 192,434 0.010 5,000 0.264 0.365 

FC_4 Stable 39,349 0.048 
5,000 

0.213 0.184 

FS_4 Circular 40,774 0.155 5,000 0.052 0.748 

*Period Number 1: Before 2010, 2: 2010 – 2012, 3: 2013 – 2015, 4: 2016 – 2018 

**Sill = Nugget + Partial Sill 

 

 

The performance of the semivariogram analysis was evaluated through cross-validation. Table 4 

represents cross validation results for each period for FC and each parameter in the last period 

(period 4), ME values are almost zero and therefore it could be commented that predictions are 

unbiased. For all BWQ parameters, RMSE and ASE values are closer to each other, which 

eliminates the possibility of under/overestimation (Arétouyap, et al., 2016).  
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Table 4. Cross Validation Results 

Parameter_ 
Period* 

RMSE ASE ME MSE RMSSE 
 

FC_1 0.374 0.358 -0.019 -0.033 0.971  

FC_2 0.403  0.395 0.0006 -0.0006 1.063  

FC_3 0.430 0.441 -0.004 -0.005 0.980  

TC_4 0.413 0.442 0.003 0.005 0.942 
 

FC_4 0.419 0.435 0.004 0.004 0.992 
 

FS_4 0.400 0.436 0.0009 0.003 0.938  

*Period Number 1: Before 2010, 2: 2010 – 2012, 3: 2013 – 2015, 4: 2016 – 2018 

 

The threshold exceedance probability maps for FC are presented for periods 1-3 (Figure 5, error 

maps not shown here).  

As clearly depicted in Figure 5 the measurements in the northern part of Marmara island (7) started 

in period 2. Bhosphorus area (1) started to be monitored in period 2, showed insufficient BWQ 

and not restored completely until recently. Conversely, an improvement of 

Büyükçekmece/İstanbul (10) region BWQ was observed during period 2 yet, as depicted in Figure 

6 BWQ started to deteriorate again in period 3 and 4 for FC. İzmit Bay (2) and Tuzla/ İstanbul 

(11) regions are showing radical changes over the periods, two regions show insufficient BWQ in 

the first two periods and after the second period there has been some improvement for both regions.  

Clearly these maps enable temporal comparison of the data between different periods. Also, the 

critical regions are defined based on the frequency of observation of >90% threshold exceedance 

probability in a given area (Table 5). The criteria set for designating an area as “highly critical” is 

observation of >90% threshold exceedance probability for at least five times times in all periods 

and three times in the last two periods. A “moderately critical” region shows >90% exceedance 

probability for at least three times in all periods and two times in the last two periods. A “less 

critical” region, shows >90% exceedance probability for at least one time in the last two periods. 

Thus, Marmara Island is identified as a highly critical region in this coastal zone. Bosphorus and 

Buyukcekmece/Istanbul are identified as moderately critical and Izmit Bay as a less critical area.  

Other than these critical regions, there are some areas which had poor BWQ in the past yet the 

quality has been improved in the recent years. For example, Biga/Canakkale region (9) has showed 

>90% threshold exceedance probability for at least four times until 2013. Yet, this region was 

restored recently.  
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Figure 5. Exceedance Probability Maps for FC between A) 1997 - 2009 (period 1), B) 2010 – 2012 (period 2), 
 C) 2013 – 2015 (period 3) (Circles depict monitoring stations and colored according to the measured conc., numbers designate 

different areas given in Table 5) 
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Table 5. The frequency of observation of >90% threshold exceedance probability in a given coastal area* 

Regions* Designated Areas All Periods Last Two Period 

1 Bosphorus 4 2 

2 İzmit Bay 5 1 

3 Mudanya/Bursa 2 - 

4 Erdek/Balıkesir 2 - 

5 Dardanelles 1 - 

6 Marmaraereğlisi 1 - 

7 Marmara Island 8 4 

8 Çorlu/Tekirdağ 1 - 

9 Biga/Çanakkale and Gönen/Balıkesir 4 - 

10 Büyükçekmece/İstanbul 5 2 

11 Tuzla/İstanbul 2 - 

*Coastal Areas are designated with a number shown on exceedance probability maps. 

In Figure 6, the results of IK analysis are shown for the most recent period (2016 -2018) i.e., period 

4. The figure also depicts the error maps in addition to showing all three BWQ parameter 

exceedance probability results. In Figure 6, it is observed that the error maps for FS parameter 

show lower error and this is caused by the less variation in the measured valued of FS in nearly 

located monitoring stations. The results of this study also illustrate the importance of using more 

than one BWQ parameter in order to perform a reliable assessment. For example, according to FS 

the situation in the Marmara Island is significantly better than FC. Therefore, it is important to 

include both of them in the evaluation.  

Although not investigated in this study, due to high industrialization in the region, it is reported 

that there is high amounts of heavy metals, antibiotics and other kinds of toxic material 

accumulations through Sea of Marmara (Yümün, 2017; Yaşar, Aksu, & Uslu, 2001; Otansev, 

Taşkın, Başsarı, & Varinlioğlu, 2016). It is also reported that, there is high bacterial diversity in 

the Sea of Marmara, for both FS and FC families and some of these species are antibiotic and 

heavy metal resistant (Türetken, Çardak, & Zeki, 2016). It was recorded as most of the FC species 

are more resistant to toxic materials found in Sea of Marmara than FS species, therefore, survival 

of FS species is harder than FC species in this coastal zone (Türetken, Çardak, & Zeki, 2016). This 

may present another reason for the difference observed between the exceedance probability maps 

of FS and FC parameters in period 4, 2016 – 2018. Yet, this phenomenon needs further 

investigation. 
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Figure 6.  Exceedance Probability and Standard Error of Indicators Maps for period 4 (2016 – 2018) 

Marmara region is the most industrialized and urbanized region in Turkey and therefore impacts 

of anthropogenic sources on marine environment is expected to be stressful in terms of BWQ. 

Only from Istanbul a total of 25 municipal WWTPs discharge directly to Marmara Sea, and in total 

more than 50 marine outfalls discharge municipal and industrial wastewaters directly to Marmara 

Sea (TÜBİTAK MAM, 2010a; TÜBİTAK MAM, 2010b). The rest of the WWTPs and outfalls 

(more than 30) discharges wastewaters to streams which also flow through Sea of Marmara. 

Wastewater treatment plant discharge pipes may act as a source of fecal pollution for the receiving 

water body. Therefore, wastewater discharges are evaluated in the scope of this study. Hata! 

Başvuru kaynağı bulunamadı. shows the wastewater discharge points embedded onto the 

threshold exceedance probability maps generated for FC during period 4 (2016 – 2018). With the 

increase of fecal contamination in the Istanbul region over the years, the number of the Blue Flag 

awarded beaches decreased. For example, in 2015 the number of Blue Flag awarded beaches were 

5 in Istanbul and in 2018 none of these beaches were able to keep this award (Turcev, 2019). Since 
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the Blue Flag is an eco-label that used for classifying bathing beaches, marinas and boats with 

respect to BWQ parameters, it was affected from the changes of the microbial parameters.  

In the northern coast of the Marmara Sea, number of WWTPs is quite high (81) and most of them 

are serving to large populations, i.e. more than 14 millions. Although, most of the WWTPs are 

discharging to rivers, their pollution loads still accumulates in the Marmara Sea. To validate the 

distributions of WWTPs, the population density graph around the region was also plotted (Figure 

7b). 

 

 

Figure 7. (a) WWTP Discharge Locations and (b) Population Density Distribution in Marmara Region embedded in FC Exceedance 

Probability Map (İstanbul Provincial Directorate of Environment and Urbanization, 2018; Kocaeli Provincial Directorate of 
Environment and Urbanization, 2018; Yalova Provincial Directorate of Environment and Urbanization, 2018; Bursa Provincial 

Directorate of Environment and Urbanization, 2018; Balıkesir Provincial Directorate of Environment and Urbanization, 2018; 

Çanakkale Provincial Directorate of Environment and Urbanization, 2018; Tekirdağ Provincial Directorate of Environment and 

Urbanization, 2018) 

Household based population data is obtained from Turkish Statistical Institute (TÜİK, 2018). The 

population map is correlated with locations of WWTPs since increase in population density leads 

increase in wastewater load of WWTPs. Yet, a clear correlation between observed BWQ and 

WWTP discharge locations were not observed. While the results of this study are indicative of 

fecal pollution, it should be noted that in this study direct comparison of average of individual data 

points with the threshold values are performed, unlike the 90th percentile calculation required in 

A) 

B) 
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the Bathing Water Quality Regulation. Therefore, the results of this study may be more 

conservative than the currently applied regulation.  

CONCLUSION 

The objective of this study was the determination of critical bathing sites of Marmara coastline of 

Turkey by adopting a tool that can be used for spatio-temporal data analysis and able to provide a 

continuous BWQ profile along the coastline. IK is a good candidate for this analysis and is used 

to provide exceedance probability maps of BWQ based on the comparison of the measured 

concentration with the guideline value given in the relevant regulation. In this study the critical 

regions were identified as Bhosphorus (1), Izmit Bay (2), Marmara Island (7), and Buyukcekmece 

(10). Among these, Marmara Island (7) coastline showed threshold exceedance probability is 

higher than 90% for at least 3 times in the last 2 periods and stated as “highly critical area”. 

Marmara is the most populated region of Turkey, therefore, human originated fecal contamination 

may be an inevitable environmental problem in the region and the results of this study indicates 

action must be taken by authorities to reduce the fecal pollution load on Marmara Sea.   
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ABSTRACT 

The use of springs and surface waters contaminated by geogenic aluminium (Al) causes many 

health problems, especially Alzheimer's disease. The main reasons of geogenic Al contamination 

in natural water resources is acid mine drainage besides the interaction between rock-water and 

geothermal flows-rock. Because of these reasons, Al contamination prevents to use of the waters 

and may cause toxic effects on aquatic organisms. Kirazlı village of Çanakkale in Turkey is one 

of the significant places where geogenic Al contamination is observed. 

In this study, Al contamination has been investigated in the natural water resources in Çanakkale-

Kirazlı village and around. In the samples, Al concentrations were changed in between 0.005-

26.88 mg/L. It is determined that high Al pollution occurs in the water due to acid mine drainages 

and mineral water-rock interactions. Due to acid mine drainage and rock structure, a significant 

part of the water in the region is below pH 4, causing Al concentrations to rise in these waters. The 

second part of this study, Al removal was carried out by chemical precipitation and ion exchange 

processes from different water samples with high Al concentrations (NW1: 26.88 mg/L, NW2: 

12.07 mg/L). The optimum pH range was between 5.5 and 6.5 and the removal efficiencies were 

between 99.2-99.6 % for both NW1 and NW2 samples. Also, the best exchange performances in 

the ion-exchange process was observed as 5.35 mg Al/g resin (99.5%) for NW1 and 2.33 mg Al/ 

g resin (96.5%) for NW2 by Amberlite IR-120H (cationic) resin. 

INTRODUCTION 

Aluminum (Al) is one of the most abundant metals in nature. This metallic element is not at free 

state (mainly found in bauxite mineral [1]) in nature and found mostly in rocks as aluminum 

silicate minerals about 7-8% by weight of the Earth’s crust [2–4]. Modern industry and its 

applications cause to increase in aluminum concentration in drinking waters due to enormous 

amount of aluminum mobilized from soil into the waters [5,6]. The chemical quality of water 

sources which are surface waters, springs and groundwater can be polluted by anthropogenic and 

geogenic activities. The former is human activities such as acid mine drainage, wastewater 

treatment facility effluents (i.e. Alum (aluminum sulfate) is mostly used as a flocculent in 

wastewater treatment plants so effluent water is discharged with high aluminum concentrations 

[7]), air emissions, disposal of industrial and agricultural applications [8] and the latter is 

interaction between rock-water and geothermal flows-rock [9]. 

Behavior of Al pollution geogenically contaminated sites, as mentioned above, results from 

geochemical structure of aquifer and coordination chemistry. Geochemical characteristics of the 

aquifer which has high Al concentration affects the dissolution of Al in between rock-water or 

geothermal flows-rocks according to coordination chemistry (especially pH) and climatic 

conditions. Thus, transport of toxic metals into the water sources is observed [8,10,11]. 

Acidification of the waters and edaphic conditions detrimentally affect the aquatic life and edaphic 

environments because most of heavy metals also get mobilization besides Al metal. Hence, fate 
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and transport of Al can be understood by determining the environmental media. Al dissolves at 

low pHs (pH ˂ 5) in natural waters and minimum solubility of Al is in the range 5.5-6.0 which 

means maximum aluminum oxide precipitation. The precipitation can be seen at pipe walls of the 

water treatment facilities [7]. If pH is under 5, the environment is exposed by acid rain or acid 

mine tailings [2,12] and so high aluminum concentration prevents to kill disease-causing bacteria 

at the facilities [13]. Because of insufficient-treated water disposal, health problems are observed. 

Soluble Al in drinking waters on human and in surface waters on living organisms such as fish has 

highly toxic effects. Due to its non-biodegradable and bioaccumulative properties, Al is a major 

environmental problem of increasing concern while entering into the food chain [14,15]. The 

allowable limit value of Al for drinking water is 200 μg/l according to World Health Organization 

(WHO) [16] and Turkish Standards Institute (TSE-266, 2005) [17]. Carmichael et al. (1984) and 

Ward (1989) showed that there are some symptoms when people consume water including 

unknown levels of alum discharged from wastewater treatment facilities. Some of them are nausea, 

gastrointestinal illnesses (i.e. ulcers), dialysis encephalopathy and bone pain [13,18,19]. 

Additionally, it has been reported that Al exposure also causes neurologic and cognitive 

dysfunction effects (i.e. memory loss, fatigue, depression, learning disabilities) [19] and a lot of 

study linked between Al in drinking water and Alzheimer’s disease [16,20–22]. 

Removal of heavy metals from industrial or synthetic wastewaters can be achieved by 

conventional methods or unit operations (e.g. coagulation, adsorption, chemical precipitation, 

membrane processes) but ion exchange [23], precipitation [24] and adsorption [25] methods are 

most cost-effective techniques besides coagulation and the other processes. Arendze and Sibiya 

(2017) [26] monitored the removal of Al and iron metals to better understand the efficiency of 

conventional treatment plant onto these metals. They took samples from water source, exit of 

sedimentation and filtration units of the plant and they presented that sedimentation and filtration 

removed in respectively, 70% and 15% of the metals and showed these concentrations were in 

acceptable limits for drinking waters. To understand Al mobilization pH, salinity and various 

organic compounds (e.g. humic or fulvic acids) or inorganic ligands (e.g. fluoride, chloride, and 

sulfate) having capability of forming complexes with Al should be under control. Adsorption is 

one of the best methods to remove Al at pH 3.0-4.1. Walker et al. (1988) studied on adsorption of 

Al metal and used clay as an adsorbent to hold mobile Al onto clay surfaces [27].  Abdullah (2015) 

showed that natural zeolite has high capacity (93 % removal efficiency) to remove Al from waters 

[28]. 

The study area was selected as Çanakkale, Kirazlı which has geogenic Al contamination in natural 

waters. Bakar et al. (2010) [29] and Baba and Gunduz (2010) [30] revealed that Al pollution in the 

region.  This village and nearby region is located in Biga Peninsula and its geologic structure is 

composed of altered volcanic rocks. This geologic structure consisting of 80% SiO2, Al2O3, and 

Fe2O3 causes high acidic content and Al levels in most springs. 

The aim of this study was to determine and remove the geogenic sourced Al pollution water 

samples taken from Çanakkale, Kirazlı region was investigated. Chemical precipitation and ion 

exchange removal methods have been conducted to ionic Al (Al3+) including spring and river 

waters. Chemical precipitation was applied by changing pH and the latter was experienced with 

different materials. Both of these are the most economic and applicable methods. Moreover, ion 

exchange technique has no chemical sludge problem and has possibility to reclamation of 

aluminium ion. 
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MATERIALS AND METHODS 

Al Pollution in the Kirazlı (Çanakkale) Region 

In this research, 24 spring and river water samples were taken from Çanakkale, Kirazlı region 

(Figure 1a). The sampling site region has 8 Villages of Kirazlı and nearby, about 30 km2 area. 

Kirazlı and surrounding area where sampling was done can be seen in Figure 1b. 

 

  

Figure 1 a. Sampling Area, b. The Villages which have been taken samples 

Some of physical parameters were measured, which were conductivity, TDS, temperature, pH 

while taking samples on the field. Additionally to all, dissolved oxygen, alkalinity, Al 

concentration were determined at laboratory conditions. According to the analysis, maximum Al 

concentration including water samples were selected and used for the following removal methods 

(Table 1).  

Methods 

High Al concentration including water samples No 3 (NW1: 26.88 mg/L) and No 13 (NW2: 

12.07 mg/L) were selected for the following experiments. All samples were filtrated before the 

analysis. 

Amberlite IR 120H is a gel type powerful cation exchange resin and it is widely used in water 

demineralization applications. In this study, it exchanges its H+ ion with Al3+ ions. Activated 

carbon, also called as activated charcoal, is black, solid and non-graphitic form of carbon. It can 

be used in many forms which are powdered, granular, and microcrystalline or a pelletized. Due to 

its low-volume pores and large internal surface area, it is suitable for adsorption reactions on 

removal of heavy metals. Clinoptilolite is a natural zeolite and it exchanges cations (i.e. K+, Na+ 

or Ca2+) with heavy metals.  

Chemical Precipitation 

To precipitate Al chemically pH was changed with NaOH and HCl. Amberlite IR-120H was used 

as coagulant in different amounts.  

Ion Exchange 

Amberlite IR120 H, Activated Carbon, and 0.5 mm Clinoptilolite were used as an adsorbent. The 

experiments were conducted in the Erlenmeyer flasks with 200 rpm agitation. For the agitation, 

laboratory shaker was used. 

Amberlite IR120 H resin was selected to carry on the column experiments. This resin is a gel type 

strongly acidic cation exchange resin. It is used for water demineralization in co-flow regenerated 

units [31]. 

Adsorption experiments were carried out by using 6 gr resin for 600 min in glass column with 

inner diameter of 1.5 cm, height of 5 cm and 5 ml/min flow rate. Each 10 minutes the Al 

concentration was detected by analysis. After analysis the resin was washed with 1 M HCl to 

b a 
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remove organic and inorganic impurities [32]. The process was continued until the equilibrium 

condition was met (Effluent H+ Concentration = Feed H+ Concentration). In the ion exchange 

method, aluminum ion replace with H+ ions (R- H ⇔ R-Al + H+). Different amount of Amberlite 

IR-120H  (0.5 g , 0.1 g, 0.2 g, 0.25 g, and 0.3 g)  with various pH values adjusted as pH original 

(pH: 3.5), pH original + 0.5 (pH: 4), and pH original – 0.5 (pH: 3). Totally 30 samples have been 

mixed along 24 hours, 200 rpm The best conditions has been observed  for the chemical 

precipitation. 

Table 1. Sampling locations and physical parameters 

2.2.3 Analytical procedure 

 

pH was adjusted with NaOH and HNO3. The aluminum concentration in the water samples was 

determined by inductively coupled plasma–optical emission spectroscopy (ICP-OES). Before the 

ICP-OES analysis, one drop of 0.5 N HNO3 (pH<2) was added to all samples to prevent complex 

formation of Al. 

 

 

 

Sample 

No 

Location pH EC 
Dissolved 

Oxygen 
TDS Temperature Alkalinity Total Al 

N E (-) (μS/cm) (mg O2/L) (mg/L) (°C) (mg CaCO3/L) (mg/L) 

1 40°02'411" 26°41'880" 6.62 829 3.73 416 20 57.5 0.005 

2 40°03'267" 26°42'407" 5.71 627 8.70 312 17.8 50 1.667 

3 40°03'730" 26°42'541" 3.59 785 7.91 393 16.7 0 26.88 

4 40°03'748" 26°42'547" 5.33 172.6 9.17 86.4 16.4 62.5 0.266 

5 40°03'747" 26°42'561" 6.08 830 8.13 415 16.8 20 0.091 

6 40°04'520" 26°45'654" 6.02 469 8.33 234 14.8 97.5 0.129 

7 40°04'473" 26°45'661" 6.04 223 8.54 112.3 15.4 67.5 0.111 

8 40°03'752" 26°44'485" 6.30 336 9.44 168.4 14.9 150 0 

9 40°03'697" 26°44'616" 6.30 299 8.93 149.6 14.1 150 0.187 

10 40°03'133" 26°44'850" 6.30 128.9 6.69 64.3 14.7 42.5 0.986 

11 40°01'685" 26°46'489" 6.30 714 7.55 357 15.6 337.5 0 

12 40°01'554" 26°44'826" 6.35 758 7.30 380 14.4 397.5 0 

13 40°02'273" 26°42'128" 3.54 397 9.77 198.3 14.2 0 12.07 

14 40°02'178" 26°42'421" 3.39 246 9.9 123 13.9 0 4.946 

15 40°03'173" 26°40'296" 6.14 132.7 7.18 664 16.1 482.5 0 

16 40°03'152" 26°39'552" 4.26 243 8.76 121.3 16.5 0 2.031 

17 40°03'464" 26°35'744" 6.19 778 9.33 38 17.1 352.5 0.009 

18 40°03'374" 26°35'610" 6.30 577 9.71 289 16.7 122.5 0.032 

19 40°03'344" 26°35'668" 6.48 847 9.07 424 14.7 325 0 

20 40°03'316" 26°35'687" 6.48 469 10.09 235 15.5 90 6.046 

21 40°03'100" 26°37'316" 6.43 3000 8.59 1501 14.6 385 0.028 

22 40°03'348" 26°38'452" 6.66 276 9.27 138 15.6 107.5 0.022 

23 40°03'369" 26°38'439" 6.11 502 10.04 252 14.2 102.5 0.015 

24 40°01'861" 26°42'957" 3.86 258 8.88 129.3 16.2 0 6.082 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Al Pollution Natural Water in the Kirazlı 

Physical parameters were measured to the natural waters taken from Çanakkale, Kirazlı region and 

it has been observed Al concentrations were changed in between 0.005-26.88 mg/L (Table 1). It 

was determined that high Al pollution and high conductivity were found in the water due to acid 

mine drainages and mineral water-rock interactions like the studies in the literature. Due to acid 

mine drainage and rock geostructure, a significant part of the water in the region has pH below 4, 

causing Al concentrations to rise in these waters [2,12,29,30]. To protect aquatic life and edaphic 

environment, the quality of surface and river waters in terms of Al concentration should be in the 

permissible limits for Al in drinking waters of WHO and TSE-266 [16,17]. Otherwise, many 

diseases, especially Alzheimer’s disease, can be seen in people and moreover food chain 

contamination is observed [14,15,20]. Experiments have been conducted to two of the water 

samples with highest Al concentrations (NW1: 26.88 mg/L, NW2: 12.07 mg/L). 

Al removal by Chemical Precipitation 

The optimum pH range was determined and it was seen in Table 2 as the range was in between 5.5 

and 6.5. The removal efficiencies of dissolved Al were between 99.2-99.6 % for both NW1 and 

NW2 samples. Fuge (1992) [7] also supported that pH range gave the minimum Al3+ concentration 

in the natural waters.  

Table 2. pH vs removal efficiencies  

pH 

Removal 

Efficiency of 

NW1 (%) 

Removal 

Efficiency of 

NW2 (%) 

pH 

Removal 

Efficiency of 

NW1 (%) 

Removal 

Efficiency 

of NW2 (%) 

4.0 3 29 6.5 99 100 

4.5 27 47 7.0 98 99 

5.0 98 99 8.0 98 62 

5.5 100 100 9.0 95 73 

6.0 99 100    

 

Al Removal by Ion Exchange  

Various adsorbent materials were experienced to see the difference on adsorbing Al onto their 

surfaces. The adsorption was conducted while agitating at 200 rpm for 24 hours. Amberlite IR120 

H adsorbed effectively onto its surfaces according to Activated Carbon, and Clinoptilolite 

materials. Amberlite IR-120H was observed the best exchanger as 5.35 mg Al/g resin (99.5%) for 

NW1 and 2.33 mg Al/ g resin (96.5%) for NW2 (Table 3). All substances used in the experiments 

as an exchanger had a capability to adsorb Al3+ cation onto its surfaces. Demirbas et al. (2005) 

[33] also supports that Amberlite IR 120 was efficient to adsorb Ni 2+ and Zn2+ metals and reported 

it as good for adsorption and separation for Cu, Zn, Ni, Pb and Cd metals. For activated carbon 

lots of studies done on adsorption of heavy metals successfully [34–36]. Moreover Clinoptilolite 

is also widely used ion exchanger to toxic metals at high concentrations in natural waters or dye 

wastewaters [37–39].  
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Table 3. Removal efficiencies of the adsorbents 

Adsorbent materials 

NW1 NW2 

Residual Al 

concentration 

(mg/L) 

Removal 

Efficiency 

(%) 

Residual Al 

concentration 

(mg/L) 

Removal 

Efficiency 

(%) 

Amberlite IR120 H 0.148 99.5  0.42 96.5 

Activated Carbon 21.24 21.0  6.03 50.1 

Clinoptilolite (Bigadiç, 0.50 mm) 19.20 28.6 3.84 68.2 

Resin which gave the best adsorbent capacity was selected for the ion-exchange processes. Column 

bed height was 5 cm (6 gr) and various flowrate as 5 ml/min and 10 ml/min were experienced. The 

experiments were continued until the adsorption equilibrium.  

 

Table 4. Residual aluminum concentrations with removal efficiencies in different amount of adsorbent and pH values 

                       (Cr: Residual Al Concentration, Re: Removal Efficiency (%)) 

 

Amberlite 

(g) 

NW1 NW2 NW1 NW2 NW1 NW2 

pH = 3.5 

 (Orginal value of waters) 
pH = 4 pH = 3.0 

 
Cr 

(mg/L) 

Re 

(%) 

Cr 

(mg/L

) 

Re 

(%) 

Cr 

(mg/L

) 

Re 

(%) 

Cr 

(mg/L

) 

Re 

(%) 

Cr 

(mg/L

) 

Re 

(%

) 

Cr 

(mg/L

) 

Re 

(%

) 

0,05 13,12 51,2 0,092 99,2 12,55 53,3 0,102 99,2 10,13 62,3 0,029 99,8 

0,10 3,018 88,8 0,043 99,6 3,136 88,3 1,132 90,6 1,940 92,8 0,168 98,6 

0,20 0,068 99,7 0,004 
100,

0 
0,065 99,8 0,071 99,4 0,077 99,7 0,038 99,7 

0,25 0,122 99,5 0,061 99,5 0,036 99,9 0,029 99,8 0,035 99,9 0,400 96,7 

0,30 0,033 99,9 0,031 99,7 0,031 99,9 0,017 99,9 0,032 99,9 0,048 99,6 

In the literature, Gunatilake [40] claimed that synthetic organic ion exchange resins cannot be used 

for high metal concentrated solutions. The results (Table 4) show the opposite. He also said that 

ion exchange method is highly sensitive to pH pf the solution. However, it can be indicated from 

the results that pH of the solution did not change much of the efficiency of the ion exchange. 

Figure 3 shows Al concentration change with time in different flowrate 5 to 20 ml per min in ion 

exchange experiments. As can be seen in figure 3, when the flowrate increases the curve 

approaches to the breakthrough earlier. The breakthrough shows that saturation point of the resin 

bed. Mass transfer reaches the end of the bed. At the breakthrough time, Al concentration in the 

column effluent reach the same concentration with original sample. Mass transfer slows, the resin 

bed reaches the maximum adsorption capacity. At the Figure 3 as the experiment results, it 

observed that the Al concentration reaches breakthrough time clearly at the 10 ml/min flow rate. 

For the 10 ml/min flow rate, the experiment should continue with more long time. As the results, 

in the first time of experiment, Al concentration of effluent samples occurs above the 1 mg/l at the 

20 ml/min flow rate. It shows that the flow rate is so fast for the Aluminum removal to reach the 

allowable limit value of Al for drinking water. 

Figure 4 shows Al concentration change with regeneration the resin column after experiments at 

the same flow rate with 1 M HCl. The breakthrough time shows that the adsorbent must be 

regenerate. Adsorbed molecules are removed with the regeneration of resin column. The column 

get ready for the next adsorption cycle with the regeneration. As can be seen in figure 4, Al 

concentration decreases with increasing time. 

 



 
 

595 

 

 

                                       
Figure 2. Change of Al concentration vs time while ion exchange experiment (Resp. Q: 20 ml/min, 10 ml/min, 5 ml/min) 

 
Figure 4. Change of Al concentration vs time while regeneration after experiment (Resp. Q: 20 ml/min, 10 ml/min, 5 ml/min) 

 

CONCLUSION 

Fate and transport of geogenic heavy metal pollution depend on the interaction between geologic 

structure of rock and water, and anthropologic activities. Geogenic Al contamination affects 

edaphic environment and living organisms in water supplies. To prevent the exposure of its toxic 

effects on the organisms and the environment, some precautions should be taken. In this study, 

geogenic Al pollution was investigated and the removal studies of Al was worked on the natural 

waters taken from springs and river waters in Çanakkale, Kirazlı region. The results showed that 

in that region apparently highly acidic waters mixed into the drinking water supplies. Moreover, 

the methods tried onto the natural water samples were recorded successfully. For chemical 

precipitation, pH in the range of 5.5 and 6.5 was the best performance (100%) and for ion exchange 

method, Amberlite IR-120H was observed the best exchanger as 5.35 mg Al/g resin (99.5%) for 

NW1 and 2.33 mg Al/ g resin (96.5%) for NW2 . Hence, these methods can be used as promising 

techniques for removing heavy metals on natural waters. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, kurşun içeren sentetik atık sularda portakal kabuğu biyokömür ve modifiye 

manyetit portakal kabuğu biyokömürün giderim verimleri karşılaştırılmıştır. Giderim yöntemi 

olarak ise adsorpsiyon yöntemi kullanılmıştır. X ışını kırınımı (XRD) kullanılarak yapılan 

karakterizasyon çalışması ile biyokömür ve manyetik biyokömürün giderim verimi kıyaslanmıştır. 

Çalışmada kurşun çözeltisi 150 mg/L olarak hazırlanmıştır. Biochar ve manyetik biyokömür 

miktarı ise 0,2 g olarak kullanılmıştır. Toplu yöntem sorpsiyon deneylerinde pH = 6'da farklı 

kurşun konsantrasyonu ve çalkalama hızı = 200 rpm'de adsorpsiyon ve kinetik çalışması 

yapılmıştır. Denge adsorpsiyon izotermlerinin çalışması Langmuir, Freundlich ve Redlich-

Peterson modelleri kullanılarak yapılmıştır. Çözeltide metal konsantrasyonunun ölçümleri Atomik 

adsorpsiyon spektrofotometresi (AAS) ile yapılmıştır.  

GİRİŞ 

Günümüzde su kirliliği en önemli problemlerin başında gelmektedir. Bu kirliliklerin içerisinde en 

önemli yere sahip kirliliklerden birisi ağır metal kirliliğidir. Ağır metaller, insan ve çevre sağlığı 

açısından son derece olumsuz etkilere neden olmaktadır. Metal kirliliği çevreye endüstrilerden, 

kentsel atıksularının deşarjından ve deponi sistemlerinden sucul ortama karışabilmektedir [1]. Ağır 

metal kirliliklerinin en önemlilerinden birisi de kurşun kirliliğidir. Bunun nedeni kurşunun 

biyolojik olarak parçalanamayıp birikmesidir [2]. Ağır metallerin atıksulardan giderimi için bir 

çok proses mevcuttur. Bu proseslerin başında adsorpsiyon prosesleri gelmektedir. Adsorpsiyon 

prosesinde adsorban maddenin yüzey alanın geniş olması ve maliyetinin düşük olmasına 

bakılmaktadır. Günümüzde birçok maddeden adsorban madde üretilmektedir. Portakal kabuğu da, 

meyve suyu ve reçel endüstrilerinden elde edilen atıkların toplanması ile zahmetsizce biyokömüre 

dönüştürülebilmektedir. Bu sayede hem atıklar azalmakta hem de aktif karbona alternatif bir 

absorban elde edilmiş olmaktadır. Bu adsorbanın verimi arttırmak amacıyla biyokömürden 

üretilen manyetit adsorbanlar da metal kirliliğinin sulardan giderimi için son zamanlarda 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu çeşit biyokömürler ve manyetit adsorban maddeler toksik 

özellikteki ağır metalleri kolayca adsorplama özelliğine sahiplerdir. 

Bu çalışmada kurşun içeren sentetik atıksuyun gideriminde portakal kabuğundan elde edilen 

biyokömür ve bu biyokömürden elde edilen manyetitin giderim verimleri karşılaştırılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Materyaller 

Çalışmada kullanılan portakal kabukları evsel atık olarak biriktirilmiştir. Manyetit için gerekli olan 

demir klorür (FeCl3.6H2O), demir sülfat (FeSO4.7H2O), amonyum hidroksit (NH4OH, %25), 

sülfürik asit (H2SO4) Merck firmasından temin edilmiştir. Kurşun çözeltisi için ise Pb(NO3)2 

kimyasalı Panreac markasından alınmıştır. Ayrıca çalışmalarda çözeltilerin hazırlanmasında 

distile su da kullanılmıştır. 

Karakterizasyon 

Çalışmalarda elde edilen biyokömür ve manyetit biyokömürün etkinliğini belirleyebilmek 

amacıyla bazı testler yapılmıştır. Bunlar SEM ve XRD analizleridir. SEM analizleri JEOL (JSM-
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7001F) marka cihaz ile yapılmıştır. XRD analizlerinde ise SmartLab difraktometresi 

kullanılmıştır. Cu-Kβ radyasyonu ile 2θ=5-80° aralığında 0,01°’lik adımlarla ölçüm yapılmıştır.  

Biyokömür ve Manyetit Biyokömürün Hazırlanması 

Biriktirilen portakal kabukları saf suyla yıkanarak %10’luk H2SO4 çözeltisinde 24 saat bekletilmiş 

ve kabukların çözeltiyi emmesi sağlanmıştır. Çözeltiyi emen materyaller saf su ile tekrar yıkanmış 

JSR marka etüvde 80oC’de 48 saat kurutulmuştur. Öğütücüde küçük parçalara ayrılan materyaller 

30 dakika boyunca Fritsch marka elekte boyutlarına göre ayrılmıştır. Piroliz işlemi için Magma 

Therm marka, MTTF 12/75/600-U8 modelindeki piroliz makinesi kullanılmış ve 300-650˚C 

sıcaklık aralığında gerekli denemeler yapılmıştır. Bu çalışma için 300°C 2 saat, 500°C 1 saat, 

600°C 2 saat ve 650°C 2 saat olmak üzere dört farklı koşul değerlendirilmiş olup, optimum koşul 

600˚C’de 2 saat olarak tespit edilmiştir [3], [4]. 

Piroliz işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen biyokömürler manyetit işlemi için kullanılmıştır. 

2,5g biyokömür 0,901g demir klorür (FeCl3.6H2O) ile 250 ml distile su kullanılarak 500 ml’lik 

yuvarlak dipli şişe içerisinde 12 saat boyunca manyetik karıştırıcıda 100 rpm hız ile karıştırılmıştır. 

Daha sonra 0,459g demir sülfat (FeSO4.7H2O) eklendikten sonra karışım, 85 °C’ye kadar azot gazı 

(N2) ilave edilerek ısıtılmıştır. Tüm bu aşamalardan sonra sisteme %25’lik amonyum çözeltisi 

ilave edilmiştir. Bu ilaveden sonra çözeltinin rengi Fe3O4 oluşumunu gösteren siyah renge 

dönüşmüştür. Katı kısım santrifuj yardımı ile ayrılarak defalarca saf su ile yıkanmıştır ve son 

olarak 80°C’de 24 saat kurutulmuştur. Bu şekilde de portakal kabuğundan biyokömür eldesi 

sağlanmıştır. 

Adsorpsiyon Deneyleri 

1 g/L Pb(II) iyonun  stok çözeltisi Pb(NO3)2 saf su içerisinde çözünmesi ile hazırlanmıştır.  

İzoterm çalışmaları ise 200 rpm karıştırma hızında, pH=6 ve oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir 

[5]. 0,2g manyetit (OP/FeO3) 100 ml beherlerin içerisine 50 ml hacminde değişik 

konsantrasyonlarda (10, 20, 30, 50 ve 100 mg/L) kurşun çözeltileri ileve edilmiştir. Karışım, denge 

adsorpsiyonuna ulaşmak için 24 saat çalkalanmıştır. Daha sonra çözeltiler süzülerek denge 

adsoprsiyonunun belirlenmesi Atomik Adsorpsiyon Spektrofotometresi (Unicam 929) ile ölçüm 

sonucunda belirlenmiştir.  Deney sonuçlarına üç model ile çalışılarak karar verilmiştir. Bunlar: 

Langmuir (denk1), Freundlich (denk2) ve Redlich – Peterson (denk3). 

Qe (mg/g), metallerin adsorbe ettiği miktar olduğunda, Ce (mg/L), (t) zamanındaki metallerin sıvı 

faz konsantrasyonlarıdır. 

𝑞𝑒 =
qm  𝐾𝐿𝐶𝑒

1 +  𝐾𝐿𝐶𝑒
 

(1) 

Qm (mg/g) maksimum adsorpsiyon kapasitesi, KL (L/mg) ise Langmuir sabitidir. 

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒𝐶𝑒
1/𝑛

 (2) 

Burada, KF (mg/g) ve n (g/L) Freundlich sabitleridir. 

𝑞𝑒 =
 𝐾𝐶𝑒

1 + 𝛼𝐶𝑒
𝛽

 
(3) 

Burada k (L/mg) ve α (L/mg), Redlich-Peterson izoterm sabitleridir ve β, 0 ile 1 arasında kalan 

üstür. 

Aynı zamanda kinetik çalışma için, aynı hızda 200 rpm, pH = 6 ve oda sıcaklığında deneyler 

yapılmıştır. 50 ml’lik hacimdeki metal solüsyon (50 mg/L) 0,2 g manyetit biyokömür (OP/Fe3O4) 

ile karıştırma süresi 0 ile 150 dakika arasında çalkalanmıştır. Dengede adsorpsiyon miktarı (Qe, 

mg/g) ve Pb (II) 'nin giderimverimi (%) aşağıdaki denklemler kullanılarak hesaplanmıştır: 

qe =
V(C0 − Ce)

W
 

(4) 
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Giderim verimi E(%) = 100(
𝐶0 − 𝐶𝑒

𝐶0
) 

(5) 

Co, metalin ilk sıvı faz konsantrasyonu ve Ce (mg/L), (t) zamanındaki metalin sıvı faz 

konsantrasyonudur, V (L) çözeltinin hacmidir ve W (g) ağırlıktır. 

Kinetik Verilere Uygulanan Modeller 

Deneysel verilerimizde en çok kullanılan iki model yalancı birinci dereceden (Denk6) ve yalancı 

ikinci dereceden (Denk7) kinetikler uygulanmıştır. 

Ln (q e- qt) = ln qe –k1t (6) 

Qe (mg/g), metalin dengede adsorbe edildiği miktar olduğunda, qt (t) zamanında adsorbe edilen 

metallerin konsantrasyonu, k1 (min-1), yalancı birinci dereceden sabitidir. 
t

qt
=  

1

k2qe
2

+  
t

qe
 

(7) 

Burada, k2 (g/mg dak) yalancı ikinci dereceden sabittir. 

TARTIŞMA VE BULGULAR 

Biyokömür ve Manyetit Biyokömürün (OP/Fe3O4) Karakterizasyonu 

Portakal kabuğu biyokömüründen elde edilen manyetit karakterizasyonu yapılırken SEM ve XRD 

analizleri yapılmıştır. Şekil 1’de XRD analiz sonucu verilmiştir. Şekil 1’e göre portakal kabuğu 

biyokömür (OP) 2θ=20-25°’amorf yapıdadır. Biyokömür manyetit OP/Fe3O4 XRD ölçümü 

sonucunda manyetit varlığını, 2θ = 30,4°, 35,7°, 43,4° ve 57,4°’de manyetit tepeleri özellikleriyle 

doğrulanmıştır [6].  

 

Şekil 1. OP (a) ve OP/Fe3O4'ün XRD desenleri 

Bu analiz, modifikasyon öncesi ve sonrası portakal kabuğunun morfolojisi arasındaki farkı 

gözlemlemek için yapılmaktadır. Şekil 2’de biyokömür (OP) ve manyetit biyokömür (OP/Fe3O4) 

arasında morfolojide açık ve görünür bir değişiklik olduğu tespit edilmiştir. İlk resimde Şekil (2a) 

biyokömürün üzerindeki taneciklerin tamamen kaplandığı ve tane boyutunda bir düşüş olduğu 

görülürken Şekil (2b)’de tanelerin düzensiz olduğu ve modifikasyondan sonra yüzey alanının 

azaldığı fark edilmektedir [5]. Analiz sonuçlarına bakıldığında biyokömürün spesifik yüzey alanı 

yaklaşık 400-2000 m2/g iken manyetit biyokömürün yüzey alanı 80-180m2/g’dır. SEM analiz 

sonuçları da bunu doğrulamaktadır. 
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(a) Biyokömür (b) Manyetit/Biyokömür (OP/Fe3O4) 

Şekil 2. Biyokömür (a) ve Manyetiti Biyokömürün (b) SEM Görüntüleri 

İzoterm Sonuçları 

Şekil 3’te Pb(II) metalinin biyokömür ve manyetit biyokömür üzerinde adsorpsiyon deneysel 

sonuçlarının Langmuir, Freundlich ve Redlich-Peterson izoterm modelleri sonuçları verilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre en iyi R2 değeri biyokömür için Redlich-Peterson modeli Freundlich 

ve Langmuir modellerine göre daha iyi sonuç vermiştir. Manyetit Biyokömür için ise Redlich-

Peterson ve Freundlich modeli Langmuir modeline göre daha iyi sonuç vermiştir. 

 

 

 

(a) Biyokömür (OP) Pb adsorpsiyonunun 

izoterm verileri (karıştırma hızı = 200 rpm, 

adsorban dozu = 0,2 mg / 100 mL çözelti).  

(b) Manyetit biyokömür (OP) Pb 

adsorpsiyonunun izoterm verileri 

(karıştırma hızı = 200 rpm, adsorban 

dozu = 0,2 mg / 100 mL çözelti). 

 

Şekil 3. İzoterm Sonuçları (a)Biyokömür, (b) Manyetit Biyokömür 

Kinetik Çalışma Sonuçları 

Kurşunun Pb(II) adsorpsiyon kapasitesinin karıştırma süresine etkisi (0-150 dk) biyokömür ve 

manyetit biyokömür ile kıyaslanmıştır. Şekil 4’te kurşunun adsorbe edilen konsantrasyon ve 

giderim verimliliği üzerindeki etkisini gösterilmiştir. Deney sonuçlarına göre 150 dakika 

sonrasında kurşunun Pb(II) giderim verimi biyokömür için %90 civarında bulunurken manyetit 
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biyokömür için %50 civarında bulunmuştur. Deney sonuçları tekrarlandığında yine aynı sonuç 

elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre biyokömürün giderimi manyetit biyokömüre göre çok daha iyi 

olduğu tespit edilmiştir. Şekil 5’te ise deneysel verilerin reaksiyon kinetikleri verilmiştir. Bu 

sonuçlara göre yalancı ikinci dereceden kinetiğe uymaktadır. Kinetik grafikleri ve sonuçları Şekil 

5 ve Tablo 1’de verilmiştir. 

 

  

(a) Karıştırma Süresinin Biyokömür ve 

Manyetit Biyokömür Adsorpsiyonu  

Üzerine Etkisi 

(b) Karıştırma Süresinin Biyokömür ve 

Manyetit Biyokömürün Giderim Verimi 

Üzerine Etkisi 

Şekil 4.  Biyokömür ve Manyetit Biyokömürün Adsorpsiyon Konsantrasyonu ve Giderim Verimi 

 

  

(a) Kurşunun kinetik adsorpsiyonu için yalancı 

birinci dereceden model uygulaması 

(b) Kurşunun kinetik adsorpsiyonu için 

yalancı ikinci dereceden model 

uygulaması 

Şekil 5. Kurşunun Adsorpsiyonunun Reaksiyon Kinetiği Çalışması 

  

 

 

 

 



 
 

603 

 

 

 

 

Tablo 1. Biyokömür ve Manyetit Biyokömür Üzerine Kurşun Pb(II) Adsorpsiyonu için Kinetik Parametreler 

 

 Biyokömür (OP) Manyetit/Biyokömür(OP/Fe3O4) 

Qe exp 33,23 21,44 

Yalancı Birinci Dereceden Kinetik 

R2 0,67777 0,84746 
K1 0,02714 0,04631 

Qe 5,1981 1,4114 

Yalancı İkinci Dereceden Kinetik 

R2 0,9998 0,9997 
K2 0,0299 0,0322 

Qe 33,3333 21,505 

 

SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı atıksudan kurşun gideriminin atık materyallerin değerlendirilerek arıtımının 

yapılmasıdır. Bu kapsamda atık portakal kabukları değerlendilerek biyokömür yapılmıştır. 

Biyokömürden ise demir ilaveli manyetit yapılmıştır. Daha sonra bu materyellerin SEM ve XRD 

analizleri incelenmiş ve giderim verimleri kıyaslanmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde ise 

biyokömürün spesifik yüzey alanın manyetitten daha fazla olduğu bulunmuştur. Manyetit ilavesi 

yapıldığında demir iyonları biyokömürdeki porların içini doldurarak alanı daralttığı görülmüştür. 

Giderim verimleri kıyaslandığında biyokömürün atıksudan %90 oranında kurşun giderimi 

gerçekleştiği görülürken, manyetit biyokömürün ise atıksudan %50 kurşun adsorplayabildiği tespit 

edilmiştir. Bu nedenle biyokömür ile kurşun arıtımı daha avantajlıdır. Hem tüketilen sarf malzeme 

hem de maliyet açısından daha ekonomiktir. Biyokömür adsorpsiyon izotermi Redlich-Peterson 

modeli ve manyetit biyokömürün ise Redlich-Peterson ve Freundlich izotermleri bulunmuştur. Her 

iki adsorbanında kinetik parametreleri yalancı ikinci dereceden bulunmuştur. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, önemli mikro kirleticilerden olan tetrasiklinin, üretilen aljinat-aktif karbon (Alg-

AK) biyokompozitleri kullanılarak sulu ortamdan adsorpsiyon yöntemi ile giderimi 

amaçlanmıştır. Alg-AK biyokompozitleri %1.0-3.0 oranında aktif karbon kullanılarak 

sentezlenmiştir ve bu biyokompozitlerin karakterizasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Tetrasiklinin Alg-AK tanecikleri üzerine kesikli adsorpsiyon işlemine pH (pH=4, 7 ve 10), 

adsorban miktarı (20, 40, 60, 100 ve 200 mg) başlangıç tetrasiklin konsantrasyonu (20, 50 ve 100 

ppm) ve adsorpsiyon süresi (1, 3 ve 5 saat) etkileri incelenmiştir.  

Yapılan deneysel çalışmalara göre, Alg-AK biyokompozitlerinin yapısal analizleri tespit edilmiş 

ve Alginat molekülünün üzerine aktif karbonun bağlandığı FT-IR analizlerinden izlenmiştir. 

Biyokompozitlerin saf aljinat ile karşılaştırıldığında termal olarak daha dayanıklı olduğu 

belirlenmiştir. Saf aljinat kullanılarak yapılan tetrasiklin adsorpsiyon işlemine 5 saatlik 

adsorpsiyon süresinde, 20 ppm çözelti konsantrasyonunda, pH 7 değerinde %29’luk bir giderim 

sağlanırken, aynı şartlarda Alg-AK-1.0 biyokompoziti için %86, Alg-AK-3.0 biyokompoziti için 

ise %100’lük bir giderim sağlanmıştır.  

GİRİŞ 

Bilimsel çalışmalar doğal kaynak suyu ve içme sularında bulunan mikro kirleticilerin, 

organizmaların endokrin ve üreme sistemlerini bozabileceğini ortaya koymuştur. Bu kimyasallar 

tıbbi ilaçlar ve kozmetik/bakım ürünleri, hormonal olarak aktif maddeler ve antibiyotikler olarak 

sıralanabilir.  

Sentetik olarak üretilen ve doğal ortamların dengesini bozabilecek bu kimyasallar evsel ve 

endüstriyel atık sulara karışarak doğal ve içme suyu kaynaklarında birikmektedir. Bu kompleks 

organik bileşikler sentetik ve inhibe edici özellikleri nedeniyle doğal mikroorganizmalar 

tarafından parçalanamamaktadır ya da metabolitleri oluşmaktadır. Kararlı ve kalıcı yapıda 

kimyasallar olduklarından biyolojik olarak bozunmaları zordur, bu nedenle yıllarca doğada değişik 

fazlarda yer almaktadır [1]. Sulardan adı geçen bu mikro kirleticilerin giderilmesi işleminde 

adsorpsiyon prosesi en çok kullanılan yöntemlerden biri olup; ilaç, gıda, kimya, petrol vb. birçok 

endüstride oluşan mikro kirleticilerin yüksek verimle ayrılması ve ucuz maliyetle geri 

kazanılabilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır [1,2].  

Adsorpsiyon, sıvı fazda çözünmüş halde bulunan bileşenleri katı bir adsorban yüzeyine tutunması 

işlemidir. Adsorpsiyon katı-sıvı ve katı-gaz fazları arasında gerçekleşmektedir. Katı- sıvı 

adsorpsiyonu, içme suyu ve atık su arıtımında önemli rol oynamaktadır. Atık su arıtımında kolay 

temin edilen ve atık sulardaki mikro ya da makro kirleticileri tutabilen özellikteki adsorbanlar 

önem taşımaktadır. Bu işlemde alümina, silika jel, gözenekliliği yüksek reçineler ve aktif karbon 

geleneksel adsorbanlar olarak görev almaktadır. Günümüzde ise sentetik ve/veya doğal polimerik 

maddelerin organik ve/veya inorganik katkı maddeleri ilavesi ile gözenekliliklerinin ve 

porozitelerinin arttırılması sonucunda adsorpsiyon işlemlerinde kullanılması ve yüksek verimde 

atık su arıtımına imkân sağlamaları yeni ve yenilikçi bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır 

[3,4]. 

Adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon mekanizmasını belirlemek amacıyla türetilmiş 

matematiksel modellerdir ve adsorban maddenin adsorblayacağı maddeyi hangi koşullarda 
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adsorplayabileceği konusunda fikir vermektedirler. Adsorpsiyon işlemi süresince adsorban 

yüzeyinde biriken madde miktarı ile çözeltide kalan madde miktarı arasında dinamik bir denge 

meydana gelmekte ve denge halinde adsorplanan madde miktarının adsorban miktarı ile değişimi 

adsorpsiyon izoterm eşitlikleri ile ifade edilmektedir [3,5]. 

Sunulan bu çalışmada, aktif karbon ile modifiye edilmiş alginat kompozitlerinin adsorban olarak 

kullanılması ile son yıllarda yaygın olarak karşımıza çıkan bir mikro kirletici olan tetrasikilinin 

atık sulardan giderilmesi incelenmiştir. Yapılan adsorpsiyon çalışmalrında optimum adsorban 

miktarı, biyokompozitler içersindeki optimum aktif karbon miktarı ve optimum pH değerleri 

belirlenmiş, elde edilen deneysel veriler kullanılarak adsorpsiyonu temsil eden izoterm 

denklemleri saptanmış ve izoterm parametrelerinin uygunlukları ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir.  

MATERYAL VE METOD 

Alginat Taneciklerinin Sentezi 

0,1 M 100 ml NaCl çözeltisi hazırlanır. Hazırlanan 0,1 M 100 ml NaCl çözeltisi içerisine toz 

halindeki sodyum aljinattan (çözeltinin %2 (w/v)’ine karşılık gelecek şekilde) 2 g tartılarak 

eklenir. Karışım 24 saat boyunca manyetik karıştırıcı kullanılarak tamamen çözündürülür. 0,1 M 

250 ml CaCl2 hazırlanır. 24 saat boyunca karıştırılan polimer çözeltisi (0,1 M NaCl + 2 g sodyum 

aljinat), manyetik karıştırıcı ile hareketlendirilmiş 0,1 M CaCl2 çözeltisi içerisine 1 ml’lik bir 

enjektör yardımıyla damlatılarak küre şeklini alması beklenir. Polimer çözeltisinin tümü 0,1 M 

CaCl2 çözeltisi içerisine damlatılarak bitirilir ve 24 saat boyunca oda sıcaklığında manyetik 

karıştırıcı ile karıştırılmaya devam edilir. Elde edilen aljinat tanecikleri 24 saatin ardından süzülür 

ve distile su ile yıkanır. Yıkama işleminin ardından 60oC’ye ayarlanmış etüvde 24 saat boyunca 

kurutulur. Kurutulmuş olan aljinat taneleri desikatöre alınır.  

Aktif Karbon Esaslı Aljinat Kompozitlerinin Sentezi 

0,1 M 100 ml NaCl çözeltisi hazırlanır. Hazırlanan 0,1 M 100 ml NaCl çözeltisi içerisine, toz 

halindeki sodyum aljinattan 1 g tartılır. Toz halindeki aktif karbondan çözeltinin %1, 2 ve 3 

(w/v)’ine karşılık gelecek şekilde tartılarak eklenir. Karışım 24 saat boyunca manyetik karıştırıcı 

kullanılarak tamamen çözülür. 0,1 M 250 ml CaCl2 hazırlanır. 24 saat boyunca karıştırılan polimer 

çözeltisi (aktif karbon/sodyum aljinat oranı 1-3 olacak şekilde) manyetik karıştırıcı ile 

hareketlendirilmiş 0,1 M CaCl2 çözeltisi içerisine 1 ml’lik bir enjektör yardımıyla damlatılarak 

küre şeklini alması beklenir. Polimer çözeltisinin tümü 0,1 M CaCl2 çözeltisi içerisine damlatılarak 

bitirilir ve 24 saat boyunca oda sıcaklığında manyetik karıştırıcı ile karıştırılmaya devam edilir. 

Elde edilen aljinat tanecikleri 24 saatin ardından süzülür ve distile su ile yıkanır. Yıkama işleminin 

ardından 60 oC’ye ayarlanmış etüvde 24 saat boyunca kurutulur. Kurutulmuş olan aljinat taneleri 

desikatöre alınır. 

Adsorpsiyon İzotermleri 

Langmuir İzoterm Modeli 

Homojen yüzeylerdeki adsorpsiyona uygulanan bir yaklaşımdır. Adsorban üzerinde aynı enerjiye 

sahip sabit sayıda aktif bölge bulunduğunu ve aktivasyon enerjisi sabit olduğu varsayımlarına 

dayanır. Ayrıca, adsorpsiyonun tek tabaka şeklinde oluştuğunu, maksimum adsorpsiyonun, 

adsorban yüzeyine bağlanan moleküllerin artık hareket etmediği, doygun bir tabaka oluşturduğu 

andaki adsorpsiyon olduğunu kabul eder. Bu modelde, adsorpsiyon hızı; adsorplanan maddenin 

konsantrasyonu ve adsorbanın örtülmemiş yüzeyi ile doğru orantılıdır. Bu izotermde adsorplanan 

moleküller arasında bir girişim yoktur. 

Freundlich İzoterm Modeli 

Freundlich eşitliği adsorban yüzeyinde adsorplanan adsorbent miktarının üstel bir fonksiyon 

olduğu eşitliktir. Freundlich izotermi genellikle sıvı çözeltilerden adsorpsiyon için kullanılır. 

Freundlich izotermi yaklaşımlara dayanmakta ve Langmuir adsorpsiyon izotermlerinin dağılımları 
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toplamı olarak düşünülebilmektedir. 

Dubinin Radushkevich Adsorpsiyon İzotermi 

Mikro gözenek içeriğinin değerlendirilmesi, genellikle düşük basınç izoterm verilerinin 

uygulandığı D-R eşitliği ile yapılmaktadır. 

SONUÇLAR 

Karakterizasyon İşlemleri 

Aktif karbon ve alginat taneciklerinin saf ve biyokompozit formlarının FT-IR analizleri Şekil 

3.1’de incelendiğinde, saf alginata ait bantlarda; 3400 cm-1 : –OH gerilme titreşimlerine, 2930 cm-

1: C–H bağlarının asimetrik gerilmesine, 1590 cm-1: –C=O gerilme grubuna, 1421 cm-1:  C-H 

gerilimine, 1119 cm-1: C–O gerilme titreşimine ait olduğu görülmüştür. Benzer şekilde saf aljinatın 

3400 cm-1’de hidroksil grupları, Alg-AK-3.0 taneleri için 3260 cm-1’e kaymıştır ve yoğunluğu 

zayıflamıştır. Ayrıca 1000 cm-1 ile 1600 cm-1 arasında bulunan bantlarda da gözlenen zayıflama 

nedeniyle -C=O ve C-H bağlarında da deformasyon oluşmuştur.  

 

Şekil 3.1. FT-IR analiz sonucu 

Şekil 3.2’de görülen TGA termogramları incelendiğinde, biyokompozitlerin termal bozunmaya 

200°C'de başladığı görülmüştür. Saptanan bu kütle kaybı, yapıda bulunan mevcut suyun 

buharlaşmasından ve polimer zincirlerindeki uç grupların degradasyonundan oluşmuştur. 

 

Şekil 3.2. TGA analiz sonucu 

Şekil 3.2’te görüldüğü gibi alginat saf halde bulunduğunda 500°C'den önce mevcut kütlesinin 

%60’ını kaybetmiştir. Aktif karbon ile modifiye edilmiş aljinat biyokompozitlerinin termal 

bozunma hızlarının saf alginata oranla çok daha yavaş olduğu görülmüştür. 500°C'den itibaren 

Alg-AK-3.0 biyokompozitleri mevcut kütlerinin yaklaşık %60’ını korunduğu izlenmiştir. Bu 

sonuç sentezlenen biyokompozitlerin tümünde aktif karbon katkısının saf aljinate oranla 

malzemenin termal stabilitesini fazlasıyla arttırdığını göstermiştir. 
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Adsorban miktarının etkisi 

Adsorban miktarının ve biyokompozit içerisindeki aktif karbon miktarının tetrasiklin giderimi 

üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla, deneyler farklı miktarlarda AK ve Alg-AK(1-3) 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deney koşulları; adsorban miktarı 20-200 mg, pH değeri 7.0, 

tetrasiklin başlangıç konsantrasyonu 20 mg/L, karıştırma hızı 140 rpm ve karıştırma süresi 5 saat 

şeklindedir. Kullanılan numune miktarlarına karşı yüzde giderim değerleri Tablo 3.1’de 

gösterilmiştir. 

Tablodaki değerler incelendiğinde, tüm biyokompozit tipleri için, artan biyokompozit miktarı ile 

tetrasiklinin % Giderim değerlerinde belirgin bir artış görülmüştür. 20 mg saf aljinat ile yapılan 

deneysel çalışmalarda elde edilen % Giderim değeri %14 iken,  100 mg alginat kullanıldığında bu 

değer %29’a çıkmıştır. Ayrıca Alg-AK-3.0 ile yapılan çalışmalarda, 100 mg biyokompozit 

kullanıldığında değer %83 iken, 200 mg kullanıldıığı durumda % Giderim değeri %100’e 

yükselmiştir. Aktif karbonun yapısındaki gözeneklilik Alg-AK biyokompozit yapılarını da 

adsorpsiyon işlemi için elverişli hale getirmiştir. 

Tablo 1. Tetrasiklinin %Giderim değerleri 

Biyokompozit % 

Giderim 

Alg (Aljinat) (20 mg) 14 

Alg (Aljinat) (60 mg) 18 

Alg (Aljinat) (80 mg) 19 

Alg (Aljinat) (100 mg) 29 

Alg-AK-1.0 (20 mg) 36 

Alg-AK-1.0 (60 mg) 40 

Alg-AK-1.0 (80 mg) 42 

Alg-AK-1.0 (100 mg) 44 

Alg-AK-1.0 (200 mg) 86 

Alg-AK-2.0 (20 mg) 35 

Alg-AK-2.0 (60 mg) 57 

Alg-AK-2.0 (80 mg) 65 

Alg-AK-2.0 (100 mg) 73 

Alg-AK-2.0 (200 mg) 93 

Alg-AK-3.0 (20 mg) 37 

Alg-AK-3.0 (60 mg) 69 

Alg-AK-3.0 (80 mg) 75 

Alg-AK-3.0 (100 mg) 83 

Alg-AK-3.0 (200 mg) 100 

 

 

Adsorpsiyon İzotermleri 

Langmuir izoterm modeline ait olan, ayırma faktörü, RL, izotermin şekli ve tipi hakkında bilgi 

verir. RL değeri 1’den büyük ise adsorpsiyonun uygun olmadığının, RL değeri 1’den küçük ise 

adsorpsiyonun uygun olduğunun bir göstergesidir.  RL değerinin sıfıra eşit olması ise 

adsorpsiyonun tersinmez olduğunu ifade ederken, RL değerinin sıfıra yaklaşması ideal tersinmez 

durumu göstermektedir [1].  

Şekil 3.3’de verilen grafikte 1/Ce’ye karşı 1/qe değerlerine karşı çizilen grafiğin eğim ve kayım 

değerlerinden Langmuir izotermi parametreleri hesaplanmıştır. Saf aljinat için RL değeri 1.0 iken, 

Alg-AK-2.0 ve Alg-AK-3.0  için 0.98 olarak saptanmıştır. %2 ve %3 (w/w) AK içeren 

biyokompozit tipleri için RL değeri değerleri 0<RL<1 aralığında olup, 1’den küçüktür ve bu 
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durumda çalışılan farklı AK oranları için adsorpsiyonun elverişli olduğunu göstermiştir. Tüm 

biyokompozitleri için çizilen izoterm doğrularının R2 değerleri 0,96-0,99 aralığında bulunmuştur.  

Freundlich izotermindeki, adsorpsiyon kapasite sabiti ve yüzey heterojenliği sabiti önemli 

parametrelerdir. Bu iki değer ne kadar büyük olursa, adsorpsiyon kapasitesi o kadar büyük olur. 

Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, Alg-AK-3.0 biyokompozitine ait 

yüzey heterojenliği değeri 1’den oldukça yüksektir. Bu sebeple bu kompozit için adsorpsiyon 

kapasitesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

D-R izoterm modeline göre incelenen adsorpsiyon işleminin tüm biyokompozitler için fiziksel 

adsorpsiyonu temsil ettiği belirlenmiştir. 

 

 

  

 

  

Langmuir izoterm model Freundlich izoterm model 

 
D-R izoterm model 

Şekil 3.3. Adsorpsiyon izoterm modelleri 

 

TARTIŞMA  

Bu çalışmada, son yıllarda pek çok atık su kaynağında yüksek oranda tespit edilen mikro 

kirleticilerden biri olan tetrasiklinin, aktif karbon ile modifiye edilmiş aljinat biyokompozitleri ile 

giderilmesi ve biyokompozitlerin atık su arıtımındaki etkinliğinin incelenmesi esas alınmıştır. 

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda adsorpsiyon izotermleri oluşturularak, sistemin fiziksel ve 
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kimyasal özellikleri ile adsorpsiyon mekanizmasının karakteristiği belirlenmiştir. Tetrasiklinin 

Alg-AK biyokompozitleri ile adsorpsiyonunun, homojen yüzeylerde tek tabakalı olarak 

gerçekleşen bir mekanizmaya sahip olduğu görülmüştür. Biyokompozitlerin yapısındaki aktif 

karbon oranı arttıkça tetrasiklinin bağlanma enerjisinin arttığı ve adsorpsiyon kapasitesinin de 

buna paralel olarak yükseldiği izlenmiştir. 

Sunulan çalışma kapsamında tartışılan sonuçlar göstermektedir ki, aktif karbon ile modifiye 

edilmiş aljinat  biyokompozitleri mikro kirleticilerin giderimi amacıyla yeni ve yenilikçi bir 

yaklaşım olarak adsorpsiyon işlemlerinde kullanılabilir. 

Teşekkür: Yapılan çalışma 2018/YL/0013 no’lu BAP projesinden desteklenmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası sızıntı suyundan zeolit (klinoptilolit) 

kullanılarak adsorpsiyon yöntemi ile amonyak giderimi çalışılmıştır. Çalışmada adsorbent olarak 

doğal (ham) zeolit ve NaCl ile şartlandırılmış zeolit kullanılmıştır. Adsorpsiyon işlemleri 

sonucunda en iyi amonyak giderim verimini sağlamak amacı ile adsorpsiyon işlemine etki eden 

parametrelerin optimizasyonu yapılmış ve en iyi NH4-N giderim verimini sağlayan şartlar 

belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar öncesinde sızıntı suyunun fizikokimyasal karakteristik 

özellikleri belirlenmiştir. Şartlandırılmış zeolit için optimum temas süresi, pH etkisi ve miktar 

analizi yapılarak sızıntı suyunda en iyi NH4-N tutma kapasiteleri belirlenmiştir. Adsorpsiyon 

çalışmalarında optimum zeolit dozu 20 g/L, optimum pH (8.33) optimum temas süresi 30 dk olarak 

belirlenmiştir. Bu şartlarda en yüksek amonyağın adsorplama kapasitesi 46 mg/g ve en yüksek 

KOİ adsorplama kapasitesi ise 745 mg/g’dır. Sonuç olarak yapılan bu çalışma, sızıntı suyundan 

NH4-N giderimi için şartlandırılmış zeolitin kullanılabileceğini göstermiştir. 

GİRİŞ 

Sızıntı suyu, hem bileşimde hem de hacimsel akışta önemli farklılıklar gösteren karmaşık bir atık 

sudur. Katı atık sızıntı suyu yüksek miktarda organik ve inorganik kirleticiler ve ağır metal içeriği 

bulundurmakta ve toksik özellikleri nedeniyle çevre için en büyük tehditlerden biri haline 

gelmektedir [1]. Kirletici maddelerin bileşimi ve konsantrasyonu, biriken atıkların türünden, 

hidrojeolojik faktörlerden ve temel olarak depolama alanının yaşından etkilenmektedir [2]. Bu 

nedenden dolayı organik kirletici ve amonyak azotu sızıntı suyu arıtımında sorun oluşturan 

parametreler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek amonyak içeren atıksuların alıcı ortama 

verilmesinden önce uygun metotlarla arıtımı gerekmektedir [3]. Atıksulardan azot gideriminde 

nitrifikasyon ve denitrifikasyon, en sık kullanılan biyolojik yöntemlerle arıtma prosesleridir [4]. 

Fiziko-kimyasal yöntemlerden biri olan adsorpsiyon ile amonyak giderimi alternatif yöntemlerden 

biri olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde sızıntı suyunda bulunan organik ve inorganik kirleticiler 

ile çeşitli kirleticileri giderebilen adsorbentlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Zeolit, amonyak ve diğer inorganik kirleticileri uzaklaştırmak için doğal bir iyon değiştirici olarak 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Zeolitler, amonyum (NH4) ve diğer katyonlar için bir afiniteye 

sahip olduğu bilinen kristal hidratlanmış alümino-silikatlardır [5]. Doğada bol miktarda bulunan 

zeolit mineralinin adsorpsiyon ve iyon değiştirici özellikleri kullanılarak, alıcı sularda önemli 

derecede kirliliğe sebep olan ağır metallerin giderilebileceği, son yıllarda yapılan araştırmalar ile 

ortaya konulmuştur [6;7;8]. Zeolit yüzeyi düzenli hizalanmış moleküler seviyede gözeneklere 

sahip ve katyonik değişim kabiliyetine sahip hidrofilik yapıdadır, bu durum zeolitin metalik 

iyonlar için iyi bir adsorban özelliğe sahip olmasını sağlar [7]. Zeolitin bu özelliklerinden dolayı 

bazı metal iyonlarına karşı iyi bir seçiciliği bulunmaktadır. Bu seçicilik şu şekilde sıralanmıştır: 

K+> NH4+> Na+> Ca+2> Fe+3> Al+3> Mg+2> Li+. Bu sıralama, zeolitlerin iyon seçici, yüksek iyonik 

yarıçaplı ve düşük hidrasyon enerjili iyonları tercih etme durumunu göstermektedir [8]. Bu 

çalışmada doğal zeolit adsorban olarak kullanılarak adsorpsiyon yöntemi ile sızıntı suyundan 

amonyak giderimi çalışmaları yürütülmüştür. 

MATERYAL VE METOT 

Sızıntı Suyu Temini 

Sızıntı suyu, Samsun Katı Atık Düzenli Depolama Sahası sızıntı suyu toplama havuzundan 

alınmıştır. Sızıntı suyunun genel karakteristik özelliklerini belirlemek için pH, sıcaklık, elektriksel 

iletkenlik (EC), KOİ, amonyak, toplam fosfat parametrelerinin analizleri yapılmıştır. Amonyak 
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tayini Kjeldahl Amonyak Tayin cihazında gerçekleşmiştir. KOİ analizlerinde kapalı reflux metodu 

uygulanmıştır [9]. 

Adsorbent Temini 

Amonyak giderim çalışmalarında, 0,4-0,5 mm tane boyutunda Balıkesir-Bigadiç yöresinden temin 

edilen zeolit kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar öncesinde zeolit örnekleri NaCl çözeltisi ile 

şartlandırılmıştır. Çalkalama işlemi oda sıcaklığında 200 rpm hız ile 24 saat süreyle 

gerçekleştirilmiştir. 

Deneysel Yöntem 

Adsorpsiyon çalışmalarında optimum temas süresini belirlemek için doğal pH’da, oda sıcaklığında 

ve 200 rpm çalkalama hızında 5-15-30-60-120-180-240-300-360 dk için deneyler 

gerçekleştirilmiştir. pH etkisini belirlemek için pH-5, pH-6, pH-7, pH-8, pH-9, pH-10 da deneyler 

yapılmıştır. Sızıntı suyundan amonyak giderimi için 30 dk çalkalama süresi, doğal pH ve 200 rpm 

çalkalama hızında 20 g/L, 30 g/L, 40 g/L ve 50 g/L şartlandırılmış zeolit kullanılarak doz denemesi 

yapılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda şartlandırılmış zeolitin sızıntı suyundan ayrılması 

sağlanmış ve amonyak ve KOİ giderim verimleri belirlenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu 

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası çöp sızıntı suyu toplama havuzundan alınan sızıntı suyu 

numunesinde fiziko-kimyasal analizler yapılmıştır. Sızıntı suyu karakterizasyonu için belirlenen 

parametrelerin analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Sızıntı Suyu Karakterizasyonu 

Parametreler Değerler 

pH 8,33 

KOİ (mg/l) 27680-35500 

NH4-N (mg/l) 2380-2520 

PO4-P (mg/l) 23,02  

EC (µs/cm) 28840  

Sıcaklık (°C) 22 

 

 

Temas Süresinin Etkisi 

Temas süresinin etkisini belirlemek amacıyla 20 g/L zeolit dozunda ve 5-360 dakika aralığında 

adsorpsiyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Farklı temas sürelerinde gerçekleştirilen adsorpsiyon 

çalışmalarında elde edilen amonyak ve KOİ giderim verimleri Tablo 2’de verilmiştir. Şekil 1‘de 

temas süresinin amonyak giderimine ve Şekil-2’de ise temas süresinin KOİ giderimine etkisi 

gösterilmiştir. Grafiklerden görülebileceği gibi 30. dakikaya kadar temas süresi artışı ile 

adsorpsiyon kapasitesi artmakta (NH4-N için 35 mg/g, KOİ için 442 mg/g), 30. dakikadan sonra 

ise sabit (NH4-N için 31 mg/g ve KOİ için 312-352 mg/g) olduğu görülmektedir. Adsorpsiyonun 

başlangıçında adsorbentin yüksek özgül yüzey alanı nedeniyle adsorplama kapasitesi artmakta, 

süre arttıkça azalan özgül yüzey alanı nedeniyle ise adsoplama kapasitesi azalmaktadır. 
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Tablo 2. Sızıntı Suyunda NH4-N ve KOİ Konsantrasyonları ve Adsorplama Kapasiteleri 

 NH4-N  KOİ  

Zaman  

(dk) 

Konsantrasyon 

(mg/l) 

Adsorplama 

Kapasitesi (qe)  

 (mg/g) 

Konsantrasyon 

(mg/l) 

Adsorplama 

Kapasitesi  

 (qe) 

(mg/g) 

0 2520 - 27680 - 

5 2240 14 25040 132 

15 1960 28 21240 322 

30 1820 35 18840 442 

60 1904 31 20840 342 

120 1904 31 21440 312 

180 1870 33 20840 342 

240 1904 31 20840 342 

300 1904 31 20640 352 

360 1904 31 20840 342 

 

 

 

Şekil 1. Temas Süresinin Amonyak Giderimine Etkisi 

 

Şekil 2. Temas Süresinin KOİ Giderimine Etkisi 

 

Optimum pH Değerinin Belirlenmesi 

Optimum pH etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen adsorpsiyon çalışması sonuçları Tablo 

3’te verilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce katı atık sızıntı suyunun (ham) amonyak 

konsantrasyonu 2464 mg/l ve KOİ konsantrasyonu 28640 mg/l olarak belirlenmiştir. Adsorpsiyon 
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işlemi sonucunda en düşük amonyağın adsorplama kapasitesi pH 5’te 24 mg/g, KOİ adsorplama 

kapasitesi ise 290 mg/g olarak belirlenmiştir. En yüksek amonyak adsorplama kapasitesi pH 10 da 

45 mg/g, KOİ adsorplama kapasitesi ise 560 mg/g olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; en 

yüksek amonyağın adsorplama kapasitesi pH 10’da 45 mg/g olarak belirlenmiştir. Tablo 3'te 

amonyak ve KOİ’nin adsorplama kapasiteleri verilmiştir. Zeolitin NH4-N ve KOİ adsorplama 

kapasitesinin pH’ya göre değişimi Şekil 3’de ve Şekil 4'te gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, sızıntı 

suyundan amonyak ve KOİ’nin gideriminde zeolitin adsorplama kapasitesi üzerinde pH etkisinin 

çok fazla olmadığı belirlenmiştir. 

Tablo 3. Sızıntı Suyunun Amonyak ve KOİ Konsantrasyonları ve Adsorplama Kapasiteleri 

 NH4-N  KOİ  

pH 
Konsantrasyon 

(mg/l) 

Adsorplama 

Kapasitesi (qe)  

 (mg/g) 

Konsantrasyon 

(mg/l) 

Adsorplama 

Kapasitesi (qe)  

 (mg/g) 

Ham su  2464 - 28640 - 

pH 5 1988 24 22840 290 

pH 6 1904 28 22240 320 

pH 7 1820 32 20640 400 

pH 8 1792 34 20040 430 

pH 9 1680 39 18840 490 

pH 10 1568 45 17440 560 

 

 

Şekil 3. pH Değerinin Amonyak Giderimine Etkisi 

 

 

Şekil 4. pH Değerinin KOİ Giderimine Etkisi 
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Zeolit Miktarının Etkisi 

Sızıntı suyundan amonyak ve KOİ’nin gideriminde zeolitin adsorplama kapasitesi üzerinde pH 

etkisi çok fazla olmadığından zeolit miktarının etkisinin belirlenmesi çalışması sızıntı suyunun 

doğal pH değerinde gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar, sızıntı suyunun doğal pH değerinde 

(pH 8.33) 30 dk temas süresinde farklı miktarlarda şartlandırılmış zeolit ile yürütülmüştür. 

Adsorpsiyon işlemi sonucu elde edilen veriler Tablo 4’de verilmiştir. Ham katı atık sızıntı suyu 

amonyak konsantrasyonu 2380 mg/L ve KOİ konsantrasyonu 35500 mg/L olarak belirlenmiştir. 

Pirsaheb ve ark. [11], yaptıkları bir çalışmada katı atık düzenli depolama sahası sızıntı suyu 

amonyak ve KOİ parametrelerini belirlemişlerdir. Bu parametrelere göre ham su amonyak değeri 

2053 mg/L, KOİ değeri 32886 mg/L’dir. Bu sonuçlara göre her iki çalışmanın ham su 

parametreleri benzerlik göstermektedir.  

Adsorpsiyon çalışmaları sonucunda 20 g/L zeolit dozunda amonyağın adsorplama kapasitesi en 

yüksek 46 mg/g, KOİ adsorplama kapasitesi 745 mg/g olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre 20 

g/L zeolit dozunda en yüksek amonyak ve KOİ adsorplama kapasiteleri elde edilmiştir. En düşük 

adsoplama kapasitesi ise 50 g/L zeolit dozunda sağlanmış olup, şartlandırılmış zeolitin amonyak 

adsorplama kapasitesi 30 mg/g ve KOİ adsorplama kapasitesi ise 454 mg/g olarak bulunmuşur. 

Adsorpsiyon işlemi sonrasında sızıntı suyunun amonyak konsantrasyonu 896 mg/L ve KOİ 

konsantrasyonu 12800 mg/l olarak belirlenmiştir. Farklı zeolit dozlarında elde edilen amonyak ve 

KOİ adsorplama kapasitesi Şekil-5 ve Şekil-6'da verilmiştir. Bu sonuçlara göre zeolit miktarındaki 

artışın zeolitin amonyak ve KOİ adsorplama kapasitesi üzerinde önemli etkisi olmadığı 

görülmüştür [12]. Adsorban miktarı arttırıldıkça adsorplama verimi artarken, adsorpsiyon 

kapasitesinin düştüğü belirlenmiştir [13]. 

 

Tablo 4. Sızıntı Suyu Amonyak ve KOİ Konsantrasyonları ve Adsorplama Kapasiteleri 

 NH4-N  KOİ 

Zeolit Miktarı 

 (g/L) 

Konsantrasyon 

(mg/l) 

Adsorplama 

Kapasitesi (qe)  

 (mg/g) 

Konsantrasyon 

(mg/l) 

Adsorplama 

Kapasitesi (qe)  

 (mg/g) 

Ham Su 2380 - 35500 - 

20 1456 46 20600 745 

30 1232 38 16800 623 

40 1036 34 15200 508 

50 896 30 12800 454 

 

 

Şekil 5. Zeolit Miktarının Amonyak Giderimine Etkisi 
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Şekil 6. Zeolit Miktarının KOİ Giderimine Etkisi 

 

Sızıntı Suyundan Zeolit ile Amonyak Gideriminin Literatür ile Karşılaştırılması 

Katı atık sızıntı suyundan zeolit ile amonyak gideriminin incelendiği bu çalışmada, zeolitin 

amonyak adsorplama kapasitesi, 46 mg/g ‘dır (Tablo 4). Tablo 5’de sızıntı suyundan amonyak 

giderimi ile ilgili farklı çalışmaların sonuçları görülmektedir. Vollprecht ve ark. (2019), depolama 

sahası sızıntı suyu kullanarak 25.5 g/L doğal zeolit dozunda gerçekleştirdikleri adsorpsiyon 

çalışmasında zeolitin amonyak adsorplama kapasitesini 12.06 mg/g olarak belirlemişlerdir [14]. 

Luukkonen ve ark. (2016), 5 g/L zeolit kullanarak sızıntı suyunda 14.42 mg/g amonyak 

adsorplama kapasitesi elde etmişlerdir [15]. Ye ve ark. (2015),  doğal zeolit kullanılarak sızıntı 

suyundan adsorpsiyon yöntemi ile amonyak giderim işleminde adsorplama kapasitesini 9,28 mg/g 

olarak belirlemişlerdir [12]. Kuleyin ve ark. (2010), doğal zeolit ile sızıntı suyundan adsorpsiyon 

yöntemi ile amonyak gideriminde adsorplama kapasitesini 26,07 mg/g olarak belirlemişlerdir [16]. 

 

Tablo 5. Sızıntı suyunda Zeolit ile yapılmış KOİ ve NH4-N Giderim Çalışmaları 

Atıksu 

Kaynağı 
Zeolit Türleri 

NH4-N 

Ham Su 

(mg/L) 

Zeolit 

Miktarı 

(g/L) 

NH4-N 

Adsorplama 

Kapasitesi (qe)  

 (mg/g) 

Referans 

Sızıntı Suyu Klinoptolit 2805 25.5 12.06 
Vollprecht ve 

ark., 2019 

Sızıntı Suyu 

Zeolit 

(Klinoptilolit) 
 

624 5 14.42 
Luukkonen ve 

ark., (2016) 

Sızıntı Suyu Zeolit 2300 150 9.28 
Ye ve ark, 

(2015) 

Sızıntı Suyu 
Zeolit 

(Klinoptilolit) 
1596 30 26.07 

Kuleyin ve 

ark, (2010) 

Sızıntı Suyu Zeolit 2380 20 46 Bu Çalışma 

 

Adsorpsiyon İzotermleri 

Adsorpsiyon denge verilerinin analizinde 3 farklı izoterm modeli kullanılmıştır [17]. Bu modeller 

Langmuir, Freundlich ve Tempkin modelleridir. İncelenen izoterm modelleri için izoterm sabitleri 

ve korelasyon katsayıları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7’den görülebileceği gibi adsorpsiyon 

denge verileri Freundlich ve Tempkin adsorpsiyon izoterm modellerine modeline uygunluk 

göstermektedir. Bununla birlikte, adsorpsiyon verilerinin Langmuir izoterm modeline uymadığı 

gözlenmiştir. Amonyak ve KOİ için Şekil-7 ve Şekil-8’de Freundlich, Şekil-9 ve Şekil-10’da, 

Tempkin izoterm grafikleri gösterilmiştir. 
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Tablo 7. NH4-N ve KOİ Adsorpsiyonu için İzoterm Sabitleri 

Langmuir İzotermi Freundlich İzotermi Tempkin İzotermi 

 NH4-N  

qm=0,0027 KF=7,8181 B=33,26 

KL=28,084 n=-0,8523 AT=1,25x10-3 

R2=0,5701 R2=0,9921 R2=0,9602 

 KOİ  

qm=-0,0002 KF=12,1899 B=637,9 

KL=30,669 n=-0,5521 AT=8,5x10-5 

R2=0,1506 R2=0,9642 R2=0,9602 

 

 

 

Şekil 7. NH4-N İçin Freundlich İzoterm Grafiği 

 

 

Şekil 8. KOİ İçin Freundlich İzoterm Grafiği 
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Şekil 9. NH4-N İçin Tempkin İzoterm Grafiği 

 

 

Şekil 10. KOİ İçin Tempkin İzoterm Grafiği 

 

Adsorpsiyon Kinetiği 

Adsorpsiyon kinetiğinin anlaşılması ile etkin adsorbant-adsorban temas süresi yani alıkonma 

süresi bulunur. Bu olay, adsorpsiyon işleminin hızına etki eden adsorpsiyon basamaklarının 

anlaşılması için önemli bir adımdır [18]. Bu çalışmada adsorpsiyon kinetik modellerinden Yalancı 

İkinci Derece Kinetik Modeli uygulanmıştır. Tablo 8’de NH4-N ve KOİ adsorpsiyonu için bu 

modelin hız sabitleri verilmiştir. Şekil-13 ve Şekil-14’de ise adsorpsiyon kinetiği grafikleri 

verilmiştir. Yalancı İkinci Derece Kinetik Modeline göre NH4-N için R2=0,9992, KOİ için 

R2=0,9981 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre adsorpsiyon kinetiğinin Yalancı İkinci Derece 

Kinetik Modeline uyduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 8. NH4-N ve KOİ Adsorpsiyon için Yalancı İkinci Derece Kinetik Modeli Hız sabitleri 

NH4-N KOİ 

qe=62,11 qe=714,29 

k2=0,0518 k2=6,12x10-4 

R2=0,9992 R2=0,9981 
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Şekil 13. NH4-N İçin Yalancı İkinci Derece Reaksiyon Kinetiği 

 

 

Şekil 14. KOİ İçin Yalancı İkinci Derece Reaksiyon Kinetiği 

 

SONUÇLAR 

Son yıllarda adsorpsiyon, birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik temel işlemde önem taşımaktadır. 

Ayrıca adsorpsiyon atıksulardaki organik ve kimyasal kirleticilerin uygun bir katı yüzey üzerine 

tutularak ortamdan ayrılması işleminde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada şartlandırılmış 

zeolit ile sızıntı suyundan amonyak tutularak ortamdan uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada 

temas süresi denemesinde 30. dakikaya kadar zeolitin amonyak ve KOİ adsorplama kapasitesi 

artarken 30. dakikadan sonra adsorplama kapasitesinin değişmediği belirlenmiştir. pH etkisi 

denemesinde zeolitin pH- 10’ daki amonyak ve KOİ adsorplama kapasitesi ile doğal pH’da elde 

edilen amonyak ve KOİ adsorplama kapasitesi arasında önemli bir fark gözlemlenemediğinden 

çalışmalar sızıntı suyunun doğal pH değerinde (8,33)‘da gerçekleştirilmiştir. Doz denemesinde 50 

g/L’ye kadar farklı miktarlarda şartlandırılmış zeolit ile adsorpsiyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, 

zeolit miktarının artmasıyla amonyak ve KOİ adsorplama kapasitesinde gözle görülebilir bir 

artışın olmadığı gözlemlenmiştir. 

Deneysel veriler üç farklı izoterm modeli ve bir kinetik modeli ile analiz edilmiştir. Adsorpsiyon 

denge verilerinin Freundlich ve Tempkin modellerine uyduğu görülmektedir. Kinetik çalışmalarda 

elde edilen veriler Yalancı İkinci Derece Kinetik Modeline uymaktadır.  

Ülkemizde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte katı atık depolama alanlarından 

kaynaklanan atık su deşarj standartlarında NH4-N için henüz bir standart değer belirlenmemiştir. 
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Ancak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda sızıntı suyunun deşarj standartlarına 

uygun hâle getirmek için, alıcı ortamda olumsuz etkilere sebep olacak NH4-N’nun uygun 

yöntemlerle atık sudan uzaklaştırılması gerekmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada katı atık 

deponi sızıntı suyundan NH4-N’unu uzaklaştırmasında doğal bir materyal ve ucuz bir adsorbent 

olarak Balıkesir-Bigadiç zeolitinin kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

Composting is an aerobic method where biologically decomposed organic materials primarily 

produce compost, carbon dioxide, water, and heat. Typically, conventional composting procedures 

involve four significant temperature-related microbiological phases: mesophilic, thermophilic, 

cooling, and maturation, during which the microbial community structure also changes, and the 

final product is compost. 

Bionergy is seen as one of the main options for stopping global warming as energy demand is 

growing quickly. The instant factor currently impeding the development of a large-scale biowaste 

sector is the elevated processing cost rather than the price or accessibility of biomass feedstock. 

The challenge, therefore, is to extend the quantity of bioenergy that can be sustainably produced 

through the use of biowastes such as municipal, industrial and construction waste as feedstocks 

for biomass. It is suggested, therefore, that the heat produced during composting procedures can 

be reused as a renewable energy source. Vermicomposting is the word given to the method of 

earthworm transformation into vermicast of biodegradable matter. Vermicast is also thought to 

contain hormones and enzymes that it acquires through the earthworm gut during the passage of 

organic matter. It is thought that the hormones and enzymes boost plant growth and prevent the 

pathogens of plants. All-in-all, a very nice organic fertilizer and soil conditioner is thought to be 

the vermicast. 

COMPOST  

Composting is a common waste management method, which is an aerobic process. Organic 

materials are decomposed, producing primary compost, carbon dioxide, water, NH4+ and heat, 

which is biological decomposition of organic material under controlled conditions (temperature, 

humidity, and pH). During the composting process, these parameters are checked to provide an 

ideal work environment for the microorganism to degrade to organic waste (Figure 1). Basic 

compost process has four stages related to temperature; mesophilic, thermophilic, cooling and 

maturation., through which the structure of microbial community changes and compost occur as a 

final product. 

The greater part of the organic material degradation takes place through the thermophilic phase. 

In this phase, microorganism degrade the freely accessible compounds in the organic waste. 

Mainly, high microbial activity converts to high breakdown of organic waste. This phase is 

qualified by high temperature in the composting batch thanks to the heat come out from the 

microbial catabolism of organic waste. The high temperature reached in this phase is besides 

important for pathogen decrease and sanitation of organic waste. 
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 Figure 1: Composting Process  

 

WASTE TO ENERGY  

Quality and quantity, which is most important parameters, determine the potential for energy 

recovery from waste. The most important parameters are:  

- Size of constituents  

- Density  

- Moisture content  

- Calorific value  

The organic material, which has smaller size, helps in more rapid decomposition of waste. High 

density represents a high ratio of biodegradable organic matter and moisture content in waste. High 

moisture content cause more rapid breakup of biodegradable waste fraction than that in dry 

condition.  

Heat energy occurs during the composting process. Compost process is exothermic reaction. 60-

70 % of total energy converts to as heat energy. 2870 kj/mol energy is occurred during degradation 

of glucose.  

𝐶6𝐻12𝑂6+6𝐶𝑂2→6𝐶𝑂2+6𝐻2𝑂 Δ𝐺=−2870𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 eq.1 

The temperature inside the material affects the microbial activity. It is also used as control 

parameters. Mostly organic waste degradation occurs during the thermophilic phase. In this phase, 

microorganism degrades available compounds in organic waste. This phase is classified by high 

temperature in the composting process due to the heat are formed from microbiological catabolism 

of organic waste. The high temperature reached in this phase is essential for pathogen reduction 

and sanitization of organic waste. Temperatures above 550C are required to kill pathogens in 

organic waste. Temperature reaches above 700C in some compost process during degradation of 

animal waste. 

Heat energy can be taken before the aeration. Temperature of compost material drops after 

aeration. The heat energy is taken with the help of the heat exchanger until equal to outside 

temperature. When we apply this system to big scale, it will be enough heat energy to supply 

heating system.  

VERMICOMPOST  

Vermicompost is a new method in composting, which biological material is converted to vermicast 

by earthworms. Vermicompost is result of microbial and earthworms activity. Organic waste at 

faster rate are biodegraded by interactions between microorganism and earthworms.(Table1). 

Table 1 deal with the differences between two different composting methods. During the process 
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organic material convert to more bioavailable forms. Vermicast contains hormones and enzymes, 

which is passing through the earthworm’s gut. The surface area of the organic material is increased 

by earthworms. Herewith, the microbial activity and decomposition process of solid waste are 

raised. Earthworms can consume organic material, which have pH value between 5 and 8, moisture 

content in the range from 40 to 55% and initial C/N ratio around 30.  

During vermicomposting process, amendments or bulking agents are used to make the organic 

material more potable for the earthworms. For example, animal waste is mostly used as an 

amendment in vermicomposting process since it is easiest animal waste for growing the 

earthworms. Some organic waste, which contains high moisture content are amended with bulking 

agents to reduce the moisture content. One of the most important concerns using vermicomposting 

process is that it does not contain a thermophilic stage. However, Vermicomposting could reduce 

amount of pathogens in the organic waste.  

 
Table 1: Differences between compost and vermicompost process 

 

Benefit of vermicompost  

As the classical compost, vermicompost has an advantageous to agricultural soil due to increase 

to ability of moisture, better nutrient holding capacity, superior soil structure, and higher ratio of 

microbial activity. Vermicompost technology has a various benefit, as it is odorless, cost efficient, 

free of toxic waste and its resultant is a valuable final product. Vermicomposting process might an 

efficient technology for supplying better P nutrition from different organic wastes. Conventional 

compost has high quality ammonium, however vermicompost incline to be higher in nitrates, 

which is the more plant convenient. It is reported that vermicomposted material contains more N 

than conventional compost manure have. It is thought that vermicasts contain enzymes and 

hormones that boost plant growth and disincentive pathogens.  
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Earthworms  

The Earthworms are tall, threadlike, stretch, cylindric, with uniform body ring throughout to length 

of their soft body. These bodies occur segments, which is called annuli. The body is always humid. 

The earthworms have special sensor to sight, hearing and olfaction, nevertheless doesn’t have any 

special organs for this activity. Earthworms have no gender which own both female and male 

gonads. (Gajalakshmi & Abbasi, 2004)  

EXPERIMENTAL SETUP  

Two types of compost reactor are used. First compost reactor was in Germany designed and used. 

The reactor design is, The high-density polyethylene (HDPE) bin is used as a composting reactor 

to produce pre-compost material. The total volume of the reactor is 200 liter (H= 100 cm D= 50 

cm) (Figure 2, 3 ). 100-liter cattle dung was used as the composting material. Glass wool was used 

to reduce heat losses. The perforated metal plate has been placed the bottom of the reactor. There 

is one air input hole near the reactor and one leachate water discharge hole under the reactor. Air 

pipe has been placed 10 cm upper from the bottom. Leachate water was collected under of the bin 

and drained by tap. 10 cm stone layer was placed over the perforated metal plate. Therefore, stone 

protects the holes of the metal plate. The composting material was placed on the stone. (Crossing 

section of the reactor from under the top is pipe, perforated metal plate, stone, and manure). 

Compost reactor was designed by me and produced in University of Stuttgart workshop. (Figure 

4) Second compost reactor was in Turkey design and used. Diameter of reactor is 2 meters to 2 

meters and 1.30-meter-high (Figure 5). Compost reactor made of wood. Plastic material was 

placed on the floor (Figure 5). Cattle dung didn’t contact with the ground (Figure 6). Leachate 

water was collected with the help of plastic material. Water tank was put into compost reactor as 

heat exchanger.  

 

 

Figure 2: Compost reactor general view- Germany 
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Figure 3: Compost reactor inside view/metal plate -Germany 

 

Figure 4: Compost reactor with stone -Germany 

 

Figure 5:Compost pile with leachate water collection 

 

Figure 6: Compost pile waste loading- Turkey 

Heat exchanger  

The heat exchanger has been designed for heat recovery. The shape of the heat exchanger could 

be spiral or linear. There is a water tank out of the reactor, which is provide water for heating 

system. There are two water pumps inside the water tank. The first pump recirculates water inside 

the composting reactor. The other water pump recirculates water inside the vermicomposting box. 

First Pump works continuously but the second pump works 5 min each hour. There is an electronic 

counter on the line. It controls the system.  

Heat exchanger, which was in turkey used, was 30 liters water tank (Figure 7). Water tank was 

located center of compost pile. Water tank has one water input pipe to fill with water and one water 

output pipe to take warm water out. 
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Figure 7: Water tank as heat exchanger 

Vermiciompost Reactor  

Pvc box is used as a vermicomposting reactor in Germany. The size of the reactor is 50x50x40cm. 

and plywood box (Figure 8) is used in Turkey as vermicompost reactor which is 1m x 1m x 0.6m. 

There was a heating system inside the reactor. The heating system stays upper side of manure and 

5 cm under the ground level. The heating system works like a closed system principle. The pipe 

between water tank and heating system has been isolated. 

 

Figure 8: Vermicompost box 

Chemical Analyses  

The cattle dung sample were analyzed for carbon (c), hydrogen (H), nitrogen (N), phosphorus (P), 

potassium (K), pH, Electrical conductivity, water content, total solid, total organic carbon (TOC), 

Chemical oxygen demand (COD) (Table 2) 
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Table 2. Chemical analyses result of cattle 

dung Parameter  

Value  

Carbon  45.5 %  

Hydrogen  5.8 %  

Nitrogen  2.1 %  

Phosphorus  24608 mg/l  

Potassium  4575 mg/l  

pH  6.9  

Electrical conductivity (LF)  1.8 mS/cm  

Water Content  84%  

Total Solid  16 %  

Total organic Carbon (TOC)  508 mg/l  

Chemical oxygen demand (COD)  1410 mg/l  

 

 

Temperature Graphic  

Blue line shows outdoor temperature and rest show inside of reactor temperature. Aeration was 

used 3 minutes in each day. It seems easily when aeration start inside temperature goes down 

(Figure 9)  

 

 

Figure 9: Temperature of compost reactor 

RESULTS  

The stability of organic waste by composting or vermicomposting has been well created and has 

been demonstrated possible. Each of these processes, however, has its own drawbacks. Longer 

period is required for disposal stability in the composting method and organic waste needs frequent 

aeration in order to preserve aerobic circumstances.Due to the existence of earthworms, the 

significant drawback during the vermicomposting method is the small temperature needed for the 

operation length. The material at high temperature may not be sanitized and the vermicompost in 

the organic fertilizer could not satisfy the necessary amount of pathogen. 

To practice, composting and vermicomposting procedures are viable methods for the handling of 

organic waste as both procedures are capable of transforming a broad range of landfill and have 

comparatively small environmental impact relative to other leadership alternatives. It is also well 
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known that composting and vermicomposting are economically viable procedures as they require 

reduced working costs relative to other alternatives for disposal leadership. 

The accessible literature shows that composting and vermicomposting techniques are capable of 

degrading a range of organic solid waste and converting it into value-added product(s). 

Composting-vermicomposting system integration has also been shown to be more effective than 

personal composting or vermicomposting processes.  

This integration also deal with heat requirement in vermicompost process. During compost 

process, in thermophilic phase reach 60- 70 grad. We can use this heat in vermicompost process. 

It will supply required heat to vermicom 
  



 
 

630 

 

 

 

AĞIR METALLERİN TOPRAKTAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERLE 

GİDERİLMESİ 

Mirac Tansu Aliustaoğlu 1,Elvan Arslanoğlu 2, Hülya Böke Özkoç3 
,*Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 55139  SAMSUN, 

miractansu@gmail.com 
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 55139 SAMSUN, 

arslanogluelvan@gmail.com 
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 55139 SAMSUN, 

hbokeozkoc@omu.edu.tr 

ÖZET 

Çevresel metal kirliliği, insanlar ve yerel ekosistemler için tehdit oluşturmaktadır.  Günümüzde 

yüksek verim ve düşük maliyet gibi avantajları nedeniyle ağır metal kirliliğini gidermek için 

mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu uygulamalar için hala birçok sorun 

bulunmaktadır. Ağır metal iyonlarının giderilmesi, optimize edilmiş bir ortam verebilecek olan 

mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal işlemlerle birleştirilmesiyle sağlanır. 

GİRİŞ 

Son yıllarda nüfustaki hızlı artış, enerji ve besin yetersizliği, düzensiz kentleşme, insanların aşırı 

tüketim isteği ve baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojik ilerlemeler, çevre kirliliği sorununun 

önemini iyice hissettirir hale getirmiştir. Çevre kirliliğini artıran ve ekolojik  dengenin 

bozulmasında önemli rol oynayan endüstri kuruluşlarının başında, atık sularında ağır metal içeren 

kuruluşlar gelmektedir. İlgili endüstri kuruluşları, süreçleri gereği çeşitli ağır metalleri 

kullanmakta ve atıklarında civa, çinko, kobalt, bakır, demir, kurşun, krom, arsenik ve gümüş gibi 

metal iyonlarını ihtiva etmektedir. Etkili bir arıtım yapılmaması durumunda bu tür atıkların göl, 

nehir, deniz, okyanus gibi alıcı ortamlara deşarj edilmesi, suda yaşayan ve bu suyu kullanan canlı 

sistemleri ve çevresi için oldukça toksik olmaktadır.   

MATERYAL – METOT 

Bakteriler için  optimum şartlar (pH, sıcaklık) belirlendikten sonra,  farklı konsantrasyonlarda ağır 

metal içeren sentetik su ortamlarına ilave edilerek akut toksisite deneyleri uygulanmış olup 72 st 

alıkonma süresinde kesikli sistemde biyosorpsiyon sağlanmıştır. Ağır metallerin organizmalar 

üzerinde oluşturduğu akut toksik etkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, toksik madde 

olarak, bakırın sucul ortamlarda bulunan bakteriler üzerinde oluşturduğu toksik etkiler 

incelenmiştir. 10-15-20-25 mg/ L bakırın bakteri türü üzerinde oluşturduğu 72sa’lik alıkonma 

süresinde sonunda hücre sayılarındaki değişime bakılarak  farklı metal konsantrasyonlarında ağır 

metallerin bakteriler ile sorpsiyonunun ne kadar gerçekleşeceği yani  verimlilikleri, 

biyoakümülasyon ve biyokonsantrasyon faktörleri ile belirlenip yapılmış literatürlerdeki funguslar 

ile karşılaştırmaları yapılmaktadır.   
SONUÇ - TARTIŞMA 

Günümüzde, yüksek verimli ve düşük maliyetli üstün avantajları için ağır metal kirliliğini 

gidermek için mikroorganizmalar tarafından ağır metal ıslahı kullanılmıştır. Bununla birlikte, 

geniş uygulaması için hala birçok tıkanıklık var. Ağır metal iyonlarının mikroorganizmalar 

tarafından birikmesini arttırmak için ağır metal detoksifikasyonunun moleküler mekanizmasının 

ayrıca aydınlatılması gerekir. Ağır metal iyonlarının daha iyi iyileştirilmesi, optimize edilmiş bir 

ortam verebilecek olan mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal işlemlerle birleştirilmesiyle 

sağlanabilir.Çevresel koşulların oldukça karmaşık olduğu göz önüne alındığında, ağır metallerin 

yerinde biyolojik olarak iyileştirilmesini sağlamak büyük bir zorluktur. Genel olarak, 

mikroorganizmalar yalnızca özel ağır metal iyonlarına dirençli olabilir. Bununla birlikte, orada 

atık suyun içindeki ağır metal iyonlarının aracılık ettiği mikroorganizmaların, farklı ağır metal 

iyonlarının sinerji toksisitesinin yanı sıra hidrolojik varyasyonlar ve karmaşık kirletici karışımlarla 
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başa çıkmaları gerekir.Ek olarak, ağır metal kirliliğini düzeltebilecek bazı mikroorganizmalar 

şartlı patojeniktir ve yaygın olarak kullanılamaz. Bu zorlukların üstesinden gelmek için genetik 

mühendisliği iyi bir seçimdir. Fonksiyonel genin ekspresyonu sayesinde, mikroorganizmaların 

ağır metal iyonlarına karşı direnci artabilir. Farklı fonksiyonel genlerin ekspresyonu, 

mikroorganizmanın karmaşık ağır metal toksisitesini aşmasına yardımcı olabilir. Ortamdaki ağır 

metal iyonlarının aşırı düşük konsantrasyonundan dolayı bunların miktarları da büyük bir 

zorluktur. Bu nedenle, aynı anda düzeltmeyi ve ağır metal kirliliğinin tespitini gerçekleştirebilen 

çok işlevli mikroorganizma sistemi de bir sonraki husus olacaktır. 
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Alüminyum endüstrisi, yaklaşık 63 milyon ton birincil alüminyum üretimi ile dünyada en çok 

kullanılan ikinci metaldir. Bu endüstriden kaynaklanan atıksular geniş pH aralığına sahip olup 

yüksek konsantrasyonlarda ağır metal ve toksik bileşenler içerebilmektedir. Dolayısıyla, önemli 

derecede çevresel sorunlara neden olmaktadır [1]. Alüminyum yüzeyin işlenmesi öncesinde, 

yüzeyi hazırlamak amacıyla yüzey hazırlama ön işlemleri uygulanmakta ve bu aşamada hem 

yüzeyin dekoratif görünümü iyileştirilmekte hem de anodik oksidasyon kaplaması öncesinde 

kaplamanın iyi gerçekleşmesi için yüzeyin tutunma kapiliyeti geliştirilmektedir. Bu işlemlerden 

biri olan eloksal banyolarında, kaplama öncesinde doğal oksit tabakayı giderip anotlama işlemine 

uygun bir yüzey elde etmek amacıyla sodyum-hidroksit içerikli banyolarda kostikleme işlemi 

gerçekleştirilmekte ve mat bir yüzey elde edilmektedir [2]. Kostikleme işlemi sırasında zamanla 

banyo içeriğinde alüminyum konsantrasyonu artmakta ve alüminyum denge konsantrasyonunu 

aştığında, banyo dibine çökmektedir. Dolayısıyla eloksal banyolarında alüminyum 

konsantrasyonu önemli olup kontrol edilmesi gerekmektedir [3]. Bu çalışmada, alüminyum 

yüzeyinin matlaştırılması için kullanılan kostik banyosu atıksularından alüminyumun 

uzaklaştırılarak kostiğin geri kazanılması ve uzaklaştırılan alüminyumun katma değeri olan bir 

ürün haline getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada iki farklı yöntem test edilmiştir. Birinci 

yöntemde, alüminyumlu kostik banyosuna Ca(OH)2 ilave edilerek alüminyumun çökebilirliği 

incelenmiştir. İkinci yöntemde ise alüminyumun metanol ile hidrolizi sağlanmış ve kostik ile 

alüminyum birbirinden ayrılarak geri kazanımı test edilmiştir. Gerçekleştirilen deneyler 

sonucunda, farklı Ca(OH)2 ilavelerinde kireç konsatrasyonu arttıkça bağlı kostik miktarının 

azaldığı ve alüminyumun, kalsiyum alüminyum hidroksit ve alüminyum hidroksit bileşiği şeklinde 

geri kazanıldığı tespit edilmiştir. Metanol ilavesinde ise, metanol konsantrasyonu arttıkça bağlı 

kostik miktarının azaldığı fakat meydana gelen polimerleşmeden dolayı toplam kostik 

seviyelerinin de bir miktar azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak, uygulanan her iki işlemde de 

alüminyum eloksal atıksularının başarılı bir şekilde arıtıldığı ve alüminyum içeriğinin kalsiyum 

alüminyum hidroksit ve alüminyum hidroksit şeklinde uzaklaştırıldığı görülmüştür. 
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As a result of the treatment of wastewater, 95-99.5% of water containing wastewater is called 

treatment sludge. For many years, many studies have been carried out on the disposal and treatment 

of sewage sludges. The most crucial step of sludge management is the economical disposal of 

sewage sludge without causing new pollution. 

In sludge management, which is an important part of the wastewater management plan, the 

quantity and characteristics of the sludge exiting the wastewater treatment plant must be 

determined in order to prepare the management plan. In this study, the sludge sample taken from 

Bursa Organized Industrial District Wastewater Treatment Sludge Dewatering Plant was analyzed 

and sludge management plan was prepared. Accompanied by the data obtained, the most 

appropriate disposal model has been formed by evaluating disposal alternatives in technical, legal 

and economic terms (Figure 1). In the study, where the importance of sewage sludge for the 

environment is emphasized, instead of storing and disposing of sewage sludge, the cost of disposal 

method of fueling used after dewatering is calculated. Taking into consideration the data obtained 

from this study during the planning of new wastewater treatment plants, it is aimed to raise 

awareness in order to design the facility to be optimal in terms of both investment and operation. 
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Figure 1: Dangerous / Non-Hazardous Sludge Drying Unit Work Flow Chart 
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Nanotechnology is an area of interest in the production of matter at the nanoscale (1-100 nm), and 

has become an increasingly important field of science in recent years. This technology can be 

applied because of the properties of the nanoparticles (NP), which give them cumulatively unique 

properties, since they have a very small and large surface-to-volume ratio.  

Since the important applications of nanoparticles (NP) in different technologies, Nanotechnology 

has become an important field of application. In the production of nanoparticles, green 

technologies have been introduced as well as traditional methods. NPs produced by green 

technologies have many advantages, such as greater surface area and high catalytic activity, as 

well as providing proper contact between the metal salt and the enzyme. 

In this context, fungi form proteins, enzymes and reducing agents which can be used in the 

synthesis of metal NPs from metal salts. It is now known that these nanoparticles (NPs) are 

synthesized with fungi. Fungal agents are environmentally friendly, clean, non-toxic agents for the 

synthesis of metal NPs and use both intracellular and extracellular methods for their production. 

One of the sub-branches of nanotechnology is fungal nanotechnology, which is called 

“myconanotechnology. NPs synthesized with this technology are used in many fields such as 

Medicine, Agriculture, Biomedical. It has been shown that the fungal nanoparticles produced are 

environmentally safe. This is extremely important for the production of safer pesticides and other 

chemicals as well as other uses. 
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Teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda elektrik-elektronik tüketiminin her geçen gün artması, 

teknolojinin gelişmesi ile beraber kullanım süresinin ve cihazların yararlı ömürlerinin kısalması, 

tüketici alışkanlıkları, tamir edilmelerinin ekonomik olmaması gibi nedenlerle elektrik-elektronik 

atıkların (e-atık) miktarı hızla artmasına neden olmaktadır. Genel olarak e-atıklar radyo, TV, 

bilgisayar, yazıcı, cep telefonu vb. örnekler verilebilir. Bu atıklar, kirletici ve tehlikeli çok sayıda 

organik ve inorganik maddeler içerdiği gibi değerli metalleri de bünyelerinde barındırmaktadırlar. 

Bu tip atıklara geri dönüşüm teknolojileri uygulanması hem çevresel açıdan hem de ülke 

ekonomisi açısından önemli bir yere sahiptir. 

Bu atıkların değerli olan kısımlarının geri kazanılmasının ülke ekonomisine getireceği pozitif 

katkının yanı sıra bertaraftı gereken tehlikeli içeriklerinin azaltılması da atık yönetiminin önemini 

arttıran hususlardan birisidir.  Elektronik atıklardan geri kazanım teknikleri fiziksel, 

hidrometalurjik ve biyometalurjik olarak yapılmaktadır. 

Hidrometalurjik geri kazanım tekniğinde elektronik atıklara kimyasal işlemler uygulanılarak e-

atıkların içersindeki Au, Ag, Cu, Sn, Pd, Fe, Pt vb. metallerin iyon halinde çözeltiye liç edilmeleri 

esasına dayanmaktadır. Liç çözeltileri filtreleme, çöktürme ve elektrokimyasal olarak elde geri 

kazanılırlar.  

Metallerin hidrometalurjik olarak kazanılması, metal kaplamacılık, metal işleme ve elektronik 

endüstrisi atıklarından metal iyonların geri kazanımı cazip metotlardan biridir. Bu çalışmalar 

sonucu farklı liç çözeltileri ile farklı metallerin kazanımı sağlanmış elde edilen ön değerlendirme 

çalışmalarında yüksek verim elde edildiği ve elektronik atıklardan metal kazanımının önemli 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Bu çalışmada katı atıklar grubuna giren elektronik atıklardan tehlikeli, tehlikesiz ve değerli 

metallerin hidrometalurjik yöntem ile  geri kazanım veriminin irdelenmesi olarak amaçlanmıştır. 
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Bu bildiride, güneş enerjisinden yararlanılarak, deniz suyunun içme ve kullanım suyu haline 

getirilmesi amaçlanmıştır. Basit bir güneş enerjili damıtma reaktörü yapılmış, damıtıcının güneş 

enerjisinden maksimum miktarda yararlanmasını sağlamak için nihai damıtıcı üretilmeden önce 

üst yoğuşma örtüsünde farklı türdeki malzemelerden oluşan yüzeyler kullanılmıştır. Ayrıca iklim 

koşullarının buharlaşma verimi üzerindeki etkilerini incelemek üzere meteorolojik parametreler 

izlenmiştir. Cam malzemeden yapılmış olan buharlaştırma reaktörü içerisinde oluşan su buharı 

reaktörün üst yüzünde yoğuşarak alt kısımda yer alan haznede toplanmaktadır. Çalışma süreci üç 

aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada güneş ışınlarının yansımasını arttırmak amacıyla buharlaştırma 

haznesinin tabanına alüminyum folyo serilmiştir. İkinci aşamada alüminyum folyo buharlaşma 

haznesinin etrafına sarılmıştır. Üçüncü aşamada ise reaktörde alüminyum folyo kullanılmadan 

çalışmalara devam edilmiştir. 

Şubat-Mayıs 2019 döneminde farklı meteorolojik koşullarda çalıştırılan sistemde, giriş suyu 

özellikleri, buharlaşma miktarı, elde edilen yoğuşmuş su miktarları ve yoğuşmuş suyun özellikleri 

izlenmiştir. Yapılan ölçüm ve analizlere bağlı olarak, sistemin buharlaştırma verimi, meteorolojik 

koşullar, buharlaştırıcı örtü tipi, tuzlu su derinliğindeki değişim dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. Elde edilen yoğuşmuş su miktarı açısından değerlendirildiğinde ise, 

buharlaşan suyun önemli miktarda yoğuştuğu belirlenmiştir. Buharlaştırma sonucu elde edilen 

yoğuşmuş su özellikleri, TS 266 İçme Suyu Standartlarında verilen kalite kriterleri ile 

karşılaştırılmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda, sistem veriminin; buharlaştırıcı tasarımına, meteorolojik verilere göre 

değişmekte olduğu gözlemlenmiştir. Deneyler sonucunda, elde edilen suyun tatlı su sıkıntısı çeken 

bölgelerde sulama, temizlik, kişisel bakım ve içme suyu olarak alternatif su kaynağı olarak 

kullanılabileceği görülmüştür. Bu bölgeler; gemiler, denize yakın yazlık bölgeler, denize kıyısı 

olan şehirler olarak sıralanabilir. Ayrıca bu çalışma kapsamında elde edilen su ile bir bitki 

yetiştirilmiştir. Bitkinin, gözlem süresince büyümesinde pozitif etkiler görülmüştür. Bu sonuçtan 

yola çıkılarak, elde edilen suyun yol kenarlarında, bahçelerde peyzaj çalışmaları amacıyla 

kullanılabileceği belirlenmiştir. Projenin uygulanabilirliği, düşük maliyetli oluşu ve yüksek 

verimde çalışması tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. 
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WASTEWATER 
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The iron and steel industry produces a variety of wastewater containing at high flow rates toxic 

organic and inorganic compounds and coking wastewater, among of these wastewater, is the most 

toxic and needs to be treated before discharge [1]. Coking wastewater is generally produced by 

coking coal at high temperature (900 - 1100°C) and washing coke oven gas. Coking wastewater 

contains high concentrations of organic pollutants such as phenol and inorganic pollutants such as 

ammonia, thiocyanate and cyanide [2]. Biological treatment of coking wastewater is challenge as 

phenol and free cyanide inhibit various biological reactions, especially nitrification [3]. 

Therefore, due to the fact that they contain recalsitrant and inhibitory and toxic organics, coking 

wastewater cannot be treated efficiently with conventional activated sludge system to meet the 

standards of COD and nitrogen removal. [4]. Conventional treatment plants for coking wastewater 

consist of steam extraction to reduce ammonia and other dissolved gases, solvent extraction for 

the removal of phenolic and other organic compounds and followed by biological treatment and 

mostly activated sludge.  

Researchers have conducted a lot of studies aiming to treat coking wastewater [5-9]. The pre-

denitrification process, which removes organic pollutants and nitrogen, consists of two different 

systems, anoxic and aerobic. In anoxic conditions, heterotrophic denitrification microorganisms 

convert nitrite and nitrate into nitrogen gas using organic carbon as energy and electron donor. 

Free cyanide, which is also very toxic, can also be partially degraded by under anoxic 

circumstance. In aerobic conditions, autotrophic nitrification bacteria convert ammonia to nitrite 

or nitrate, while autotrophic thiocyanate oxidation bacteria convert thiocyanate to ammonia and 

sulfate [10]. This sequential anoxic and aerobic system removes most of the pollutants in coal 

coking wastewater. 

In this study, coking wastewater was given to A2-O MBR operated at 35±2°C and sludge retention 

time of 50 days. The effective operating volume of the anoxic reactor and oxic reactor were 8 L 

and 16 L, respectively. Hollow fiber PES membrane with a pore diameter of 0.2 µm was used 

operated at constant flux in the oxic reactor. Schematic representation of the system is presented 

in Figure 1.  

 
Figure 1. Schematic Drawing of A2-O MBR system, 1-  , 2- Anoxic reactor, 3- Oxic reactor, 4- Peristaltic pump (for feeding 

wastewater), 5- Mixer, 6- Peristaltic pump, 7- Membrane module, 8- Na2CO3 dosing pump, 9- Na2CO3 solution reservoir, 10- Vacuum 

pump, 11- Air compressor, 12- Assay balance, 13- Computer 
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COD, BOD, TKN, TOC, phenol, thiocyanate, total cyanide analyzes in the effluent and the 

removal efficiency of the system is monitored throughout the study. The removal efficiency of 

COD, cyanide, SCN-, phenol, TOC, TN is 82%, 98%, 97%, >99%, %86, 95%, respectively, and 

BOD completely removed from the reactor outlet samples. 
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Water demand has been increasing significantly with the rapid growth of population, urbanization 

and industrialization. Additionally, fresh and renewable water resources are decreasing day by 

day. Therefore, studies concerning about sustainable solutions have been proposed. To overcome 

this shortage in water supplies, new technologies that are sustainable and environment friendly has 

been developing. The most significant recovery technologies are waste water reuse. 

This study investigates the reuse potentials of waste water treatment plant effluents. The samples 

are collected in accordance with ISO 5667-10: Guidance on Sampling of Waste Water. Composite 

samples are provided from different waste water treatment plants, such as domestic/municipal and 

industrial waste water treatment plants. 

Selection of the treatment plants to be included in this study, Technical Aspects Bulletin of 

National Waste Water Treatment Plants, Annex 7.12 is used. Table 7.12 compares Waste Water 

Recovery Purposes and Treatment Technologies/Systems. 

Technical Aspects Bulletin of National Waste Water Treatment Plants Annex 7.1 is used for 

selection of testing parameters to be included in this study. National and international validated 

methods are used in sample preparation and analysis of samples by using the Standard Methods 

for Water and Waste Water Handbook and Turkish Standards. 

In this paper, different effluent’s reuse potentials are investigated and compared to one another. 

The suitability of waste water for reuse is provided with the national legislations appearing in the 

Technical Aspects Bulletin of National Waste water Treatment Plants. In the light of the findings, 

it can be concluded that such waste waters can be reused in irrigation and ground water recharge 

applications 
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İZMİT KÖRFEZİ’NE AİT ÇEVRESEL ORTAMLARDA POLİAROMATİK 

HİDROKARBON KİRLİLİĞİNİN FUGASİTE BAZLI İNCELEMESİ 

Sümeyye HASANOĞLU1,2, Recep Kaya GÖKTAŞ2 
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Bu çalışmanın amacı, İzmit Körfezi’ne ait çevresel ortamlarda, derlenmiş gözlem verilerinden 

yararlanarak, öncelikli poliaromatik hidrokarbon (PAH) bileşiklerinin akıbet ve transferlerini 

incelemek üzere bir fugasite-tabanlı çok-ortamlı model geliştirmektir. Bu kapsamda öncelikle 

körfezde 1999-2009 yılları arasında birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilmiş olan PAH 

örnekleme ve analiz çalışmaları derlenmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen verilerle PAH 

bileşiklerinin hava, su ve sediment ortamlarındaki konsantrasyonlarının zamana bağlı, mevsimsel 

ve mekânsal değişimleri incelenmiştir. Kirletici konsantrasyon değerleri, kirleticilerin fiziksel-

kimyasal özellikleri ve körfeze ait çevresel özellikler kullanılarak PAH’ların hava, su ve sediment 

ortamları arasındaki transferlerini ve bu ortamlardaki akıbetini açıklamak için hava-su, sediment-

su değişim modelleri ve Seviye I fugasite modeli uygulanmıştır. Ayrıca fugasite oranları 

hesaplanarak kirleticiler için kaynak kompartman belirlenmiştir. Oluşturulan bu modelde 

matematiksel ifadelerin çözümü için Excel yazılımı kullanılmıştır. Önceki yıllara ait verilerdeki 

ve diğer model parametrelerindeki belirsizliklerin model çıktılarındaki belirsizliğe etkileri Crystal 

Ball yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen Monte Carlo simülasyonları ile belirlenmiştir. Bu 

çalışma, çok-ortamlı akıbet analizlerinde fugasite yaklaşımı kullanımının uygulanabilirliğini 

göstermekte ve örnek olarak İzmit Körfezi’nde PAH akıbetini niceliksel olarak açıklamaktadır.  

Teşekkür: Bu çalışma 118Y155 numaralı TÜBİTAK projesi ve Kocaeli Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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KARBONAT KAYNAĞI VE TUZLARIN PEYNİRALTI SUYUNDAN SÜKSİNİK ASİT 

ÜRETİMİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 Meltem Yağcıoğlu1, Philip Isaac Omwene1, Ülker Diler Keriş Şen1, Ahmet Karagündüz1, Bülent 

Keskinler1,* 

1, Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  41400, Gebze/KOCAELİ  

 

Artan nüfusa bağlı olarak gelişen süt ürünleri endüstrisi bir takım çevresel sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Süt endüstrisinden kaynaklanan atıksuların büyük bir bölümü peynir üretimi 

sonrasında oluşan peyniraltı suyudur. Peyniraltı suyu arıtılmadığında, alıcı su ortamında önemli 

kirliliğe neden olur. Bu nedenle, değerlendirilmesi önemlidir. Yüksek CO2 konsantrasyonları 

süksinik asit üretim verimine önemli katkıda bulunmaktadır. Süksinik asit için gerekli CO2’nin 

gaz olarak sağlanabileceği gibi Na+, Mg2+ ve Ca2+ iyonlarının karbonat tuzları olarak da 

verilebileceği belirtilmiştir.  

Bu çalışmada, peyniraltı suyunun atık kategorisinden uzaklaştırılması, bununla birlikte maliyetin 

azaltılması için fermentasyon prosesinde CO2 gazı beslemesi yapılmadan sadece CO3 kaynağı 

olarak belirlenen NaHCO3, K2CO3 ve MgCO3 kullanımı ve peyniraltı suyu içeriğinde bulunan 

tuzlardan faydalanmak amacıyla tuz ilave edilmeden fermentasyon süreci gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen sonuçlarda MgCO3 kullanılan fermentasyon prosesinde 30.saat sonunda 13,5 g/L süksinik 

asit üretimi ve %97 laktoz tüketim oranı ile en yüksek verim gözlenmiştir. NaHCO3 ve K2CO3 

kullanılan proseslerde ise sırasıyla 76. saat sonunda 12,42 g/l, 72. saat sonunda 0,41 g/l süksinik 

asit üretimi gözlenmiştir. Eş zamanlı yapılan tuz kullanılmayan ve MgCO3 kullanılan 

fermentasyon prosesinde birim zamanda üretilen süksinik asit miktarı 0,28 g/h iken NaHCO3 ve 

K2CO3 kullanılan proseslerdeki süksinik asit miktarları sırasıyla 0,18 g/h ve 0,003 g/h olduğu 

gözlenmiştir. Bu çalışma, CO2 gazı ve tuz kullanım maliyetlerini en aza indirerek veya tamamen 

ortadan kaldırarak, atık kategorisinde değerlendirilen peyniraltı suyundan katma değeri yüksek 

süksinik asit üretiminin sağlanabileceğini göstermiştir. 

Teşekkür: Bu çalışma 115Y824 nolu TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir.  
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ENVIRONMENTAL EFFECTS OF MINING ACTIVITIES 

Sakine UGURLU KARAAĞAÇ1 
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Demircelik Kampusu - 78050-Karabuk, TURKEY 

 

 

Mining, together with agriculture, is one of the two main production areas that provide the raw 

material needs of countries. Sectors have two-way importance because of their direct contribution 

to the economy and the inputs they provide to the manufacturing industry. Mining activities are 

different, but they can include soil compaction and conversely, removal of the topsoil. These 

alterations disrupt nutrient dynamics by minimizing the availability of nitrogen and phosphorus, 

lower the pH through the acidification of the soil and can introduce toxic metals and acids. 

Depending on the scale and nature of the mining operation, these effects can be localized to the 

location of the mining or can extend to nearby aquatic systems, such as stream, wetlands and lakes. 

The effects can be physical, chemical or ecological. One of the physical effects is compaction of 

soil because of the bulldozers and other pieces of large machinery moving across the landscape. 

Compacted soil include fewer pore spaces for oxygen and water to move through the soil profile, 

minimizing the potential for plant establishment. As water is also unable to percolate down through 

the soil, it inevitably will move across the surface of the landscape and increase the possibility of 

contaminating nearby aquatic systems, such as wetlands, streams and lakes. Mining operations 

often contaminate the soil with toxic heavy metals and acids. Acids can lower the pH of the soil, 

preventing plants and soil microorganisms from thriving, and can also react with various minerals 

in the soil that are required by plants.  

Mining operations are necessary to develop the countries, but during these operations, we have to 

take care of the environment that necessary for people to live. The primary aim of improving the 

areas deteriorated after mining should be to restore the ecological, economic and aesthetic values 

of the affected areas to the extent possible and to ensure the sustainability of natural resources. 
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MARMARA BÖLGESİ İSTANBUL İLİ DAHİLİNDEKİ İÇME SUYU 

KAYNAKLARININ SANAYİ KURULUŞLARINCA KİRLETİLMESİ ORANLARININ 

BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN İRDELENMESİ  

Hasan Uğur Öncel1,*, Fatih Karakaya2 
1,* İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü, Kartal/İSTANBUL ugur.oncel@gedik.edu.tr 
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Ülkemizde yer altı kaynakları özellikle kırsal bölgelerde içme suyu kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Yer altı kaynak sularının içerikleri bulundukları bölgenin toprak ve iklim 

yapısına bağlı olarak değişim gösterir. Kırsal bölgelerde yer altı su kaynaklarına ulaşmak için 

yeryüzünden su kaynağına uzanan 100 metre ve daha derin sondajlar yapılması gerekmektedir. 

100 metre derinliğin altında yapılan sondajlardan elde edilecek içme suyunun yağmur birikintileri 

ve yüzey suyu kaynaklı olabilmesinden dolayı insan sağlığı açısından taşıdığı riskler artmaktadır. 

Yer altı nehirlerinin oluşturacağı su kaynaklarında kirlilik bölgenin iklim şartlarından bağımsız 

olarak su yolunun izlediği coğrafyalardaki tüm kirlilik risklerini bünyesinde taşıyabilmektedir. Bu 

nedenle 100metre ve daha derinden bulunana yer altı suyunun kontrolsüz biçimde içme suyu 

olarak kullanılması insan sağlığı açısından sakıncalı olabilir. Tüm kimyasal ve mikrobiyolojik 

testleri yapıldıktan sonra kullanıma sunulan yer altı kaynak sularının su yolunda sanayi tesisleri 

atıkları kirletilebilme ve insan sağlığına zararlı hale getirilebilme olasılığını hiçbir zaman göz ardı 

etmemek gerekir.  

Biz bu çalışmamızda bu düşünceden hareketle Ömerli baraj gölünün uzantısında oluşan 100 

metreden daha derindeki yer altı su kaynağını elimizdeki bilgiler çerçevesinde Tuzla bölgesine 

uzanan yol üzerinde takip ettik. Elimizdeki eski bir yer atlı su kaynakları haritasının verdiği bilgiler 

doğrultusunda başlangıç nokrası olarak Pendik Kurnaköy mevkisinde açılmış olan ve 100 yıldan 

daha fazla bir süredir çevre halkın su ihtiyacını karşılayan yer altı su kaynağını esas aldık. Burada 

kaynak çıkışından test yöntemlerine uygun olarak elde ettiğimiz su örnekleriyle, aynı kaynak 

suyunun köy halkına servis edildiği çeşme suyu ve su yolunun uzantısından bulunan ve birçok 

organize sanayi sitesine komşu olan Balçık köyündeki 200 metre üzerinde bir derinlikten çıkarılan 

kaynak suları ile karşılaştırdık. Harita bilgilerinden elde ettiğimiz su yolunda ana kaynak olarak 

aldığımız Kurnaköy kaynağındaki suyu ile, Balçık köyünde elde edilen suların içeriklerindeki 

farklılıkların tespiti için toplamda 6 farklı çeşit analiz metotu uygulanmıştır. Bu analiz 

metotlarında yapılan analizlerden kısaca bahsedecek olursak; 

ICP-MS analiz metotu ile Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Çinko, 

Civa, Demir, Gümüş, Kadminyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Kurşun, Magnezyum, Mangan, 

Molidben, Nikel, Potasyum, Sodyum ve Stronsiyum elementleri mg/L mertebesinde incelenmiştir. 

Membran filtrasyon analzi metotu ile Enterokok, Escherichia Coli, Koloni Sayımı Toplam 

Koliform değerleri CFU/100ml mertebesinde incelenmiştir. 

Sprektrofotometrik analiz metotu ile Fosfat, Nitrat, Nitrit ve Sülfat elementleri mg/L mertebesinde 

incelenmiştir. 

Titrimetrik analiz metotu ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı mg/L mertebesinde incelenmiştir 

IC analiz metotu ile Klorür elementi mg/L mertebesinde incelenmiştir 

Son olarak alınan su numunelerinde mikrobiyolojik olarak;  Fekal Koliform(CFU/100 ml), Fekal 

Streptokok(CFU/100 ml), Patojen Staphylococ(CFU/100 ml), Salmonella(CFU/100 ml) ve 

Toplam Azot(mg/L) değerleri incelenmiştir. 

Su numunelerinin analizleri Barem Çevre Laboratuvarlarında teknik ekip kontrolünde tarafımızca 

yapılmıştır. 

4 farklı su numunesi için yapılan analizlerde 39 farklı element değerine bakılıp, analizler 

sonucunda elde edilen bu veriler aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır. Elde edilen değerler APHA 

mailto:ugur.oncel@gedik.edu.tr
mailto:ugur.oncel@gedik.edu.tr
mailto:fatihkarakaya@karakaya86.com.tr
mailto:fatihkarakaya@karakaya86.com.tr
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stanadartları üzerinden değerlendirilip, uygunsuz olarak görülen değerler için iyileştirme 

çalışmaları yapılabilmesi için teknik çözüm önerileri tez çalışmasında sunulmuştur. 

 
Paramet
re 

Birim Analiz 
Metodu 

Analiz 
Sonucu(Kurn
aköy 
Kaynak) 

Analiz 
Sonucu(Kurn
aköy) 

Analiz 
Sonucu(Ba
lçık Köyü-
3) 

Analiz 
Sonucu(Ba
lçık Köyü-
4) 

¹  
Alüminy
um (Al) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,005 0,007 Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

¹ 
Antimon 

(Sb) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 

Metodu) 

0,001 0,0001 Tespit 
Edilememi

ştir. 

Tespit 
Edilememi

ştir. 

¹  
Arsenik 
(As) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,0006 0,0006 0,002 0,002 

¹  Bakır 
(Cu) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

¹  
Baryum 

(Ba) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 

Metodu) 

0,029 0,032 0,157 0,075 

¹ 
Berilyu
m (Be) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,001 Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

¹  Bor 
(B) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,02 0,08 0,013 0,021 

¹  Çinko 
(Zn) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememiştir
. 

0,004 0,003 

¹  Civa 
(Hg) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,0001 0,0002 0,00005 0,00004 

¹  Demir 
(Fe) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

Tespit 
Edilememiştir
. 

0,012 Tespit 
Edilememi
ştir. 

0,007 

¹ 
Enterok
ok 

CFU/10
0ml 

SM 9230 C 
(Membran 
Filtre 
Metodu) 

480 360 20 0 

¹  
Escheric
hia coli 

(E. coli) 

CFU/10
0ml 

TS EN ISO 
9308-1 
(Membran 

Filtre 
Metodu) 

326 133 0 0 

¹  Fekal 
Koliform 

CFU/10
0ml 

İşletme İçi 
Metot  

326 133 0 0 

¹ Fekal 
Streptok
ok 

CFU/10
0ml 

İşletme İçi 
Metot  

480 73 2 7 

¹ Fosfat mg/L SM 4500 P D 
(Spektrofoto
metrik Metot) 

0,01 0,024 0,002 0,003 

¹ Gümüş 
(Ag) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu)) 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

¹  
Kadmiy
um (Cd) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 



 
 

645 

 

 

¹ Kalay 
(Sn) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

¹  
Kalsiyu
m (Ca) 

mg/L EPA 6020 A 
(ICP-MS 
Metodu) 

4,03 4,2 19,1 19,8 

¹  
Kimyasa
l Oksijen 
İhtiyacı 
(KOİ) 

mg/L SM 5220 B 
(Açık Reflaks-
Titrimetrik 
Metot) 

18,1 19,1 74,2 74,6 

¹  Klorür mg/L TS EN ISO 
10304-1 (IC 

Metodu) 

11,5 10 22 25 

¹  Kobalt 
(Co) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,0001 Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

¹ Koloni 
Sayımı 

CFU/ml SM 9215 D 
(Membran 
Filtrasyon 
Tekniği) 

>300 >300 >300 >300 

¹  
Kurşun 
(Pb) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

¹ Lityum 
(Li) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,001 Tespit 
Edilememiştir
. 

0,019 0,019 

¹  
Magnezy
um (Mg) 

mg/L EPA 6020 A 
(ICP-MS 
Metodu) 

2,7 2,7 6,1 8,6 

¹ 
Mangan 
(Mn) 

mg/L EPA 6020 A 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,001 0,001 0,009 0,011 

¹ 
Molibde
n (Mo) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,016 0,01 0,014 0,015 

¹ Nikel 
(Ni) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,0002 Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

¹ Nitrat mg/L TS 6231 

(Spektrofoto
metrik Metot) 

12 4 6,6 6,6 

¹ Nitrit mg/L SM 4500 
NO2- B 
(Spektrometri
k Metot) 

0,001 Tespit 
Edilememiştir
. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

Tespit 
Edilememi
ştir. 

¹ Patojen 
Staphylo
coc 

CFU/10
0ml 

İşletme İçi 
Metot  

460 73 2 7 

¹ 
Potasyu
m (K) 

mg/L EPA 6020 A 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,4 0,4 0,8 1,1 

¹ 
Salmone
lla 

CFU/10
0ml 

İşletme İçi 
Metot  

153 0 0 0 

¹ 
Sodyum 
(Na) 

mg/L EPA 6020 A 
(ICP-MS 
Metodu) 

7,3 6,9 24 22,3 

¹ 
Stronsiy
um (Sr) 

mg/L EPA 6020 
(ICP-MS 
Metodu) 

0,034 0,032 0,078 0,061 
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¹ Sülfat mg/L SM 4500 
SO42- E 
(Spektrofoto
metrik Metot) 

3,8 2,6 9,2 9,8 

¹ Toplam 
Azot 

mg/L İşletme İçi 
Metot  

0,6336 0,5621 0,215 0,3128 

¹ Toplam 
Koliform 

CFU/10
0ml 

SM 9222 D 
(Membran 
Filtrasyon 
Tekniği) 

326 133 0 0 
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Along with the rise in the living standards of the world society in recent years, the change in 

consumption habits causes depletion of fossil fuels on the one hand and environmental pollution 

on the other. The countries, which realize this situation started to search new technologies for clean 

energy production and developed renewable energy sources according to climatic and 

geographical conditions. However, clean energy is not only a renewable resource, but it is also 

defined as the production of energy independent of carbon, in other words, without causing 

pollution in the atmosphere. Therefore, when necessary technologies are provided, clean energy 

production can be achieved by using resources in mines in addition to renewable resources. The 

most important of these mines is boron mines which have very high reserves in our country. The 

distribution of boron deposits in the world, Turkey is the highest with 72.2%, Russia is the second 

with 8.5%, and United States of America is the third with 6.8% (Table 1). 

Table 1. World Boron Reserve (Thousands Tons - B2O3) (Etimaden, 2006) 

Country 
Visible 

Reserve 

Possible+Possible  

Reserve 

Total 

Reserve 
Share (%) 

Turkey 227 000 624 000 851 000 72.2 

Russia 40 000 60 000 100 000 8.5 

USA 40 000 40 000 80 000 6.8 

Chile 8 000 33 000 41 000 3.5 

China 27 000 9 000 36 000 3.1 

Peru 4 000 18 000 22 000 1.9 

Bolivia 4 000 15 000 19 000 1.6 

Kazakhistan 14 000 1 000 15 000 1.3 

Argentina 2 000 7 000 9 000 0.8 

Serbia 3 000 0 3 000 0.3 

Total 369 000 807 000 1 176 000 100 

Although our country has an important source in terms of boron mine, usage amount is between 

1-2% compared to the world. Recent scientific studies have made boron and boron compounds an 

energy source for hydrogen storage and production. Boron hydride, a type of boron, is a carrier 

that eliminates the risks of hydrogen transport, storage and explosion. Boron uses are mostly used 

in the production of intermediate goods depending on the level of technology. However, vehicles 

that use boron as fuel, boron batteries, boron hybrid fuel cells, boron fusion power plants that do 

not produce radioactivity instead of known power plants are important and developing 

technologies in the use of boron for energy purposes. 

In this study, the uses of boron mine, which has an important place as a source of clean energy and 

the distribution of boron reserves in the world and in Turkey were examined. In addition, the 

technologies used in the production of boron, and potential environmental impacts of these 

technologies, and the studies conducted in Turkey are given in detail. 
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Hospital wastewaters consist of recalcitrant and toxic micro-contaminants (MPs) from metabolite 

products of medicines, chemicals, heavy metals, disinfectants and sterilizers, specific detergents 

of endoscopy and other devices, radioactive tracers and iodized contrast solution (ICM) [1]. A 

wide variety of pharmaceuticals are used in hospitals for analysis, treatment, research and surgery. 

The pharmaceuticals, complex compounds with very different molecular weights, structures and 

functions, are polar molecules, which have lipophilic features. They contain more than one 

ionizable group and the degree of ionization varies depending on the pH. These compounds may 

accumulate in some tissues, be absorbed, disrupt metabolic reactions and change the chemical 

structure. Disinfectants are used for disinfection of floors, device and skin and food preparation in 

hospitals. Chlorines containing alcohol, aldehyde or even recalcitrant such as chlorophenol are 

used for disinfectant purposes. 

In recent years, membrane bioreactors (MBRs) have been shown to be an advantageous alternative 

to conventional activated sludge systems as an alternative wastewater treatment system. MBRs are 

formed by the combination of the low pressure membrane, such as MF (microfiltration) and UF 

(ultrafiltration) membranes, with the activated sludge system [2]. For the same treatment capacity, 

MBRs require less space and volume than the conventional activated sludge system. 

Since the MPs can easily pass through the MF and UF membranes, the residence time of the 

hydrophilic and recalcitrant MPs in the MBRs is the same as the hydraulic retention time. This is 

particularly important for MBRs operated at high MLSS concentrations due to with starter HRT. 

Therefore, the removal of MPs in the MBR effluent is necessary for the reuse of the effluent. 

Purification systems after MBRs are generally reverse osmosis (RO), nanofiltration (NF), UV 

oxidation or ozonation. Although high quality water is obtained with this multi-treatment system, 

both the investment and operating costs are high, which prevents the advantage of wastewater 

reuse. 

Membrane distillation bioreactor (MDBR) is an emerging technology that combines membrane 

distillation with bioreactor for wastewater treatment. Membrane distillation is a separation process 

that retains 99.9% of macromolecules, colloids, cells, ions and non-volatile substances and has the 

advantage of operating at lower pressure than conventional pressure-driven membranes and at 

lower temperatures than conventional distillation. Membranes used in MDBR are microporosis 

and hydrophobic. Since these membranes pass water as steam, non-volatile contaminants are 

completely trapped in the MDBR [3]. 

The experimental system used in this study investigating the treatability of hospital wastewater by 

MDBR system is presented in Figure 1. Temperature, conductivity, pH, dissolved oxygen 

concentration and conductivity in the MDBR and temperature of the filtrate are continuously 

monitored by PLC. The temperature inside the reactor is 55.5±2°C and the temperature of the 

circulating filtrate on the other side of the membrane is kept constant at 19.5±2ºC. The active 

volume of the reactor is 5 L and the direct contact MD module has an area of 220 cm2. Hydrophobic 

PVDF with a nominal pore diameter of 0.2 µm was used as the distillation membrane. The 

thermophilic activated sludge contact with the membrane surface directly.  
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Figure 1. Schematic representation of MDBR (1- jacketed reactor, 2- membrane distillation module, 3- peristaltic 

pump 4- feeding tank 5- assay balance, 6- filtrate tank, 7- cooler 8- computer, 9- blower) 

 

According to the characterization analyzes, hospital wastewater contained 286.7 mg COD/L, 184.3 

mg BOD/L, 166.85 mg TOC/L, 43.0 mg TKN/L and 30.9 mg NH3-N/L averagely. Within the 

scope of this study, 74 MPs analyzes were analysed and 28 of them were detected in the hospital 

wastewater. When the concentrations of MPs measured in hospital wastewater compare with the 

values in the literature, it can be easily concluded that the species and concentration of MPs are 

quite different from hospital to hospital. Type and concentration of MPs in wastewater change 

depending on the number of patients in the hospital, polyclinics, treatment types, number of 

operations. 

The membranes used in the MD process are hydrophobic and are not wetted by water. However, 

the organic compounds in the wastewater reduce the surface tension of membrane, thus facilitating 

wetting of it. Wettability of the membrane is another important problem besides the membrane 

fouling in MD operation. If not only surface pores, but also part of the membrane wall is wetted, 

the salts in the feed are spread to the liquid filling the wet pores. In this case, the electrical 

conductivity of the effluent systematically increases during MD operation. As expected, the 

conductivity change of the effluent increased slightly over time. In this study, the salt rejection 

rate in terms of conductivity is relatively stable throughout the study (%99) and the maximum 

conductivity value measured in the effluent of MDBRs was 131 µS/cm for MDBR. The increase 

in conductivity was thought to be due to the transfer of free ammonia from the thermophilic reactor 

to the effluent and conversion to the NH4
+ form due to the temperature difference, rather than the 

salt transition. Effluent of reactor of TOC concentration was less than 1 mg/L. 

The initial flux in the MDBR was 7.85 L/m2·h, while the equilibrium flux was 4.33 L/m2·h. The 

reason of decreasing flux was why membrane fouling was formed by deposited on the membrane 

surface or pores [4]. The formation of the fouling layer prevents heat transfer to the membrane 

surface, which reduces the interface feed temperature and thus the vapor pressure and finally the 

flux decreased. It causes to reduce the flux in the membrane [5]. Distillation conductivity was 1.00 

µS/cm at the beginning and 105.00 µS/cm at the end of 20 days. 
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